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สวนญี่่�ปุ่่�น

เอกลัักษณ์์ความงดงามของสวนญี่่�ปุ่่�น
สวนญี่่ปุ่� น่� มีีประวััติศิ าสตร์์มาอย่่างยาวนาน ผู้้ค� นสามารถ
ชื่่�นชมความงดงามของธรรมชาติิอัันอุุดมสมบููรณ์์ของญี่่�ปุ่่�นซึ่่�งมีี
ความงดงามอัันเป็็นเอกลัักษณ์์ไปตามฤดููกาลต่่างๆทั้้�งสี่่�ฤดูู  การ
ชื่่�นชมธรรมชาติิภายในสวนให้้ความรู้้�สึึกราวกัับว่่าตััวเราได้้รวม
เป็็นส่่วนหนึ่่�งกัับธรรมชาติิ ผ่่านการมองด้้วยตา และการสััมผััส
ด้้วยจิิตใจทำำ�ให้ส้ ามารถเข้้าใกล้้แก่่นของความงดงามได้้มากยิ่่ง� ขึ้้น�
การจำำ�ลองทััศนีียภาพทางธรรมชาติิถืือเป็็นเอกลัักษณ์์ความ
งดงามของสวนญี่่�ปุ่่�น โดยการจััดวางต้้นไม้้ชนิิดต่่างๆ พร้้อมทั้้�ง
หิิน ทราย  เนิินเขาเทีียม บ่่อน้ำำ� 
� และ ลำำ�ธาร ไปตามรููปแบบองค์์
ประกอบทางศิิลปะ ในทางกลัับกััน สวนในรููปแบบตะวัันตก จััด
วางต้้นไม้้และหิินในรููปแบบเรขาคณิิต ต่่างกัับสวนญี่่�ปุ่่�น ที่่�ใช้้การ
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จำำ�ลองทััศนีียภาพทางธรรมชาติิ พยายามลดการแต่่งเติิมของ
มนุุษย์์ ปล่่อยให้้เป็็นไปตามธรรมชาติิมากที่่สุุ� ด
การจััดสวนให้้มีีทััศนีียภาพในแต่่ละแบบ นัักจััดสวนยึึดหลััก
พื้้�นฐาน 3 ข้้อ ประกอบไปด้้วย “ลดขนาด” “สััญญะ” และ “ยืืม
ทััศนีียภาพ” ลำำ�ดับั แรก “ลดขนาด” คืือ การลดขนาดองค์์ประกอบ
ทางทััศนีียภาพทางธรรมชาติิลง เช่่น จำำ�ลอง ภููเขา หรืือ แม่่น้ำำ�� 
เพื่่�อจััดวางในพื้้�นที่่�ว่่างที่่�มีีขนาดจำำ�กััด ถััดมา “สััญญะ” คืือ สิ่่�ง
ที่่�เป็็นนามธรรม  เช่่น การใช้้ทรายสีีขาวเป็็นสััญลัักษณ์์แทนท้้อง
ทะเล  เป็็นต้้น และท้้ายที่่�สุุด “ยืืมทััศนีียภาพ” นัักจััดสวนมัักใช้้ 
“ภููเขา” หรืือ “ทะเล” เป็็นพื้้�นหลัังทััศนีียภาพของสวนในพื้้�นที่่�
กลางแจ้้ง ซึ่่�งถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งขององค์์ประกอบที่่สำ� �คั
ำ ัญ 

สามสวนขึ้้�นชื่่�อของญี่่�ปุ่่�น
“สามสวนขึ้้น� ชื่่อ� ของญี่่ปุ่� น่� ” เป็็นสวนที่่มีีทั
� ศั นีียภาพที่่ง� ดงามโดดเด่่นเป็็นเอกลัักษณ์์ 3 แห่่ง ซึ่่ง� ประกอบไป
ด้้วย “สวนเคนโรคุุเอ็็น” แห่่งเมืืองคานาซาวะ “สวนโคราคุุเอ็็น” แห่่งเมืืองโอกายามะ และ “สวนไคราคุุเอ็็น”
แห่่งเมืืองมิิโตะ เนื่่อ� งจาก สามารถเพลิิดเพลิินกัับความงดงามของสวนขึ้้น� ชื่่อ� ทั้้�งสามแห่่งนี้้�ที่เ่� ป็็นเอกลัักษณ์์
ได้้ในแต่่ละฤดููกาล จึึงทำำ�ให้้มีีนัักท่่องเที่่�ยวจากทั้้�งในประเทศและจากต่่างประเทศจำำ�นวนมากมาเยืือน
สวนเคนโรคุุเอ็็ น  ตั้้� ง
อยู่่�ในบริิ เ วณใจกลางเมืือง                      
คานาซาวะ สวนแห่่งนี้้�สร้้าง
ด้้วยรููปแบบ  “สวนแบบไคยูู”
ประกอบกัั บ เทคนิิ ค ในการ
เมืืองคานาซาวะ
จัังหวััดอิิชิิกาวะ
จััดสวนของยุุคสมััยต่่างๆ จึึง
สามารถชื่่� น ชมความงดงาม
ของธรรมชาติิภายในสวนได้้ในแต่่ละฤดููกาล ยกตััวอย่่างเช่่น
ในช่่วงฤดููใบไม้้ผลิิ ต้้นบ๊๊วยจำำ�นวนกว่่า 200 ต้้นจะผลิิดอกสีีขาว
และสีีแดง  พร้้อมทั้ง้� ต้้นซากุุระที่่มี� ีมากถึึง 20 สายพัันธุ์์� จำำ�นวน
420 ต้้นต่่างผลิิดอกออกให้้ผู้้�คนได้้ชื่่�นชม  นอกจากนี้้� ในช่่วง
ฤดููใบไม้้ผลิิยัังสามารถเพลิิดเพลิินไปกัับความงดงามของใบไม้้
เปลี่่�ยนสีีที่่�มีีสีีแดงสด

“สวน
เคนโรคุุเอ็็น”

ภายในสวนโคราคุุเอ็็ น มีี
ทัั ศ นีียภาพอัั น งดงามที่่� เ กิิ ด จาก
การผสมกลมกลืืนระหว่่างปราสาท                  
โอกายามะและภููเขาโดยรอบ  สวน
เมืืองโอกายามะ
แห่่งนี้้�สร้้างขึ้้�นในปีี ค.ศ. 1626 ถืือ
จัังหวััดโอกายามะ
เป็็นสวนรููปแบบไคยููที่่�งดงามที่่�สุุด
แห่่ ง หนึ่่� ง ภายในสวนแห่่ ง นี้้� ยัั ง มีี
ทะเลสาบ  ซึ่่�งพื้้�นที่่�เกาะเหนืือทะเลสาบเป็็นที่่�ตั้้�งของวััดขนาดเล็็กที่่�
สร้้างขึ้้�นเพื่่�อบููชาเทพีีเบ็็นไซเทน (พระสุุรััสวดีี) ที่่�ได้้รัับอิิทธิิพลมา
จากประเทศอิินเดีีย และถืือเป็็น 1 ใน 7 เทพเจ้้าแห่่งโชคลาภของ
ญี่่ปุ่� น่� นอกจากนี้้� ยังั มีสี ะพานหิินที่่ใ� ช้้ข้้ามไปยัังเกาะดัังกล่่าว เรีียกว่่า
“สะพานโทเกตสึึ (สะพานพระจัันทร์์เต็็มดวง)” อัันเนื่่อ� งจากสะพาน
มีลัี กั ษณะเป็็นครึ่่ง� วงกลมเมื่่อ� สะท้้อนกัับผืืนน้ำำ��ของทะเลสาบจะกลาย
เป็็นรููปวงกลม

“สวน
โคราคุุเอ็็น”
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สวนไคราคุุเอ็็ น สร้้างขึ้้� น
ในยุุคสมัั ย เอโดะ โดยโทคุุงาวะ                          
นาริิอากิิ เจ้้าเมืืองมิิโตะลำำ�ดัับที่่� 9                           
ชื่่�อของ “สวนไคราคุุเอ็็น” มีีความ
เมืืองมิิโตะ
หมายว่่า “เพลิิดเพลิินร่่วมกััน”
จัังหวััดอิิบารากิิ
อัันเกิิดจากความคิิดของเจ้้าเมืือง
ที่่� ใช้้สวนแห่่ ง นี้้� เ ป็็ น สถานที่่� ที่่� ใ ห้้
ประชาชนที่่�พำำ�นัักอาศััยในเมืืองใช้้เป็็นสถานที่่�พัักผ่่อนหย่่อนใจ
ร่่วมกััน ภายในสวนแห่่งนี้้�มีีต้้นบ๊๊วยนานาชนิิดราว 100 สายพัันธุ์์� 
จำำ�นวนมากกว่่า 3,000 ต้้น ซึ่่�งในช่่วงต้้นของฤดููใบไม้้ผลิิ ต้้นบ๊๊วย
เหล่่านี้้�จะออกดอกพร้้อมส่่งกลิ่่�มหอมอบอวลไปทั่่�ว นอกจากนี้้� ยััง
สามารถเพลิิดเพลิินไปกัับดอกไม้้นานาพัันธุ์์� ภายในสวนไคราคุุเอ็็น
ในแต่่ละฤดููกาลได้้ตลอดทั้ง้� ปีี เริ่่มตั้้
� ง� แต่่ “เทศกาลดอกบ๊๊วย” ในช่่วง
ปลายเดืือนกุุมภาพัันธ์์ไปจนถึึงกลางเดืือนมีนี าคม จากนั้้�น ชมความ
งามของดอกซากุุระ กุุหลาบพัันปีี ในฤดููใบไม้้ร่่วง ดอกของต้้นฮางิิ
จะผลิิบาน และในช่่วงต้้นฤดููหนาว ก็็ยัังสามารถเพลิิดเพลิินไปกัับ
ดอกซากุุระนิิ คิิ
ซากิิ (ดอกซากุุระ
ที่่บ� านสองฤดูู) ได้้
อีีกด้้วย

“สวน
ไคราคุุเอ็็น”
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ประเภทของสวนญี่่�ปุ่่�น
สวนญี่่�ปุ่่�นแบ่่งออกเป็็น 2 ประเภทใหญ่่ๆ ได้้แก่่ “สึึคิิยามะ (สวนเนิินเขา)” ซึ่่�งประกอบด้้วย เนิินเขาและ
บ่่อน้ำำ��  และ “ฮิิรานิิวะ (สวนพื้้�นที่่�ราบ)” สวนที่่�จััดบนพื้้�นที่่�ราบโดยไม่่มีีองค์์ประกอบของเนิินเขาและบ่่อน้ำำ�� 
ในเริ่่�มแรก คฤหาสน์์ส่่วนใหญ่่นิิยมจััดสวนในรููปแบบ “สึึคิิยามะ (สวนเนิินเขา)” และในสถานที่่�ที่่�มีีพื้้�นที่่�
จำำ�กััด มัักจะจััดสวนในรููปแบบ “ฮิิรานิิวะ (สวนพื้้�นที่่�ราบ)” ต่่อมาในภายหลััง รููปแบบสวนพื้้�นที่่�ราบได้้รัับ
ความนิิยมมากยิ่่ง� ขึ้้น� เนื่่อ� งจาก ถููกนำำ�เสนอร่่วมกัับพิิธีีชงชาและห้้องชงชา วารสารจากญี่่ปุ่� น่� ฉบัับนี้้� จะขอ
แนะนำำ�ประวััติิและลัักษณะของสวนญี่่�ปุ่่�นในรููปแบบต่่างๆที่่�ได้้รัับอิิทธิิพลในแต่่ละยุุคสมััยและพััฒนาขึ้้�นจน
มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะของสวนแต่่ละประเภท

สวนในสมััยโบราณ

สวนโทอินเทเอ็น พระราชวังเฮโจ จังหวัดนาระ ©アフロ

สวนญี่่ปุ่� น่� ในรููปแบบแรกของประเทศ
ญี่่�ปุ่่�นเท่่าที่่�ทราบกัันในปััจจุุบััน ต้้องย้้อน
กลัับไปในยุุคอาสุุกะ (ค.ศ. 593-710)
และในยุุคนาระ (ค.ศ. 710-794) ในดิิน
แดนยามาโตะ (จัังหวััดนาระในปััจจุุบััน)
พระราชวงศ์์และเหล่่าตระกููลที่มีีอิ
่� ทิ ธิิพล
ในเวลานั้้�น นิิยมจััดสวนให้้มีีทััศนีียภาพ
ราวกัั บ ท้้ อ งทะเล ด้้ ว ยการขุุดสระน้ำำ��
ขนาดใหญ่่โดยมีีเกาะเล็็กๆอยู่่� พร้้อมทั้้�ง
ประดัับด้้วยทรายตามแนวของชายหาด

สวนรููปแบบชิินเด็็นสึึคุุริิ

ในปีี ค.ศ. 794 เมืืองหลวงของประเทศญี่่�ปุ่่�นได้้ถููกย้้ายจาก
นาระไปยัังเกีียวโต และเป็็นการเปิิดประตููเข้้าสู่่�ยุุคเฮอััน (ค.ศ. 7941185) ตระกููลฟููจิิวาระ ในฐานะตระกููลผู้้�มีีอำำ�นาจหนึ่่�งเดีียวอยู่่�ใน
มืือ ณ เวลานั้้�น ได้้พััฒนาศิิลปะและวััฒนธรรมภายใต้้แนวความคิิด
ที่่เ� ป็็นเอกลัักษณ์์ของญี่่ปุ่� น่� เหล่่าบรรดาตระกููลผู้้�สูงู ศัักดิ์์� อาศััยอยู่่�ใน
คฤหาสน์์หรููหราที่่ส� ร้้างด้้วยรููปแบบที่่เ� รีียกว่่า “ชิินเด็็นสึึคุุริิ” สวนใน
ยุุคนี้้�จึึงมีีความโอ่่อ่่าเป็็นอย่่างมาก
©アフロ
ลัักษณะภููมิิศาสตร์์ของเกีียวโต มีีแม่่น้ำำ��หลายสายมาบรรจบกััน
และมีีน้ำำ��ผุุดขึ้้�นตามธรรมชาติิอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก ในฤดููร้้อนของเกีียวโตมีีอากาศแบบร้้อนชื้้�น ผู้้�คนจึึงนิิยมสร้้างน้ำำ��ตกและสระน้ำำ��
เพื่่�อสััมผััสความเย็็นสบาย ลำำ�ธารน้ำำ��ที่่�เรีียกว่่า “ยาริิมิสุุิ ” ถููกสร้้างขึ้้�นให้้ไหลผ่่านระหว่่างอาคารและพื้้�นที่่�ภายในสวนของคฤหาสน์์
สระน้ำำ��มีีพื้้น� ที่่ข� นาดใหญ่่มากจนสามารถวางเรืือลงในสระน้ำำ��ได้้ นอกจากนี้้�ยังั ก่่อสร้้างศาลาสำำ�หรัับตกปลายื่่น� ออกมาบนพื้้�นน้ำำ��และ
เชื่่�อมต่่อไปยัังเฉลีียงเพื่่�อไปยัังส่่วนอื่่น� ๆของอาคาร ศาลายัังถููกสร้้างมาเพื่่�อใช้้เพลิิดเพลิินกัับอากาศเย็็นในตอนกลางคืืน รวมไปถึึงชม
พระจัันทร์์และหิิมะ พื้้�นที่่ร� ะหว่่างอาคารหลัักและสระน้ำำ��ถููกตกแต่่งด้้วยทรายสีีขาว เป็็นสถานที่่สำ� ำ�หรัับจััดงานพิิธีีอันั งดงามราวกัับ
ภาพเขีียน
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สวนรููปแบบโจโด

	ตั้้�งแต่่ศตวรรษที่่� 10 จนถึึง ศตวรรษที่่� 11 เหล่่าชนชั้้�น
สููงของญี่่�ปุ่่�นมีีความศรััทธาอย่่างแรงกล้้าในการปฏิิบััติิธรรม
ตามหลัั กศาสนาพุุทธมากยิ่่�ง ขึ้้� น จนเกิิ ด ความคิิ ด ว่่ า คำำ�
สอนที่่�ถููกต้้องตามหลัักพระพุุทธศาสนาจะเสื่่�อมถอยลง ได้้
แพร่่ขยายออกไป จึึงมีีการจััดทำำ�สวนในรููปแบบ “โจโด (ดิิน
แดนบริิสุุทธิ์์�)” ขึ้้�นเพื่่�อจำำ�ลองภาพดิินแดนบริิสุุทธิ์์�ตามที่่�ถููก
บรรยายไว้้ในคััมภีีร์์ของศาสนาพุุทธ สวนรููปแบบนี้้�มีีสระน้ำำ��
อยู่่�เป็็นจุุดศููนย์์กลาง มีีสะพานโค้้งเชื่่�อมไปยัังเกาะที่่�อยู่่�ตรง
กลาง ซึ่่�งในปััจจุุบััน เรายัังสามารถชมบรรยากาศของสวน
รููปแบบโจโด ได้้จากสวนของวััดโมสึึจิิ จัังหวััดอิิวาเตะและ
สวนชิิรามิิสุุ อามิิดาโด จัังหวััดฟุุคุุชิิมะ

วัดโมสึจิ จังหวัดอิวาเตะ ©アフロ

สวนรููปแบบห้้องพิิธีีชงชา

สวนรููปแบบห้้องพิิธีีชงชา เต็็มเปี่่�ยมไปด้้วยบรรยากาศที่่�
ทำำ�ให้้จิติ ใจสงบ ซึ่่ง� ได้้รับั การพััฒนามาจากวััฒนธรรมชา โดย
“เซ็็น โนะ ริิคิิว (ค.ศ. 1522 – 1591) ปรมาจารย์์วิถีีิ แห่่ง
ชา” สวนรููปแบบนี้้�สร้้างขึ้้�นโดยหลีีกเลี่่�ยงสิ่่�งของประดิิษฐ์์
จากมืือของมนุุษย์์ และพยายามคงความเป็็นรููปลัักษณ์์ตาม
ธรรมชาติิ โดยผ่่านสวนรููปแบบนี้้�เพื่่�อไปยัังห้้องประกอบพิิธีี
ชงชา สวนญี่่�ปุ่่�นในปััจจุุบััน ได้้รัับเอาองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญ
จำำ�นวนมากที่่�ได้้รัับอิิทธิิพลมาจากสวนรููปแบบห้้องพิิธีีชงชา
เช่่น ทางเดิินหิิน ตะเกีียงหิิน การจััดพัันธุ์์�ไม้้เป็็นกลุ่่�ม รวมไป
ถึึงบ่่อน้ำำ��สำำ�หรัับล้้างมืือ เป็็นต้้น การออกแบบห้้องพิิธีีชงชา
ให้้มีีความเรีียบง่่ายในการเสิิร์์ฟชาให้้กัับแขก เป็็นรากฐาน
สำำ�คััญในการจััดรููปแบบสวนรููปแบบนี้้�

อดีตบ้านพักของชิกะ นาโอยะ จังหวัดนาระ ©アフロ

สวนรููปแบบเซ็็น

จากยุุคเฮอัันเข้้าสู่่�ยุุคคามาคุุระ (ค.ศ. 1185 -1333) เป็็น
ยุุคสมััยที่่�เหล่่าชนชั้้�นนัักรบเรืืองอำำ�นาจ และได้้รัับอิิทธิิพล
จากศาสนาพุุทธนิิกายเซ็็น ซึ่่�งนำำ�มาสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงรููป
แบบของอาคารที่่�พัักอาศััย รวมไปถึึงรููปแบบของสวน เหล่่า
บรรดาชนชั้้�นนัักรบ และนายทััพระดัับสููง ไม่่มีีประเพณีีจััด
งานพิิธีีที่่�ใหญ่่โตหรููหราในสวนภายในที่่พั� ักของตััวเอง สวน
รููปแบบนี้้�ยังั ได้้รับั อิิทธิิพลอย่่างแรงกล้้าจากศาสนาพุุทธนิิกาย
เซ็็น ซึ่่�งมีีเอกลัักษณ์์ด้้วยการจััดสวนในรููปแบบนามธรรม
อย่่างมาก การจััดวางตำำ�แหน่่งของก้้อนหิินสะท้้อนถึึงภููเขา
และน้ำำ��ตก ทรายสีีขาวนำำ�มาใช้้แทนคลื่่น� น้ำำ��ไหล สวนรููปแบบ
เช่่นนี้้� สามารถชมได้้เฉพาะที่่ป� ระเทศญี่่�ปุ่่�นเพีียงเท่่านั้้�น

วัดเรียวอันจิ จังหวัดเกียวโต

สวนรููปแบบไคยูู

สวนญี่่�ปุ่่�นได้้ถููกสร้้างขึ้้�นในรููปแบบต่่างๆนานามาเป็็น
ระยะเวลายาวนานกว่่าหลายศตวรรษ จนกระทั่่�งเกิิด “สวน
รููปแบบไคยูู” ในยุุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 -1867) หิินและ
ต้้นไม้้ที่่�มีีความสวยงามถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อจำำ�ลองทััศนีียภาพที่่�
มีีชื่่�อเสีียงซึ่่�งมีีขนาดย่่อม ผู้้�คนเพลิิดเพลิินไปกัับการเดิินชม
ทััศนีียภาพที่่�งดงามของการเปลี่่�ยนแปลงฤดููกาลตลอดทั้้�ง
สี่่�ฤดูู พร้้อมทั้้�งสระน้ำำ��ขนาดใหญ่่ภายในสวน สวนภายใน
พระราชวัังคััทสุุระ ในจัังหวััดเกีียวโต ถููกสร้้างขึ้้�นในช่่วงต้้น
สมััยเอโดะ เป็็นตััวอย่่างของสวนในรููปแบบไคยูู ซึ่่�งมีีสระน้ำำ��
อยู่่�ตรงกลางและถููกรายล้้อมไปด้้วยศาลาและห้้องพิิธีีชงชา

สวนโซราคุเอ็น จังหวัดเฮียวโงะ ©アフロ
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สวนญี่่�ปุ่่�นในแต่่ละภููมิิภาค
สวนริิทสึึริิน (จัังหวััดคากาวะ)

สวนโคอิิชิิคาวะ โคราคุุเอ็็น (กรุุงโตเกีียว)

©アフロ
©アフロ

สวนริิทสึึริินสร้้างขึ้้�นเมื่่�อ 300 ปีี ก่่อน สวนขนาดใหญ่่
ที่่�มีีภููเขาเป็็นฉากหลััง ถืือเป็็นสมบััติิทางวััฒนธรรมประจำำ�
ชาติิของประเทศญี่่�ปุ่่�นที่่�มีขี นาดใหญ่่ที่่�สุุด ด้้วยความกว้้าง
กว่่า 75 เฮกเตอร์์ อีีกทั้้ง� ยัังได้้รัับ “Michelin Green Guide
Japan”  3 ดาว อัันหมายถึึง “คุ้้�มค่่าต่่อการเดิินทางมา
เยืือน” ในการแนะนำำ�การท่่องเที่่�ยวของญี่่�ปุ่่�นในปีี ค.ศ.
2009

สวนซุุยเซ็็นจิิ โจจููเอ็็น (จัังหวััดคุุมาโมโตะ)

©アフロ

สวนซุุยเซ็็นจิิ โจจููเอ็็น มีีประวััติิอัันยาวนาน
กว่่า 400 ปีี สวนแห่่งนี้้�สร้้างให้้มีีทััศนีียภาพ
ภายในสวนที่่�งดงาม อัันประกอบไปด้้วยสระน้ำำ��
ที่่ตั้้� �งอยู่่�กลางสวน รายล้้อมไปด้้วยองค์์ประกอบ
ต่่างๆ เช่่น สะพานหิิน ศาลาแบบญี่่�ปุ่่�น รวม
ไปถึึงเนิินเขาเตี้้�ยๆสีีเขีียวขจีี  เป็็นต้้น สวนแห่่ง
นี้้� มีีชื่่�อเสีียงในเรื่่�องน้ำำ��ที่่�ใสบริิสุุทธิ์์� โดยเฉพาะ
น้ำำ��ผุุดตามธรรมชาติิที่่�ปรากฎให้้เห็็นตั้้�งแต่่เมื่่�อ
เริ่่�มสร้้างสวนแห่่งนี้้� ยัังคงไหลต่่อเนื่่�องมาจนถึึง
ปััจจุุบััน
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สวนโคอิิชิิคาวะ โคราคุุเอ็็น อยู่่�ติิดกัับ  “โตเกีียวโดม”
สวนแห่่งนี้้�ได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็น “สถานที่่�สำำ�คััญทาง
ประวััติิศาสตร์์” และ “สถานที่่�ทััศนีียภาพงดงาม” อีีก
ทั้้�งยัังเป็็นสวนที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุุดของกรุุงโตเกีียวอีีกด้้วย  สวน
โคอิิชิิคาวะ โคราคุุเอ็็น สร้้างด้้วยรููปแบบไคยูู ซึ่่�งสามารถ
เพลิิดเพลิินกัับพัันธุ์์�ไม้้นานาชนิิดได้้ทั้้�งสี่่�ฤดููกาล

สวนของวััดโมสึึจิิ (จัังหวััดอิิวาเตะ)

©アフロ

สวนแห่่งนี้้�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกโลก
และได้้รัับการดููแลรัักษาให้้มีีความงดงามอย่่างไม่่
เปลี่่�ยนแปลงมาจนถึึงปััจจุุบัันแม้้จะผ่่านกาลเวลา
มาอย่่างยาวนานกว่่า 800 ปีี รููปแบบของอาคาร
สิ่่�งก่่อสร้้างและสระน้ำำ��สะท้้อนให้้สััมผััสถึึงดิินแดน
บริิสุุทธิ์์�ในพุุทธศาสนา

สวนชิิรามิิสุุ อามิิดาโด (จัังหวััดฟุุคุุชิิมะ)

©アフロ

สวนแห่่งนี้้�สร้้างขึ้้�นด้้วย
รููปแบบโจโด ภายในสวน
ประกอบไปด้้วย  “โถงศาลา
อามิิดาโด” ที่่�ได้้รัับการขึ้้�น
ทะเบีียนเป็็นสมบััติิแห่่งชาติิ
ของประเทศญี่่�ปุ่่�น นอกจาก
นี้้�ยัังมีีธรรมชาติิที่่�งดงามซึ่่�ง
สามารถเพลิิดเพลิินได้้ตลอด
ทั้้� ง สี่่� ฤ ดููกาล  เช่่ น  ต้้นบ๊๊ ว ย 
ซากุุระ ดอกบััว รวมไปถึึง
ใบไม้้เปลี่่�ยนสีี เป็็นต้้น

สวนของวััดเรีียวอัันจิิ (จัังหวััดเกีียวโต)
“วััดเรีียวอัันจิิ” วััดศาสนาพุุทธนิิกายเซ็็น ที่่�ผู้้�
บััญชาการทหารปรัับเปลี่่�ยนจากบ้้านพัักของชนชั้้�น
สููงใน ค.ศ. 1450 ภายในมีีสวนหิินคาเรซัังซุุย ซึ่่�งเป็็น
หนึ่่ง� ในสวนที่่มี� ชื่ี อ่� เสีียงอย่่างมาก สวนรููปทรงสี่่เ� หลี่่ยม
�
ผืืนผ้้ายาวจากตะวัันออก-ตะวัันตก มีีขนาดประมาณ  25 เมตร และด้้านกว้้างจากเหนืือ-ใต้้  มีีขนาด
ประมาณ  10เมตร สวนถููกปููด้้วยทรายสีีขาว พร้้อมทั้้�งวางก้้อนหิินจำำ�นวน 15 ก้้อนในตำำ�แหน่่งต่่างๆ
สวนแห่่งนี้้�เป็็นที่่�รู้้�จัักอย่่างกว้้างขวางในฐานะสวนที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงจิิตวิิญญาณของศาสนาพุุทธนิิกาย
เซ็็น ถึึงแม้้ แนวคิิดของนิิกายเซ็็น จะเป็็นเรื่่�องยากแม้้แต่่สำำ�หรัับชาวญี่่�ปุ่่�นหลายๆคน แต่่เมื่่�อได้้มีีโอกาส
มาเยืือนสวนแห่่งนี้้� ทุุกคนต่่างสััมผัสั ได้้ถึึงความบริิสุุทธิ์์� และความมีีชีีวิิตชีีวาที่่แ� สนลึึกลัับจากสวนแห่่งนี้้�
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การแคมป์์ปิ้้�ง
ที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�น
ผู้ค้� นในยุุคปััจจุุบัันที่่เ� ต็็มไปด้้วยความตึึงเครีียด ไม่่ว่า่ ใคร
ก็็ต่่างมองหาช่่วงเวลาของการพัักผ่่อนเพื่่�อให้้จิิตใจได้้ผ่่อน
คลาย หากได้้มีีโอกาสได้้ใช้้ชีีวิิตท่่ามกลางป่่าเขา ซึ่่�งอุุดมไป
ด้้วยธรรมชาติิ จะช่่วยให้้ร่า่ งกายและจิิตใจได้้พักั ผ่่อน “การ
แคมป์์ปิ้้�ง” ในฐานะกิิจกรรมพัักผ่่อนหย่่อนใจ กำำ�ลัังได้้รัับ
ความนิิยมในหมู่่�คนไทยในปััจจุุบััน “การพัักแรม หรืือ การ
แคมป์์ปิ้้�ง” เป็็นกิิจกรรม ใช้้ชีีวิิตร่่วมกัับครอบครััวหรืือกลุ่่�ม
เพื่่�อนฝููงท่่ามกลางธรรมชาติิ ซึ่่�งเป็็นโอกาสที่่�จะได้้เรีียนรู้้�สิ่่�ง
ต่่างๆมากมายที่่สำ� ำ�คัญต่
ั อ่ ชีีวิิตผ่า่ นประสบการณ์์การแคมป์์ปิ้้ง�
	ประเทศญี่่�ปุ่่�นที่่�อุุดมไปด้้วยธรรมชาติิ มีีสถานที่่�สำำ�หรัับ
แคมป์์ปิ้้�งประมาณ 1,300 แห่่ง สถานที่่�สำำ�หรัับแคมป์์ปิ้้�ง
หลายแห่่งตั้้�งอยู่่� ในภููเขา ซึ่่�งมีีธรรมชาติิที่่�สวยงาม แต่่ก็็มีี
สภาพอากาศที่่ห� นาวเย็็น ดัังนั้้�นจึึงควรสวมใส่่เสื้้อ� ผ้้าสำำ�หรัับ
ฤดููหนาว โดยเฉพาะ หากเดิินทางไปแคมป์์ปิ้้�งในช่่วงเดืือน
ตุุลาคม ให้้คาดการณ์์ว่า่ จะมีีสภาพอากาศหนาวเย็็นเหมืือน
ฤดููหนาวในเดืือนธัันวาคม

นอกจากนี้้� “แคมป์์ปิ้้�งคาร์์” หรืือการแคมป์์ปิ้้�งบนรถ
โดยไม่่ต้้องกางเต้้นท์์และสะดวกสำำ�หรัับการเดิินทาง ก็็เป็็น
สิ่่�งที่่�กำำ�ลัังแพร่่หลายในขณะนี้้� ประเทศญี่่�ปุ่่�นมีีพื้้�นที่่�ป่่าอยู่่�
มากมาย แต่่ไม่่ใช่่ทุุกพื้้�นที่่จ� ะสามารถตั้้�งแคมป์์ได้้ตามใจชอบ
ได้้ โดยเฉพาะการแคมป์์ปิ้้�งคาร์์ จะมีีผู้้�ให้้บริิการเพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้
บริิการสามารถทำำ�กิิจกรรมแคมป์์ปิ้้�งท่่ามกลางธรรมชาติิได้้
อย่่างปลอดภััย อีีกหนึ่่�งสิ่่�งที่่�ควรระวััง คืือ “รถ” เป็็นต้้นเหตุุ
สำำ�คัญที่
ั ทำ่� ำ�ให้้เกิิดอุุบััติเิ หตุุขนาดใหญ่่ในสถานที่่สำ� ำ�หรัับการ
แคมป์์ปิ้้�งคาร์์ ยกตััวอย่่างเช่่น รถชนเด็็ก รถชนต้้นไม้้ รถชน
ป้้ายประกาศ เหตุุการณ์์เหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นในทุุกๆปีี ดัังนั้้�น ใน
ระหว่่างขัับรถขอให้้ระลึึกว่่าอาจเกิิดอุุบััติิเหตุุ จึึงควรขัับรถ
ด้้วยความระมััดระวััง และอย่่าปล่่อยเด็็กเล็็กให้้คลาดสายตา
หวัังว่่าทุุกท่่านจะมีีโอกาสเดิินทางไปแคมป์์ปิ้้ง� อย่่างผ่่อน
คลายและปลอดภััย พร้้อมทั้้�งเพลิิดเพลิินไปกัับทััศนีียภาพ
ทางธรรมชาติิที่่�แสนงดงามของประเทศญี่่�ปุ่่�น

แกลมป์์ปิ้้�ง
เมือ่ ไม่นานมานี้ ในประเทศญี่ปุ่นมกี จิ กรรมการท่องเที่ยว
ประสบการณ์ใหม่ในกลุ่มผูช้ นื่ ชอบการท่องเที่ยวกลางแจ้งซงึ่
ก�ำลังเป็นที่จับตามองในขณะนี้ ไม่ว่านิตยสาร หรือ รายการ
โทรทัศน์ ต่างก็น�ำเสนอเรื่องราวของการ “แกลมป์ปิ้ง”
“แกลมป์ปิ้ง” มาจากค�ำว่า “Glamourous (เสน่ห์
ดึงดูด)” ผสมกับ “Camping (แคมป์ปิ้ง)” การสัมผัส
ธรรมชาติในสถานทพี่ กั ทดี่ ี โดยผูใ้ ห้บริการจัดเตรียมอุปกรณ์
เช่น เต้นท์ และ อาหาร ไว้ให้โดยนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวล
ใจกับสิ่งเหล่านี้

©アフロ

©アフロ
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นัักกีีฬาไทยที่่�ได้้รัับเหรีียญรางวััล

จากโตเกีียวโอลิิมปิิกและพาราลิิมปิิก 2020
มหกรรมกีีฬาโตเกีียวโอลิิมปิกิ 2020 ที่่จั� ดั ขึ้้น� เป็็นเวลา 17 วััน ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 23 กรกฎาคม - 8 สิิงหาคม ที่่ผ่� า่ นมา ณ กรุุงโตเกีียว ประเทศญี่่ปุ่� น่�
หลัังจากเลื่่�อนการแข่่งขัันออกไปเป็็นเวลา 1 ปีี เนื่่�องจากเหตุุการณ์์การ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 (COVID-19)
ขึ้้�นอย่่างไม่่เคยปรากฎมาก่่อน จากนั้้�น ระหว่่าง วัันที่่� 24 สิิงหาคม - 5
กัันยายน มีีการจััดแข่่งขัันโตเกีียวพาราลิิมปิิก 2020 เป็็นเวลา 13 วััน
ในระหว่่างการแข่่งขัันกีีฬาโตเกีียวโอลิิมปิิกและพาราลิิมปิิก 2020
ยัังมีีช่่วงเวลาที่่แ� สนประทัับใจตราตรึึงอยู่่�ในความทรงจำำ�ของหลายๆท่่าน

ไม่่ว่่าจะเป็็นพิิธีีเปิิด-ปิิดการแข่่งขััน รวมไปถึึงการประชัันฝีีมืือระหว่่าง
นัักกีีฬา วารสารจากญี่่�ปุ่่�นในฉบัับนี้้�จึึงขอรวบรวมภาพความประทัับใจ 
และขอแนะนำำ�เหล่่านัักกีีฬาชาวไทยที่่ไ� ด้้สร้้างความภาคภููมิิใจในการคว้้า
เหรีียญรางวััลจากการแข่่งขัันกีีฬาในมหกรรมกีีฬาโตเกีียวโอลิิมปิกิ และ
พาราลิิมปิกิ 2020 และในโอกาสนี้้�ขอแสดงความยิินดีีกัับนักั กีีฬาทุุกท่่าน
อีีกครั้้�ง
(ขอขอบพระคุุณภาพและข้้อมููลจากกองประชาสััมพัันธ์์ การกีีฬา
แห่่งประเทศไทย)

สรุุปตารางเหรีียญรางวััลการแข่่งขัันกีีฬาโตเกีียวโอลิิมปิิก 2020
อัันดัับ
1
2
3
4
5
59

ทีีม
สหรััฐอเมริิกา
จีีน
ญี่่�ปุ่่�น
อัังกฤษ
รััสเซีีย
ไทย

เหรีียญทอง เหรีียญเงิิน เหรีียญทองแดง

รวม

39

41

33

113

38

32

18

88

27

14

17

58

22

21

22

65

20

28

23

71

1

0

1

2

นัักกีีฬาไทยที่่� ได้้รัับเหรีียญรางวััลจากโตเกีียวโอลิิมปิิก2020
เหรียญ

ทอง

พาณิิภััค วงศ์์พััฒนกิิจ

เหรีเหรี
ยญยญ
เหรีเหรี
ยญยญ
เหรีียญทอง
ทอง
นง รุ่่�น 49 กก. เงิทองแดง
น
กีีฬาเทควัั
นเงิ
โดหญิิ

© การกีีฬาแห่่งประเทศไทย

เหรียญ

ทองแดง

สุุดาพร สีีสอนดีี

เหรีียญทองแดง
กีีฬามวยสากลสมััครเล่่นหญิิง รุ่่�นไลต์์เวต
(น้ำำ��หนััก 57-60 กก.)

© การกีีฬาแห่่งประเทศไทย

99

สรุุปตารางเหรีียญรางวััลการแข่่งขัันกีีฬาโตเกีียวพาราลิิมปิิก 2020
อัันดัับ
1
2
3
4
5
25

ทีีม
จีีน
อัังกฤษ
สหรััฐอเมริิกา
รััสเซีีย
เนเธอร์์แลนด์์
ไทย

เหรีียญทอง เหรีียญเงิิน เหรีียญทองแดง

รวม

96

60

51

207

41

38

45

124

37

36

31

104

36

33

49

118

25

17

17

59

5

5

8

18

นัักกีีฬาไทยที่่� ได้้รัับเหรีียญรางวััลจากโตเกีียวพาราลิิมปิิก2020

พงศกร แปยอ

อธิิ
วั
ฒ
ั
น์์
แพงเหนืื
อ
เหรียญ
เหรีียญทอง กีีฬาวีีลเหรี
แชร์์เรยซซิ่่ญ�งชาย 100 เมตร T53 (ทำำ�ลายสถิิติเหรี
ิพาราลิยิมญปิิก) เหรียญ เหรียญ เหรียญ เหรีเหยรีียญญทอง กีีฬาวีีลแชร์เหรี
์เรซซิ่่ย�งชายญ100เหรีเมตรยญT54
ทอง เหรีียญทอง กีีฬาวีีลเงิ
แชร์์เรซซิ่่น�งชาย 400 เมตร T53 (ทำำ�ลายสถิทองแดง
ิติิโลก) ทอง ทอง เงิน เงิเหรีียนญเงิิน กีีฬาวีีลแชร์ทองแดง
์เรซซิ่่�งชาย 400ทองแดง
เมตร T54
เหรีียญทอง กีีฬาวีีลแชร์์เรซซิ่่�งชาย 800 เมตร T53 (ทำำ�ลายสถิิติิพาราลิิมปิิก)

© การกีีฬาแห่่งประเทศไทย

© การกีีฬาแห่่งประเทศไทย

ทีีมบอคเซีีย (วิิษณุุ ฮวดประดิิษฐ์์, สุุบิิน ทิิพย์์มะณีี,
เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ
วัั
ช
รพล
วงษา,
วรวุุ
ฒิิ แสงอำำ�ภา)
ทอง
เงิน
ทองแดง
เหรีียญทอง กีีฬาบอคเซีีย ทีีม BC1-2

© การกีีฬาแห่่งประเทศไทย
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ญ

ง

ญ

ง

ญ

น

เหรียญ

เงิน

ประวััติิ วะโฮรััมย์์
เหรียญ

เหรีียญเงิิทองแดง
น

เหรียญ

ทอง

กีีฬาวีีลแชร์์เรซซิ่่�งชาย 1,500
เมตร T54

เหรียญ

เงิน

พรโชค ลาภเย็็น
เหรียญ

เหรียญ

สุุจิิรััตน์์ ปุุกคำำ�
เหรียญเหรียญ

เหรียญ

เงิน
เหรีีทอง
ยญเงิิทองแดง
น
กีีฬาแบดมิินตััน หญิิงเดี่่�ยว
คลาส WH1

ทองแดง

ภููธเรศ คงรัักษ์์
เหรียญ

เหรียญ

เหรีียทอง
ญทองแดง กีีฬาวีีลเงิ
แชร์์นเรซ
ซิ่่�งชาย 1,500 เมตร T54
เหรีียญทองแดง กีีฬาวีีลแชร์์เรซ
ซิ่่�งชาย 5,000 เมตร T54

เหรียญ

ทองแดง

สายสุุนีีย์์ จ๊๊ะนะ
เหรียญ

เหรียญ

เงิน
เหรีีทอง
ยญทองแดง
กีีฬาวีีลแชร์์ฟัันดาบหญิิงเดี่่�ยว
เอเป้้

เหรียญ

ทองแดง

ทองแดง
ทอง

ขวััญสุุดา
พวงกิิเงิจนจา
เหรียญ

เหรีียญทองแดง กีีฬาเทควัันโดหญิิง
คลาส K44 น้ำำ��หนัักไม่่เกิิน 49 กก.

© การกีีฬาแห่่งประเทศไทย

เหรีเหรียญ
ยญ

ทองแดง
ทอง

วััชรพล วงษา
เหรียญ

เหรีียญเงิิทองแดง
น
กีีฬาบอคเซีีย บุุคคล BC 2

© การกีีฬาแห่่งประเทศไทย

เหรียญ

ทองแดง

© การกีีฬาแห่่งประเทศไทย

รุ่่�งโรจน์์ ไทยนิิยม
เหรีียญทองแดง
กีีฬาเทเบิิลเทนนิิส บุุคคลชาย
C6

© การกีีฬาแห่่งประเทศไทย

เทเบิิลเทนนิิสทีีมชาย (อนุุรัักษ์์ ลาววงษ์์,
ยุุทธจัักร กลิ่่�นบานชื่่�น, ถิิรายุุ เชื้้�อวงษ์์)

เหรีียญทองแดง กีีฬาเทเบิิลเทนนิิสทีีมชาย C3

© การกีีฬาแห่่งประเทศไทย

เหรี
เหรียยญญ

เหรียญ

เงิน

© การกีีฬาแห่่งประเทศไทย
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เหรียญ

ทอง

กีีฬาบอคเซีีย บุุคคล BC 4

© การกีีฬาแห่่งประเทศไทย

เงิน

เหรียญ

เหรีียญเงิิทองแดง
น

© การกีีฬาแห่่งประเทศไทย

สายชล
คนเจนเงิน
เหรียญ

เหรีียญทองแดง กีีฬาวีีลแชร์์
เรซซิ่่�งชาย 800 เมตร T54

© การกีีฬาแห่่งประเทศไทย

เหรียญ

ทองแดง

ทีีมแบดมิินตัันหญิิง
(สุุจิิรััตน์์ ปุุกคำำ�, อำำ�นวย เวชวิิฐาน)

เหรีียญทองแดง กีีฬาแบดมิินตัันหญิิงคู่่� คลาส WH 1-2

© การกีีฬาแห่่งประเทศไทย
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การศึึกษาในญี่่�ปุ่่�น
ของฉััน

“การศึึกษาในญี่่�ปุ่่�นของฉััน” คอลััมน์์ใหม่่ของวารสารจากญี่่�ปุ่่�น บอกเล่่า
ถึึงประสบการณ์์ต่่าง ๆ ทั้้�งความประทัับใจ และสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้� ในระหว่่างศึึกษา
ในประเทศญี่่�ปุ่่�น โดยในฉบัับแรกนี้้� ได้้รัับความกรุุณาจาก ท่่านทููตสิิงห์์ทอง
ลาภพิิเศษพัันธุ์์� เอกอััครราชทููตประจำำ�กรุุงโตเกีียว บอกเล่่าถึึงประสบการณ์์และ
ความประทัับใจของท่่าน

ฯพณฯ นายสิิงห์์ทอง ทำำ�ไมถึึงได้้ไปเรีียนที่่�ญี่่�ปุ่่�น
และเรีียนด้้านไหน
ลาภพิิเศษพัันธุ์์�

ผมได้้รัับทุุนรััฐบาลไทยเพื่่�อไปศึึกษาที่่�ญี่่�ปุ่่�น
ตั้้�งแต่่ปีี 2521 ตั้้�งแต่่ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายถึึง
ปริิญญาโทเป็็นเวลารวม 10 ปีีครึ่่�ง นัักเรีียนทุุนรััฐบาล
รุ่่�นเดีียวกัับผมมีี 5 คน พวกเราเริ่่�มเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�นก่่อน จากนั้้�นได้้เข้้าเรีียนที่่�โรงเรีียนสาธิิตมััธยมปลายของ
มหาวิิทยาลััย  Gakugei ก่่อนที่่�จะแยกย้้ายกัันไปคนละมหาวิิทยาลััยตามสาขาวิิชาที่่�เลืือกเรีียน โดยผมเรีียน
สาขาเศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ ระดัับปริิญญาตรีีและโทที่่�มหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิ Yokohama

ได้้ ใ ช้้ ป ระสบการณ์์ จ ากการเรีี ย นที่่� ช่่วยเล่่าประสบการณ์์ที่่�ประทัับใจช่่วงที่่�
ญี่่�ปุ่่�นในการทำำ�งานอย่่างไรบ้้าง
เรีียนที่่�ญี่่�ปุ่่�นให้้ฟัังได้้ ไหม
หลัังจากเรีียนจบ ผมเข้้าทำำ�งานที่่ก� ระทรวงการต่่างประเทศ และ
ได้้รัับมอบหมายให้้ดููแลประเทศญี่่�ปุ่่�นมาเกืือบตลอด ตั้้�งแต่่การเป็็น
เจ้้าหน้้าที่่โ� ต๊๊ะญี่่ปุ่� น่� ผู้้อำ� ำ�นวยการกอง และอธิิบดีีกรมเอเชีียตะวัันออก
ที่่�ดููแลญี่่�ปุ่่�นด้้วย 
ผมประจำำ�การในต่่างประเทศมาแล้้ว 5 ครั้้�ง ในจำำ�นวนนี้้�มีีโอกาส
ประจำำ�การที่่ญี่
� ปุ่่� น่� ถึึง 3 ครั้้ง�  จนถึึงปััจจุุบันั ซึ่่ง� เป็็นเอกอััครราชทููตของ
ไทยประจำำ�ประเทศญี่่�ปุ่่�น
การเรีียนที่่�ญี่่�ปุ่่�นเปิิดโอกาสให้้ผมเข้้าไปอยู่่�ในสัังคมญี่่�ปุ่่�น ได้้
ทั้้�งมิิตรภาพดีี  ๆ และความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับญี่่�ปุ่่�น ทั้้�งในด้้านสัังคม 
วััฒนธรรม ระบบความคิิด และภาษาอย่่างลึึกซึ้้ง�  ทำำ�ให้มี้ โี อกาสถวาย
งานล่่ามสำำ�หรัับพระราชวงศ์์ และเป็็นล่่ามในการหารืือระดัับผู้้�นำำ�
หลายครั้้ง� นอกจากนี้้� ยังั ได้้นำำ�ความรู้้แ� ละประสบการณ์์เกี่่ย� วกัับญี่่ปุ่� น่�
มาใช้้ในการทำำ�งานในด้้านวิิชาการตลอดช่่วงเวลาของการรัับราชการ
กว่่า 30 ปีี
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สมััยที่่�ผมไปเรีียนที่่�ญี่่�ปุ่่�นยัังเป็็น
ยุุคที่่�ไม่่มีีนัักเรีียนต่่างชาติิมากนััก
โดยเฉพาะในระดัับมััธยมปลาย ก็็มีี
ความยากลำำ�บากไม่่น้้อยเพราะต้้อง
ใช้้ชีีวิิตในโรงเรีียนมััธยมเหมืือนเด็็ก
ญี่่�ปุ่่�นทั่่�วไป  แต่่ก็็เป็็นช่่วงเวลาที่่�ได้้
เรีียนรู้้�สิ่่�งต่่าง ๆ มากมาย และได้้รัับ
ความเอื้้อ� เฟื้้อ� จากชาวญี่่ปุ่� น่� ซึ่่ง� จดจำำ�
ได้้ดีีถึึงวัันนี้้�
โรงเรียนที่ผมเรียนไม่มีโรงอาหาร นักเรียนจะกินข้าวกลางวันใน
ห้องเรียน โดยจะเตรียมอาหารกล่อง Obento มาจากบ้าน แต่ผมเช่า
อพาร์ทเมนต์อยู่เอง และไม่สนั ทัดในการท�ำอาหาร จึงใช้วิธีซื้อขนมปัง
หรือแซนด์วิชมานั่งกินร่วมกับเพื่อน เพื่อนญี่ปุ่นห้องเดียวกันเห็นเข้า
จึงไปเล่าให้คุณแม่ฟัง คุณแม่ของเพื่อนจึงได้ท�ำ Obento ให้ผมเป็น
เวลา 1 ปีเต็ม ตอนนี้ผมก็ยังติดต่อกับเพื่อนและคุณแม่ของเพื่อนอยู่
ในช่่ ว งมัั ธ ยมปลายเป็็ น ช่่ ว งที่่� ไ ด้้ทำำ�กิิ จ กรรมหลาย  ๆ อย่่ า ง                    
นอกเหนืือจากการเรีียนในห้อ้ งเรีียน เช่่น การปีีนเขา การเล่่นสกีี การไป                                                                                               
ทััศนศึึกษา และการเข้้าชมรมแบดมิินตััน และทำำ�ให้้ได้้รัับมิติ รภาพที่่�
ยั่่ง� ยืืนจนถึึงปััจจุุบันั ทั้ง้� จากเพื่่อ� นร่่วมห้อ้ งและเพื่่อ� นร่่วมชมรม เมื่่อ� ปีีที่่�
แล้้วตอนที่่ผมนั่่
� ง� รถม้้าจากสถานีีรถไฟโตเกีียวเข้้าไปในพระราชวัังเพื่่อ�
ถวายพระราชสาส์์นต่่อสมเด็็จพระจัักรพรรดิิ เพื่่�อน ๆ เหล่่านี้้�ก็็ได้้มา
ยืืนโบกธงให้้กำำ�ลัังใจในเส้้นทางที่่�รถม้้าวิ่่�งผ่่านด้้วย
อีีกสิ่่ง� หนึ่่ง� ที่่ผมป
� ระทัับใจมากคืือระบบคุุณแม่่ที่ดูู่� แลนัักศึึกษาต่่าง
ชาติิของ YWCA ในญี่่�ปุ่่�น ทำำ�ให้้รู้สึึ้� กว่่าแม้้จะอยู่่�ไกลบ้้าน แต่่ก็็อบอุ่่�น
เหมืือนมีีครอบครััวดููแลอยู่่�เสมอ คุุณแม่่ท่่านนี้้�ดููแลผมเป็็นอย่่างดีีใน
ทุุกด้้านตอนเป็็นนัักเรีียน พอเรีียนจบ คุุณแม่่ได้้ไปร่่วมงานแต่่งงาน
ผมที่่� เ มืืองไทย  และเมื่่� อ ผมไปประจำำ� การที่่� ญี่่� ปุ่่� น  ก็็ ยัั ง ช่่ ว ยดููแล                                                                                              
ลููกผมเหมืือนเป็็นหลานของท่่านเองด้้วย 

ห้้องเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�น

คำำ�ที่่�ใช้้คู่่�กัับการทัักทายในชีีวิิตประจำำ�วััน

คราวที่่�แล้้วในคอลััมน์์นี้้� เราได้้เรีียนคำำ�ทัักทายที่่�ใช้้กัับคนที่่�เราไม่่ได้้พบเจอมานานไปทั้้�งหมด 2 คำำ�  ซึ่่�งผู้้�
อ่่านทุุกท่่านคงจะเห็็นได้้ว่า่ ภาษาญี่่ปุ่� น่� นั้้�นมีีคำำ�ทักั ทายที่่ใ� ช้้เฉพาะกัับบางคนหรืือบางสถานการณ์์เท่่านั้้�นด้้วย
สำำ�หรับั ในคราวนี้้� เราจะมาดููคำำ�ที่่ใ� ช้้ควบคู่่�กัับการทัักทายในชีีวิิตประจำำ�วันั แต่่ก็เ็ ป็็นคำำ�ที่่มีี� ความเป็็นแบบเฉพาะ
ของคนญี่่ปุ่� น่� ด้้วย ในภาษาไทยของเราบางครั้้ง� จะชอบถามอีีกฝ่า่ ยแกมทัักทายว่่า “กิินข้้าวหรืือยััง” เพื่่�อแสดง
ความสนิิทสนม ซึ่่ง� บางทีีคนต่่างชาติิก็็ ไม่่เข้้าใจว่่าจะถามไปทำำ�ไม ในภาษาญี่่ปุ่� น่� เองก็็มีีคำำ�ที่่ค� ล้้ายกัับแบบนี้้�อยู่่�
เหมืือนกััน ในฉบัับนี้้�เราจะมาดููไปด้้วยกััน 2 ประโยค
แปลว่่า สบายดีีไหมครัับ ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับคำำ�ว่่า “How are
you” ในภาษาอัังกฤษ เป็็นคำำ�ที่่�ใช้้กัันบ่่อยมากในชีีวิิตประจำำ�วััน
แต่่เนื่่�องจากเป็็นคำำ�ที่่�ใช้้ถามสารทุุกข์์สุุกดิิบของอีีกฝ่่าย จึึงไม่่
おげんきですか？
ใช้้กัับคนที่่�เพิ่่�งพบเจอกัันเป็็นครั้้�งแรก และเพราะเป็็นคำำ�ถามที่่�
ถามถึึงความเป็็นอยู่่�ของอีีกฝ่่าย  ซึ่่�งแปลว่่าเราต้้องไม่่รู้้�ในเรื่่�อง
นั้้�น ปกติิจึึงไม่่ใช้้
กัับคนที่่เ� พิ่่�งพบกัันเมื่่อ� ไม่่นานมานี้้� เพราะจะทำำ�ให้้รู้สึึ้� กแปลกๆว่่าจะถามทำำ�ไม
ในเมื่่�อเพิ่่�งจะเจอกััน นอกจากนี้้�เนื่่�องจากในประโยคนี้้�มีีคำำ�ว่่า เกงคิิ หมายถึึง
ร่่าเริิง หรืือ สุุขภาพแข็็งแรง  อยู่่�ด้้วย ซึ่่�งแปลว่่าประโยคนี้้�เรากำำ�ลัังถามอีีกฝ่่าย
ว่่าเขายัังร่่าเริิงหรืือแข็็งแรงดีีไหม นั่่�นทำำ�ให้้บางครั้้�งถ้้าเราใช้้ประโยคนี้้�กัับคนที่่�
เราทราบดีีอยู่่�แล้้วว่่าเขากำำ�ลัังป่่วยหนัักก็็อาจทำำ�ให้้อีีกฝ่่ายรู้้�สึึกไม่่พอใจได้้ แม้้
ผิิวเผิินจะดููเป็็นประโยคง่่ายๆ แค่่ถามว่่า “สบายดีีไหม” แต่่ก็็ยังั มีีข้้อควรระวััง
ในการใช้้ด้้วยเหมืือนกััน

โอะ เกงคิิ เดะสุุ กะ ?

แปลว่่า “จะออกไปไหนหรืือครัับ?” เอาไว้้ใช้้ถามคนรู้้จั� ัก
ที่่�เราพบเจอข้้างนอก ซึ่่�งโดยปกติิแล้้วคำำ�ถามประเภทนี้้�ไม่่ได้้
ต้้องการคำำ�ตอบจริิงๆ แต่่เป็็นคำำ�ถามที่่�ใช้้สร้้างเรื่่�องพููดคุุยกัับอีีก
おでかけですか？
ฝ่่ายเพื่่�อสร้้างความสนิิทสนมมากกว่่า อาจจะคล้้ายๆกัับ  “กิิน
ข้้าวหรืือยััง” ในภาษาไทยนั่่�นเอง ในภาษาญี่่�ปุ่่�นเองก็็มัักจะใช้้
ประโยคคำำ�ถามแบบนี้้�กัับอีีกฝ่่ายโดยไม่่คิิดอะไรมาก ซึ่่�งไม่่ใช่่แต่่
กัับเพื่่อ� ที่่ส� นิิทสนมอยู่่�แล้้วเท่่านั้้�น แต่่ยังั นิิยมใช้้กัับคนบ้้านใกล้้เรืือนเคีียงเพื่่อ� สร้้างความ
สนิิทสนมอีีกด้้วย ผู้้อ่� า่ นบางท่่านอาจจะสงสััยว่า่ ทำำ�ไมคนญี่่ปุ่� น่� ถึึงเลืือกที่่จ� ะถามว่่าจะไป
ไหนแทนที่่จ� ะถามอย่่างอื่่�นเพื่่�อสร้้างความสนิิทสนม เคยมีีคนให้้คำำ�ตอบไว้้ว่่า ถ้้าเทีียบ
กัับเรื่่�องส่่วนตััวอื่่�นๆ ปกติิแล้้วสถานที่่ที่� ่�กำำ�ลัังจะไปมัันไม่่ใช่่ข้้อมููลที่่ช� วนให้้ลำำ�บากใจที่่�
จะตอบเท่่าไหร่่นักั  ถึึงบอกให้้อีีกฝ่่ายรู้้ไ� ปก็็ไม่่ได้้มีีปััญหาอะไรนั่่�นเอง แต่่ถึึงกระนั้้�น นี่่�ก็็
ยัังถืือเป็็นการถามเรื่่อ� งส่่วนตััวของอีีกฝ่่ายอยู่่�ดีี จึึงไม่่ควรใช้้กัับคนที่่เ� ราไม่่รู้จั้� กั และบาง
คนที่่ไ� ม่่ชอบโดนถามแบบนี้้�ก็มี็ ีด้้วยเหมืือนกััน ฉะนั้้�นในการใช้้ประโยคนี้้�ก็ต้้็ องระวัังเรื่่อ� ง
ความใกล้้ชิิดของเราและอีีกฝ่่ายด้้วยเช่่นกััน

โอะ เดะคะเคะ เดะสุุ กะ ?
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประเทศญี่่�ปุ่่�นและประเทศไทย ได้้สร้้างสััมพัันธ์์แห่่งมิิตรภาพอย่่างลึึกซึ้้�ง ด้้วยการให้้ความช่่วยเหลืือซึ่่�ง
กัันและกัันในวิิกฤตการณ์์ต่า่ งๆ เช่่น เหตุุการณ์์แผ่่นดิินไหวครั้้�งใหญ่่ทางฝั่่ง� ตะวัันออกของประเทศญี่่�ปุ่่น� และ
เหตุุการณ์์มหาอุุทกภััยในประเทศไทย เมื่่�อปีี พ.ศ. 2554
ในโอกาสนี้้� ขอแนะนำำ�ความร่่วมมืือจนถึึงปััจจุุบัันนี้้�ของประเทศญี่่�ปุ่่�นในการรัับมืือกัับโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่่อ� ให้้ประเทศไทยก้้าวไปสู่่� “การสร้้างใหม่่ให้้ดีกี ว่่าเดิิม (Build Back Better)”

การมอบวััคซีีนแอสตร้้าเซนเนก้้า การมอบเครื่่�องผลิิตออกซิิเจนเพื่่�อช่่วยในการรัักษา
ตั้้ง� แต่่เดืือนกรกฎาคม ที่่ผ่� า่ นมา ประเทศญี่่ปุ่� น่� ได้้มอบวััคซีีน 4 ครั้้ง� เป็็น
ผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อ COVID-19 จำำ�นวน 868 เครื่่�อง
จำำ�นวนรวม 2.05 ล้้านโดส โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในการส่่งมอบวััคซีีนครั้้ง� ที่่� 3

เมื่่�อวัันที่่� 26 กัันยายน ซึ่่�งตรงกัับวัันครบรอบ 134 ปีี การสถาปนาความ
สััมพันั ธ์์ทางการทููตญี่่ปุ่� น่� -ไทย แสดงให้เ้ ห็็นถึึงการให้ค้ วามช่่วยเหลืือซึ่่ง� กััน
และกัันระหว่่างประเทศญี่่�ปุ่่�น-ไทยในวิิกฤตการณ์์ต่่างๆ

พิิธีีลงนามและแลกเปลี่่�ยนหนัังสืือลงนามการส่่งมอบวััคซีีน (วัันที่่� 29 มิิถุุนายน)

ประเทศญี่่� ปุ่่� น มอบเครื่่� อ งผลิิ ต ออกซิิ เจน จำำ� นวน 868 เครื่่� อ ง
(จำำ�นวนเงิิน 1.8 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ) โดยผ่่านสำำ�นัักบริิการโครงการ
แห่่ ง สหประชาชาติิ
(UNOPS) เพื่่�อนำำ�ไป
ใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วย
ติิ ด เชื้้� อ COVID-19
ในโรงพยาบาลและ
สถานพย าบาลทั่่� ว
ประเทศไทย
พิิ ธีี ส่่ ง มอบเครื่่� อ งผลิิ ต
ออกซิิ เ จน (วัั น ที่่� 27
กัันยายน)

ความร่่วมมืือทวิิภาคีีเพื่่�อส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพใน ความร่่วมมืือกัับองค์์กรระหว่่างประเทศที่่�ให้้ร่ว่ มมืือกัับ
การเฝ้้าระวัังไวรััสและการตรวจหาเชื้้�อรวมทั้้�งส่่ง ประเทศไทย (จำำ�นวนเงิิน 12.25 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ)
1. ให้้การสนัับสนุุนเพื่่อ� ปรัับปรุุงยกระดัับห้้องปฎิิบัติั กิ ารชีีวนิิรภััยเพื่่อ� การ
เสริิมการวิิจัยั เพื่่อ� พััฒนายารัักษาโรคโดยผ่่าน JICA ทดลองและการวิิ
จัยั โรคติิดต่่อของสถาบัันวิิจัยวิ
ั ทย
ิ าศาสตร์์สาธารณสุุข ซึ่่ง�
ปฏิิบัติั งิ านในการตรวจหาเชื้้อ� ไวรััส ซึ่่ง� รวมถึึง ไวรััส COVID-19 การวิิจัยั ใน
(จำำ�นวนเงิิน 5.5 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ)
เรื่่อ� งตรวจและรัักษาโรค พรััอมทั้้ง� ให้้ความร่่วมมืือในด้้านการพััฒนาวััคซีีน
1. ส่่งผู้้�เชี่่ย� วชาญและมอบอุุปกรณ์์เพื่่�อการวิิเคราะห์์หาเชื้้�อ, การเพิ่่�มขีีด
ความสามารถในการเฝ้้าระวัังการกลายพัันธุ์์�ของเชื้้�อไวรััส, และการเพิ่่�ม
ศัักยภาพในการควบคุุมคุุณภาพของวััคซีีน (สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์
สาธารณสุุข)
2. ส่่ ง ผู้้� เชี่่� ย วชาญและมอบอุุปกรณ์์ เ พื่่� อ สนัั บ สนุุนการทำำ�วิิ จัั ย ในด้้าน
การพััฒนาสารภููมิิต้้านทาน (Antibody) เพื่่�อพััฒนายาในการรัักษาโรค
COVID-19 (ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านการวิิจััยแอนติิบอดีี มหาวิิทยาลััย
มหิิดล)
3. ส่่งผู้้�เชี่่�ยวชาญและมอบอุุปกรณ์์เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการตรวจหาเชื้้�อ
และการวิินิิจฉััยโรค ซึ่่�งรวมถึึง โรค COVID-19 (สถาบัันบำำ�ราศนราดููร)

พิิธีีส่่งมอบวััคซีีน (วัันที่�่ 12 กรกฎาคม)
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และทรััพยากรบุุคคล  (โดยจััดสรรงบประมาณผ่่าน WHO จำำ�นวน 11.5
ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ)
2. มอบอุุปกรณ์์เก็็บรัักษาความเย็็นและอุุปกรณ์์วััดอุุณหภููมิิ พร้้อมทั้้�ง
ให้้การสนัับสนุุนเพื่่�อการเตรีียมความพร้้อมระบบลููกโซ่่ความเย็็น (Cold
Chain System) ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการจััดเก็็บและขนส่่งวััคซีีน (โดยมอบเงิิน
ช่่วยเหลืือแบบเร่่งด่่วนผ่่าน UNICEF 7.5 แสนดอลลาร์์สหรััฐ)

วััคซีีนแอสตร้้าเซนเนก้้าจากประเทศญี่่�ปุ่่�นขนส่่งมาถึึงประเทศไทย

โครงการแลกเปลี่่�ยนเยาวชน JENESYS หรืือ Japan-East Asia
Network of Exchange for Students and Youths

JENESYS (อ่่านว่่า เจ-เน-ซิิส) คืือ โครงการแลกเปลี่่�ยนเพื่่�อส่่งเสริิมความเข้้าใจต่่อประเทศญี่่�ปุ่่�น ดำำ�เนิินการโคยกระทรวงการต่่าง
ประเทศ เป็็นการส่่งเสริิมความเข้้าใจต่่อประเทศญี่่�ปุ่่�นในด้้านต่่างๆ เช่่น การเมืือง เศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรม ประวััติิศาสตร์์ นโยบาย
ต่่างประเทศ เป็็นต้้น ผ่่านการส่่งเยาวชนผู้้�เป็็นอนาคตเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนระหว่่างประเทศญี่่�ปุ่่�นกัับแต่่ละประเทศในภููมิิภาคเอเชีีย โอเชีียเนีีย
รวมทั้้ง� กิิจกรรมแลกเปลี่่ย� นออนไลน์์ เพื่่อ� ให้้เยาวชนได้้เผยแพร่่และเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างทั้้ง� สองประเทศและในระหว่่างภููมิิภาค
เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของเชิ้้�อไวรััสโคโรนาตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 2020 จนถึึง ค.ศ. 2021 อัันส่่งผลให้้การเดิินทางระหว่่างประเทศทำำ�ได้้
ยากยิ่่�ง จึึงมีีการจััดกิิจกรรมในรููปแบบการสััมมนาออนไลน์์ ก่่อนที่่�จะสามารถกลัับมาเดิินทางระหว่่างประเทศตามกำำ�หนดการเดิิมของ
โครงการได้้ตามสถานการณ์์ปกติิอีีกครั้้�ง ซึ่่�งเรีียกกิิจกรรมออนไลน์์ก่่อนการเดิินทางจริิงนี้้�ว่่า “Pre-program” (พรีี โปรแกรม)

การสััมมนาออนไลน์์ JENESYS2020 หััวข้้อ “การจััดการขยะพลาสติิกทางทะเล”

เมื่่อ� วัันที่่� 6 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 มีีการจััดกิิจกรรมสััมมนาออนไลน์์ก่อ่ นการ
เดิินทางจริิง หรืือ “พรีี โปรแกรม” ครั้้�งที่่� 1 ของโครงการ JENESYS2020
หััวข้้อ “การจััดการขยะพลาสติิกทางทะเล” ขึ้้�น โดยมีีการเชิิญเจ้้าหน้้าที่่�
จากกองสิ่่�งแวดล้้อม สำำ�นัักงานเทศบาลเมืืองโยรน จัังหวััดคาโกชิิมะ
และกลุ่่�มอาสาสมััครทำำ�กิิจกรรมการทำำ�ความสะอาดชายหาดชื่่�อกลุ่่�ม                    

“อุุนจามิิ” มาเป็็นผู้้�บรรยาย โดยในครั้้�งนี้้�ได้้รัับความร่่วมมืือจากกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมของไทยในการคััดเลืือกผู้้�ที่่�ทำำ�งาน
เกี่่ย� วข้้องในด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมและนัักศึึกษา มาเข้้าร่่วมฟัังการบรรยายจำำ�นวน
ทั้้�งหมด 10 คน ซึ่่�งได้้มีีการพููดคุุยและเปลี่่ย� นความคิิดเห็็นกัันอย่่างแข็็งขััน

การสััมมนาออนไลน์์ JENESYS2021 หััวข้้อ “สัังคมและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�น”
เมื่่�อวัันที่่� 28 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 มีีการจััดกิิจกรรมสััมมนาออนไลน์์ก่่อน
การเดิินทางจริิง หรืือ “พรีี โปรแกรม” ของโครงการ JENESYS 2021 หััวข้้อ
“สัังคมและวััฒนธรรมญี่่ปุ่� น่� ” ขึ้้น� โดยมีีรศ. ฮิิซามิิ อันั ดราดีี จากสำำ�นักั งาน

ส่่งเสริิมนโยบายระหว่่างประเทศ มหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิโยโกฮามะ ซึ่่�ง
ได้้บรรยายเกี่่�ยวกัับประเทศญี่่�ปุ่่�นในด้้านต่่างๆมากมาย  เช่่น ภููมิิประเทศ
วััฒนธรรมด้้านอาหาร เป็็นต้้น ซึ่่ง� มีีนัักเรีียนในระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนปลาย
มากกว่่า 100 คน เข้้าร่่วมรัับฟัังการบรรยายในครั้้�งนี้้� โดยในช่่วงท้้ายของ
การบรรยายได้้เปิิดช่่วงให้้มีีการถามคำำ�ถามจากนัักเรีียนซึ่่�งต่่างได้้ให้้ความ
สนใจและมีีคำำ�ถามมากมายจนเกืือบจะล่่วงเลยเวลาที่่�กำ�ห
ำ นด   
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"โฮโต"

“โฮโต” อาหารพื้้น� เมืืองของจัังหวััด
ยามานาชิิ อาหารประเภทเส้้น ประกอบ
ไปด้้วย อุุด้้งเส้้นแบน ฟัักทอง ต้้นหอม
เห็็ ด หอม เป็็ น ต้้ น  ต้้ ม ในน้ำำ��ซุุป ที่่� ทำำ�
จากมิิโสะ น้ำำ��ซุุปมีีรสชาติิหวานจาก
ฟัักทองซึ่่ง� เป็็นวััตถุุดิิบของฤดููใบไม้้ร่ว่ ง
จึึงทำำ�ให้้เป็็นเมนููอาหารที่่�ทั้้�งผู้้�ใหญ่่และ
เด็็กต่่างชื่่�นชอบ
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วััตถุุดิิบสำำ�หรัับ 4 ที่่�

อุุด้้งเส้้นแบน
ผัักกาดขาว
แครอท
หััวไชเท้้า
เห็็ดหอม
ต้้นหอม

400 กรััม
200 กรััม
ครึ่่�งหััว
80 กรััม
4 ดอก
1 ต้้น

1. หั่่�นผัักกาดขาวขนาดประมาณ 1.5 ซม. หั่่�นแครอทและหััวไช้้เท้้า
เป็็นรููปครึ่่ง� เสี้้ย� วหนาประมาณ 5 มม. หั่่�นเห็็ดหอมบางขนาดประมาณ 
5 มม. ซอยต้้นหอมตามแนวยาวขนาดประมาณ 3-4 ซม. หั่่�นเต้้าหู้้�              
อาบุุราอาเงะ ขนาดประมาณ 1 ซม.
2. หั่่�นฟัักทองขนาดประมาณ 2 ซม. ใส่่ไว้้ในจาน นำำ�ไปอบในเตาอบ
ไมโครเวฟ ด้้วยความร้้อน 600 วััตต์ ป
์ ระมาณ 4 นาทีี  

เต้้าหู้้�อาบุุราอาเงะ (เต้้าหู้้�ทอดญี่่�ปุ่่�น)
2 แผ่่น
ฟัักทอง
300 กรััม

เครื่่�องปรุุงรส
ผงซุุปแบบญี่่�ปุ่่�น
น้ำำ��
มิิโสะ
พริิกป่่นญี่่�ปุ่่�น

2 ช้้อนชา
7 ถ้้วย
50 กรััม
ตามชอบ

3. เติิมน้ำำ��ลงในหม้้อ เปิิดเตาเพื่่�อต้้มน้ำำ��  เติิมผงซุุปลงไปก่่อนน้ำำ��เริ่่�ม
เดืือด พอน้ำำ��เดืือด เติิมวััตถุุดิิบที่่�เตรีียมไว้้ในข้้อ 1 ลงไปต้้มในหม้้อ
ประมาณ 4-5 นาทีี  
4. ใส่่อุุด้้งเส้้นแบน และฟัักทองลงไปในหม้้อเพื่่อ� ต้้ม ประมาณ 5 นาทีี 
5. เมื่่�ออุุด้้งเส้้นแบนเริ่่�มนิ่่�ม ใส่่มิิโสะเพื่่�อปรุุงรส
6. นำำ�จััดลงในชาม เติิมพริิกป่่นญี่่�ปุ่่�นตามชอบ เป็็นอัันเสร็็จสมบููรณ์์

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html

อ่่านวารสารจากญี่่�ปุ่� ่นย้้อนหลัังผ่่าน QR Code
เพีียงแสกน QR Code ด้้วยกล้้องของโทรศััพท์์
มืือถืือ ท่่านก็็สามารถอ่่านวารสารจากญี่่�ปุ่่�นใน
รููปแบบไฟล์์ PDF พร้้อมทั้้ง� ฉบัับย้้อนหลัังใน 1 ปีี

