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ข้้าวกัับคนญี่่�ปุ่่�น
	 ในบัันทึึก	 “โคจิิกิ”	 ซึ่ึ�งถืือเป็็นบัันทึึกทึางป็ระวััติิศาสติร์ทึ่�มี่อายุุ
เก่าแก่ทึ่�สุดของญี่่�ป็ุ�น	มี่ข้อควัามีบัันทึึกไวั้วั่า	ป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น	ถืูกเร่ยุก
วั่า	“ดินแดนแห่่งมีิซึู่โฮะ	(นาข้าวัอันอุดมีสมีบัูรณ์์)”	คำวั่ามีิซึู่โฮะ	ใน
ภาษาญี่่�ป็ุ�น	ห่มีายุถืึง	รวังข้าวัอ่อนส่เข่ยุวัชอุ่มี	ชาวัญี่่�ป็ุ�นเริ�มีหุ่งและ
รับัป็ระทึานข้าวั	มีาติั�งแติ่ในยุุคโจิมีง	(ป็ระมีาณ์	10,000	–	300	ป็ี
ก่อนคริสติกาล)	 จินสามีารถืกล่าวัได้วั่า	 “ข้าวั”	 คือ	 รากฐานแห่่ง																		
“วัาโชค	ุ(อาห่ารญี่่�ป็ุ�น)”	ไมีว่ัา่จิะอดต่ิห่รอืป็จัิจิบุันั	ป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น	คอื	
ป็ระเทึศแห่่งข้าวั		วััฒนธรรมีการป็ลูกข้าวัเกิดขึ�นเมีื�อราวัๆ	3,000	ป็ี
ก่อน	ด้วัยุป็ริมีาณ์ฝนติกทึ่�มีากกวั่าค่าเฉล่�ยุของป็ระเทึศติ่างๆในโลก	
2	 เทึ่า	แสงแดดทึ่�สาดส่องพร้อมีทึั�งอากาศร้อนในฤดูร้อน	ทึำให่้ภูมีิ
อากาศของป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น	เห่มีาะสมีอยุา่งยุิ�งสำห่รบััการเพาะป็ลกูขา้วั	
	 ในยุุคเอโดะ	(ค.ศ.	1603-1867)	รัฐบัาลของโชกุนโทึคุงาวัะ	ได้
สรา้งระบับัเศรษฐกจิิโดยุใชข้า้วัเป็น็ติวัักลางในการกำห่นดเศรษฐกจิิ	
รัฐบัาลของโชกุน	 จิัดลำดับัเมีืองติ่างๆทึ่�อยูุ่ในการป็กครองทึั�วัทึั�ง
ป็ระเทึศด้วัยุป็ริมีาณ์การเก็บัเก่�ยุวัข้าวัสาร	 ซึ่ึ�งลำดับัชั�นยุศของเจิ้า
เมีืองจิะแป็รผัันไป็ติามีป็ริมีาณ์ข้าวัสารทึ่�เก็บัเก่�ยุวัได้ของเมีืองนั�น	
ข้าวัสารทึ่�เก็บัเก่�ยุวัได้ของแติ่ละเมีืองถืูกส่งไป็ยุังเอโดะ	ห่รือโอซึ่าก้า	
และถืกูแลกเป็ล่�ยุนเป็็นเงินเพื�อใชซ้ึ่ื�อขา้วัของต่ิางๆทึ่�จิำเป็น็	จึิงกล่าวั
ได้วั่า	“ข้าวั”	ยุังเป็็นรากฐานทึ่�สำคัญี่ของระบับัเศรษฐกิจิด้วัยุ	
	 “ข้าวั”	 ยุังเป็็นวััติถืุดิบัสำคัญี่ในการป็ระกอบัอาห่ารและเครื�อง
ป็รุงติ่างๆอ่กมีากมีายุ	 เช่น	 โมีจิิ	 ขนมีญี่่�ป็ุ�น	 มีิโสะ	 และน�ำส้มีสายุชู	
เป็็นต้ิน	 ติลอดช่วังฤดูใบัไมี้ร่วัง	 ภูมิีภาคต่ิางๆทัึ�วัทัึ�งป็ระเทึศติ่างจิัด
เทึศกาลเพื�อเฉลิมีฉลองการเก็บัเก่�ยุวัข้าวั	 เมืี�อเริ�มีเพาะป็ลูกข้าวัใน
ฤดูใบัไมี้ผัลิ	คนญี่่�ป็ุ�นยุังมี่วััฒนธรรมีในการร้องและร่ายุรำเพื�อขอพร
ให่้ผัลผัลิติอุดมีสมีบัูรณ์์	 	ข้าวัสารให่มี่ทึ่�เพิ�งเก็บัเก่�ยุวัได้เป็็นครั�งแรก
ของปี็	รวัมีไป็ถึืงโมีจิ	ิและสาเกซึึ่�งทึำจิากข้าวั	ไดถ้ืกูนำมีาบูัชาเทึพเจิา้
ทึ่�ศาลเจิ้า		
	 ในป็ี	ค.ศ.	2013	องค์การการศึกษาวัิทึยุาศาสติร์และวััฒนธรรมี
แห่่งสห่ป็ระชาชาติิ	(UNESCO)	ได้ขึ�นทึะเบั่ยุน	“วัาโชคุ	วััฒนธรรมี
อาห่ารท่ึ�สืบัทึอดยุาวันานของชาวัญี่่�ป็ุ�น”	 ให่้เป็็นมีรดกโลกทึาง
วัฒันธรรมีทึ่�จิบััติอ้งไมีไ่ด	้โดยุรปู็แบับัพื�นฐานของอาห่ารแบับัวัาโชคุ	
เร่ยุกวั่า	“อิจิิจิู	ซึ่ันไซึ่”	ซึ่ึ�งป็ระกอบัไป็ด้วัยุ	ข้าวั	ซึุ่ป็	และกับัข้าวัอ่ก	3	
อยุ่าง	
	 ป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น	นั�นได้รับัอิทึธิพลอยุ่างมีากจิาก	“ข้าวั”	ในห่ลาก
ห่ลายุด้าน	ทึั�งด้านเศรษฐกิจิ	สังคมี	และวััฒนธรรมี	สำห่รับัคนญี่่�ป็ุ�น	
ข้าวัถืือเป็็นอาห่ารทึ่�ม่ีควัามีสำคัญี่ยิุ�ง	 มีาติั�งแติ่ในอด่ติจินถืึงป็ัจิจุิบััน
อยุา่งไม่ีเป็ล่�ยุนแป็ลง	อก่ทึั�งการสืบัทึอดทึางวัฒันธรรมีท่ึ�เก่�ยุวักับัขา้วั
ยุังคงจิะดำรงสืบัเนื�องติ่อไป็ในอนาคติ	
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ชนิดข้องข้้าวญี่่�ปุ่่�น

โคชิฮิิคาริิ 

อากัิตะโคมาจิิ 

ฮิิโตเมโบเริะ 
สึึยาฮิิเมะ

	 ขา้วัทึ่�ป็ลูกอยุูใ่นโลกของเรา	สามีารถืแบัง่ออกได้เป็น็	3	สายุพนัธุ์
ห่ลัก	ป็ระกอบัไป็ด้วัยุ	ข้าวัสายุพันธุ์จิาโป็นิก้า	ข้าวัสายุพันธุ์อินด่ก้า	
และข้าวัสายุพันธุ์จิาวัานิก้า	
	 ขา้วัสายุพนัธุจ์ิาโป็นกิา้	ป็ลกูมีากในป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น	พื�นทึ่�คาบัสมีทุึร
เกาห่ล่	และภาคติะวัันออกเฉ่ยุงเห่นือของป็ระเทึศจิ่น	เป็็นติ้น	ข้าวั
ป็ระเภทึน่�มีลั่กษณ์ะเด่น	คือ	มีร่ปู็ทึรงค่อนข้างกลมีมีนสั�น	เมีื�อห่งุแลว้ั
ข้าวัมี่ควัามีเห่น่ยุวันุ่มีจิับักันเป็็นก้อน	 เมี็ดข้าวัขึ�นมีันวัาวั	 มี่ป็ริมีาณ์
การผัลติิคิดเป็น็สัดส่วัน	20%	ของป็ริมีาณ์ขา้วัทึั�วัโลก	เห่มีาะสำห่รับั
พื�นทึ่�เพาะป็ลูกทึ่�มี่แสงแดดเติ็มีวััน	ในเขติภูมีิอากาศแบับัอบัอุ่น	
	 ขา้วัสายุพันธุอิ์นดก้่า	สายุพันธุข้์าวัยุอดนิยุมีท่ึ�มีป่็รมิีาณ์การเพาะ
ป็ลูกมีากท่ึ�สุดในโลก	พื�นทึ่�เพาะป็ลูกคอ่นขา้งกวัา้ง	ทึั�งในป็ระเทึศไทึยุ	
ภูมีิภาคเอเช่ยุติะวัันออกเฉ่ยุงใติ้	รวัมีไป็ถืึงป็ระเทึศบัังกลาเทึศ	ข้าวั
สายุพันธุ์น่�	มี่ลักษณ์ะเด่นคือ	มี่รูป็ทึรงเร่ยุวัยุาวั	เมีื�อหุ่งแล้วัข้าวัร่วัน		
มีป่็ริมีาณ์การผัลติิ	คดิเป็น็สดัส่วัน	80%	ของป็รมิีาณ์ขา้วัทึั�วัโลก	เจิรญิี่
เติิบัโติได้เป็็นอยุ่างด่ในพื�นทึ่�เขติภูมีิอากาศแบับัร้อนห่รือร้อนชื�น	ซึ่ึ�ง
ชอบัอุณ์ห่ภูมีิทึ่�ร้อนกวั่าข้าวัสายุพันธุ์จิาโป็นิก้า
	 ขา้วัสายุพนัธุจ์ิาวัานกิา้	ป็ลกูในพื�นทึ่�เขติภูมีอิากาศแบับัรอ้นของ
เอเช่ยุ	เกาะชวัา	อเมีริกากลาง	และอเมีริกาใติ้บัางส่วัน	ข้าวัป็ระเภทึ
น่�มี่ลักษณ์ะเด่น	 คือ	 เมีล็ดค่อนข้างให่ญี่่และป็้อมี	 เมีื�อหุ่งแล้วัข้าวัมี่
ลักษณ์ะค่อนข้างเห่น่ยุวั	
	 ป็ระเทึศญี่่�ปุ็�นติั�งแต่ิฮอกไกโด	 ไป็จินถืึงโอกินาวัา	 จิากเห่นือถืึง
ใติ้	 มี่สภาพภูมีิอากาศและสภาพแวัดล้อมีทึ่�แติกติ่างกัน	 	 นับัติั�งแต่ิ
สมีัยุโบัราณ์	 การเจิริญี่เติิบัโติของพืชผัลนั�นก็เป็็นไป็ติามีภูมีิอากาศ
ของพื�นทึ่�นั�น	สำห่รบััป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�นมีก่ารผัลติิขา้วัสายุพนัธุจ์ิาโป็นกิา้
ป็รมิีาณ์มีากท่ึ�สดุ	แติใ่นสายุพันธุดั์งกล่าวัยัุงม่ีขา้วัอก่ห่ลากห่ลายุสายุ
พันธุ์	 และแติ่ละสายุพันธุ์ยุังมี่ลักษณ์ะเด่นทึ่�แติกติ่างกันไป็	 วัารสาร
จิากญี่่�ป็ุ�นฉบัับัน่�จิะขอแนะนำข้าวัญี่่�ป็ุ�นชนิดติ่างๆ	

ข้าวัคุณ์ภาพด่	 มี่ รสชาติิห่วัาน	
เห่น่ยุวันุ่มี	 มี่กลิ�นห่อมี	 นับัตัิ�งแต่ิ
ในป็ี	 ค.ศ.	 1979	 เป็็นต้ินมีา	 ป็ลูก
ในทึุกพื�นทึ่�ทึั�วัป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น	ยุกเวั้น	
จิงัห่วัดัฮอกไกโด	และโอกนิาวัา	เป็น็
ข้าวัทึ่�มี่ป็ริมีาณ์การผัลิติ	 และการ
บัริโภคมีากทึ่�สุดของญี่่�ป็ุ�น

สายุพันธุ์ข้าวัทึ่�ถืูกพัฒนาขึ�นใน	
จิังห่วััดอากิติะ	 ในปี็ค.ศ.	 1984											
มี่ลั กษณ์ะเด่นข้ าวัรสสัมีผััส
เห่น่ยุวันุ่มี	มี่รสชาติิห่วัานพอด่

มี่รสชาติิและกลิ�นห่อมีด่	ข้าวัเห่น่ยุวันุ่มี	ข้าวั
สายุพันธุ์น่�	 เกิดจิากการพัฒนาโดยุการผัสมี
ขา้วัสายุพนัธุโ์คชฮิคิารกิบััฮทัึสโึบัช	ิทึ่�จิงัห่วัดั
มีิยุางิ	 ในป็ี	ค.ศ.	1991	ป็ลูกมีากในภูมีิภาค					
โทึโฮค	ุในบัรรดาขา้วัสายุพันธุต่์ิางๆ	ขา้วัสายุ
พนัธุน์่�	มีป่็ริมีาณ์การผัลิติและการบัริโภคเป็น็
จิำนวันมีากรองจิากข้าวัสายุพันธุ์โคชิฮิคาริ	
และยุังเป็็นทึ่�นิยุมีอยุ่างมีากในติลาด	

ภายุนอกเมีล็ดข้าวัสวัยุ	และเงางามี	
เห่มีอืนกบััชื�อเรยุ่ก	(สยึุะ	แป็ลวัา่	เงา
งามี)	 สำห่รับัรสชาติิก็อร่อยุไมี่แพ้
ขา้วัสายุพนัธุโ์คชฮิคิาร	ิขา้วัสายุพนัธุ์
น่�พัฒนาขึ�นในจิังห่วััดยุามีางาติะ	
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อาหาริญี่่�ปุ่่�นที่่�ที่ำจิากัข้้าว

มิโสึะข้้าว

ข้นมเซมเบะ 

	 ข้้าวถืือเป็็นอาหารที่่�ข้าดเส่ียไม่่ได้ข้องชาวญ่ี่�ป่็�นม่าต้ั้�งแต่ั้ในสีม้่ยโบราณ	นอกเหนือจากข้้าวจะ
เป็็นอาหารหลั้กแลั้ว	ย้งม่่ข้นม่	อย่างเช่น	เซม่เบะ	แลัะ	ด้งโงะ	รวม่ไป็ถืึงเคร่�องป็ร่งรสีอ่กหลัายชนิด	
เช่น	นำ�าสี้ม่สีายชู	แลัะเหลั้าสีาเก	ซึ�งที่ำาม่าจากข้้าว	ในคร้�งน่�วารสีารชวนที่่านผูู้้อ่านม่าร่วม่ค้นหา
ว่าม่่อาหารหร่ออาหารแป็รรูป็ใดบ้างที่่�ที่ำาม่าจากข้้าว

	 “มีิโสะ”	 เครื�องป็รุงรสอาห่ารทึ่�อยุู่ร่วัมีกับัการรับั
ป็ระทึานอาห่ารของชาวัญี่่�ป็ุ�น	 ทึ่�สืบัทึอดมีาติั�งแติ่สมีัยุ
โบัราณ์มีาอยุ่างยุาวันานกวั่า	 1,300	 ปี็	 มิีโสะสามีารถื
แบั่งออกเป็็น	 3	 ป็ระเภทึ	 ป็ระกอบัไป็ด้วัยุ	 มีิโสะทึ่�ทึำ
จิากข้าวั	มีิโสะทึ่�ทึำจิากข้าวัสาล่	และ	มีิโสะทึ่�ทึำจิากถืั�วั	
ซึ่ึ�งมีิโสะทึ่�ทึำจิากข้าวันั�นทึำจิาก	ข้าวั	ถืั�วั	และเกลือ

	 ขนมีเซึ่มีเบัะ	(ข้าวัเกร่ยุบั)	คือ	ขนมีทึ่�ทึำจิากข้าวันึ�งและนำมีาติำจินเป็็นเนื�อเด่ยุวักัน	จิากนั�นแผั่เนื�อ
แป็้งออกเป็็นแผั่นบัางๆ	นำมีายุ่างบันเติา	โดยุส่วันมีากนิยุมีนำมีาป็รุงรสด้วัยุโชยุุ	เช่น	โซึ่กะเซึ่มีเบัะทึ่�เป็็น
ทึ่�รู้จิักกันอยุ่างด่ในป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น

©Eddy Chang©Eddy Chang
(https://flic.kr/p/nPFzQ)(https://flic.kr/p/nPFzQ)



5

โมจิิ 

ฮิงมิริิน 

ข้นมดังโงะ 

เหล้้าสึาเกัญี่่�ปุ่่�น 

น้ำสึ้มสึายชู 

	 โมีจิิ	ทึำจิากข้าวันึ�งและติำในครกด้วัยุสาก	(ฆ้้อนไมี้)	ขนาด
ให่ญ่ี่	ในช่วังเทึศกาลปี็ให่ม่ี	“ซึ่ปุ็โอโซึ่น”ิ	เป็น็เมีนูบันโต๊ิะอาห่าร
ทึ่�ขาดไมี่ได้ของชาวัญี่่�ปุ็�น	 ทึำด้วัยุโมีจิิ	 และวััติถืุดิบัติ่างๆ	 เช่น	
เนื�อไก่	เนื�อป็ลา	และผัักติ่างๆ	เป็็นติ้น	ซึ่ึ�งวััติถืุดิบัทึ่�ใส่ลงในซึุ่ป็
นั�นมี่ควัามีห่ลากห่ลายุและแติกติ่างกันไป็ในแติ่ละภูมีิภาค	แติ่
วััติถืุดิบัทึ่�ขาดไมี่ได้	คือ	โมีจิิ

	 ขนมีดงัโงะ	ทึำจิากแป็ง้ขา้วั
เจิ้านำมีานวัดจินเป็็นก้อน	
จิากนั�นป็ั�นเป็น็กอ้นกลมี	นำ
มีานึ�งห่รือติ้มี	 นำมีาเส่ยุบั
ไมี้ราดด้วัยุถืั�วัแดงกวัน,	 ถืั�วั

เห่ลืองบัด,	ห่รือ	นำไป็ยุ่างแล้วัป็รุงรสด้วัยุโชยุุ	นอกจิากน่�	
ในคืนของวัันทึ่�	 15	 เดือนกันยุายุน	 (เดือนแป็ดในป็ฏิิทึิน
โบัราณ์)	 กล่าวักันวั่า	 เป็็นวัันทึ่�พระจิันทึร์ม่ีควัามีงดงามี
มีากทึ่�สุดของป็ี	ในวัันนั�น	จิะมี่การชมีพระจิันทึร์พร้อมีทึั�ง
รบััป็ระทึานขนมีดังโงะ	เผัอืก	พรอ้มีทึั�งป็ระดบััป็ระดาดว้ัยุ
ติ้นซึู่ซึู่กิ	ติ้นไมี้ป็ระจิำฤดูใบัไมี้ร่วัง	

	 ติั�งแต่ิในสมัียุโบัราณ์	 ชาวัญี่่�ป็ุ�นเริ�มีกลั�นเห่ล้าสาเก
ญี่่�ป็ุ�น	โดยุมีส่ว่ันป็ระกอบัทึ่�ทึำจิาก	ข้าวั	ซึ่ึ�งเป็น็อาห่ารห่ลัก															
น�ำบัริสุทึธ์	 และข้าวัห่มีัก	พร้อมีทึั�งใช้สภาพภูมีิอากาศใน
การช่วัยุบ่ัมีสุรา	 แอลกอฮอล์ในเห่ล้าสาเกญ่ี่�ปุ็�นนั�นเกิด
จิากน�ำติาลห่มีักทึ่�ได้จิากข้าวัขาวัซึ่ึ�งทึำป็ฏิิกริยุากับัยุ่สติ์	
ถืือเป็็นเทึคนิคกลั�นสุราท่ึ�เป็็นเอกลักษณ์์แติกติ่างจิากสุรา
ชนิดอื�นๆในโลก

	 ป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�นมี่เทึคนิคในการกลั�นน�ำส้มีสายุชูทึ่�
สืบัทึอดติ่อกันมีาติั�งแติ่ในศติวัรรษทึ่�	 4	 –	 5	 ซึ่ึ�งข้าวัคือ
ส่วันป็ระกอบัทึ่�สำคัญี่ในการกลั�นน�ำส้มีสายุชูแบับัญ่ี่�ปุ็�น	
เนื�องจิากน�ำส้มีสายุชูทึำจิากข้าวั	 จิึงทึำให่้มี่รสชาติิทึ่�เข้า
กับัอาห่ารญี่่�ป็ุ�นได้อยุ่างด่	 เช่น	ซึู่ชิ	ห่รือ	อาห่ารป็ระเภทึ
ยุำ	 เป็็นติ้น	 มี่เอกลักษณ์์ทึ่�สำคัญี่คือ	 มี่รสชาติิห่วัานจิาก
ข้าวั	และมี่รสชาติิทึ่�ไมี่เป็ร่�ยุวัจินเกินไป็	

	 “ฮงมิีริน”	 เครื�องป็รุงรสอาห่ารท่ึ�ใช้กันโดยุทึั�วัไป็
ในครัวัเรือนทึั�วัป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น	 มิีริน	 ทึำจิาก	 ข้าวัเห่น่ยุวั	
ข้าวัห่มีัก	 เห่ล้าขาวัญี่่�ป็ุ�น	 ห่รือ	 เครื�องดื�มีแอลกอฮอล์	

โดยุมี่ควัามีเข้มีข้นของ
แอลกอฮอล์ในระดับั
ด่กร่	14%

©アフロ

©アフロ
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เที่ศกัาล้ปุ่ริะเพณี่ที่างกัาริเกัษตริ 
	 ป็ระเที่ศเกษตั้รกรรม่	 ม่่พิิธ่ีกรรม่ที่่�เก่�ยวข้้องก้บการเพิาะป็ลูัก	 เพิ่�อข้อพิรหร่อข้อบค่ณสีำาหร้บ
ผู้ลัผู้ลัิตั้ที่างการเกษตั้รท่ี่�สีม่บูรณ์	 ยกต้ั้วอย่างเช่น	 ในช่วงตั้้นเดือนพิฤษภาคม่	 ข้องท่ี่กป็ี	 จะม่่																						
พิระราชพิิธี่จรดพิระน้งค้ลัแรกนาข้ว้ญี่	 เพิ่�อสีร้างข้ว้ญี่แลัะกำาลั้งใจให้เกษตั้รกรชาวไที่ย	 โดยใน																					
พิระราชพิิธี่ด้งกลั่าว	จะใช้ว้วสีองต้ั้วในการพิยากรณ์ผู้ลัผู้ลัิตั้ในป็ีน้�นๆจากการเลัือกที่านผู้ลัิตั้ผู้ลั
ตั้่างๆ	เช่น	ข้้าว	ข้้าวโพิด	นำ�า	แลัะ	เหลั้า	เป็็นตั้้น					
	 ท่ี่�ป็ระเที่ศญี่่�ป็่�น	ตั้ลัอดท้ี่�งป็ม่ี่เที่ศกาลัแลัะป็ระเพิณต่ั้า่งๆม่ากม่าย	สีำาหรบ้ชม่่ชนเกษตั้รกรเองในแตั้ล่ัะ
ภูม่ิภาค	ก็ม่่การสีืบที่อดเที่ศกาลัแลัะป็ระเพิณ่โบราณในฤดูกาลัตั้่างๆ	ผู้่านกิจกรรม่ที่างการเกษตั้ร	
ซึ�งม่่บที่บาที่สีำาคญ้ี่ในการสีบืที่อดป็ระเพิณแ่ลัะวฒ้นธีรรม่เหลัา่น่�ใหค้งอยู่	ดำารงรก้ษาวฒ้นธีรรม่	แลัะ
วิถื่ที่้องถืิ�น	ผู้่านกิจกรรม่ที่างการเกษตั้รที่่�ม่่ป็ระว้ตั้ิศาสีตั้ร์อ้นยาวนาน		

จ้งหว้ดนาระ

จ้งหว้ดโอกินาวา

เทศกาลโคมไฟศาลเจ้้าคาโมทสึึบะ 

เทศกาลชิิจ้ิ 

	 ในวัันทึ่�	 16-17	 กรกฎาคมี	 ของทึุกป็ี	 จิะมี่การจิัด
เทึศกาลโคมีไฟ	ณ์	ศาลเจิ้าคาโมีทึสึบัะ	จิังห่วััดนาระ	ลูก
ศิษยุ์ลูกห่าของศาลเจิ้าในแติ่ละชุมีชนจิะขอพรให่้พืชผัล

ทึางการเกษติรอุดมีสมีบูัรณ์์	 ด้วัยุการ
ถืวัายุโคมีไฟท่ึ�ทึำจิากห่ญี่้าซึู่ซูึ่กิให่้แก่
ศาลเจิ้า	 ในงานเทึศกาลจิะม่ีการจัิด
ขบัวันแห่โ่คมีไฟท่ึ�แขวันป็ระกอบักนักว่ัา	
30	 โคมีจิากสวันสาธารณ์ะคัทึซึึ่รางิไป็
จินถืึงศาลเจิ้าคาโมีทึสึบัะ

	 เทึศกาลชิจิิ	 ของจิังห่วััดโอกินาวัา	 จิัดขึ�นเพื�อ
แสดงควัามีขอบัคุณ์สำห่รับัผัลผัลิติทึางการเกษติร
ทึ่�เก็บัเก่�ยุวัได้ในป็ีน่�	 และขอพรสำห่รับัผัลผัลิติท่ึ�
อุดมีสมีบัูรณ์์ในป็ีติ่อไป็	 กล่าวักันวั่าเป็็นเทึศกาล
ทึ่�สืบัทึอดมีาอยุ่างยุาวันานกวั่า	500	ป็ี	ในวัันทึ่�	2	
ของงานเทึศกาล	 จิะม่ีการทึำพิธ่อัญี่เชิญี่เทึพเจิ้า
แห่่งควัามีอุดมีสมีบูัรณ์์	 (เร่ยุกวั่ายุูคูอิ)	 	 จิึงมี่การ
พายุเรือลงในท้ึองทึะเลและการแสดงศิลป็ะการ
แสดงเพื�ออัญี่เชิญี่เทึพเจิ้า

©アフロ

©アフロ
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จ้งหว้ดฮอกไกโด

จ้งหว้ดไซตั้าม่ะ

จ้งหว้ดไอจิ
จ้งหว้ดนางาโนะ

เทศกาลคันจู้มิโซงิิ 

เทศกาลขอฝนซูเนโอริิ 

เทศกาลไฟแห่่งิโทบะ 
เทศกาลทาเคโนะโนโบริิ 

	 ในระห่วั่างวัันทึ่�	13	–	15	มีกราคมี	ของทึุกๆป็ี	จิะมี่
การจิัด	 “เทึศกาลคันจิูมีิโซึ่งิ”	 ขึ�น	ณ์	 ศาลเจิ้าซึ่าเมีกาวัะ	
จิังห่วััดฮอกไกโด	เทึศกาลน่�เริ�มีติ้นขึ�นติั�งแติ่	ป็ี	ค.ศ.	1831	
และสืบัทึอดมีาจินถึืงป็ัจิจิุบััน	 เพื�อขอพรให้่พืชผัลทึาง
เกษติรกรรมี	และการทึำป็ระมีงอุดมีสมีบัูรณ์์		
	 วัันทึ่�	13	มีกราคมี	ในทึุกๆป็ี	ชายุห่นุ่มี	4	คนทึ่�ถืูกคัด
เลือกจิะเก็บัติัวัอยุู่ทึ่�ศาลเจิ้าซึ่าเมีกาวัะ	 เพื�อฝึกฝนจิิติใจิ
ด้วัยุการราดน�ำเยุ็นลงบันติัวัครั�งแล้วัครั�งเล่า	จินวัันทึ่�	15	
จิะมี่การป็ระกอบัพิธ่นำสิ�งศักดิ�สิทึธิ�ทึั�ง	 4	 ของศาลเจิ้าไป็
ชำระล้างด้วัยุน�ำเยุ็นบัริสุทึธิ�

	 “เทึศกาลขอฝนซูึ่เนโอริ”	 เทึศกาลท่ึ�สืบัทึอดมีาติั�งแติ่
ยุุคสมัียุเอโดะ	 และได้รับัการขึ�นทึะเบั่ยุนเป็็นมีรดกทึาง
วััฒนธรรมีพื�นบั้านทึ่�จิับัติ้องไมี่ได้แห่่งชาติิ	รวัมีไป็ถืึง	มีรดก
ทึางวััฒนธรรมีท่ึ�จัิบัติ้องไม่ีได้ป็ระจิำท้ึองถืิ�น	 เทึศกาลน่�	 มี่
เอกลักษณ์์คือการทึำ	 “มัีงกร”	 ด้วัยุฟาง	 ไมี้ไผ่ั	 และเชือก
ป็�าน	ซึ่ึ�งมี่ควัามียุาวัขนาด	36	เมีติร	และน�ำห่นักป็ระมีาณ์	
3	 ตัินขึ�นบัริเวัณ์ห่น้าศาลเจิ้าชินโติเพื�อใช้ในการขอฝน	 ใน
วัันเทึศกาล	 บัรรดาชายุห่นุ่มี	 300	 คน	 ช่วัยุกันแห่่เทึพเจิ้า
มีงักรขนาดให่ญี่ไ่ป็ยุงัห่นองน�ำคนัดาจิกิะ	เป็น็ระยุะทึางกวัา่	
2	กิโลเมีติร	จินถืึงห่นองน�ำดังกล่าวั	จิับัเอาเทึพเจิ้ามีังกรลง
ไป็ในห่นองน�ำและทึ่�สำคัญี่ทึุกคนจิะช่วัยุกันร้องขอฝน

	 เทึศกาลไฟแห่่งโทึบัะ	จิัดขึ�นทึุกวัันอาทึิติยุ์	สัป็ดาห่์ทึ่�	2	ของเดือน
กุมีภาพนัธ์	ในทึกุป็	ีณ์	ศาลเจิา้โทึบัะชนิเมี	ซึ่ึ�งมีป่็ระวัตัิศิาสติรม์ีาอยุา่ง
ยุาวันานกวัา่	1,200	ป็	ีและไดร้บััการขึ�นทึะเบัยุ่นมีรดกทึางวัฒันธรรมี
พื�นบัา้นซึ่ึ�งมีค่วัามีสำคญัี่ยุิ�งทึ่�จิบััติอ้งไมีไ่ดแ้ห่ง่ชาติ	ิในป็	ีค.ศ.	2004	ใน
วันัเทึศกาล	จิะมีก่ารติั�งเสาคบัเพลงิสงูกวัา่	5	เมีติร	ภายุในบัรเิวัณ์ศาล
เจิา้	โดยุแบ่ังกลุม่ีชายุห่นุม่ีออกเป็น็สองกลุม่ีติามีเสาคบัเพลงิแต่ิละติน้
ซึ่ึ�งเป็็นติัวัแทึนของควัามีอุดมีสมีบัูรณ์์	และควัามีแห่้งแล้ง	เมีื�อเสาคบั
เพลงิทัึ�งสองติน้ถืกูจิดุไฟ	ชายุห่นุม่ีทัึ�งสองทึม่ีจิะป็ระชนักนัป็นีขึ�นไป็บัน
เสาคบัเพลิงเพื�อนำเอาต้ินไมี้ศักดิ�สิทึธิ�และเชือก	
12	เส้นทึ่�อยุู่ในกองเพลิงลงมีาให่้เร็วัทึ่�สุด	ผัลของ
การป็ระชันจิะถือืเป็น็คำทึำนายุของดินฟา้อากาศ
และควัามีอุดมีสมีบัูรณ์์ในการเกษติรของป็ีนั�น

	 ในเดือนกรกฎาคมี	 ของทุึกๆปี็	 จิะม่ีการจัิดพิธ่ขอ
ฝนของ	 “เทึศกาลทึาเคโนะโนโบัริ”	 ทึ่�จิังห่วััดนางาโนะ	
เทึศกาลน่�	เกดิขึ�นเมีื�อครั�งวักิฤติภิยัุแลง้ให่ญ่ี่ในสมียัุมุีโรมีาจิิ																					
(ค.ศ.1333-1568)	ชาวับัา้นไดข้อฝนจิากเทึพเจิา้แห่ง่ขนุเขา
ให่้ช่วัยุบัันดาลฝนติกลงมีา	 ชาวับ้ัานจิึงเริ�มีถืวัายุผั้าทึ่�ทึอ
ขึ�นเองในแต่ิละครอบัครัวั	 และยัุงคงสืบัทึอดป็ระเพณ์่มีา
อยุ่างติ่อเนื�องกวั่า	500	ป็ี	ในเทึศกาลน่�	จิะมี่การจิัดขบัวัน
แห่่ป็้ายุทึ่�ทึำจิากผั้าส่สันต่ิางๆนานาผัูกแขวันไวั้กับัลำไมี้ไผั่
ทึ่�สูงกวั่า	 6	 เมีติร	 ในขบัวันแห่่ยุังมี่การเชิดสิงโติ	 (ชิชิไมี)	
ป็ระกอบักับัเส่ยุงดนติร่จิากขลุ่ยุและกลอง	 รวัมีไป็ถึืงการ
เติ้นรำของเด็กๆ	 นอกจิากน่�เทึศกาลน่�ยุังได้รับัการยุกยุ่อง
ให่เ้ป็น็มีรดกทึางวัฒันธรรมีพื�นบัา้นท่ึ�จิบััติอ้งไม่ีไดแ้ห่ง่ชาติิ
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หม้อห่งข้้าว เคริ่�องใช้ ไฟฟ้าที่่�หม้อห่งข้้าว เคริ่�องใช้ ไฟฟ้าที่่�
ถื่อกัำเนิดในปุ่ริะเที่ศญี่่�ปุ่่�น ถื่อกัำเนิดในปุ่ริะเที่ศญี่่�ปุ่่�น 

	 ในภูมีิภาคเอเช่ยุติะวัันออกและเอเช่ยุติะวัันออกเฉ่ยุงใต้ิซึ่ึ�งผู้ัคน
มี่วัิถื่ช่วัิติแบับัเกษติรกรรมี	 มีื�ออาห่ารนั�นป็ระกอบัไป็ด้วัยุอาห่าร
จิานห่ลักและกับัข้าวั	 เช่นเด่ยุวักันสำห่รับัป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น	 มีื�ออาห่าร
โดยุป็กติิ	นั�นป็ระกอบัไป็ด้วัยุ	“ข้าวั”	ซึ่ึ�งเป็็นอาห่ารจิานห่ลัก	นั�นหุ่ง
โดยุป็ราศจิากการป็รุงรสชาติิใดๆ	 รับับัทึบัาทึเป็็นตัิวัเอกในอาห่าร
มีื�อนั�น	ถืัดมีา	“กับัข้าวั”	 ไมี่วั่าจิะเป็็นป็ลาห่รือผัักซึ่ึ�งถืูกป็รุงรสชาติิ
ติ่างๆ	 ช่วัยุเพิ�มีป็ริมีาณ์ควัามีอยุากรับัป็ระทึานข้าวั	 ในภาษาญี่่�ป็ุ�น	
ใช้คำวั่า	“ทึานข้าวั”	แทึน	“ทึานอาห่าร”	ก็ได้	เพราะคำวั่า	“ข้าวั”	
นั�นมี่ควัามีห่มีายุถืึงอาห่ารเช่นกัน
	 ครอบัครัวัส่วันให่ญ่ี่ในป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น	 หุ่งข้าวัด้วัยุการใช้ฟืน	 ซึ่ึ�ง
เร่ยุกวั่า	“คามีาโดะ”	จินถืึงช่วังกลางทึศวัรรษทึ่�	1960	ข้าวัส่ขาวัจิะ
ผั่านการล้างด้วัยุน�ำสะอาด	 และแช่ทึิ�งไวั้สักครู่	 ข้าวัถืูกหุ่งจินสุกใน
ห่มี้อโลห่ะ	(ฮากามีะ)	ป็ิดด้วัยุฝาทึ่�ทึำด้วัยุไมี้โดยุใช้เวัลาป็ระมีาณ์	1	
ชั�วัโมีง	จินมีค่ำกลา่วัวัา่	“ห่งุขา้วัดว้ัยุไฟออ่นๆในติอนแรก	และคอ่ยุๆ
เพิ�มีควัามีร้อน	ถึืงแม้ีเด็กทึารกรอ้งก็อยุ่าเพิ�งเปิ็ดฝาห่ม้ีอ	จินกวัา่ไอน�ำ
จิะพวัยุพุ่งออกมีา”	วัธิก่ารห่งุขา้วัให่อ้รอ่ยุในแบับัญี่่�ป็ุ�น	เริ�มีจิากในขั�น
แรก	ใช้ไฟเบัาในการหุ่งข้าวัเพื�อข้าวัจิะได้ดูดซึ่ึมีน�ำ	และหุ่งข้าวัด้วัยุ
ไฟแรงในขั�นติอนติ่อมีา	จิากนั�นค่อยุๆลดไฟให่้เบัาลงเรื�อยุๆ	จินทึ้ายุ
ทึ่�สดุคงควัามีร้อนเอาไวัเ้พื�อห่งุจินข้าวัสุก	คำวัา่	“ถืงึแม้ีเดก็ทึารกร้อง
ก็อยุ่าเพิ�งเป็ิดฝาห่มี้อ”	แสดงให่้เห่็นถืึงภูมีิป็ัญี่ญี่าชาวับั้าน	ทึ่�สอนไวั้
วั่า	ห่ากไมี่หุ่งข้าวัจินสุกด่ก็จิะไมี่ได้ข้าวัสวัยุทึ่�น่ารับัป็ระทึาน
	 ในชว่ังทึศวัรรษทึ่�	1950	เครื�องใชไ้ฟฟา้	อยุา่งเชน่	โทึรทึศัน	์ตู้ิเยุน็	
และ	 เครื�องซัึ่กผ้ัา	 เป็็นท่ึ�แพร่ห่ลายุอยุ่างรวัดเร็วั	 ห่ม้ีอหุ่งข้าวัไฟฟ้า
ก็ได้ถืูกป็ระดิษฐ์คิดค้นขึ�นและออกวัางจิำห่น่ายุ	ในป็ี	ค.ศ.	1955	ใน
ช่วังแรกผัู้คนติ่างเกิดควัามีสงสัยุวั่า	 จิะสามีารถืหุ่งข้าวัด้วัยุเครื�องใช้
ไฟฟ้าได้จิริงๆห่รือ	 แติ่ด้วัยุควัามีสะดวักสบัายุเพ่ยุงแค่กดป็ุ�มีสวิัทึช์
บันห่ม้ีอหุ่งข้าวั	ข้าวัก็ถืกูหุ่งให้่สกุอยุ่างอัติโนมัีติ	ิเมีื�อเป็รยุ่บัเทึยุ่บักับั
การห่งุขา้วัในสมียัุกอ่น	จิงึกลายุเป็น็เครื�องใชไ้ฟฟา้ทึ่�ไดร้บััควัามีนยิุมี
จินแพรห่่ลายุไป็ยุงัทึกุๆครวััเรอืนทึั�วัป็ระเทึศ	จิากผัลการสำรวัจิพบัวัา่	
ในป็ี	ค.ศ.	1959	มี่สัดส่วันครัวัเรือนทึ่�มี่ห่มี้อหุ่งข้าวัในในครอบัครัวัทึ่�	
19.6%	ในป็ี	ค.ศ.	1969	เพิ�มีขึ�นเป็็น	55.2%	จิากนั�น	ในป็ี	ค.ศ.1971	
มีส่ดัส่วันมีากกว่ัา	90%	และห่ลังจิาก	ค.ศ.	1980	เป็น็ต้ินมีา	มีสั่ดส่วัน
สูงกวั่า	95	%	กล่าวัได้วั่าแพร่ห่ลายุไป็ทึั�วัทึั�งป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น	
	 ลักษณ์ะการบัริโภคอาห่ารของคนญี่่�ป็ุ�นม่ีควัามีห่ลากห่ลายุมีาก
ยุิ�งขึ�น	 ยุกติัวัอยุ่างเช่น	 ป็ริมีาณ์การบัริโภคขนมีป็ังมี่สัดส่วันเพิ�มี
มีากขึ�น	 แติ่ทึวั่าการบัริโภค	 “ข้าวัสวัยุท่ึ�มี่รสชาติิอร่อยุ”	 นั�นไม่ีเคยุ
เป็ล่�ยุนแป็ลง	 ผัู้ผัลิติยัุงคงมีุ่งมีั�นท่ึ�จิะพัฒนาห่ม้ีอหุ่งข้าวัให้่หุ่งข้าวัได้
อรอ่ยุ	ดว้ัยุวัธิก่ารติา่งๆ	เชน่	เป็ล่�ยุนวััสดภุายุในห่มีอ้	ป็รบััป็รงุวัธิก่าร
หุ่งข้าวั	เป็็นติ้น หม้้อฮากาม้ะใช้้สำหรัับหุงข้้าว
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ศิล้ปุ่ะบนที่้องนา
	 ในฤดใูบัไมีผ้ัล	ิผันืน�ำในทึอ้งนาสะทึอ้นสค่รามีบันทึอ้งฟา้ราวักบัั
กระจิก	ห่ลังจิากการเพาะป็ลูกข้าวัในฤดูใบัไมี้ผัลิ	ทึ้องนาถืูกป็กคุลมี
ไป็ด้วัยุติ้นข้าวัส่เข่ยุวัขจิ่ในฤดูร้อน	พอเข้าสู่ฤดูใบัไมี้ร่วัง	ก่อนฤดูเก็บั
เก่�ยุวั	 ท้ึองนากลายุเป็็นส่ทึองอร่ามี	 รวังข้าวัต่ิางก้มีโค้งลงสู่ผืันดิน	
เนื�องจิากอุดมีไป็ด้วัยุเมีล็ดข้าวั	ลักษณ์ะของนาข้าวันั�นเป็ล่�ยุนแป็ลง
ไป็ติามีฤดูกาล	 การมีาถืึงของฤดูกาลติ่างๆจิึงชวันให่้เพลิดเพลินใจิ
อยุ่างยุิ�ง	
	 เมีื�อไมี่นานมีาน่�	 ทึ้องนาได้กลายุมีาเป็็นผัืนผั้าใบั	และใช้ติ้นข้าวั
ทึ่�มีส่ส่นัแติกติา่งกนัออกไป็ในการแติง่แติม้ีให่เ้กดิภาพ	จินกลายุเป็น็	
"งานศลิป็ะบันทึอ้งนา"	ทึ่�แพรห่่ลายุไป็ยุงัภมูีภิาคติา่งๆทึั�วัทึั�งป็ระเทึศ
ญี่่�ป็ุ�น	และช่วัยุดึงดูดนักทึ่องเทึ่�ยุวัมีากมีายุให่้มีาเยุือน	
	 "ศิลป็ะบันทึอ้งนา"	ถือืกำเนิดขึ�นในห่มีูบ่ัา้นอนิากาดาเทึะ	จัิงห่วัดั
อาโอโมีริ	 	สำห่รับัห่มู่ีบั้านอินากาดาเทึะนั�น	อยุู่บัริเวัณ์ใจิกลางของ																																																																																																				
ทึ่�ราบัสึงารุ	 ซึ่ึ�งถืูกป็กคลุมีไป็ด้วัยุห่ิมีะติลอดในช่วังฤดูห่นาวั	
นอกจิากน่�	 ในป็ี	 ค.ศ.	 1981	 ยุังเป็็นพื�นทึ่�ทึ่�ถืูกค้นพบัห่ลักฐานทึาง
ป็ระวัตัิศิาสติร์เก่�ยุวักบััการเพาะป็ลูกขา้วัเมีื�อราวั	2,100	ปี็กอ่น	และ
ยุงัเป็น็พื�นทึ่�สำคัญี่ในการป็ลูกขา้วัทึ่�อยุูเ่ห่นอืสดุของป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�นใน
เวัลานั�น	เนื�องด้วัยุเป็็นพื�นทึ่�ทึ่�มี่ผัืนดินทึ่�อุดมีสมีบัูรณ์์	จิึงเป็็นห่นึ�งใน
พื�นทึ่�ทึ่�สามีารถืสร้างผัลผัลิติข้าวัได้เป็็นจิำนวันมีากท่ึ�สุดติ่อพื�นท่ึ�ใน
การเพาะป็ลูกของป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น	
	 ด้วัยุป็ระวััติิศาสติร์ในการเพาะป็ลูกอันยุาวันาน	 ห่มีู่บั้าน																											
อินากาดาเทึะ	 จิึงกลายุเป็็นห่้องเร่ยุนสำห่รับัการเร่ยุนรู้เรื�องการ
เพาะป็ลูกขา้วัสำห่รบััเดก็นกัเรยุ่นป็ระถืมีศกึษาทึ่�จิะไดม้ีโ่อกาสสมัีผัสั
ป็ระสบัการณ์ก์ารป็ลกูขา้วับันผันืดนิเดยุ่วักันน่�ทึ่�ใชป้็ลูกขา้วัมีาติั�งแติ่
สมียัุโบัราณ์	ขา้วัในสมียัุโบัราณ์นั�นมีค่วัามีแติกติา่งไป็จิากขา้วัทึ่�เพาะ
ป็ลูกได้ของป็ระเทึศญี่่�ปุ็�นในป็ัจิจิุบััน	 ด้วัยุใบัของติ้นข้าวันั�นมี่ส่มี่วัง
และส่เห่ลือง	 ด้วัยุเห่ตุิน่�จิึงเกิดควัามีคิด	 "นำส่สันทึ่�แติกติ่างกันมีา																																																						
สรา้งเป็น็ติวััอกัษรและภาพ"	และไดจ้ิดังานนทิึรรศการศลิป็ะบันทึอ้ง
นาขึ�นครั�งแรก	ในป็ี	ค.ศ.	1993	
	 ช่วังเวัลาในการชมีศิลป็ะบันท้ึองนาของห่มีู่บ้ัานอินากาดาเทึะ	
เริ�มีติั�งแติ่กลางเดือนกรกฎาคมี	 ไป็จินถืึง	 กลางเดือนสิงห่าคมี	 เมีื�อ
ติ้นข้าวัเจิริญี่เติิบัโติอยุ่างเติ็มีทึ่�	 จิากนั�นเมีื�อติ้นข้าวัออกรวังและ
ส่สันเริ�มีเป็ล่�ยุนแป็ลง	 ภาพวัาดทึ่�สร้างสรรค์ขึ�นบันทึ้องนาก็ค่อยุๆ
เป็ล่�ยุนแป็ลงไป็
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คณีะริัฐมนตริ่ญี่่�ปุ่่�น 
นายกรััฐมนตรัี : คิิชิิดะ ฟููมิโอะ 

รััฐมนตรัีว่่ าการักรัะทรัว่งกิจการัภายในปรัะเทศและการัส่ื่อสื่ารั                                 

: คิาเนโกะ ยาซููชิิ 

รััฐมนตรัีว่่าการักรัะทรัว่งยุติธรัรัม  :  ฟููรัูคิาว่ะ โยชิิฮิิซูะ 

รััฐมนตรัีว่่าการักรัะทรัว่งการัต่างปรัะเทศ : ฮิายาชิิ โยชิิมาซูะ 

รััฐมนตรัีว่่าการักรัะทรัว่งการัคิลัง : ซููซููกิ ชิุนอิจ ิ

 กำำ�กำับดููแลกำ�รบริกำ�รดู้�นกำ�รเงิิน

	 กำำ�กำับดููแลกำ�รบริห�รกำ�รชะลอตััวท�งิดู้�นเศรษฐกำิจ

รััฐมนตรัวี่า่การักรัะทรัว่งศกึษา ว่ฒันธรัรัม กฬีา ว่ทิยาศาสื่ตรัแ์ละเทคิโนโลยี 

: สืุ่เอมัทสื่ึ ชิินซููเกะ

 กำำ�กำับดููแลกำ�รปฏิิรูปกำ�รศึกำษ�

รััฐมนตรัีว่่าการักรัะทรัว่งสื่าธารัณสืุ่ข แรังงาน และสื่ว่ัสื่ดิการั : โกโต ชิิเงยูกิ

รััฐมนตรัีว่่าการักรัะทรัว่งเกษตรั ป่าไม้ และปรัะมง : คิาเนโกะ เคินจิโรั

รััฐมนตรัีว่่าการักรัะทรัว่งเศรัษฐกิจ การัคิ้าและอุตสื่าหกรัรัม : ฮิางิอูดะ โคิอิจิ 

 กำำ�กำับดููแลกำ�รแข่่งิข่ันท�งิอุตัส�หกำรรม	

	 กำำ�กำับดููแลคว�มร่วมมือท�งิเศรษฐกำิจกำับสหพัันธรัฐรัสเซีีย

	 กำำ�กำับดููแลเศรษฐกำิจอันไดู้รับผลกำระทบจ�กำพัลังิงิ�นนิวเคลียร์	

	 กำำ�กำับดููแลกำ�รชดูเชยคว�มเสียห�ยจ�กำพัลังิงิ�นนิวเคลียร์	และลดูปริม�ณ

	 กำัมมันตัภ�พัรังิสี

รััฐมนตรัวี่า่การักรัะทรัว่งที�ดนิ โคิรังสื่รัา้งพ้ื้�นฐาน การัขนสื่ง่ และการัทอ่งเที�ยว่ 

: ไซูโต เททสื่ึโอะ

 กำำ�กำับดููแลนโยบ�ยวัฏิจักำรท�งิอุทกำวิทย�

รััฐมนตรัีว่่าการักรัะทรัว่งสื่ิ�งแว่ดล้อม :  ยามางูจิ สื่ึโยชิิ 

 กำำ�กำับดููแลกำ�รป้องิกำันพัลังิงิ�นนิวเคลียร์	

รััฐมนตรัีกรัะทรัว่งการัป้องกันปรัะเทศ : คิิชิิ โนบููโอะ 

เลขาธิการัคิณะรััฐมนตรัี : มัทสื่ึโนะ ฮิิโรัคิาสืุ่ 

 กำำ�กำับดููแลกำ�รบรรเท�ภัยอันเน่องิจ�กำฐ�นทัพัน�วิกำโยธินในโอกำิน�ว�

	 กำำ�กำับดููแลปัญห�กำ�รลักำพั�ตััว

รััฐมนตรัีกำากับูดูแลการัปฏิิรัูปด้านดิจิทัล : มากิชิิมะ คิาเรัน

 กำำ�กำับดููแลกำ�รปฏิิรูปบริห�รร�ชกำ�ร

	 กำำ�กำับดููแลกำ�รปฏิิรูประเบียบร�ชกำ�ร

รััฐมนตรัีกำากับูดูแลการัฟู้�นฟูู : นิชิิเมะ โคิซูาบููโรั

 กำำ�กำบัดููแลกำ�รประส�นงิ�นนโยบ�ยกำ�รฟื้้�นฟูื้จ�กำอุบตััเิหตัทุ�งินิวเคลียรใ์นจงัิหวดัูฟื้กุำชุมิ�

	 กำำ�กำับดููแลกำิจกำ�รโอกำิน�ว�และหมู่เกำ�ะท�งิเหนือ

ปรัะธานคิณะกรัรัมาธิการัคิว่ามมั�นคิงแห่งชิาติ : นิโนยุ ซูาโตชิิ 

 กำำ�กำับดููแลกำ�รสร้�งิคว�มมั�นคงิแห่งิช�ตัิ

	 กำำ�กำับดููแลปัญห�ข่้อพัิพั�ทอ�ณ�เข่ตั

	 กำำ�กำับดููแลกำ�รปฏิิรูประบบงิ�นร�ชกำ�ร

	 กำำ�กำับดููแลกำ�รจัดูกำ�รภัยพัิบัตัิ	นโยบ�ยท�งิทะเล

รััฐมนตรีักำากับูดูแลการัฟู้�นฟููภูมิภาคิ มาตรัการัการัลดลง

ของอตัรัาการัเกดิ และกำากบัูดแูลงานสื่ง่เสื่ริัมคิว่ามเสื่มอ

ภาคิรัะหว่่างเพื้ศ :  โนดะ เซูโกะ

 กำำ�กำับดููแลกำ�รส่งิเสริมเพัศหญิงิ

	 กำำ�กำับดููแลกำ�รนโยบ�ยเกำี�ยวกำับเย�วชน

 กำำ�กำับดููแลม�ตัรกำ�รคว�มเหงิ�และคว�มโดูดูเดูี�ยว

(เม่ื�อว้นที่่�	10	พิฤศจิกายน	พิ.ศ.	2564)	

รััฐมนตรัีกำากับูดูแลการัฟู้�นฟููเศรัษฐกิจ : ยามางิว่ะ ไดชิิโรั 

 กำำ�กำับดููแลระบบทุนนิยมใหม่	

	 กำำ�กัำบดููแลม�ตัรกำ�รโรคไวรสัโคโรน�ส�ยพันัธุใ์หมแ่ละกำ�รจดัูกำ�รวกิำฤตักิำ�รณท์�งิ

	 ดู้�นสุข่ภ�พั

	 กำำ�กำับดููแลกำ�รปฏิิรูปหลักำประกำันสังิคม	

	 กำำ�กำับดููแลเศรษฐกำิจและนโยบ�ยกำ�รคลังิ

รััฐมนตรัีกำากับูดูแลคิว่ามมั�นคิงทางเศรัษฐกิจ : โคิบูายาชิิ ทาคิายูกิ

 กำำ�กำับดููแลนโยบ�ยดู้�นวิทย�ศ�สตัร์และเทคโนโลยี	

	 กำำ�กำับดููแลนโยบ�ยดู้�นอวกำ�ศ

รััฐมนตรีักำากับูดูแลการัแข่งขันกีฬาโตเกียว่โอลิมปิกและพื้ารัาริัมปิก :              

โฮิรัิอุจิ โนรัิโกะ

 กำำ�กำับดููแลกำ�รส่งิเสริมกำ�รฉีีดูวัคซีีน	

รััฐมนตรีักำากับูดูแลการังานนิทรัรัศการัโลกเวิ่ลด์เอ็กซ์ูโป 2025                                       

: ว่ากามิยะ เคินจิ

	 กำำ�กำับดููแล	Digital	Garden	City	Nation	Vision

	 กำำ�กำับดููแลส่งิเสริมคว�มร่วมมือท�งิสังิคม

	 กำำ�กำับดููแลคุ้มครองิผู้บริโภคและคว�มปลอดูภัยในอ�ห�ร

	 กำำ�กำับดููแลยุทธศ�สตัร์	Cool	Japan

	 กำำ�กำับดููแลยุทธศ�สตัร์ทรัพัย์สินท�งิปัญญ�

รัองเลขาธิการัคิณะรััฐมนตรัี : คิิฮิารัะ เซูจิ

รัองเลขาธิการัคิณะรััฐมนตรัี : อิโซูซูากิ โยชิิฮิิโกะ

รัองเลขาธิการัคิณะรััฐมนตรัี : คิุเรัียว่ ชิุนอิจิ

ผูู้้อำานว่ยการัสื่ำานักนิติการัคิณะรััฐมนตรัี : คินโด มาซูาฮิารัุ
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ชาวญี่่�ปุ่่�นได้ริับริางวัล้โนเบล้สึาข้าฟิสึิกัสึ์ ปุ่ริะจิำปุ่ี ค.ศ. 2021

• ศาสตราจารย์์ มหาวิิทย์าลััย์พรินซ์์ตัน (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
นักวิิจัย์ สถาบัันวิิจัย์วิิทย์าศาสตร์แลัะเทคโนโลัย์ีทางทะเลัแห่งญี่ี�ป่�น (JAMTEC)

• เหต่ผลัที�ได้้รับัรางวิัลั : การวิิจัย์ในเร่�องแบับัจำลัองทางกาย์ภาพของภูมิอากาศโลัก
การหาควิามแปรปรวินเชิิงปริมาณ แลัะทำนาย์ภาวิะโลักร้อนได้้อย์่างน่าเชิ่�อถ่อ

มานาเบะ ชูค่โริ

	 รางวััลโนเบัลสาขาฟิสิกส์ในป็ีน่�	มีอบัให่้กับันักวัิทึยุาศาสติร์	3	คน	ทึ่�
ศกึษาวัจิิยัุในเรื�อง	“ป็รากฎการณ์์ในรปู็แบับัซัึ่บัซ้ึ่อน	(สุม่ีและไรร้ะเบัยุ่บั)”	
ซึ่ึ�งป็ระกอบัไป็ด้วัยุ	 ศาสติราจิารย์ุมีานาเบัะ	 ชูคุโร	 และ	 ศาสติราจิารย์ุ																						
เคลาส์	ฮัสเซึ่ลมีานน์	ผัู้สร้างรากฐานองค์ควัามีรู้ในเรื�องสภาพภูมีิอากาศ
โลกสง่ผัลกระทึบัอยุ่างไรกับัมีนษุยุ	์	ศาสติราจิารย์ุจิอรจ์ิโิอ	ป็าริซึ่	่ท่ึ�ไดร้บัั
การยุกยุอ่งวัา่เป็น็ผัูม้ีบ่ัทึบัาทึในการสรา้งนวัตัิกรรมีจิากทึฤษฎค่วัามีเชื�อมี
โยุงของควัามีผัิดป็กติิและควัามีผัันผัวันของระบับักายุภาพของสสาร
	 ภูมีิอากาศของโลกถืือเป็็นห่นึ�งในระบับัท่ึ�มี่ควัามีสลับัซัึ่บัซ้ึ่อนและ
มี่ควัามีสำคัญี่อยุ่างมีากสำห่รับัมีนุษย์ุ	 ศาสติราจิารยุ์มีานาเบัะ	 ชูคุโร	
สามีารถืพิสูจิน์ได้วั่า	ป็ริมีาณ์ก๊าซึ่คาร์บัอนไดออกไซึ่ด์ในชั�นบัรรยุากาศทึ่�
เพิ�มีมีากขึ�น	 มี่ควัามีสัมีพันธ์กับัอุณ์ห่ภูมิีท่ึ�สูงขึ�นของพื�นผัิวัโลก	 ในช่วังปี็	
1960	ศ.	มีานาเบัะ	ไดบ้ักุเบิักการพัฒนาแบับัจิำลองทึางกายุภาพของภูมีิ
อากาศโลก	ผัลจิากการศึกษาวัิจิัยุของ	ศ.	มีานาเบัะได้กลายุเป็็นรากฐาน
ทึ่�ใช้พัฒนาแบับัจิำลองภูมีิอากาศในป็ัจิจิุบััน	
	 ศาสติราจิารยุเ์คลาส	์ฮัสเซึ่ลมีานน	์ไดส้รา้งแบับัจิำลองควัามีเชื�อมีโยุง
ระห่วั่างสภาพอากาศและภูมีิอากาศได้สำเร็จิ	ในอ่ก	10	ป็ีติ่อมีาห่ลังจิาก

การพสิจูินข์องศ.	มีานาเบัะ	ซึ่ึ�งชว่ัยุสรา้งควัามีกระจ่ิางให่ก้บััขอ้สงสยัุทึ่�วัา่	
“ทึำไมีเราจิึงสามีารถืเชื�อถืือแบับัจิำลองทึางภูมีิอากาศ	แมี้ป็รากฎการณ์์
ทึางสภาพอากาศจิะเป็ล่�ยุนแป็ลงได้ง่ายุและเป็็นไป็อยุ่างไร้ระเบั่ยุบัได้”	
นอกจิากน่�	ยุังพัฒนาวัิธ่การแยุกควัามีแติกติ่างระห่วั่างสัญี่ญี่าณ์และร่อง
รอยุของป็รากฎการณ์์ทึางธรรมีชาติิและกิจิกรรมีติ่างๆของมีนุษยุ์ทึ่�ส่ง
ผัลกระทึบัติ่อภูมีิอากาศได้อยุ่างชัดเจิน	เทึคนิคของ	ศ.	ฮัสเซึ่ลมีานน์	ยุัง
ถืกูนำมีาใชเ้พื�อรับัรองว่ัาอุณ์ห่ภูมีใินชั�นบัรรยุากาศท่ึ�สงูขึ�นนั�นม่ีสาเห่ตุิมีา
จิากก๊าซึ่คาร์บัอนไดออกไซึ่ด์ทึ่�เกิดจิากมีนุษยุ์	
	 ในราวั	ป็ี	ค.ศ.	1980	ศาสติราจิารยุ์จิอร์จิิโอ	ป็าริซึ่่	ได้ค้นพบัรูป็แบับั
ของสสารทึ่�สลบััซึ่บััซึ่อ้นอยุา่งไมีเ่ป็น็ระเบัยุ่บั	จิากการคน้พบัของศ.	ป็ารซิึ่่	
ไดร้บััการยุกยุ่องว่ัาเป็น็โครงสร้างทึ่�สำคญัี่อยุา่งยุิ�งติอ่ทึฤษฎ่ทึางกายุภาพ
ทึ่�มีค่วัามีซึ่บััซึ่อ้น	และจิากการวัจิิยัุดงักลา่วัยุงัสามีารถืช่วัยุอธบิัายุให่เ้ขา้ใจิ
วัา่สสารนั�นมีค่วัามีสลบััซึ่บััซึ่อ้นอยุา่งสมีบัรูณ์แ์ละอธบิัายุถืงึป็รากฎการณ์์
ได	้แมีก้ระทึั�งในสาขาวัชิาทึ่�แติกติา่งกนัโดยุสิ�นเชงิ	ซึ่ึ�งนอกจิากสาขาฟสิกิส์
แล้วั	ยุงัสง่ผัลติอ่สาขาวัชิาอื�นๆทึ่�แติกติา่งออกไป็	ทึั�ง	คณ์ติิศาสติร	์ป็ระสาทึ
วัิทึยุา	และ	เครื�องจิักรกล	เป็็นติ้น
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รศ.ดร.คมสััน มาลีีสัีรศ.ดร.คมสััน มาลีีสัี

การศึกษาในญี่่�ป็่�นการศึกษาในญี่่�ป็่�น
ข้องฉั้นข้องฉั้น

ที่ำาไม่ถืงึได้ไป็เรียนที่่�ญี่่�ป่็�นแลัะเรียนด้านไหน
	 ผัมีเร่ยุนจิบัป็ริญี่ญี่าติร่ทึ่�สถืาบัันเทึคโนโลยุ่พระจิอมีเกล้าเจิ้า
คุณ์ทึห่ารลาดกระบััง	 คณ์ะวัิศวักรรมีศาสติร์	 สาขาวัิชาวัิศวักรรมี
การก่อสร้างในปี็การศึกษา	 2535	 และได้สมัีครเป็็นอาจิารย์ุทึ่�คณ์ะ
วัิศวักรรมีศาสติร์	สจิล	ในป็ี	2538	ห่ลังจิากเป็็นอาจิารยุ์ได้	3	ป็ีได้รับั
ทึุนควัามีร่วัมีมีือของมีห่าวิัทึยุาลัยุโติไกไป็เร่ยุนติ่อในระดับัป็ริญี่ญี่า
โทึ-เอก	ทึ่�มีห่าวัิทึยุาลัยุโติไก	รวัมีเป็็นเวัลาทึั�งห่มีด	7	ป็ี	ซึ่ึ�งเริ�มีจิาก
ติอ้งไป็เร่ยุนภาษาญี่่�ป็ุ�นกอ่นเป็น็เวัลา	1	ปี็	ห่ลังจิากนั�นกเ็ขา้เรยุ่นติอ่ใน
ระดบััป็รญิี่ญี่าโทึและเอกดว้ัยุภาษาญี่่�ป็ุ�น	ทึำให่ผ้ัมีได้รบััป็ระสบัการณ์์
ทึ่�มี่คุณ์ค่ายุิ�ง	ทึั�งการเร่ยุนรู้ด้านวััฒนธรรมีร่วัมีกับัเพื�อนๆ	ญี่่�ป็ุ�น	และ
เพื�อนๆ	ชาวัติ่างชาติิอื�นๆ	ทึ่�เร่ยุนด้วัยุกันเป็็นเวัลา	7	ป็ี

ป็ระสีบการณท่์ี่�ป็ระที่บ้ใจในระหวา่งเรยีนท่ี่�ญี่่�ป็่�น
	 ในป็ี	2541	เป็็นป็ีแรกทึ่�ญี่่�ป็ุ�นของผัมี	ในระห่วั่างเร่ยุนภาษาญี่่�ป็ุ�น
นั�น	 ผัมีได้ทึำกิจิกรรมีร่วัมีกับันักเร่ยุนไทึยุในป็ระเทึศญี่่�ปุ็�น	 และ
ได้มี่โอกาสร่วัมีกับักลุ่มีนักเร่ยุนไทึยุในป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�นจิัดกิจิกรรมี														
ลอยุกระทึงขึ�นทึ่�กรุงโติเก่ยุวั	 ซึ่ึ�งเป็็นการเชิญี่ชวันคนญ่ี่�ปุ็�นรวัมีทึั�ง					
คนไทึยุท่ึ�ญี่่�ป็ุ�นร่วัมีงานวััฒนธรรมีไทึยุ	 นับัเป็็นสิ�งแรกท่ึ�ผัมีได้ทึำเพื�อ
ป็ระเทึศไทึยุ	 ซึ่ึ�งเป็็นการทึำงานทึ่�ป็ระสานกันระห่วั่างนักเร่ยุนไทึยุ
ในป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�นและสถืานทึูติไทึยุทึ่�ญี่่�ป็ุ�น
	 นอกจิากน่�	 ผัมียุังได้รับัป็ระสบัการณ์์ทึ่�ด่จิากทึางมีห่าวัิทึยุาลัยุ
โติไก	 ในป็ี	 2542	 ผัมีได้รับัคัดเลือกในส่วันของนักศึกษาติ่างชาติิทึ่�
เร่ยุนภาษาญี่่�ป็ุ�นด้วัยุกัน	ให่้ไป็ร่วัมีกิจิกรรมีลงเรือ	BOSEMARU	ของ
มีห่าวิัทึยุาลัยุโติไก	 ไป็ทัึศนศึกษายัุงป็ระเทึศ	 TAHITI	 เป็็นเวัลา	 45	
วัันร่วัมีกับัเพื�อนๆ	ชาวัญี่่�ป็ุ�นป็ระมีาณ์	100	คน	ซึ่ึ�งถืือเป็็นการเร่ยุนรู้
วัฒันธรรมีและกิจิกรรมีติา่งๆ	ของชาวัญี่่�ป็ุ�นไดเ้ป็น็อยุา่งด	่ผัมีป็ระทัึบั
ใจิควัามีมี่ระเบั่ยุบัวัินัยุของชาวัญ่ี่�ปุ็�น	 การทึำงานทึ่�เป็็นระบับั	 มี่การ
วัางแผันงานร่วัมีกันและทึำงานเป็็นทึ่มี	เป็็นอยุ่างยุิ�ง	ซึ่ึ�งผัมีได้เร่ยุนรู้

เป็็นอยุ่างด่จิากการลงเรือ	BOSEMARU	ในระยุะเวัลา	45	วััน	และยุัง
คงระลึกได้จินทึุกวัันน่�
	 ผัมีเร่ยุนป็ริญี่ญี่าโทึในปี็	 2542-2543	 และศึกษาต่ิอป็ริญี่ญี่า
เอกในปี็	 2543-2547	 ขณ์ะทึ่�เร่ยุนอยุู่ท่ึ�มีห่าวัิทึยุาลัยุโติไก	 ได้ทึำ
กิจิกรรมีติ่างๆ	ร่วัมีกับัเพื�อนๆ	ชาวัญี่่�ป็ุ�นและคนไทึยุทึ่�นั�น	และผัมียุัง
เป็็นผัู้ป็ระสานงานดูแลอาจิารยุ์และนักศึกษาจิากสถืาบัันเทึคโนโลยุ่
พระจิอมีเกล้าเจิ้าคุณ์ทึห่ารลาดกระบัังท่ึ�มีาโครงการแลกเป็ล่�ยุนท่ึ�
มีห่าวัิทึยุาลัยุโติไกด้วัยุ

ป็ระสีบการณ์จากการเรียนท่ี่�ญี่่�ป่็�นสู่ีการที่ำางาน
	 ห่ลังจิากสำเร็จิการศึกษาระดับัป็ริญี่ญี่าเอกแล้วั	 ในป็ี	 2547-
2553	ได้กลับัมีาเป็็นอาจิารยุ์ทึ่�ภาควัิชาวัิศวักรรมีโยุธา	สจิล.	และยุัง
ได้รับัโอกาสในการเชื�อมีป็ระสานควัามีร่วัมีมีือระห่วั่างมีห่าวัิทึยุาลัยุ
โติไกและ	สจิล.	มีาโดยุติลอด	ในป็ี	2552-2556	 ได้ร่วัมีงานบัริห่าร
ในติำแห่น่ง	 รองคณ์บัด่คณ์ะวัิศวักรรมีศาสติร์	 และในป็ี	 2556-
2562	 ได้รับัการแติ่งติั�งเป็็นคณ์บัด่คณ์ะวัิศวักรรมีศาสติร์	 ในป็ี2557	
ช่วังทึ่�เป็็นคณ์บัด่วัาระแรก	 ผัมีได้รับัการคัดเลือกจิากคณ์บัด่คณ์ะ
วัิศวักรรมีศาสติร์ทึั�วัป็ระเทึศจิำนวัน	 60	 สถืาบััน	 ให่้เป็็นป็ระธาน
สภาคณ์บัด่คณ์ะวิัศวักรรมีศาสติร์แห่่งป็ระเทึศไทึยุ	 ผัมีได้รับัโอกาส
ทึ่�ดจ่ิากสถืาบันัอก่ครั�งให่ด้ำรงติำแห่นง่	รองอธกิารบัดอ่าวัโุสดแูลสว่ัน
ทึรัพยุากรและบัริการ	ติั�งแติ่ป็ี	2562	จินถืึงป็ัจิจิุบััน
	 ในช่วังท่ึ�ผัมีเป็็นคณ์บัด่ผัมีได้รับัโอกาสท่ึ�สำคัญี่ในการทึำสิ�งท่ึ�มี่
คุณ์ค่าอยุ่างยุิ�งสำห่รับัป็ระเทึศไทึยุและป็ระเทึศญี่่�ปุ็�น	 คือการจัิดติั�ง
สถืาบันั	KOSEN-KMITL	ซึ่ึ�งเป็น็โครงการควัามีรว่ัมีมีอืระห่วัา่งรฐับัาล
ไทึยุและรัฐบัาลญี่่�ป็ุ�น	เพื�อรว่ัมีกันผัลิติวัศิวักรนักป็ฏิบิัตัิติิามีมีาติรฐาน
สถืาบัันโคเซึ่็น	 ญี่่�ป็ุ�น	 ทึ่�จิะมีาติอบัโจิทึยุ์ภาคอุติสาห่กรรมีญี่่�ป็ุ�น	 ใน
ป็ระเทึศไทึยุ	 สถืาบััน	 KOSEN-KMITL	 ได้เป็ิดการเร่ยุนการสอน
นักศึกษารุ่นแรกเมีื�อวัันทึ่�	12	พฤษภาคมี	2562	ป็ัจิจิุบัันมี่นักศึกษา
ทึั�งสิ�น	 3	 รุ่น	 ในห่ลักสูติรวัิศวักรรมีแมีคคาทึรอนิกส์และวัิศวักรรมี
คอมีพวิัเติอร	์และในป็	ี2566	จิะเปิ็ดรบัันกัศกึษาสาขาวิัศวักรรมีไฟฟ้า
และอิเลคทึรอนิกส์เป็็นห่ลักสูติรทึ่�	3	ซึ่ึ�งผัมีได้ดำรงติำแห่น่งผัู้อำนวัยุ
การสถืาบัันKOSEN-KMITL	มีาติั�งแติ่เริ�มีจิัดติั�งจินถืึงป็ัจิจิุบััน



ห้้องเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�น 

โดโสะโดโสะ
	 ที่่กที่่าน	เคยได้ยินภาษาญี่่�ป็่�นคำาว่า	“โดโสีะ”	ก้นไหม่คร้บ?	เป็็นคำาที่่�ใช้ก้นบ่อยที่้�งในหน้ง
หรือรายการท่ี่ว่	 แลัะบที่สีนที่นาในช่วิตั้ป็ระจำาว้น	ซึ�งหลัายคนน่าจะเคยได้ยินคนญี่่�ป็่�น
พิูด	โดโสีะโดโสีะ	แตั้่ไม่่รู้ว่าแป็ลัว่าอะไร	ตั้้วผูู้้เข้่ยนเองก็ได้ร้บคำาถืาม่เก่�ยวก้บคำาน่�หลัาย
คร้�งอยูเ่หม่อืนก้น	สีำาหรบ้จากญี่่�ป่็�นในคร้�งน่�	จงึอยากจะข้อแนะนำาให้รูจ้้กก้บความ่หม่าย
แลัะการใช้งานคำาว่า	โดโสีะ	ให้ได้เข้้าใจก้น
	 โดโสีะ	（どうぞ）เม่ื�อเปิ็ดหาคำาน่�ในพิจนานก่รม่ญี่่�ป่็�น-ไที่ย	ส่ีวนม่ากให้คำาอธิีบายรวม่ๆไว้ว่า	“เป็็น
คำาท่ี่�ใช้เม่ื�อตั้้องการแสีดงการเชื�อเชิญี่หรือข้้อร้องผูู้้อื�น”	 แลัะเมื่�อดูหน้งหรือรายการท่ี่ว่ญี่่�ป็่�นก็จะพิบว่า
นิยม่แป็ลัคำาน่�เป็็นภาษาไที่ยว่า	 “เชิญี่”	ซึ�งในหลัายกรณ่คำาว่า	 เชิญี่	 ในภาษาไที่ยก็เป็็นคำาท่ี่�ใช้แสีดงความ่หม่ายข้องคำาว่า	
โดโสีะ	ได้ตั้รงด่	อย่างไรก็ด่	ไม่่ใช่ที่่กกรณ่ที่่�	โดโสีะ	จะแป็ลัว่า	เชิญี่	ได้เสีม่อไป็	โดยความ่หม่ายแลัะการใช้งานคำาว่า	ไดโสีะ	น้�น
สีาม่ารถืแบ่งย่อยออกได้เป็็น	3	ป็ระเภที่ด้วยก้น	เพิื�อให้เข้้าใจคำาน่�ได้ถืูกตั้้องยิ�งข้ึ�น	เราม่าดูก้นว่าม่่อะไรบ้าง

1. ใชิ้เพื่่�อแสึดงิความริู้สึึกขอให่้อีกฝ่ายทำาในสึิ�งิที�ตนขอห่ริือคาดห่วังิ

2. ใชิ้เพื่่�อเชิิญชิวน แนะนำา สึิ�งิของิให่้อีกฝ่าย ห่ริือกริะต้้น ริบเริ้าให่้อีกฝ่ายทำาบางิอย่างิ

3. ใชิ้เพื่่�อแสึดงิออกว่ายอมริับความต้องิการิ ห่ริือให่้อณุ้ญาติการิกริะทำาของิอีกฝ่าย

	 ในความหมายแบบข้้อที่่�	 2	 และ	3	จะเป็็นแบบที่่�บางครั้้�งคนญี่่�ป็่�นชอบพููดติิดๆกั้น	 เป็็น	 โดโสะโดโสะ	ซึ่่�งแป็ล	
ติรั้งติ้วว่า	 เชิญี่เชิญี่	โดยเป็็นกัารั้เน้นความรั้้้ส่กัมากัข้้�นน้�นเองครั้้บ	ที่่น่�เรั้ากั็ได้รั้้้ควาหมายข้อง	โดโสะกั้นแล้ว	
หากัม่โอกัาสได้ค่ยกั้บคนญี่่�ป็่�น	กั็	โดโสะโดโสะ	นำาความรั้้้น่�ไป็ที่ดลองใช้ ได้เลยครั้้บ

โดโสะ	ในควัามีห่มีายุน่�	กล่าวัง่ายุๆคือเป็็นวัล่ขอร้องรูป็แบับัห่นึ�ง	โดยุใช้ป็ระกอบักับัวัล่อื�นเพื�อแสดงควัามีรู้สึกวั่าเราอยุากให่้
อ่กฝ�ายุทึำสิ�งนั�นให่้แก่เรา	(ในกรณ์่น่�จิะไมี่สารมีารถืแป็ลวั่า	เชิญี่	ได้)	ยุกติัวัอยุ่างทึ่�ใช้กันบั่อยุๆเช่น
-	โดโสะ	โยุะโระชิคุ	โอะเนะไงชิมีะสุ	（どうぞ、よろしくおねがいします）

แป็ลวั่า	ขอฝากเนื�อฝากติัวัด้วัยุนะครับั	ซึ่ึ�งก็คือขอให่้อ่กฝ�ายุรักษาสายุสัมีพันธ์กับัเราติ่อไป็ด้วัยุนั�นเอง

ในควัามีห่มีายุ	จิะเป็็นการใช้เมีื�อมี่สิ�งทึ่�เราอยุากจิะให่้อ่กฝ�ายุ	ห่รือเชื�อเชิญี่ให่้อ่กฝ�ายุทึำอะไรบัางอยุ่าง	ซึ่ึ�งเป็็นรูป็แบับัทึ่�ใช้กัน
บั่อยุมีาก	และนิยุมีแป็ลเป็็นไทึยุด้วัยุคำวั่า	เชิญี่	ยุกติัวัอยุ่างเช่น
-	โดโสะ	ทึะเบัะเติะคุดะไซึ่	（どうぞ、たべてください）แป็ลวั่า	เชิญี่ทึานครับั
-	โอะจิะ	โอะ	โดโสะ	（おちゃをどうぞ）แป็ลวั่า	เชิญี่(ดื�มี/รับั)น�ำชาครับั	

ส่วันในควัามีห่มีายุน่�	 จิะใช้ในการติอบัรับัอ่กฝ�ายุ	 เมีื�ออ่กฝ�ายุขอทึ่�จิะกระทึำบัางอยุ่าง	 ซึ่ึ�งอาจิเป็็นการขออณ์ุญี่าติ	 ห่รือแค่
ถืามีเพื�อแน่ใจิแล้วัแติ่กรณ์่	 ในการใช้แบับัน่�โดยุมีากจิะพูดแค่	 โดโสะ	 เฉยุๆเป็็นการติอบัรับั	 ในกรณ์่น่�ภาษาไทึยุก็จิะแป็ลว่ัา	
เชญิี่	เชน่กนั	แติใ่นบัางกรณ์ค่ำวัา่	โดโสะ	จิะมีค่วัามีนอบันอ้มีแฝงมีากกวัา่คำวัา่	เชญิี่	เฉยุๆในภาษาไทึยุ	ยุกติัวัอยุา่งการใชเ้ชน่
-	ทึะเบัะเติะ	อ่	เดะสุกะ	→	โดโสะ（たべていいですか？　→　どうぞ）

แป็ลวั่า	ขอทึานห่น่อยุได้ไห่มีครับั	/	ทึานได้ไห่มีครับั		→ เชิญี่ครับั
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ข่่าวสถานเอกอัครราชทููตญี่่�ปุ่่�น

	 เมีื�อบ่ัายุวันัพฤหั่สบัดท่่ึ�	14	ตุิลาคมี	นายุนะชิดะ	คะสุยุะ	เอกอัครราชทูึติ
ญี่่�ป็ุ�นเข้าพบัเพื�อห่ารือกับั	 พลเอกป็ระยุุทึธ์	 จิันทึร์โอชา	 นายุกรัฐมีนติร่ทึ่�
ทึำเน่ยุบัรัฐบัาล
	 เอกอัครราชทึูติญี่่�ป็ุ�น	มีุ่งห่วัังวั่าควัามีสัมีพันธ์ระห่วั่างทึั�งสองป็ระเทึศ
จิะยุิ�งแน่นแฟ้น	 ภายุใติ้ควัามีร่วัมีมีือระห่ว่ัางนายุคิชิดะ	 ฟูมีิโอะ	 นายุก
รัฐมีนติร่ญี่่�ป็ุ�น	กับัพลเอกป็ระยุุทึธ์	จิันทึร์โอชา	นายุกรัฐมีนติร่	พร้อมีทึั�ง
ภายุใติก้รอบัควัามีรว่ัมีมีอืเอเป็คและอาเซึ่ยุ่น	จิะช่วัยุส่งเสรมิีควัามีร่วัมีมืีอ
ไทึยุ-ญี่่�ป็ุ�นให่้แน่นแฟ้นยุิ�งขึ�น	นอกจิากน่�	ยุังกล่าวัแสดงควัามียุินด่ติ่อการ
ผัอ่นคลายุมีาติรการการเขา้เมีอืงเมีื�อเขา้ป็ระเทึศไทึยุติามีท่ึ�นายุกรฐัมีนติร่
ได้เคยุกล่าวัไวั้และร้องขอให่้เร่งผั่อนคลายุมีาติรการการเข้าป็ระเทึศเมีื�อ
เดินทึางมีาจิากป็ระเทึศญ่ี่�ป็ุ�น	 ยุิ�งไป็กวั่านั�น	 ยุังมี่การแลกเป็ล่�ยุนควัามี
คิดเห่็นเก่�ยุวักับัควัามีสัมีพันธ์ระห่ว่ัางสองป็ระเทึศและสถืานการณ์์ใน
ป็ระชาคมีโลก	
	 นายุกรัฐมีนติร่	แสดงควัามีขอบัคุณ์ป็ระเทึศญ่ี่�ป็ุ�นสำห่รับัควัามีร่วัมีมืีอ
เพื�อชว่ัยุบัรรเทึาสถืานการณ์ก์ารแพร่ระบัาดของโควิัด	19	ในป็ระเทึศไทึยุ	
เชน่	การมีอบัวัคัซึ่น่แอสติรา้เซึ่นเนกา้	นอกจิากน่�	จิากน่�ไป็จิะทึำการห่ารอื
เก่�ยุวักับัมีาติรการผ่ัอนคลายุการเขา้เมีอืงทึ่�จิะเริ�มีใชต้ิั�งแติเ่ดือนพฤศจิกิายุน

	 เมีื�อวัันท่ึ�	 7	 ธันวัาคมี	พ.ศ.	 2564	ณ์	ทึำเน่ยุบัเอกอัครราชทูึติญี่่�ป็ุ�น											
มี่การจิัดพิธ่มีอบัเครื�องราชอิสริยุาภรณ์์ญี่่�ป็ุ�น	 The	 Order	 of	 the																
Rising	Sun,	Gold	Rays	with	Rosette	ป็ระจิำฤดูใบัไมี้ผัลิ	พ.ศ.	2564	
ให่้แก่ศาสติราจิารย์ุวัรินทึร	 วูัวังศ์	 อาจิารย์ุมีห่าวิัทึยุาลัยุธรรมีศาสติร์																			
ในฐานะผู้ัม่ีบัทึบัาทึสำคัญี่ในการแลกเป็ล่�ยุนทึางวิัชาการและส่งเสริมีควัามี
เข้าใจิอันด่ระห่วั่างป็ระเทึศไทึยุและป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น
	 ศ.วัรินทึร	 สำเร็จิการศึกษาระดับัป็ริญี่ญี่าติร่จิากมีห่าวิัทึยุาลัยุสติร่
โอฉะโนะมิีสึ	 และระดับัป็ริญี่ญี่าโทึจิากคณ์ะศึกษาศาสติร์	 มีห่าวิัทึยุาลัยุ
สึคุบัะ	 ด้วัยุทุึนรัฐบัาลญี่่�ป็ุ�น	 ห่ลังสำเร็จิการศึกษาเริ�มีทึำงานเป็็นอาจิารยุ์
ป็ระจิำภาควัิชาภาษาญี่่�ป็ุ�น	คณ์ะศิลป็ศาสติร์	มีห่าวัิทึยุาลัยุธรรมีศาสติร์

เอกอัครีรีาชทููตญี่่�ปุ่่�นเข้้าพบเพ่�อห้ารีือนายกรีัฐมนตรีี

พิธ่ีมอบเครีื�องรีาชอิสรีิยาภรีณ์์ ปุ่รีะจำำาฤดูใบไม้ผลิิ พ.ศ. 2564                  
ให้้แก่ ศาสตรีาจำารีย์วรีินทูรี วูวงศ์

เป็น็ต้ินไป็	เพื�อรับัมืีอผัลกระทึบัทึางด้านเศรษฐกิจิจิากการแพร่ระบัาดของ
โควัดิ	19	ซึ่ึ�งป็ระเทึศญ่ี่�ปุ็�นถืือเป็็นห่นึ�งในป็ระเทึศท่ึ�ไทึยุให้่ควัามีสำคัญี่มีาก
ทึ่�สุด	นอกจิากน่�	ยุังมี่ควัามียุินด่ทึ่�จิะพัฒนาควัามีร่วัมีมีือไทึยุ-ญี่่�ป็ุ�น	พร้อมี
ทึั�งมุ่ีงห่วัังว่ัาจิะกระชับัสายุสัมีพันธ์อันด่ให่้ยิุ�งแน่นแฟ้นมีากขึ�น	 โดยุผั่าน
การลงทึุนจิากป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น	 รวัมีไป็ถืึงการผั่อนคลายุมีาติรการในการเข้า
ป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�นของป็ระชาชนชาวัไทึยุ	เป็็นติ้น	

	 นอกจิากน่�	 ยุังม่ีส่วันสำคัญี่ในการก่อตัิ�งชมีรมีครูภาษาญี่่�ป็ุ�นแห่่ง
ป็ระเทึศไทึยุ	 ในป็ีพ.ศ.2546	 เพื�อพัฒนาทึักษะการสอนในโรงเร่ยุน
มีัธยุมีศึกษาและมีห่าวัิทึยุาลัยุไทึยุ	และได้พัฒนาจิากชมีรมีมีาเป็็นสมีาคมี
ครูภาษาและวััฒนธรรมีญี่่�ป็ุ�นแห่่งป็ระเทึศไทึยุ	เมีื�อป็ีพ.ศ.	2552
	 ในป็	ีพ.ศ.	2557	ไดร้บััป็ระกาศเก่ยุรติคิณุ์จิากรฐัมีนติรว่ัา่การกระทึรวัง
การติ่างป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น	 ด้านการส่งเสริมีการสอนภาษาญี่่�ป็ุ�นในโรงเร่ยุน
มีัธยุมีศึกษาติอนป็ลายุในป็ระเทึศไทึยุ	 ด้วัยุควัามีทึุ่มีเทึส่งผัลให่้มี่สาขา
ภาษาญี่่�ป็ุ�นในโรงเร่ยุนมีัธยุมีศึกษาและมีห่าวัิทึยุาลัยุในป็ระเทึศไทึยุ	 รวัมี
ทึั�งผัู้เร่ยุนภาษาญี่่�ป็ุ�นชาวัไทึยุก็มี่จิำนวันเพิ�มีมีากขึ�น
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	 *JENESYS	(อ่า่นว่า่	เจ-เน-ซิสิ)	คือื่	โคืรงการแลกเปล่�ยนเพื่ื�อ่สง่เสรมิคืว่ามเข้า้ใจต่อ่่ประเทศญี่่�ป่�น	ดำเนนิการโคืยกระทรว่งการต่า่งประเทศ	เปน็การ
สง่เสริมคืว่ามเข้า้ใจต่อ่่ประเทศญี่่�ป่�นในดา้นต่่างๆ	เช่น่	การเมือ่ง	เศรษฐกจิ	สังคืม	ว่ัฒนธรรม	ประว่ตั่ศิาสต่ร	์นโยบายต่่างประเทศ	เปน็ต่น้	ผ่่านการส่ง
เยาว่ช่นผ่้้เป็นอ่นาคืต่เพื่ื�อ่แลกเปล่�ยนระหว่่างประเทศญี่่�ป่�นกับแต่่ละประเทศในภู้มิภูาคืเอ่เช่่ย	และโอ่เช่่ยเน่ย	รว่มทั�งจัดกิจกรรมแลกเปล่�ยนอ่อ่นไลน์	
เพื่ื�อ่ให้เยาว่ช่นได้เผ่ยแพื่ร่และเสริมสร้างคืว่ามสัมพื่ันธ์ระหว่่างทั�งสอ่งประเทศและในระหว่่างภู้มิภูาคื
	 เนื�อ่งจากการแพื่ร่ระบาดข้อ่งเช่ิ�อ่ไว่รัสโคืโรนาต่ั�งแต่่ปี	คื.ศ.	2020	จนถึึง	คื.ศ.	2021	อ่ันส่งผ่ลให้การเดินทางระหว่่างประเทศทำได้ยากยิ�ง	จึงม่
การจดักจิกรรมในรป้แบบการสมัมนาอ่อ่นไลน	์ก่อ่นท่�จะสามารถึกลบัมาเดนิทางระหว่า่งประเทศต่ามกำหนดการเดมิข้อ่โคืรงการไดห้ากสถึานการณ์์
กลับมาเป็นปกต่ิอ่่กคืรั�ง	ซิึ�งเร่ยกกิจกรรมอ่อ่นไลน์ก่อ่นการเดินทางจริงน่�ว่่า	“Pre-program”	(พื่ร่	โปรแกรม)

	 นายุชินโซึ่	 อาเบัะ	 อด่ตินายุกรัฐมีนติร่ญี่่�ปุ็�นได้ริเรื�มีโครงการ	 Asia	
Kakehashi	(ค�าวั่า	Kakehashi	ในภาษาญี่่�ป็ุ�น	มี่ควัามีห่มีายุวั่า	“สะพาน
เชื�อมีสายุสมัีพนัธ์”)		มีจ่ิดุมีุง่ห่มีายุเพื�อเสรมิีสร้างควัามีสัมีพนัธ์อนัแน่นแฟ้น
ระห่วั่างป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�นและป็ระเทึศอื�นๆในเอเช่ยุ	 โดยุโครงการจิะจิัดสรร
ทึุนเติ็มีจิ�านวันส�าห่รับันักเร่ยุนชั�นมีัธยุมีศึกษาติอนป็ลายุในภูมีิภาคเอเช่ยุ
จิ�านวัน	1,000	คน	 เพื�อศึกษาในโรงเร่ยุนรัฐบัาลห่รือเอกชนของป็ระเทึศ
ญ่ี่�ป็ุ�นร่วัมีกบััเยุาวัชนญี่่�ปุ็�นเป็็นระยุะเวัลาป็ระมีาณ์	6-10	เดอืน	ซึึ่�งนกัเร่ยุน
เห่ล่าน่�จิะสามีารถืพัฒนาทึกัษะควัามีสามีารถื	เร่ยุนรูว้ัฒันธรรมี	ชุมีชนท้ึอง
ถืิ�น	และอุติสาห่รรมีของป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�น

	 เมีื�อวัันทึ่�	26	พฤศจิิกายุน	พ.ศ.	2564	สถืานเอกอัครราชทึูติญี่่�ป็ุ�น	ได้
รับัควัามีร่วัมีมืีอจิากกระทึรวังศึกษาธิการในการจิัดกิจิกรรมีแลกเป็ล่�ยุน
ออนไลน์ก่อนการเดินทึางจิริง	 ห่รือ	 “พร่	 โป็รแกรมี”	 ในโครงการแลก
เป็ล่�ยุนเยุาวัชน	JENESYS2021	ดำเนินการโดยุกระทึรวังการติ่างป็ระเทึศ
ญี่่�ป็ุ�น	โดยุเป็็นการสัมีมีนาแลกเป็ล่�ยุนออนไลน์ระห่วั่างนักเร่ยุนไทึยุระดับั
ชั�นมีัธยุมีศึกษาติอนป็ลายุจิากโรงเร่ยุนพิริยุาลัยุ	จิังห่วััดแพร่	และนักเร่ยุน
ชาวัญี่่�ป็ุ�นจิากโรงเร่ยุนมีัธยุมีป็ลายุทึติโติริเคไอ	 จัิงห่วััดทึติโติริ	 โดยุใน
กจิิกรรมีน่�นกัเรยุ่นชาวัไทึยุซึ่ึ�งกำลงัศกึษาวัชิาภาษาญี่่�ป็ุ�นและนกัเรยุ่นชาวั
ญี่่�ป็ุ�นไดน้ำเสนอสิ�งทึ่�นา่สนใจิติา่งๆ	เก่�ยุวักบััโรงเรยุ่น	ป็ระเทึศ	และจิงัห่วััด
ของตินเป็็นภาษาญี่่�ปุ็�น	 ทึั�งยัุงได้แบ่ังกลุ่มีพูดคุยุแลกเป็ล่�ยุนควัามีคิดเห่็น
เก่�ยุวักับัวััฒนธรรมีของทึั�งสองป็ระเทึศอยุ่างสนุกสนาน

โครีงการีแลิกเปุ่ลิ่�ยนเยาวชน 
JENESYS ห้รีือ  Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths 

โครีงการีแลิกเปุ่ลิ่�ยนเยาวชน “Asia  Kakehashi 2021” 

การีสัมมนาแลิกเปุ่ลิ่�ยนออนไลิน์รีะห้ว่างนักเรีียนไทูยแลิะญ่ี่�ปุ่่�นในโครีงการี 
แลิกเปุ่ลิ่�ยนเยาวชน JENESYS2021 

	 องคก์รเอเอฟเอส	ป็ระเทึศญี่่�ปุ็�น	ได้รบััมีอบัห่มีายุจิากกระทึรวังศึกษาธกิาร	
วัฒันธรรมี	กฬ่า	วัทิึยุาศาสติรแ์ละเทึคโนโลยุ	่ให่เ้ป็น็ผัูด้ำเนนิการโครงการ	Asia	
Kakehashi	ในภูมีิภาคเอเช่ยุระห่วั่างป็ี	พ.ศ.	2561	ถืึง	พ.ศ.	2565		โดยุร่วัมี
มีือกับัห่น่วัยุงานซึ่ึ�งให่้ควัามีร่วัมีมีือกับัเอเอฟเอสและองค์กรพัฒนาเอกชน
ในป็ระเทึศติ่างๆ	โดยุเมีื�อวัันทึ่�	15	ติุลาคมี	พ.ศ.	2564	นักเร่ยุนมีัธยุมีป็ลายุ
ผัู้เข้าร่วัมีโครงการ	Asia	Kakehashi	2021	รุ่นทึ่�	4	จิากป็ระเทึศไทึยุจิำนวัน	
18	คน	ไดอ้อกเดนิทึางไป็ยุงัป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�นเพื�อเขา้รว่ัมีโครงการเป็น็ระยุะเวัลา		
5	เดือน	ณ์	ป็ระเทึศญี่่�ป็ุ�นระห่วั่างเดือนติุลาคมี	พ.ศ.	2564	ถืึง	เดือนมี่นาคมี	
พ.ศ.	2565	โดยุควัามีร่วัมีมีือของมีูลนิธิเอเอฟเอสป็ระเทึศไทึยุ		
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	 “คิริท้ี่ม่โป็ะ”	 อาหารพิ่�นบ้านข้อง																	
จ้งหว้ดอากิตั้ะ	ที่ำาจากข้้าวสีวยนำาม่า					
ตั้ำาจนเป็็นเนื�อเด่ยวก้น	 จากน้�นนำา
ไป็พิ้นก้บไม้่แลั้วจึงนำาไป็ย่าง	 ในข้ณะ
เด่ยวก้นหากกลั่าวถืึง	อาหารป็ระเภที่	
“หม่อ้ไฟหรอ่นาเบะ”	ถือืเป็น็เม่นอูาหาร
ท่ี่�ข้าดเสี่ยไม่่ได้	 “ในช่วงฤดูหนาวข้อง
ป็ระเที่ศญี่่�ป็่�น”	 เราม้่กจะเห็นภาพิข้อง
ผูู้้คนน้�งล้ัอม่วงร้บป็ระที่านอาหาร
จากหม่้อไฟอ่่นๆบนโตั้๊ะอาหารอย่าง
สีนก่สีนาน	ในรา้นอาหารหรอ่ตั้าม่บ้าน
เร่อน

หม้อไฟคิริทััมโปะหม้อไฟคิริทััมโปะ

1.	 นำขา้วัสวัยุญี่่�ป็ุ�นใสล่งในถืว้ัยุห่รอืครก	ใชไ้ม้ีติำจินเป็น็เนื�อเดยุ่วักนั	
แบัง่ออกเป็น็	4	สว่ันโรยุเกลือลงไป็เล็กนอ้ยุ	ป็ั�นเป็น็ก้อนกลมีนำไป็พัน
กับัไมี้เป็็นแนวัยุาวั	จิากนั�นกลิ�งลงบันเข่ยุงจิัดรูป็ทึรงให่้สวัยุงามี	
2.	 นำคิริทึัมีโป็ะทึ่�เติร่ยุมีไวั้ในข้อ	 1	 ลงไป็ยุ่างลงบันกระทึะด้วัยุไฟ
ป็านกลาง	คอยุพลิกเป็ล่�ยุนด้านเมีื�อยุ่างจินสุกเห่ลืองทุึกด้านแล้วั	ถือด
ไมี้ทึ่�เส่ยุบัอยุู่ออก	
3.	 เติรยุ่มีส่วันป็ระกอบัต่ิางๆท่ึ�จิะใส่ลงในห่ม้ีอไฟนาเบัะ	ห่ั�นเนื�ออกไก่
ออกเป็็นชิ�นพอดค่�า	ใช้มีด่ขดูเอาเป็ลอืกโกโบัออกจิากนั�นฝ�านเป็็นเส้น
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