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ข้้าวกัับคนญี่่�ปุ่่�น

ข้้าวกัับคนญี่่�ปุ่่�น
ในบัันทึึก “โคจิิกิิ” ซึ่่�งถืือเป็็นบัันทึึกทางประวััติิศาสตร์์ที่่�มีีอายุุ
เก่่าแก่่ที่่�สุุดของญี่่�ปุ่่�น มีีข้้อความบัันทึึกไว้้ว่่า ประเทศญี่่�ปุ่่�น ถููกเรีียก
ว่่า “ดิินแดนแห่่งมิิซููโฮะ (นาข้้าวอัันอุุดมสมบููรณ์์)” คำว่่ามิิซููโฮะ ใน
ภาษาญี่่�ปุ่่�น หมายถึึง รวงข้้าวอ่่อนสีีเขีียวชอุ่่�ม ชาวญี่่�ปุ่่�นเริ่่�มหุุงและ
รัับประทานข้้าว มาตั้้�งแต่่ในยุุคโจมง (ประมาณ 10,000 – 300 ปีี
ก่่อนคริิสตกาล) จนสามารถกล่่าวได้้ว่่า “ข้้าว” คืือ รากฐานแห่่ง                  
“วาโชคุุ (อาหารญี่่ปุ่่� น� )” ไม่่ว่า่ จะอดีีตหรืือปััจจุบัุ นั  ประเทศญี่่ปุ่่� น�  คืือ
ประเทศแห่่งข้้าว  วััฒนธรรมการปลููกข้้าวเกิิดขึ้้�นเมื่่�อราวๆ 3,000 ปีี
ก่่อน ด้้วยปริิมาณฝนตกที่่�มากกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของประเทศต่่างๆในโลก
2 เท่่า แสงแดดที่่�สาดส่่องพร้้อมทั้้�งอากาศร้้อนในฤดููร้้อน ทำให้้ภููมิิ
อากาศของประเทศญี่่ปุ่่� น� เหมาะสมอย่่างยิ่่ง� สำหรัับการเพาะปลููกข้้าว 
ในยุุคเอโดะ (ค.ศ. 1603-1867) รััฐบาลของโชกุุนโทคุุงาวะ ได้้
สร้้างระบบเศรษฐกิิจโดยใช้้ข้า้ วเป็็นตััวกลางในการกำหนดเศรษฐกิิจ 
รััฐบาลของโชกุุน จััดลำดัับเมืืองต่่างๆที่่�อยู่่�ในการปกครองทั่่�วทั้้�ง
ประเทศด้้วยปริิมาณการเก็็บเกี่่�ยวข้้าวสาร ซึ่่�งลำดัับชั้้�นยศของเจ้้า
เมืืองจะแปรผัันไปตามปริิมาณข้้าวสารที่่�เก็็บเกี่่�ยวได้้ของเมืืองนั้้�น
ข้้าวสารที่่�เก็็บเกี่่�ยวได้้ของแต่่ละเมืืองถููกส่่งไปยัังเอโดะ หรืือโอซาก้้า
และถููกแลกเปลี่่ย� นเป็็นเงิินเพื่่�อใช้้ซื้้อ� ข้้าวของต่่างๆที่่จ� ำเป็็น จึึงกล่่าว
ได้้ว่่า “ข้้าว” ยัังเป็็นรากฐานที่่�สำคััญของระบบเศรษฐกิิจด้้วย 
“ข้้าว” ยัังเป็็นวััตถุุดิิบสำคััญในการประกอบอาหารและเครื่่�อง
ปรุุงต่่างๆอีีกมากมาย เช่่น โมจิิ ขนมญี่่�ปุ่่�น มิิโสะ และน้้ำส้้มสายชูู
เป็็นต้้น ตลอดช่่วงฤดููใบไม้้ร่่วง ภููมิิภาคต่่างๆทั่่�วทั้้�งประเทศต่่างจััด
เทศกาลเพื่่�อเฉลิิมฉลองการเก็็บเกี่่�ยวข้้าว  เมื่่�อเริ่่�มเพาะปลููกข้้าวใน
ฤดููใบไม้้ผลิิ คนญี่่�ปุ่่�นยัังมีีวััฒนธรรมในการร้้องและร่่ายรำเพื่่�อขอพร
ให้้ผลผลิิตอุุดมสมบููรณ์์  ข้้าวสารใหม่่ที่่�เพิ่่�งเก็็บเกี่่�ยวได้้เป็็นครั้้�งแรก
ของปีี รวมไปถึึงโมจิิ และสาเกซึ่ง่� ทำจากข้้าว ได้้ถูกู นำมาบููชาเทพเจ้้า
ที่่�ศาลเจ้้า  
ในปีี ค.ศ. 2013 องค์์การการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์และวััฒนธรรม
แห่่งสหประชาชาติิ (UNESCO) ได้้ขึ้้�นทะเบีียน “วาโชคุุ วััฒนธรรม
อาหารที่่�สืืบทอดยาวนานของชาวญี่่�ปุ่่�น” ให้้เป็็นมรดกโลกทาง
วััฒนธรรมที่่จั� บต้
ั อ้ งไม่่ได้้ โดยรููปแบบพื้้�นฐานของอาหารแบบวาโชคุุ
เรีียกว่่า “อิิจิิจูู ซัันไซ” ซึ่่�งประกอบไปด้้วย ข้้าว ซุุป และกัับข้้าวอีีก 3
อย่่าง
ประเทศญี่่�ปุ่่�น นั้้�นได้้รัับอิิทธิิพลอย่่างมากจาก “ข้้าว” ในหลาก
หลายด้้าน ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม สำหรัับคนญี่่�ปุ่่�น
ข้้าวถืือเป็็นอาหารที่่�มีีความสำคััญยิ่่�ง มาตั้้�งแต่่ในอดีีตจนถึึงปััจจุุบััน
อย่่างไม่่เปลี่่ย� นแปลง อีีกทั้้�งการสืืบทอดทางวััฒนธรรมที่่เ� กี่่ยวกั
� บข้
ั า้ ว
ยัังคงจะดำรงสืืบเนื่่�องต่่อไปในอนาคต 
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ชนิิดของข้้าวญี่่�ปุ่่�น
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โคชิิฮิิคาริิ

ข้้ า วคุุ ณ ภาพดีี  มีี ร สชาติิ หว าน
เหนีียวนุ่่�ม  มีี ก ลิ่่� น หอม นัั บตั้้� ง แต่่
ในปีี ค.ศ. 1979 เป็็นต้้นมา ปลููก
ในทุุกพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศญี่่�ปุ่่�น ยกเว้้น
จัังหวััดฮอกไกโด และโอกิินาวา เป็็น
ข้้าวที่่�มีีปริิมาณการผลิิต  และการ
บริิโภคมากที่่�สุุดของญี่่�ปุ่่�น
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อากิิตะโคมาจิิ

สายพัันธุ์์�ข้้าวที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�นใน
จัังหวััดอากิิตะ ในปีีค.ศ. 1984           
มีีลัั ก ษณะเด่่ น ข้้ า วรสสัั ม ผัั ส
เหนีียวนุ่่�ม มีีรสชาติิหวานพอดีี

ข้้าวที่่ปลู
� กู อยู่่�ในโลกของเรา สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 3 สายพัันธุ์์�
หลััก ประกอบไปด้้วย ข้้าวสายพัันธุ์์�จาโปนิิก้้า ข้้าวสายพัันธุ์์�อิินดีีก้้า
และข้้าวสายพัันธุ์์�จาวานิิก้้า
ข้้าวสายพัันธุ์์�จาโปนิิก้า้  ปลููกมากในประเทศญี่่ปุ่่� น�  พื้้�นที่่ค� าบสมุุทร
เกาหลีี และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของประเทศจีีน เป็็นต้้น ข้้าว
ประเภทนี้้�มีีลัักษณะเด่่น คืือ มีีรููปทรงค่่อนข้้างกลมมนสั้้น� เมื่่�อหุุงแล้้ว
ข้้าวมีีความเหนีียวนุ่่�มจัับกัันเป็็นก้้อน เม็็ดข้้าวขึ้้�นมัันวาว  มีีปริิมาณ
การผลิิตคิดิ เป็็นสััดส่่วน 20% ของปริิมาณข้้าวทั่่�วโลก เหมาะสำหรัับ
พื้้�นที่่�เพาะปลููกที่่�มีีแสงแดดเต็็มวััน ในเขตภููมิิอากาศแบบอบอุ่่�น
ข้้าวสายพัันธุ์์�อิินดีีก้้า สายพัันธุ์์�ข้้าวยอดนิิยมที่มี่� ีปริิมาณการเพาะ
ปลููกมากที่่สุ� ดุ ในโลก พื้้�นที่่เ� พาะปลููกค่่อนข้้างกว้้าง ทั้้�งในประเทศไทย 
ภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ รวมไปถึึงประเทศบัังกลาเทศ ข้้าว
สายพัันธุ์์�นี้้� มีีลัักษณะเด่่นคืือ มีีรููปทรงเรีียวยาว เมื่่�อหุุงแล้้วข้้าวร่่วน  
มีีปริิมาณการผลิิต คิดิ เป็็นสััดส่่วน 80% ของปริิมาณข้้าวทั่่�วโลก เจริิญ
เติิบโตได้้เป็็นอย่่างดีีในพื้้�นที่่�เขตภููมิิอากาศแบบร้้อนหรืือร้้อนชื้้�น ซึ่่�ง
ชอบอุุณหภููมิิที่่�ร้้อนกว่่าข้้าวสายพัันธุ์์�จาโปนิิก้้า
ข้้าวสายพัันธุ์์�จาวานิิก้า้  ปลููกในพื้้�นที่่เ� ขตภููมิอิ ากาศแบบร้้อนของ
เอเชีีย เกาะชวา อเมริิกากลาง และอเมริิกาใต้้บางส่่วน ข้้าวประเภท
นี้้�มีีลัักษณะเด่่น คืือ เมล็็ดค่่อนข้้างใหญ่่และป้้อม เมื่่�อหุุงแล้้วข้้าวมีี
ลัักษณะค่่อนข้้างเหนีียว 
ประเทศญี่่�ปุ่่�นตั้้�งแต่่ฮอกไกโด ไปจนถึึงโอกิินาวา จากเหนืือถึึง
ใต้้ มีีสภาพภููมิิอากาศและสภาพแวดล้้อมที่่�แตกต่่างกััน  นัับตั้้�งแต่่
สมััยโบราณ  การเจริิญเติิบโตของพืืชผลนั้้�นก็็เป็็นไปตามภููมิิอากาศ
ของพื้้�นที่่นั้้� น� สำหรัับประเทศญี่่ปุ่่� น� มีกี ารผลิิตข้า้ วสายพัันธุ์์�จาโปนิิก้า้
ปริิมาณมากที่่สุ� ดุ แต่่ในสายพัันธุ์์�ดัังกล่่าวยัังมีีข้้าวอีีกหลากหลายสาย
พัันธุ์์�  และแต่่ละสายพัันธุ์์�ยัังมีีลัักษณะเด่่นที่่�แตกต่่างกัันไป วารสาร
จากญี่่�ปุ่่�นฉบัับนี้้�จะขอแนะนำข้้าวญี่่�ปุ่่�นชนิิดต่่างๆ

ฮิิโตเมโบเระ

มีีรสชาติิและกลิ่่�นหอมดีี ข้้าวเหนีียวนุ่่�ม ข้้าว
สายพัันธุ์์�นี้้� เกิิดจากการพััฒนาโดยการผสม
ข้้าวสายพัันธุ์์�โคชิิฮิคิ าริิกับฮั
ั ทสึ
ั โึ บชิิ ที่จั่� งั หวััด
มิิยางิิ ในปีี ค.ศ. 1991 ปลููกมากในภููมิิภาค     
โทโฮคุุ ในบรรดาข้้าวสายพัันธุ์์�ต่่างๆ ข้้าวสาย
พัันธุ์์�นี้้� มีีปริิมาณการผลิิตและการบริิโภคเป็็น
จำนวนมากรองจากข้้าวสายพัันธุ์์�โคชิิฮิิคาริิ
และยัังเป็็นที่่�นิิยมอย่่างมากในตลาด

สึึยาฮิิเมะ

ภายนอกเมล็็ดข้้าวสวย และเงางาม 
เหมืือนกัับชื่่อ� เรีียก (สึึยะ แปลว่่า เงา
งาม) สำหรัับรสชาติิก็็อร่่อยไม่่แพ้้
ข้้าวสายพัันธุ์์�โคชิิฮิคิ าริิ ข้า้ วสายพัันธุ์์�
นี้้�พััฒนาขึ้้�นในจัังหวััดยามางาตะ
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อาหารญี่่�ปุ่่�นที่่�ทำจากข้้าว
ข้้าวถืือเป็็นอาหารที่่�ขาดเสีียไม่่ได้้ของชาวญี่่�ปุ่่�นมาตั้้�งแต่่ในสมััยโบราณ นอกเหนืือจากข้้าวจะ
เป็็นอาหารหลัักแล้้ว ยัังมีีขนม อย่่างเช่่น เซมเบะ และ ดัังโงะ รวมไปถึึงเครื่่�องปรุุงรสอีีกหลายชนิิด
เช่่น น้ำำ��ส้้มสายชูู และเหล้้าสาเก ซึ่่�งทำำ�มาจากข้้าว ในครั้้�งนี้้�วารสารชวนท่่านผู้้�อ่่านมาร่่วมค้้นหา
ว่่ามีีอาหารหรืืออาหารแปรรููปใดบ้้างที่่�ทำำ�มาจากข้้าว

มิิโสะข้้าว
“มิิโสะ” เครื่่�องปรุุงรสอาหารที่่�อยู่่�ร่่วมกัับการรัับ
ประทานอาหารของชาวญี่่�ปุ่่�น ที่่�สืืบทอดมาตั้้�งแต่่สมััย
โบราณมาอย่่างยาวนานกว่่า 1,300 ปีี มิิโสะสามารถ
แบ่่งออกเป็็น 3 ประเภท ประกอบไปด้้วย มิิโสะที่่�ทำ
จากข้้าว มิิโสะที่่�ทำจากข้้าวสาลีี และ มิิโสะที่่�ทำจากถั่่�ว 
ซึ่่�งมิิโสะที่่�ทำจากข้้าวนั้้�นทำจาก ข้้าว ถั่่�ว และเกลืือ

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

ขนมเซมเบะ (ข้้าวเกรีียบ) คืือ ขนมที่่�ทำจากข้้าวนึ่่�งและนำมาตำจนเป็็นเนื้้�อเดีียวกััน จากนั้้�นแผ่่เนื้้�อ
แป้้งออกเป็็นแผ่่นบางๆ นำมาย่่างบนเตา โดยส่่วนมากนิิยมนำมาปรุุงรสด้้วยโชยุุ เช่่น โซกะเซมเบะที่่�เป็็น
ที่่�รู้้�จัักกัันอย่่างดีีในประเทศญี่่�ปุ่่�น
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โมจิิ
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โมจิิ ทำจากข้้าวนึ่่�งและตำในครกด้้วยสาก (ฆ้้อนไม้้) ขนาด
ใหญ่่ ในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ “ซุุปโอโซนิิ” เป็็นเมนููบนโต๊๊ะอาหาร
ที่่�ขาดไม่่ได้้ของชาวญี่่�ปุ่่�น ทำด้้วยโมจิิ และวััตถุุดิิบต่่างๆ เช่่น
เนื้้�อไก่่ เนื้้�อปลา และผัักต่่างๆ เป็็นต้้น ซึ่่�งวััตถุุดิิบที่่�ใส่่ลงในซุุป
นั้้�นมีีความหลากหลายและแตกต่่างกัันไปในแต่่ละภููมิิภาค แต่่
วััตถุุดิิบที่่�ขาดไม่่ได้้ คืือ โมจิิ

ขนมดัังโงะ
ขนมดัังโงะ ทำจากแป้้งข้้าว
เจ้้านำมานวดจนเป็็น ก้้ อ น
จากนั้้�นปั้้�นเป็็นก้้อนกลม นำ
มานึ่่�งหรืือต้้ม  นำมาเสีียบ
ไม้้ราดด้้วยถั่่�วแดงกวน, ถั่่�ว
เหลืืองบด, หรืือ นำไปย่่างแล้้วปรุุงรสด้้วยโชยุุ นอกจากนี้้�
ในคืืนของวัันที่่� 15 เดืือนกัันยายน (เดืือนแปดในปฏิิทิิน
โบราณ) กล่่าวกัันว่่า เป็็นวัันที่่�พระจัันทร์์มีีความงดงาม
มากที่่�สุุดของปีี ในวัันนั้้�น จะมีีการชมพระจัันทร์์พร้้อมทั้้�ง
รัับประทานขนมดัังโงะ เผืือก พร้้อมทั้้�งประดัับประดาด้้วย
ต้้นซููซููกิิ ต้้นไม้้ประจำฤดููใบไม้้ร่่วง

ตั้้�งแต่่ในสมััยโบราณ  ชาวญี่่�ปุ่่�นเริ่่�มกลั่่�นเหล้้าสาเก
ญี่่ปุ่่� น� โดยมีีส่่วนประกอบที่่ท� ำจาก ข้้าว ซึ่ง่� เป็็นอาหารหลััก               
น้้ำบริิสุุทธ์์ และข้้าวหมััก พร้้อมทั้้�งใช้้สภาพภููมิิอากาศใน
การช่่วยบ่่มสุุรา แอลกอฮอล์์ในเหล้้าสาเกญี่่�ปุ่่�นนั้้�นเกิิด
จากน้้ำตาลหมัักที่่�ได้้จากข้้าวขาวซึ่่�งทำปฏิิกริิยากัับยีีสต์์
ถืือเป็็นเทคนิิคกลั่่�นสุุราที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์แตกต่่างจากสุุรา
ชนิิดอื่่�นๆในโลก

เหล้้าสาเกญี่่�ปุ่่�น

“ฮงมิิ ริิน ” เครื่่� อ งปรุุ ง รสอาหารที่่� ใช้้ กัั น โดยทั่่� วไป
ในครััวเรืือนทั่่�วประเทศญี่่�ปุ่่�น มิิริิน ทำจาก ข้้าวเหนีียว 
ข้้าวหมััก เหล้้าขาวญี่่�ปุ่่�น หรืือ เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
โดยมีี ค วามเข้้ มข้้ น ของ
แอลกอฮอล์์ ใ นระดัั บ
ดีีกรีี 14%
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ฮงมิิริิน

น้้ำส้้มสายชูู
©アフロ

ประเทศญี่่� ปุ่่� น มีี เ ทคนิิ ค ในการกลั่่� น น้้ำส้้ ม สายชูู ที่่�
สืืบทอดต่่อกัันมาตั้้�งแต่่ในศตวรรษที่่� 4 – 5 ซึ่่�งข้้าวคืือ
ส่่วนประกอบที่่�สำคััญในการกลั่่�นน้้ำส้้มสายชููแบบญี่่�ปุ่่�น
เนื่่�องจากน้้ำส้้มสายชููทำจากข้้าว จึึงทำให้้มีีรสชาติิที่่�เข้้า
กัับอาหารญี่่�ปุ่่�นได้้อย่่างดีี เช่่น ซููชิิ หรืือ อาหารประเภท
ยำ เป็็นต้้น มีีเอกลัักษณ์์ที่่�สำคััญคืือ มีีรสชาติิหวานจาก
ข้้าว และมีีรสชาติิที่่�ไม่่เปรี้้�ยวจนเกิินไป 
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เทศกาลประเพณีีทางการเกษตร
ประเทศเกษตรกรรม มีีพิิธีีกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเพาะปลููก เพื่่�อขอพรหรืือขอบคุุณสำำ�หรัับ
ผลผลิิตทางการเกษตรที่่�สมบููรณ์์ ยกตััวอย่่างเช่่น ในช่่วงต้้นเดืือนพฤษภาคม ของทุุกปีี จะมีี                      
พระราชพิิธีีจรดพระนัังคััลแรกนาขวััญ  เพื่่�อสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจให้้เกษตรกรชาวไทย โดยใน                     
พระราชพิิธีีดัังกล่่าว จะใช้้วััวสองตััวในการพยากรณ์์ผลผลิิตในปีีนั้้�นๆจากการเลืือกทานผลิิตผล
ต่่างๆ เช่่น ข้้าว ข้้าวโพด น้ำำ�� และ เหล้้า เป็็นต้้น     
ที่่ป� ระเทศญี่่ปุ่� น่�  ตลอดทั้้ง� ปีีมีีเทศกาลและประเพณีีต่่างๆมากมาย สำำ�หรัับชุุมชนเกษตรกรเองในแต่่ละ
ภููมิิภาค ก็็มีีการสืืบทอดเทศกาลและประเพณีีโบราณในฤดููกาลต่่างๆ ผ่่านกิิจกรรมทางการเกษตร
ซึ่่ง� มีีบทบาทสำำ�คััญในการสืืบทอดประเพณีีและวััฒนธรรมเหล่่านี้้�ให้้คงอยู่่� ดำำ�รงรัักษาวััฒนธรรม และ
วิิถีีท้้องถิ่่�น ผ่่านกิิจกรรมทางการเกษตรที่่�มีีประวััติิศาสตร์์อัันยาวนาน  
จัังหวััดนาระ
เทศกาลโคมไฟศาลเจ้้าคาโมทสึึบะ
ในวัันที่่� 16-17 กรกฎาคม  ของทุุกปีี จะมีีการจััด
เทศกาลโคมไฟ ณ ศาลเจ้้าคาโมทสึึบะ จัังหวััดนาระ ลููก
ศิิษย์์ลููกหาของศาลเจ้้าในแต่่ละชุุมชนจะขอพรให้้พืืชผล
ทางการเกษตรอุุดมสมบููรณ์์ ด้้วยการ
ถวายโคมไฟที่่� ทำจากหญ้้ าซูู ซูู กิิ ให้้ แก่่
ศาลเจ้้ า ในงานเทศกาลจะมีี ก ารจัั ด
ขบวนแห่่โคมไฟที่่แ� ขวนประกอบกัันกว่่า
30 โคมจากสวนสาธารณะคััทซึึรางิิไป
จนถึึงศาลเจ้้าคาโมทสึึบะ
©アフロ

จัังหวััดโอกิินาวา
เทศกาลชิิจิิ
เทศกาลชิิจิิ ของจัังหวััดโอกิินาวา จััดขึ้้�นเพื่่�อ
แสดงความขอบคุุณสำหรัับผลผลิิตทางการเกษตร
ที่่�เก็็บเกี่่�ยวได้้ในปีีนี้้� และขอพรสำหรัับผลผลิิตที่่�
อุุดมสมบููรณ์์ในปีีต่่อไป  กล่่าวกัันว่่าเป็็นเทศกาล
ที่่�สืืบทอดมาอย่่างยาวนานกว่่า 500 ปีี ในวัันที่่� 2
ของงานเทศกาล จะมีีการทำพิิธีีอััญเชิิญเทพเจ้้า
แห่่งความอุุดมสมบููรณ์์ (เรีียกว่่ายููคููอิิ)  จึึงมีีการ
พายเรืือลงในท้้องทะเลและการแสดงศิิลปะการ
แสดงเพื่่�ออััญเชิิญเทพเจ้้า
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จัังหวััดฮอกไกโด
เทศกาลคัันจููมิิโซงิิ

©アフロ

ในระหว่่างวัันที่่� 13 – 15 มกราคม ของทุุกๆปีี จะมีี
การจััด “เทศกาลคัันจููมิิโซงิิ” ขึ้้�น ณ  ศาลเจ้้าซาเมกาวะ
จัังหวััดฮอกไกโด เทศกาลนี้้�เริ่่�มต้้นขึ้้�นตั้้�งแต่่ ปีี ค.ศ. 1831
และสืืบทอดมาจนถึึงปััจจุุบััน เพื่่�อขอพรให้้พืืชผลทาง
เกษตรกรรม และการทำประมงอุุดมสมบููรณ์์
วัันที่่� 13 มกราคม ในทุุกๆปีี ชายหนุ่่�ม 4 คนที่่�ถููกคััด
เลืือกจะเก็็บตััวอยู่่�ที่่�ศาลเจ้้าซาเมกาวะ เพื่่�อฝึึกฝนจิิตใจ
ด้้วยการราดน้้ำเย็็นลงบนตััวครั้้�งแล้้วครั้้�งเล่่า จนวัันที่่� 15
จะมีีการประกอบพิิธีีนำสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ทั้้�ง 4 ของศาลเจ้้าไป
ชำระล้้างด้้วยน้้ำเย็็นบริิสุุทธิ์์�

จัังหวััดไซตามะ
เทศกาลขอฝนซููเนโอริิ

“เทศกาลขอฝนซููเนโอริิ” เทศกาลที่่�สืืบทอดมาตั้้�งแต่่
ยุุคสมััยเอโดะ และได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกทาง
วััฒนธรรมพื้้�นบ้้านที่่�จัับต้้องไม่่ได้้แห่่งชาติิ รวมไปถึึง มรดก
ทางวััฒนธรรมที่่�จัับต้้องไม่่ได้้ประจำท้้องถิ่่�น เทศกาลนี้้� มีี
เอกลัักษณ์์คืือการทำ “มัังกร” ด้้วยฟาง ไม้้ไผ่่ และเชืือก
ป่่าน ซึ่่�งมีีความยาวขนาด 36 เมตร และน้้ำหนัักประมาณ 
3 ตัันขึ้้�นบริิเวณหน้้าศาลเจ้้าชิินโตเพื่่�อใช้้ในการขอฝน ใน
วัันเทศกาล บรรดาชายหนุ่่�ม  300 คน ช่่วยกัันแห่่เทพเจ้้า
มัังกรขนาดใหญ่่ไปยัังหนองน้้ำคัันดาจิิกะ เป็็นระยะทางกว่่า
2 กิิโลเมตร จนถึึงหนองน้้ำดัังกล่่าว จัับเอาเทพเจ้้ามัังกรลง
ไปในหนองน้้ำและที่่�สำคััญทุุกคนจะช่่วยกัันร้้องขอฝน
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จัังหวััดไอจิิ
เทศกาลไฟแห่่งโทบะ
เทศกาลไฟแห่่งโทบะ จััดขึ้้�นทุุกวัันอาทิิตย์์ สััปดาห์์ที่่� 2 ของเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ ในทุุกปีี ณ ศาลเจ้้าโทบะชิินเม ซึ่่ง� มีีประวััติศิ าสตร์์มาอย่่าง
ยาวนานกว่่า 1,200 ปีี และได้้รับั การขึ้้น� ทะเบีียนมรดกทางวััฒนธรรม
พื้้�นบ้้านซึ่่ง� มีีความสำคััญยิ่่ง� ที่่จั� บต้
ั อ้ งไม่่ได้้แห่่งชาติิ ในปีี ค.ศ. 2004 ใน
วัันเทศกาล จะมีีการตั้้ง� เสาคบเพลิิงสููงกว่่า 5 เมตร ภายในบริิเวณศาล
เจ้้า โดยแบ่่งกลุ่่�มชายหนุ่่�มออกเป็็นสองกลุ่่�มตามเสาคบเพลิิงแต่่ละต้้น
ซึ่่�งเป็็นตััวแทนของความอุุดมสมบููรณ์์ และความแห้้งแล้้ง เมื่่�อเสาคบ
เพลิิงทั้้�งสองต้้นถููกจุุดไฟ ชายหนุ่่�มทั้้�งสองทีีมจะประชัันกัันปีีนขึ้้น� ไปบน
เสาคบเพลิิงเพื่่�อนำเอาต้้นไม้้ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�และเชืือก
12 เส้้นที่่�อยู่่�ในกองเพลิิงลงมาให้้เร็็วที่่�สุุด ผลของ
การประชัันจะถืือเป็็นคำทำนายของดิินฟ้้าอากาศ
และความอุุดมสมบููรณ์์ในการเกษตรของปีีนั้้�น
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จัังหวััดนางาโนะ
เทศกาลทาเคโนะโนโบริิ
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ในเดืื อ นกรกฎาคม  ของทุุ ก ๆปีี  จ ะมีี ก ารจัั ด พิิ ธีี ขอ
ฝนของ “เทศกาลทาเคโนะโนโบริิ” ที่่�จัังหวััดนางาโนะ
เทศกาลนี้้� เกิิดขึ้้น� เมื่่อ� ครั้้ง� วิิกฤติิภัยั แล้้งใหญ่่ในสมััยมุโุ รมาจิิ                     
(ค.ศ.1333-1568) ชาวบ้้านได้้ขอฝนจากเทพเจ้้าแห่่งขุุนเขา
ให้้ช่่วยบัันดาลฝนตกลงมา ชาวบ้้านจึึงเริ่่�มถวายผ้้าที่่�ทอ
ขึ้้�นเองในแต่่ละครอบครััว  และยัังคงสืืบทอดประเพณีีมา
อย่่างต่่อเนื่่�องกว่่า 500 ปีี ในเทศกาลนี้้� จะมีีการจััดขบวน
แห่่ป้้ายที่่�ทำจากผ้้าสีีสัันต่่างๆนานาผููกแขวนไว้้กัับลำไม้้ไผ่่
ที่่�สููงกว่่า 6 เมตร ในขบวนแห่่ยัังมีีการเชิิดสิิงโต  (ชิิชิิไม)
ประกอบกัับเสีียงดนตรีีจากขลุ่่�ยและกลอง รวมไปถึึงการ
เต้้นรำของเด็็กๆ นอกจากนี้้�เทศกาลนี้้�ยัังได้้รัับการยกย่่อง
ให้้เป็็นมรดกทางวััฒนธรรมพื้้�นบ้้านที่่จั� บต้
ั อ้ งไม่่ได้้แห่่งชาติิ
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หม้้อหุุงข้้าว เครื่่�องใช้้ ไฟฟ้้าที่่�
ถืือกำเนิิดในประเทศญี่่�ปุ่่�น
ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกและเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ซึ่่�งผู้้�คน
มีีวิิถีีชีีวิิตแบบเกษตรกรรม มื้้�ออาหารนั้้�นประกอบไปด้้วยอาหาร
จานหลัักและกัับข้้าว  เช่่นเดีียวกัันสำหรัับประเทศญี่่�ปุ่่�น มื้้�ออาหาร
โดยปกติิ นั้้�นประกอบไปด้้วย “ข้้าว” ซึ่่�งเป็็นอาหารจานหลััก นั้้�นหุุง
โดยปราศจากการปรุุงรสชาติิใดๆ รัับบทบาทเป็็นตััวเอกในอาหาร
มื้้�อนั้้�น ถััดมา “กัับข้้าว” ไม่่ว่่าจะเป็็นปลาหรืือผัักซึ่่�งถููกปรุุงรสชาติิ
ต่่างๆ ช่่วยเพิ่่�มปริิมาณความอยากรัับประทานข้้าว  ในภาษาญี่่�ปุ่่�น
ใช้้คำว่่า “ทานข้้าว” แทน “ทานอาหาร” ก็็ได้้ เพราะคำว่่า “ข้้าว”
นั้้�นมีีความหมายถึึงอาหารเช่่นกััน
ครอบครััวส่่วนใหญ่่ในประเทศญี่่�ปุ่่�น หุุงข้้าวด้้วยการใช้้ฟืืน ซึ่่�ง
เรีียกว่่า “คามาโดะ” จนถึึงช่่วงกลางทศวรรษที่่� 1960 ข้้าวสีีขาวจะ
ผ่่านการล้้างด้้วยน้้ำสะอาด และแช่่ทิ้้�งไว้้สัักครู่่� ข้้าวถููกหุุงจนสุุกใน
หม้้อโลหะ (ฮากามะ) ปิิดด้้วยฝาที่่�ทำด้้วยไม้้โดยใช้้เวลาประมาณ 1
ชั่่ว� โมง จนมีีคำกล่่าวว่่า “หุุงข้้าวด้้วยไฟอ่่อนๆในตอนแรก และค่่อยๆ
เพิ่่�มความร้้อน ถึึงแม้้เด็็กทารกร้้องก็็อย่่าเพิ่่�งเปิิดฝาหม้้อ จนกว่่าไอน้้ำ
จะพวยพุ่่�งออกมา” วิิธีีการหุุงข้้าวให้้อร่่อยในแบบญี่่ปุ่่� น� เริ่่มจ
� ากในขั้้น�
แรก ใช้้ไฟเบาในการหุุงข้้าวเพื่่�อข้้าวจะได้้ดููดซึึมน้้ำ และหุุงข้้าวด้้วย
ไฟแรงในขั้้�นตอนต่่อมา จากนั้้�นค่่อยๆลดไฟให้้เบาลงเรื่่�อยๆ จนท้้าย
ที่่สุ� ดุ คงความร้้อนเอาไว้้เพื่่�อหุุงจนข้้าวสุุก คำว่่า “ถึึงแม้้เด็็กทารกร้้อง
ก็็อย่่าเพิ่่�งเปิิดฝาหม้้อ” แสดงให้้เห็็นถึึงภููมิิปััญญาชาวบ้้าน ที่่�สอนไว้้
ว่่า หากไม่่หุุงข้้าวจนสุุกดีีก็็จะไม่่ได้้ข้้าวสวยที่่�น่่ารัับประทาน
ในช่่วงทศวรรษที่่� 1950 เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า อย่่างเช่่น โทรทััศน์์ ตู้้�เย็็น
และ เครื่่�องซัักผ้้า เป็็นที่่�แพร่่หลายอย่่างรวดเร็็ว หม้้อหุุงข้้าวไฟฟ้้า
ก็็ได้้ถููกประดิิษฐ์์คิิดค้้นขึ้้�นและออกวางจำหน่่าย ในปีี ค.ศ. 1955 ใน
ช่่วงแรกผู้้�คนต่่างเกิิดความสงสััยว่่า จะสามารถหุุงข้้าวด้้วยเครื่่�องใช้้
ไฟฟ้้าได้้จริิงๆหรืือ แต่่ด้้วยความสะดวกสบายเพีียงแค่่กดปุ่่�มสวิิทช์์
บนหม้้อหุุงข้้าว ข้้าวก็็ถูกู หุุงให้้สุกุ อย่่างอััตโนมััติิ เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
การหุุงข้้าวในสมััยก่อ่ น จึึงกลายเป็็นเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าที่่ไ� ด้้รับั ความนิิยม
จนแพร่่หลายไปยัังทุุกๆครััวเรืือนทั่่�วประเทศ จากผลการสำรวจพบว่่า
ในปีี ค.ศ. 1959 มีีสััดส่่วนครััวเรืือนที่่�มีีหม้้อหุุงข้้าวในในครอบครััวที่่�
19.6% ในปีี ค.ศ. 1969 เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 55.2% จากนั้้�น ในปีี ค.ศ.1971
มีีสััดส่่วนมากกว่่า 90% และหลัังจาก ค.ศ. 1980 เป็็นต้้นมา มีีสััดส่่วน
สููงกว่่า 95 % กล่่าวได้้ว่่าแพร่่หลายไปทั่่�วทั้้�งประเทศญี่่�ปุ่่�น
ลัักษณะการบริิโภคอาหารของคนญี่่�ปุ่่�นมีีความหลากหลายมาก
ยิ่่�งขึ้้�น ยกตััวอย่่างเช่่น ปริิมาณการบริิโภคขนมปัังมีีสััดส่่วนเพิ่่�ม
มากขึ้้�น แต่่ทว่่าการบริิโภค “ข้้าวสวยที่่�มีีรสชาติิอร่่อย” นั้้�นไม่่เคย
เปลี่่�ยนแปลง ผู้้�ผลิิตยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาหม้้อหุุงข้้าวให้้หุุงข้้าวได้้
อร่่อย ด้้วยวิธีีิ การต่่างๆ เช่่น เปลี่่ย� นวััสดุุภายในหม้้อ ปรัับปรุงุ วิิธีีการ
หุุงข้้าว เป็็นต้้น
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ศิิลปะบนท้้องนา
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ในฤดููใบไม้้ผลิ ผื
ิ นื น้้ำในท้้องนาสะท้้อนสีีครามบนท้้องฟ้้าราวกัับ
กระจก หลัังจากการเพาะปลููกข้้าวในฤดููใบไม้้ผลิิ ท้้องนาถููกปกคุุลม
ไปด้้วยต้้นข้้าวสีีเขีียวขจีีในฤดููร้้อน พอเข้้าสู่่�ฤดููใบไม้้ร่่วง ก่่อนฤดููเก็็บ
เกี่่�ยว ท้้องนากลายเป็็นสีีทองอร่่าม  รวงข้้าวต่่างก้้มโค้้งลงสู่่�ผืืนดิิน
เนื่่�องจากอุุดมไปด้้วยเมล็็ดข้้าว ลัักษณะของนาข้้าวนั้้�นเปลี่่�ยนแปลง
ไปตามฤดููกาล การมาถึึงของฤดููกาลต่่างๆจึึงชวนให้้เพลิิดเพลิินใจ
อย่่างยิ่่�ง
เมื่่�อไม่่นานมานี้้� ท้้องนาได้้กลายมาเป็็นผืืนผ้้าใบ และใช้้ต้้นข้้าว
ที่่มี� ีสีีสัันแตกต่่างกัันออกไปในการแต่่งแต้้มให้้เกิิดภาพ จนกลายเป็็น
"งานศิิลปะบนท้้องนา" ที่่แ� พร่่หลายไปยัังภููมิภิ าคต่่างๆทั่่�วทั้้ง� ประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น และช่่วยดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวมากมายให้้มาเยืือน
"ศิิลปะบนท้้องนา" ถืือกำเนิิดขึ้้น� ในหมู่่�บ้้านอิินากาดาเทะ จัังหวััด
อาโอโมริิ   สำหรัับหมู่่�บ้้านอิินากาดาเทะนั้้�น อยู่่�บริิเวณใจกลางของ                                                                                                    
ที่่� ร าบสึึ ง ารุุ ซึ่่� ง ถูู ก ปกคลุุ ม ไปด้้ วยหิิ ม ะตลอดในช่่ ว งฤดูู ห นาว 
นอกจากนี้้� ในปีี ค.ศ. 1981 ยัังเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ถููกค้้นพบหลัักฐานทาง
ประวััติศิ าสตร์์เกี่่ยวกั
� บั การเพาะปลููกข้้าวเมื่่อ� ราว 2,100 ปีีก่อ่ น และ
ยัังเป็็นพื้้�นที่่ส� ำคััญในการปลููกข้้าวที่่อ� ยู่่�เหนืือสุุดของประเทศญี่่ปุ่่� น� ใน
เวลานั้้�น เนื่่�องด้้วยเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีผืืนดิินที่่�อุุดมสมบููรณ์์ จึึงเป็็นหนึ่่�งใน
พื้้�นที่่�ที่่�สามารถสร้้างผลผลิิตข้้าวได้้เป็็นจำนวนมากที่่�สุุดต่่อพื้้�นที่่�ใน
การเพาะปลููกของประเทศญี่่�ปุ่่�น
ด้้ วยป ระวัั ติิ ศ าสตร์์ ใ นการเพาะปลูู ก อัั น ยาวนาน หมู่่�บ้้ า น                           
อิินากาดาเทะ จึึงกลายเป็็นห้้องเรีียนสำหรัับการเรีียนรู้้�เรื่่�องการ
เพาะปลููกข้้าวสำหรัับเด็็กนัักเรีียนประถมศึึกษาที่่จ� ะได้้มีโี อกาสสััมผััส
ประสบการณ์์การปลููกข้้าวบนผืืนดิินเดีียวกัันนี้้�ที่ใ่� ช้้ปลูกู ข้้าวมาตั้้ง� แต่่
สมััยโบราณ ข้้าวในสมััยโบราณนั้้�นมีีความแตกต่่างไปจากข้้าวที่่เ� พาะ
ปลููกได้้ของประเทศญี่่�ปุ่่�นในปััจจุุบััน ด้้วยใบของต้้นข้้าวนั้้�นมีีสีีม่่วง
และสีีเหลืือง ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงเกิิดความคิิด "นำสีีสัันที่่�แตกต่่างกัันมา                                                      
สร้้างเป็็นตััวอักั ษรและภาพ" และได้้จัดั งานนิิทรรศการศิิลปะบนท้้อง
นาขึ้้�นครั้้�งแรก ในปีี ค.ศ. 1993
ช่่วงเวลาในการชมศิิลปะบนท้้องนาของหมู่่�บ้้านอิินากาดาเทะ
เริ่่�มตั้้�งแต่่กลางเดืือนกรกฎาคม  ไปจนถึึง กลางเดืือนสิิงหาคม  เมื่่�อ
ต้้นข้้าวเจริิญเติิบโตอย่่างเต็็มที่่� จากนั้้�นเมื่่�อต้้นข้้าวออกรวงและ
สีีสัันเริ่่�มเปลี่่�ยนแปลง ภาพวาดที่่�สร้้างสรรค์์ขึ้้�นบนท้้องนาก็็ค่่อยๆ
เปลี่่�ยนแปลงไป
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คณะรััฐมนตรีีญี่่�ปุ่่�น
(เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2564)

นายกรััฐมนตรีี : คิิชิิดะ ฟููมิิโอะ

รัั ฐ มนตรีี ว่่ า การกระทรวงกิิ จ การภายในประเทศและการสื่่ อ สาร
: คาเนโกะ ยาซููชิิ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงยุุติิธรรม : ฟููรููคาวะ โยชิิฮิิซะ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศ : ฮายาชิิ โยชิิมาซะ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง : ซููซููกิิ ชุุนอิิจิิ
กำำ�กัับดููแลการบริิการด้้านการเงิิน
กำำ�กัับดููแลการบริิหารการชะลอตััวทางด้้านเศรษฐกิิจ

รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงศึึกษา วััฒนธรรม กีีฬา วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
: สุุเอมััทสึึ ชิินซููเกะ
กำำ�กัับดููแลการปฏิิรููปการศึึกษา

รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข แรงงาน และสวััสดิิการ : โกโต ชิิเงยููกิิ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตร ป่่าไม้้ และประมง : คาเนโกะ เคนจิิโร
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเศรษฐกิิจ การค้้าและอุุตสาหกรรม : ฮางิิอููดะ โคอิิจิิ
กำำ�กัับดููแลการแข่่งขัันทางอุุตสาหกรรม
กำำ�กัับดููแลความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจกัับสหพัันธรััฐรััสเซีีย
กำำ�กัับดููแลเศรษฐกิิจอัันได้้รัับผลกระทบจากพลัังงานนิิวเคลีียร์์
กำำ�กัับดููแลการชดเชยความเสีียหายจากพลัังงานนิิวเคลีียร์์ และลดปริิมาณ
กััมมัันตภาพรัังสีี

รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงที่่�ดินิ โครงสร้้างพื้้น� ฐาน การขนส่่ง และการท่่องเที่่�ยว
: ไซโต เททสึึโอะ
กำำ�กัับดููแลนโยบายวััฏจัักรทางอุุทกวิิทยา

รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสิ่่�งแวดล้้อม : ยามางููจิิ สึึโยชิิ
กำำ�กัับดููแลการป้้องกัันพลัังงานนิิวเคลีียร์์

รััฐมนตรีีกำำ�กัับดููแลการฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจ : ยามางิิวะ ไดชิิโร

กำำ�กัับดููแลระบบทุุนนิิยมใหม่่
กำำ�กัับดููแลมาตรการโรคไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่และการจััดการวิิกฤติิการณ์์ทาง
ด้้านสุุขภาพ
กำำ�กัับดููแลการปฏิิรููปหลัักประกัันสัังคม
กำำ�กัับดููแลเศรษฐกิิจและนโยบายการคลััง

รััฐมนตรีีกำำ�กัับดููแลความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจ : โคบายาชิิ ทาคายููกิิ
กำำ�กัับดููแลนโยบายด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
กำำ�กัับดููแลนโยบายด้้านอวกาศ

รััฐมนตรีีกระทรวงการป้้องกัันประเทศ : คิิชิิ โนบููโอะ
เลขาธิิการคณะรััฐมนตรีี : มััทสึึโนะ ฮิิโรคาสุุ

รััฐมนตรีีกำำ�กัับดููแลการแข่่งขัันกีีฬาโตเกีียวโอลิิมปิิกและพาราริิมปิิก :
โฮริิอุุจิิ โนริิโกะ

รััฐมนตรีีกำำ�กัับดููแลการปฏิิรููปด้้านดิิจิิทััล : มากิิชิิมะ คาเรน

รัั ฐ มนตรีี กำำ�กัั บดูู แ ลการงานนิิ ท รรศการโลกเวิิ ล ด์์ เ อ็็ ก ซ์์ โ ป 2025
: วากามิิยะ เคนจิิ

กำำ�กัับดููแลการบรรเทาภััยอัันเนื่่องจากฐานทััพนาวิิกโยธิินในโอกิินาวา
กำำ�กัับดููแลปััญหาการลัักพาตััว
กำำ�กัับดููแลการปฏิิรููปบริิหารราชการ
กำำ�กัับดููแลการปฏิิรููประเบีียบราชการ

รััฐมนตรีีกำำ�กัับดููแลการฟื้้�นฟูู : นิิชิิเมะ โคซาบููโร

กำำ�กัับดููแลการประสานงานนโยบายการฟื้้น� ฟููจากอุุบัติั เิ หตุุทางนิิวเคลีียร์์ในจัังหวััดฟุกุุ ชิุ มิ า
กำำ�กัับดููแลกิิจการโอกิินาวาและหมู่่�เกาะทางเหนืือ

ประธานคณะกรรมาธิิการความมั่่�นคงแห่่งชาติิ : นิิโนยุุ ซาโตชิิ
กำำ�กัับดููแลการสร้้างความมั่่�นคงแห่่งชาติิ
กำำ�กัับดููแลปััญหาข้้อพิิพาทอาณาเขต
กำำ�กัับดููแลการปฏิิรููประบบงานราชการ
กำำ�กัับดููแลการจััดการภััยพิิบััติิ นโยบายทางทะเล

รััฐมนตรีีกำำ�กัับดููแลการฟื้้�นฟููภููมิิภาค มาตรการการลดลง
ของอััตราการเกิิด และกำำ�กับดู
ั แู ลงานส่่งเสริิมความเสมอ
ภาคระหว่่างเพศ : โนดะ เซโกะ
กำำ�กัับดููแลการส่่งเสริิมเพศหญิิง
กำำ�กัับดููแลการนโยบายเกี่่�ยวกัับเยาวชน
กำำ�กัับดููแลมาตรการความเหงาและความโดดเดี่่�ยว
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「官邸ホームページより引用」

กำำ�กัับดููแลการส่่งเสริิมการฉีีดวััคซีีน

กำำ�กัับดููแล Digital Garden City Nation Vision
กำำ�กัับดููแลส่่งเสริิมความร่่วมมืือทางสัังคม
กำำ�กัับดููแลคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคและความปลอดภััยในอาหาร
กำำ�กัับดููแลยุุทธศาสตร์์ Cool Japan
กำำ�กัับดููแลยุุทธศาสตร์์ทรััพย์์สิินทางปััญญา

รองเลขาธิิการคณะรััฐมนตรีี : คิิฮาระ เซจิิ
รองเลขาธิิการคณะรััฐมนตรีี : อิิโซซากิิ โยชิิฮิิโกะ
รองเลขาธิิการคณะรััฐมนตรีี : คุุเรีียว ชุุนอิิจิิ
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักนิิติิการคณะรััฐมนตรีี : คนโด มาซาฮารุุ

©海洋研究開発機構（JAMSTEC）

ชาวญี่่�ปุ่่�นได้้รัับรางวััลโนเบลสาขาฟิิสิิกส์์ ประจำปีี ค.ศ. 2021

มานาเบะ ชููคุุโร

• ศาสตราจารย์์ มหาวิิทยาลััยพริินซ์์ตััน (ประเทศสหรััฐอเมริิกา)
นัักวิิจััย สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีทางทะเลแห่่งญี่่�ปุ่่�น (JAMTEC)
• เหตุุผลที่่�ได้้รัับรางวััล : การวิิจััยในเรื่่�องแบบจำลองทางกายภาพของภููมิิอากาศโลก
การหาความแปรปรวนเชิิงปริิมาณ และทำนายภาวะโลกร้้อนได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ
รางวััลโนเบลสาขาฟิิสิิกส์์ในปีีนี้้� มอบให้้กัับนัักวิิทยาศาสตร์์ 3 คน ที่่�
ศึึกษาวิิจัยั ในเรื่่อ� ง “ปรากฎการณ์์ในรููปแบบซัับซ้อ้ น (สุ่่�มและไร้้ระเบีียบ)”
ซึ่่�งประกอบไปด้้วย  ศาสตราจารย์์มานาเบะ ชููคุุโร และ ศาสตราจารย์์                      
เคลาส์์ ฮััสเซลมานน์์ ผู้้�สร้้างรากฐานองค์์ความรู้้�ในเรื่่�องสภาพภููมิิอากาศ
โลกส่่งผลกระทบอย่่างไรกัับมนุษุ ย์์  ศาสตราจารย์์จอร์์จิโิ อ ปาริิซีี ที่ไ่� ด้้รับั
การยกย่่องว่่าเป็็นผู้้�มีีบทบาทในการสร้้างนวััตกรรมจากทฤษฎีีความเชื่่อ� ม
โยงของความผิิดปกติิและความผัันผวนของระบบกายภาพของสสาร
ภููมิิอากาศของโลกถืือเป็็นหนึ่่�งในระบบที่่�มีีความสลัับซัับซ้้อนและ
มีีความสำคััญอย่่างมากสำหรัับมนุุษย์์ ศาสตราจารย์์มานาเบะ ชููคุุโร
สามารถพิิสููจน์์ได้้ว่่า ปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ในชั้้�นบรรยากาศที่่�
เพิ่่�มมากขึ้้�น มีีความสััมพัันธ์์กัับอุุณหภููมิิที่่�สููงขึ้้�นของพื้้�นผิิวโลก ในช่่วงปีี
1960 ศ. มานาเบะ ได้้บุกุ เบิิกการพััฒนาแบบจำลองทางกายภาพของภููมิิ
อากาศโลก ผลจากการศึึกษาวิิจััยของ ศ. มานาเบะได้้กลายเป็็นรากฐาน
ที่่�ใช้้พััฒนาแบบจำลองภููมิิอากาศในปััจจุุบััน
ศาสตราจารย์์เคลาส์์ ฮัสั เซลมานน์์ ได้้สร้้างแบบจำลองความเชื่่อ� มโยง
ระหว่่างสภาพอากาศและภููมิิอากาศได้้สำเร็็จ ในอีีก 10 ปีีต่่อมาหลัังจาก

การพิิสูจน์
ู ข์ องศ. มานาเบะ ซึ่ง่� ช่่วยสร้้างความกระจ่่างให้้กับข้
ั อ้ สงสััยที่ว่่� า่
“ทำไมเราจึึงสามารถเชื่่�อถืือแบบจำลองทางภููมิิอากาศ แม้้ปรากฎการณ์์
ทางสภาพอากาศจะเปลี่่�ยนแปลงได้้ง่่ายและเป็็นไปอย่่างไร้้ระเบีียบได้้”
นอกจากนี้้� ยัังพััฒนาวิิธีีการแยกความแตกต่่างระหว่่างสััญญาณและร่่อง
รอยของปรากฎการณ์์ทางธรรมชาติิและกิิจกรรมต่่างๆของมนุุษย์์ที่่�ส่่ง
ผลกระทบต่่อภููมิิอากาศได้้อย่่างชััดเจน เทคนิิคของ ศ. ฮััสเซลมานน์์ ยััง
ถููกนำมาใช้้เพื่่�อรัับรองว่่าอุุณหภูมิู ใิ นชั้้น� บรรยากาศที่่สู� งู ขึ้้น� นั้้�นมีสี าเหตุุมา
จากก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�เกิิดจากมนุุษย์์
ในราว ปีี ค.ศ. 1980 ศาสตราจารย์์จอร์์จิิโอ ปาริิซีี ได้้ค้้นพบรููปแบบ
ของสสารที่่ส� ลัับซับซ้
ั อ้ นอย่่างไม่่เป็็นระเบีียบ จากการค้้นพบของศ. ปาริิซีี 
ได้้รับั การยกย่่องว่่าเป็็นโครงสร้้างที่่ส� ำคััญอย่่างยิ่่ง� ต่่อทฤษฎีีทางกายภาพ
ที่่มี� คี วามซัับซ้อ้ น และจากการวิิจัยดั
ั งั กล่่าวยัังสามารถช่่วยอธิิบายให้้เข้้าใจ
ว่่าสสารนั้้�นมีีความสลัับซับซ้
ั อ้ นอย่่างสมบููรณ์์และอธิิบายถึึงปรากฎการณ์์
ได้้ แม้้กระทั่่�งในสาขาวิิชาที่่แ� ตกต่่างกัันโดยสิ้้�นเชิิง ซึ่ง่� นอกจากสาขาฟิิสิกิ ส์์
แล้้ว ยังั ส่่งผลต่่อสาขาวิิชาอื่่น� ๆที่่แ� ตกต่่างออกไป ทั้้�ง คณิิตศาสตร์์ ประสาท
วิิทยา และ เครื่่�องจัักรกล เป็็นต้้น
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การศึึกษาในญี่่�ปุ่่�น
ของฉััน

รศ.ดร.คมสััน มาลีีสีี

ทำำ�ไมถึึงได้้ไปเรีียนที่่ญี่
� ปุ่่� น่� และเรีียนด้้านไหน

ผมเรีียนจบปริิญญาตรีีที่่�สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้า
คุุณทหารลาดกระบััง คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิชาวิิศวกรรม
การก่่อสร้้างในปีีการศึึกษา 2535 และได้้สมััครเป็็นอาจารย์์ที่่�คณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์ สจล ในปีี 2538 หลัังจากเป็็นอาจารย์์ได้้ 3 ปีีได้้รัับ
ทุุนความร่่วมมืือของมหาวิิทยาลััยโตไกไปเรีียนต่่อในระดัับปริิญญา
โท-เอก ที่่�มหาวิิทยาลััยโตไก รวมเป็็นเวลาทั้้�งหมด 7 ปีี ซึ่่�งเริ่่�มจาก
ต้้องไปเรีียนภาษาญี่่ปุ่่� น� ก่่อนเป็็นเวลา 1 ปีี หลังั จากนั้้�นก็็เข้้าเรีียนต่่อใน
ระดัับปริญญ
ิ าโทและเอกด้้วยภาษาญี่่ปุ่่� น�  ทำให้้ผมได้้รับป
ั ระสบการณ์์
ที่่�มีีคุุณค่่ายิ่่�ง ทั้้�งการเรีียนรู้้�ด้้านวััฒนธรรมร่่วมกัับเพื่่�อนๆ ญี่่�ปุ่่�น และ
เพื่่�อนๆ ชาวต่่างชาติิอื่่�นๆ ที่่�เรีียนด้้วยกัันเป็็นเวลา 7 ปีี

ประสบการณ์์ที่ป่� ระทัับใจในระหว่่างเรีียนที่่ญี่
� ปุ่่� น่�

ในปีี 2541 เป็็นปีีแรกที่่�ญี่่�ปุ่่�นของผม ในระหว่่างเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�น
นั้้�น ผมได้้ทำกิิจกรรมร่่วมกัับนัักเรีียนไทยในประเทศญี่่�ปุ่่�น และ
ได้้มีีโอกาสร่่วมกัับกลุ่่�มนัักเรีียนไทยในประเทศญี่่�ปุ่่�นจััดกิิจกรรม              
ลอยกระทงขึ้้�นที่่�กรุุงโตเกีียว  ซึ่่�งเป็็นการเชิิญชวนคนญี่่�ปุ่่�นรวมทั้้�ง     
คนไทยที่่�ญี่่�ปุ่่�นร่่วมงานวััฒนธรรมไทย นัับเป็็นสิ่่�งแรกที่่�ผมได้้ทำเพื่่�อ
ประเทศไทย  ซึ่่�งเป็็นการทำงานที่่�ประสานกัันระหว่่างนัักเรีียนไทย
ในประเทศญี่่�ปุ่่�นและสถานทููตไทยที่่�ญี่่�ปุ่่�น
นอกจากนี้้� ผมยัังได้้รัับประสบการณ์์ที่่�ดีีจากทางมหาวิิทยาลััย
โตไก ในปีี 2542 ผมได้้รัับคััดเลืือกในส่่วนของนัักศึึกษาต่่างชาติิที่่�
เรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�นด้้วยกััน ให้้ไปร่่วมกิิจกรรมลงเรืือ BOSEMARU ของ
มหาวิิทยาลััยโตไก ไปทััศนศึึกษายัังประเทศ TAHITI เป็็นเวลา 45
วัันร่่วมกัับเพื่่�อนๆ ชาวญี่่�ปุ่่�นประมาณ 100 คน ซึ่่�งถืือเป็็นการเรีียนรู้้�
วััฒนธรรมและกิิจกรรมต่่างๆ ของชาวญี่่ปุ่่� น� ได้้เป็็นอย่่างดีี ผมประทัับ
ใจความมีีระเบีียบวิินััยของชาวญี่่�ปุ่่�น การทำงานที่่�เป็็นระบบ  มีีการ
วางแผนงานร่่วมกัันและทำงานเป็็นทีีม เป็็นอย่่างยิ่่�ง ซึ่่�งผมได้้เรีียนรู้้�
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เป็็นอย่่างดีีจากการลงเรืือ BOSEMARU ในระยะเวลา 45 วััน และยััง
คงระลึึกได้้จนทุุกวัันนี้้�
ผมเรีียนปริิญญาโทในปีี 2542-2543 และศึึกษาต่่อปริิญญา
เอกในปีี 2543-2547 ขณะที่่�เรีียนอยู่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยโตไก ได้้ทำ
กิิจกรรมต่่างๆ ร่่วมกัับเพื่่�อนๆ ชาวญี่่�ปุ่่�นและคนไทยที่่�นั่่�น และผมยััง
เป็็นผู้้�ประสานงานดููแลอาจารย์์และนัักศึึกษาจากสถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบัังที่่�มาโครงการแลกเปลี่่�ยนที่่�
มหาวิิทยาลััยโตไกด้้วย

ประสบการณ์์จากการเรีียนที่่ญี่
� ปุ่่� น่� สู่่�การทำำ�งาน

หลัังจากสำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาเอกแล้้ว  ในปีี 25472553 ได้้กลัับมาเป็็นอาจารย์์ที่่�ภาควิิชาวิิศวกรรมโยธา สจล. และยััง
ได้้รัับโอกาสในการเชื่่�อมประสานความร่่วมมืือระหว่่างมหาวิิทยาลััย
โตไกและ สจล. มาโดยตลอด ในปีี 2552-2556 ได้้ร่่วมงานบริิหาร
ในตำแหน่่ง รองคณบดีีคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ และในปีี 25562562 ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นคณบดีีคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ในปีี2557
ช่่วงที่่�เป็็นคณบดีีวาระแรก ผมได้้รัับการคััดเลืือกจากคณบดีีคณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์ทั่่�วประเทศจำนวน 60 สถาบััน ให้้เป็็นประธาน
สภาคณบดีีคณะวิิศวกรรมศาสตร์์แห่่งประเทศไทย ผมได้้รัับโอกาส
ที่่ดีีจ
� ากสถาบัันอีีกครั้้ง� ให้้ดำรงตำแหน่่ง รองอธิิการบดีีอาวุุโสดููแลส่่วน
ทรััพยากรและบริิการ ตั้้�งแต่่ปีี 2562 จนถึึงปััจจุุบััน
ในช่่วงที่่�ผมเป็็นคณบดีีผมได้้รัับโอกาสที่่�สำคััญในการทำสิ่่�งที่่�มีี
คุุณค่่าอย่่างยิ่่�งสำหรัับประเทศไทยและประเทศญี่่�ปุ่่�น คืือการจััดตั้้�ง
สถาบััน KOSEN-KMITL ซึ่่ง� เป็็นโครงการความร่่วมมือื ระหว่่างรััฐบาล
ไทยและรััฐบาลญี่่ปุ่่� น� เพื่่�อร่่วมกันั ผลิิตวิศิ วกรนัักปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐาน
สถาบัันโคเซ็็น ญี่่�ปุ่่�น ที่่�จะมาตอบโจทย์์ภาคอุุตสาหกรรมญี่่�ปุ่่�น ใน
ประเทศไทย  สถาบััน KOSEN-KMITL ได้้เปิิดการเรีียนการสอน
นัักศึึกษารุ่่�นแรกเมื่่�อวัันที่่� 12 พฤษภาคม 2562 ปััจจุุบัันมีีนัักศึึกษา
ทั้้�งสิ้้�น 3 รุ่่�น ในหลัักสููตรวิิศวกรรมแมคคาทรอนิิกส์์และวิิศวกรรม
คอมพิิวเตอร์์ และในปีี 2566 จะเปิิดรัับนักั ศึึกษาสาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
และอิิเลคทรอนิิกส์์เป็็นหลัักสููตรที่่� 3 ซึ่่�งผมได้้ดำรงตำแหน่่งผู้้�อำนวย
การสถาบัันKOSEN-KMITL มาตั้้�งแต่่เริ่่�มจััดตั้้�งจนถึึงปััจจุุบััน

ห้้องเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�น

โดโสะโดโสะ

ทุกท่าน เคยได้ยินภาษาญี่ปุ่นค�ำว่า “โดโสะ” กันไหมครับ? เป็นค�ำที่ใช้กันบ่อยทั้งในหนัง
หรือรายการทีวี และบทสนทนาในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งหลายคนน่าจะเคยได้ยินคนญี่ปุ่น
พูด โดโสะโดโสะ แต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร ตัวผู้เขียนเองก็ ได้รับค�ำถามเกี่ยวกับค�ำนี้หลาย
ครงั้ อยูเ่ หมือนกัน ส�ำหรับจากญี่ปุ่นในครั้งนี้ จงึ อยากจะขอแนะน�ำให้รจู้ กั กบั ความหมาย
และการใช้งานค�ำว่า โดโสะ ให้ ได้เข้าใจกัน
โดโสะ （どうぞ）เมือ่ เปิดหาค�ำนใี้ นพจนานกุ รมญี่ปุ่น-ไทย ส่วนมากให้ค�ำอธิบายรวมๆไว้วา่ “เป็น
ค�ำที่ใช้เมื่อต้องการแสดงการเชื้อเชิญหรือข้อร้องผู้อ่ืน” และเมื่อดูหนังหรือรายการทีวีญี่ปุ่นก็จะพบว่า
นิยมแปลค�ำนี้เป็นภาษาไทยว่า “เชิญ” ซึ่งในหลายกรณีค�ำว่า เชิญ  ในภาษาไทยก็เป็นค�ำที่ใช้แสดงความหมายของค�ำว่า
โดโสะ ได้ตรงดี อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ทุกกรณีที่ โดโสะ จะแปลว่า เชิญ ได้เสมอไป โดยความหมายและการใช้งานค�ำว่า ไดโสะ นั้น
สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 3 ประเภทด้วยกัน เพื่อให้เข้าใจค�ำนี้ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1. ใช้้เพื่่�อแสดงความรู้้�สึึกขอให้้อีีกฝ่่ายทำำ�ในสิ่่�งที่่�ตนขอหรืือคาดหวััง
โดโสะ ในความหมายนี้้� กล่่าวง่่ายๆคืือเป็็นวลีีขอร้้องรููปแบบหนึ่่�ง โดยใช้้ประกอบกัับวลีีอื่่�นเพื่่�อแสดงความรู้้�สึึกว่่าเราอยากให้้
อีีกฝ่่ายทำสิ่่�งนั้้�นให้้แก่่เรา (ในกรณีีนี้้�จะไม่่สารมารถแปลว่่า เชิิญ ได้้) ยกตััวอย่่างที่่�ใช้้กัันบ่่อยๆเช่่น
- โดโสะ โยะโระชิิคุุ โอะเนะไงชิิมะสุุ （どうぞ、よろしくおねがいします）
แปลว่่า ขอฝากเนื้้�อฝากตััวด้้วยนะครัับ ซึ่่�งก็็คืือขอให้้อีีกฝ่่ายรัักษาสายสััมพัันธ์์กัับเราต่่อไปด้้วยนั้้�นเอง

2. ใช้้เพื่่�อเชิิญชวน แนะนำำ� สิ่่�งของให้้อีีกฝ่่าย หรืือกระตุ้้�น รบเร้้าให้้อีีกฝ่่ายทำำ�บางอย่่าง
ในความหมาย จะเป็็นการใช้้เมื่่�อมีีสิ่่�งที่่�เราอยากจะให้้อีีกฝ่่าย หรืือเชื้้�อเชิิญให้้อีีกฝ่่ายทำอะไรบางอย่่าง ซึ่่�งเป็็นรููปแบบที่่�ใช้้กััน
บ่่อยมาก และนิิยมแปลเป็็นไทยด้้วยคำว่่า เชิิญ ยกตััวอย่่างเช่่น
- โดโสะ ทะเบะเตะคุุดะไซ （どうぞ、たべてください）แปลว่่า เชิิญทานครัับ
- โอะจะ โอะ โดโสะ （おちゃをどうぞ）แปลว่่า เชิิญ(ดื่่�ม/รัับ)น้้ำชาครัับ 

3. ใช้้เพื่่�อแสดงออกว่่ายอมรัับความต้้องการ หรืือให้้อณุุญาติิการกระทำำ�ของอีีกฝ่่าย
ส่่วนในความหมายนี้้� จะใช้้ในการตอบรัับอีีกฝ่่าย  เมื่่�ออีีกฝ่่ายขอที่่�จะกระทำบางอย่่าง ซึ่่�งอาจเป็็นการขออณุุญาต หรืือแค่่
ถามเพื่่�อแน่่ใจแล้้วแต่่กรณีี  ในการใช้้แบบนี้้�โดยมากจะพููดแค่่ โดโสะ เฉยๆเป็็นการตอบรัับ  ในกรณีีนี้้�ภาษาไทยก็็จะแปลว่่า
เชิิญ เช่่นกััน แต่่ในบางกรณีีคำว่่า โดโสะ จะมีีความนอบน้้อมแฝงมากกว่่าคำว่่า เชิิญ เฉยๆในภาษาไทย ยกตััวอย่่างการใช้้เช่่น
- ทะเบะเตะ อีี เดะสุุกะ → โดโสะ（たべていいですか？ → どうぞ）
แปลว่่า ขอทานหน่่อยได้้ไหมครัับ / ทานได้้ไหมครัับ  → เชิิญครัับ

ในความหมายแบบข้้อที่่� 2 และ 3 จะเป็็นแบบที่่�บางครั้้�งคนญี่่�ปุ่่�นชอบพููดติิดๆกััน เป็็น โดโสะโดโสะ ซึ่่�งแปล
ตรงตััวว่่า เชิิญเชิิญ  โดยเป็็นการเน้้นความรู้้�สึึกมากขึ้้�นนั่่�นเองครัับ ทีีนี้้�เราก็็ ได้้รู้้�ควาหมายของ โดโสะกัันแล้้ว
หากมีีโอกาสได้้คุุยกัับคนญี่่�ปุ่่�น ก็็ โดโสะโดโสะ นำำ�ความรู้้�นี้้� ไปทดลองใช้้ ได้้เลยครัับ
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ข่่าวสถานเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น
เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นเข้้าพบเพื่่�อหารืือนายกรััฐมนตรีี

เมื่่อ� บ่่ายวัันพฤหััสบดีีที่่� 14 ตุุลาคม นายนะชิิดะ คะสุุยะ เอกอััครราชทููต
ญี่่�ปุ่่�นเข้้าพบเพื่่�อหารืือกัับ  พลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีีที่่�
ทำเนีียบรััฐบาล
เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น มุ่่�งหวัังว่่าความสััมพัันธ์์ระหว่่างทั้้�งสองประเทศ
จะยิ่่�งแน่่นแฟ้้น ภายใต้้ความร่่วมมืือระหว่่างนายคิิชิิดะ ฟููมิิโอะ นายก
รััฐมนตรีีญี่่�ปุ่่�น กัับพลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี พร้้อมทั้้�ง
ภายใต้้กรอบความร่่วมมือื เอเปคและอาเซีียน จะช่่วยส่ง่ เสริิมความร่่วมมือื
ไทย-ญี่่�ปุ่่�นให้้แน่่นแฟ้้นยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� ยัังกล่่าวแสดงความยิินดีีต่่อการ
ผ่่อนคลายมาตรการการเข้้าเมืืองเมื่่อ� เข้้าประเทศไทยตามที่่น� ายกรััฐมนตรีี
ได้้เคยกล่่าวไว้้และร้้องขอให้้เร่่งผ่่อนคลายมาตรการการเข้้าประเทศเมื่่�อ
เดิินทางมาจากประเทศญี่่�ปุ่่�น ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ยัังมีีการแลกเปลี่่�ยนความ
คิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างสองประเทศและสถานการณ์์ใน
ประชาคมโลก
นายกรััฐมนตรีี แสดงความขอบคุุณประเทศญี่่ปุ่่� น� สำหรัับความร่่วมมือื
เพื่่�อช่่วยบรรเทาสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ในประเทศไทย 
เช่่น การมอบวััคซีีนแอสตร้้าเซนเนก้้า นอกจากนี้้� จากนี้้�ไปจะทำการหารืือ
เกี่่ยวกั
� บม
ั าตรการผ่่อนคลายการเข้้าเมืืองที่่จ� ะเริ่่ม� ใช้้ตั้้ง� แต่่เดืือนพฤศจิิกายน

เป็็นต้้นไป เพื่่�อรัับมือื ผลกระทบทางด้้านเศรษฐกิิจจากการแพร่่ระบาดของ
โควิิด 19 ซึ่่ง� ประเทศญี่่ปุ่่� น� ถืือเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่ไ� ทยให้้ความสำคััญมาก
ที่่�สุุด นอกจากนี้้� ยัังมีีความยิินดีีที่่�จะพััฒนาความร่่วมมืือไทย-ญี่่�ปุ่่�น พร้้อม
ทั้้�งมุ่่�งหวัังว่่าจะกระชัับสายสััมพัันธ์์อัันดีีให้้ยิ่่�งแน่่นแฟ้้นมากขึ้้�น โดยผ่่าน
การลงทุุนจากประเทศญี่่�ปุ่่�น รวมไปถึึงการผ่่อนคลายมาตรการในการเข้้า
ประเทศญี่่�ปุ่่�นของประชาชนชาวไทย เป็็นต้้น

พิิธีีมอบเครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ ประจำำ�ฤดููใบไม้้ผลิิ พ.ศ. 2564
ให้้แก่่ ศาสตราจารย์์วริินทร วููวงศ์์

เมื่่�อวัันที่่� 7 ธัันวาคม  พ.ศ. 2564 ณ ทำเนีียบเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น           
มีี ก ารจัั ด พิิ ธีีม อบเครื่่� อ งราชอิิ ส ริิ ย าภรณ์์ ญี่่� ปุ่่� น The Order of the                
Rising Sun, Gold Rays with Rosette ประจำฤดููใบไม้้ผลิิ พ.ศ. 2564
ให้้แก่่ศาสตราจารย์์วริินทร วููวงศ์์ อาจารย์์มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์                   
ในฐานะผู้้�มีีบทบาทสำคััญในการแลกเปลี่่ย� นทางวิิชาการและส่่งเสริิมความ
เข้้าใจอัันดีีระหว่่างประเทศไทยและประเทศญี่่�ปุ่่�น
ศ.วริินทร สำเร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีจากมหาวิิทยาลััยสตรีี
โอฉะโนะมิิสึึ และระดัับปริิญญาโทจากคณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
สึึคุุบะ ด้้วยทุุนรััฐบาลญี่่�ปุ่่�น หลัังสำเร็็จการศึึกษาเริ่่�มทำงานเป็็นอาจารย์์
ประจำภาควิิชาภาษาญี่่�ปุ่่�น คณะศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
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นอกจากนี้้� ยัังมีีส่่วนสำคััญในการก่่อตั้้�งชมรมครููภาษาญี่่�ปุ่่�นแห่่ง
ประเทศไทย  ในปีี พ .ศ.2546 เพื่่� อ พัั ฒ นาทัั ก ษะการสอนในโรงเรีียน
มััธยมศึึกษาและมหาวิิทยาลััยไทย และได้้พััฒนาจากชมรมมาเป็็นสมาคม
ครููภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�นแห่่งประเทศไทย เมื่่�อปีีพ.ศ. 2552
ในปีี พ.ศ. 2557 ได้้รับป
ั ระกาศเกีียรติิคุณจ
ุ ากรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
การต่่างประเทศญี่่�ปุ่่�น ด้้านการส่่งเสริิมการสอนภาษาญี่่�ปุ่่�นในโรงเรีียน
มััธยมศึึกษาตอนปลายในประเทศไทย ด้้วยความทุ่่�มเทส่่งผลให้้มีีสาขา
ภาษาญี่่�ปุ่่�นในโรงเรีียนมััธยมศึึกษาและมหาวิิทยาลััยในประเทศไทย  รวม
ทั้้�งผู้้�เรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�นชาวไทยก็็มีีจำนวนเพิ่่�มมากขึ้้�น

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

*JENESYS (อ่่านว่่า เจ-เน-ซิิส) คืือ โครงการแลกเปลี่่ย� นเพื่่อส่
� ง่ เสริิมความเข้้าใจต่่อประเทศญี่่ปุ่� น่� ดำเนิินการโคยกระทรวงการต่่างประเทศ เป็็นการ
ส่่งเสริิมความเข้้าใจต่่อประเทศญี่่�ปุ่น่� ในด้้านต่่างๆ เช่่น การเมืือง เศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรม ประวััติศิ าสตร์์ นโยบายต่่างประเทศ เป็็นต้้น ผ่่านการส่่ง
เยาวชนผู้้�เป็็นอนาคตเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนระหว่่างประเทศญี่่�ปุ่่�นกัับแต่่ละประเทศในภููมิิภาคเอเชีีย และโอเชีียเนีีย รวมทั้้�งจััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนออนไลน์์
เพื่่�อให้้เยาวชนได้้เผยแพร่่และเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างทั้้�งสองประเทศและในระหว่่างภููมิิภาค
เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของเชิ้้�อไวรััสโคโรนาตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 2020 จนถึึง ค.ศ. 2021 อัันส่่งผลให้้การเดิินทางระหว่่างประเทศทำได้้ยากยิ่่�ง จึึงมีี
การจััดกิิจกรรมในรููปแบบการสััมมนาออนไลน์์ ก่อ่ นที่่จ� ะสามารถกลัับมาเดิินทางระหว่่างประเทศตามกำหนดการเดิิมขอโครงการได้้หากสถานการณ์์
กลัับมาเป็็นปกติิอีีกครั้้�ง ซึ่่�งเรีียกกิิจกรรมออนไลน์์ก่่อนการเดิินทางจริิงนี้้�ว่่า “Pre-program” (พรีี โปรแกรม)

การสััมมนาแลกเปลี่่�ยนออนไลน์์ระหว่่างนัักเรีียนไทยและญี่่�ปุ่่�นในโครงการ
แลกเปลี่่�ยนเยาวชน JENESYS2021

เมื่่�อวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2564 สถานเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น ได้้
รัับความร่่วมมืือจากกระทรวงศึึกษาธิิการในการจััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยน
ออนไลน์์ก่่อนการเดิินทางจริิง หรืือ “พรีี  โปรแกรม” ในโครงการแลก
เปลี่่�ยนเยาวชน JENESYS2021 ดำเนิินการโดยกระทรวงการต่่างประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น โดยเป็็นการสััมมนาแลกเปลี่่�ยนออนไลน์์ระหว่่างนัักเรีียนไทยระดัับ
ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลายจากโรงเรีียนพิิริิยาลััย จัังหวััดแพร่่ และนัักเรีียน
ชาวญี่่�ปุ่่�นจากโรงเรีียนมััธยมปลายทตโตริิเคไอ จัังหวััดทตโตริิ โดยใน
กิิจกรรมนี้้�นักั เรีียนชาวไทยซึ่ง่� กำลัังศึึกษาวิิชาภาษาญี่่ปุ่่� น� และนัักเรีียนชาว
ญี่่ปุ่่� น� ได้้นำเสนอสิ่่ง� ที่่น่� า่ สนใจต่่างๆ เกี่่ยวกั
� บั โรงเรีียน ประเทศ และจัังหวััด
ของตนเป็็นภาษาญี่่�ปุ่่�น ทั้้�งยัังได้้แบ่่งกลุ่่�มพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
เกี่่�ยวกัับวััฒนธรรมของทั้้�งสองประเทศอย่่างสนุุกสนาน

โครงการแลกเปลี่่�ยนเยาวชน “Asia Kakehashi 2021”

นายชินโซ  อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ริเรื่มโครงการ Asia
Kakehashi (ค�ำว่า Kakehashi ในภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่า “สะพาน
เชือ่ มสายสัมพันธ์”)  มีจุดมุง่ หมายเพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้น
ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในเอเชีย  โดยโครงการจะจัดสรร
ทุนเต็มจ�ำนวนส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคเอเชีย
จ�ำนวน 1,000 คน เพื่อศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนของประเทศ
ญี่ปุน่ ร่วมกับเยาวชนญี่ปุน่ เป็นระยะเวลาประมาณ 6-10 เดือน ซึง่ นักเรียน
เหล่านี้จะสามารถพัฒนาทักษะความสามารถ เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม ชุมชนท้อง
ถิ่น และอุตสาหรรมของประเทศญี่ปุ่น

องค์์กรเอเอฟเอส ประเทศญี่่ปุ่่� น� ได้้รับม
ั อบหมายจากกระทรวงศึึกษาธิิการ
วััฒนธรรม กีีฬา วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ให้้เป็็นผู้้�ดำเนิินการโครงการ Asia
Kakehashi ในภููมิิภาคเอเชีียระหว่่างปีี พ.ศ. 2561 ถึึง พ.ศ. 2565  โดยร่่วม
มืือกัับหน่่วยงานซึ่่�งให้้ความร่่วมมืือกัับเอเอฟเอสและองค์์กรพััฒนาเอกชน
ในประเทศต่่างๆ โดยเมื่่�อวัันที่่� 15 ตุุลาคม พ.ศ. 2564 นัักเรีียนมััธยมปลาย
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ Asia Kakehashi 2021 รุ่่�นที่่� 4 จากประเทศไทยจำนวน
18 คน ได้้ออกเดิินทางไปยัังประเทศญี่่ปุ่่� น� เพื่่�อเข้้าร่่วมโครงการเป็็นระยะเวลา  
5 เดืือน ณ ประเทศญี่่�ปุ่่�นระหว่่างเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2564 ถึึง เดืือนมีีนาคม 
พ.ศ. 2565 โดยความร่่วมมืือของมููลนิิธิิเอเอฟเอสประเทศไทย  
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วััตถุุดิิบสำำ�หรัับ 4 ที่่�

ข้้าวสวยญี่่�ปุ่่�นร้้อนๆ
เนื้้�ออกไก่่
โกโบ
เห็็ดไมตาเกะ
ต้้นหอมญี่่�ปุ่่�น

400 กรััม
1 ชิ้้�น
1 ต้้น
1 แพค
2 ต้้น

1. นำข้้าวสวยญี่่ปุ่่� น� ใส่่ลงในถ้้วยหรือื ครก ใช้้ไม้้ตำจนเป็็นเนื้้�อเดีียวกััน
แบ่่งออกเป็็น 4 ส่่วนโรยเกลืือลงไปเล็็กน้้อย ปั้้�นเป็็นก้้อนกลมนำไปพััน
กัับไม้้เป็็นแนวยาว จากนั้้�นกลิ้้�งลงบนเขีียงจััดรููปทรงให้้สวยงาม 
2. นำคิิริิทััมโปะที่่�เตรีียมไว้้ในข้้อ 1 ลงไปย่่างลงบนกระทะด้้วยไฟ
ปานกลาง คอยพลิิกเปลี่่ย� นด้้านเมื่่อ� ย่่างจนสุุกเหลืืองทุุกด้้านแล้้ว ถอด
ไม้้ที่่�เสีียบอยู่่�ออก
3. เตรียมส่วนประกอบต่างๆที่จะใส่ลงในหม้อไฟนาเบะ หัน่ เนือ้ อกไก่
ออกเป็นชิน้ พอดีคำ 
� ใช้มีดขูดเอาเปลือกโกโบออกจากนัน้ ฝ่านเป็นเส้น
บางๆแล้วน�ำไปแช่น�้ำ 

“คิิริิทััมโปะ” อาหารพื้้�นบ้้านของ                 
จัังหวััดอากิิตะ ทำำ�จากข้้าวสวยนำำ�มา     
ตำำ� จนเป็็ น เนื้้� อ เดีียวกััน จากนั้้� น นำำ�
ไปพัันกัับไม้้แล้้วจึึงนำำ�ไปย่่าง ในขณะ
เดีียวกัันหากกล่่าวถึึง อาหารประเภท 
“หม้้อไฟหรืือนาเบะ” ถืือเป็็นเมนููอาหาร
ที่่�ขาดเสีียไม่่ได้้ “ในช่่วงฤดููหนาวของ
ประเทศญี่่�ปุ่่�น” เรามัักจะเห็็นภาพของ
ผู้้� ค นนั่่� ง ล้้ อ มวงรัับประทานอาหาร
จากหม้้อไฟอุ่่�นๆบนโต๊๊ะอาหารอย่่าง
สนุุกสนาน ในร้้านอาหารหรืือตามบ้้าน
เรืือน

เครื่่�องปรุุงรส

น�้ำ
3 ถ้้วย
ผงซุปกระดูกไก่
ครึ่่�งช้้อนโต๊๊ะ
โชยุ
2 ช้้อนโต๊๊ะ
มิริน
1 ช้้อนโต๊๊ะ
เหล้าสาเกส�ำหรับท�ำอาหาร 1 ช้้อนโต๊๊ะ
4. ตััดรากเห็็ดไมตาเกะออก แล้้วใช้้มือื แกะเห็็ดออกเป็็นช่่อๆ หั่่�นต้้น
หอมญี่่�ปุ่่�นตามแนวเฉีียงขนาดประมาณ 1 ซม.
5. นำคิิริิทััมโปะมาหั่่�นแบ่่งครึ่่�งเฉีียงตามแนวขวาง
6. เติิมน้้ำลงในหม้้อนาเบะ ใส่่ผงซุุปกระดููกไก่่ โชยุุ มิิริิน และเหล้้า
สาเกสำหรัับทำอาหารตามสััดส่่วนที่่ร� ะบุุไว้้ในตารางต้้มส่ว่ นผสมด้้วย
ไฟกลาง รอจนน้้ำเดืือด จึึงเติิมเนื้้�อไก่่ที่่�เตรีียมไว้้ลงในหม้้อ รอจนน้้ำ
เดืือดอีีกครั้้ง� แล้้วจึงึ ใส่่โกโบ และเห็็ดไมตาเกะต้้มจนสุุก แล้้วจึงึ ใส่่ต้น้
หอมญี่่�ปุ่่�นและคิิริิทััมโปะลงไป ต้้มต่่ออีีกสัักครู่่�จนสุุก

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 พร้้อมทั้้�งฉบัับย้อ้ นหลัังใน 1 ปีี

