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ซากุุระกัับคนญี่่�ปุ่่�น

ซากุุระกัับคนญี่่�ปุ่่�น
ในประเทศญี่่�ปุ่่�น ดอกซากุุระจะผลิิดอกบานอย่่างเต็็มที่่� ในช่่วง
ต้้นเดืือนเมษายน ซึ่่�งเดืือนเมษายน เป็็นเดืือนเริ่่�มต้้นแห่่งปีีการศึึกษา
ใหม่่ ส ำหรัั บ เด็็ ก ๆชาวญี่่� ปุ่่� น รวมไปถึึ ง ยัั ง ถืื อ เป็็ น เดืื อ นเริ่่� ม ต้้ น ของ
ปีีงบประมาณใหม่่ของบริิษััทญี่่�ปุ่่�น อีีกทั้้�งบรรดานัักศึึกษาที่่�จบการ
ศึึกษาใหม่่จะเริ่่ม� ต้้นชีีวิิตของการทำงานในเดืือนนี้้�เช่่นเดีียวกััน คนญี่่ปุ่� น่�
จึึงรู้้�สึึกประทัับใจดอกซากุุระในฐานะสััญลัักษณ์์แห่่งการเริ่่�มต้้นใหม่่
คนญี่่�ปุ่่�นชื่่�นชอบดอกซากุุระ เนื่่�องจากรููปทรงและสีีสัันสดใสของ
กลีีบดอกซากุุระ ซึ่่ง� สะท้้อนถึงึ อุุดมคติิของความบริิสุุทธิ์แ์� ละความเรีียบ
ง่่าย นอกจากนี้้� หลังั จากดอกซากุุระบานจนเต็็มที่่แ� ล้้ว เพีียงสายลมอััน
แผ่่วเบาพััดผ่่านดอกไม้้ที่แ่� สนจะเปราะบางเหล่่านี้้� กลีีบของดอกไม้้ก็ถูู็ ก

พััดให้้ร่่วงโรยราวกัับสายฝน ดอกซากุุระที่่�มีีอายุุแสนสั้้�น ยัังสะท้้อนให้้
เห็็นถึึงความเที่่�ยงแท้้ของชีีวิิตซึ่่�งสร้้างความรู้้�สึึกประทัับใจให้้กัับชาว
ญี่่�ปุ่่�น
ในประเทศญี่่�ปุ่่�นมีีดอกซากุุระสายพัันธุ์์�ต่่างๆจำนวนมากมายกว่่า
200 ชนิิด ซึ่่�งมากกว่่าประเทศใดๆในโลก นอกจากนี้้� คนญี่่�ปุ่่�นยัังนำ
ส่่วนต่่างๆของต้้นซากุุระมาใช้้ประโยชน์์ได้้หลากหลายรููปแบบ เช่่น
ดอกซากุุระสามารถดองไว้้กับั เกลืือเพื่่�อนำไปทำเป็็นเครื่่อ� งดื่่ม� ในโอกาส
พิิเศษ เช่่นเดีียวกัับใบของต้้นซากุุระนำมาดองกัับเกลืือเพื่่�อใช้้ห่่อขนม
หวานของญี่่�ปุ่่�น เป็็นต้้น    
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การชมดอกซากุุระ (ฮานามิิ)
ในประเทศญี่่�ปุ่่�น เมื่่�อดอกซากุุระบาน เป็็นสััญญาณบอกให้้รู้้�ว่่าฤดูู
หนาวอัันแสนหนาวเหน็็บได้้สิ้้�นสุุดลง ดอกซากุุระจะเริ่่�มบานในช่่วง
ปลายเดืือนมีีนาคมในภููมิิภาคคิิวชููซึ่่�งอยู่่�ทางตอนใต้้ของประเทศญี่่�ปุ่่�น
เป็็นที่่แ� รก จากนั้้�นดอกไม้้ก็จ็ ะค่่อยๆเริ่่ม� ผลิิบานขึ้้น� ไปทางตอนเหนืือตาม
สภาพภููมิิอากาศที่่ค่� อ่ ยๆอบอุ่่น� ขึ้้น� จนกระทั่่�งช่่วงต้้นเดืือนเมษายน ดอก
ซากุุระจะเริ่่ม� บานในกรุุงโตเกีียว และบานในช่่วงกลางเดืือนพฤษภาคม
ที่่�ฮอกไกโด กรมอุุตุุนิิยมวิิทยาทำการพยากรณ์์ช่่วงออกดอกของดอก
ซากุุระในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ตั้้�งแต่่ดอกซากุุระเริ่่�มผลิิบานไปจนถึึงบานเต็็มที่่�
ลงในหนัังสืือพิิมพ์์และสื่่�อต่่างๆ
ผู้้�คนเดิินทางออกนอกบ้้านเพื่่�อเฉลิิมฉลองด้้วยการชมดอกซากุุระ            

นำเอาอาหารและเครื่่�องดื่่�มไปนั่่�งรัับประทานกัันใต้้ต้้นซากุุระพร้้อม
กัับชมความงดงามของดอกซากุุระร่่วมกัับสมาชิิกในครอบครััว เพื่่�อน
ฝููง หรืือแม้้กระทั่่�งเพื่่�อนร่่วมงาน
การชมดอกซากุุระนั้้�นเริ่่�มมาตั้้�งแต่่ในสมััยโบราณ เมื่่�อเหล่่าบรรดา
ชนชั้้�นสููงมีีธรรมเนีียมการเขีียนคำกลอนและร้้องรำทำเพลงกัันใต้้ต้้น
ซากุุระ จนกล่่าวได้้ว่่า ผลงานทางด้้านวรรณกรรม รวมไปถึึงศิิลปะการ
แสดง และภาพเขีียนต่่างๆ จำนวนมากต่่างกล่่าวถึึง “ซากุุระ” ถึงึ แม้้ว่า่
ธรรมเนีียมการชมดอกซากุุระในปััจจุุบัันจะแตกต่่างจากสมััยโบราณ แต่่
ทว่่ากลีีบดอกซากุุระสีีชมพููอ่่อนๆ ที่่ร่� ว่ งโรยราวกัับม่่านนั้้�นมีีความงดงาม
และเสน่่ห์์ที่่�ดึึงดููดใจของผู้้�คนไม่่ว่่าจะยุุคสมััยไหนก็็ตาม

เริ่่�มบาน (ไคกะ)

บาน 3 ส่่วน (ซัันบุุซากิิ)

ต้้นซากุุระผลิิดอกไม้้บาน 5 – 6 ดอกขึ้้�นไป

บาน 5 ส่่วน (โกบุุซากิิ)
ต้้นซากุุระผลิิดอกไม้้บานประมาณครึ่่�งหนึ่่�ง

ต้้นซากุุระผลิิดอกไม้้บานประมาณ 30 %

บานเต็็มที่่� (มัังไค)
ดอกของต้้นซากุุระที่่ตู� มู อยู่ผ่� ลิิบานออกมากกว่า่ 80 %
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สายพัันธุ์์�ของดอกซากุุระ
“ซากุุระ” ดอกไม้้ประจำชาติิชนิิดหนึ่่�งของประเทศญี่่�ปุ่่�น ดอก
ซากุุระมีีมากมายกว่่า 100 สายพัันธุ์์�  ซากุุระหลายพัันธุ์์�ถููกตั้้�งชื่่�อ
ตามลัั ก ษณะเด่่ น อัั น เป็็ น เอกลัั ก ษณ์์  หรืื อ ตามพื้้� น ที่่� ที่่� เจริิ ญ เติิ บ โต                 

วารสารจากญี่่ปุ่� น่� ฉบัับนี้้� ชวนเชิิญให้้ผู้้�อ่า่ นทุุกท่่านเพลิิดเพลิินกัับความ
งดงามของซากุุระญี่่�ปุ่่�นในแต่่ละสายพัันธุ์์� 

โซเมอิิโยชิิโนะ
คนญี่่� ปุ่่� น มีี ค วามคุ้้� น เคยกัั บ ซากุุระ
พัันธุ์์� “โซเมอิิโยชิิโนะ” มากที่่�สุุด ซากุุระ
พัันธุ์์�นี้้� มีีกลีีบดอกไม้้จำนวน 5 กลีีบ เมื่่�อ
เริ่่�มผลิิบานกลีีบดอกไม้้มีีสีีชมพููอ่่อนจน
กระทั่่�งบานเต็็มที่่�สีีดอกไม้้จะอ่่อนลงจน
เกืือบขาว โซเมอิิโยชิิโนะ เกิิดจากการผสม
ระหว่่างพัันธุ์์� “เอโดฮิิกััง” กัับ “โอชิิมา
ซากุุระ” ลัักษณะเด่่นของสายพัันธุ์์�นี้้�คืือ
ดอกไม้้จะเริ่่�มบานพร้้อมๆกััน นอกจาก
นี้้�ในการพยากรณ์์ดอกซากุุระบาน ยัังใช้้
การผลิิบานของ ซากุุระพัันธุ์์� “โซเมอิิโยชิิ
โนะ” เป็็นเกณฑ์์ ในการพยากรณ์์ 
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เอโดฮิิกััง

ยาเอซากุุระ

ซากุุระพัันธุ์์� “เอโดฮิิกััง” ผลิิบานไปทั่่�วตั้้�งแต่่ภููมิิภาคคิิวชูู
จนถึึงภููมิิภาคโทโฮคุุ  (ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ) กลีีบดอกไม้้มีี
ลัักษณะเป็็นกลีีบเล็็กๆ มีีสีีขาวไปจนถึึงสีีแดง ลัักษณะเด่่นของ
ซากุุระพัันธุ์์�นี้้� เมื่่�อดอกเริ่่�มผลิิบาน บริิเวณตาดอกจะไม่่บาน
ออก โคนกลีีบดอกไม้้มีีลัักษณะเป็็นทรงกลม หรืือเรีียกอีีกชื่่�อ
ว่่า “อุุบาซากุุระ”

ชื่่�อ “ยาเอซากุุระ” มาจาก ลัักษณะของดอกไม้้ที่่�กลีีบบาน
ซ้้อนกัันหลายชั้้น� (เรีียกว่่า “ยาเอ”) ดอกมีีสีีสัันหลากหลายขึ้้น�
อยู่่�กัับรููปแบบการเพาะพัันธุ์์� และส่่วนใหญ่่ดอกจะเริ่่ม� ผลิิบานช้้า
กว่่าพัันธุ์์� “โซเมอิิโยชิิโนะ”
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คัังซากุุระ

ชิิดาเรซากุุระ

“คัังซากุุระ” มีีดอกสีีชมพููอ่่อนๆ กลีีบดอกบานชั้้�นเดีียว
บางชนิิดเริ่่�มบานตั้้�งแต่่ในฤดููใบไม้้ร่่วง คัังซากุุระเป็็นซากุุระที่่�
ได้้จากการผสมระหว่่างสายพัันธุ์์�ฮิิคัังซากุุระกัับยามาซากุุระ

“ชิิดาเรซากุุระ” ถืือเป็็นดอกไม้้ประจำจัังหวััดเกีียวโต มีีต้้น                                                               
ชิิดาเรซากุุระที่่�ปลููกในศาลเจ้้าและวััดวาอารามต่่างๆจำนวน
มากที่่� มีีอายุุยืืนยาวซึ่่� ง ปลูู กม าตั้้� ง แต่่ ใ นสมัั ย เฮอัั น (ค.ศ.
794-1185)
กิ่่� ง ข อ ง ต้้ น                   
ชิิดาเรซากุุระ
มีีลัั ก ษ ณ ะ
โน้้มลงพื้้�น
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ยามาซากุุระ
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โอชิิมาซากุุระ

“ ย า ม า ซ า กุุ ร ะ ”
ซากุุระป่่าที่่�เติิบโตตาม
ธรรมชาติิ มีีดอกสีีขาว
กัั บ ใบอ่่ อ นสีีแดงผลิิ
บานไปทั่่�วตั้้�งแต่่ภููมิิภาค
คิิ ว ชูู จ นถึึ ง ทางตอนใต้้
ของภููมิิภาคโทโฮคุุ ถืือ
เป็็นตััวแทนของหมู่่�มวล
ซากุุระสายพัั น ธุ์์� ต่่ า งๆ
มาจนถึึ ง สมัั ย เอโดะ
(ค.ศ.1600-1868)

“โอชิิมาซากุุระ” ผลิิบานทางตอนใต้้ของภููมิิภาคคัันโต ใน
พื้้�นที่่�หมู่่�เกาะอิิซุุ คาบสมุุทรอิิซุุ คาบสมุุทรโบโซ และคาบสมุุทร
มิิอุุระ กลีีบดอกสีีขาวขนาดใหญ่่ส่่งกลิ่่�นหอมอบอวล
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ฮิิคัังซากุุระ

เอโซยามาซากุุระ

“ฮิิคัังซากุุระ” หรืือเรีียกอีีกชื่่�อว่่า “คัังฮิิซากุุระ” มีีกลีีบ
ดอกสีีแดงเข้้ม  เมื่่�อถึึงฤดููใบไม้้ผลิิดอกจะบานออกเล็็กน้้อย
ถืือเป็็นดอกไม้้สายพัันธุ์์�หลัักในการชมดอกซากุุระ (ฮานามิิ)
ของโอกิินาวา ซึ่่�งในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวเรีียกซากุุระสายพัันธุ์์�นี้้�ว่่า
“ซากุุระ”

“เอโซยามาซากุุระ” ซากุุระป่่าที่่�เติิบโตตามธรรมชาติิ
ผลิิบานในฮอกไกโด เกาะฮอนชูู และภููมิิภาคชิิโกกุุ  ดอกมีี
สีีชมพููอ่่อน เรีียก
อีีกชื่่� อว่่ า “โอยา
มาซากุุระ” ถืือเป็็น
ดอกไม้้สายพัั น ธุ์์�
หลัักในการชมดอก
ซากุุระ (ฮานามิิ )
ของฮอกไกโด
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จุุดชมซากุุระ
ดอกซากุุระบานในฤดููใบไม้้ผลิิ คนญี่่ปุ่� น่� ชื่่น� ชอบและคุ้้�นเคยกัับต้้นไม้้
ชนิิดนี้้� จนกล่่าวได้้ว่า่  ชาวญี่่ปุ่� น่� เรีียกดอกซากุุระสั้้น� ๆว่่า “ดอกไม้้” เมื่่�อ
ใกล้้ถึึงเวลาที่่�ดอกซากุุระจะบาน ผู้้�คนทั่่�วทั้้�งประเทศญี่่�ปุ่่�นต่่างรู้้�สึึกเบิิก
บานในหััวใจ เฝ้้ารอวัันที่่�ดอกซากุุระจะเริ่่�มผลิิบานวัันแล้้ววัันเล่่า จน
กระทั่่�งดอกแรกเริ่่�มผลิิบาน เรีียกว่่า “ฮััทซึึฮานะ” หรืือ “ฮััทซึึซากุุระ”  
จากนั้้�นดอกไม้้ก็จ็ ะค่่อยๆเริ่่ม� ทยอยบานตามระยะต่่างๆ ตั้้�งแต่่ บานจาก
1 ใน 5 ส่่วน (นิิบุุซากิิ) จากนั้้�น 3 ใน 10 ส่่วน (ซัันบุุซากิิ) จนกระทั่่�ง

สวนสาธารณะโดโกะ

ดอกไม้้เริ่่�มจะบานเต็็มที่่� สมาชิิกในครอบครััว เพื่่�อนฝููง และเพื่่�อนร่่วม
งานเริ่่ม� เตรีียมอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม� เพื่่�อจะไปนั่่�งชมดอกไม้้ใต้้ต้น้ ซากุุระ
สถานที่่�หลายแห่่งมีีชื่่�อเสีียงในการชมความงามของดอกซากุุระ เช่่น
สวนสาธารณะ พื้้�นที่่ใ� นวััดและศาลเจ้้า รวมไปถึึง ต้้นไม้้ริมิ ทาง ซึ่่ง� หลาย
แห่่งยัังจััดเทศกาลชมซากุุระด้้วย ในช่่วงดอกซากุุระเริ่่�มผลิิบาน จุุดชม
ซากุุระเหล่่านี้้�เป็็นสถานที่่�ยอดนิิยม ที่่�เต็็มไปด้้วยผู้้�คนจากสารทิิศ

วััดคิิมิิอิิ

(จัังหวััดเอฮิิเมะ)

(จัังหวััดวากายามะ)

สวนสาธารณะโดโกะ อยู่่�ในเขตโดโกะ เมืืองมััทสึึยามะ จัังหวััด
เอฮิิเมะ ซึ่่ง� ตั้้ง� อยู๋๋ใ� นเมืืองเดีียวกัับ “โดโกะอนเซ็็น”  อนเซ็็นที่่มีีชื่่
� อ�
เสีียงของจัังหวััดเอฮิิเมะ สวนสาธารณะแห่่งนี้้�ถืือเป็็นสถานที่่�ชม
ดอกซากุุระที่่มีีชื่่
� อ� เสีียงซึ่่ง� มีีผู้้ค� นมาเยืือนเป็็นจำนวนมาก ในแต่่ละ
ปีีเมื่่�อเข้้าสู่่�เดืือนมีีนาคม ดอกซากุุระสายพัันธุ์์�สึึบาคิิคัังซากุุระ
จะเริ่่�มออกดอกผลิิบาน จากนั้้�นตั้้�งแต่่ช่่วงปลายเดืือนมีีนาคม
ซากุุระสาย
พัั น ธุ์์�โซเมอิิ
โยชิิ โ นะกว่่ า
300 ต้้นก็็จะ
เริ่่�มออกดอก
ผลิิบาน

วััดที่่เ� ก่่าแก่่ที่สุุ่� ดเป็็นอัันดัับสองบนเส้้นทางจาริิกแสวงบุุญที่่เ� ก่่าแก่่ที่สุุ่� ด
ในญี่่�ปุ่่�น มีีชื่่�อเสีียงในฐานะสถานที่่�ชมดอกซากุุระที่่�บานเร็็วกว่่าที่่�อื่่�นเป็็น
สััญญาณบอกว่่าฤดููใบไม้้ผลิิได้้มาถึึงแล้้ว พื้้�นที่่�ภายในอารามมีีต้้นซากุุระ
500 ต้้น ในปีี ค.ศ. 1990 วััดคิิมิิอิิได้้รัับเลืือกให้้เป็็น 1 ใน 100 สถานที่่�
ชมซากุุระที่่�มีีชื่่�อเสีียง โดย Japan Cherry Blossom Association

©アフロ

©アフロ

เกาะโนโกโนะ
(จัังหวััดฟุุกุุโอกะ)

ภายในเกาะโนโกโนะอุุดมไปด้้ ว ย
ธรรมชาติิที่่�อุุดมสมบููรณ์์ ที่่�สวน“โนโกโนะชิิ
มะไอแลนด์์พาร์์ค”ในช่่วงต้้นเดืือนมีีนาคม
ไปจนถึึงกลางเดืือนเมษายน ในแต่่ละปีี จะ
สามารถชมดอกซากุุระสายพัันธุ์์�โซเมอิิโยชิิ
โนะ และโอชิิมาซากุุระได้้ นอกจากนี้้� ต้้น
นาโนฮานะ (Rapeseed) จะเริ่่�มผลิิดอก
จนถึึงช่่วงกลางเดืือนเมษายน จึึงสามารถ
เพลิิดเพลิินกัับความงดงามของดอกสีีเหลืือง
สดใสของต้้นนาโนฮานะไปพร้้อมกัับดอก
ซากุุระที่่�แสนงดงามได้้

©アフロ
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สวนสาธารณะฮิิโรซากิิ
(จัังหวััดอาโอโมริิ)

สวนสาธารณะฮิิโรซากิิ ซึ่่�งได้้รัับเลืือกให้้เป็็น 1 ใน 100 สถาน
ที่่ช� มซากุุระที่่มีีชื่่
� อ� เสีียง ภายในมีีต้้นซากุุระสายพัันธุ์์�โซเมอิิโยชิิโนะ
ที่่ก� ล่่าวกัันว่่าเก่่าแก่่ที่สุุ่� ดในประเทศญี่่ปุ่� น่� ที่่ยั� งั คงเหลืืออยู่่� ด้้วยพื้้�นที่่�
ประมาณ 492,000 ตารางเมตร มีีซากุุระสายพัันธุ์์�ชิิดาเรซากุุระ
และยาเอซากุุระ รวมถึึงซากุุระ
สายพัันธุ์์�อื่่�นกว่่า 52 สายพัันธุ์์� 
มีีต้้นซากุุระกว่่า 2,600 ต้้น ใน
ช่่วงจััดงานเทศกาลชมซากุุระ
จะมีีการจัั ด แสงไฟ  แสงไฟที่่�
สว่่ า งไสวบริิ เวณตัั ว ปราสาท    
ฮิิโรซากิิ กัับซากุุระในยามค่่ำ
คืือ ถืือเป็็นไฮไลท์์ของงาน

คุุมางายะซากุุระสึึสึึมิิ
(จัังหวััดไซตามะ)

มิิฮารุุทาคิิซากุุระ

จุุดชมซากุุระที่่�มีีชื่่�อเสีียงซึ่่�งเป็็นที่่�รู้้�จัักกัันดีี                                         
ตั้้� ง แต่่ ใ นยุุคสมัั ย เอโดะ ต้้ น ซากุุระสายพัั น ธุ์์�                                                 
โซเมอิิโยชิิโนะกว่่า 500 ต้้นปลููกเรีียงแถวเป็็น
แนวยาวตลอดเส้้นทางกว่่า 2 กิิโลเมตรราวกัับ
อุุโมงค์์ ซ ากุุระ บนพื้้� น ที่่� เ ดีียวกัั น ยัั ง มีีต้้ น นาโน
ฮานะ (Rapeseed)
ที่่� ป ลููกเป็็ น แนวเรีียง
เ ช่่ น เ ดีีย ว กัั บ ต้้ น
ซากุุระ ดอกซากุุระ
สีีชมพููอ่่อน ตััดกัับสีี
เหลืื อ งสดใสและมีี
ชีีวิิตชีีวาของดอกต้้น
นาโนฮานะ เป็็นความ
งดงามที่่� สุุ ดแสนจะ
©アフロ
บรรยาย

ต้้ น ซากุุระสายพัั น ธุ์์�เอโดฮิิ กัั ง แห่่ ง เมืื อ ง                          
มิิฮารุุ จัังหวััดฟุุกุุชิิมะ ซึ่่�งได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียน
เป็็นอนุุสรณ์์สถานทางธรรมชาติิ ในปีี ค.ศ. 1992  
ถืือเป็็น 1 ใน 3 ต้้นซากุุระที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุดของ
ประเทศญี่่�ปุ่�่น คาดการณ์์ว่่าต้้นซากุุระต้้นนี้้�มีีอายุุ
มากกว่่า 1,000 ปีี ต้น้ ไม้้แผ่่กิ่่ง� ก้้านสาขาไปทั่่�วทั้้�งสี่่�
ทิิศ ผลิิดอกซากุุระเล็็กๆสีีชมพููเข้้มจำนวนมากมาย
นัับไม่่ถ้้วน รููปทรงของต้้นซากุุระต้้นนี้้� มองแล้้ว
คล้้ายกัับน้้ำที่่�ไหลลงมาของน้้ำตก ซากุุระต้้นนี้้�จึึง
ถููกเรีียกว่่ า
ทาคิิ ซ ากุุระ
(ทาคิิ แปล
ว่่า น้้ำตก)

ปราสาทโอซาก้้า
(จัังหวััดโอซาก้้า)

สวนนิิชิิโนมารุุ ตั้้�งอยู่่�ทางตะวัันตกของตััวปราสาท             
โอซาก้้า มีีขนาดประมาณ 6.5 เฮกเตอร์์ ภายในสวนแห่่งนี้้�
มีีต้้นซากุุระสายพัันธุ์์�โซเมอิิโยชิิโนะ กว่่า 300 ต้้น ผู้้�ที่่�มา
เยืื อ นสามารถ
เพลิิ ด เพลิิ น ไป
กัั บ วิิ ว ทิิ ว ทัั ศ น์์
อัั น งดงามของ
ซ า กุุ ร ะ โ ด ยมีี
ฉ า ก หลัั ง เ ป็็ น
ปราสาทโอซาก้้า                                 
ที่่�แสนสง่่างาม
©JNTO

(จัังหวััดฟุุกุุชิิมะ)

©アフロ

จิิโดริิกาฟููจิิ
(กรุุงโตเกีียว)

เส้้นทางจิิโดริิกาฟููจิิ เส้้นทางเดิินรอบคููเมืืองระยะทางกว่่า 700
เมตร ขนานไปกัับพระราชวัังอิิมพีีเรีียลซึ่่�งถููกปกคลุุมไปด้้วยสีีเขีียวขจีี
ของธรรมชาติิที่อุุ่� ดมสมบููรณ์์ “จิิโดริิกาฟููจิิ” จุุดชมซากุุระที่่โ� ดดเด่่นของ
กรุุงโตเกีียว เมื่่�อเข้้าสู่่�ฤดููใบไม้้ผลิิ ต้น้ ซากุุระกว่่าหลายร้้อยต้้นรอบคููน้้ำ
จะผลิิดอกซากุุระสีีชมพููปกคลุุมไปทั่่�วพื้้�นที่่� ตอนกลางคืืนมีีการแสดง
ไฟประดัั บ  ผู้้� ค นสามารถ
เพลิิ ด เพลิิ น ไปกัั บ เรืื อ เช่่ า
พร้้อมชมความงามของดอก
ซากุุระในยามค่่ำคืืนที่่�แสน
โรแมนติิก
©アフロ
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เอกลักษณ

การศึึกษาในญี่่�ปุ่่�น
ของฉััน
ศ. วริินทร วููวงศ์์

บรรยากาศในงานสััมมนาวิิชาการ (ศ.วริินทรนั่่�งอยู่่�ด้้านหน้้า)

ทำไมจึึงไปเรีียนที่่�ญี่่�ปุ่่�นและเรีียนด้้านไหน

เมื่่�อปีีค.ศ.1974 ขณะเรีียนอยู่่�ชั้้�นม.ปลายปีีสุุดท้้าย  ได้้เห็็นใบ
ประกาศทุุนรััฐบาลญี่่�ปุ่่�น ความคิิดในขณะนั้้�นคืือ อยากรู้้�ว่่าข้้อสอบ
ไปต่่างประเทศเป็็นอย่่างไร จึึงไปลองสอบดูู  จะด้้วยโชคชะตาหรืือ การบรรยายพิิเศษ ณ มหาวิิทยาลััย Tsukuba พิิธีีสำเร็็จการศึึกษาจากโรงเรีียนสอนภาษา
อย่่างไรไม่่ทราบ ดิิฉัันสอบติิด จึึงมีีโอกาสได้้เดิินทางไปเรีียนที่่�ญี่่�ปุ่่�น
ตนเองและช่่วยตััวเองได้้มากขึ้้�น  สิ่่�งที่่�คิิดว่่าหนัักหนาที่่�สุุดสำหรัับการ
เมื่่�อปีี ค.ศ.1975 เริ่่�มเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�น 1 ปีีที่่�โรงเรีียนสอนภาษาสัังกััด
เรีียนระดัั
บปริิญญาตรีี คืือการต้้องเขีียนสารนิิพนธ์์ อุุปสรรคในการเขีียน
มหาวิิทยาลััย  Tokyo University of Foreign Studies จากนั้้�น เข้้า
มีี 2 ประการ คืือ ต้้องเขีียนเป็็นภาษาญี่่ปุ่� น่� และการไม่่รู้้�วิธีีิ การเขีียนสาร
ศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาตรีีที่่�มหาวิิทยาลััยสตรีี  Ochanomizu และ
นิิพนธ์์มาก่่อน แต่่สำหรัับการเขีียนวิิทยานิิพนธ์์ระดัับปริิญญาโทนั้้�น ช่่วย
ปริิญญาโทที่่ม� หาวิิทยาลััยTsukuba ในสาขา Comparative Education
ตััวเองได้้มากขึ้้�น จึึงไม่่มีีอุุปสรรคอะไรมากนััก
นอกจากนี้้� มีีโอกาสเข้้าฝึึกงานที่่�บริิษััทญี่่ปุ่� ่�นอีีก 1 ปีี รวมพำนัักในญี่่�ปุ่่�น
ทั้้�งสิ้้�น 8 ปีี หลัังจบการศึึกษา ได้้เข้้าทำงานที่่�มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
จนเกษีียณอายุุ ปััจจุุบัันยัังคงช่่วยงานโครงการปริิญญาโท-เอกญี่่�ปุ่่�น
ดิิฉันั มีีโอกาสฝึึกงานที่่ญี่
� ปุ่่� น่� 1 ปีี ทำให้้รู้้�ว่า่  ชีีวิิตในมหาวิิทยาลััยและ
ศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ชีีวิิตการทำงานจริิง เป็็นคนละโลกกััน ดิิฉัันได้้เห็็นภาพพนัักงานมาสาย
ถููกลงโทษ และมีีการจดชื่่อ� บัันทึึกไว้้ หัวั หน้้าในแต่่ละแผนกจะกลัับบ้้าน
ช้้าที่่�สุุด เมื่่�อพนัักงานจะออกทำงานข้้างนอก จะต้้องเขีียนแจ้้งเวลาเข้้า
ดิิฉัันเดิินทางมาศึึกษาต่่อที่่�ประเทศญี่่ปุ่� ่�นเมื่่�อ 47 ปีีที่่�แล้้ว ขณะนั้้�น
และออกไว้้
รวมไปถึึงจะกลัับเข้้ามาบริิษััทหรืือไม่่ไว้้บนกระดาน ดิิฉััน
ประเทศไทย ยัังไม่่มีีรถไฟไฟฟ้้า หรืือทีีวีีสีี อาหารญี่่ปุ่� น�่ มีีขายในที่่ที่� จ�่ ำกััด
เคยนำวิิธีีการทำงานแบบญี่่�ปุ่่�นมาลองใช้้เมื่่�อสมััยทำงานบริิหารระดัับ
มาก ดิิฉัันจึึงไม่่รู้้�จัักอาหารญี่่�ปุ่�่นเลย  นอกจากนี้้� ไม่่เคยสััมผััสหิิมะ ไม่่
คณะและระดัั
บมหาวิิทยาลััย แต่่ไม่่ประสบผลสำเร็็จ
ทราบการปฎิิบัติั ตัิ วั เมื่่อ� เกิิดแผ่่นดิินไหว เมื่่อ� เดิินทางมาถึึงญี่่ปุ่� น�่  สิ่่�งต่่างๆ
ญี่่ปุ่� น่� เป็็นประเทศแรกที่่ดิ� ฉัิ นั ได้้สัมั ผััสเห็็นการปฏิิบัติั ติ นของคนญี่่ปุ่� น�่
ที่่�กล่่าวมานี้้� จึึงกลายเป็็นสิ่่�งที่่�ตื่่�นตาตื่่�นใจมากที่่�สุุด ช่่วงแรก ดิิฉัันดื่่�มซุุป
และรููปแบบสัั
งคมในทุุกมิิติ จึึ
ิ งเข้้าใจว่่าประเทศพััฒนาแล้้วจะมีีลัักษณะ
มิิโสะไม่่ได้้ วิธีีิ แก้้คือื ใส่่พริกิ ป่่นและน้้ำปลาที่่น� ำมาจากประเทศไทย และ
คล้้ายๆกัันเช่่นนี้้� แต่่เมื่่�อมีีโอกาสไปเยืือนประเทศพััฒนาแล้้วหลาย
บีีบมะนาวผสมลงไปเพื่่�อทำเป็็นต้้มยำ แต่่หลัังจากนั้้�นไม่่นาน ก็็เริ่่�มชิิน
ประเทศ กลัับพบว่่าไม่่ได้้เป็็นดัังที่่�คิิด กล่่าวคืือแต่่ละประเทศมีีความ
กัับอาหารญี่่ปุ่� น�่ แต่่ตลอด 8 ปีีที่ใ�่ ช้้ชีีวิติ ในญี่่ปุ่� น่�  ดิิฉันั ไม่่ยอมทานปลาดิิบ
เจริิญก้า้ วหน้้าทางเทคโนโลยีีใกล้้เคีียงกััน เช่่นเดีียวกัับสาธารณููประโภค
เลย เพราะถููกสอนมาว่่า ของดิิบเป็็นอัันตราย ซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� ที่่น่� า่ เสีียดายมาก
และความสะดวกในการคมนาคม แต่่ Service Mind ถืือเป็็นเอกลัักษณ์์
ดิิฉันั ใช้้ชีีวิติ ในหอของมหาวิิทยาลััยมาโดยตลอด การอาบน้้ำรวมกัับผู้้�อื่่น�
เฉพาะของคนญี่่�ปุ่�่นที่่�ไม่่มีีประเทศใดเหมืือน ทุุกคนที่่�มาเยืือนญี่่�ปุ่่�นมััก
จึึงเป็็นเรื่่�องปกติิ ครั้้�งแรกในชีีวิิตของการอาบน้้ำแบบนี้้� หััวใจจะวาย แต่่
กล่่
าวเป็็นเสีียงเดีียวกััน และประทัับใจกัับ Service Mind ของคนญี่่�ปุ่่�น
หลัังจากนั้้�น จึึงเคยชิินและชอบการอาบน้้ำแบบนี้้�มากที่่�สุุด การใช้้ชีีวิิต
คำว่่า Service Mind ไม่่ได้้ลอยมาจากไหน แต่่เกิิดจากการอบรมบ่่ม
ในหอพัักร่่วมกัับนัักศึึกษาญี่่�ปุ่่�นต้้องอยู่่�ห้้องละ 4 คน มีีกฎเกณฑ์์ต่่างๆ
เพาะคนของเขาเป็็นระยะเวลายาวนานผ่่านระบบโรงเรีียน ให้้เป็็นคน
ที่่�ชาวหอต้้องช่่วยกัันทำ เช่่น ทำความสะอาดหอและห้้องน้้ำ ทิ้้�งขยะให้้
คุุณภาพ ดัังนั้้�นรากเหง้้าของ Service Mind มาจากส่่วนหนึ่่�งของคน
ถููกวิิธีี มีีเวรรัับโทรศััพท์จ์ ากภายนอก เนื่่�องจากเป็็นมหาวิิทยาลััยสตรีี จึึง
คุุณภาพแบบญี่่ปุ่� ่�น นั่่�นเอง ดิิฉัันให้้ความสำคััญกัับการสร้้างคนคุุณภาพ
มีีหนุ่่�มๆโทรเข้้ามาไม่่ขาดสาย  การเรีียนในมหาวิิทยาลััยระดัับปริิญญา
แบบญี่่�ปุ่่�นมาก จึึงทำงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�มาโดยตลอด นอกจากนี้้�
ตรีี ดิิฉัันต้้องเกาะติิดเพื่่�อนญี่่�ปุ่่�นที่่�ขยัันเรีียนและเข้้าห้้องเรีียนทุุกครั้้�ง
ได้้ใช้้เป็็นหััวข้้อหนึ่่�งในวิิชาญี่่�ปุ่่�นปััจจุุบััน หรืือวิิชาสัังคมวััฒนธรรมญี่่ปุ่� ่�น
เพื่่�อนจดอะไร ดิิฉัันจดตามเพื่่�อนหมด เพราะดิิฉัันฟัังอาจารย์์สอนไม่่
สอนนัักศึึกษาที่่�มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ตั้้�งแต่่อดีีตจวบจนปััจจุุบััน
ค่่อยเข้้าใจจึึงจดเองไม่่ได้้ เมื่่�อเรีียนในระดัับปริิญญาโทจึึงพอฟัังได้้ด้้วย

ประสบการณ์์จากการเรีียนที่่ญี่� ปุ่่� น่� สู่่�การทำำ�งาน

ประสบการณ์์ที่่�ประทัับใจระหว่่างเรีียนที่่�ญี่่�ปุ่่�น
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บัันทึึกประสบการณ์์ของคุุณอภิิญญา เตชะบุุญไพศาล
เจ้้าหน้้าที่่�ประสานงานต่่างประเทศชาวไทยประจำสำนัักงานจัังหวััดฟููกููโอกะ
ดิิฉัันตััดสิินใจมาเป็็นผู้้�ประสานงานต่่างประเทศ ด้้วยความตั้้�งใจ
จะทำหน้้าที่่�เป็็นสะพานเชื่่�อมความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศไทยกัับ
ประเทศญี่่ปุ่� น่�  ปััจจุุบััน ดิิฉันั ปฏิิบัติั งิ านในตำแหน่่งผู้้ป� ระสานงานต่่าง
ประเทศ สัังกััดส่่วนงานภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ สำนัักงาน
การต่่างประเทศ ฝ่่ายวางแผนและส่่งเสริิมภููมิิภาค สำนัักงานจัังหวััด
ฟููกููโอกะ โดยมีีหน้้าที่่�หลัักคืือการประสานงานโครงการแลกเปลี่่�ยน
ความร่่วมมืือระหว่่างจัังหวััดฟููกููโอกะกัับกรุุงเทพมหานคร
นัับแต่่จังั หวััดฟููกููโอกะและกรุุงเทพมหานครได้้ลงนามในข้้อตกลง
ความสััมพัันธ์์ฉัันมิิตรในปีีพ.ศ. 2549 ทั้้�งสองเมืืองได้้พััฒนาความ
สััมพัันธ์์อัันดีี  และยกระดัับความเชื่่�อมั่่�นระหว่่างกััน ผ่่านโครงการ
แลกเปลี่่ย� นความร่่วมมืือทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม วััฒนธรรม
การศึึกษา การท่่องเที่่�ยว การพััฒนาเยาวชน ตลอดจนการดููแลผู้้�
สููงอายุุ ซึ่่�งปีีนี้้�จะครบรอบความสััมพัันธ์์ฉัันมิิตร 15 ปีี
โครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างดำเนิินการในปััจจุุบัันคืือการสนัับสนุุน
กิิ จ กรรมแลกเปลี่่� ย นระหว่่ า งนัั กศึึ ก ษาในจัั ง หวัั ด ฟููกููโอกะและ
กรุุงเทพมหานคร หน้้าที่่� ข องดิิ ฉัั น คืือตรวจสอบเนื้้� อ หาการจัั ด
โปรแกรม ประสานงานเพื่่�อจััดตารางกิิจกรรม เตรีียมการล่่วง
หน้้าต่่าง ๆ รวมถึึงแปลเอกสาร และเป็็นล่่ามในระหว่่างจััดกิิจกรรม
นอกเหนืือจากด้้านการศึึกษาแล้้ว ดิิฉัันยัังมีีหน้้าที่่�ให้้ความช่่วย
เหลืือการดำเนิินชีีวิิตของชาวต่่างชาติิในจัังหวััดฟููกููโอกะ แนะนำ
ประเทศไทยให้้กัับนัักเรีียนในโรงเรีียนประถมศึึกษา มััธยมต้้นและ
มััธยมปลาย ตลอดจนประชาชนทั่่�วไปในจัังหวััดฟููกููโอกะด้้วย
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ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นดิิฉัันยัังมีีส่่วนร่่วมในการโครงการแลกเปลี่่�ยนกัับ
กรุุงเทพมหานครและหน่่วยงานราชการต่่าง ๆ แห่่งราชอาณาจัักร
ไทยในสาขาต่่าง ๆ ทั้้�งด้้านธุุรกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม การท่่องเที่่�ยว และ
การดููแลผู้้�สููงอายุุ ตลอดจนโครงการที่่�สำนัักงานจัังหวััดฟููกููโอกะ
ดำเนิินงานร่่วมกัับสถานกงสุุลใหญ่่ ณ เมืืองฟููกููโอกะ ซึ่่�งก่่อตั้้�งขึ้้�น
ในปีี 2562 เช่่น งานเทศกาลไทยเป็็นต้้น
ด้้านการใช้้ชีีวิิตส่ว่ นตััว ดิิฉันั ได้้ร่่วมกัับมิิตรสหายทั้้�งชาวไทยและ
ชาวญี่่�ปุ่่�นในจัังหวััดฟููกููโอกะ ก่่อตั้้�ง ‘สมาคมเพื่่�อนไทยในฟููกููโอกะ’
ขึ้้�นในเดืือนกรกฎาคม ปีี 2562 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความสััมพัันธ์์อันั ดีีระหว่่างชาวญี่่ปุ่� น่� กัับชาวไทยที่่อ� าศััยในจัังหวััดฟููกูู
โอกะ รวมทั้้�งดำเนิินกิิจกรรมความร่่วมมืือไทยญี่่ปุ่� น่� เช่่น จััดกิจิ กรรม
แลกเปลี่่ย� นทางวััฒนธรรมต่่าง ๆ รวมทั้้�งกิิจกรรมให้้ความช่่วยเหลืือ
ในยามเกิิดเหตุุภััยพิิบััติิตามสรรพกำลัังที่่�มีี 
การทำงานในฐานะผู้้�ประสานงานต่่างประเทศ ทำให้้ดิิฉัันได้้
ตระหนัักว่า่ เราสามารถทำให้้เกิิดการแลกเปลี่่ย� นความร่่วมมืือได้้ทุุก
ที่่� ทุุกสถานการณ์์ ไม่่ได้้จำกััดแค่่ฟููกููโอกะกัับกรุุงเทพมหานคร หรืือ
ญี่่�ปุ่่�นกัับไทย รวมทั้้�งการแลกเปลี่่�ยนต่่าง ๆ นั้้�นเป็็นฟัันเฟืืองสำคััญ
ที่่�จะขาดไม่่ได้้ในการเชื่่�อมโยงโลกทั้้�งใบให้้เป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน ดิิฉัันยััง
เห็็นตััวเองในอนาคตทำหน้้าที่่เ� ป็็นผู้้ค� อยประสานผู้้ค� นหลากหลายให้้
เข้้าใจกัันมากขึ้้�น บนความสนุุกสนานและรอยยิ้้�มในฐานะประชากร
โลกคนหนึ่่�ง

การประกวดรางวััล
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กระทรวงการต่ า งประเทศญี่ปุ่นจั ด การประกวด
รางวัล “Japan International MANGA Award” เพื่อ
เชิดชูเกียรติให้นักเขียนการ์ตูนมังงะผู้มีบทบาทส�ำคัญ
ในการเผยแพร่วัฒนธรรมการวาดการ์ตูนมังงะในต่าง
ประเทศ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับ
นานาชาติโดยผ่านผลงานการ์ตูนมังงะ ส�ำหรับการ
ประกวดในครัง้ นี้ ถือเป็นการประกวดครัง้ ที่ 15 มีผู้สง่ ผล
งานเขา้ ร่วมการประกวด รวมทัง้ สิน้ 484 ผลงาน จาก 77
ประเทศและเขตการปกครองทัว่ โลก ซึง่ มีผลงานจากประเทศไทยส่งเข้าร่วม
การประกวดทั้งสิ้น 30 ผลงาน ถือเป็นประเทศที่มีผลงานส่งเข้าประกวด
มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3
การตััดสิินผลงานในขั้้น� แรกได้้รัับความร่่วมมืือจาก “สมาคมสำนัักพิมพ์์
ิ
หนัังสืือมัังงะ” จากนั้้�น คณะกรรมการการประกวดรางวััล Japan International MANGA Award ครั้้ง� ที่่� 15 ซึ่่ง� มีี ศิิลปินิ นัักเขีียนการ์์ตููน
มัังงะระดัับตำนานอย่่าง ซาโตนากะ มาจิิโกะ ดำรงตำแหน่่งประธานคณะกรรมการ ได้้พิิจารณาตััดสิินผลงานที่่�ส่่งเข้้าประกวด โดยผล
การประกวดในครั้้�งนี้้� คณะกรรมการได้้มอบรางวััลชนะเลิิศ (Gold Award) 1 รางวััล รางวััลรองชนะเลิิศ (Silver Award) 3 รางวััล และ
รางวััลชมเชย (Bronze Award) 11 รางวััล  โดยมีีผลงานของนัักเขีียนชาวไทย เรื่่�อง  “ปรััชญากาชาปอง” โดย “Summerluckkim”
ได้้รัับรางวััลชมเชย (Bronze Award) ในครั้้�งนี้้�ด้้วย ซึ่่�งเป็็นผลงานของนัักเขีียนการ์์ตููนมัังงะจากประเทศไทย
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ หรืือ มีนี าคม พ.ศ. 2565 จะมีีพิิธีีมอบรางวััลให้้แก่่ผู้้� ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศและรางวััลรองชนะเลิิศ ขึ้้น� ณ กรุุงโตเกีียว
ประเทศญี่่�ปุ่่�น

รประกวดในครั้้�งนี้้�

สำหรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับกา
สามารถอ่่านได้้จาก

https://www.mangaaward.mofa.go.jp/
prize/15th/index.html

SNS
Summerluckkim

ชื่่�อผลงาน : ปรััชญากาชาปอง
ศิิลปิิน : Summerluckkim
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ห้้องเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�น

โมชิิโมชิิ?

	ขอต้้อนรัับสู่่ห้� อ้ งเรีียนภาษาญี่่ปุ่่� น� อีีกครั้้ง� คอลััมน์นี้้์ เ� ป็็นคอลััมน์ที่์ มีี่� เป้้าหมายคืือให้้ความรู้้�เกี่่ยว
�
กัับภาษาญี่่ปุ่่� น� อย่่างง่่ายซึ่่ง� สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการสนทนาในชีีวิิตประจำำ�วันั ได้้ โดยผู้้�เขีียน
ไม่่ได้้เน้้นที่่�การสอนเพื่่�อใช้้งานจริิงเพีียงอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น แต่่ยัังอยากให้้ความรู้้�และความสนุุกแก่่
ท่่านผู้้�อ่่านเกี่่ยวกั
� บั ที่่ม� าที่่�ไปของคำำ�ภาษาญี่่ปุ่่� น� และเรื่่อ� งราวน่่าสนใจที่่อ� ยู่่เ� บื้้�องหลัังคำำ�เหล่่านั้้�นด้้วย สำำ�หรัับเรื่่อ� งราวน่่าสนใจ
ของคำำ�ภาษาญี่่�ปุ่่�นในครั้้�งนี้้� จะเป็็นเรื่่�องราวของคำำ�ที่่�ใช้้ในโทรศััพท์์ครัับ
เช่่นเดีียวกัับประเทศทางตะวัันตกและอีีกหลายๆประเทศในโลก เวลาที่่�คนไทยรัับโทรศััพท์์ คำำ�แรกที่่�เราพููดกัันก็็คืือ “ฮััล
โหล” ใช่่ไหมครัับ แต่่ในภาษาญี่่�ปุ่่�นเขามีีคำำ�อื่่�นที่่�ใช้้แทนคำำ�นี้้�อยู่่�ด้้วย นั่่�นคืือคำำ�ว่่า “โมชิิโมชิิ” ครัับ
เวลาเห็็นคนญี่่�ปุ่่�นคุุยโทรศััพท์์แล้้วพููด “โมชิิโมชิิ? โมชิิ
โมชิิ!” คนไทยอาจจะคิิดว่่าคนญี่่�ปุ่่�นนี่่�ชอบกิินโมจิิจริิงๆเลยนะ
เนี่่�ย อัันนี้้�ล้้อเล่่นนะครัับ คำว่่า โมจิิ กัับ โมชิิโมชิิ ที่่�กำลัังพููดถึึง
（もしもし）
อยู่่�นี้้�ก็็สะกดไม่่เหมืือนกัันอยู่่�แล้้วด้้วย  โมจิิ สะกดเป็็น mochi
ส่่วนโมชิิ เป็็น moshi ครัับ ถ้้าเป็็นคนที่่�เคยเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�น ก็็น่่าจะรู้้�จัักคำว่่า “โมชิิ” ที่่�หมายถึึงการสมมุุติิ แต่่คำว่่า “โมชิิ
โมชิิ” ที่่�ใช้้ในโทรศััพท์์นี้้�ก็็ไม่่ได้้มีีที่่�มาจากคำว่่าสมมุุติิหรอกนะครัับ คำว่่า “โมชิิโมชิิ” ในที่่�นี้้� ที่่�จริิงแล้้วมีีที่่�มาจากคำว่่า “โมชิิ
มะสุุ” ที่่�แปลว่่า พููด นั่่�นเอง
ย้้อนไปในอดีีต เครื่่อ� งโทรศััพท์เ์ ริ่่ม� มีีให้้ใช้้ครั้้ง� แรกในญี่่ปุ่� น่� ช่่วงปีีค.ศ. 1890 โทรศััพท์ใ์ นยุุคแรกนี้้�ยังั เป็็นระบบที่่ต้� อ้ งพึ่่ง� พาโอ
เปอเรเตอร์์หรือื ที่่เ� รีียกว่่า พนัักงานสวิิชบอร์์ด ทำหน้้าที่่ต่� อ่ สายโทรศััพท์ใ์ ห้้ โดยผู้้ใ� ช้้โทรศััพท์จ์ ะต้้องแจ้้งเบอร์์ที่ต้่� อ้ งการติิดต่่อ
กัับพนัักงาน แล้้วพนัักงานจะทำการต่่อสายไปยัังเบอร์์นั้้�นให้้ ซึ่่�งในช่่วงแรกๆผู้้�ใช้้งานจะเรีียกหาพนัักงานที่่�รัับสายโดยพููดว่่า
“โอยโอย” ซึ่่�งคำนี้้�ในภาษาญี่่�ปุ่่�นจะอารมณ์์คล้้ายๆกัับคำว่่า “เฮ้้ยเฮ้้ย” ในภาษาไทยนั่่�นเองครัับ แต่่ในภายหลัังมีีพนัักงาน      
สวิิชบอร์์ดที่่เ� ป็็นผู้้�หญิงิ เพิ่่�มมากขึ้้น�  จึึงมีีการปรัับเปลี่่ย� นคำเรีียกให้้สุุภาพมากขึ้้น� เป็็นคำว่่า “โมชิิมะสุุ” ซึ่่ง� แปลว่่าพููด เป็็นการ
สื่่�อว่่า ผมจะพููดแล้้วนะครัับ โดยพููดติิดๆกััน 2 ครั้้�ง เป็็น “โมชิิมะสุุ โมชิิมะสุุ” และในเวลาต่่อมา กล่่าวกัันว่่ามีีช่่างเทคนิิคการ
สื่่�อสารชื่่�อ คาโทกิิ ชิิเกโนริิ ออกมาเสนอให้้ลดทอนคำนี้้�ให้้สั้้�นลงกลายเป็็นคำว่่า “โมชิิโมชิิ” เพื่่�อใช้้คำแทนคำว่่า “ฮััลโหล”
ในเวลานั้้�นครัับ สรุุปคืือคำเรีียกในสายโทรศััพท์์ของญี่่�ปุ่่�นเริ่่�มจากคำเรีียกห้้วนๆว่่า “โอยโอย” กลายมาเป็็นคำที่่�สุุภาพมาก
ขึ้้�นคืือ “โมชิิมะสุุ โมชิิมะสุุ” และถููกย่่อให้้สั้้�นลงกลายเป็็นคำว่่า “โมชิิโมชิิ” ดัังที่่�ใช้้กัันอยู่่�ในทุุกวัันนี้้�นี่่�เอง
ทีีนี้้� บางท่่านอาจจะสงสััยว่่าทำไมถึึงต้้องพููดติิดๆกัันสองครั้้�ง ตั้้�งแต่่ “โมชิิมะสุุ โมชิิมะสุุ” จนกลายเป็็น “โมชิิโมชิิ” ใน
ทุุกวัันนี้้�กัันหนอ เกี่่�ยวกัับข้้อสงสััยนี้้� ก็็มีีเรื่่�องราวสนุุกๆอยู่่�เรื่่�องหนึ่่�ง คืือเล่่ากัันว่่า ในสมััยก่่อนชาวญี่่�ปุ่่�นมีีความเชื่่�อเรื่่�องภููติิผีี
ปีีศาจที่่�เรีียกกัันว่่า โยวไค ซึ่่�งมีีอยู่่�มากมาย ในบรรดาความเชื่่�อผีีๆนั้้�นมีีอยู่่�เรื่่�องหนึ่่�งที่่�เล่่าว่่า มีีภููติิผีีที่่�หลอกผู้้�คนโดยส่่งเสีียง
เรีียกทัักทาย ถ้้าคนใดตอบก็็จะถููกผีีตนนั้้�นช่่วงชิิงชีีวิิตไป แต่่เนื่่�องจากผีีตนนี้้�จะทัักผู้้�คนได้้แค่่ครั้้�งเดีียวเท่่านั้้�น จึึงเกิิดความ
เชื่่�อกัันว่่าเวลาส่่งเสีียงทัักทายกัันให้้พููดซ้้ำกััน 2 ครั้้�ง เพื่่�อยืืนยัันว่่าตนเองไม่่ใช่่ผีี ซึ่่�งยัังมีีความเชื่่�อเช่่นนี้้�ให้้เห็็นอยู่่�ในบางท้้อง
ที่่�อย่่างโอกิินาวา เลยมีีบางคนที่่�เชื่่�อว่่าการพููดซ้้ำๆของ “โมชิิโมชิิ” นั้้�นมีีที่่�มาจากความเชื่่�อผีีๆอัันนี้้�เอง
ก็็ถืือเป็็นเรื่่�องราวตลกๆเรื่่�องหนึ่่�งเกี่่�ยวกัับคำว่่า “โมชิิโมชิิ” นะครัับ แต่่อย่่างไรก็็ดีี ทฤษฎีีที่่�ดููฟัังขึ้้�นมากที่่�สุุดเกี่่�ยวกัับเหตุุ
ว่่าทำไมต้้องพููด 2 ครั้้�งนั้้�น น่่าจะเป็็นเพราะ โทรศััพท์ใ์ นสมััยนั้้น� ยัังสััญญาณไม่่ค่อ่ ยดีีและมีีเสีียงรบกวนเยอะ ผู้้ค� นเลยต้้องพููด
เรีียกกัันซ้้ำๆเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเสีียงของตนเองจะไปถึึงอีีกฝ่่ายนั่่�นเองครัับ

โมชิิโมชิิ

สำำ�หรัับเรื่่�องเล่่าภาษาญี่่�ปุ่่�นในครั้้�งนี้้�ก็็ขอจบลงแต่่เพีียงเท่่านี้้� แล้้วพบกัันใหม่่คราวหน้้านะครัับ
โมชิิโมชิิ? ผมไม่่ใช่่ผีี ไม่่ต้้องกลััวนะครัับ ถ้้าได้้ยิินแล้้วก็็ตอบกลัับมาทางแบบสอบถามกัันได้้นะครัับทุุกท่่าน
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเศรษฐกิิจ การค้้าและอุุตสาหกรรมญี่่�ปุ่่�นเยืือนประเทศไทย

เมื่่�อวัันที่่� 12 ม.ค. - 13 ม.ค. ที่่�ผ่่านมา นายฮางิิอููดะ โคอิิจิิ รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงเศรษฐกิิจ การค้้าและอุุตสาหกรรมญี่่�ปุ่่�น (METI) เดิินทาง
เยืือนประเทศไทย  เข้้าเยี่่�ยมคารวะ พล.อ. ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายก
รััฐมนตรีี พร้้อมทั้้�งได้้แลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็นถึงึ ทิิศทางในอนาคต ในด้้าน
ความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจระหว่่างไทยกัับญี่่�ปุ่่�น รวมไปถึึงความร่่วมมืือ
ภายใต้้นโยบายการพััฒนาเศรษฐกิิจชีีวภาพ-เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน-เศรษฐกิิจ
สีีเขีียว (BCG) ของประเทศไทย และยุุทธศาสตร์์พลัังงานสีีเขีียว (Green
Growth Strategy) ของประเทศญี่่�ปุ่่�น
นอกจากนี้้� นายฮางิิอููดะ ได้้เข้้าพบเพื่่�อหารืือกัับนายดอน ปรมััตถ์์วิินััย
รองนายกรัั ฐ มนตรีีและรัั ฐ มนตรีีว่่ า การกระทรวงต่่ า งประเทศ นาย                                             
สุุพััฒนพงษ์์ พัันธ์์มีีเชาว์์ รองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
พลัังงาน   นายเอนก เหล่่าธรรมทััศน์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงอุุดมศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม และ นายสุุริิยะ จึึงรุ่่�งเรืืองกิิจ รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงอุุตสาหกรรม โดย รััฐมนตรีีฮางิิอููดะยืืนยัันว่่าจะมีีการ

พััฒนาความร่่วมมืือในด้้านอุุตสาหกรรม การค้้า และพลัังงาน
ในโอกาสนี้้� รััฐมนตรีีฮางิิอููดะยัังได้้ลงนามบัันทึึกความร่่วมมืือว่่าด้้วย
การเป็็นหุ้้�นส่่วนทางพลัังงาน ร่่วมกัับนายสุุพััฒนพงษ์์ พัันธ์์มีีเชาว์์ รอง
นายกรััฐมนตรีี  เพื่่�อส่่งเสริิมความร่่วมมืือการเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงานให้้
ประเทศไทยก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่่ำ พร้้อมทั้้�งออกแถลงการร่่วมกััน
ในด้้านการลงทุุนในอนาคตเพื่่�อก้้าวไปสู่่� “การร่่วมสร้้างสรรค์์” สัังคมและ
เศรษฐกิิจที่่�ยั่่�งยืืนด้้วยนวััตกรรม ภายใต้้กรอบนโยบายการลงทุุนเอเชีียญี่่�ปุ่่�นเพื่่�ออนาคต  และแลกเปลี่่�ยนหนัังสืือเพื่่�อมุ่่�งหาโอกาสความร่่วมมืือ
ใหม่่ในนโยบาย BCG ร่่วมกัับนายเอนก เหล่่าธรรมทััศน์์ รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม และ นายสุุริิยะ                 
จึึงรุ่่�งเรืืองกิิจ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงอุุตสาหกรรม
ท้้ายที่่สุุ� ด ยัังได้้มีีโอกาสแลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็นกัับประธาน หอการค้้า
ญี่่�ปุ่่�น-กรุุงเทพฯ (JCC) และเข้้าเยี่่�ยมชมโรงงานรถยนต์์ของบริิษััทโตโยต้้า

พิิธีีมอบหนัังสืือแสดงความขอบคุุณจากรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงการต่่างประเทศญี่่ปุ่� น่�
(ให้้แก่่โรงพยาบาล 10 แห่่งซึ่่�งร่่วมมืือฉีีดวััคซีีนให้้ชาวญี่่�ปุ่่�นที่่�อาศััยในประเทศไทย)
เมื่่� อ วัั น ที่่� 15 ธัั น วาคมที่่� ผ่่ า นมา ได้้ มีี การจัั ด พิิ ธีี มอบ "หนัั ง สืื อ                           
แสดงความขอบคุุณจากรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศ" โดย                          
นายนะชิิดะ คะสุุยะ เอกอััครราชทููตญี่่ปุ่� น่� ประจำประเทศไทย มอบหนัังสืือ
แสดงความขอบคุุณและโล่่รางวััลแก่่ตััวแทนจากโรงพยาบาล  BNH โรง
พยาบาลสมิิติิเวช สุุขุุมวิิท โรงพยาบาลสมิิติิเวช ศรีีราชา โรงพยาบาลสิิน
แพทย์์ ศรีีนคริินทร์์ โรงพยาบาลสิินแพทย์์ เสรีีรัักษ์์ โรงพยาบาลเชีียงใหม่่
ราม โรงพยาบาลบำรุุงราษฎร์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล  โรงพยาบาลกรุุงเทพ 
โรงพยาบาลเมดพาร์์ค และโรงพยาบาลราชเวช  เชีียงใหม่่ ณ ทำเนีียบ
เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น
"หนัังสืือแสดงความขอบคุุณจากรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่าง

ประเทศ" มอบให้้แก่่องค์์กรหรืือบุุคคลที่่�มีีผลงานในการส่่งเสริิมความ
สััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างประเทศญี่่�ปุ่่�นและต่่างประเทศอัันเป็็นที่่�ประจัักษ์์
ท่่ามกลางสถานการณ์์การติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรน่่าสายพัันธุ์์�ใหม่่ที่ท่� วีีความ
รุุนแรงขึ้้น� ในช่่วงเวลาที่่มีี� ความจำเป็็นอย่่างเร่่งด่่วนในการฉีีดวััคซีีน ในครั้้ง�
นี้้�ได้้รับั ความร่่วมมืือจากโรงพยาบาลทั้้�ง 10 แห่่งจััดโปรแกรมการฉีีดวััคซีีน
แอสตร้้าเซเนก้้าสำหรัับคนญี่่�ปุ่่�น ในช่่วงระหว่่างเดืือนสิิงหาคม – ตุุลาคม
เมื่่�อปีีที่่�ผ่่านมา ทำให้้มีีชาวญี่่�ปุ่่�นที่่�อาศััยในประเทศไทยเข้้ารัับวััคซีีนผ่่าน
โปรแกรมนี้้�มากกว่่า 1 หมื่่�นคน ซึ่่�งจากความร่่วมมืือของโรงพยาบาลทั้้�ง
10 แห่่ง มีีส่่วนสำคััญยิ่่�งในการดููแลรัักษาสุุขภาพและความปลอดภััยของ
ชาวญี่่�ปุ่่�น
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อุุปทููตญี่่�ปุ่่�นเข้้าเยี่่�ยมคารวะนายกรััฐมนตรีี

เมื่่อ� วัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ ที่ผ่่� า่ นมา นายโอบะ ยุุอิิจิ อุุ
ิ ปทููตรัักษาการแทน
เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำประเทศไทย พร้้อมทั้้�งนายสุุชาติิ  ชมกลิ่่�น                                                                                              
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้้�บริิหารจากบริิษััทมิินีีแบ
เข้้าเยี่่�ยมคารวะ พล.อ. ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี ณ ทำเนีียบ
รััฐบาล โดย ประธานบริิษััทมิินีีแบ ได้้แสดงความขอบคุุณนายกรััฐมนตรีี 
ที่่� ไ ด้้ ด ำเนิิ น มาตรการป้้ อ งกัั น การแพร่่ ร ะบาดขนาดใหญ่่ ใ นโรงงาน
อุุตสาหกรรม (โครงการ Factory Sandbox) และยืืนยัันว่่าพร้้อมที่่�จะ
เดิินหน้้าลงทุุนในประเทศไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง

เทศกาลภาพยนตร์์ญี่่�ปุ่่�น 2565

เจแปนฟาวน์์เดชั่่�น กรุุงเทพฯ จััด “เทศกาลภาพยนตร์์ญี่่�ปุ่่�น 2565”
โดยได้้รับั การสนัับสนุุนจากสถานเอกอััครราชทููตญี่่ปุ่� น่� ประจำประเทศไทย 
ตั้้ง� แต่่วันั ศุุกร์์ที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ ถึึงวัันอาทิิตย์ที่์ ่� 13 กุุมภาพัันธ์์ 2565 เทศกาล
ภาพยนตร์์ญี่่�ปุ่่�น 2565 (JFF2022) จััดการฉายผลงานภาพยนตร์์ญี่่�ปุ่่�น
ที่่�ได้้รัับรางวััล  และผลงานใหม่่จำนวน 12 เรื่่�อง โดยตั้้�งแต่่วัันศุุกร์์ที่่� 25
กุุมภาพัันธ์์ ถึึงวัันอาทิิตย์ที่์ ่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2565 จััดฉายภาพยนตร์์ 9 เรื่่อ� ง
ณ โรงภาพยนตร์์เฮ้้าส์์ สามย่่าน กรุุงเทพฯและตั้้ง� แต่่วันั ศุุกร์์ที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์
ถึึงวัันอาทิิตย์์ที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2565 จััดการฉายภาพยนตร์์ 7 เรื่่�อง ใน
โรงภาพยนตร์์เอสเอฟเอ็็กซ์์                                                    
ซีี เ น ม่่ า จ . เชีีย ง ใ หม่่
นอกจากนี้้� ในระหว่่างจััด
เทศกาลภาพยนตร์์ (14
ก.พ. -   27 ก.พ.) ยัังจััด
เทศกาลภาพยนตร์์ ญี่่� ปุ่่� น
แ บ บ อ อ น ไ ลน์์ 2 5 6 5
(Japanese Film Festival
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อุุปทููตโอบะ ได้้แสดงความขอบคุุณความช่่วยเหลืือของรััฐบาลไทยที่่�
มอบให้้แก่่บริิษััทมิินีีแบ และบริิษััทในภาคเอกชนของญี่่�ปุ่่�นมาโดยตลอด
รััฐบาลญี่่ปุ่� น่� มีีความมุ่่ง� มั่่น� ที่่จ� ะพััฒนาความร่่วมมืือกัับรััฐบาลไทยอย่่างต่่อ
เนื่่�อง โดยเฉพาะ "ยุุทธศาสตร์์พลังั งานสีีเขีียว (Green Growth Strategy)"
ของประเทศญี่่�ปุ่่�น และ "เศรษฐกิิจชีีวภาพ - หมุุนเวีียน - สีีเขีียว (BCG)"
ของประเทศไทย เป็็นต้้น
นายกรััฐมนตรีี แสดงความขอบคุุณการลงทุุนของประเทศญี่่ปุ่� น่�  ทั้้�งนี้้�
รััฐบาลไทยยัังสนัับสนุุนให้้ภาคเอกชนมุ่่�งสู่่�การเข้้าสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่่ำ

Online 2022) โดยผู้้�ชมไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายใดๆ เพื่่�อให้้ประชาชนชาวไทย
สามารถเพลิิดเพลิินไปกัับภาพยนตร์์ญี่่�ปุ่่�นได้้ในทุุกๆภููมิิภาคอีีกด้้วย
โดยเมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� 3 กุุมภาพัันธ์์ ที่่�ผ่่านมา ได้้มีีพิิธีีเปิิดเทศกาล
ภาพยนตร์์ญี่่�ปุ่่�น 2565 ณ โรงภาพยนตร์์เฮ้้าส์์ สามย่่าน กรุุงเทพฯ โดยมีี
นายชิิเงกิิ โคบายาชิิ ผู้้�อำนวยการสำนัักข่่าวสารญี่่�ปุ่่�นและที่่�ปรึึกษา สถาน
เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำประเทศไทย เข้้าร่่วมงาน

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� ดำำ�เนิินการโดยกระทรวงการต่่างประเทศ เป็็นการ
ส่่งเสริิมความเข้้าใจต่่อประเทศญี่่�ปุ่่�นในด้้านต่่างๆ เช่่น การเมืือง เศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรม ประวััติิศาสตร์์ นโยบายต่่างประเทศ เป็็นต้้น ผ่่านการส่่ง
เยาวชนผู้้�เป็็นอนาคตเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนระหว่่างประเทศญี่่�ปุ่่�นกัับแต่่ละประเทศในภููมิิภาคเอเชีีย     และโอเชีียเนีีย รวมทั้้�งจััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนออนไลน์์ เพื่่�อ
ให้้เยาวชนได้้เผยแพร่่และเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างทั้้�งสองประเทศและในระหว่่างภููมิิภาค
เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของเชิ้้�อไวรััสโคโรนาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2563 ต่่อเนื่่�องมาจนถึึง พ.ศ. 2564  จึึงได้้เปลี่่�ยนการจััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยน ณ ประเทศ
ญี่่�ปุ่่�นของโครงการ JENESYS2020 และ JENESYS2021 ให้้เป็็นการสััมมนาแลกเปลี่่�ยนในรููปแบบออนไลน์์ ซึ่่�งจััดขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2565

การสัั ม มนาแลกเปลี่่� ย นออนไลน์์ในโครงการแลกเปลี่่� ย นเยาวชน
JENESYS2020 หััวข้้อ “มาตรการการจััดการขยะพลาสติิกทางทะเล”
กระทรวงการต่่างประเทศญี่่�ปุ่่�นจััดโครงการ JENEYS2020 หััวข้้อ
“มาตรการการจััดการขยะพลาสติิกทางทะเล” ในรููปแบบกิิจกรรมสััมมนา
ออนไลน์์ผ่า่ นระบบซููม ขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 25-30 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยมีี
ตััวแทนผู้้เ� ข้้าร่่วมโครงการซึ่่ง� เป็็นเยาวชนที่่ท� ำงานเกี่่ย� วข้้องกัับการจััดการ
ขยะพลาสติิกทางทะเลและกระทรวงทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อม จาก 4
ประเทศ ได้้แก่่  กััมพููชา, ลาว ไทย และเวีียดนาม โดยมีีกิิจกรรม ได้้แก่่
การบรรยายความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับประเทศญี่่�ปุ่่�น, การบรรยายเกี่่�ยวกัับ
หััวข้้อ “มาตรการการจััดการขยะพลาสติิกทางทะเล” และ “เป้้าหมาย
การพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน”, การนำชมสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วท้้องถิ่่น� และการบรรยาย
เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมการเก็็บขยะในญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งนอกจากผู้้�เข้้าร่่วมจะได้้เรีียน
รู้้�เกี่่�ยวประเทศญี่่�ปุ่่�นอย่่างลึึกซึ้้�งมากยิ่่�งขึ้้�นแล้้ว ยัังได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับการ
รีีไซเคิิลขยะพลาสติิกและเทคโนโลยีีการใช้้วััสดุุทดแทนในประเทศญี่่�ปุ่่�น

รวมทั้้�งแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และความคิิดเห็็นในเรื่่�องมาตรการการจััดการ
ขยะพลาสติิกของแต่่ละประเทศอีีกด้้วย

การสััมมนาแลกเปลี่่�ยนออนไลน์์ระหว่่างนัักเรีียนไทยและญี่่�ปุ่่�นในโครงการแลกเปลี่่�ยน
เยาวชน JENESYS2020 หััวข้้อ “การแลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมและภาษาญี่่�ปุ่่�น” และ
JENESYS2021 หััวข้้อ “การแลกเปลี่่�ยนระหว่่างนัักเรีียนไทยและญี่่�ปุ่่�น”
สถานเอกอัั ค รราชทููตญี่่� ปุ่่� น ได้้ รัั บ ความร่่ ว มมืื อ จากกระทรวง
ศึึกษาธิิการในการคััดเลืือกเยาวชนเข้้าร่่วมโครงการแลกเปลี่่�ยนเยาวชน
JENESYS2020 หััวข้้อ “การแลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมและภาษาญี่่�ปุ่่�น”  
และ JENESYS2021 หััวข้้อ “การแลกเปลี่่�ยนระหว่่างนัักเรีียนไทยและ
ญี่่�ปุ่่�น” ในรููปแบบออนไลน์์ ดำเนิินการโดยกระทรวงการต่่างประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น  ระหว่่างวัันที่่� 25-31 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยเป็็นการสััมมนา
แลกเปลี่่�ยนทำกิิจกรรมออนไลน์์ของนัักเรีียนไทยที่่�กำลัังศึึกษาภาษา
ญี่่�ปุ่่�นในระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลายจาก 4 โรงเรีียน ได้้แก่่ โรงเรีียน                                                                                                   
วรนารีีเฉลิิม จัังหวััดสงขลา, โรงเรีียนเบญจมราชููทิิศ จัังหวััดปััตตานีี,

โรงเรีียนแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี  และโรงเรีียนวิิทยานุุกููลนารีี จัังหวััด
เพชรบููรณ์์ จำนวนทั้้�งหมด 78 คน  โดยในกิิจกรรมนี้้�นัักเรีียนไทยซึ่่�งกำลััง
ศึึกษาวิิชาภาษาญี่่�ปุ่่�นได้้ทำกิิจกรรมออนไลน์์ผ่่านระบบซููม ได้้แก่่ การเข้้า
ฟัังบรรยายเกี่่�ยวกัับประเทศญี่่�ปุ่่�น การร่่วมทััวร์์นำชมศาลเจ้้าและย่่าน
การค้้าเขตโอสุุ  เมืืองนาโงย่่า จัังหวััดไอจิิ และเมืืองฮาโกดาเตะ จัังหวััด
ฮอกไกโด และเข้้าฟัังบรรยายจากเจ้้าหน้้าที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
เป็็นต้้น ซึ่่ง� ในการสััมมนาครั้้ง� นี้้�นักั เรีียนไทยได้้แสดงความสนใจในประเทศ
ญี่่�ปุ่่�นเป็็นอย่่างมาก พร้้อมทั้้�งยัังมีีการถามคำถามและพููดคุุยเกี่่�ยวกัับ
วััฒนธรรม สถานที่่�ท่่องเที่่�ยว อนิิเมชััน ของญี่่�ปุ่่�นร่่วมกัันอย่่างสนุุกสนาน
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ขนมซากุุระโมจิิ

ใ น ป ร ะ เ ทศ ญี่่� ปุ่่� น ส า ม า ร ถ
เพลิิดเพลิินไปกัับขนมหวานในแต่่ละ
ฤดููกาล นัับตั้้�งแต่่สมััยเอโดะมาจนถึึง
ปััจจุุบััน “ขนมซากุุระโมจิิ” ถืือเป็็นหนึ่่�ง
ในขนมญี่่�ปุ่่�นที่่� ได้้รัับความนิิยมอย่่าง
มาก เมื่่�อเข้้าสู่่�ฤดููใบไม้้ผลิิ ขนมซากุุระ
โมจิิ ทำำ�จากแป้้งแผ่่นบางๆสอดไส้้ด้้วย
ถั่่�วแดงบดแล้้วห่่อด้้วยใบของต้้นซากุุระ
ดอง ให้้กลิ่่น� หอมสดชื่่น� เมื่่�อรัับประทาน
วารสารจากญี่่�ปุ่่�นฉบัับนี้้�จะมาแนะนำำ�
วิิธีีการทำำ�ขนมซากุุระโมจิิแบบภููมิิภาค
คัันโต
ขนมซากุระโมจิ : ©アフロ

วััตถุุดิิบ (สำำ�หรัับขนม 6 ชิ้้�น)

แป้้งชิิราทามะ (แป้้งข้้าวเจ้้าญี่่�ปุ่่�น)
10 กรััม
แป้้งฮาคุุริิคิิ (แป้้งสาลีีที่่�มีีความเหนีียวน้้อย) 50 กรััม
น้ำำ��ตาล
1 ช้้อนโต๊๊ะ
น้ำำ��
70 มล.

1. นำใบซากุุระดองแช่่ลงในน้้ำประมาณ 30 นาทีี – 1 ชั่่�วโมง จน
รู้้�สึึกว่่าเกลืือที่่�ดองใบซากุุระออกมา (ชิิมน้้ำที่่�แช่่ว่่ามีีรสเค็็ม) แล้้วจึึง
เอาใบซากุุระขึ้้�นจากน้้ำ ใช้้กระดาษทิิชชู่่�ซัับเอาน้้ำและความชื้้�นออก
2. เติิมแป้้งชิิราทามะลงในถ้้วยผสม ค่่อยๆใส่่น้้ำทีีละนิิด คนส่่วนผสม
ด้้วยตะกร้้อมืือจนเข้้ากััน จากนั้้�นเติิมแป้้งฮาคุุริิคิิ และน้้ำตาลลงไป คน
ส่่วนผสมต่่อจนแป้้งเป็็นเนื้้�อเดีียวกััน
3. เมื่่�อได้้ส่ว่ นผสมแล้้ว ค่่อยๆใส่่สีีผสมอาหาร (แดง) ที่่ล� ะลายน้้ำแล้้ว
ลงไป

สีีผสมอาหาร (แดง)
น้ำำ��มัันพืืช
ถั่่�วแดงบด
ใบซากุุระดอง

เล็็กน้้อย
1 ช้้อนชา
120 กรััม
6 ใบ

4. อุ่นกระทะ (ทรงตื้น) ทาน�้ำมันบางๆตั้งไฟอ่อน ใช้กระบวยหรือ
ทัพพีตักส่วนผสม (ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ) หยอดลงบนเตาโดยเกลี่ย
เนื้อแป้งให้มีขนาดประมาณ 10 ซม. รอจนแป้งสุกระวังอย่าให้แป้ง
ไหม้ แล้วจึงตักใส่ภาชนะ พักแป้งไว้จนเย็น
5. นำแป้้งที่่พั� กั ไว้้มาใส่่ถั่่ว� แดงบด โดยนำด้้านที่่น� าบกัับกระทะไว้้ด้า้ น
นอก ม้้วนแป้้งเป็็นทรงกระบอก และนำใบซากุุระที่่�พัักไว้้มาม้้วนไป
กัับตััวขนมอีีกครั้้�ง 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 พร้้อมทั้้�งฉบัับย้้อนหลัังใน 1 ปีี

ประกาศยุตกิ ารตีพมิ พ์วารสารจากญี่ปนุ่
เรียน ท่านผู้อ่านวารสารจากญี่ปุ่น
สานักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย ได้จัดตีพิมพ์ “วารสารจาก
ญี่ปุ่น” จานวน 4 ฉบับต่อปี มาอย่างต่อเนื่อง แต่ขอเรียนให้ท่านทราบว่า วารสารจากญี่ปุ่นที่ตีพิมพ์เป็น
ประจาจะตีพิมพ์วารสารฉบับนี้ (ฉบับที่1/2565) เป็นฉบับสุดท้าย
กองบรรณาธิการรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความสนใจจากท่านผู้อ่านทุกท่านมาโดยตลอด
เป็นระยะเวลายาวนาน
จากนี้ไป วารสารจากญี่ปุ่นจะตีพิมพ์ในรูปแบบฉบับพิเศษ ตามกิจกรรมหรือโอกาสพิเศษต่างๆ ใน
อนาคต สาหรับข่าวสารกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และเรื่องราวที่น่าสนใจทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น
จะประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย ซึ่งท่านผู้ อ่าน
สามารถติ ด ตามได้ จ าก https://www.facebook.com/EMB.JAPANinTHAILAND หรื อ สแกนจาก QR
code ที่อยู่ด้านล่างของจดหมายฉบับนี้
สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านทุกท่านอีกครั้ง ซึ่งจากนี้ไป ยังคงมุ่งมั่นที่จะ
ประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่น่าสนใจของญี่ปุ่นให้กับทุกท่านต่อไป
สานักข่าวสารญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

