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	 ในประเทศญ่ี่�ป่�น	 ดอกซาก่ระจะผลิิดอกบานอย่่างเต็็มท่�	 ในช่่วง
ต็้นเดือนเมษาย่น	 ซ่�งเดือนเมษาย่น	 เป็นเดือนเริ�มต้็นแห่่งปีการศ่กษา
ให่ม่สำห่รับเด็กๆช่าวญี่่�ป่�น	 รวมไปถึ่งย่ังถึือเป็นเดือนเริ�มต็้นของ
ปีงบประมาณให่ม่ของบริษัทญ่ี่�ป่�น	 อ่กทั�งบรรดานักศ่กษาท่�จบการ
ศก่ษาให่มจ่ะเริ�มต็น้ช่ว่ติ็ของการทำงานในเดอืนน่�เช่น่เดย่่วกนั	คนญี่่�ป่�น
จ่งร้้ส่กประทับใจดอกซาก่ระในฐานะสัญี่ลิักษณ์แห่่งการเริ�มต็้นให่ม่
	 คนญี่่�ป่�นช่ื�นช่อบดอกซาก่ระ	 เนื�องจากร้ปทรงแลิะส่สันสดใสของ
กลิบ่ดอกซากร่ะ	ซ่�งสะท้อนถ่ึงอด่มคติ็ของความบริสท่ธิิ์�แลิะความเรย่่บ
งา่ย่	นอกจากน่�	ห่ลัิงจากดอกซากร่ะบานจนเต็ม็ท่�แลิว้	เพีย่่งสาย่ลิมอนั
แผว่เบาพัีดผา่นดอกไมท้่�แสนจะเปราะบางเห่ลิา่น่�	กลิบ่ของดอกไมก้ถ็ึก้

ซากุุระกุับคนญี่่�ปุุ่�น 
พีัดให่้ร่วงโรย่ราวกับสาย่ฝน	ดอกซาก่ระท่�ม่อาย่่แสนสั�น	ย่ังสะท้อนให่้
เห่็นถึ่งความเท่�ย่งแท้ของช่่วิต็ซ่�งสร้างความร้้ส่กประทับใจให่้กับช่าว
ญี่่�ป่�น	
	 ในประเทศญี่่�ป่�นม่ดอกซาก่ระสาย่พีันธิ์่์ต็่างๆจำนวนมากมาย่กว่า	
200	 ช่นิด	 ซ่�งมากกว่าประเทศใดๆในโลิก	นอกจากน่�	 คนญี่่�ป่�นยั่งนำ
ส่วนต็่างๆของต็้นซาก่ระมาใช่้ประโย่ช่น์ได้ห่ลิากห่ลิาย่ร้ปแบบ	 เช่่น	
ดอกซากร่ะสามารถึดองไวก้บัเกลิอืเพีื�อนำไปทำเปน็เครื�องดื�มในโอกาส
พีิเศษ	 เช่่นเด่ย่วกับใบของต้็นซาก่ระนำมาดองกับเกลืิอเพีื�อใช่้ห่่อขนม
ห่วานของญี่่�ป่�น	เป็นต็้น				
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ในประเทศญี่่�ป่�น	เมื�อดอกซากร่ะบาน	เป็นสัญี่ญี่าณบอกให้่ร้้ว่าฤด้
ห่นาวอันแสนห่นาวเห่น็บได้สิ�นส่ดลิง	 ดอกซาก่ระจะเริ�มบานในช่่วง
ปลิาย่เดือนม่นาคมในภู้มิภูาคคิวช่้ซ่�งอย่้่ทางต็อนใต็้ของประเทศญี่่�ป่�น
เป็นท่�แรก	จากนั�นดอกไมก้จ็ะคอ่ย่ๆเริ�มผลิบิานข่�นไปทางต็อนเห่นอืต็าม
สภูาพีภู้มอิากาศท่�คอ่ย่ๆอบอ่่นข่�น	จนกระทั�งช่่วงต้็นเดือนเมษาย่น	ดอก
ซาก่ระจะเริ�มบานในกรง่โต็เกย่่ว	แลิะบานในช่ว่งกลิางเดือนพีฤษภูาคม
ท่�ฮอกไกโด	 กรมอ่ต็่นิย่มวิทย่าทำการพีย่ากรณ์ช่่วงออกดอกของดอก
ซาก่ระในพีื�นท่�ต็่างๆ	 ต็ั�งแต็่ดอกซาก่ระเริ�มผลิิบานไปจนถึ่งบานเต็็มท่�
ลิงในห่นังสือพีิมพี์แลิะสื�อต็่างๆ	

ผ้้คนเดินทางออกนอกบ้านเพีื�อเฉลิิมฉลิองด้วย่การช่มดอกซาก่ระ												

กุารชมดอกุซากุุระ (ฮานามิ) 
นำเอาอาห่ารแลิะเครื�องดื�มไปนั�งรับประทานกันใต้็ต็้นซาก่ระพีร้อม
กับช่มความงดงามของดอกซาก่ระร่วมกับสมาชิ่กในครอบครัว	 เพีื�อน
ฝง้	ห่รือแม้กระทั�งเพีื�อนร่วมงาน	

การช่มดอกซาก่ระนั�นเริ�มมาต็ั�งแต็่ในสมัย่โบราณ	เมื�อเห่ล่ิาบรรดา
ช่นช่ั�นส้งม่ธิ์รรมเน่ย่มการเข่ย่นคำกลิอนแลิะร้องรำทำเพีลิงกันใต็้ต็้น
ซาก่ระ	จนกล่ิาวได้ว่า	ผลิงานทางด้านวรรณกรรม	รวมไปถึ่งศิลิปะการ
แสดง	แลิะภูาพีเขย่่นต็า่งๆ	จำนวนมากต็า่งกลิา่วถึง่	“ซากร่ะ”	ถึง่แมว้า่
ธิ์รรมเนย่่มการช่มดอกซากร่ะในปจัจบ่นัจะแต็กต็า่งจากสมยั่โบราณ	แต็่
ทว่ากลิบ่ดอกซากร่ะส่ช่มพีอ้อ่นๆ	ท่�รว่งโรย่ราวกบัมา่นนั�นมค่วามงดงาม
แลิะเสน่ห่์ท่�ด่งด้ดใจของผ้้คนไม่ว่าจะย่่คสมัย่ไห่นก็ต็าม	

เร่�มบาน (ไคกุะ) 

บาน 5 ส่่วน (โกุบุซากุิ) 

บาน 3 ส่่วน (ซันบุซากุิ)

บานเต็็มที่่� (มังไค) 

ต้้นซากุุระผลิิดอกุไม้้บาน 5 – 6 ดอกุขึ้้�นไป

ต้้นซากุุระผลิิดอกุไม้้บานประม้าณคร้�งหน่�ง

ต้้นซากุุระผลิิดอกุไม้้บานประม้าณ 30 %

ดอกุขึ้องต้้นซากุุระที่่�ต้มู้อยูู่�ผลิิบานออกุม้ากุกุว่�า 80 %
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	 “ซาก่ระ”	 ดอกไม้ประจำช่าต็ิช่นิดห่น่�งของประเทศญ่ี่�ป่�น	 ดอก
ซาก่ระม่มากมาย่กว่า	 100	 สาย่พีันธิ์่์	 ซาก่ระห่ลิาย่พีันธิ์่์ถึ้กต็ั�งช่ื�อ
ต็ามลิักษณะเด่นอันเป็นเอกลิักษณ์	 ห่รือต็ามพีื�นท่�ท่�เจริญี่เติ็บโต็																	

ส่ายพัันธุ์ุ�ของดอกุซากุุระ
วารสารจากญี่่�ป่�นฉบับน่�	ช่วนเช่ญิี่ให้่ผ้อ้า่นทก่ท่านเพีลิดิเพีลินิกับความ
งดงามของซาก่ระญี่่�ป่�นในแต็่ลิะสาย่พีันธิ์่์	

โซเมอิิโยชิิโนะ 

เอิโดฮิิกััง ยาเอิซากัุระ 

	 คนญ่ี่�ปุ่่�นมี่ความีค่�นเคยกัับซากั่ระ
พัันธุ่์�	 “โซเมีอิิโยชิิโนะ”	 มีากัท่ี่�สุ่ด	 ซากั่ระ
พัันธุ์่�น่�	มี่กัลี่บดอิกัไมี�จำนวน	5	กัลี่บ	เมี่�อิ
เริ�มีผลีิบานกัล่ีบดอิกัไมี�มี่สุ่ชิมีพัูอิ่อินจน
กัระที่ั�งบานเต็็มีที่่�สุ่ดอิกัไมี�จะอ่ิอินลีงจน
เกัอ่ิบขาว	โซเมีอิิโยชิิโนะ	เกัดิจากักัารผสุมี
ระหว่างพัันธุ่์�	 “เอิโดฮิิกััง”	 กัับ	 “โอิชิิมีา
ซากั่ระ”	 ลีักัษณะเด่นขอิงสุายพัันธุ์่�น่�ค่อิ
ดอิกัไมี�จะเริ�มีบานพัร�อิมีๆกััน	 นอิกัจากั
น่�ในกัารพัยากัรณ�ดอิกัซากั่ระบาน	ยังใชิ�
กัารผลีิบานขอิง	ซากั่ระพัันธุ์่�	“โซเมีอิิโยชิิ
โนะ”	เปุ่็นเกัณฑ์�ในกัารพัยากัรณ�	

	 ซากั่ระพัันธุ่์�	 “เอิโดฮิิกััง”	ผลีิบานไปุ่ที่ั�วตั็�งแต่็ภููมิีภูาคคิวชูิ	
จนถึึงภููมีิภูาคโที่โฮิค่	 (ต็ะวันอิอิกัเฉี่ยงเหน่อิ)	 กัลี่บดอิกัไมี�มี่
ลีักัษณะเปุ่็นกัลี่บเลี็กัๆ	มี่สุ่ขาวไปุ่จนถึึงสุ่แดง	ลีักัษณะเด่นขอิง
ซากั่ระพัันธุ่์�น่�	 เมี่�อิดอิกัเริ�มีผลีิบาน	 บริเวณต็าดอิกัจะไม่ีบาน
อิอิกั	โคนกัลี่บดอิกัไมี�มี่ลีักัษณะเปุ่็นที่รงกัลีมี	หร่อิเร่ยกัอิ่กัชิ่�อิ
ว่า	“อิ่บาซากั่ระ”

	 ชิ่�อิ	“ยาเอิซากั่ระ”	มีาจากั	ลีักัษณะขอิงดอิกัไมี�ที่่�กัลี่บบาน
ซ�อินกันัหลีายชัิ�น	(เร่ยกัวา่	“ยาเอิ”)	ดอิกัม่ีสุสัุ่นหลีากัหลีายขึ�น
อิยู่กับัรปูุ่แบบกัารเพัาะพันัธุ์่�	แลีะสุว่นใหญี่ด่อิกัจะเริ�มีผลีบิานชิ�า
กัว่าพัันธุ์่�	“โซเมีอิิโยชิิโนะ”
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คัังซากัุระ 

ยามาซากัุระ

ฮิิคัังซากัุระ

ชิิดาเรซากัุระ

โอิชิิมาซากัุระ

เอิโซยามาซากัุระ 

“คังซากั่ระ”	 มี่ดอิกัสุ่ชิมีพัูอิ่อินๆ	 กัลี่บดอิกับานชัิ�นเด่ยว	
บางชินิดเริ�มีบานตั็�งแต็่ในฤดูใบไมี�ร่วง	 คังซากั่ระเปุ่็นซากั่ระที่่�
ได�จากักัารผสุมีระหว่างสุายพัันธุ์่�ฮิิคังซากั่ระกัับยามีาซากั่ระ

“ ย า มี า ซ า กั่ ร ะ ”	
ซากั่ระปุ่�าที่่�เต็ิบโต็ต็ามี
ธุ์รรมีชิาต็ิ	 มี่ดอิกัสุ่ขาว
กัั บ ใ บ อ่ิอินสุ่ แดงผ ลิี
บานไปุ่ที่ั�วตั็�งแต็่ภููมีิภูาค
คิวชิูจนถึึงที่างต็อินใต็�
ขอิงภููมีิภูาคโที่โฮิค่	 ถึ่อิ
เปุ่็นต็ัวแที่นขอิงหมีู่มีวลี
ซากั่ระสุายพัันธุ่์�ต็่างๆ
มีาจนถึึ งสุมีั ย เอิ โด ะ	
(ค.ศ.1600-1868)

“ฮิิคังซากั่ระ”	 หร่อิเร่ยกัอิ่กัช่ิ�อิว่า	 “คังฮิิซากั่ระ”	 มี่กัลี่บ
ดอิกัสุ่แดงเข�มี	 เมี่�อิถึึงฤดูใบไมี�ผลิีดอิกัจะบานอิอิกัเล็ีกัน�อิย	
ถึ่อิเปุ่็นดอิกัไมี�สุายพัันธุ์่�หลัีกัในกัารชิมีดอิกัซากั่ระ	 (ฮิานามีิ)	
ขอิงโอิกัินาวา	 ซึ�งในพั่�นที่่�ดังกัลี่าวเร่ยกัซากั่ระสุายพัันธุ์่�น่�ว่า	
“ซากั่ระ”

“ชิิดาเรซากัร่ะ”	ถึ่อิเปุ่็นดอิกัไมี�ปุ่ระจำจังหวัดเกัย่วโต็	ม่ีต็�น																																																															
ชิิดาเรซากั่ระท่ี่�ปุ่ลูีกัในศาลีเจ�าแลีะวัดวาอิารามีต็่างๆจำนวน
มีากัท่ี่�มี่อิาย่ย่นยาวซึ�งปุ่ลีูกัมีาต็ั�งแต่็ในสุมีัยเฮิอิัน	 (ค.ศ.	

794-1185)	
กัิ� ง ข อิ ง ต็� น																			
ชิิดาเรซากั่ระ	
มี่ ลีั กั ษ ณ ะ
โน�มีลีงพั่�น

“โอิชิิมีาซากั่ระ”	ผลีิบานที่างต็อินใต็�ขอิงภููมิีภูาคคันโต็	 ใน
พั่�นที่่�หมีู่เกัาะอิซิ่	คาบสุมี่ที่รอิซิ่	คาบสุมี่ที่รโบโซ	แลีะคาบสุมี่ที่ร
มีิอิร่ะ	กัลี่บดอิกัสุ่ขาวขนาดใหญี่่สุ่งกัลีิ�นหอิมีอิบอิวลี

	 “เอิโซยามีาซากั่ระ”	 ซากั่ระปุ่�าที่่�เต็ิบโต็ต็ามีธุ์รรมีชิาต็ิ
ผลีิบานในฮิอิกัไกัโด	 เกัาะฮิอินชิู	 แลีะภููมีิภูาคชิิโกักั่	 ดอิกัมี่
สุ่ชิมีพูัอ่ิอิน	 เร่ยกั
อิ่กัชิ่�อิว่า	 “โอิยา
มีาซากั่ระ”	ถึ่อิเปุ่็น
ดอิกัไมี�สุายพัันธุ่์�
หลีกััในกัารชิมีดอิกั
ซากั่ระ	 (ฮิานามิี)	
ขอิงฮิอิกัไกัโด
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	 ดอกซากร่ะบานในฤดใ้บไมผ้ลิ	ิคนญี่่�ป่�นช่ื�นช่อบแลิะค่น้เคย่กบัต้็นไม้
ช่นดิน่�	จนกล่ิาวได้วา่	ช่าวญี่่�ป่�นเรย่่กดอกซากร่ะสั�นๆว่า	“ดอกไม้”	เมื�อ
ใกลิ้ถึ่งเวลิาท่�ดอกซาก่ระจะบาน	ผ้้คนทั�วทั�งประเทศญี่่�ป่�นต็่างร้้ส่กเบิก
บานในหั่วใจ	 เฝ้ารอวันท่�ดอกซาก่ระจะเริ�มผลิิบานวันแล้ิววันเล่ิา	 จน
กระทั�งดอกแรกเริ�มผลิิบาน	เร่ย่กว่า	“ฮัทซ่ฮานะ”	ห่รือ	“ฮัทซ่ซาก่ระ”		
จากนั�นดอกไม้กจ็ะคอ่ย่ๆเริ�มทย่อย่บานต็ามระย่ะต่็างๆ	ต็ั�งแต็	่บานจาก	
1	ใน	5	ส่วน	(นิบ่ซากิ)	จากนั�น	3	ใน	10	ส่วน	(ซันบ่ซากิ)	จนกระทั�ง

	 สวนสาธิ์ารณะโดโกะ	อย่้ใ่นเขต็โดโกะ	เมอืงมัทสย่่ามะ	จังห่วัด
เอฮเิมะ	ซ่�งต็ั�งอย่้�ในเมืองเดย่่วกับ	“โดโกะอนเซน็”		อนเซน็ท่�มช่่ื�อ
เส่ย่งของจังห่วัดเอฮิเมะ	สวนสาธิ์ารณะแห่่งน่�ถึือเป็นสถึานท่�ช่ม
ดอกซากร่ะท่�มชื่่�อเส่ย่งซ่�งมผ่้ค้นมาเย่อืนเปน็จำนวนมาก	ในแต็ล่ิะ
ปีเมื�อเข้าส้่เดือนม่นาคม	 ดอกซาก่ระสาย่พัีนธิ์่์ส่บาคิคังซาก่ระ
จะเริ�มออกดอกผลิิบาน	 จากนั�นต็ั�งแต็่ช่่วงปลิาย่เดือนม่นาคม	

ซาก่ระสาย่
พีันธิ์่์ โซ เมอิ
โย่ช่ิโนะกว่า	
300	ต็้นก็จะ
เริ�มออกดอก
ผลิิบาน

	 ภูาย่ในเกาะโนโกโนะอ่ดมไปด้วย่
ธิ์รรมช่าติ็ท่�อ่ดมสมบ้รณ์	 ท่�สวน“โนโกโนะช่ิ
มะไอแลินด์พีาร์ค”ในช่่วงต้็นเดือนม่นาคม
ไปจนถ่ึงกลิางเดือนเมษาย่น	 ในแต่็ลิะปี	 จะ
สามารถึช่มดอกซาก่ระสาย่พีันธิ์่์โซเมอิโย่ช่ิ
โนะ	 แลิะโอชิ่มาซาก่ระได้	 นอกจากน่�	 ต้็น
นาโนฮานะ	 (Rapeseed)	 จะเริ�มผลิิดอก
จนถึ่งช่่วงกลิางเดือนเมษาย่น	 จ่งสามารถึ
เพีลิิดเพีลิินกับความงดงามของดอกส่เห่ลิือง
สดใสของต็้นนาโนฮานะไปพีร้อมกับดอก
ซาก่ระท่�แสนงดงามได้

	 วดัท่�เกา่แกท่่�สด่เปน็อนัดบัสองบนเสน้ทางจารกิแสวงบญ่ี่ท่�เกา่แกท่่�สด่
ในญี่่�ป่�น	 ม่ช่ื�อเส่ย่งในฐานะสถึานท่�ช่มดอกซาก่ระท่�บานเร็วกว่าท่�อื�นเป็น
สัญี่ญี่าณบอกว่าฤด้ใบไม้ผลิิได้มาถ่ึงแลิ้ว	 พีื�นท่�ภูาย่ในอารามม่ต็้นซาก่ระ	
500	ต็้น	ในปี	ค.ศ.	1990	วัดคิมิอิได้รับเลิือกให่้เป็น	1	ใน	100	สถึานท่�
ช่มซาก่ระท่�ม่ช่ื�อเส่ย่ง	โดย่	Japan	Cherry	Blossom	Association

จุุดชมซากุุระ
ดอกไม้เริ�มจะบานเต็็มท่�	สมาช่ิกในครอบครัว	เพีื�อนฝ้ง	แลิะเพีื�อนร่วม
งานเริ�มเต็รย่่มอาห่ารแลิะเครื�องดื�มเพีื�อจะไปนั�งช่มดอกไมใ้ต้็ต็น้ซากร่ะ	
สถึานท่�ห่ลิาย่แห่่งม่ช่ื�อเส่ย่งในการช่มความงามของดอกซาก่ระ	 เช่่น	
สวนสาธิ์ารณะ	พีื�นท่�ในวดัแลิะศาลิเจา้	รวมไปถึง่	ต็น้ไมร้มิทาง	ซ่�งห่ลิาย่
แห่่งย่ังจัดเทศกาลิช่มซาก่ระด้วย่	ในช่่วงดอกซาก่ระเริ�มผลิิบาน	จ่ดช่ม
ซาก่ระเห่ลิ่าน่�เป็นสถึานท่�ย่อดนิย่ม	ท่�เต็็มไปด้วย่ผ้้คนจากสารทิศ	

สวนสาธารณะโดโกะ 

เกาะโนโกโนะ 

วัดคิิมิิอิิ 
(จัังหวััดเอิฮิิเมะ) 

(จัังหวััดฟุุกัุโอิกัะ) 

(จัังหวััดวัากัายามะ) 
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จ่ดช่มซาก่ระท่�ม่ช่ื�อเส่ย่งซ่�งเป็นท่�ร้้จักกันด่																																									
ต็ั� งแต็่ในย่่คสมัย่เอโดะ	 ต็้นซาก่ระสาย่พีันธิ์่์
โซเมอิโย่ช่ิโนะกว่า	 500	 ต้็นปลิ้กเร่ย่งแถึวเป็น
แนวย่าวต็ลิอดเส้นทางกว่า	 2	 กิโลิเมต็รราวกับ
อ่โมงค์ซาก่ระ	 บนพีื�นท่�เด่ย่วกันย่ังม่ต็้นนาโน

ฮานะ	 (Rapeseed)	
ท่�ปลิ้กเป็นแนวเร่ย่ง
เ ช่่ น เ ด่ ย่ ว กั บ ต้็ น
ซาก่ระ	 ดอกซาก่ระ
ส่ช่มพ้ีอ่อน	 ตั็ดกับส่
เห่ลืิองสดใสแลิะม่
ช่่วิต็ช่่วาของดอกต็้น
นาโนฮานะ	เปน็ความ
งดงามท่�ส่ดแสนจะ
บรรย่าย่

	 เส้นทางจิโดริกาฟู้จิ	 เส้นทางเดินรอบค้เมืองระย่ะทางกว่า	 700	
เมต็ร	ขนานไปกับพีระราช่วังอิมพ่ีเร่ย่ลิซ่�งถึ้กปกคลิ่มไปด้วย่ส่เข่ย่วขจ่
ของธิ์รรมช่าต็ทิ่�อด่มสมบร้ณ	์“จโิดรกิาฟูจ้”ิ	จด่ช่มซากร่ะท่�โดดเดน่ของ
กรง่โต็เกย่่ว	เมื�อเขา้ส้ฤ่ดใ้บไม้ผลิ	ิต็น้ซากร่ะกว่าห่ลิาย่ร้อย่ต็น้รอบคน้�ำ
จะผลิิดอกซาก่ระส่ช่มพี้ปกคลิ่มไปทั�วพืี�นท่�	 ต็อนกลิางคืนม่การแสดง
ไฟูประดับ	 ผ้้คนสามารถึ
เพีลิิดเพีลิินไปกับเรือเช่่า
พีรอ้มช่มความงามของดอก
ซาก่ระในย่ามค�ำคืนท่�แสน
โรแมนติ็ก

	 สวนนิช่ิโนมาร่	 ต็ั�งอย่้่ทางต็ะวันต็กของต็ัวปราสาท													
โอซากา้	มข่นาดประมาณ	6.5	เฮกเต็อร	์ภูาย่ในสวนแห่ง่น่�	
ม่ต้็นซาก่ระสาย่พัีนธิ์่์โซเมอิโย่ช่ิโนะ	กว่า	300	ต็้น	ผ้้ท่�มา

เย่ือนสามารถึ
เพีลิิดเพีลิินไป
กับ วิว ทิว ทัศ น์
อันงดงามของ
ซ า ก่ ร ะ โ ด ย่ ม่
ฉ า กห่ ลิั ง เ ป็ น
ปราสาทโอซากา้																																	
ท่�แสนสง่างาม

	 ต็้นซาก่ระสาย่พีันธิ์่์ เอโดฮิกัง	 แห่่งเมือง																										
มิฮาร่	 จังห่วัดฟู่ก่ช่ิมะ	 ซ่�งได้รับการข่�นทะเบ่ย่น
เป็นอน่สรณ์สถึานทางธิ์รรมช่าติ็	ในปี	ค.ศ.	1992		
ถืึอเป็น	1	ใน	3	ต้็นซาก่ระท่�ม่ขนาดให่ญ่ี่ท่�สด่ของ
ประเทศญี่่�ป่�น	 คาดการณ์ว่าต็้นซาก่ระต็้นน่�ม่อาย่่
มากกว่า	1,000	ปี	ต้็นไม้แผ่กิ�งก้านสาขาไปทั�วทั�งส่�
ทศิ	ผลิดิอกซากร่ะเลิก็ๆส่ช่มพ้ีเขม้จำนวนมากมาย่
นับไม่ถึ้วน	 ร้ปทรงของต็้นซาก่ระต็้นน่�	 มองแลิ้ว
คลิ้าย่กับน�ำท่�ไห่ลิลิงมาของน�ำต็ก	 ซาก่ระต็้นน่�จ่ง

ถึ้ก เร่ย่กว่า	
ทาคิซาก่ระ	
(ทาคิ	 แปลิ
ว่า	น�ำต็ก)

สวนสาธิ์ารณะฮิโรซากิ	ซ่�งได้รับเลิือกให่้เป็น	1	ใน	100	สถึาน
ท่�ช่มซากร่ะท่�มช่่ื�อเสย่่ง	ภูาย่ในมต้่็นซากร่ะสาย่พัีนธิ์่โ์ซเมอิโย่ชิ่โนะ	
ท่�กลิา่วกนัวา่เกา่แกท่่�สด่ในประเทศญี่่�ป่�นท่�ย่งัคงเห่ลิอือย่้	่ดว้ย่พีื�นท่�
ประมาณ	492,000	ต็ารางเมต็ร	มซ่าก่ระสาย่พีันธิ์่์ชิ่ดาเรซากร่ะ	

แลิะย่าเอซากร่ะ	รวมถึง่ซากร่ะ
สาย่พีันธิ์่์อื�นกว่า	 52	 สาย่พีันธิ์่์	
ม่ต็้นซาก่ระกว่า	2,600	ต็้น	ใน
ช่่วงจัดงานเทศกาลิช่มซาก่ระ
จะม่การจัดแสงไฟู	 แสงไฟูท่�
สว่างไสวบริเวณตั็วปราสาท				
ฮิโรซากิ	 กับซาก่ระในย่ามค�ำ
คือ	ถืึอเป็นไฮไลิท์ของงาน

คิุมิางายะซากุระสึสึมิิ 

จิิโดริกาฟููจิิ ปราสาทโอิซาก้า 

มิิฮารุทาคิิซากุระ 

สวนสาธารณะฮิโรซากิ 

(จัังหวััดไซตามะ)

(กัรุงโตเกัียวั) 
(จัังหวััดโอิซากั้า)

(จัังหวััดฟุกุัุชิิมะ)

(จัังหวััดอิาโอิโมริ)
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กุารศึ่กุษาในญี่่�ปุ�นกุารศ่ึกุษาในญี่่�ปุ�น
ขึ้องฉัันขึ้องฉััน

ทำไมจิึงไปเรียนที�ญี่ี�ปุ�นและเรียนด้้านไหน
เมื�อปีค.ศ.1974	 ขณะเร่ย่นอย่้่ช่ั�นม.ปลิาย่ปีส่ดท้าย่	 ได้เห่็นใบ

ประกาศท่นรัฐบาลิญี่่�ป่�น	 ความคิดในขณะนั�นคือ	 อย่ากร้้ว่าข้อสอบ
ไปต่็างประเทศเป็นอย่่างไร	 จ่งไปลิองสอบด้	 จะด้วย่โช่คช่ะต็าห่รือ
อย่่างไรไม่ทราบ	 ดิฉันสอบต็ิด	 จ่งม่โอกาสได้เดินทางไปเร่ย่นท่�ญ่ี่�ป่�น
เมื�อปี	 ค.ศ.1975	 เริ�มเร่ย่นภูาษาญี่่�ป่�น	 1	 ปีท่�โรงเร่ย่นสอนภูาษาสังกัด
มห่าวิทย่าลัิย่	Tokyo	University	of	Foreign	Studies	จากนั�น	 เข้า
ศ่กษาต่็อระดับปริญี่ญี่าต็ร่ท่�มห่าวิทย่าลัิย่สต็ร่	 Ochanomizu	 แลิะ
ปรญิี่ญี่าโทท่�มห่าวิทย่าลัิย่Tsukuba	ในสาขา	Comparative	Education	
นอกจากน่�	มโ่อกาสเข้าฝึกงานท่�บริษัทญี่่�ป่�นอ่ก	1	ปี	รวมพีำนักในญี่่�ป่�น
ทั�งสิ�น	8	ปี	ห่ลัิงจบการศ่กษา	ได้เข้าทำงานท่�มห่าวิทย่าลิัย่ธิ์รรมศาสต็ร์
จนเกษ่ย่ณอาย่่	 ปัจจ่บันยั่งคงช่่วย่งานโครงการปริญี่ญี่าโท-เอกญี่่�ป่�น
ศก่ษา	มห่าวิทย่าลิัย่ธิ์รรมศาสต็ร์

ปุ่ระส่บกุารณ์�ที่่�ปุ่ระที่ับใจุระหว่างเรียนที่่�ญี่่�ปุุ่�น
ดิฉันเดินทางมาศ่กษาต่็อท่�ประเทศญี่่�ป่�นเมื�อ	47	ปีท่�แลิ้ว	ขณะนั�น

ประเทศไทย่	ยั่งไม่มร่ถึไฟูไฟูฟู้า	ห่รือทว่ส่	่อาห่ารญี่่�ป่�นมข่าย่ในท่�ท่�จำกัด
มาก	 ดิฉันจ่งไม่ร้้จักอาห่ารญี่่�ป่�นเลิย่	 นอกจากน่�	 ไม่เคย่สัมผัสห่ิมะ	 ไม่
ทราบการปฎิิบัต็ตัิ็วเมื�อเกิดแผ่นดินไห่ว	เมื�อเดินทางมาถ่ึงญี่่�ป่�น	สิ�งต่็างๆ
ท่�กลิ่าวมาน่�	จ่งกลิาย่เป็นสิ�งท่�ต็ื�นต็าต็ื�นใจมากท่�ส่ด	ช่่วงแรก	ดิฉันดื�มซ่ป
มิโสะไม่ได้	วธิิ์แ่ก้คอื	ใสพ่ีริกป�นแลิะน�ำปลิาท่�นำมาจากประเทศไทย่	แลิะ
บ่บมะนาวผสมลิงไปเพีื�อทำเป็นต็้มย่ำ	 แต็่ห่ลิังจากนั�นไม่นาน	 ก็เริ�มช่ิน
กับอาห่ารญี่่�ป่�น	แต็ต่็ลิอด	8	ปที่�ใช้่ช่ว่ติ็ในญ่ี่�ป่�น	ดฉินัไมย่่อมทานปลิาดบิ
เลิย่	เพีราะถึก้สอนมาว่า	ของดิบเป็นอันต็ราย่	ซ่�งเป็นสิ�งท่�น่าเสย่่ดาย่มาก	
ดิฉนัใช่ช้่ว่ติ็ในห่อของมห่าวิทย่าลิยั่มาโดย่ต็ลิอด	การอาบน�ำรวมกับผ้อ้ื�น
จ่งเป็นเรื�องปกต็ิ	ครั�งแรกในช่่วิต็ของการอาบน�ำแบบน่�	ห่ัวใจจะวาย่	แต่็
ห่ลิังจากนั�น	จ่งเคย่ช่ินแลิะช่อบการอาบน�ำแบบน่�มากท่�สด่	การใช่้ช่่วิต็
ในห่อพีักร่วมกับนักศ่กษาญี่่�ป่�นต็้องอย่้่ห่้องลิะ	4	คน	ม่กฎิเกณฑ์์ต่็างๆ
ท่�ช่าวห่อต็้องช่่วย่กันทำ	เช่่น	ทำความสะอาดห่อแลิะห่้องน�ำ	ทิ�งขย่ะให่้
ถ้ึกวธิิ์	่มเ่วรรบัโทรศพัีท์จากภูาย่นอก	เนื�องจากเปน็มห่าวทิย่าลัิย่สต็ร	่จง่
ม่ห่น่่มๆโทรเข้ามาไม่ขาดสาย่	 การเร่ย่นในมห่าวิทย่าลิัย่ระดับปริญี่ญี่า
ต็ร่	 ดิฉันต็้องเกาะต็ิดเพีื�อนญี่่�ป่�นท่�ขย่ันเร่ย่นแลิะเข้าห่้องเร่ย่นท่กครั�ง	
เพีื�อนจดอะไร	 ดิฉันจดต็ามเพืี�อนห่มด	 เพีราะดิฉันฟูังอาจารย่์สอนไม่
ค่อย่เข้าใจจ่งจดเองไม่ได้	 เมื�อเร่ย่นในระดับปริญี่ญี่าโทจ่งพีอฟัูงได้ด้วย่

ต็นเองแลิะช่่วย่ต็ัวเองได้มากข่�น	 	 สิ�งท่�คิดว่าห่นักห่นาท่�ส่ดสำห่รับการ
เรย่่นระดบัปรญิี่ญี่าต็ร	่คอืการต้็องเขย่่นสารนพิีนธ์ิ์	อป่สรรคในการเข่ย่น
ม	่2	ประการ	คอื	ต็อ้งเขย่่นเปน็ภูาษาญี่่�ป่�น	แลิะการไมร้้่วธิิ์ก่ารเขย่่นสาร
นพิีนธิ์ม์ากอ่น	แต่็สำห่รบัการเขย่่นวทิย่านพิีนธิ์ร์ะดบัปรญิี่ญี่าโทนั�น	ช่ว่ย่
ตั็วเองได้มากข่�น	จ่งไม่ม่อป่สรรคอะไรมากนัก	

ปุ่ระส่บกุารณ์�จุากุกุารเรยีนที่่�ญ่ี่�ปุุ่�นส่่กุ่ารที่ำางาน
ดฉินัมโ่อกาสฝึกงานท่�ญี่่�ป่�น	1	ป	ีทำให้่ร้้ว่า	ช่วิ่ต็ในมห่าวิทย่าลัิย่แลิะ

ช่่วิต็การทำงานจริง	เป็นคนลิะโลิกกัน	ดิฉันได้เห่็นภูาพีพีนักงานมาสาย่
ถึก้ลิงโทษ	แลิะมก่ารจดช่ื�อบนัทก่ไว	้ห่วัห่นา้ในแต็ล่ิะแผนกจะกลิบับา้น
ช่้าท่�ส่ด	 เมื�อพีนักงานจะออกทำงานข้างนอก	จะต็้องเข่ย่นแจ้งเวลิาเข้า
แลิะออกไว้	 รวมไปถ่ึงจะกลัิบเข้ามาบริษัทห่รือไม่ไว้บนกระดาน	 ดิฉัน
เคย่นำวิธ่ิ์การทำงานแบบญี่่�ป่�นมาลิองใช่้เมื�อสมัย่ทำงานบริห่ารระดับ
คณะแลิะระดับมห่าวิทย่าลิัย่	แต็่ไม่ประสบผลิสำเร็จ	
	 ญี่่�ป่�นเป็นประเทศแรกท่�ดฉินัได้สมัผัสเห็่นการปฏิบัิติ็ต็นของคนญี่่�ป่�น
แลิะรป้แบบสงัคมในทก่มติิ็	จง่เขา้ใจวา่ประเทศพีฒันาแลิว้จะมล่ิกัษณะ
คลิ้าย่ๆกันเช่่นน่�	 แต่็เมื�อม่โอกาสไปเย่ือนประเทศพีัฒนาแลิ้วห่ลิาย่
ประเทศ	 กลิับพีบว่าไม่ได้เป็นดังท่�คิด	 กลิ่าวคือแต็่ลิะประเทศม่ความ
เจรญิี่ก้าวห่น้าทางเทคโนโลิย่ใ่กล้ิเคย่่งกัน	เช่น่เดย่่วกับสาธิ์ารณป้ระโภูค	
แลิะความสะดวกในการคมนาคม	แต่็	Service	Mind	ถืึอเป็นเอกลิกัษณ์
เฉพีาะของคนญี่่�ป่�นท่�ไม่ม่ประเทศใดเห่มือน	 ท่กคนท่�มาเย่ือนญ่ี่�ป่�นมัก
กลิ่าวเป็นเส่ย่งเด่ย่วกัน	แลิะประทับใจกับ	Service	Mind	ของคนญี่่�ป่�น	
คำว่า	 Service	Mind	 ไม่ได้ลิอย่มาจากไห่น	 แต่็เกิดจากการอบรมบ่ม
เพีาะคนของเขาเป็นระย่ะเวลิาย่าวนานผ่านระบบโรงเร่ย่น	 ให้่เป็นคน
ค่ณภูาพี	 ดังนั�นรากเห่ง้าของ	 Service	Mind	 มาจากส่วนห่น่�งของคน
ค่ณภูาพีแบบญี่่�ป่�น	นั�นเอง	ดิฉันให่้ความสำคัญี่กับการสร้างคนค่ณภูาพี
แบบญี่่�ป่�นมาก	 จ่งทำงานวิจัย่เก่�ย่วกับเรื�องน่�มาโดย่ต็ลิอด	 นอกจากน่�	
ได้ใช่้เป็นห่ัวข้อห่น่�งในวิช่าญี่่�ป่�นปัจจ่บัน	ห่รือวิช่าสังคมวัฒนธิ์รรมญี่่�ป่�น	
สอนนักศ่กษาท่�มห่าวิทย่าลิัย่ธิ์รรมศาสต็ร์ต็ั�งแต็่อด่ต็จวบจนปัจจ่บัน	

บรรยากาศในงานสััมมนาวิิชาการ (ศ.วิรินทรนั�งอย่�ด้้านหน้า)

การบรรยายพิเิศษ ณ มหาวิทิยาลัยั Tsukuba พิิธีีสัำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสัอนภาษา
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	 ดิิฉัันตััดิสิินใจมาเป็็นผู้้�ป็ระสิานงานตั่างป็ระเทศ	ดิ�วยความตัั�งใจ
จะทำหน�าท่�เป็็นสิะพานเช่ื่�อมความสิัมพันธ์์ระหว่างป็ระเทศไทยกัับ
ป็ระเทศญ่ี่�ป่็�น	ปั็จจบั่น	ดิฉิันัป็ฏิบัิตังิานในตัำแหน่งผู้้�ป็ระสิานงานต่ัาง
ป็ระเทศ	 สิังกััดิสิ่วนงานภู้มิภูาคเอเชื่่ยตัะวันออกัเฉั่ยงใตั�	 สิำนักังาน
กัารตัา่งป็ระเทศ	ฝ่�ายวางแผู้นและสิง่เสิรมิภูม้ภิูาค	สิำนกัังานจงัหวดัิ
ฟู้กั้โอกัะ	 โดิยม่หน�าท่�หลักัค่อกัารป็ระสิานงานโครงกัารแลกัเป็ล่�ยน
ความร่วมม่อระหว่างจังหวัดิฟู้กั้โอกัะกัับกัร่งเทพมหานคร
	 นบัแต่ัจงัหวัดิฟูก้ัโ้อกัะและกัรง่เทพมหานครไดิ�ลงนามในข้�อตักัลง
ความสิัมพันธ์์ฉัันมิตัรในป็ีพ.ศ.	 2549	 ทั�งสิองเม่องไดิ�พัฒนาความ
สิัมพันธ์์อันดิ่	 และยกัระดัิบความเชื่่�อมั�นระหว่างกััน	 ผู้่านโครงกัาร
แลกัเป็ล่�ยนความร่วมมอ่ทั�งในดิ�านเศรษฐกิัจ	สิิ�งแวดิล�อม	วัฒนธ์รรม	
กัารศึกัษา	 กัารท่องเท่�ยว	 กัารพัฒนาเยาวชื่น	 ตัลอดิจนกัารด้ิแลผู้้�
สิ้งอาย่	ซึ่ึ�งป็ีน่�จะครบรอบความสิัมพันธ์์ฉัันมิตัร	15	ป็ี
	 โครงกัารท่�อย้่ระหว่างดิำเนินกัารในป็ัจจ่บันค่อกัารสินับสิน่น
กัิจกัรรมแลกัเป็ล่�ยนระหว่างนักัศึกัษาในจังหวัดิฟู้กั้โอกัะและ
กัร่งเทพมหานคร	 หน�าท่�ข้องดิิฉัันค่อตัรวจสิอบเน่�อหากัารจัดิ
โป็รแกัรม	 ป็ระสิานงานเพ่�อจัดิตัารางกิัจกัรรม	 เตัร่ยมกัารล่วง
หน�าตั่าง	ๆ 	รวมถึึงแป็ลเอกัสิาร	และเป็็นล่ามในระหว่างจัดิกัิจกัรรม	
นอกัเหน่อจากัดิ�านกัารศึกัษาแล�ว	 ดิิฉัันยังม่หน�าท่�ให�ความชื่่วย
เหล่อกัารดิำเนินชื่่วิตัข้องชื่าวต่ัางชื่าติัในจังหวัดิฟู้กั้โอกัะ	 แนะนำ
ป็ระเทศไทยให�กัับนักัเร่ยนในโรงเร่ยนป็ระถึมศึกัษา	 มัธ์ยมตั�นและ
มัธ์ยมป็ลาย	ตัลอดิจนป็ระชื่าชื่นทั�วไป็ในจังหวัดิฟู้กั้โอกัะดิ�วย	

บันที่ึกัปุ่ระสุบกัารณ�ขอิงค่ณอิภูิญี่ญี่า	เต็ชิะบ่ญี่ไพัศาลี
เจ�าหน�าที่่�ปุ่ระสุานงานต็่างปุ่ระเที่ศชิาวไที่ยปุ่ระจำสุำนักังานจังหวัดฟููกัูโอิกัะ

	 ยิ�งไป็กัว่านั�นดิิฉัันยังม่สิ่วนร่วมในกัารโครงกัารแลกัเป็ล่�ยนกัับ
กัร่งเทพมหานครและหน่วยงานราชื่กัารตั่าง	ๆ	แห่งราชื่อาณาจักัร
ไทยในสิาข้าตั่าง	ๆ	ทั�งดิ�านธ์่รกัิจ	 สิิ�งแวดิล�อม	กัารท่องเท่�ยว	และ
กัารด้ิแลผู้้�สิ้งอาย่	 ตัลอดิจนโครงกัารท่�สิำนักังานจังหวัดิฟู้กั้โอกัะ
ดิำเนินงานร่วมกัับสิถึานกังสิ่ลใหญ่ี่	ณ	 เม่องฟู้กั้โอกัะ	 ซึ่ึ�งกั่อตัั�งข้ึ�น
ในป็ี	2562	เชื่่น	งานเทศกัาลไทยเป็็นตั�น
	 ดิ�านกัารใชื่�ชื่ว่ติัสิว่นตัวั	ดิิฉัันไดิ�รว่มกับัมติัรสิหายทั�งชื่าวไทยและ
ชื่าวญี่่�ป็่�นในจังหวัดิฟู้กั้โอกัะ	กั่อตัั�ง	 ‘สิมาคมเพ่�อนไทยในฟู้กั้โอกัะ’	
ข้ึ�นในเด่ิอนกัรกัฎาคม	 ปี็	 2562	 โดิยม่วัตัถึ่ป็ระสิงค์เพ่�อเสิริมสิร�าง
ความสัิมพนัธ์์อันด่ิระหว่างชื่าวญี่่�ป่็�นกับัชื่าวไทยท่�อาศัยในจังหวัดิฟูก้ั้
โอกัะ	รวมทั�งดิำเนนิกัจิกัรรมความรว่มมอ่ไทยญี่่�ป็่�น	เชื่น่	จัดิกัจิกัรรม
แลกัเป็ล่�ยนทางวฒันธ์รรมตัา่ง	ๆ 	รวมทั�งกัจิกัรรมให�ความชื่ว่ยเหลอ่
ในยามเกัิดิเหตั่ภูัยพิบัตัิตัามสิรรพกัำลังท่�ม่	
	 กัารทำงานในฐานะผู้้�ป็ระสิานงานตั่างป็ระเทศ	 ทำให�ดิิฉัันไดิ�
ตัระหนักัว่า	เราสิามารถึทำให�เกิัดิกัารแลกัเป็ล่�ยนความร่วมมอ่ไดิ�ทก่ั
ท่�	ท่กัสิถึานกัารณ์	ไม่ไดิ�จำกััดิแค่ฟู้กั้โอกัะกัับกัร่งเทพมหานคร	หร่อ
ญี่่�ป็่�นกัับไทย	รวมทั�งกัารแลกัเป็ล่�ยนตั่าง	ๆ	นั�นเป็็นฟูันเฟูืองสิำคัญี่
ท่�จะข้าดิไม่ไดิ�ในกัารเชื่่�อมโยงโลกัทั�งใบให�เป็็นหนึ�งเดิ่ยวกััน	ดิิฉัันยัง
เหน็ตััวเองในอนาคตัทำหน�าท่�เป็็นผู้้�คอยป็ระสิานผู้้�คนหลากัหลายให�
เข้�าใจกัันมากัข้ึ�น	บนความสิน่กัสินานและรอยยิ�มในฐานะป็ระชื่ากัร
โลกัคนหนึ�ง



https://www.manga-
award.mofa.go.jp/
prize/15th/index.html
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	 กัระที่รวงกัารต็่างปุ่ระเที่ศญ่ี่�ปุ่่ �นจัดกัารปุ่ระกัวด
รางวัลี	“Japan	International	MANGA	Award”	เพั่�อิ
เชิิดชิูเกั่ยรต็ิให�นักัเข่ยนกัาร�ต็ูนมัีงงะผู�ม่ีบที่บาที่สุ�าคัญี่
ในกัารเผยแพัร่วัฒนธุ์รรมีกัารวาดกัาร�ตู็นมัีงงะในต็่าง
ปุ่ระเที่ศ	 แลีะสุ่งเสุริมีกัารแลีกัเปุ่ล่ี�ยนวัฒนธุ์รรมีในระดับ
นานาชิาติ็โดยผ่านผลีงานกัาร�ตู็นมัีงงะ	 สุ�าหรับกัาร
ปุ่ระกัวดในครั�งน่�	ถึอ่ิเป็ุ่นกัารปุ่ระกัวดครั�งท่ี่�	15	ม่ีผู�สุ่งผลี
งานเข�าร่วมีกัารปุ่ระกัวด	รวมีที่ั�งสุิ�น	484	ผลีงาน	จากั	77	
ปุ่ระเที่ศแลีะเขต็กัารปุ่กัครอิงที่ั�วโลีกั	ซึ�งมีผ่ลีงานจากัปุ่ระเที่ศไที่ยสุง่เข�าร่วมี
กัารปุ่ระกัวดทัี่�งสุิ�น	 30	ผลีงาน	ถึ่อิเปุ่็นปุ่ระเที่ศท่ี่�มี่ผลีงานสุ่งเข�าปุ่ระกัวด
มีากัที่่�สุ่ดเปุ่็นอิันดับที่่�	3	
	 กัารต็ดัสิุนผลีงานในขั�นแรกัได�รับความีร่วมีมีอ่ิจากั	“สุมีาคมีสุำนกััพิัมีพั�
หนงัสุอ่ิมัีงงะ”	จากันั�น	คณะกัรรมีกัารกัารปุ่ระกัวดรางวัลี	Japan	International	MANGA	Award	ครั�งที่่�	15	ซึ�งมี	่ศิลีปุ่นินกััเขย่นกัาร�ตู็น
มีังงะระดับต็ำนานอิย่าง	 ซาโต็นากัะ	มีาจิโกัะ	 ดำรงต็ำแหน่งปุ่ระธุ์านคณะกัรรมีกัาร	 ได�พัิจารณาต็ัดสุินผลีงานที่่�สุ่งเข�าปุ่ระกัวด	 โดยผลี
กัารปุ่ระกัวดในครั�งน่�	คณะกัรรมีกัารได�มีอิบรางวัลีชินะเลีิศ	(Gold	Award)	1	รางวัลี	รางวัลีรอิงชินะเลีิศ	(Silver	Award)	3	รางวัลี	แลีะ
รางวัลีชิมีเชิย	(Bronze	Award)	11	รางวัลี	โดยมี่ผลีงานขอิงนักัเข่ยนชิาวไที่ย	เร่�อิง		“ปุ่รัชิญี่ากัาชิาปุ่อิง”	โดย	“Summerluckkim”	
ได�รับรางวัลีชิมีเชิย	(Bronze	Award)	ในครั�งน่�ด�วย	ซึ�งเปุ่็นผลีงานขอิงนักัเข่ยนกัาร�ต็ูนมีังงะจากัปุ่ระเที่ศไที่ย	
	 ในเดอ่ินกัม่ีภูาพันัธุ์�	หร่อิ	มีน่าคมี	พั.ศ.	2565	จะมีพ่ัธิุ์ม่ีอิบรางวัลีให�แก่ัผู�ได�รับรางวัลีชินะเลิีศแลีะรางวัลีรอิงชินะเลิีศ	ขึ�น	ณ	กัรง่โต็เกัย่ว
ปุ่ระเที่ศญี่่�ปุ่่�น

ชิ่�อิผลีงาน	:	ปุ่รัชิญี่ากัาชิาปุ่อิง

ศิลีปุ่ิน	:	Summerluckkim

การประกวดรางวัล
Japan International

 Manga Award
ครั�งที่่� 15

สำหรับรายละเอี่ยดเพิ่่�มเติ่มเก่�ยวกับการประกวดในครั�งน่� 

สามารถอี่านได้จาก
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สำำ�หรัับเรั่�องเล่่�ภ�ษ�ญี่่�ปุ่่�นในครัั�งน่�ก็็ขอจบล่งแต่่เพีียงเท่่�น่� แล่้วพีบก็ันใหม่่ครั�วหน้�นะครัับ
โม่ชิิโม่ชิิ? ผม่ไม่่ใชิ่ผ่ ไม่่ต่้องก็ล่ัวนะครัับ ถ้้�ได้้ยินแล่้วก็็ต่อบก็ล่ับม่�ท่�งแบบสำอบถ้�ม่ก็ันได้้นะครัับท่่ก็ท่่�น

（もしもし）

	 เวลิาเห็่นคนญี่่�ป่�นค่ย่โทรศัพีท์แล้ิวพี้ด	 “โมชิ่โมชิ่?	 โมชิ่
โมช่ิ!”	 คนไทย่อาจจะคิดว่าคนญี่่�ป่�นน่�ช่อบกินโมจิจริงๆเลิย่นะ
เน่�ย่	อันน่�ลิ้อเลิ่นนะครับ	คำว่า	โมจิ	กับ	โมช่ิโมช่ิ	ท่�กำลิังพี้ดถึ่ง
อย่้่น่�ก็สะกดไม่เห่มือนกันอย่้่แลิ้วด้วย่	 โมจิ	 สะกดเป็น	mochi	

ส่วนโมช่ิ	เป็น	moshi	ครับ	ถึ้าเป็นคนท่�เคย่เร่ย่นภูาษาญี่่�ป่�น	ก็น่าจะร้้จักคำว่า	“โมช่ิ”	ท่�ห่มาย่ถึ่งการสมม่ต็ิ	แต็่คำว่า	“โมช่ิ
โมช่ิ”	ท่�ใช่้ในโทรศัพีท์น่�ก็ไม่ได้ม่ท่�มาจากคำว่าสมม่ต็ิห่รอกนะครับ	คำว่า	“โมช่ิโมช่ิ”	ในท่�น่�	ท่�จริงแลิ้วม่ท่�มาจากคำว่า	“โมช่ิ
มะส่”	ท่�แปลิว่า	พี้ด	นั�นเอง
	 ย่อ้นไปในอดต่็	เครื�องโทรศพัีทเ์ริ�มมใ่ห่ใ้ช่ค้รั�งแรกในญี่่�ป่�นช่่วงปคี.ศ.	1890	โทรศพัีทใ์นย่ค่แรกน่�ย่งัเปน็ระบบท่�ต็อ้งพี่�งพีาโอ
เปอเรเต็อร์ห่รือท่�เรย่่กว่า	พีนักงานสวิช่บอร์ด	ทำห่น้าท่�ต็อ่สาย่โทรศัพีท์ให้่	โดย่ผ้้ใช่โ้ทรศัพีท์จะต้็องแจง้เบอร์ท่�ต็อ้งการติ็ดต่็อ
กับพีนักงาน	แลิ้วพีนักงานจะทำการต็่อสาย่ไปย่ังเบอร์นั�นให่้	ซ่�งในช่่วงแรกๆผ้้ใช่้งานจะเร่ย่กห่าพีนักงานท่�รับสาย่โดย่พี้ดว่า	
“โอย่โอย่”	 ซ่�งคำน่�ในภูาษาญี่่�ป่�นจะอารมณ์คลิ้าย่ๆกับคำว่า	 “เฮ้ย่เฮ้ย่”	 ในภูาษาไทย่นั�นเองครับ	 แต็่ในภูาย่ห่ลิังม่พีนักงาน						
สวชิ่บอร์ดท่�เป็นผ้้ห่ญิี่งเพีิ�มมากข่�น	จง่มก่ารปรับเปล่ิ�ย่นคำเรย่่กให้่สภู่าพีมากข่�น	เป็นคำว่า	“โมชิ่มะส”่	ซ่�งแปลิว่าพีด้	เป็นการ
สื�อว่า	ผมจะพี้ดแลิ้วนะครับ	โดย่พี้ดต็ิดๆกัน	2	ครั�ง	เป็น	“โมช่ิมะส่	โมช่ิมะส่”	แลิะในเวลิาต็่อมา	กลิ่าวกันว่าม่ช่่างเทคนิคการ
สื�อสารช่ื�อ	คาโทกิ	ช่ิเกโนริ	ออกมาเสนอให่้ลิดทอนคำน่�ให่้สั�นลิงกลิาย่เป็นคำว่า	“โมช่ิโมช่ิ”	เพีื�อใช่้คำแทนคำว่า	“ฮัลิโห่ลิ”	
ในเวลิานั�นครับ	 สร่ปคือคำเร่ย่กในสาย่โทรศัพีท์ของญ่ี่�ป่�นเริ�มจากคำเร่ย่กห้่วนๆว่า	 “โอย่โอย่”	 กลิาย่มาเป็นคำท่�ส่ภูาพีมาก
ข่�นคือ	“โมช่ิมะส่	โมช่ิมะส่”	แลิะถึ้กย่่อให่้สั�นลิงกลิาย่เป็นคำว่า	“โมช่ิโมช่ิ”	ดังท่�ใช่้กันอย่้่ในท่กวันน่�น่�เอง
	 ท่น่�	บางท่านอาจจะสงสัย่ว่าทำไมถึ่งต็้องพี้ดต็ิดๆกันสองครั�ง	ต็ั�งแต็่	“โมช่ิมะส่	 โมช่ิมะส่”	จนกลิาย่เป็น	“โมช่ิโมช่ิ”	ใน
ท่กวันน่�กันห่นอ	เก่�ย่วกับข้อสงสัย่น่�	ก็ม่เรื�องราวสน่กๆอย่้่เรื�องห่น่�ง	คือเลิ่ากันว่า	ในสมัย่ก่อนช่าวญี่่�ป่�นม่ความเช่ื�อเรื�องภู้ต็ิผ่
ปีศาจท่�เร่ย่กกันว่า	 โย่วไค	ซ่�งม่อย่้่มากมาย่	 ในบรรดาความเช่ื�อผ่ๆนั�นม่อย่้่เรื�องห่น่�งท่�เลิ่าว่า	ม่ภู้ต็ิผ่ท่�ห่ลิอกผ้้คนโดย่ส่งเส่ย่ง
เร่ย่กทักทาย่	 ถึ้าคนใดต็อบก็จะถึ้กผ่ต็นนั�นช่่วงช่ิงช่่วิต็ไป	 แต็่เนื�องจากผ่ต็นน่�จะทักผ้้คนได้แค่ครั�งเด่ย่วเท่านั�น	 จ่งเกิดความ
เช่ื�อกันว่าเวลิาส่งเส่ย่งทักทาย่กันให่้พี้ดซ�ำกัน	2	ครั�ง	เพีื�อย่ืนย่ันว่าต็นเองไม่ใช่่ผ่	ซ่�งย่ังม่ความเช่ื�อเช่่นน่�ให่้เห่็นอย่้่ในบางท้อง
ท่�อย่่างโอกินาวา	เลิย่ม่บางคนท่�เช่ื�อว่าการพี้ดซ�ำๆของ	“โมช่ิโมช่ิ”	นั�นม่ท่�มาจากความเช่ื�อผ่ๆอันน่�เอง
	 ก็ถึือเป็นเรื�องราวต็ลิกๆเรื�องห่น่�งเก่�ย่วกับคำว่า	“โมช่ิโมช่ิ”	นะครับ	แต็่อย่่างไรก็ด่	ทฤษฎิ่ท่�ด้ฟูังข่�นมากท่�ส่ดเก่�ย่วกับเห่ต็่
วา่ทำไมต็อ้งพีด้	2	ครั�งนั�น	นา่จะเป็นเพีราะ	โทรศพัีทใ์นสมยั่นั�นย่งัสญัี่ญี่าณไมค่อ่ย่ดแ่ลิะม่เสย่่งรบกวนเย่อะ	ผ้ค้นเลิย่ต็อ้งพี้ด
เร่ย่กกันซ�ำๆเพีื�อให่้แน่ใจว่าเส่ย่งของต็นเองจะไปถึ่งอ่กฝ�าย่นั�นเองครับ

โมชิิโมชิิ 

ห้องเรียนภาษาญี่่�ปุุ่�น 

โมชิโมชิ?
 ขึ้อต้้อนรบัสูู่�หอ้งเรยีู่นภาษาญ่ี่�ปุ�นอ่กุครั�ง คอลิมั้นน่์�เปน็คอลิมั้นท่์ี่�ม่้เปา้หม้ายู่คอืใหค้ว่าม้รูเ้กุ่�ยู่ว่
กุบัภาษาญี่่�ปุ�นอยู่�างง�ายู่ซ่�งสู่าม้ารถนำาไปใช้ป้ระโยู่ช้น์ในกุารสู่นที่นาในช่้วิ่ต้ประจำำาว่นัได้ โดยู่ผู้เขีึ้ยู่น
ไม้�ได้เน้นที่่�กุารสู่อนเพื่่�อใช้้งานจำริงเพื่ียู่งอยู่�างเด่ยู่ว่เที่�านั�น แต้�ยู่ังอยู่ากุให้คว่าม้รู้แลิะคว่าม้สู่นุกุแกุ�
ที่�านผู้อ�านเกุ่�ยู่ว่กุบัท่ี่�ม้าท่ี่�ไปขึ้องคำาภาษาญี่่�ปุ�นแลิะเร่�องราว่น�าสู่นใจำท่ี่�อยูู่�เบื�องหลิงัคำาเหลิ�านั�นดว้่ยู่ สู่ำาหรบัเร่�องราว่น�าสู่นใจำ
ขึ้องคำาภาษาญี่่�ปุ�นในครั�งน่� จำะเป็นเร่�องราว่ขึ้องคำาที่่�ใช้้ในโที่รศึัพื่ที่์ครับ 
 เช้�นเด่ยู่ว่กุับประเที่ศึที่างต้ะว่ันต้กุแลิะอ่กุหลิายู่ๆประเที่ศึในโลิกุ เว่ลิาที่่�คนไที่ยู่รับโที่รศึัพื่ที่์ คำาแรกุที่่�เราพืู่ดกุันกุ็คือ “ฮััลิ
โหลิ” ใช้�ไหม้ครับ แต้�ในภาษาญี่่�ปุ�นเขึ้าม้่คำาอื�นที่่�ใช้้แที่นคำาน่�อยูู่�ด้ว่ยู่ นั�นคือคำาว่�า “โม้ช้ิโม้ช้ิ” ครับ
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

	 เมื�อวันท่�	12	ม.ค.	-	13	ม.ค.	ท่�ผ่านมา	นาย่ฮางิอ้ดะ	โคอิจิ	รัฐมนต็ร่
ว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ	การค้าแลิะอ่ต็สาห่กรรมญี่่�ป่�น	(METI)	เดินทาง
เย่ือนประเทศไทย่	 เข้าเย่่�ย่มคารวะ	 พีลิ.อ.	 ประย่่ทธ์ิ์	 จันทร์โอช่า	 นาย่ก
รฐัมนต็ร	่พีร้อมทั�งได้แลิกเปล่ิ�ย่นความคิดเห็่นถ่ึงทิศทางในอนาคต็	ในด้าน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระห่ว่างไทย่กับญี่่�ป่�น	 รวมไปถึ่งความร่วมมือ
ภูาย่ใต็น้โย่บาย่การพีฒันาเศรษฐกจิช่ว่ภูาพี-เศรษฐกจิห่มน่เวย่่น-เศรษฐกิจ
ส่เข่ย่ว	(BCG)	ของประเทศไทย่	แลิะย่่ทธิ์ศาสต็ร์พีลิังงานส่เข่ย่ว	(Green	
Growth	Strategy)	ของประเทศญี่่�ป่�น
	 นอกจากน่�	 นาย่ฮางิอ้ดะ	 ได้เข้าพีบเพีื�อห่ารือกับนาย่ดอน	 ปรมัต็ถ์ึวินัย่             
รองนาย่กรัฐมนต็ร่แลิะรัฐมนต็ร่ว่าการกระทรวงต็่างประเทศ	 นาย่																																													
ส่พีัฒนพีงษ์	พีันธิ์์ม่เช่าว์	รองนาย่กรัฐมนต็ร่แลิะรัฐมนต็ร่ว่าการกระทรวง
พีลิังงาน			นาย่เอนก	เห่ลิ่าธิ์รรมทัศน์	รัฐมนต็ร่ว่าการกระทรวงอ่ดมศ่กษา	
วิทย่าศาสต็ร์	วิจัย่แลิะนวัต็กรรม	แลิะ	นาย่ส่ริย่ะ	จ่งร่่งเรืองกิจ	รัฐมนต็ร่
ว่าการกระทรวงอ่ต็สาห่กรรม	 โดย่	 รัฐมนต็ร่ฮางิอ้ดะยื่นยั่นว่าจะม่การ

รัฐมนต็รีว่ากุารกุระที่รวงเศรษฐกุิจุ กุารค้าและอุต็ส่าหกุรรมญี่่�ปุุ่�นเยือนปุ่ระเที่ศไที่ย
พีัฒนาความร่วมมือในด้านอ่ต็สาห่กรรม	การค้า	แลิะพีลิังงาน
	 ในโอกาสน่�	 รัฐมนต็ร่ฮางิอ้ดะย่ังได้ลิงนามบันท่กความร่วมมือว่าด้วย่
การเป็นห่่้นส่วนทางพีลัิงงาน	 ร่วมกับนาย่ส่พัีฒนพีงษ์	 พีันธิ์์ม่เช่าว์	 รอง
นาย่กรัฐมนต็ร่	 เพีื�อส่งเสริมความร่วมมือการเปล่ิ�ย่นผ่านด้านพีลัิงงานให้่
ประเทศไทย่ก้าวเข้าส้่สังคมคาร์บอนต็�ำ	 พีร้อมทั�งออกแถึลิงการร่วมกัน
ในด้านการลิงท่นในอนาคต็เพีื�อก้าวไปส้่	“การร่วมสร้างสรรค์”	สังคมแลิะ
เศรษฐกิจท่�ย่ั�งย่ืนด้วย่นวัต็กรรม	 ภูาย่ใต็้กรอบนโย่บาย่การลิงท่นเอเช่่ย่-
ญ่ี่�ป่�นเพืี�ออนาคต็	 แลิะแลิกเปล่ิ�ย่นห่นังสือเพืี�อม่่งห่าโอกาสความร่วมมือ
ให่ม่ในนโย่บาย่	BCG	ร่วมกับนาย่เอนก	 เห่ลิ่าธิ์รรมทัศน์	 รัฐมนต็ร่ว่าการ
กระทรวงอ่ดมศ่กษา	 วิทย่าศาสต็ร์	 วิจัย่แลิะนวัต็กรรม	 แลิะ	 นาย่ส่ริย่ะ																	
จ่งร่่งเรืองกิจ	รัฐมนต็ร่ว่าการกระทรวงอ่ต็สาห่กรรม
	 ทา้ย่ท่�สด่	ยั่งได้มโ่อกาสแลิกเปล่ิ�ย่นความคิดเห็่นกับประธิ์าน	ห่อการค้า
ญี่่�ป่�น-กร่งเทพีฯ	(JCC)	แลิะเข้าเย่่�ย่มช่มโรงงานรถึย่นต็์ของบริษัทโต็โย่ต็้า

	 เมื�อวันท่�	 15	 ธิ์ันวาคมท่�ผ่านมา	 ได้ม่การจัดพีิธิ์่มอบ	 "ห่นังสือ																											
แสดงความขอบค่ณจากรัฐมนต็ร่ว่าการกระทรวงการต็่างประเทศ"	 โดย่																										
นาย่นะช่ดิะ	คะส่ย่ะ	เอกอคัรราช่ทต้็ญี่่�ป่�นประจำประเทศไทย่	มอบห่นงัสอื
แสดงความขอบค่ณแลิะโลิ่รางวัลิแก่ต็ัวแทนจากโรงพีย่าบาลิ	 BNH	 โรง
พีย่าบาลิสมิต็ิเวช่	ส่ข่มวิท	โรงพีย่าบาลิสมิต็ิเวช่	ศร่ราช่า	โรงพีย่าบาลิสิน
แพีทย่์	ศร่นครินทร์	โรงพีย่าบาลิสินแพีทย่์	เสร่รักษ์	โรงพีย่าบาลิเช่่ย่งให่ม่	
ราม	 โรงพีย่าบาลิบำร่งราษฎิร์	 อินเต็อร์เนช่ั�นแนลิ	 โรงพีย่าบาลิกร่งเทพี	
โรงพีย่าบาลิเมดพีาร์ค	 แลิะโรงพีย่าบาลิราช่เวช่	 เช่่ย่งให่ม่	 ณ	 ทำเน่ย่บ
เอกอัครราช่ท้ต็ญี่่�ป่�น
	 "ห่นังสือแสดงความขอบค่ณจากรัฐมนต็ร่ว่าการกระทรวงการต็่าง

พัธ่ิุ์มอบหนงัส่อืแส่ดงความขอบคณุ์จุากุรฐัมนต็รวีา่กุารกุระที่รวงกุารต็า่งปุ่ระเที่ศญ่ี่�ปุุ่�น 
(ให้แกุ่โรงพัยาบาล 10 แห่งซ่�งร่วมมือฉี่ดวัคซ่นให้ชาวญี่่�ปุุ่�นที่่�อาศัยในปุ่ระเที่ศไที่ย)

ประเทศ"	 มอบให้่แก่องค์กรห่รือบ่คคลิท่�ม่ผลิงานในการส่งเสริมความ
สัมพีันธิ์์อันด่ระห่ว่างประเทศญี่่�ป่�นแลิะต็่างประเทศอันเป็นท่�ประจักษ์
	 ทา่มกลิางสถึานการณก์ารต็ดิเช่ื�อไวรสัโคโรนา่สาย่พีนัธ์่ิ์ให่มท่่�ทวค่วาม
รน่แรงข่�น	ในช่ว่งเวลิาท่�ม่ความจำเป็นอย่่างเรง่ดว่นในการฉด่วัคซน่	ในครั�ง
น่�ได้รบัความรว่มมือจากโรงพีย่าบาลิทั�ง	10	แห่ง่จัดโปรแกรมการฉด่วคัซน่
แอสต็ร้าเซเนก้าสำห่รับคนญี่่�ป่�น	ในช่่วงระห่ว่างเดือนสิงห่าคม	–	ต็่ลิาคม	
เมื�อปีท่�ผ่านมา	 ทำให้่ม่ช่าวญี่่�ป่�นท่�อาศัย่ในประเทศไทย่เข้ารับวัคซ่นผ่าน
โปรแกรมน่�มากกว่า	 1	 ห่มื�นคน	 ซ่�งจากความร่วมมือของโรงพีย่าบาลิทั�ง	
10	แห่่ง	ม่ส่วนสำคัญี่ย่ิ�งในการด้แลิรักษาส่ขภูาพีแลิะความปลิอดภูัย่ของ
ช่าวญี่่�ป่�น
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	 เมื�อวันท่�	8	กม่ภูาพีนัธิ์	์ท่�ผา่นมา	นาย่โอบะ	ย่อ่จิ	ิอป่ทต้็รกัษาการแทน
เอกอัครราช่ท้ต็ญี่่�ป่�นประจำประเทศไทย่	 พีร้อมทั�งนาย่ส่ช่าต็ิ	 	 ช่มกลิิ�น																																																																																														
รัฐมนต็ร่ว่าการกระทรวงแรงงาน	 แลิะคณะผ้้บริห่ารจากบริษัทมิน่แบ	
เข้าเย่่�ย่มคารวะ	พีลิ.อ.	ประย่่ทธิ์์	จันทร์โอช่า	นาย่กรัฐมนต็ร่	ณ	ทำเน่ย่บ
รัฐบาลิ	โดย่	ประธิ์านบริษัทมิน่แบ	ได้แสดงความขอบค่ณนาย่กรัฐมนต็ร่	
ท่�ได้ดำเนินมาต็รการป้องกันการแพีร่ระบาดขนาดให่ญี่่ในโรงงาน
อ่ต็สาห่กรรม	 (โครงการ	 Factory	 Sandbox)	 แลิะย่ืนย่ันว่าพีร้อมท่�จะ
เดินห่น้าลิงท่นในประเทศไทย่อย่่างต็่อเนื�อง	

	 เจแปนฟูาวน์เดช่ั�น	กร่งเทพีฯ	จัด	“เทศกาลิภูาพีย่นต็ร์ญี่่�ป่�น	2565”	
โดย่ได้รับการสนับสน่นจากสถึานเอกอัครราช่ทต้็ญ่ี่�ป่�นประจำประเทศไทย่	
ต็ั�งแต็ว่นัศก่รท์่�	4	กม่ภูาพีนัธิ์	์ถึง่วนัอาทติ็ย์่ท่�	13	กม่ภูาพีนัธิ์	์2565	เทศกาลิ
ภูาพีย่นต็ร์ญี่่�ป่�น	 2565	 (JFF2022)	 จัดการฉาย่ผลิงานภูาพีย่นต็ร์ญ่ี่�ป่�น
ท่�ได้รับรางวัลิ	 แลิะผลิงานให่ม่จำนวน	 12	 เรื�อง	 โดย่ต็ั�งแต็่วันศ่กร์ท่�	 25	
กม่ภูาพีนัธิ์	์ถึง่วนัอาทติ็ย่ท์่�	27	ก่มภูาพีนัธิ์	์2565	จดัฉาย่ภูาพีย่นต็ร	์9	เรื�อง	
ณ	โรงภูาพีย่นต็รเ์ฮา้ส์	สามย่า่น	กรง่เทพีฯแลิะต็ั�งแต็ว่นัศก่รท่์�	25	กม่ภูาพีนัธิ์์	
ถึ่งวันอาทิต็ย่์ท่�	27	ก่มภูาพีันธิ์์	2565	จัดการฉาย่ภูาพีย่นต็ร์	7	 เรื�อง	ใน

โรงภูาพีย่นต็ร์เอสเอฟูเอก็ซ์																																																				
ซ่ เ น ม่ า 	 จ . เ ช่่ ย่ ง ใ ห่ ม่	
นอกจากน่�	 ในระห่ว่างจัด
เทศกาลิภูาพีย่นต็ร์	 (14	
ก.พี.	 -	 	 27	 ก.พี.)	 ยั่งจัด
เทศกาลิภูาพีย่นต็ร์ญี่่�ป่�น
แบบออน ไ ลิน์ 	 2 5 6 5	
(Japanese	Film	Festival	

อุปุ่ที่่ต็ญี่่�ปุุ่�นเข้าเย่�ยมคารวะนายกุรัฐมนต็รี

เที่ศกุาลภาพัยนต็ร�ญี่่�ปุุ่�น 2565

	 อ่ปท้ต็โอบะ	ได้แสดงความขอบค่ณความช่่วย่เห่ลิือของรัฐบาลิไทย่ท่�
มอบให่้แก่บริษัทมิน่แบ	 แลิะบริษัทในภูาคเอกช่นของญี่่�ป่�นมาโดย่ต็ลิอด	
รฐับาลิญี่่�ป่�นมค่วามม่่งมั�นท่�จะพัีฒนาความร่วมมือกับรัฐบาลิไทย่อย่า่งต่็อ
เนื�อง	โดย่เฉพีาะ	"ย่ท่ธิ์ศาสต็ร์พีลิงังานสเ่ขย่่ว	(Green	Growth	Strategy)"	
ของประเทศญี่่�ป่�น	แลิะ	"เศรษฐกิจช่่วภูาพี	-	ห่ม่นเว่ย่น	-	ส่เข่ย่ว	(BCG)"	
ของประเทศไทย่	เป็นต็้น
	 นาย่กรฐัมนต็ร	่แสดงความขอบคณ่การลิงทน่ของประเทศญี่่�ป่�น	ทั�งน่�
รัฐบาลิไทย่ย่ังสนับสน่นให่้ภูาคเอกช่นม่่งส้่การเข้าส้่สังคมคาร์บอนต็�ำ

Online	 2022)	 โดย่ผ้้ช่มไม่เส่ย่ค่าใช่้จ่าย่ใดๆ	 เพืี�อให่้ประช่าช่นช่าวไทย่
สามารถึเพีลิิดเพีลิินไปกับภูาพีย่นต็ร์ญี่่�ป่�นได้ในท่กๆภู้มิภูาคอ่กด้วย่
	 โดย่เมื�อวันพีฤหั่สบด่ท่�	 3	 ก่มภูาพัีนธ์ิ์	 ท่�ผ่านมา	 ได้ม่พิีธ่ิ์เปิดเทศกาลิ
ภูาพีย่นต็ร์ญี่่�ป่�น	2565	ณ	โรงภูาพีย่นต็ร์เฮ้าส์	สามย่่าน	กร่งเทพีฯ	โดย่ม่
นาย่ช่ิเงกิ	โคบาย่าช่ิ	ผ้้อำนวย่การสำนักข่าวสารญี่่�ป่�นแลิะท่�ปร่กษา	สถึาน
เอกอัครราช่ท้ต็ญี่่�ป่�นประจำประเทศไทย่	เข้าร่วมงาน	
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	 *JENESYS	(อ่า่นว่า่	เจ-เน-ซิสิ)	คืือ่	โคืรงการแลกเปล่�ยนเพื่่�อ่สง่เสรมิคืว่ามเข้า้ใจต่่อ่ประเทศญ่ี่�ป่�น	ดำำาเนนิการโดำยกระทรว่งการต่่างประเทศ	เปน็การ
ส่งเสริมคืว่ามเข้้าใจต่่อ่ประเทศญี่่�ป่�นในดำ้านต่่างๆ	เช่่น	การเมือ่ง	เศรษฐกิจ	สังคืม	ว่ัฒนธรรม	ประว่ัต่ิศาสต่ร์	นโยบายต่่างประเทศ	เป็นต่้น	ผ่่านการส่ง
เยาว่ช่นผ่้้เป็นอ่นาคืต่เพื่่�อ่แลกเปล่�ยนระหว่่างประเทศญี่่�ป่�นกับแต่่ละประเทศในภู้มิภูาคืเอ่เช่่ย					และโอ่เช่่ยเน่ย	รว่มทั�งจัดำกิจกรรมแลกเปล่�ยนอ่อ่นไลน์	เพื่่�อ่
ให้เยาว่ช่นไดำ้เผ่ยแพื่ร่และเสริมสร้างคืว่ามสัมพื่ันธ์ระหว่่างทั�งสอ่งประเทศและในระหว่่างภู้มิภูาคื
	 เนื�อ่งจากการแพื่ร่ระบาดำข้อ่งเช่ิ�อ่ไว่รัสโคืโรนาต่ั�งแต่่ปี	พื่.ศ.	2563	ต่่อ่เนื�อ่งมาจนถึึง	พื่.ศ.	2564		จึงไดำ้เปล่�ยนการจัดำกิจกรรมแลกเปล่�ยน	ณ	ประเทศ
ญี่่�ป่�นข้อ่งโคืรงการ	JENESYS2020	และ	JENESYS2021	ให้เป็นการสัมมนาแลกเปล่�ยนในร้ปแบบอ่อ่นไลน์	ซิึ�งจัดำข้ึ�นในปี	พื่.ศ.	2565

	 กระทรวงการต่็างประเทศญี่่�ป่�นจัดโครงการ	 JENEYS2020	 หั่วข้อ	
“มาต็รการการจัดการขย่ะพีลิาสติ็กทางทะเลิ”	ในรป้แบบกิจกรรมสัมมนา
ออนไลินผ์า่นระบบซม้	ข่�นระห่ว่างวนัท่�	25-30	มกราคม	พี.ศ.	2565	โดย่ม่
ต็วัแทนผ้้เขา้ร่วมโครงการซ่�งเปน็เย่าวช่นท่�ทำงานเก่�ย่วขอ้งกบัการจัดการ
ขย่ะพีลิาสติ็กทางทะเลิแลิะกระทรวงทรัพีย่ากรแลิะสิ�งแวดล้ิอม	 จาก	 4	
ประเทศ	ได้แก่		กัมพี้ช่า,	ลิาว	ไทย่	แลิะเว่ย่ดนาม	โดย่ม่กิจกรรม	ได้แก่	
การบรรย่าย่ความร้้พีื�นฐานเก่�ย่วกับประเทศญี่่�ป่�น,	 การบรรย่าย่เก่�ย่วกับ
ห่ัวข้อ	 “มาต็รการการจัดการขย่ะพีลิาสต็ิกทางทะเลิ”	แลิะ	“เป้าห่มาย่
การพีฒันาท่�ย่ั�งย่นื”,	การนำช่มสถึานท่�ทอ่งเท่�ย่วทอ้งถึิ�น	แลิะการบรรย่าย่
เก่�ย่วกับกิจกรรมการเก็บขย่ะในญี่่�ป่�น	 ซ่�งนอกจากผ้้เข้าร่วมจะได้เร่ย่น
ร้้เก่�ย่วประเทศญ่ี่�ป่�นอย่่างลิ่กซ่�งมากยิ่�งข่�นแลิ้ว	 ยั่งได้เร่ย่นร้้เก่�ย่วกับการ
ร่ไซเคิลิขย่ะพีลิาสต็ิกแลิะเทคโนโลิย่่การใช่้วัสด่ทดแทนในประเทศญี่่�ป่�น	

	 สถึานเอกอัครราช่ท้ต็ญี่่�ป่�น	 ได้รับความร่วมมือจากกระทรวง
ศ่กษาธิ์ิการในการคัดเลิือกเย่าวช่นเข้าร่วมโครงการแลิกเปลิ่�ย่นเย่าวช่น	
JENESYS2020	 หั่วข้อ	 “การแลิกเปลิ่�ย่นวัฒนธิ์รรมแลิะภูาษาญี่่�ป่�น”		
แลิะ	 JENESYS2021	 หั่วข้อ	 “การแลิกเปล่ิ�ย่นระห่ว่างนักเร่ย่นไทย่แลิะ
ญี่่�ป่�น”	 ในร้ปแบบออนไลิน์	 ดำเนินการโดย่กระทรวงการต็่างประเทศ
ญี่่�ป่�น	 	 ระห่ว่างวันท่�	 25-31	มกราคม	พี.ศ.	 2565	 โดย่เป็นการสัมมนา
แลิกเปลิ่�ย่นทำกิจกรรมออนไลิน์ของนักเร่ย่นไทย่ท่�กำลิังศ่กษาภูาษา
ญ่ี่�ป่�นในระดับชั่�นมัธิ์ย่มศก่ษาต็อนปลิาย่จาก	4	โรงเร่ย่น	ได้แก่	โรงเร่ย่น																																																																																																			
วรนาร่เฉลิิม	 จังห่วัดสงขลิา,	 โรงเร่ย่นเบญี่จมราช้่ทิศ	 จังห่วัดปัต็ต็าน่,	

โครงกุารแลกุเปุ่ล่�ยนเยาวชน  JENESYS 
หรือ  Japan-East Asia Network
of Exchange for Students and Youths 

กุารส่ัมมนาแลกุเปุ่ล่�ยนออนไลน� ในโครงกุารแลกุเปุ่ล่�ยนเยาวชน 
JENESYS2020 หวัข้อ  “มาต็รกุารกุารจัุดกุารขยะพัลาส่ติ็กุที่างที่ะเล” 

กุารสั่มมนาแลกุเปุ่ล่�ยนออนไลน�ระหว่างนักุเรียนไที่ยและญ่ี่�ปุุ่�นในโครงกุารแลกุเปุ่ล่�ยน
เยาวชน JENESYS2020 หัวข้อ “กุารแลกุเปุ่ล่�ยนวัฒนธุ์รรมและภาษาญ่ี่�ปุุ่�น”  และ 
JENESYS2021 หัวข้อ “กุารแลกุเปุ่ล่�ยนระหว่างนักุเรียนไที่ยและญี่่�ปุุ่�น” 

รวมทั�งแลิกเปลิ่�ย่นความร้้แลิะความคิดเห่็นในเรื�องมาต็รการการจัดการ
ขย่ะพีลิาสต็ิกของแต็่ลิะประเทศอ่กด้วย่

โรงเร่ย่นแก่งคอย่	 จังห่วัดสระบ่ร่	 แลิะโรงเร่ย่นวิทย่าน่ก้ลินาร่	 จังห่วัด
เพีช่รบ้รณ์	จำนวนทั�งห่มด	78	คน		โดย่ในกิจกรรมน่�นักเร่ย่นไทย่ซ่�งกำลิัง
ศ่กษาวิช่าภูาษาญี่่�ป่�นได้ทำกิจกรรมออนไลิน์ผ่านระบบซ้ม	ได้แก่	การเข้า
ฟูังบรรย่าย่เก่�ย่วกับประเทศญ่ี่�ป่�น	 การร่วมทัวร์นำช่มศาลิเจ้าแลิะย่่าน
การค้าเขต็โอส่	 เมืองนาโงย่่า	 จังห่วัดไอจิ	 แลิะเมืองฮาโกดาเต็ะ	 จังห่วัด
ฮอกไกโด	 แลิะเข้าฟูังบรรย่าย่จากเจ้าห่น้าท่�องค์กรปกครองส่วนท้องถึิ�น	
เปน็ต็น้	ซ่�งในการสัมมนาครั�งน่�นกัเรย่่นไทย่ได้แสดงความสนใจในประเทศ
ญ่ี่�ป่�นเป็นอย่่างมาก	 พีร้อมทั�งยั่งม่การถึามคำถึามแลิะพ้ีดค่ย่เก่�ย่วกับ
วัฒนธิ์รรม	สถึานท่�ท่องเท่�ย่ว	อนิเมช่ัน	ของญี่่�ป่�นร่วมกันอย่่างสน่กสนาน
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ขนมซาก่ระโมจ ิ: ©アフロ

 ใ น ป ร ะ เ ที่ ศึ ญี่่� ปุ� น สู่ า ม้ า ร ถ
เพื่ลิิดเพื่ลิินไปกุับขึ้นม้หว่านในแต้�ลิะ
ฤดูกุาลิ นับตั้�งแต้�สู่มั้ยู่เอโดะม้าจำนถ่ง
ปัจำจุำบัน “ขึ้นม้ซากุุระโม้จำิ” ถือเป็นหน่�ง
ในขึ้นม้ญี่่�ปุ�นที่่�ได้รับคว่าม้นิยู่ม้อยู่�าง
ม้ากุ เมื้�อเขึ้้าสูู่�ฤดูใบไม้้ผลิิ ขึ้นม้ซากุุระ
โม้จำิ ที่ำาจำากุแป้งแผ�นบางๆสู่อดไสู่้ด้ว่ยู่
ถั�ว่แดงบดแลิว้่ห�อดว้่ยู่ใบขึ้องต้น้ซากุุระ
ดอง ใหกุ้ลิิ�นหอม้สู่ดช้ื�นเม้ื�อรบัประที่าน 
ว่ารสู่ารจำากุญี่่�ปุ�นฉับับน่�จำะม้าแนะนำา
ว่ิธี่กุารที่ำาขึ้นม้ซากุุระโม้จิำแบบภูม้ิภาค
คันโต้

ขนมซากุุระโมจิิขนมซากุุระโมจิิ

1. นำใบซาก่ระดองแช่่ลิงในน�ำประมาณ	30	นาท่	–	1	ช่ั�วโมง	จน
ร้้ส่กว่าเกลืิอท่�ดองใบซาก่ระออกมา	 (ช่ิมน�ำท่�แช่่ว่าม่รสเค็ม)	 แลิ้วจ่ง
เอาใบซาก่ระข่�นจากน�ำ	ใช้่กระดาษทิช่ช่้่ซับเอาน�ำแลิะความช่ื�นออก	
2. เต็มิแปง้ช่ริาทามะลิงในถึว้ย่ผสม	คอ่ย่ๆใสน่�ำทล่ิะนดิ	คนสว่นผสม
ดว้ย่ต็ะกรอ้มอืจนเขา้กนั	จากนั�นเต็มิแปง้ฮาคร่คิ	ิแลิะน�ำต็าลิลิงไป	คน
ส่วนผสมต็่อจนแป้งเป็นเนื�อเด่ย่วกัน	
3. เมื�อไดส้ว่นผสมแลิว้	คอ่ย่ๆใสส่ผ่สมอาห่าร	(แดง)	ท่�ลิะลิาย่น�ำแลิว้
ลิงไป

4. อ่่นกระทะ	 (ทรงต็ื�น)	 ทาน��ามันบางๆต็ั�งไฟูอ่อน	 ใช่้กระบวย่ห่รือ
ทัพีพี่ต็ักส่วนผสม	(ประมาณ	2	ช้่อนโต็๊ะ)	ห่ย่อดลิงบนเต็าโดย่เกลิ่�ย่
เนื�อแป้งให่้ม่ขนาดประมาณ	10	ซม.	รอจนแป้งส่กระวังอย่่าให้่แป้ง
ไห่ม้	แลิ้วจ่งตั็กใส่ภูาช่นะ	พีักแป้งไว้จนเย่็น	
5. นำแปง้ท่�พัีกไวม้าใสถ่ึั�วแดงบด	โดย่นำดา้นท่�นาบกบักระทะไวด้า้น
นอก	 ม้วนแป้งเป็นทรงกระบอก	แลิะนำใบซาก่ระท่�พีักไว้มาม้วนไป
กับต็ัวขนมอ่กครั�ง	เป็นอันเสร็จสมบ้รณ์					

เพี่ย่งแสกน	QR	Code	ด้วย่กลิ้องของโทรศัพีท์
มือถึือ	 ท่านก็สามารถึอ่านวารสารจากญี่่�ป่�นใน
ร้ปแบบไฟูลิ	์PDF	พีรอ้มทั�งฉบบัย่อ้นห่ลิงัใน	1	ปี

อ่่านวารสารจากญ่ี่�ปุ่่� นย้้อ่นหลัังผ่่าน QR Code

แปุ่้งชิริั�ท่�ม่ะ (แปุ่้งข้�วเจ้�ญี่่�ปุ่่�น)
แปุ่้งฮ�ค่ริัคิ (แปุ่้งสำ�ล่่ท่่�ม่่คว�ม่เหน่ยวน้อย)
นำ��ต่�ล่
นำ��

สำผ่สำม่อ�ห�รั (แด้ง)
นำ��ม่ันพีืชิ
ถ้ั�วแด้งบด้
ใบซ�ก็่รัะด้อง

10 ก็รััม่
50 ก็รััม่

1 ชิ้อนโต๊่ะ
70 ม่ล่.

เล็่ก็น้อย
1 ชิ้อนชิ�
120 ก็รััม่

6 ใบ

วัต็ถุุดิบ (ส่ำาหรับขนม 6 ชิ�น) 

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



ประกาศยตุกิารตพีมิพว์ารสารจากญี่ปุน่ 

เรียน ท่านผู้อ่านวารสารจากญี่ปุ่น 

ส านักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย ได้จัดตีพิมพ์ “วารสารจาก
ญี่ปุ่น” จ านวน 4 ฉบับต่อปี มาอย่างต่อเนื่อง แต่ขอเรียนให้ท่านทราบว่า วารสารจากญี่ปุ่นที่ตีพิมพ์เป็น
ประจ าจะตีพิมพ์วารสารฉบับนี้ (ฉบับที่1/2565) เป็นฉบับสุดท้าย  

กองบรรณาธิการรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความสนใจจากท่านผู้อ่านทุกท่านมาโดยตลอด
เป็นระยะเวลายาวนาน  

จากนี้ไป วารสารจากญี่ปุ่นจะตีพิมพ์ในรูปแบบฉบับพิเศษ ตามกิจกรรมหรือโอกาสพิเศษต่างๆ ใน
อนาคต ส าหรับข่าวสารกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และเรื่องราวที่น่าสนใจทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
จะประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย ซึ่งท่านผู้ อ่าน
สามารถติดตามได้จาก https://www.facebook.com/EMB.JAPANinTHAILAND หรือ สแกนจาก QR 
code ที่อยู่ด้านล่างของจดหมายฉบับนี้  

สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านทุกท่านอีกครั้ง ซึ่งจากนี้ไป ยังคงมุ่งมั่นที่จะ
ประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่น่าสนใจของญี่ปุ่นให้กับทุกท่านต่อไป  

ส านักข่าวสารญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย 

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

https://www.facebook.com/EMB.JAPANinTHAILAND



