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ฉิระชิ ซูชิ

อาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย

อาหารญีป่ นุ่ เริม่ เป็นทีน่ ยิ มโดยทัว่ ไปในประเทศไทย ตัง้ แต่ชว่ งระยะ
เวลาประมาณก่อนหรือหลัง ค.ศ. 2000 ไม่นานนัก ซึ่งเป็นเวลาที่ร้าน
อาหารญี่ปุ่นเริ่มเปิดให้บริการ ในปัจจุบัน มีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดบริการ
อยู่ทั่วประเทศไทย จ�ำนวน 2,346 ร้าน (ข้อมูลจาก JRO ค.ศ. 2015)  
ในช่วงแรก ร้านอาหารญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนรสชาติเพื่อให้ถูกปากลูกค้า
คนไทย อาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยได้ก้าวผ่าน “ช่วงเวลาความนิยม”
ไปสู่ “ช่วงเวลาของการยอมรับความดั้งเดิมของญี่ปุ่น”
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาความนิยม  ได้เกิดความเปลีย่ นแปลงใน
ความนิยมอาหารญีป่ นุ่ ขึน้   เดิมร้านอาหารญีป่ นุ่ จะเตรียมเครือ่ งปรุงทีค่ น
ไทยชอบไว้ให้ด้วย เช่น พริกเพื่อเพิ่มความเผ็ด หรือน�้ำเชื่อมเพื่อใส่ในน�้ำ
ชาเขียว เป็นต้น แต่เมื่อไม่นานมานี้ ชาวไทยเริ่มค้นหาและรับประทาน
อาหารที่มีรสชาติดั้งเดิมของญี่ปุ่นมากขึ้น
ในปี ค.ศ. 2013 องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น
(JETRO) ได้ท�ำการส�ำรวจผู้บริโภคในต่างประเทศเกี่ยวข้องกับอาหาร
ของญี่ปุ่น เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าอาหารที่ผลิตใน
ประเทศญีป่ นุ่ และอาหารญีป่ นุ่ รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีอ่ าศัยอยู่
ในต่างประเทศ ใน 6 เมือง ได้แก่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เมืองโฮจิมนิ                                                                                                         
ประเทศเวียดนาม กรุงเทพฯ ประเทศไทย กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล และเมืองดูไบ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในครั้งนี้จะขอน�ำเสนอเนื้อหาบางส่วน จากผล
การส�ำรวจในครั้งนี้เฉพาะข้อมูลของกรุงเทพฯ (อ้างอิงข้อมูลจาก 日本
食品に対する海外消費者アンケート調査 โดย องค์การส่งเสริมการ
ค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO))
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ตารางที่ 1 อาหารต่ า งประเทศที่ ผู ้ อ าศั ย ใน
กรุงเทพฯ ประเทศไทยชื่นชอบ

ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ มีความชืน่ ชอบอาหารญีป่ นุ่ มากทีส่ ดุ เป็นอันดับ
ที่ 1  66.6% ตามด้วย อาหารจีน 12.8 % และอาหารเกาหลี 6.8 %
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ตารางที่ 2 เหตุผลทีช่ อบรับประทานอาหารญีป่ นุ่
เหตุผลที่ ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ มีความชืน่ ชอบอาหารญีป่ นุ่ มากทีส่ ดุ
เป็นอันดับที่ 1 คือ อาหารญี่ปุ่นรสชาติดี 40.5% ตามด้วย ผู้บริโภค
ค�ำนึงถึงสุขภาพ 28.5 % และผู้บริโภครู้สึกว่าอาหารญี่ปุ่นสะอาดและ
ใช้วัตถุดิบชั้นดี 10.5 %
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ตารางที่ 3 เมนูอาหารญี่ปุ่นที่ชื่นชอบ

เมนูอาหารญี่ปุ่นที่ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ชื่นชอบมากที่สุดเป็นอันดับที่
1 คือ ซาชิมิ (ปลาดิบ) และซูชิ 32%  ตามด้วย ชาบูชาบู 13.6 % และ
สุกี้ยากี้ 10.4 %
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แนวโน้มตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย
องค์กรส่งเสริมร้านอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศ (Organization to
Promote Japanese Restaurants Aboard หรือ JRO) เป็นองค์กรไม่แสวง
ผลก�ำไร ท�ำหน้าที่ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมการรับประทานอาหารและ
อุตสาหกรรมอาหารญี่ปุ่น รวมทั้งให้การสนับสนุนร้านอาหารญี่ปุ่นให้เป็นที่
แพร่หลาย ในทุกภูมิภาคทั่วโลก
นับตั้งแต่ JRO ได้ตั้งสาขาที่ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2008 ได้ด�ำเนิน
กิ จ กรรมต่ า งๆ คื อ 1. ส� ำ รวจอุ ต สาหกรรมอาหารญี่ ปุ ่ น นอกบ้ า น ใน
ประเทศไทย 2. ฝึกอบรมเทคนิคการปรุงอาหารญี่ปุ่นและการควบคุมดูแล
สุขอนามัย  3. อบรมพ่อครัวอาหารญี่ปุ่น โดยผ่านการแลกเปลี่ยนกับหน่วย
งานด้านอาหารของชาติต่างๆ และโรงเรียนสอนการประกอบอาหารใน
ประเทศไทย 4. ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบให้กับร้าน
อาหารญี่ปุ่น เป็นต้น
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2015 จ�ำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วทั้งประเทศไทย
มีมากถึง 2,346 ร้าน เป็นรองจากร้านอาหารไทยเท่านั้น ขณะที่ ล�ำดับที่ 3
ร้านอาหารอิตาลีมีจ�ำนวน 2,027 ร้าน และอันดับที่ 4 ร้านอาหารอเมริกันมี
จ�ำนวน 1,754 ร้าน
ร้านอาหารญี่ปุ่นมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งมีอยู่ 2,121 ร้าน เพิ่มขึ้น 11.5 %  การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น จาก
จ�ำนวนร้านอาหารเปิดใหม่ 514 ร้าน มีร้านอาหารที่ได้ปิดให้บริการไปแล้ว 271 ร้าน  ในปีค.ศ. 2015 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปเยือน
ประเทศญี่ปุ่นประมาณ 8 แสนคน ชาวไทยจ�ำนวนมากขึ้น ได้รับรู้ถึงราคาของอาหารญี่ปุ่นแบบแท้จริง ดังนั้นผมจึงคิดว่าจะจัดหาวัตถุดิบที่มี
ราคาสมเหตุสมผล เช่น การใช้วัตถุดิบคุณภาพดีที่ผลิตในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงอาหารญี่ปุ่นแบบแท้จริงด้วย
Organization to Promote Japanese Restaurants Abroad
Thailand Branch Manager Yasumasa Asai
(เอื้อเฟื้อภาพถ่าย : JRO)
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อายุยืนยาวด้วยอาหารญี่ปุ่น

จากข้อมูลในรายงาน World Health Statistics ซึ่งจัดพิมพ์เป็นรายปี พิมพ์โดยองค์การอนามัยโลก World
Health Organization (WHO) ทุกปี จากรายงานใน World Health Statistics 2014 พบว่า อายุเฉลี่ยของ
คนญี่ปุ่น เพศชายมีอายุเฉลี่ย 80.0 ปี และ เพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 87.0 ปี จากการส�ำรวจในปี ค.ศ. 2012 ผู้หญิง
ญี่ปุ่นมีอายุเฉลี่ยยืนยาวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของโลก ตามด้วย ผู้หญิงสเปน และสวิตเซอร์แลนด์ ส�ำหรับ
ผู้ชายชาวญี่ปุ่น มีอายุเฉลี่ยยืนยาวเป็นอันดับที่ 8 ของโลก
อาหารญี่ปุ่น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ชาวญี่ปุ่นมีอายุยืนยาว  
ตั้งแต่ในอดีต อาหารญี่ปุ่นส่วนมากจะใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล ซึ่งมีผล
ต่อการปรับสภาพร่างกายให้พร้อมกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่าง
เช่น พืชผักในฤดูหนาว อาทิ หัวไชเท้า มีวิตามินและคาร์โบไฮเดรต ที่
ช่วยต่อต้านความหนาวเย็น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ยังมีคุณค่าทาง
โภชนาการ และรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้ วาซาบิที่รับประทานร่วมกับปลาดิบ รวมถึงน�้ำส้มสายชู
ยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อโรคด้วย จึงสามารถกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญา
ของชาวญี่ปุ่นในการปรุงอาหาร เช่น “ซูชิ” ที่ประกอบไปด้วย ข้าวซูชิ
(ข้าวผสมน�ำ้ ส้มสายชู) ปลาดิบ และ วาซาบิ สามารถรับประทานได้อย่าง
ปลอดภัยและมีรสชาติอร่อย
ประเทศญีป่ นุ่ มีวฒ
ั นธรรมการรับประทานอาหารอันเป็นเอกลักษณ์
เมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ คนญี่ปุ่นบริโภคไขมันในปริมาณต�่ำ 
บริโภคข้าวซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารหลัก อีกทั้ง ชาวญี่ปุ่นยัง                                                                                                 
รับประทานปลา อาหารทีไ่ ด้จากถัว่ เช่น เต้าหู้ นัทโตะ มิโซะ เป็นต้น เป็น
จ�ำนวนมาก วัฒนธรรมการรับประทานอาหารเช่นนี้ ช่วยคุ้มกันการเกิด
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Arterial sclerosis) นอกจากนี้ การบริโภคชา
เขียวยังมีสารต้านอนุมลู อิสระจ�ำนวนมาก เช่น สารแคทีชนิ และ วิตามิน
ซี เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยป้องกัน โรคมะเร็ง และ ภาวะหลอดเลือดแดง
แข็งตัว

เพศชาย

ประเทศ
อซแลนด
วิตเซอรแลนด
อสเตรเลีย
สราเอล
งคโปร
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ตาลี
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กเซมเบิรก
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ตารางที่ 1 อายุเฉลีย่ ของประชากรในปี ค.ศ.2012
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เพศชาย
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ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งซูชิ

ทัว่ โลกต่างรูจ้ กั “ซูช”ิ ในฐานะตัวแทนของอาหารญีป่ นุ่ การผสมผสานกันอย่างลงตัว ของ “ข้าว” และ “ปลา”
ซึ่งเป็นอาหารหลักในการบริโภคของชาวญี่ปุ่น ท�ำให้เกิด “ซูชิ” วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวญี่ปุ่น ซึ่ง
มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และแพร่หลายอย่างกว้างขวาง ซูชิมีต้นก�ำเนิดมาจากการถนอมอาหารโดยอาศัยกรด
แลคติกซึ่งได้จากการหมักข้าวช่วยถนอมปลาไม่ ให้เน่าเสีย ในปัจจุบัน ซูชิยังคงมีรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา สะท้อนให้ทราบถึงเอกลักษณ์ของผู้คน
และสภาพทางภูมิศาสตร์ในแต่ละท้องถิ่น
เมื่อกล่าวถึง “ซูชิ” มักจะนึกถึงพ่อครัวซูชิ ที่ก�ำลังประกบข้าว (ผสมผสานด้วยเกลือและน�้ำส้มสายชูเล็ก
น้อย) กับหน้าซูชิ จนออกมาเป็น “นิงิริ ซูชิ” ซึ่งถือก�ำเนิดในต้นศตวรรษที่ 19 ในช่วงเวลานั้น ถูกเรียกว่า
Edo Gourmets ก่อก�ำเนิดวัฒนธรรมในการบริโภคอาหารหลากหลายประเภท และยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั
ในฐานะตัวแทนอาหารของกรุงโตเกียว
นอกเหนือจาก “นิงิริ ซูชิ” ที่มีลักษณะของการวางหน้าซูชิบนข้าว
ที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้ว ยังมีซูชิอนื่ ๆ อีกหลายประเภท เช่น
ฉิระชิ ซูชิ และมะกิ ซูชิ ซึ่งจะขอแนะน�ำในครั้งนี้

ฉิระชิ ซูชิ

ซูชิประเภทหนึ่งที่ใส่ข้าวซูชิลงในภาชนะ แล้วโรยเครื่องลงบนหน้า
ข้าว ค�ำว่า “ฉิระชิ ซูช”ิ นัน้ มาจากค�ำว่า “ฉิระชิ” ทีแ่ ปลว่า “โรย โปรย”
เครื่องบนหน้าข้าวของซูชิ นิยมรับประทานกันมากในงานเฉลิมฉลอง
เทศกาลต่างๆ เช่น ในวันเด็กผู้หญิง เป็นต้น

มะกิ ซูชิ

ซูชิประเภทหนึ่ง โดยทั่วไปมีลักษณะ คือ น�ำสาหร่ายวางบนแผ่น
ไม้ไผ่ส�ำหรับม้วนซูชิ วางข้าวซูชิ และเครื่องต่างๆนานาลงบนข้าว จาก
นั้นม้วนให้กลม

วาซาบิ
“วาซาบิ” เป็นพืชที่มีต้นก�ำเนิดในประเทศญี่ปุ่น มีเอกลักษณ์
คือ สีเขียว กลิน่ สดชืน่ และมีรสเผ็ด ส่วนมากเราน�ำรากของวาซาบิมา
ขูด ใช้เพิ่มรสชาติให้กับอาหารต่างๆ เช่น  ซูชิ ซาชิมิ (ปลาดิบ) โอะ
ชะทซึเกะ และ โซบะ เป็นต้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในวัฒนธรรมการ
รับประทานอาหารญีป่ นุ่ วาซาบิมรี สชาติเผ็ดพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์
ส่วนประกอบของรสเผ็ดในวาซาบิ มีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อโรคใน
อาหาร นอกจากนี้ กลิ่นยังช่วยดับกลิ่นคาวของอาหาร จึงเหมาะที่จะน�ำมารับประทานคู่กับอาหารดิบ นอกจากนี้ เอนไซม์ peroxidase ใน
วาซาบิ ยังช่วยกระตุ้นให้ลดการดูดซึมสารแปลกปลอมต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย พบว่าช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากพฤติกรรมในการด�ำรง
ชีวิต เช่น มะเร็ง เป็นต้น วาซาบิสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี ปลูกมากในจังหวัดชิซึโอกะ นางาโนะ และชิมาเนะ  เป็นต้น
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อาหารญี่ปุ่น วัฒนธรรมอาหารอันอุดมไปด้วยอาหารทะเล

ประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ ผืนแผ่นดินที่กว้างใหญ่ถูกล้อมรอบด้วยทะเล มีกระแสน�้ำอุ่นและ
กระแสน�้ำเย็นหลายกระแสไหลผ่านมาบรรจบกัน ก่อให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอย่างอุดมสมบูรณ์ ด้วย
เหตุนี้ ตัง้ แต่ในสมัยโบราณคนญีป่ นุ่ จึงรับประทานอาหารทะเลมากมาย ครัง้ ในอดีต ชาวญีป่ นุ่ ไม่ได้รบั ประทานอาหาร
ทะเลแบบดิบๆ เพียงเท่านั้น แต่ยังน�ำอาหารทะเลมาปรุงและถนอมอาหารด้วยวิธีการต่างๆ นานา เช่น ย่าง ต้ม หมัก
เกลือ ตากแห้ง หมักซอส เป็นต้น
จากข้อมูลของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญีป่ นุ่ ในปี ค.ศ. 2014 เกีย่ วเนื่องด้วยปริมาณการบริโภคอาหาร
ในครัวเรือนของประชากร 1 คน ใน 1 ปี พบว่า คนญี่ปุ่นรับประทานอาหารทะเลมากที่สุดประมาณ 28.4 กิโลกรัม
ต่อคน ตามมาด้วย ไข่ไก่ 16.7 กิโลกรัม เนื้อไก่ 12.0 กิโลกรัม เนื้อหมู 11.8 กิโลกรัม และเนื้อวัว 5.9 กิโลกรัม

6

28.4

ปลา

ตารางที่ 1 ปริมาณการบริโภคอาหารในครัวเรือนของประชากรชาวญี่ปุ่น 1 คน ใน 1 ปี (กิโลกรัม)
ไขไก
ปลา
เนื้อไก
ไขไก
เนื้อหมู
เนื้อไก
เนื้อวัว
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ปลาหมึก
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เนื้อวัว
0
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จากข้อมูลของส�ำนักงานประมง กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ปรากฎว่าปริมาณการซื้ออาหารทะเลสดต่อประชากร
1คน เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ปลาแซลมอนมีปริมาณมากที่สุดเฉลี่ย 1,021.2 กรัม ตามด้วย ปลาหมึกเฉลี่ย 760.9 กรัม ปลา
มะกุโระ (ทูน่า) เฉลี่ย 725.4 กรัม ปลาบุริ (Yellow tail) เฉลี่ย 692.8 กรัม ปลาซันมะ เฉลี่ย 494.5 กรัม และ ปู เฉลี่ย 231.9 กรัม

มะกุโระ

ตารางที่ 2 ปริมาณการบริโภคปลาในครัวเรือนของประชากรชาวญีป่ นุ่ 1 คน ใน 1 ปี (กรัม)
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มะกุโระ

แซลมอน

ปลาหมึก

ปลาบุริ

ปลาซันมะ

ปลาซันมะ

231.9
231.9
ปู

ปู

ตลาดปลาสึ
คิจิ ตลาดจ�
ำปลาบุ
หน่ริ ายปลาขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก
มะกุโระ
แซลมอน
ปลาหมึก
ปลาซันมะ
ปู

สามารถกล่าวได้ว่า ตลาดปลาสึคิจิ คือ ตลาดจ�ำหน่ายปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียว และเป็นเรื่องยากที่จะหา
ตลาดจ�ำหน่ายปลาแบบนีใ้ นโลก ส�ำหรับชาวญีป่ นุ่ ทีช่ นื่ ชอบการรับประทานปลาแล้ว ตลาดปลาสึคจิ ิ ถือเป็นสถานทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญยิง่ บนพืน้ ที่
ขนาดใหญ่กว่า 230,000 ตารางเมตร ของตลาดสึคิจิ มีร้านขายปลีก-ขายส่ง รวมถึงนายหน้าขายปลาหลากหลายชนิด นับตั้งแต่ ร้านจ�ำหน่าย
ปลามะกุโระ (ทูน่า) ประมาณ 800 ร้าน นอกจากนี้ตลาดปลาสึคิจิยังมีร้านค้าสินค้าเฉพาะประเภท และร้านอาหารอีกด้วย
ในแต่ละวัน ปลาและสัตว์น�้ำประมาณ 480 ชนิด น�้ำหนักรวมกันประมาณ 2,000 ตัน ถูกขนส่งจากทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่างๆ
ทั่วโลก มายังตลาดปลาแห่งนี้ ในแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนจากการจ�ำหน่ายปลาและสัตว์น�้ำ  ประมาณ 1,800 ล้านเยน ถือเป็นตลาดจ�ำหน่าย
ปลาที่มียอดขายสูงสุดโดดเด่นที่สุดในโลก ภายในตลาด ยอดจ�ำหน่ายปลามะกุโระ (ทูน่า) มีประมาณ 10 % ของจ�ำนวนยอดจ�ำหน่ายทั้งหมด
คิดเป็นปริมาณ 200 ตัน หรือปลาจ�ำนวน 3,000 ตัว ช่วงที่จับปลาได้มากในบางครั้ง มีปลามะกุโระ (ปลาทูน่า) วางขายอยู่ในตลาดมากกว่า
5,000 ตัว และจ�ำหน่ายได้แทบทั้งหมด
อย่างรวดเร็วในเวลาไม่นาน ตลาดปลา
มะกุโระ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศทีส่ ดุ
ขวักไขว่ในตลาดขายปลาสึคิจิ  
©JNTO

©JNTO
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ญี่ปุ่นกับโมจิ

ส�ำหรับประเทศไทย เมื่อได้ยนิ ค�ำว่า “โมจิ” คนไทยส่วนใหญ่คงจะนึกถึงขนมเปีย๊ ะชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์
แต่แท้ที่จริงแล้ว ในประเทศญี่ปุ่น “โมจิ” คือ อาหารชนิดหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นรับประทานมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ท�ำ
จากข้าวเหนียวนึง่ น�ำมาต�ำในครกจนเหนียว มีรปู ร่างหลากหลาย ด้วยลักษณะพิเศษทีม่ คี วามเหนียวและยืด สร้าง
รสสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ เมื่อน�ำไปย่างไฟโมจิจะพองตัว หากน�ำไปต้ม โมจิจะนุ่ม ในเทศกาลปีใหม่ เทศกาลต่างๆ
ในแต่ฤดูกาล และการเฉลิมฉลอง ชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานโมจิเพื่อการเฉลิมฉลองมาตั้งแต่ในอดีตสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบัน ในครั้งนี้ จะขอน�ำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างโมจิกับชาวญี่ปุ่น

เทศกาลปีใหม่

จัดวางคะกะมิโมจิในบ้าน และรับประทานซุปโอะโซนิ คะกะมิโมจิ
คือ โมจิที่มีความศักดิ์สิทธ์ใช้ถวายแด่เทพเจ้า ผู้ดลบันดาลชีวิตใหม่ให้
กับมนุษย์ และสรรพสิ่งที่จะมายังบ้านเรือนในช่วงปีใหม่

วันที่ 7 กรกฎาคม เทศกาลทะนะบะตะ

ในบางท้องถิ่น มีการเซ่นไหว้ “ทะนะบะตะโมจิ” เพื่ออัญเชิญดวง
วิญญาณของบรรพบุรุษ

วันที่มีอากาศร้อนที่สุดในปี

ในบางท้องถิ่น มีการรับประทาน ”โดะโยโมจิ” เพื่อคลายความร้อน
ของอากาศและเพิ่มพลังให้กับร่างกาย

วันที่ 15 สิงหาคม

วันที่ 3 มีนาคม เทศกาลวันเด็กผู้หญิง

เทศกาลวันเด็กผู้หญิงเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองให้กับเด็กผู้หญิง มี
การประดับตกแต่งตุก๊ ตาวันเด็กผูห้ ญิง เพือ่ ขอพรให้เด็กผูห้ ญิงเติบโตขึน้
พร้อมด้วยสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุข นอกจากนี้ ยังประดับด้วย
โมจิสามสี บนชั้นวางตุ๊กตา สีแดงและสีเขียว หมายถึง ขับไล่สิ่งชั่วร้าย            
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

เพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของดวงวิญญาณบรรพบุรุษในเทศกาล
โอะบง ยังคงมีการเซ่นไหว้ด้วยโมจิหลงเหลืออยู่

ในช่วงดอกซากุระ

ในระหว่างการชมดอกซากุระผลิบาน ชาวญีป่ นุ่ จะรับประทานซากุระ
โมจิด้วย ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ในสมัยนาระ

กลางฤดู
ใบไม้ร่วง

มี ก ารเซ่ น ไหว้
ดังโงะทีท่ ำ� จากแป้ง
ข้ า วผสมผสานกั บ
ต้นฮะงิและต้นซุซกุ ิ

เมื่อเข้าโรงเรียน จบการศึกษา หรือศึกษาต่อ
ลูกๆ จะได้รับโมจิเพื่อการเฉลิมฉลองจากพ่อแม่ผู้ปกครอง

วันที่ 5 พฤษภาคม เทศกาลวันเด็ก
นอกเหนื อ จากการประดั บ
ตกแต่งธงปลาคาร์พ เพื่อขอพรให้
เด็กผู้ชายประสบความส�ำเร็จ และ
เติบโตพร้อมด้วยสุขภาพแข็งแรง                          
ยังมีการรับประทาน คะชิวะโมจิ
ซึง่ รับประทานสืบเนือ่ งต่อมาตัง้ แต่
กลางสมัยเอโดะ
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วันที่ 15 พฤศจิกายน
(ชิจิ-โกะ-ซัน)

เทศกาลเฉลิมฉลองเพื่อขอพรให้
เด็กผู้ชายอายุ 5 ขวบ และเด็กผู้หญิง
อายุ 3 และ 7 ขวบ เจริญเติบโต พ่อ
แม่จะมอบโมจิเพื่อการเฉลิมฉลอง

อาหารที่ท�ำจากโมจิ
ซุปโอะโซนิ

ซุปโอะโซนิเป็นอาหารญีป่ นุ่ ดัง้ เดิมทีร่ บั ประทานในช่วงปีใหม่ เพือ่ ขอ
พรให้สขุ ภาพแข็งแรงไปตลอดทัง้ ปี ในแต่ละท้องถิน่ ทัว่ ทัง้ ประเทศญีป่ นุ่
ยกเว้นโอกินาวา มีประเพณีรับประทานซุปโอะโซนิ โดยที่แต่ละท้องถิ่น
มีการใช้วัตถุดิบแตกต่างกันไปในแต่ละครัวเรือน ตั้งแต่ รูปแบบของ                                                                                             
โมจิ น�้ำซุป ไปจนถึงวัตถุดิบที่ใช้ ท�ำให้มีซุปโอะโซนิมากมายหลากหลาย
รูปแบบ

ขนมญี่ปุ่น (วะคะชิ)

สามารถกล่าวได้ว่า “โมจิ” คือต้นก�ำเนิดของขนมญี่ปุ่น ในอดีตโมจิ
เป็นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ในงานประเพณีและพิธตี า่ งๆ เช่น ประเพณีเฉลิมฉลอง
การเก็บเกี่ยวพืชผล พิธีศพ พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เป็นต้น

ข้าวเกรียบอะระเระ และ โอะคะคิ

ข้าวเกรียบเป็นชื่อขนมที่ท�ำจากข้าว ข้าวเกรียบนั้นแตกต่างกันไป
ตั้งแต่วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และเอกลักษณ์ของข้าวเกรียบที่ท�ำจาก
โมจิ (ข้าวเหนียว) โดยทัว่ ไป จะมีชนิ้ ขนาดเล็ก เรียกว่า “อะระเระ” ส่วน
ชิ้นใหญ่เรียกว่า “โอะคะคิ” มีรสสัมผัสนุ่ม และน่าขบเคี้ยว

โมจิทรงกลม โมจิทรงเหลี่ยม
รูปแบบโมจิแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
ในประเทศญี่ปุ่น โมจิมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น
ทางภาคตะวันตกวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบชาววังยังคงหลงเหลืออยู่
หลายท้องถิ่นนิยมโมจิทรงกลมที่มีรูปแบบเดียวกับคะกะมิโมจิ                   
ส�ำหรับภาคตะวันออกซึ่งถูกปกครองโดยนักรบซามูไร นิยมโมจิ
แผ่นบางที่ถูกตัดออกเป็นรูปทรงเหลี่ยม เมื่อเข้าสู่สมัยเอโดะ โมจิ
เป็นอาหารประจ�ำของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นโมจิทรงกลมปั้นด้วยมือ
หรือ โมจิทรงเหลีย่ มทีไ่ ด้จากการตัดแบ่ง เราสามารถท�ำโมจิจำ� นวน
มากในแต่ละครั้ง เพราะสามารถเก็บถนอมไว้ได้นาน
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ประลองฝีมือการท�ำอาหารญี่ปุ่น

“ดนบุริโมะโนะ” คือ อาหารประเภทกับราดบนข้าวในชามเดียว (ข้าวหน้ารูปแบบต่างๆ สไตล์ญี่ปุ่น) เป็นรูปแบบ
หนึ่งของอาหารญี่ปุ่น “คะสึดน” หนึ่งในเมนูอาหารประเภทดนบุริโมะโนะ ที่ ได้รับความนิยมมาก ท�ำจากหมูทอด
ราดไข่ ในน�้ำปรุงรสหวานเค็ม ในครั้งนี้จะขอแนะน�ำวิธีการท�ำ คะสึดน
ส่วนผสม จ�ำนวน 6 คน เครื่องปรุง
หมูสันนอก
ต้นหอมเขียว
หอมใหญ่		
ขนมปังป่น
ไข่ไก่		
แป้งข้าวสาร
ข้าวสาร		

6 ชิ้น
น�้ำซุปสกัด
1 ก�ำ
มิรนิ 		
1 หัว
โคยคุชิโชยุ
2 ถ้วย
10 ฟอง
พอประมาณ
3 ถ้วย

250 ซีซี
50 ซีซี
50 ซีซี

1. หมูสนั นอกบัง้ เป็นแห่งๆเพือ่ ตัดเส้นเอ็น โรยเกลือพริกไทย คลุกแป้ง
สาลี ชุบไข่ไก่ที่ตีแล้ว แล้วคลุกขนมปังป่น
2. หั่นต้นหอมเขียวแฉลบเป็นท่อนๆ หัวหอมปอกเปลือก ผ่าครึ่งตาม
แนวตั้งแล้วซอยบางๆตามเส้น
3. น�ำหมูในข้อ 1 ทอดในน�้ำมัน ทอดจนเหลืองแล้วตัดเป็นชิ้นพอดีค�ำ
4. วางหัวหอมในข้อ 3 ให้ทวั่ กระทะ ใส่หมูทอดในข้อ 4 และเครือ่ งปรุง
ที่ผสมแล้วลงไป น�ำขึ้นตั้งไฟ
5. พอเครือ่ งในข้อ 4 เดือดสักครูก่ เ็ ทไข่ทตี่ แี ล้วลงไปเกลีย่ ให้ทวั่ กระทะ
และโรยหน้าด้วยต้นหอม
6. พอไข่ในข้อ 5 ครึ่งสุกครึ่งดิบก็จับกระทะเขย่าเบาๆ แล้วเทคว�่ำลง
บนชามซึ่งใส่ข้าวรอไว้

NO-FOODLOSS PROJECT

ในปัจจุบนั ประชากรโลกมีจำ� นวนประมาณ 7,100 ล้านคน และคาด
การณ์วา่ ในปี ค.ศ. 2050 จะมีจำ� นวนประชากรเพิม่ ขึน้ ถึง 9,600 ล้านคน
ขณะนี้ การผลิตและการเก็บรักษาอาหารยังด�ำเนินไปได้อย่างเหมาะสม
แต่ทว่า จากนีไ้ ป มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องผลิตอาหารในปริมาณทีม่ ากขึน้                                                                         
เพื่อสอดคล้องกับจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น
จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
พบว่า มีแนวโน้มว่า ประชากรของโลกที่อยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารมี
จ�ำนวนลดลง แต่ก็ยังคงมีจ�ำนวนสูงถึง 840 ล้านคน และเป็นประชากร
ที่อยู่ในทวีปเอเชียถึง 60 % หรือในจ�ำนวนประชากรของโลก 8 คน มี
1 คนเป็นคนทีอ่ ยูใ่ นภาวะขาดแคลนอาหาร ในแต่ละปี ในประเทศก�ำลัง
พัฒนา ภาวะขาดแคลนอาหารได้พรากชีวติ เด็กและเยาวชนทีอ่ ายุตำ�่ กว่า
5 ปี ถึงประมาณ 5 ล้านคน
แต่ละปีในประเทศญี่ปุ่น จากข้อมูลพื้นฐาน มีอาหารที่ยังสามารถ
รับประทานได้ ได้ถูกทิ้งไปประมาณ 500 – 800 ตัน ซึ่งในสภาวะที่ยัง
มีผู้คนบนโลกตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารสูงถึงเกือบ 900 ล้านคน
เช่นนี้ ประเทศญี่ปุ่น จึงน�ำค�ำว่า “เสียดาย” มาใช้ขับเคลื่อนในระดับ
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มวลชนเพือ่ ลดอัตราการทิง้ อาหาร โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ประชาชน จัดด�ำเนินการลดการทิง้ อาหารในระบบห่วงโซ่อาหารทัง้ ระบบ  
ในภาษาญี่ปุ่นมีค�ำว่า “เสียดาย” ซึ่งผสมผสานความรู้สึกซาบซึ้งและให้
ความส�ำคัญต่อสิง่ ของ คนญีป่ นุ่ ซึง่ แต่เดิมใช้นำ�้ และทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ
ค่า เมื่อได้รับอาหาร มักจะทานอาหารจนหมดไม่เหลือ เป็นการปลูกฝัง
ความรูส้ กึ และความคิดในเรือ่ ง การรูส้ กึ เสียดาย ซึง่ เชือ่ มโยงกับความรูส้ กึ
ในการให้ความส�ำคัญต่อบุคคลและสิ่งของรอบๆ กายด้วย

อาหารแบบ B-Class Gourmet ของญี่ปุ่น

ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2013 “วะโชะคุ” หรือ วัฒนธรรมการรับ
ประทานอาหารแบบดัง้ เดิมของญีป่ นุ่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้  ปัจจุบนั ร้านอาหารญีป่ นุ่ จ�ำนวนมาก
ได้รับการแนะน�ำในหนังสือมิชชิรินไกด์ นอกจากนี้ เมื่อมีโอกาสได้ไป
เยือนประเทศญีป่ นุ่ นักท่องเทีย่ วชาวไทยจ�ำนวนมากยังนิยมรับประทาน
อาหารเลิศหรู ระดับ A เช่น อาหารไคเซะกิ ซูชิ และปูทาราบะ เป็นต้น
ในปั จ จุ บั น ในประเทศญี่ ปุ ่ น ได้ เ กิ ด กระแสความชื่ น ชอบการ                         
รับประทานอาหารรูปแบบใหม่ “B Class Gourmet” ก�ำลังเป็นที่นิยม
อย่างสูงในหมู่ชาวญี่ปุ่น อาหารแบบ “B Class Gourmet” คือ อาหาร
ที่มีรสชาติอร่อย ราคาถูกไม่แพง อาหารที่รับประทานกันทั่วๆ ไปแบบ
ชาวบ้าน ในแต่ละท้องถิน่ ของประเทศญีป่ นุ่ ได้สร้างสรรค์เมนูอาหารแบบ
ชาวบ้าน ราคาไม่แพงขึ้น โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นของตน จึงท�ำให้
เกิดเมนูอาหาร B Class Gourmet ใหม่ๆ โดยเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น
หรือเรียกว่า อาหารท้องถิ่นแบบ B Class Gourmet ขึ้น
เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการจัดงาน “B-1 Grand Prix” มีวัตถุประสงค์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นด้วยเมนูอาหารแบบชาวบ้าน ในปีที่
ผ่านมา งานนี้ได้รับความสนใจจากแขกผู้มาเยือนจากแต่ละท้องถิ่น
เป็นจ�ำนวนมาก จนเป็นที่รู้จักในฐานะ “งานใหญ่ที่มีชีวิตชีวามากที่สุด
ของญี่ปุ่น” ในทุกๆ ปี มีการออกร้านจากแต่ละท้องถิ่นเข้าร่วมงานเป็น
จ�ำนวนมาก จนสามารถเรียกงานนี้ได้ว่า เป็นงานในระดับชาติ  ภายใน
งาน จะพบว่า เต็มไปด้วยการออกร้านอาหารท้องถิ่นอันน่าภาคภูมิใจ
และบรรยากาศอันเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นของผู้จัดงาน

โอะโคะโนะมิยะกิ (พิซซ่าญี่ปุ่น)

อิกะยะกิ (ปลาหมึกย่าง)

ราเม็ง

ทะโกะยากิ

ยะกิโซบะ
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แล้วคุณจะหลงรัก

FUKUOKA
ประเทศญี่ ปุ ่ น นั้ น มี ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ น ่ า สนใจ
มากมาย สามารถเที่ ย วชมทั ศ นี ย ภาพที่ แ ตกต่ า งกั น
ไปในแต่ละฤดู ในครั้งนี้จะขอแนะน�ำ ฤดูใบไม้ผลิของ
“จังหวัดฟุกุโอกะ” ซึ่งอยู่ ในเกาะคิวชู หากพูดถึงฤดู
ใบไม้ผลิแล้ว หลายๆท่านคงจะนึกถึงดอกไม้ ที่ฟุกุโอกะ
นอกจากจะสามารถชมความงามของดอกไม้หลากชนิด
แล้ว ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับของกินเลิศรสได้อีก
ด้วย การเดินทางนัน้ ก็แสนสะดวกด้วยเทีย่ วบินตรงจาก
การบินไทย และเจ็ทสตาร์ ซึ่งมีเที่ยวบินทุกวัน ใช้เวลา
เดินทางเพียง 5 ชั่วโมงเท่านั้น
河内藤園

Kitakyushu City Kawachi Fuji Garden

หลายๆท่านอาจจะรู้จักสวนแห่งนี้ในชื่อ “อุโมงค์ดอก
วิสเทอเรีย” สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายท�ำละครเรื่อง
“กลกิโมโน” และยังได้รับเลือกให้เป็น “10 amazing
new luxury journeys to experience in 2016”
จาก CNN อีกด้วย เมือ่ ถึงช่วงปลายเดือนเมษายน ดอก
วิสเทอเรียหลากสีจะเริม่ เบ่งบานไปทัว่ และจะบานเต็ม
ที่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ทั้งสีม่วง ชมพู ขาว รวม
แล้วกว่า 22 สายพันธุ์ นอกจากอุโมงค์แล้วก็ยังมีจุดชม
ดอกวิสเทอเรียอีกหลายจุด
วิสเทอเรีย : ต้นเดือนพฤษภาคม

ผมคือ Ecoton
มาสคอต
จังหวัดฟุกุโอกะ
ติดตามสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับจังหวัดฟุกโุ อกะได้ที่
fukuoka.wannee

柳川

Yanagawa

เมืองทางตอนใต้ของฟุกุโอกะ ซึ่ง
ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมือง
แห่งสายน�้ำ” ที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของ
“การล่องเรือ” ชมความงามของ
ธรรมชาติ การล่องเรือนั้นสามารถ
ล่ อ งได้ ต ลอดทั้ ง ปี แต่ ใ นช่ ว งฤดู
ใบไม้ผลินั้น จะสามารถชมดอกไม้
ตามริ ม คลองได้ บ้ า นเรื อ น ร้ า น
ค้ า ในละแวกนั้ น จะมี ก ารตกแต่ ง
ด้วย sagemon (โมบายลูกบอลผ้า
ญี่ปุ่นหลากสี) และช่วงปลายเดือน
เมษายนยังมีการจัดเทศกาลดอกวิส
เทอเรียอีกด้วย
ซากุระ : ปลายเดือนมีนาคม – ต้น
เดือนเมษายน

あまおう（イチゴ）狩り

©Yanagawa City

หลั ง จากล่ อ งเรื อ เสร็ จ แล้ ว
อย่ า ลื ม แวะไปทาน “ข้ า ว
หน้าปลาไหล” ของขึ้นชื่อ
ของเมื อ งยานากาวะด้ ว ย
นะคะ

©Kitakyushu City

博多ラーメン ＆ 博多餃子

©Fukuoka Prefecture Tourist Association

Amaou

ที่ ฟุ กุ โ อกะมี ฟ าร์ ม สตรอว์ เ บอร์ รี่ อ ยู ่ ห ลายแห่ ง
ซึ่งสามารถสนุกไปกับการเก็บสุดยอดสายพันธุ                   ์
สตรอว์เบอร์รี่ “AMAOU” ซึ่งสามารถเก็บได้
เฉพาะในจั ง หวั ด ฟุ กุ โ อกะเท่ า นั้ น ด้ ว ยขนาดที่
ใหญ่ สีแดงสด รสชาติหวานอร่อย จึงถือเป็น                                       
สตรอว์เบอร์รี่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น และในปีที่แล้ว
ยังได้รับเลือกเป็น ของขวัญเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย
ช่วงเก็บ AMAOU : เดือนมกราคม-พฤษภาคม

Hakata Ramen & Hakata Gyoza

ราเม็งซุปกระดูกหมูมีต้นก�ำเนิดที่ฟุกุโอกะ ฮากาตะราเม็งก็คือ ราเม็งซุปกระดูกหมูซึ่งมี
จุดเด่นคือ เส้นที่บางและสามารถเลือกความแข็งของเส้นได้ และยังสามารถสัง่ เพิม่ เฉพาะ
เส้นได้อีกด้วย ส่วนฮากาตะเกี๊ยวซ่านั้น มีจุดเด่นคือ ทานง่ายด้วยขนาดพอดีค�ำ ภายนอก
กรอบ ภายในชุ่มฉ�่ำ

©Fukuoka City
©Fukuoka City
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©Fukuoka City

ชื่อ “AMAOU” มาจาก Akai สีแดง, MArui กลม, Ookii
ใหญ่, Umai อร่อย

โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงของประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเดือนพฤษภาคม ของปีที่ผ่านมา ฯพณฯ นาย ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ประกาศนโยบาย “หุ้นส่วนโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูง”
และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ได้ประกาศ แผนปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นรูปธรรม ภูมภิ าคเอเชียมีศกั ยภาพทีจ่ ะเจริญเติบโตเพือ่ ก้าวไปสูศ่ นู ย์กลางของเศรษฐกิจ
โลกในศตวรรษที่ 21 ดังนัน้ การเตรียมความพร้อมในเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น ด้วยเหตุนี้ เพือ่ การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
และประโยชน์สุขของประชาชน การรักษาคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ “โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูง” เป็นสิ่งก่อสร้างที่ดูมีราคา
แพง แต่ใช้งานได้ง่าย มีอายุการใช้งานยาวนาน และสามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างดี จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าส�ำหรับคุณประโยชน์ใน
ระยะยาว

เทคโนโลยีในการก่อสร้างและควบคุมสะพาน

Tokyo Gate Bridge : เหล็กประเภท SBHS ส�ำหรับการสร้างสะพาน

Integrated Coal Gasification Combined Cycle

Nakoso Power Station, Fukushima
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
รัฐบาลญีป่ นุ่ ให้การสนับสนุนเงินทุนส�ำหรับโครงการ “The Project on Supporting Employment
Transitions for Persons with Disabilities”ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชด�ำเนิน
เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
60 พรรษา พร้อมทั้งพิธีส่งมอบโครงการ “The Project on
Supporting Employment Transitions for Persons with
Disabilities” ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการด�ำเนินโครงการ
จากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า
เพือ่ พืน้ ฐานและความมัน่ คงของมนุษย์ (โครงการจีจพี )ี ณ ส�ำนักงาน
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.)
กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนั้น นายฮิเดโอะ ฟุคุชิมะ อัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย ข้าราชการ ผูใ้ ห้ความ
ช่วยเหลือผู้พิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าทูลละอองพระบาท
รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ยิ น ดี ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
2,009,200 บาท แก่โครงการนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อรถ
จ�ำหน่ายสินค้าเคลือ่ นทีส่ ำ� หรับคนพิการ ทีม่ กี ารติดตัง้ ลิฟท์เพือ่ ยกรถ
เข็นวีลแชร์ด้วย อนึ่งโครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไทย
ยามาซากิ ในการให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการผลิตเบเกอร์รี่ การจ�ำหน่าย
และการบริหารงานภายในร้าน ส่งผลให้โครงการมีศักยภาพในการ
สนับสนุนส่งเสริมคนพิการมากยิง่ ขึน้ รัฐบาลญีป่ นุ่ ร่วมกับภาคเอกชน

เล็งเห็นว่าโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานที่เหมาะสมแก่คนพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถ
ดูแลตัวเองได้เท่านั้น แต่ยังคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างที่
ช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผคู้ น ในการทีจ่ ะสร้างสรรค์สงั คมเพือ่ ทุกคน
สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข

(ภาพถ่าย : APCD)

งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สถานเอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำ
ประเทศไทย ได้จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระจักรพรรดิ
แห่งญี่ปุ่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันนัน้ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางด้านการเมือง ข้าราชการ
นักธุรกิจส�ำคัญชาวไทย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไทย-ญี่ปุ่น ผู้สื่อข่าว
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นักการทูต และชาวญีป่ นุ่ ในประเทศไทย เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จ
พระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
อนึ่ง ได้มีการออกบูทของหน่วยงานรัฐบาลในแต่ละท้องถิ่นของ
ญีป่ นุ่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว ทีน่ า่ ประทับใจ และอาหาร
รสเลิศของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆด้วย

งาน JAPAN EXPO THAILAND 2016
ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม ทีผ่ า่ นมา มีการจัดงานเทศกาล
แนะน�ำวัฒนธรรมญี่ปุ่น “JAPAN EXPO THAILAND 2016” ณ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 11
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น โดยผ่าน วัฒนธรรมดั้งเดิม และวัฒนธรรมป๊อป
ของประเทศญี่ปุ่น
ในกิจกรรมครั้งนี้ มีการแสดงฟรีคอนเสิร์ต โดยศิลปินชาวญี่ปุ่น

จ�ำนวนมากมาย อาทิ วงดนตรีไอดอลของประเทศญี่ปุ่น AKB48
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีก เช่น เทศกาลอาหาร
และขนมหวานที่มีรสชาติอร่อยของญี่ปุ่น การออกบูทจากนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “จังหวัดของ
ประเทศญี่ปุ่น” และ การประกวดคอสเพลย์ เป็นต้น ตลอดทั้ง 3 วัน
ของการจัดงานในครัง้ นี้ มีชาวไทยทีช่ นื่ ชอบประเทศญีป่ นุ่ มาร่วมงาน
มากกว่า 3 แสนคน

นิทรรศการ "สวนเหมันตฤดู" ณ จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารจัด
นิทรรศการ "สวนเหมันตฤดู : การส�ำรวจของจินตนาการแนวไมโคร
ป๊อปของศิลปะญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน" ณ หอศิลป์จ�ำปาศรี สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยความร่วม
มือระหว่าง เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ กับ สถาบันวิจยั ศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิทรรศการในครั้งนั้น จัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะ 35 ชิ้น ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ภาพเขียน ภาพวาด  และภาพเคลื่อนไหว ของ
ศิลปินรุน่ เยาว์ชาวญีป่ นุ่ 14 คน ประกอบไปด้วย ผลงานศิลปะทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงการรวมตัวที่สร้างขึ้นโดยรายละเอียด ในมุมมองเกี่ยวกับ
โลกอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินแต่ละคน   การน�ำเสนอวัฒนธรรม
ย่อยญี่ปุ่นที่โบราณและแสนจะธรรมดา ในความหมายใหม่อย่าง
สร้างสรรค์   ศิลปินญี่ปุ่นผู้อาศัยอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ได้แสดงออก
ถึงมุมมองที่ขัดแย้งต่อสังคมโลก ในช่วงเวลาที่การสร้างค่านิยมทาง
สังคมร่วมกันนั้นเป็นเรื่องที่ท�ำได้ยาก มีผู้ชื่นชอบงานศิลปะเข้าร่วม
ชมงานแสดงนิทรรศการในครั้งนี้เป็นจ�ำนวนมาก  
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การพับกระดาษ
แบบโอะริงะมิ
การใช้กระดาษหนึ่งแผ่น พับจนเกิดเป็นรูปร่างต่างๆนานานั้น
ไม่เพียงแต่เป็นแค่กิจกรรมในยามว่างเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการหนึ่ง
ในการสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและความสวยงามที่สืบทอดกันต่อมา
ในปีนี้ จะแนะน�ำวิธีการพับกระดาษแบบโอะริงะมิง่ายๆ ที่ ไม่ว่าใครๆ ก็สามารถพับได้

ตุ๊กตาฮินะ
(ตุ๊กตา
วันเด็กผู้หญิง)

เทศกาลฮินะ เป็นเทศกาลเพื่อเฉลิมฉลองให้กับเด็กผู้หญิง ในวัน
ที่ 3 มีนาคม บ้านจะถูกประดับด้วยตุ๊กตาฮินะ เพื่อขอพรให้เด็กผู้
หญิงเติบโตพร้อมด้วยสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข ในครั้งนี้จะ
ขอแนะน�ำวิธีการพับตุ๊กตาฮินะ

ตุ๊กตาจักรพรรดิ
1. พับครึ่งกระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส จากซ้ายไปขวา แล้วพับกลับคืน
2. พับครึ่งกระดาษจากบนลงล่าง
3. พับปลายกระดาษทั้งสองข้างเข้าสู่ตรงกลาง
4. พับปลายกระดาษจากล่างขึ้นบน
5. พับครึ่งกระดาษของส่วนที่พับในข้อ 4  แล้วพับกลับคืน
6. สอดนิ้วเข้าไปในกระดาษของส่วนที่พับในข้อ 4  แผ่กระดาษออกเป็น
ทรงสี่เหลี่ยม  แล้วพับ
7. พับด้านบนกระดาษตามรูป
8. พับด้านล่างกระดาษเป็นฐาน
9. เขียนหมวกและตา

ตุ๊กตาจักรพรรดินี
1. พับครึ่งกระดาษทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส จากซ้ายไปขวา แล้วพับกลับคืน
2. พับครึ่งกระดาษจากบนลงล่าง
3. พับปลายกระดาษทั้งสองข้างเข้าสู่ตรงกลาง
4. พับปลายกระดาษจากล่างขึ้นบน
5. พับครึ่งกระดาษของส่วนที่พับในข้อ 4  แล้วพับกลับคืน
6. สอดนิ้วเข้าไปในกระดาษของส่วนที่พับในข้อ 4  แผ่กระดาษออกเป็น
ทรงสี่เหลี่ยม แล้วพับ
7. พับด้านบนกระดาษตามรูป
8. พับขอบกระดาษขึ้นเล็กน้อยตามรูป
9. พับด้านล่างกระดาษเป็นฐาน
10. พับฐานด้านล่างขึ้นเล็กน้อยตามรูป
11. พับบริเวณส่วนหัวกระดาษลงเล็กน้อย
12. เขียนผมและตา

เสร็จ
เรียบร้อย
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ุ
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจำประเทศไทย

177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
TEL: 0-2696-3004, 0-2207-8504 FAX: 0-2207-8512
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/

