ฉบับที่ 2/2559

©Tokyo 2020

กีฬาญี่ปุน

ศิลปะการต่อสู้ กีฬาโบราณของประเทศญี่ปุ่น
ศิลปะการต่อสู้ คือ ศิลปะในการสู้รบของนักรบ วิถีแห่งนักรบ (บุโด) ถูกพัฒนามาจากศิลปะป้องกันตัวแบบโบราณของ
ญีป่ นุ่ โดยใช้ทกั ษะและการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นพืน้ ฐานในการตอบโต้การเคลื่อนไหวของคูต่ อ่ สู้ ท่วงท่าในการรุกและ
รับถูกน�ำมาประยุกต์ ใช้เพื่อการออกก�ำลังกาย และฝึกสอนในวิชาพละศึกษา
นับตัง้ แต่ ในอดีต ศิลปะการต่อสูห้ ลากหลายแขนงได้ถกู พัฒนาขึน้ ใหม่ ซึง่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วิถขี องนักรบหรือศิลปะ
การต่อสู้ไม่ ใช่ศิลปะเพื่อการสู้รบ แต่มุ่งหมายเพื่อการพัฒนาร่างกายและจิตใจของมนุษย์ วารสารจากญี่ปุ่นฉบับนี้ จึงขอ
แนะน�ำศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่น กีฬาของญี่ปุ่น

ซูโม่ Sumo
“ซูโม่” กีฬาประจ�ำชาติและวัฒนธรรมโบราณของประเทศญี่ปุ่น
กีฬาซูโม่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,500 ปี นักซูโม่ 2 คน ต่อสู้กัน
ในสังเวียนรูปวงกลม (โดเฮียว) โดยการดัน การจับ การเหวี่ยง นักซูโม่
ที่สามารถท�ำให้คู่ต่อสู้ออกไปนอกสังเวียนได้จะเป็นผู้ชนะ  
กีฬาซูโม่เริ่มขึ้นเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมา โดยรูปแบบที่แข่งขันใน
ปัจจุบันนั้นพัฒนามาจากรูปแบบในสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603-1868) การ
มัดผมของนักซูโม่ ก็เป็นรูปแบบทรงผมโดยทัว่ ไปในสมัยเอโดะ กรรมการ
ผู้ตัดสินยังคงแต่งกายราวกับซามูไรเมื่อประมาณ 600 ปีก่อน ก่อนเริ่ม
การแข่งขัน นักซูโม่จะโปรยเกลือลงในสังเวียนเพื่อเป็นการบวงสรวง
เทพเจ้าและเพือ่ ช�ำระล้างสังเวียนให้สะอาด ซึง่ ถือเป็นวัฒนธรรมโบราณ
ของญีป่ นุ่ ทีย่ งั คงเหลือให้เห็นอยู่ ซูโม่เป็นกีฬาทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์มาอย่าง
ยาวนานและเป็นกีฬาประจ�ำชาติ นอกจากนี้ยังถือเป็นกีฬาอาชีพที่มี
ความเก่าแก่มากที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
สมาคมซูโม่ญี่ปุ่นจะจัดการแข่งขันกีฬาซูโม่อาชีพขึ้นปีละ 6 ครั้ง
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ซึ่งแต่ละครั้งจะใช้เวลาในการแข่งขัน 15 วัน การแข่งขันจะจัดขึ้นที่กรุง
โตเกียวในเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน ณ จังหวัดโอซาก้า
ในเดือนมีนาคม ที่เมืองนาโงยา ในเดือนกรกฎาคม และ ณ จังหวัดฟุกุ
โอกะ ในเดือนพฤศจิกายน สังเวียนการแข่งขันกีฬาซูโม่ มีลักษณะเป็น
วงกลม มีขนาดเส้นรอบวงกว้าง 4.55 เมตรตั้งอยู่บนเวทีสี่เหลี่ยม พื้น
ของสังเวียนเป็นดินแข็ง การต่อสู้อยู่ในสังเวียนวงกลม หลังจากจบการ
แข่งขัน ล�ำดับขั้นของนักซูโม่จะมีการเปลี่ยนแปลง ตารางล�ำดับ หรือ
เรียกว่า “บันซึเกะ”  จะถูกประกาศก่อนการแข่งขันในครัง้ ต่อไป นักกีฬา
ซูโม่ผู้แข็งแกร่งที่สุดจะครองต�ำแหน่ง “โยะโกะซูนะ
ในกีฬาซูโม่ วัฒนธรรมโบราณของญีป่ นุ่ ยังคงปรากฎให้เห็นอยูอ่ ย่าง
มากมาย เช่น การมัดผม เครื่องแต่งกาย และประเพณีโบราณ เป็นต้น
ดังนัน้ นักกีฬาซูโม่จงึ เป็นมากกว่านักกีฬา อีกทัง้ เป็นผูเ้ ผยแพร่วฒ
ั นธรรม
โบราณของญี่ปุ่น ในปัจจุบัน ทูตทางวัฒนธรรมเหล่านี้ ยังคงมีบทบาท
ส�ำคัญในการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ

ยูโด Judo
ยูโด กีฬาทีถ่ อื ก�ำเนิดขึน้ ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ และเป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่
หลายทั่วโลกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เมื่อศตวรรษที่ 12 ประเทศ
ญี่ปุ่นเข้าสู่การปกครองโดยซามูไร ในสมัยคามะคุระ สืบเนื่องมาจนถึง
ศตวรรษที่ 17-19 ในสมัยเอโดะ ซามูไรผู้เชี่ยวชาญในการสงคราม
ปกครองประเทศ ท�ำให้ศิลปะการต่อสู้ในหลากหลายแขนงได้ถูกพัฒนา
ขึ้น รวมไปถึงการต่อสู้ด้วยดาบและธนู ซามูไรได้พัฒนาการต่อสู้ด้วยมือ
เปล่าเพื่อใช้ในการต่อสู้แบบประชิดตัวกับศัตรูในสนามรบ ในสมัยเอ
โดะ ศิลปะการต่อสู้หลากหลายชนิดได้ก�ำเนิดขึ้น และถูกน�ำมาใช้อย่าง
แพร่หลายในการซ้อมรบของเหล่านักรบ จนกระทัง่ ในต้นสมัยเมจิ (ค.ศ.
1868 – 1912) จิโกะโร คะโน ได้ก่อตั้งส�ำนักยูโดขึ้น โดยมีจุดประสงค์
ไม่ใช่เพื่อเป็นกีฬาเท่านั้น แต่เพื่อเป็นการฝึกฝนจิตใจด้วย กีฬายูโด ได้
รับความสนใจในฐานะกีฬาสากล และได้รับการบรรจุเป็นกีฬาส�ำหรับ
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก นับตั้งแต่ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 18  
ณ กรุงโตเกียว ในปี ค.ศ. 1964 เป็นต้นมา
การแข่งขันยูโดจัดขึน้ ภายในสังเวียนเสือ่ สีเ่ หลีย่ มจตุรสั ขนาด 8 – 10

เมตร มีกรรมการตัดสิน  1 คน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน 2 คน ในการแข่งขัน
เทคนิคกว่า 67 กระบวนท่าในการโยนคู่ต่อสู้ และ 29 กระบวนท่าใน
การล็อคคู่ต่อสู้เพื่อไม่ให้ขยับ อาจถูกน�ำมาใช้เพื่อตัดสินหาผู้ชนะ  การ
ให้คะแนนขึน้ อยูก่ บั เทคนิคต่างๆ แต่กรณีทผี่ แู้ ข่งขันสามารถทุม่ คูต่ อ่ สูจ้ น
หลังคู่ต่อสู้สัมผัสพื้น จะได้รับ “อิปปง” คะแนนสูงสุด การบิดหรือล็อค
แขนของคูต่ อ่ สูไ้ ว้กบั เสือ่ หรือร่างกาย จะสามารถได้รบั คะแนน และท�ำให้
การแข่งขันสิน้ สุดลงทันทีเมือ่ คูต่ อ่ สูก้ ล่าวว่า “มะอิตตะ (ยอมแพ้)” หรือ
ใช้มือตบลงบนร่างกายหรือเสื่อมากกว่า 2 ครั้ง
เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของกีฬายูโด คือ “มารยาท” ซึ่งแสดงถึงความ
เคารพต่อคู่ต่อสู้ ในการแข่งขัน 1 ครั้ง มีการโค้งเพื่อคารวะถึง 7 ครั้ง
ก่อนและหลังการแข่งขัน  ด้วยการโค้งร่างกายส่วนบนไปข้างหน้าท�ำมุม
ประมาณ 30 องศา การโค้งเมื่อเข้าและออกจากบริเวณการแข่งขัน โค้ง
ก่อนและหลังออกจากสังเวียน โค้งเมื่อพบคู่ต่อสู้ก่อนและหลังจากการ
แข่งขัน และสุดท้ายโค้งหลังจากกรรมการประกาศผลการแข่งขัน
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เคนโด้ (ฟันดาบญี่ปุ่น) Kendo
กีฬาเคนโด้ หรือ วิถีแห่งดาบ มีรูปแบบคล้ายคลึงกับกีฬาฟันดาบ ผู้
แข่งขัน 2 คน ใส่หน้ากากและชุดเกราะเพื่อป้องกันใบหน้าและร่างกาย
ใช้ดาบไม้ไผ่ เรียกว่า “ชินะอิ” ในปัจจุบัน กีฬาเคนโด้ เป็นการต่อสู้กัน
โดยใช้ดาบไม้ไผ่ญี่ปุ่น ในการโจมตีคู่ต่อสู้และป้องกันตัวเอง
ต้นก�ำเนิดของเคนโด้ เกิดจากการพัฒนาในการฝึกฝนเพลงดาบทีเ่ ป็น
เอกลักษณ์ของญี่ปุ่น นับตั้งแต่ในอดีต เหล่านักรบมีความทุ่มเทในการ
ฝึกฝนวิชาเพลงดาบ ในที่สุดการฝึกฝนเพลงดาบได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การฝึกฝนจิตใจ พุทธศาสนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษานิกาย
เซน ซึ่งซามูไร มิใช่เพียงแต่ฝึกฝนเคนโด้เท่านั้น แต่ยังต้องฝึกฝนจิตใจ
ด้วย จากนั้นในปลายศตวรรษที่ 18 ชุดเกราะเครื่องป้องกันและดาบ
ไม้ไผ่ ได้ถกู น�ำมาใช้ในการฝึกฝนเคนโด้ ซึง่ มีรปู แบบเช่นเดียวกับรูปแบบ

ในปัจจุบัน กีฬาเคนโด้นอกเหนือจากเป็นกีฬาที่ช่วยฝึกฝนร่างกายและ
จิตใจแล้ว ยังได้รับความนิยมอย่างมากในการเรียนการสอนในโรงเรียน
การแข่งขันเคนโด้ จัดขึน้ ในสังเวียนรูปสีเ่ หลีย่ มจตุรสั ขนาด 9 – 11 เมตร
โดยใช้เวลาในการแข่งขัน 5 นาที ผู้แข่งขันที่ใช้ดาบไม้ไผ่โจมตี ร่างกาย
ส่วนต่างๆของคู่ต่อสู้ เช่น หัว คอ ท้อง แขน เป็นต้น จะได้รับ 1 คะแนน
(อิปปง) ผู้ที่ได้รับคะแนน 2 จากใน 3 ก่อนอีกฝ่าย จะเป็นฝ่ายชนะ   
กีฬาเคนโด้เป็นกีฬาทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ การ
แข่งขัน “World Kendo Championships” ถูกจัดขึ้นทุกๆ 3 ปี เมื่อ
ปี ค.ศ. 2015 “World Kendo Championships ครั้งที่ 16” ได้จัดขึ้น
ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว ประเทศต่างๆ อีก 55
ประเทศรวมถึงประเทศไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวด้วย

อุปกรณ์ในการเล่นเคนโด้
เกราะป้องกัน
ใบหน้า
(Men)

เกราะป้องกันอก
(Do)

เกราะป้องกัน
คอหอย
(Tsukidare)

ดาบไม้ไผ่
(Shinai)

เกราะป้องกัน เกราะป้องกัน
ต้นขาและสะโพก ต้นแขนและมือ
(Tare)
(Kote)

เป็ น เวลามาอย่ า งยาวนาน ที่ All Japan Kendo
Federation ได้มอบอุปกรณ์กฬี าเคนโด้ ให้กบั สมาคมกีฬาเคน
โด้ในต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่กีฬาเคนโด้ วัฒนธรรมโบราณ
ของญีป่ นุ่ ในต่างๆประเทศ ในปีนี้ Japan Kendo Federation
ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเคนโด้ให้กับ Thailand Kendo Club  
จ�ำนวน 21 ชุด โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มี
พิธีมอบอุปกรณ์กีฬาดังกล่าว ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ�ำประเทศไทย
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ไอคิโด Aikido
ไอคิโด ศิลปะการต่อสู้ร่วมสมัยของญี่ปุ่น ก�ำเนิดขึ้นโดยปรมาจารย์
โมะระเฮอิ อุเอะชิบะ  (ค.ศ.1883 – 1969) ปรมาจารย์ผมู้ คี วามเชีย่ วชาญ
ในศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ในระดับสูงของญี่ปุ่น เพื่อฝึกฝนจิตใจให้เข้ม
แข็ง ไอคิโด มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การฝึกฝนร่างกายและจิตใจร่วมกัน ไม่ได้
เป็นการแข่งขันกันด้านพละก�ำลังแต่ใช้เทคนิคอันเกิดจากการเคลือ่ นไหว
ของร่างกายอย่างกลมกลืน ในการตอบสนองการโจมตีของคู่ต่อสู้  และ
ตอบกลับด้วยพลังลมปราณ นอกจากนี้ ไอคิโดไม่ได้เป็นการแข่งขันกัน
เพือ่ แพ้ชนะ จึงไม่มกี ารจัดการแข่งขันไอคิโดหรือสังเวียน แต่เรียนรูท้ จี่ ะ
ยอมรับซึ่งกันและกันด้วยการฝึกฝน จึงสามารถกล่าวได้ว่า ไอคิโด คือ
ศิลปะการต่อสูซ้ งึ่ สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาจิตใจให้กลมกลืนไปตามกฎ
แห่งธรรมชาติ

ไอคิโด ได้เริ่มแพร่หลายไป
ในประเทศต่างๆทั่วโลกในช่วง
ทศวรรษที่ 50 ในปั จ จุ บั น มี
สมาคมและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
กีฬาไอคิโดในประเทศต่างๆทั่ว
โลกประมาณ 130 ประเทศ ด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนร่างกาย
และจิตใจ กีฬาไอคิโดจึงสามารถ
ฝึกฝนได้ทุกเพศทุกวัย

คาราเต้โด หรือ คาราเต้ได้รับการพัฒนาจากศิลปะการป้องกันตัว
ด้วยมือเปล่าที่เป็นเอกลักษณ์ของโอกินาวา ได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศ
ญี่ปุ่น และยังคงสืบทอดจิตวิญญาณวิถีแห่งนักรบของญี่ปุ่นมาตั้งแต่
ในสมัยโบราณ พัฒนาจากเทคนิคการต่อสู้จนกลายเป็นวิถีซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของวิถีแห่งนักรบของญี่ปุ่น
ในการแข่งขันคาราเต้ จัดขึ้นในสังเวียนรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด
8 เมตร ในการประลอง เมื่อสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ด้วย การชก เตะ อย่าง
รุนแรงรวดเร็วและถูกต�ำแหน่ง จะได้รบั 1 คะแนน (อิปปง) ในการแข่งขัน
ใช้เวลา 3 นาที หากใครสามารถได้ 3 คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะในการ
ประลอง  
คาราเต้วิถีแห่งนักรบ ไม่ใช่เพียงแค่การฝึกฝนศิลปะและทักษะใน
การต่อสู้เท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกฝนจิตใจของผู้ฝึกด้วยการแสดงความ

เคารพ หนทางแห่งการหลอมรวม พัฒนาและขัดเกลาร่างกายและจิตใจ
ให้เป็นหนึ่ง คาราเต้ได้สืบทอดจิตวิญญาณวิถีแห่งนักรบโบราณ และมี
บทบาทในการสร้างอัตลักษณ์ให้กบั ชาวญีป่ นุ่ จ�ำนวนมากทีศ่ กึ ษาวิถแี ห่ง
คาราเต้ นอกจากนี้ ปัจจุบนั คาราเต้ไม่เพียงแต่แพร่หลายในประเทศญีป่ นุ่
เท่านั้น ยังแพร่หลายไปยังนานาประเทศ คาราเต้ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการสร้างสันติภาพให้กับโลกผ่านการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ
และอ� ำ นวยผลด้ า น
การเจริญเติบโตด้วย
สุ ข ภาพที่ ส มบู ร ณ์
และแข็ ง แรงให้ กั บ
เหล่าเยาวชน

คาราเต้โด (คาราเต้) Karatedo
©Photo/AFLO

คิวโด (ยิงธนูญี่ปุ่น) Kyudo
ธนูถูกน�ำมาใช้มานานกว่า 10,000 ปีที่แล้ว เพื่อการล่าสัตว์และการ
สงคราม ในสมัยนาระ (ค.ศ. 710-794) จนถึงในสมัยเฮอัน (ค.ศ. 7941185) ธนูเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่น�ำมาใช้บูชาเทพเจ้า เรามักจะเห็นคิว
โด (ยิงธนูญี่ปุ่น) ในงานต่างๆที่จัดขึ้นในพระราชวัง
ในสมัยเมจิ (ค.ศ.1868-1912) คิวโดได้ถูกน�ำมาบรรจุในหลักสูตร
การเรียนการสอนของโรงเรียน และในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย โรงเรียน
ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหลายแห่ง ได้สอนคิวโดทั้งในห้องเรียน
และในกิจกรรมพิเศษของสถาบัน เนื่องจากผู้ฝึกฝนคิวโดสามารถเพิ่ม
หรือลดแรงเสียดทานของคันศรให้เหมาะสมกับพละก�ำลังของตนเอง
และระดับของพละก�ำลังไม่ได้ส่งผลต่อความแม่นย�ำ  คิวโดจึงกลายเป็น
กีฬาที่ได้รับความนิยม และผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถสนุกสนานไปกับ
กีฬาคิวโดได้

ในการแข่งขันคิวโด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การประลองระยะ
ใกล้ด้วยท่าคุกเข่า และระยะไกลด้วยท่ายืน ในประเภทแรก เป้ามีขนาด
จุดศูนย์กลาง 36 เซนติเมตร ห่างจากจุดยิง 28 เมตร โดยผู้แข่งขันอยู่
ในท่านัง่ คุกเข่า น�ำลูกศรวางบนคันธนูแล้วจึงลุกขึน้ ยิง ในประเภททีส่ อง
เป้ามีระยะห่าง 3 ระยะ 90 เมตร ©Photo/AFLO
70 เมตร และ 60 เมตร เป้ามี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ผู้
แข่งขันอยู่ในท่ายืนยิงธนู สามารถ
แข่งขันทั้งในรูปแบบกลุ่มและรูป
แบบเดี่ยวได้ โดยใช้จ�ำนวนลูกศร
ที่ยิงถูกเป้าเป็นการตัดสินผู้ชนะ
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กีฬาอาชีพ

ฟุตบอล

Football

ลี ก ฟุ ต บอลอาชี พ ของประเทศญี่ ปุ ่ น (Japan Professional
Football League) หรือที่เรียกว่า “เจลีก” ในปี ค.ศ. 1993 ได้เริ่มต้น
การแข่งขันฟุตบอลในฐานะกีฬาอาชีพ มีทมี เข้าร่วมในลีก จ�ำนวน 10 ทีม
จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1998 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในลีกขึ้นเป็น 18 ทีม
ตั้งแต่ ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา ใช้ระบบการเลื่อนชั้นและตกชั้นระหว่าง
เจลีก ดิวิชั่น 1 (ปัจจุบัน J1 League) กับ เจลีก ดิวิชั่น 2 (ปัจจุบัน J2
League) และ ในปี ค.ศ. 2014 ได้ก่อตั้ง J3 League
ในฤดูกาล ค.ศ. 2016  J1 League มีจ�ำนวน 18 ทีม ช่วงเวลาการ
แข่งขันแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยเริ่มแข่งขันในระยะที่ 1 (ระหว่างวันเสาร์ที่
27 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 25 มิถนุ ายน) และระยะที่ 2 (ระหว่างวันเสาร์
ที่ 2 กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน) ในแต่ละระยะจะมีการ
แข่งขันกับทีมร่วมลีกทุกทีม 1 ครัง้ ด้วยรูปแบบเหย้าและเยือนสลับกันใน
ระยะทีส่ อง แต่ละทีมจะลงแข่งขันทีมละ 17 นัด รวมการแข่งขันทัง้ หมด
ทุกทีม 153 นัด (รวมตลอดฤดูกาล 306 นัด) ทีมทีช่ นะในแต่ละนัดจะได้
รับ 3 คะแนน ในกรณีที่เสมอกันจะได้รับ 1 คะแนน แต่ในกรณีที่แพ้จะ
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ไม่ได้รับคะแนน ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจนถึงการแข่งขันในนัดสุดท้ายจะ
เป็นที่ 1  ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรก จะได้สิทธิเข้าไปแข่งขัน
ในรอบ Championship (รอบแรกหาผูช้ นะระหว่างอันดับที่ 2 กับอันดับ
ที่ 3 จากนัน้ ผูช้ นะจากนัดดังกล่าวจะเข้าแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศกับทีม
ที่ได้อันดับที่ 1) เพื่อหาผู้ชนะเลิศในการแข่งขันประจ�ำฤดูกาลนั้น  
นอกจากจะแข่งขันในฤดูกาลปกติแล้ว ทีมจากเจลีกยังเดินทางมา
ร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลในประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2012 มีการ
แข่งขัน u-15 ของทีม Cerezo Osaka กับ Vissel Kobe ที่ประเทศไทย
ในปี ค.ศ. 2013 ทีม Shonan Bellmare, Jubilo Iwata, Nagoya
Grampus Eight, และ Cerezo Osaka เดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่
ประเทศไทย นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2015 ทีมจากลีกของ
ประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางมาเพื่อการแลกเปลี่ยนและให้ความร่วมมือกับ
ทีมฟุตบอลสโมสรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิประเทศไทย
เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น

©Norio NAKAYAMA(http://Flickr/p/drcT2y)

©Siam Sport

©JeffBoyd (http://flic.kr/p/aKZ9vg)

©JeffBoyd (http://flic.kr/p/8YjyGb)

กีฬาที่ก�ำเนิดในประเทศญี่ปุ่น

เอะกิเดน (วิ่งผลัดระยะยาว) Ekiden

“เอะกิเดน” คือ การแข่งขันวิ่งผลัดระยะยาวบนท้องถนน ในการ
แข่งขันไม่ได้ก�ำหนดระยะทาง ด่าน หรือจ�ำนวนนักวิ่งไว้เป็นพิเศษ แต่
โดยปกติแล้วในการแข่งขันจะมีด่านประมาณ 5-10 ด่าน นักวิ่ง 1 คน
วิ่งแข่งขันส�ำหรับระยะทาง 5-20 กิโลเมตร นักวิ่งแต่ละคนจะคล้องสาย
สะพายขณะทีว่ งิ่ ในด่านของตน หลังจากนัน้ จะส่งสายสะพายต่อไปยังนัก
วิ่งในด่านต่อไป กีฬาเอะกิเดน ได้เริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่น ทว่าในปัจจุบัน
การแข่งขันวิ่งผลัดระยะยาว ได้เผยแพร่ไปยังต่างประเทศในชื่อกีฬา
“Road Relay”
การแข่งขันเอะกิเดนครั้งแรกของโลก จัดขึ้นเพื่อร�ำลึกในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี ของการย้ายเมืองหลวงมายัง กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 27
เมษายน ค.ศ. 1917 เริ่มต้นวิ่งจาก ซันโจโอฮะชิ จังหวัดเกียวโต เมือง

หลวงเก่า ไปยัง อุเอะโนะชิโนะบะซุโนะอิเคะ กรุงโตเกียว รวมระยะทาง
508 กิโลเมตร นักวิ่งได้วิ่งผ่าน 23 ด่านตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 วัน ในปัจจุบัน ณ จุดเริ่มต้นที่ซันโจโอฮะชิ และ
เส้นชัยที่อุเอะโนะชิโนะบะซุโนะอิเคะ ได้ก่อสร้าง “อนุสาวรีย์เพื่อระลึก
ถึงการเริ่มต้นของการแข่งขันเอะกิเดน”
การแข่งขันเอะกิเดนในประเทศญี่ปุ่น ได้จัดขึ้นมากมายในแต่ละ
ท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น แบ่งการแข่งขันออกเป็นหลายประเภท
ตั้งแต่ระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย มหาวิทยาลัย กลุ่มองค์การ ตลอดถึง
บุคคลทั่วไป และการแข่งขันมีหลายระดับตั้งแต่ระดับย่อย เช่น ระดับ
อ�ำเภอ ระดับเมือง ไปจนถึงระดับใหญ่ ดังเช่นระดับประเทศ หรือระดับ
นานาชาติ

©machr (http://flic.kr/p/7hF9YV)

Gateball Gateball
กีฬา Gateball ก�ำเนิดขึน้ โดย นายซุซกุ ิ คะซึโนะบุ เมือ่ ปี ค.ศ. 1947
เพื่อให้เด็กและเยาวชน เมืองเมะมุโระ จังหวัดฮอกไกโด ได้มีโอกาสเล่น
กีฬา กีฬา Gateball ใช้เวลาในการแข่งขัน 30 นาที โดยผู้เล่นจะไม่ถูก
ตัวกัน จึงมีความปลอดภัย ด้วยเหตุที่ กีฬาชนิดนี้ไม่ใช้พละก�ำลังของ
ร่างกาย ท�ำให้ทุกคนซึ่งไม่จ�ำกัดอายุหรือเพศ สามารถร่วมสนุกกับการ
เล่นกีฬาชนิดนี้ได้โดยไม่มีข้อเสียเปรียบ นอกจากจะแข่งขันกันในกลุ่ม
ผู้แข่งขันที่มีอายุรุ่นเดียวกันแล้ว ยังสามารถแข่งขันแบบทีมครอบครัว
ซึ่งมีสมาชิกของทีมที่มีอายุแตกต่างกัน หรือจะแข่งขันกันแบบทีมเด็ก
กับทีมผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกัน
กีฬา Gateball ใช้เวลาแข่งขัน 30 นาที มีผู้แข่งขันทีมละ 5 คน ใน
การแข่งขัน ทีมที่ตีลูกบอลก่อนจะตีลูกบอลเลขคี่ตามล�ำดับ (1, 3, 5, 7,
9) ส่วนทีมที่ตีบอลทีหลังจะตีลูกบอลเลขคู่ตามล�ำดับ (2, 4, 6, 8, 10) ผู้
เล่นแต่ละคนจะใช้ลกู บอลทีม่ หี มายเลขทีต่ รงกับตน เริม่ ตัง้ แต่หมายเลข
1 ผูเ้ ล่นแต่ละคนตีบอลหมายเลขของตัวเองคนละ 1 ครัง้ เรือ่ ยๆไปจนถึง
หมายเลข 10 จากนั้นหมายเลข 1 จะได้เริ่มตีบอลใหม่อีกครั้ง ด�ำเนินไป

เรื่อยๆจนจบการแข่งขัน ผู้เล่นตีบอลให้ผ่านประตูที่ 1 (ได้ 1 คะแนน)
ประตูที่ 2 (ได้ 1 คะแนน) ประตูที่ 3 (ได้ 1 คะแนน) และสุดท้าย GoalPole (ได้ 2 คะแนน) เมื่อหมดเวลาการแข่งขันทีมที่ได้รับคะแนนมาก
ที่สุด จะเป็นทีมชนะ
ในปัจจุบัน Gateball ได้เผย
แพร่ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก
มากกว่า 50 ประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในทวีปเอเชีย ผู้คนต่าง
สนุ ก สนานกั บ กี ฬ าสากลชนิ ด นี้
นอกจากนี้ ทุ ก ๆ 4 ปี จ ะมี ก าร
จัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ
1 ครั้ง
ภาพโดย : 公益財団法人日本

ゲートボール連合
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ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปี ค.ศ. 2020
เมื่อวันที่ 25 เมษายนทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ ได้ประกาศตราสัญลักษณ์
ประจ�ำการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ ในปี ค.ศ. 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

©Tokyo 2020
©Tokyo 2020

ผู้ออกแบบ : โทโคะโระ อะซะโอะ
ชื่อผลงาน: “Harmonized Chequered Emblems”
แนวความคิด :
ในประวัติศาสตร์ พบว่ารูปแบบลายตารางได้รับความนิยมและแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก  ส�ำหรับประเทศญี่ปุ่น ลายตาราง เป็นที่รู้จัก
กันดีมาตั้งแต่ในสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603 -1867) ในชื่อ “ichimatsu moyo” พร้อมการออกแบบลายตารางด้วยสีคราม (indigo blue) ซึ่งเป็นสี
ดัง้ เดิมของประเทศญีป่ นุ่ แสดงถึงความงดงาม และสะท้อนลักษณะความเป็นญีป่ นุ่ การผสมผสานรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม 3 รูปแบบทีม่ รี ปู ทรงแตกต่างกันไป
สะท้อนความหลากหลายในประเทศ วัฒนธรรม และความคิด ซึ่งแม้จะมีความแตกต่าง แต่ยังมีความกลมกลืนรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ดังเช่นข้อความ
ที่ว่า “เอกภาพในความหลากหลาย (Unity in Diversity)” และยังแสดงถึง จุดมุ่งหมายของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ เพื่อส่ง
เสริมการยอมรับในความหลากหลาย ในการเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน
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ประเทศญี่ปุ่นกับการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ในระหว่างวันที่ 5 – 21 สิงหาคม ค.ศ. 2016 จะมีการจัดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 31 “ริโอเดอจาเนโร โอลิมปิก
เกมส์” ณ เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล และถัดต่อไป  การ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูรอ้ น ครัง้ ที่ 32 ได้กำ� หนดให้จดั ขึน้ ณ กรุง
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กรุงโตเกียวเคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันเสาร์ที่ 10 – วันเสาร์ท่ี 24
ตุลาคม ค.ศ. 1964 ซึง่ ถือเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครัง้
แรกในทวีปเอเชีย
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 18 โตเกียวโอลิมปิกเกมส์
คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนของแต่ละประเทศจาก 93
ประเทศ มากกว่า 5,100 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ส�ำหรับประเทศ
ญี่ปุ่น มีเจ้าหน้าที่ 82 คน และนักกีฬา 355 คน (รวม 437 คน)
เข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬา 20 ชนิด ผลส�ำเร็จของการแข่งขัน
กีฬาในครัง้ นัน้ ยังคงถูกจารึกอยูใ่ นประวัตศิ าสตร์การแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกของประเทศญีป่ นุ่ และได้สะท้อนถึงความภาคภูมใิ จของ
ประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ มีเพียง 5 เมืองในโลกเท่านั้น ที่ได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน มากกว่า 2 ครั้ง ได้แก่ กรุง
เอเธนส์ ประเทศกรีซ (ค.ศ. 1896 และ ค.ศ. 2004) กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส (ค.ศ. 1900 และ ค.ศ. 1924) กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ (ค.ศ. 1908 ค.ศ. 1948 และ ค.ศ. 2012) เมือง
ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1932 และ ค.ศ.
1984) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ค.ศ. 1964 และ ค.ศ. 2020)

©PHOTO KISHIMOTO

©PHOTO KISHIMOTO

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 18 โตเกียวโอลิมปิกเกมส์
ระยะเวลา

ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 – วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1964 รวม 15 วัน

สถานที่จัดการแข่งขัน กรุงโตเกียว (การแข่งขันบางรายการ จัดขึ้นที่ จังหวัดไซตามะ จังหวัดคานางะวะ จังหวัดชิบะ และจังหวัดนางาโนะ)
จ�ำนวนประเทศที่เข้าร่วม 93 ประเทศและเขตการปกครอง
จ�ำนวนนักกีฬา

5,152 คน (ชาย 4,474 คน หญิง 678 คน)

จ�ำนวนชนิดกีฬา

20 ชนิด

จ�ำนวนประเภทกีฬา

163 ประเภท

เจ้าหน้า-นักกีฬาญี่ปุ่น 437 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 82 คน นักกีฬา 355 คน  (ชาย 294 คน หญิง 61 คน)
เหรียญรางวัลที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับ 16 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง

โครงการ Sport for Tomorrow

กีฬาสร้างอนาคต : การเผยแพร่กระบวนการของกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก และค่านิยมของกีฬาไปสูม่ วลมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เยาวชน ผู้ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ดีของโลก โดยผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมไปสู่การแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก
และพาราลิมปิก ในปีค.ศ. 2020
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การละเล่นของญี่ปุ่น

เคนดามะ Kendama

เคนดามะเป็นของเล่นที่สร้างความสนุกสนาน และได้รับความนิยม
จากเด็กและผู้ใหญ่มาอย่างยาวนานในประเทศญี่ปุ่น หากมองอย่าง
ผิวเผิน เคนดามะมีลักษณะเรียบง่าย แต่แท้จริงแล้วผู้เล่นสามารถ
สนุกสนานไปกับการใช้เทคนิคต่างๆได้มากกว่า 1,000 รูปแบบ ผู้คน
ทุกเพศทุกวัยสามารถเล่นเคนดามะได้ และเล่นได้ในทุกสถานที่ กล่าว
กันว่า การเล่นเคนดามะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมาธิ และเสริมสร้าง
ความเพียรพยายาม
อุปกรณ์การเล่นเคนดามะในปัจจุบนั ประกอบไปด้วย ด้ามจับปลาย
แหลม มีถ้วยหลุมติดอยู่ 3 ด้าน และลูกบอลทรงกลมซึ่งมีรูเล็กๆ ถ้วย
หลุมทีต่ ดิ อยูก่ บั ด้ามในแต่ละด้าน เรียกว่า “โอซะระ” และ “โคะซะระ”                                                                                        
นอกจากนี้ ปลายด้ามยังมีถว้ ยขนาดกลาง เรียกว่า “ชูซะระ” บอลเชือ่ ม
กับด้ามจับด้วยเชือกยาวประมาณ 40 เซนติเมตร (16 นิ้ว) ซึ่งผู้เล่นจะ
พยายามใช้ปลายด้ามจับแทงลงไปที่รูของลูกบอล
หลักการส�ำหรับการเล่นเคนดามะ คือการ โยนบอลแล้วพยายามใช้
ถ้วยด้านใดด้านหนึง่ รับลูกบอลหรือใช้ปลายของด้ามทิม่ ให้ตรงกับรูของ
ลูกบอล ถึงแม้ว่าจะดูง่ายๆ แต่แท้ที่จริงแล้วการเล่นเคนดามะมีเทคนิค
ในการเล่นมากมายนับไม่ถ้วน

ด้าม
โคะซะระ

けん玉は日本で根強い人気を誇る遊びのひとつです。こど
もばかりでなく、大人の間でも親しまれています。それは、
シンプルなかたちでありながら、1000を超える技が楽し
โอซะระ
めるという奥深いゲーム性にあるようです。年齢や男女を

ด้ามจับ
問わず、いつでもどこでもできることに加えて、
集中力や根
気を養うのにも役に立つといわれています。
いまのけん玉は、
「けん」
と
「皿胴」、それに「玉」の組み合わ

เชือก
บอล
ชูซะระ

อิโงะ (หมากล้อม) Igo
การละเล่นในร่ม มีผู้เล่น 2 คน สลับกันวางหมากสีด�ำและสีขาวลง
บนที่ว่างในกระดาน

จากภาพ หมากสีขาวได้ล้อมหมากสีด�ำไว้ทั้ง 4 ด้าน หมากสีด�ำจึงถูกกิน
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กติกาในการเล่น
• ผูเ้ ล่นทีว่ างหมากบนกระดานก่อน หรือผูเ้ ล่นทีม่ ฝี มี อื อ่อนกว่าจะวาง
หมากสีดำ 
� ผูเ้ ล่นจะสลับกันวางหมากสีดำ� กับสีขาวครัง้ ละ 1 หมาก (รวม
หมากสีด�ำ 181 เม็ด หมากสีขาว 180 เม็ด)
• ผู้เล่นสามารถวางหมากบนต�ำแหน่งใดของกระดานก็ได้ ยกเว้น
ต�ำแหน่งที่มีหมากวางอยู่แล้ว หรือต�ำแหน่งที่ห้ามวาง (อย่าวางหมาก
ลงบนต�ำแหน่งที่จะถูกปิดล้อม ซึ่งจะท�ำให้หมากถูกกิน)
• เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง ผลการแข่งขันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่หมาก
สามารถล้อมเอาไว้ได้ และจ�ำนวนหมากของฝ่ายตรงข้ามที่ถูกเรากิน

กิฟุ ใจกลางของเกาะญี่ปุ่น

กิฟุเป็นแหล่งรวม “หัวใจความเป็นญี่ปุ่น” มากมายไว้ด้วยกัน วัฒนธรรมที่เติบโตขึ้นมาด้วยกันกับธรรมชาติอัน
สมบูรณ์และแหล่งน�้ำบริสุทธิ์ สุดยอดฝีมือที่สืบทอดต่อกันมาและเทศกาลทุกฤดูกาล เมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความ
เบิกบานและประวัติศาสตร์อันยาวนาน กิฟุที่ที่จะน�ำคุณให้ได้พบกับ “หัวใจของความเป็นญี่ปุ่น”

มรดกโลกชิรากาวาโก

เทศกาลทากายามะ

ประเพณีจับปลาด้วยนกกาน�้ำที่แม่น�้ำนาการะ

จิ-คาบุกิ

เยี่ยมชมหมู่บ้านที่เงียบสงบ มีบ้านเรือนกว่า 110 หลังคา เรือนเรียงรายกัน
โดยเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้คือหลังคามุงจากทรง “กัสโซสุคุริ” สถานที่นี้ได้
รับการลงทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโก

ประเพณีการจับปลาด้วยนกกาน�้ำที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 1300 ปีเป็น
ประเพณีดงั้ เดิมทีห่ าดูได้ยากในปัจจุบนั ชมการสาธิตการจับปลาด้วยนกกาน�ำ้
ของชาวประมง โดยจะมีการออกเรือ6ล�ำไปด้วยกันกับโคมไฟน�ำทาง พร้อม
กับควบคุมนกกาน�้ำ10-12ตัวในการหาปลา

เทศกาลที่สวยงามหนึ่งในสามของญี่ปุ่นจัดขึ้นเดือนเมษายนและตุลาคมของ
ทุกปีร่วมชมความสวยงามของขบวนแห่ที่เป็นผลงานการผสมผสานศิลปะ
และวัฒนธรรมออกมาเป็นงานชิ้นเอก

ในบรรดาละครคาบุกินั้น จิ-คาบุกิ เป็นการแสดงโดยชนพื้นเมืองกิฟุซึ่งใช้นัก
แสดงมือสมัครเล่นไม่ใช้นักแสดงมืออาชีพ จัดได้ว่าเป็นการแสดงละครที่เป็น
ประเพณีสืบต่อกันมากว่าหลายร้อยปีมาแล้ว การแสดงละครและท่าทางการ
ร่ายร�ำที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของ จิ-คาบุกินี้จะได้รับการอนุรักษ์ไปสู่ชนรุ่น
หลังของชาวกิฟุกันต่อๆไป

เนื้อวัวฮิดะ
For More Information
Official Tourism Website
http://travel.kankou-gifu.jp/th
Gifu Crossroads

เนื้อวัวที่ขึ้นชื่ประจ�ำจังหวัด
กิฟุ เนื้อนุ่ม ให้ความรู้สึก
ว่าเนื้อละลายทันที่ที่สัมผัส
กั บ ลิ้ น นิ ย มใช้ ท� ำ อาหาร
ประเภทสเต็ก นาเบะ สุกียา
กี้ ซูชิ เป็นต้น
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
การประชุม “1st Round Table Conference of Human Resources Development”
เมื่ อ วั น ที่ 22 มี น าคม สถานเอกอั ค รราชทู ต ญี่ ปุ ่ น ประจ� ำ
ประเทศไทย และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
(JICA) โดยความสนับสนุนจาก Nation Multimedia Group ได้
จัดการประชุม “1st Round Table Conference of Human
Resources Development” ขึ้นที่โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
การประชุมนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของสถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นในต่างประเทศทั่วโลก ตามนโยบาย Industrial Human
Resource Development Cooperation Initiative ซึง่ ฯพณฯ นาย
ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศไว้ในเดือนพฤศจิกายน
2558
ในช่วงที่ 1 ของการประชุม รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายก
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ ดร. ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติ
กุล สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ได้น�ำเสนอเรื่องเทคโนโลยีผ่าน
การแข่งขันหุ่นยนต์ หลังจากนั้น ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ
เอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดการ
ประชุม ล�ำดับถัดมา นายชูอิจิ อิเคดะ ผู้อ�ำนวยการองค์กร JICA ได้
อธิบายเรื่องผลการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ของวิทยาลัยเทคนิค
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาของประเทศไทย และเรื่องโครงการที่ JICA
ก�ำลังพิจารณาอยู่เพื่อให้การสนับสนุน นอกจากนี้ นายโนบุโยชิ วา
คาบายาชิ ผูแ้ ทนส�ำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลและอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น (HIDA) ได้กล่าวอธิบายถึงโครงการพัฒนาบุคลากรใน
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ต่างประเทศ ที่ HIDA ก�ำลังด�ำเนินการอยู่
ในช่วงที่ 2 ของการประชุม เป็นวาระ Panel Discussion เพื่อ
หารือเรื่องความต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและมาตรการ
ที่ควรจะด�ำเนินการเพื่อตอบรับความต้องการบุคลากรในด้านดัง
กล่าว โดยมี นายสุทธิชัย หยุ่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และ
กองบรรณาธิการ เครือเนชั่นกรุ๊ป เป็นพิธีกรด�ำเนินรายการ ส่วนผู้
ที่ร่วมเสวนา ได้แก่ ฯพณฯ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการและประธานทีป่ รึกษาฝ่ายจัดการ เอสซีจ,ี นายเคียวอิจิ ทา
นาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จ�ำกัด, รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT), รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และฯพณฯ นายชิโร
ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
นับจากนี้ไป สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย
จะมุ่งหน้าส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรระหว่าง
ประเทศไทยกั บ ประเทศญี่ ปุ ่ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ตามพื้ น ฐาน
ของการเสวนาในครั้ ง นี้ และก� ำ หนดจะจั ด การประชุ ม ครั้ ง ที่ 2
ในเดื อ นมิ ถุ น ายน พร้ อ มทั้ ง มุ ่ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะสามารถ
ประกาศ “Thailand - Japan industrial human resources
development initiative” ได้ในการประชุมครั้งหน้าที่จะมาถึง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเข้าพบหารือทวิภาคีกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้พบหารือกับนายดอน
ปรมัตถ์วนิ ยั รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศไทยในโอกาส
เยือนประเทศไทย ในระหว่างการหารือ ได้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นนานาประการ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
ในฐานะ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” รวมทั้งจะส่งเสริมความร่วมมือ
ในด้านต่างๆอย่างกว้างขวาง เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 130 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นในปีหน้า อาทิ การดูแลความ
ปลอดภัยแก่ชาวญี่ปุ่น การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการลงทุนของ

©Ministry of Foreign Affairs of Japan

การเข้าพบหารือทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น

บริษัทญี่ปุ่น เป็นต้น
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้
แจ้งให้ทราบถึงผลส�ำเร็จจากการประชุมประจ�ำปีของรัฐมนตรีต่าง
ประเทศกลุม่ ประเทศ G7 ทีจ่ งั หวัดฮิโรชิมา่ (G7 Hiroshima Foreign
Ministers' Meeting) และคาดหวังว่าประเทศไทยจะเข้ามามีบทบาท
มากยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะประเทศที่มี
ความส�ำคัญในภูมภิ าคนี้ อีกทัง้ ยังตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการร่วม
มือเพื่อแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ ด้วยวิถีทางการทูตและภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย รวมถึงการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน เป็นต้น
ภ า ย ห ลั ง ก า ร
หารือ ทั้งสองฝ่ายได้
ลงนามบั น ทึ ก แสดง
เจตจ� ำ นง (MOI) ว่ า
ด้วยการส่งเสริมความ
ร่วมมือในสาขาเกษตร
และสาขาการผลิต เพือ่
กระชับความสัมพันธ์
©Ministry of Foreign Affairs of Japan
ของทั้งสองประเทศให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
การแถลงข่าวร่วมไทย-ญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุน โครงการ “การก่อสร้างต่อเติม
อาคารคลังยา ของโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา”

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,466,200
บาท แก่โครงการ “การก่อสร้างต่อเติมอาคารคลังยาของโรงพยาบาล
คุระบุรีชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
แบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559
ในการนี้ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำ
ประเทศไทย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นาย
ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และนายภาณุมาศ  
ทวีกิจ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ให้เกียรติร่วมในพิธี
ดังกล่าว ณ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์

ในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นความส�ำคัญในการด�ำเนินโครงการ
ที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี และสนับสนุนการพัฒนา
บริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานในพื้นที่ ท�ำให้ผู้คนในพื้นที่รวมทั้ง
แรงงานข้ามชาติ ชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นกลุ่มคนชายขอบ ได้มีสุขภาพ
ที่ดีในการด�ำเนินชีวิต ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงพิจารณาให้การสนับสนุน
เงินทุนแก่โครงการ
รัฐบาลญีป่ นุ่ ยินดีให้การสนับสนุนโครงการ ทีส่ ง่ เสริมและพัฒนา
ความมั่นคงของมนุษย์ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้
เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
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เปิดตัวโครงการ Japan – ASEAN Science and Technology Innovation Platform (JASTIP)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีการเปิดตัวโครงการ Japan
-ASEAN Science and Technology Innovation Platform
(JASTIP) ณ ท�ำเนียบเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น โครงการนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อด�ำเนินงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ และสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศในอาเซียน โดยมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกีย
วโต และศูนย์อาเซียนในกรุงเทพฯ โครงการมุ่งเน้นงานวิจัยด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) นอกจากนี้ มีการวิจัย
ทางด้านทรัพยากรชีวภาพ โดยด�ำเนินงานร่วมกับสถาบัน Lembaga
Iimu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ประเทศอินโดนีเซีย และด้าน

การป้องกันภัยพิบัติ ซึ่งร่วมด�ำเนินงานกับสถาบัน Malaysia-Japan
International Institute of Technology (MJIIT) ประเทศมาเลเซีย
ศ.ดร. โยชิยูกิ โคโนะ หัวหน้าโครงการ JASTIP กล่าวว่า โครงการ
นี้เกิดจากความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่างประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศในอาเซียนทีด่ ำ� เนินมายาวนานและยังคงสืบเนือ่ งต่อไป เพือ่
สร้างความส�ำเร็จในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือใน
การวิจัยได้ก่อให้เกิดผู้น�ำทางด้านวิจัยมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่ม
ทักษะในสาขานั้นๆอีกด้วย โครงการมีเป้าหมายที่จะพัฒนาความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส�ำเร็จทางวิชาการในสังคมญี่ปุ่นและ
อาเซียนเพื่อความภาคภูมิใจของสังคม และขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อ
น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ความสัมพันธ์อันเน่นแฟ้นระ
หว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียน

งาน JAPAN EXPO IN THAILAND 2016
ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ตลอดทั้งสามวัน มี
การจัดงาน JAPAN EXPO IN THAILAND 2016 ขึ้น ณ ห้างสรรพ
สินค้าสยามพารากอน งานครัง้ นีไ้ ด้รวบรวมกิจกรรมและเสน่หต์ า่ งๆ
ของประเทศญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่แก่ชาวไทย เช่น การศึกษาต่อใน
ประเทศญี่ปุ่น  การสมัครงานในบริษัทญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น แฟชั่น
และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น เป็นต้น
ในงานครั้งนี้ยังมีการแสดงฟรีคอนเสิร์ตของศิลปินชาวญี่ปุ่นที่
มีชื่อเสียงหลายคน อาทิ วง World Order เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น เช่น กิจกรรมสาธิต
การท�ำซูชิ อาหารของประเทศญี่ปุ่นด้วยวัตถุดิบของประเทศไทย
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กิจกรรม J-Challenge Contest ซึง่ ไม่เพียงแค่เป็นการแข่งขันความ
รู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการประชันความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ตลอดทั้ง 3 วัน มีชาวไทยที่
ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นประมาณ 2 แสนคน เข้าร่วมงานดังกล่าว
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นต่อ
กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีต ซึ่งไม่เพียงแต่การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ประเทศทัง้ สองยังช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กนั ช่วย
เติมเต็มส่วนที่ขาดหาย ลดทอนข้อเสีย และน�ำข้อดีมาสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ร่วมกัน

ผลการประกวดรางวัลมังงะนานาชาติ ครั้งที่ 9
(The 9th International MANGA Award)
รางวัลมังงะนานาชาติ (International MANGA Award) ได้ก่อ
ตั้งขึ้นเมื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยกระทรวงการต่างประเทศ
ญีป่ นุ่ เพือ่ มอบรางวัลให้กบั นักเขียนการ์ตนู ผูช้ ว่ ยส่งเสริมวัฒนธรรม
การวาดการ์ตนู ในต่างประเทศ ส�ำหรับการประกวดในครัง้ ที่ 9 นี้ มีผู้
ส่งผลงานจาก 46 ประเทศ และเขตการปกครองทั่วโลกเข้าร่วมการ
ประกวดรวมทัง้ สิน้ 259 ผลงาน โดยประเทศทีส่ ง่ ผลงานเข้าประกวด
มาก อันดับที่ 1 คือ ประเทศไทย (43 ผลงาน) อันดับที่ 2 คือ ไต้หวัน
(35 ผลงาน) อันดับที่ 3 คือ ประเทศบราซิล (34 ผลงาน)
คณะกรรมการการประกวดรางวัลมังงะนานาชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะ
กรรมการ ได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล
มังงะนานาชาติครั้งที่ 9 ซึ่งประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรอง
ชนะเลิศ 3 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 15 รางวัล จากการ
ประกาศผลของการประกวด นักเขียนมังงะชาวไทยได้รบั รางวัลจาก
การประกวดในครั้งนี้ด้วย คือ คุณมุนินทร์ สายประสาท (มุนินฺ) และ
คุณพัชรกันย์ พิศาลสุพงศ์ (Plariex)  ได้รับรางวัลชมเชย
เมือ่ วันอังคารที่ 12 เมษายน ทีผ่ า่ นมา ได้มพี ธิ มี อบรางวัลแก่ผทู้ ไี่ ด้
รับรางวัลจากการประกวดรางวัลมังงะนานาชาติ ครัง้ ที่ 9 ณ โรงแรม
คอนราด โดย นายชิเงกิ โคบายาชิ ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย และผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าวสารญี่ปุ่น เป็น
ผู้มอบประกาศเกียรติคุณ
ในครัง้ นีข้ อแนะน�ำนักเขียนมังงะชาวไทย ทัง้ 2 ท่าน และผลงาน
ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลมังงะนานาชาติในครั้งที่ 9 นี้

รางวัลชมเชย

外務省が、海外で漫画文化の普及に貢献する漫画作家
を顕彰する目的で平成19年5月に創設した国際漫画賞
（International Manga Award）は、第9回目を迎
えます。今回は、世界の46の国と地域から259作品
の応募がありました。応募の多かった国・地域は、タイ（
第1位：43作品）、台湾（第2位：35作品）、ブラジル（第
3位：34作品）。
今般、外務大臣を委員長とする国際漫画賞実行委員会

ผลงาน :
ประโยคสัญลักษณ์
นักเขียน :
มุนินทร์ สายประสาท (มุนินฺ)

ผลงาน :
โสดนี้ ไม่ลืม
นักเขียน :
พัชรกันย์ พิศาลสุพงศ์
(Plariex)
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การพับกระดาษ
แบบโอะริงะมิ
การใช้กระดาษหนึ่งแผ่น พับจนเกิดเป็นรูปร่างต่างๆนานานั้น
ไม่เพียงแต่เป็นแค่กิจกรรมในยามว่างเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการหนึ่ง
ในการสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและความสวยงามที่สืบทอดกันต่อมา
ในปีนี้ จะแนะน�ำวิธีการพับกระดาษแบบโอะริงะมิง่ายๆ ที่ ไม่ว่าใครๆ ก็สามารถพับได้
วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันเด็กผู้ชาย จะมีการเฉลิมฉลองและขอพรให้เด็กผู้ชายมี
สุขภาพที่แข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์  ส�ำหรับบ้านที่มีเด็กผู้ชายจะแขวน
ธงปลาคาร์พไว้นอกบ้าน ตั้งแต่ในอดีตชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าปลาคาร์พเป็นสัญลักษณ์ของการประสบผลส�ำเร็จ ในครั้ง
นี้จะขอแนะน�ำวิธีการพับกระดาษโอะริงะมิรูปธงปลาคาร์พ เพื่อใช้ส�ำหรับใส่ตะเกียบ

ธงปลาคาร์พ

วิธีการพับ

1. พับครึ่งทั้งแนวตั้งและแนวนอน แล้ว
คลี่ออก

2. พับตามรูป

3. พลิกกลับด้าน

4. พับจากด้านบนและด้านล่างเข้าหา
กึ่งกลางกระดาษ และคลี่ออก

5. พับตามรูป

6. พับด้านบนและด้านล่างเข้าหา
กึ่งกลางของกระดาษ

7. สอดกระดาษเข้าข้างใน

8. พลิกกลับหลัง

เสร็จ
เรียบร้อย

9. วาดตาและเกร็ดปลา

สำนั
ก
ข
า
วสารญี
ป
่
น

ุ
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/

