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ภูเขาของญี่ปุน

ภูเขาของญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่ 70 % เป็นภูเขา จนสามารถเรียกได้ว่า
เป็น “ประเทศแห่งภูเขา”   ในประเทศญี่ปุ่นมีภูเขาที่มีขนาดสูงกว่า
3,000 เมตร อยู่มากถึง 21 ลูก (ดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุด
ในประเทศไทยมีความสูง 2,565 เมตร) มีภูเขาที่มีขนาดสูงกว่า 2,000
เมตร อยู่มากกว่า 640 ลูก และมีภูเขาที่มีขนาดสูงกว่า 1,000 เมตรทั้ง
ที่มีชื่อและไม่มีชื่อเรียกรวมกันอยู่มากมายจ�ำนวนนับไม่ถ้วน
ภูเขาได้ชว่ ยหล่อเลีย้ งสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ เมือ่ ฝนหรือหิมะทีต่ กบนภูเขาได้
เซาะผ่านพื้นผิวดินได้กลายเป็นแหล่งน�้ำในลักษณะต่างๆ เช่น น�้ำใต้ดิน

แม่น�้ำล�ำธาร หนองน�้ำ หรือทะเลสาบ เป็นต้น แหล่งน�้ำเหล่านี้ช่วยหล่อ
เลีย้ งสิง่ มีชวี ติ ต่างๆมากมาย ผูค้ นได้เก็บเกีย่ วพืชผลมาปรุงอาหารเพือ่ รับ
ประทาน น�ำมาถักทอเป็นเสื้อผ้าเพื่อนุ่งห่ม และน�ำมาใช้สร้างเป็นที่พัก
อาศัย  จึงกล่าวได้วา่ ภูเขามีความเกีย่ วข้องกับผูค้ น และการด�ำรงชีวติ ของ
ผูค้ นก็มคี วามเกีย่ วข้องกับภูเขา  ลักษณะภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นภูเขาซึง่ เชือ่ ม
โยงกับภูมิอากาศที่แตกต่างอย่างชัดเจนในฤดูกาลทั้ง 4 มีอิทธิพลอย่าง
ยิ่งต่อวิถีชีวิตของผู้คน เช่น การรับประทานอาหาร ประเพณี วัฒนธรรม
ศาสนา ความคิด ศิลปะ หัตถกรรม เป็นต้น

ภูเขาไฟฮะคุ

ภูเขาทะเทะ

ภูเขาคิตะโฮะทากะดะเคะ
ภูเขาคาระซาวะดะเคะ
ภูเขาโอะคุโฮะทะกะดะเคะ
ภูเขาไฟฟูจิ
เทือกเขาคิอิ

ภูเขาไฟอะโซะ

ภูเขาไอโนะดะเคะ
ภูเขาอะคะอิชิดะเคะ
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10 อันดับ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
ภูเขาไฟฟูจิ (จังหวัดชิซึโอกะและจังหวัดยามานาชิ)
ความสูง 3,776 เมตร
ความสูง 3,193 เมตร
2 ภูเขาคิตะดะเคะ (จังหวัดยามานาชิ)
3 ภูเขาโอะคุโฮะทะกะดะเคะ (จังหวัดนางาโนะและจังหวัดกิฟุ) ความสูง 3,190 เมตร
4 ภูเขาไอโนะดะเคะ (จังหวัดชิซึโอกะและจังหวัดยามานาชิ) ความสูง 3,189 เมตร
ความสูง 3,180 เมตร
5 ภูเขายะริกะทะเคะ (จังหวัดนางาโนะและจังหวัดกิฟุ)
6 ภูเขาอะระคาวะฮิงะชิดะเคะ (วะรุซาวะดะเคะ) (จังหวัดนางาโนะและจังหวัดชิซึโอกะ) ความสูง 3,141 เมตร
7 ภูเขาอะคะอิชิดะเคะ (จังหวัดนางาโนะและจังหวัดชิซึโอกะ) ความสูง 3,120 เมตร
8 ภูเขาคาระซาวะดะเคะ (จังหวัดนางาโนะและจังหวัดกิฟุ) ความสูง 3,110 เมตร
ความสูง 3,106 เมตร
9 ภูเขาคิตะโฮะทากะดะเคะ (จังหวัดนางาโนะ)
ความสูง 3,101 เมตร
10 ภูเขาโอบามิดะเคะ (จังหวัดนางาโนะและจังหวัดกิฟุ)
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เทือกเขาชิราคามิ

ภูเขายะริกะทะเคะ
ภูเขาโอบามิดะเคะ
ภูเขาคิตะดะเคะ
ภูเขาอะระคาวะฮิงะชิดะเคะ
ภูเขาทะคะโอะ

วันแห่งภูเขา (11 สิงหาคม)
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นับตั้งแต่ปีนี้ (พ.ศ. 2559) เป็นต้นไป ทุกวันที่ 11 สิงหาคม ของทุกปี ได้ถูก
ก�ำหนดให้เป็น “วันแห่งภูเขา” วันหยุดราชการซึง่ ถูกก�ำหนดขึน้ ใหม่ของประเทศ
ญี่ปุ่น
ลักษณะภูมิประเทศของประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่เกือบ 70% เป็นภูเขา นับ
ตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวญี่ปุ่นด�ำรงชีวิตร่วมกับธรรมชาติ มีความรู้สึกเคารพต่อ
ภูเขา และซาบซึ้งต่อคุณประโยชน์ที่ได้รับจากป่าไม้ ภูเขาท�ำให้เกิดสายน�้ำที่ใส
สะอาด ช่วยหล่อเลี้ยงไร่นาให้อุดมสมบูรณ์ และไหลผ่านไปยังทะเลที่ล้อมรอบ
ประเทศญีป่ นุ่ ภูเขาจึงมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึง้ กับชีวติ ประจ�ำวันของชาวญีป่ นุ่
และช่วยยกระดับให้จิตใจของชาวญี่ปุ่นเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์
วันแห่งภูเขา เป็นวันทีแ่ สดงถึงความซาบซึง้ ต่อคุณประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากภูเขา
อีกทั้งช่วยให้ร�ำลึกถึงการดูแลปกป้องธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ให้
ด�ำรงอยู่ต่อไปในอนาคต
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ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของ
ประเทศญี่ปุ่น
ภูเขาไฟฟูจิ

ความสูง : 3,776 เมตร
สถานที่ตั้ง : จังหวัดชิซึโอกะและจังหวัดยามานาชิ

ภูเขาไฟฟูจิ คือ ภูเขาที่สูงและสวยที่สุดในบรรดาภูเขาทั้งหมดของ
ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิอยู่ในบริเวณตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น
ห่างจากกรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นไปทางตะวันออก 130
กิโลเมตร ซึง่ ในวันทีท่ อ้ งฟ้าแจ่มใสเราสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิ ด้จาก
กรุงโตเกียว หรือแม้กระทั่งบนยอดของภูเขาเมียวโฮในจังหวัดวากายา
มะซึ่งอยู่ห่างออกไปถึง 300 กิโลเมตร ก็ยังสามารถมองเห็นได้เช่นกัน
ภูเขาไฟฟูจิมีความสูง 3,776 เมตรจากระดับน�้ำทะเล ถือเป็นภูเขาไฟที่
มีความสูงเป็นอันดับที่ 29 ของโลก มีเส้นผ่านศูนย์กลางจากเหนือ-ใต้
ยาว 38 กิโลเมตร และจากตะวันออก-ตะวันตก กว้าง 29 กิโลเมตร
บริเวณรอบๆภูเขาไฟฟูจิ มีทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการปะทุของ
ภูเขาไฟ น�้ำจากแหล่งน�้ำใต้ดินที่อุดมสมบูรณ์ท�ำให้เกิดแม่น�้ำและหนอง
น�้ำมากมาย มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ข้ึนปกคลุมที่ราบสูงอันเกิดจากลาวา
มีสัตว์ป่า และพืชพันธุ์ที่ส�ำคัญอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่ยังมีการปะทุอยู่ เมื่อภูเขาไฟเกิดการปะทุ
จะปล่อยลาวาและเถ้าถ่านออกมาด้วย นับตั้งแต่ในสมัยโบราณผู้คน
ต่างให้การสักการะภูเขาไฟแห่งนี้ในฐานะเทพเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน
ยุคกลาง ความเชื่อและความศรัทธาได้ส่งผลให้ผู้คนจ�ำนวนมาก เดิน
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ทางขึ้นไปบนภูเขาแห่งนี้ จนกระทั่งในศตวรรษที่ 18 ในแต่ละท้องถิ่นได้
สร้างศาลเจ้าเพื่อสักการะภูเขาไฟฟูจิ ในปัจจุบัน ยังมีผู้คนจ�ำนวนมากที่
ปรารถนาจะลองขึ้นไปบนภูเขาไฟฟูจิดูสักครั้งในชีวิต โดยในปีหนึ่งมีคน
เดินทางมาเยือนภูเขาไฟแห่งนี้ประมาณ 3 แสนคน   นับตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบนั ภูเขาไฟฟูจนิ นั้ ยังคงตราตรึงอยูใ่ นหัวใจของชาวญีป่ นุ่ อย่าง
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ภาพลักษณ์ของภูเขาไฟฟูจินั้นมีความหลากหลาย ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพอากาศ ต�ำแหน่งของพระอาทิตย์ และมุมที่มองเห็น แต่สิ่ง
หนึง่ ทีย่ งั คงเหมือนเดิม คือความสวยงามทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็นดุจดัง่
อัญมณีอันล�้ำค่าของโลก
ด้วยความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ อีกทั้งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้
รับความศรัทธามาตั้งแต่ในอดีต และยังเป็นต้นก�ำเนิดแรงบันดาลใจใน
ผลงานศิลปะ ในปี ค.ศ. 2013 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียน “ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์และต้นก�ำเนิดแรงบันดาลใจในผลงานศิลปะ” เป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม  
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10,000 เมตร
ยอดเขาเอเวอเรสต์ (เนปาล) 8,848 เมตร
ยอดเขาอากอนกากวา (อาร์เจนตินา) 6,959 เมตร
ยอดเขาแมกคินลีย์ (อเมริกา) 6,194 เมตร
ยอดเขาคิลิมันจาโร (แทนซาเนีย) 5,892 เมตร

5,000 เมตร
ยอดเขามงบล็อง (อิตาลี-ฝรั่งเศส) 4,810 เมตร
ภูเขาฟูจิ (ญี่ปุ่น) 3,776 เมตร

0 เมตร
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ภูเขาของญี่ปุ่นที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2013 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้
ขึ้นทะเบียนภูเขาไฟฟูจิ (จังหวัดยามานาชิและชิซึโอกะ) เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ไม่เพียงแต่ภูเขาไฟฟูจิเท่านั้น
ประเทศญี่ปุ่นยังมีภูเขาที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งอื่นอีกด้วย

เทือกเขาชิราคามิ

เทือกเขาชิราคามิ เป็นชื่อเรียกพื้นที่ภูเขาที่มีขนาดกว้างใหญ่และ
เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ มีพนื้ ทีข่ นาด130,000 ha ครอบคลุม
ตัง้ แต่ดา้ นตะวันตกเฉียงใต้ในจังหวัดอาโอโมริไปจนถึงด้านตะวันตกเฉียง
เหนือของจังหวัดอาคิตะ เป็นแหล่งป่าไม้บชี ญีป่ นุ่ ทีม่ รี ะบบนิเวศน์ขนาด
ใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งยังไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ ด้วย
การตระหนักถึงความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์และ
ระบบนิเวศน์ของป่าไม้อนั ล�ำ้ ค่าในระดับนานาชาติ ในเดือนธันวาคม ค.ศ.
1993 เทือกเขาชิราคามิ และเกาะยากุชมิ ะ (จังหวัดคาโงชิมะ) ได้รบั การ

ขึน้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นครัง้ แรกของประเทศญีป่ นุ่
ระบบนิเวศน์ภายในป่าไม้ของเทือกเขาชิราคามิ มีพันธุ์ไม้และสัตว์
ป่าหายากอาศัยและเจริญเติบโตอยู่เป็นจ�ำนวนมาก เป็นมนตร์เสน่ห์อัน
น่าหลงใหลซึ่งสามารถสัมผัสได้ วิวทิวทัศน์ของเทือกเขาชิราคามิเปรียบ
เสมือนพิพธิ ภัณฑ์ทแี่ สดงพันธุไ์ ม้ตา่ งๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณพืน้ ที่
มรดกโลก ยังคงอนุรักษ์สภาวะของระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ที่สุด และได้
รับการประเมินคุณค่าว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่งในสายตาของประชาคม
โลก
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สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละเส้นทางแสวงบุญบนเทือกเขาคิอิ
เทือกเขาคิอิเป็นสถานที่สิงสถิตย์ของเทพเจ้าและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับ
การสักการะบูชามาตั้งแต่ในสมัยโบราณ  เทือกเขาคิอิที่มีลักษณะสูงชัน
พาดผ่านจังหวัดวากายามะ จังหวัดนารา และจังหวัดมิเอะ นัน้ ประกอบ
ด้วยภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่ง ได้แก่ ภูเขาโคยะ ภูเขาโยะชินะ (โอมิเนะ)
และภูเขาคุมะโนะ เชื่อมต่อกันจนเกิดเป็นเส้นทางแสวงบุญ ในบริเวณ
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พื้นที่นี้ อยู่ใกล้กับป่าไม้ที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี ในทุกๆปีจึงมีผู้คน
จ�ำนวนมากเดินทางมาแสวงบุญ ณ เทือกเขาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ และใน
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2004 เทือกเขาคิอิ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรม

©JNTO

3 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น
ภูเขา 3 แห่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น เป็นภูเขาที่ ได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ในสมัย
โบราณ ได้แก่ ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาทะเทะ ภูเขาไฟฮะคุ ในครั้งนี้ขอแนะน�ำภูเขาทะเทะ และภูเขาไฟฮะคุ

ภูเขาทะเทะ

ภูเขาทะเทะ เป็น 1 ใน 3 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับ
ภูเขาไฟฟูจแิ ละภูเขาไฟฮะคุ ได้รบั การสักการะในฐานะภูเขาอันศักดิส์ ทิ ธิ์
มาตัง้ แต่ในสมัยโบราณ และด้วยทัศนียภาพทีส่ วยงามอันเป็นเอกลักษณ์
ในปัจจุบนั “เส้นทางแอลป์ทะเทะยามะคุโระเบะ” ซึง่ อยูบ่ ริเวณใจกลาง
ของภูเขาทะเทะ ในจังหวัดโทยามะ เป็นเส้นทางการท่องเทีย่ วทีก่ ำ� ลังได้
รับความนิยมอย่างมาก
“เส้นทางแอลป์ทะเทะยามะคุโระเบะ” เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว
ทางภูเขาในระดับโลก ใช้การโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้าผ่านภูเขาทาง
ตอนเหนือที่มีความสูงระดับ 3,015 เมตร ตลอดเส้นทางมีธรรมชาติที่
สวยงาม เช่น ทุ่งมิดะงะฮาระ และที่ราบสูงไดนิจิไดจิ ซึ่งได้รับการขึ้น
ทะเบียนในอนุสัญญาแรมซาร์ อีกทั้งเขื่อนคุโระเบะเขื่อนที่มีขนาดใหญ่
และมีความแข็งแรงของประเทศญี่ปุ่นได้มอบความประทับใจให้กับผู้
มาเยือน นอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามฤดูกาล เช่น ในฤดูใบไม้ผลิ มีก�ำแพงหิมะ “ยุคิโนะโอทะนิ” ที่มี
ความสูงกว่า 20 เมตร ในฤดูร้อนสามารถชมพืชพันธุ์ต่างๆบนภูเขาด้วย
อากาศที่แสนเย็นสบาย และชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง เป็นต้น

ภูเขาไฟฮะคุ

ภูเขาไฟฮะคุ เป็น 1 ใน 3 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับ
ภูเขาไฟฟูจิและภูเขาทะเทะ ภูเขาไฟฮะคุมีพื้นที่อยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดโทยามะ จังหวัดอิชิกาวะ จังหวัดฟุคุอิ และจังหวัดกิฟุ ส่วนยอด
สุดของภูเขา ประกอบไปด้วยยอดเขา 3 ยอด ได้แก่ ยอดเขาโกะเซนงะ
(สูง 2,702 เมตร) ยอดเขาโอนันจิ (สูง 2,684 เมตร) ยอดเขาเคนงะ (สูง
2,677 เมตร)
ในสมัยโบราณ ภูเขาไฟฮะคุ เป็นที่ทราบกันดีว่า เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์
และถูกน�ำมาประพันธ์เป็นบทกลอนญี่ปุ่น (วะกะ)  ในชื่อเรียกอื่นๆ เช่น
“ชิระยามะ” หรือ “โคชิโนะชิระเนะ” นอกจากนี้ ยังมี “ศาลเจ้าฮะคุซนั
โอะคุมิยะ” ตั้งอยู่บนยอดเขาโกะเซนงะด้วย

©JNTO

©JNTO

เล่ากันว่า ในปี ค.ศ. 717 พระอาจารย์ไทโช เป็นคนแรกที่ได้เริ่มเดิน
ขึน้ ไปบนภูเขาไฟฮะคุเพือ่ บ�ำเพ็ญเพียรและแสวงบุญ เมือ่ 100 ล้านปีกอ่ น
หน้านี้ บริเวณนี้เคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อน  และค่อยๆโผล่ขึ้นจากน�้ำ หลาย
ต่อหลายครั้งได้เกิดการปะทุของภูเขาไฟ แม้กระทั่งในปัจจุบัน
ภูเขาฮะคุมีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลมากมาย เช่น มีหิมะปกคลุมบนยอด
เขาตลอดทัง้ ปี ยอดเขามีพชื พันธุท์ งี่ ดงาม มีปา่ ต้นบีชทีอ่ ดุ มสมบูรณ์และ
กว้างใหญ่ มีสตั ว์ปา่ อาศัยอยูจ่ ำ� นวนมาก จากหุบเขาลึกไปจนถึงตีนเขา มี
น�้ำพุร้อนจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ
และถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่สงวนทางชีวภาพของยูเนสโกอีกด้วย

©Eiichi Kimura https://flic.kr/p/pegkRA
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ภูเขาอื่นๆที่น่าสนใจ
ภูเขาทะคะโอะ

การเดินทางไปสูภ่ เู ขาทะคะโอะสามารถเดินทางจากชินจุกุ ศูนย์กลาง
ของกรุงโตเกียวด้วยรถไฟ KEIO Express train ด้วยเวลาประมาณ 50
นาที เมื่อเดินทางมาถึงสถานีสุดท้าย สถานีรถไฟ ทะคะโอะซัง-งุฉิ เบื้อง
หน้าคือภูเขาทะคะโอะที่ตั้งตระหง่าน ถึงแม้ว่าภูเขาทะคะโอะจะอยู่
ใกล้กรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น แต่สภาพแวดล้อมภายใน
ภูเขายังคงมีพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ใกล้ๆบริเวณ
ยอดเขามี “วัดทะคะโอะซัง ยะคุโอะ” ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมา
ตั้งแต่ในสมัยโบราณ เนื่องจากภูเขาแห่งนี้มีทั้ง ©JNTO
สิ่งแวดล้อมและประวัติศาสตร์ อีกทั้งใกล้กรุง
โตเกียว จึงท�ำให้ภเู ขาทะคะโอะเป็นสถานทีย่ อด
นิยมส�ำหรับการปีนเขา ในแต่ละปี มีผู้คนเดิน
ทางมาเยือนภูเขาแห่งนี้ประมาณ 2.5 ล้านคน
มีต�ำนานเล่าขานกันว่า “เทนงุ” อาศัยอยู่
บนภูเขา มีความเชือ่ ว่าเทนงุคอื เทพเจ้าผูป้ กป้อง

ดูแลภูเขา และมีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่บนภูเขามาตั้งแต่ใน
สมัยโบราณ หลังจากศาสนาพุทธเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น พระได้ขึ้นไป
บนภูเขาเพื่อสักการะ อีกทั้งเป็นการฝึกร่างกายและจิตใจ และเนื่องจาก
บนภูเขาทะคะโอะสามารถมองเห็นภูมภิ าคคันโตได้โดยรอบ ภูเขาทะคะ
โอะได้กลายเป็นหนึง่ ในสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ และประมาณ 1,200 ปีกอ่ น จึง
ได้มีการสร้าง “วัดทะคะโอะซัง ยะคุโอะ” ขึ้นมา

©Goilhem Vello https://flic.kr/p/hUpE8a

ภูเขาไฟอะโซะ

©JNTO

ภูเขาไฟอะโซะเป็นภูเขาไฟมีพลัง (Active Volcanoes) อยูใ่ นจังหวัด
คุมาโมโตะ บนเกาะคิวชู มีขนาดศูนย์กลางของปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก จากเหนือถึงใต้ยาว 25 กิโลเมตร จากตะวันออกไปถึงตะวัน
ตกกว้าง 18 กิโลเมตร และมีพนื้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 350 ตารางกิโลเมตร
ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ของปล่องภูเขาไฟ ในปัจจุบันได้มีการปฏิรูปที่ดิน มี
ผู้คนอาศัยและท�ำการเกษตรอยู่ในบริเวณนั้น ในปัจจุบันภูเขาไฟอะโซะ
ยังคงปะทุอยู่อย่างต่อเนื่อง บ่อยครั้งต้องเข้าควบคุมดูแลสถานการณ์
ต่างๆ บริเวณใกล้ๆปากปล่องภูเขาไฟ เช่น สภาวะของแก๊สที่เกิดจาก
การปะทุของภูเขาไฟ เป็นต้น ภาพความยิ่งใหญ่ และพลังงานมหาศาล
ที่เกิดจากการปะทุบริเวณปล่องภูเขาไฟอะโซะ ช่วยให้สามารถมองเห็น
จังหวะการเคลื่อนไหวของพลังงานบนโลกได้

ภูเขาไฟมีพลังของญี่ปุ่น

ประมาณ 10 % ของจ�ำนวนภูเขาไฟในโลก เป็นภูเขาไฟที่
อยู่ในประเทศญี่ปุ่น อาณาเขตของวงแหวนไฟแห่งมหาสมุทร
แปซิฟิก (Pacific Ring of Fire) ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ของประเทศญี่ปุ่น และเมื่อภูเขาไฟปะทุย่อมสร้างความเสีย
หายอย่างใหญ่หลวง แต่ “ออนเซน (น�้ำพุร้อน)” ของประเทศ
ญี่ปุ่น นั้นเป็นผลพลอยได้ที่ได้รับมาจากภูเขาไฟเหล่านั้น เรา
เรียก ภูเขาไฟที่ปะทุในช่วง 1หมื่นปี ว่าเป็น ภูเขาไฟมีพลัง
(Active Volcanoes) และในประเทศญี่ปุ่นมีภูเขาไฟดังกล่าว
อยู่ประมาณ 100 ลูก
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ภูเขาซากุระจิมะ

พืชผักจากภูเขาของญีป่ นุ่ อร่อยและดีตอ่ สุขภาพ

พืชผักจากภูเขา คือ พืชผักส�ำหรับรับประทานซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติบนภูเขาหรือในป่าเรียกว่า “ซันไซ (พืชผัก
จากภูเขา)” หากพูดถึงวัตถุดบิ ในการรับประทานอาหาร ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ มีอยูอ่ ย่างอุดมสมบูรณ์ และหนึง่ ในนัน้ ทีจ่ ะมอง
ข้ามไปไม่ได้เลย คือ พืชผักจากภูเขา เอกลักษณ์ของพืชผักจากภูเขาซึ่งเจริญเติบโตในดินซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์บน
ภูเขา คือ มีรสชาติขมเล็กน้อยทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ พืชผักภูเขาถูกน�ำมารับประทานเป็นอาหารนับตัง้ แต่ในอดีต และปรากฎ                                                                                                                                    
อยู่ในบทกลอนมากมายในหนังสือรวมบทกลอนทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของประเทศญีป่ นุ่ “มังโยชู” ในครัง้ นี้ จะขอแนะน�ำ พืชผัก
จากภูเขา วัตถุดิบจากภูเขาซึ่งอยู่บนโต๊ะอาหารของคนญี่ปุ่นมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ
1. ผักนะโนะฮานะ
วิธีการปรุงผักนะโนะฮานะ สามารถน�ำมาทอดเป็นเทมปุระหรือผัด
กับน�้ำมันก็ได้เช่นกัน ผักนะโนะฮานะ เป็นวัตถุดิบที่มีสรรพคุณในการ
ช่วยท�ำความสะอาดภายในร่างกาย ไม่เพียงแต่กระตุ้นการท�ำงานของ
ร่างกาย แต่ยังอุดมไปด้วยคุณค่า และความสมดุลทางโภชนาการ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งอุดมไปด้วย สารเบต้าแคโรทีนและวิตามินซี วิตามินใน
กลุ่มวิตามินบี นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ เช่น ธาตุเหล็ก
แคลเซียม และโพแทสเซียม เป็นต้น

3. ผักทาระโนะคิ
ผั ก ทาระโนะคิ เ ป็ น พื ช ผั ก จากภู เขาที่ ส ามารถเห็ น ได้ ทั่ ว ๆไปทั้ ง
ประเทศญี่ปุ่น พบมากในพื้นที่ที่ระบายน�้ำได้ดี เช่น พื้นที่ลาดเอียงบน
ภูเขา เป็นต้น หน่ออ่อนของต้นทาระโนะคิ มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
และเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยทั่วไปน�ำมาท�ำเป็นเทมปุระ   นอกจากนี้
น�ำมาต้มซีอิ๊ว หรือคลุกในน�้ำซอสก็จะได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ น�้ำมัน
สกัดจากผักทาระโนะคิ ช่วยกระตุน้ เอนไซม์ทมี่ ฤี ทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ ช่วย
เพิม่ ความเข้มข้นของวิตามิน E ในหลอดเลือด และช่วยลดปริมาณความ
เข้มข้นของไขมันในหลอดเหลือด

2. ผักโคะโงะมิ
โคะโงะมิ เป็นพืชจ�ำพวกหนึ่งในวงศ์ Woodsiaceae (เช่น ผักกูด
เป็นต้น) ส่วนยอดใบอ่อนมีลักษณะม้วนกลมน�ำมาต้มในซีอิ๊ว ท�ำสลัด
น�ำมาคลุกซอสงา หรือ ทอดเป็นเทมปุระ เป็นต้น มีรายงานว่า “ผักโคะ
โงะมิ” มีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดสารอนุมูลอิสระ มี
กรดคลอโรจีนิก กรดอะมิโน ข้อควรระวังไม่ควรรับประทานมากจนเกิน
ไปเพราะจะท�ำให้เกิดอาการท้องเดิน

4. ผักโคะชิอะบุระ
ยอดอ่อนของผักโคะชิอะบุระซึ่งมีกลิ่น
หอมเฉพาะตัว จะแตกยอดและน�ำมารับ
ประทานในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากมี
รสชาติขม เพื่อช่วยให้รับประทานได้ง่าย
ขึ้น จึงน�ำมาท�ำเป็นเทมปุระ ปรุงรสด้วย
การต้มซีอวิ๊ หรือคลุกในน�ำ้ ซอส อีกทัง้
ยังสามารถใช้วิธีการถนอมอาหาร
ด้วยการหมักเกลือ
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น�้ำตก 3 แห่งที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

น�ำ้ ตก สามารถมองเห็นได้จากแม่นำ�้ ที่ ไหลผ่านระหว่างภูเขาและตกลงมาจากพืน้ ทีต่ า่ งระดับ ถึงแม้วา่ วารสารจาก
ญี่ปุ่นฉบับนี้จะเป็นฉบับแนะน�ำเกี่ยวกับภูเขาก็ตาม แต่ภูเขาและน�้ำตกก็มีความสัมพันธ์กัน ในครั้งนี้จึงขอแนะน�ำน�้ำตก
3 แห่งที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นด้วย

น�้ำตกเคะกง (จังหวัดโทชิงิ)

ในพื้นที่เมืองนิกโก้ เป็นบริเวณที่มีน�้ำตกอยู่เป็นจ�ำนวนมากถึง 48
แห่งแต่“น�ำ้ ตกเคะกง”เป็นน�ำ้ ตกทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ ในบริเวณนี้ สายน�ำ้ จาก
ทะเลสาบฉุเซนจิไหลลงจากพื้นที่สูงกว่า 97 เมตรกลายเป็นน�้ำตกขนาด
ใหญ่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับความยิ่งใหญ่และความ
งดงามดุจดั่งผลงานศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสามารถ
โดยสารลิฟท์ ไปยังจุดชมวิวน�้ำตกในระยะใกล้จนสามารถมองเห็นและ
ได้ยินเสียงของละอองน�้ำที่ตกกระทบลงบนผืนน�้ำ
©JNTO

©Kazuletokite
https://flic.kr/p/qneGG
日光には48滝といわれるくらい滝が多い日光周辺で、最も有名とも言えるのが華厳の滝。中禅寺湖の水が、高
さ９７メートルの岸壁を一気に落下する壮大な滝で、自然が作り出す雄大さと、華麗な造形美の両方を楽しむこ
とができます。エレベーターで行ける観爆台から間近で見る滝つぼは迫力満点。爆音とともに水しぶきが弾ける
豪快な姿が見られます。

น�้ำตกนะจิ (จังหวัดวากายามะ)

ศาลเจ้าฮิโร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในศาลเจ้าคุมะโนะนะจิไทชะ เป็น
สถานทีท่ ผี่ คู้ นตัง้ แต่ในสมัยโบราณเดินทางมาเพือ่ สักการะบูชาน�ำ้ ตกนะ
จิ หนึ่งในสามน�้ำตกที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น น�้ำตกนะจิมีต้นก�ำเนิดมาจาก
สายน�ำ้ ทีไ่ หลผ่านด้านลึกของเทือกเขาคุมะโนะ น�ำ้ ตกแห่งนีม้ คี วามสูงถึง
133 เมตร กว้าง 13 เมตร และมีแอ่งน�้ำลึกถึง 10 เมตร ถือเป็นน�้ำตกที่
มีความสูงที่สุดของญี่ปุ่น ในทุกวันสิ้นปีจะมีการจัดไฟประดับน�้ำตกแห่ง
นี้อย่างสวยงาม

น�้ำตกฟุคุโนะดะ (จังหวัดอิบารากิ)

น�้ำตกฟุคุโนะดะ ซึ่งอยู่ในเมืองไดโงะ เป็นหนึ่งในสามน�้ำตกที่มีชื่อ
เสียงของญี่ปุ่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันภาคภูมิใจของจังหวัดอิบารากิ
มาตั้งแต่ในสมัยโบราณ น�้ำตกฟุคุโนะดะมีต้นก�ำเนิดมาจากแม่น�้ำทะกิ
ซึ่งแตกออกมาจากแม่น�้ำคุจิคาวะ มีความสูง 120 เมตร กว้าง 73 เมตร
ซึง่ ถือเป็นน�ำ้ ตกทีม่ ขี นาดใหญ่และเป็นหนึง่ ในสามน�ำ้ ตกทีม่ ชี อื่ เสียงของ
ญี่ปุ่น หากมองน�้ำตกแห่งนี้จากระยะไกล จะมองเห็นน�้ำตกเป็นสายสี
ขาวสวยงาม หากเข้ามาใกล้ๆจะสามารถมองเห็นน�้ำตกไหลตกกระทบ
กับผืนดิน ความเพลิดเพลินเมื่อได้มองน�้ำตกและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
จนสามารถลืมเวลาที่ผ่านพ้นไป
10

©JNTO
©JNTO

ออนเซน (น�้ำพุร้อน)

ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการก�ำหนดข้อกฎหมายเกี่ยวกับออนเซน (น�้ำพุ
ร้อน) ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “ออนเซน” ซึ่งอ้างอิงจากข้อกฎหมายดัง
กล่าว ระบุไว้ว่า ออนเซน คือ น�้ำพุร้อนตามธรรมชาติซึ่งมีส่วนผสมของ
สารประกอบทางเคมีสูงกว่าที่ก�ำหนด และมีอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศา
เซลเซียส
ออนเซนสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท ได้แก่ น�้ำพุร้อนเกิด

จากภูเขาไฟ และ น�ำ้ พุรอ้ นทีไ่ ม่ได้เกิดจากภูเขาไฟ (เช่น น�ำ้ พุรอ้ นจากชัน้
ใต้ดนิ น�ำ้ พุรอ้ นทีม่ กี ารเจือปนของซากดึกด�ำบรรพ์ เป็นต้น) โดยออนเซน
แต่ละประเภทจะมีเอกลักษณ์ เช่น สี อุณหภูมิ กลิ่น และ สารประกอบ
ที่แตกต่างกันไป
ประเทศญี่ปุ่นมีออนเซนมากกว่า 3,000 แห่ง ไม่เพียงแต่ชาวญี่ปุ่น
เท่านั้น ชาวต่างชาติก็มีความสนใจในออนเซนเช่นกัน

วิธีการแช่น�้ำในออนเซน

1. ถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดในห้องแต่งตัว และเพื่อไม่ให้เส้นผมจุ่มลงไปในบ่อออนเซน ผู้ที่มีผมยาวต้องมัดรวบผมให้เรียบร้อย
2. ช�ำระร่างกายในบริเวณที่อาบน�้ำ ไม่ลงไปอาบน�้ำภายในบ่อออนเซน
3. ใช้ถังน�้ำในการตักน�้ำอุ่นและราดลงบนร่างกายหลายๆครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ความดันโลหิตพุ่งขึ้นสูงโดยฉับพลัน
4. แช่น�้ำในบ่อออนเซนอย่างเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดัง ไม่ห่มผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้าลงไปในบ่อออนเซน และไม่แช่ในบ่อออนเซน
นานจนเกินไป
5. หลังจากแช่น�้ำในบ่อออนเซนแล้ว อย่าอาบน�้ำอีกรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้สารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งได้รับจากการแช่น�้ำ
ในบ่อออนเซนถูกชะล้างไป
6. เช็ดตัวให้แห้งบริเวณที่อาบน�้ำ ก่อนจะเข้าห้องแต่งตัว (อย่าลืมเช็ดเท้า)
7. เช็ดผมให้แห้ง ให้ลมธรรมชาติช่วยปรับให้อุณหภูมิในร่างกายเย็นลง จนรู้สึกว่าอุณหภูมิในร่างกายเย็นลง

(ข้อควรระวัง)

เมื่อร่างกายอ่อนแอ จากอาการเจ็บป่วย บางครั้ง
สารประกอบในน�้ำจากบ่อออนเซนอาจจะส่งผลเสีย
กับร่างกาย
1. ผูท้ มี่ คี วามดันโลหิตสูง เป็นโรคหัวใจ หรือมีอาการหลอดเลือด
แข็งตัวสูง ควรระมัดระวังการลงแช่ในบ่อออนเซนที่มีอุณหภูมิสูง
2. ผู้หญิงที่เริ่มตั้งท้องหรือใกล้คลอดหลีกเลี่ยงการลงแช่ใน        
บ่อออนเซนที่มีอุณหภูมิสูงและแช่เป็นระยะเวลานาน
3. หลีกเลี่ยงการลงแช่ในบ่อออนเซนก่อนหรือหลังรับประทาน
อาหารโดยทันที
4. หลี ก เลี่ ย งการลงแช่ ใ นบ่ อ ออนเซนหลั ง ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
5. หลีกเลีย่ งการลงแช่ในบ่อออนเซนหลังจากเล่นกีฬาโดยทันที
6. หลีกเลี่ยงการลงแช่ในบ่อออนเซน เมื่อสภาวะทางร่างกาย
อ่อนแอ

ข้อมูลเกี่ยวกับออนเซนของญี่ปุ่น

• จ�ำนวนสถานที่พักตากอากาศที่มีออนเซน : 3,088 แห่ง
• จ�ำนวนแหล่งออนเซน: 27,367 แห่ง
• สถานที่พัก : 13,278 แห่ง
• จ�ำนวนผู้ใช้บริการที่พักภายในหนึ่งปี 127,974,837 คน
• ปริมาณน�้ำไหลเวียน : 2,630,428 ลิตร : นาที
อ้างอิงจากเว็บไซด์ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม “การใช้และการอนุ
รักษ์ออนเซน (ค.ศ.2014)

การลงแช่ในบ่อน�ำ้ พุรอ้ นโดยทันทีหลังจากอยูใ่ นอุณหภูมหิ นาวเย็น อาจ
จะท�ำให้รา่ งกายปรับตัวไม่ทนั จากการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมโิ ดยฉับพลัน
จึงควรค่อยๆปรับอุณหภูมิในร่างกายเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
โดยฉับพลัน และควรระมัดระวังการลงแช่ในบ่อน�้ำร้อนกลางแจ้ง ใน
บริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นจัดด้วยเช่นกัน
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Hokkaido ฮอกไกโด

หลายปีทผี่ า่ นมามีนกั ท่องเทีย่ วจากประเทศไทยเดินทางไปเยือนฮอกไกโดมากขึน้ ในปี ค.ศ. 2015 มีจำ� นวนนักท่อง
เที่ยวชาวไทยเดินทางไปเยือนฮอกไกโด ประมาณ 141,300 คน ในปัจจุบันสามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินตรงจาก
กรุงเทพฯสู่ฮอกไกโดได้โดยใช้เวลาเพียง 7 ชั่วโมง ฮอกไกโดมีลักษณะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ มีสัดส่วนพื้นที่ประมาณ
20% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่น

สถานที่ถ่ายท�ำภาพยนตร์

ฮอกไกโดเป็นสถานที่ถ่ายท�ำภาพยนตร์หลายเรื่องทั้งจากผู้สร้างใน
ประเทศญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ ล่าสุดภาพยนตร์เรื่อง “แฟนเดย์
แฟนกันแค่วันเดียว” ภาพยนตร์ก�ำกับโดยบรรจง ปิสัญธนะกูล ได้ออก
ฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วทั้งประเทศไทยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่
ผ่านมา ภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้ถา่ ยทอดให้เห็นถึงสีสนั และความงดงามของ
ฮอกไกโดโดยผ่านฉากที่ถ่ายท�ำหลายต่อหลายฉาก ส�ำหรับรูปปั้นหิมะที่
ตัง้ สูงตระหง่านและรูปปัน้ น�ำ้ แข็งทีส่ วยงาม ซึง่ ได้เห็นในภาพยนตร์นนั้ ได้
ถ่ายท�ำในเทศกาลหิมะซัปโปโระเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ดอกไม้ในแต่ละฤดูกาล

ฮอกไกโดมีสถานที่ชมดอกไม้อยู่หลายแห่ง เช่น ชมดอกซากุระที่
โกะเรียวคะคุ เมืองฮะโคะดะเตะ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ทีเ่ มืองฟุระโนะ
ชมดอกชิบะซากุระ (pink moss) ที่สวนฮิงะชิโมะโกะโตะ และชมดอก
ทานตะวันทีเ่ มืองนะโยะโระ เป็นต้น ขอเชิญทุกท่านมาชมดอกไม้ทม่ี สี สี นั
สวยงามบานสะพรั่งเต็มสวน ที่ฮอกไกโด

เจงกีสข่าน
กีฬาฤดูหนาว

ที่ฮอกไกโดมีสถานที่ซึ่งสามารถเพลิดเพลินไปกับการเล่นสกี หรือ
สโนว์บอร์ดในฤดูหนาวอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่ที่มีชื่อ
เสียง อย่างเช่น นิเซะโกะ ฟุระโนะ คิโระโระรีสอร์ท โทะมะมุรีสอร์ท
เป็นต้น หิมะทีต่ กในฮอกไกโดมีลกั ษณะอ่อนนุม่ จึงถูกเรียกว่า “Powder
Snow” ซึ่งดึงดูดนักสกีและนักสโนวบอร์ดจ�ำนวนมาก

ชื่อเรียกอาหาร โดยใช้เนื้อแพะและเนื้อแกะย่างลงบนกระทะร้อนที่
มีลกั ษะพิเศษ ทานคูก่ บั ซอสทีม่ สี ว่ นผสมของซีอวิ๊ ญีป่ นุ่ (โชยุ) เจงกีสข่าน
เข้ากันได้ดกี บั เบียร์ ซึง่ ช่วยสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการรับ
ประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนฝูงอีกด้วย

ไอศกรีมซอฟท์ครีม

ไอศกรีมซอฟท์ครีมซึ่งท�ำมาจากนมที่สดและใหม่ของ
ฮอกไกโดนั้นสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่
ได้ชิม รีบรับประทานก่อนที่ไอศกรีมจะละลายนะครับ
For More Information
Good Day HOKKAIDO
http://en.visit-hokkaido.jp/
https://www.facebook.com/visithokkaido.th/
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศประจ�ำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศประจ�ำฤดูใบไม้ผลิ
พ.ศ. 2559 ให้กับชาวต่างประเทศผู้มีผลงานที่โดดเด่นในสาขาของตน ส�ำหรับประเทศไทยได้มอบให้แก่ 2 ท่านดังต่อไปนี้
นายนคร ศิลปอาชา
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ได้มีการจัดพิธีมอบ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ แ ก่ ช าวต่ า งประเทศ
ประจ�ำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2559 ให้กับนายนคร
ศิลปอาชา ณ ท�ำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
นายนคร ศิลปอาชา อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน
อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน และ อดีตนายกสมาคมผู้รับทุนไจก้า
แห่งประเทศไทย ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
“The Order of the Rising Sun, Gold and
Silver Star” ในฐานะ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญใน
การสนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
รวมไปถึงส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น มา
อย่างยาวนาน
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
ในการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศประจ�ำ
ฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2559 พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ได้รับเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver
Star" ในปี พ.ศ. 2518 พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ได้รับทุนการศึกษา
จากรัฐบาลเพือ่ เดินทางไปศึกษาต่อทีโ่ รงเรียนนายร้อยรวมเหล่าญีป่ นุ่
ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากส�ำเร็จการศึกษาได้กลับมารับราชการที่
กองทัพเรือ และด�ำรงต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญหลายต�ำแหน่ง เช่น เสนาธิการ

ทหารเรือ และรองเสนาธิการทหาร เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีบทบาทส�ำคัญ
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศไทย-ญีป่ นุ่ และเมือ่ วัน
ที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ
พระราชวังอิมพีเรียล นอกจากนี้ ในโอกาสที่ นายนาคาทานิ เก็น รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเดินทางมาเยือนประเทศไทย เมื่อเดือน
มิถนุ ายน ในระหว่างการรับประทานอาหารได้มโี อกาสกล่าวแสดงความ
ยินดีแก่พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล อีกครั้ง

มอบภาพที่ระลึกในโอกาสเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ ณ งานเลี้ยงวันกองก�ำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางเยือนประเทศไทย
ในระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคมทีผ่ า่ นมา นายอิชอิ ิ เคอิจิ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทีด่ นิ โครงสร้างพืน้ ฐาน การขนส่งและการท่องเทีย่ ว
ญี่ปุ่นเดินทางเยือนประเทศไทย ในระหว่างการเยือนประเทศไทย
ในครั้งนี้ ได้มีโอกาสเข้าประชุมเพื่อหารือกับนายอาคม เติมพิทยา
ไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และมีความเห็นชอบร่วม
กันในเรือ่ งความร่วมมือทีเ่ ป็นรูปธรรมระหว่างสองประเทศ เช่น การ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ โดยจากนี้ไป
จะเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีของรถไฟความเร็วสูงชินคัง
เซน โดยจะเริ่มต้นพัฒนาระหว่างกรุงเทพฯ - พิษณุโลก เป็นระยะ
ที่ 1 ซึ่งจากนี้ไปการด�ำเนินการจะยิ่งรุดหน้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือทางด้านระบบ
รางรถไฟในส่วนอืน่ ๆ เช่น ความร่วมมือเกีย่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ และด้านตะวันออก-ตะวัน
ตก และความร่วมมือด้านระบบรางรถไฟในเขตเมืองและระบบราง
รถไฟเพื่อการขนส่งสินค้า เป็นต้น
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นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐานในการคมนาคมที่นอกเหนือจากระบบราง และ
เห็นชอบร่วมกันที่จะให้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน
โดยใช้ประสบการณ์และความรู้ของญี่ปุ่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
แก้ปัญหาของไทยในอนาคต
หลังจบการประชุมหารือแล้ว ได้มีการลงนามบันทึกความร่วม
มือด้านระบบรางและบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยบนท้อง
ถนน
ในวันเดียวกันนั้น ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ซึ่งเป็นรถไฟสายแรกในกรุงเทพฯที่ติดตั้งตู้รถไฟของญี่ปุ่น นอกจาก
นี้บริษัทผู้ด�ำเนินการด้านระบบรางรถไฟของญี่ปุ่นยังมีส่วนร่วมใน
การจัดหา และซ่อมบ�ำรุง ตู้รถไฟ อีกทั้งวางระบบอาณัติสัญญาณ
ของรถไฟฟ้าอีกด้วย และหวังว่าระบบรางรถไฟสายใหม่นี้จะช่วย
กระตุ้นการส่งออกโครงการระบบรางรถไฟของญี่ปุ่นต่อรัฐบาลไทย
ในอนาคต

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 43
เมื่ อ วั น ที่ 28 สิ ง หาคมที่ ผ ่ า นมา ได้ มี ก ารจั ด การประกวด
สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 43 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เป็น
ความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย
เจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรม
ราชูปถัมภ์ หอการค้าญี่ปุ่น และสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย
การประกวดครั้งนี้ มีผู้สมัครประเภทมัธยมศึกษาจ�ำนวน 52
คน และประเภทมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปจ�ำนวน 21 คน คณะ
กรรมการได้คัดเลือกบทสุนทรพจน์ เพื่อเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์
ประเภทละ 10 คน ส�ำหรับการประกวดในประเภทมัธยมศึกษาใช้
เวลาคนละ 3 นาที และในประเภทมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

ใช้เวลาคนละ 5 นาที ผู้เข้าประกวดจะกล่าวสุนทรพจน์โดยไม่อ่าน
ต้นฉบับ เกณฑ์การตัดสินได้พิจารณาจาก ลักษณะการแสดงออก
ส�ำเนียงภาษาญี่ปุ่น ความต่อเนื่อง และทัศนะในเนื้อหา เป็นต้น
ผู้ชนะเลิศในประเภทมัธยมศึกษา ได้แก่ นายพันธกานต์ มีสัน
เทียะ นักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กล่าวสุนทรพจน์
เรื่อง “นิทานภาษาญี่ปุ่นของผม” ใช้ภาษาญี่ปุ่นผสมผสานกับการ
แสดงออกได้อย่างน่าสนใจ และนางสาวมนต์ณัฐ รัศมี นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวสุนทรพจน์เรือ่ ง ความทรงจ�ำทีไ่ ม่อาจ
ลืมเลือนในวัยเด็กของตนเอง เป็นผูช้ นะเลิศในประเภทมหาวิทยาลัย
และบุคคลทั่วไป

นิทรรศการมังงะ อนิเม เกม จากญี่ปุ่นสู่กรุงเทพมหานคร
สถานเอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทยได้ให้การสนับสนุน
นิทรรศการ “มังงะ อนิเม เกม จากญีป่ นุ่ สูก่ รุงเทพมหานคร” ระหว่าง
วันที่ 16 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป ในวันที่ 15 กรกฎาคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายทะโมทซึ อาโอะกิ ผู้อ�ำนวย
การ และนายชิเงกิ โคบายาชิ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าวสารญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีเปิด
นิทรรศการ
นิทรรศการในครั้งนี้ จัดแสดงผลงานทางด้านมังงะ อนิเม และ
เกมตัวแทนวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นที่ปรากฎมาตั้งแต่ในอดีตจนถึง

ปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี โดย The National Art
Center, Tokyo ได้จดั แสดงนิทรรศการนีเ้ มือ่ เดือนมิถนุ ายน ปีทผี่ า่ น
มา ณ กรุงโตเกียว และในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดนิทรรศการนี้ใน
ต่างประเทศ
นิทรรศการในครัง้ นี้ ได้รบั ความชืน่ ชอบอย่างยิง่ จากผูช้ นื่ ชอบใน
งานศิลปะสมัยใหม่ ในทุกๆวัน มีผสู้ นใจเข้าเยีย่ มชมอย่างไม่ขาดสาย
นอกจากจะได้เพลิดเพลินกับผลงานที่จัดแสดงแล้ว ผลงานแต่ละชิ้น
ยังมีเบือ้ งหลังซึง่ มีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม และยังบ่ง
บอกถึงเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานที่ทันสมัยอีกด้วย
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การพับกระดาษ
แบบโอะริงะมิ
การใช้กระดาษหนึ่งแผ่น พับจนเกิดเป็นรูปร่างต่างๆนานานั้น
ไม่เพียงแต่เป็นแค่กิจกรรมในยามว่างเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการหนึ่ง
ในการสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและความสวยงามที่สืบทอดกันต่อมา
ในปีนี้ จะแนะน�ำวิธีการพับกระดาษแบบโอะริงะมิง่ายๆ ที่ ไม่ว่าใครๆ ก็สามารถพับได้

เห็ดมัทซึทะเกะ

ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูกาลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารที่มีรสชาติเลิศรส หนึ่งในอาหารเลิศรสเหล่า
นัน้ เห็ดมัทซึทะเกะ ซึง่ มีรสชาติและกลิน่ เฉพาะตัวจนอาจกล่าวได้วา่ เป็นของล�ำ้ ค่าประจ�ำฤดู
ใบไม้รว่ งนัน้ ได้รบั ความชืน่ ชอบจากผูค้ นมากมาย เห็ดมัทซึทะเกะ “ราชาแห่งวัตถุดบิ ประจ�ำ
ฤดูใบไม้ร่วง” นั้นสามารถน�ำมาท�ำอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น เห็ดมัทซึทะเกะย่าง โดะ
บินมุชิ หรือเทมปุระ เป็นต้น ในครั้งนี้จึงขอแนะน�ำวิธีการพับกระดาษเป็นรูปเห็ดมัทซึทะเกะ

วิธีการพับเห็ดมัทซึทะเกะ

1. พับครึ่งกระดาษทั้งแนวตั้งและแนว 2. ใช้กรรไกรตัดตรงกลางกระดาษตามแนว 3. พับครึ่งกระดาษจากด้านบนตามภาพ 4. พับขอบกระดาษทั้ง 2 ข้างเข้าหากัน ส่วน
นอน จากนั้นคลี่ออก
ที่พบั ไว้ จากนั้นพับครึ่งกระดาษในแนวตั้ง พลิกด้านหลังกระดาษ
ด้านบนกระดาษ พับเป็นรูปสามเหลีย่ มตามภาพ

5. พับขอบกระดาษตามภาพ

7. พับมุมกระดาษตามภาพ

8. พับส่วนบนกระดาษตามภาพ

9. พับมุมกระดาษตามภาพ

เสร็จ
เรียบร้อย
10. พลิกกลับด้านหน้า

11. เขียนลายตามภาพ
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า
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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/

