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คำานำาสำานักพิมพ์

ปัจจุบันเรารู้จักญี่ปุ่นจากสื่อต่าง ๆ และได้เรียนรู้เรื่องราวในหลาก

หลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

ฯลฯ หากแต่ยังมีเร่ืองราวอีกมากท่ีเราซ่ึงอยู่ในฐานะชาวต่างชาติยังไม่อาจ

เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ และด้วยกำาแพงภาษาที่ทำาให้ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่ง

ใครมาคลายความสงสัยเหล่านี้ดี 

“FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน ตอน การดำาเนินชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณี และการท่องเที่ยว” รวบรวมข้อมูลที่ชาวต่างชาติมักสงสัย

เกี่ยวกับญี่ปุ่นนำาเสนอผ่านหัวข้อถาม-ตอบ โดยผู้เขียนชาวอเมริกันซึ่ง

เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในญ่ีปุ่นมากว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งหวังให้

คนญี่ปุ่นที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราว รวมถึงตอบคำาถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ

ประเทศของตัวเอง สามารถอธิบายให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้อย่างง่าย ๆ 

โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 หัวข้อใหญ ่ๆ  คือ 1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับญี่ปุ่น 

และ 2. การดำาเนินชีวิตและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ

ย่อย ๆ 7 หัวข้อ บางหัวข้อมีข้อมูลพื้นฐานน่ารู้ให้เลือกอ่านได้ทั้งภาษา

ญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำาข้อมูล

เหล่านี้ไปใช้พูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติได้ด้วย

สำานักพิมพ์หวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือ “FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน 

ตอน การดำาเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว” เล่มนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจค้นหาคำาตอบเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในญี่ปุ่น

และคนญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี 

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
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บทนำา

ขณะนี้ผมยังจดจำาได้ดีถึงวันที่ลงจากเครื่องบินที่สนามบินนาริตะ

เป็นคร้ังแรกเม่ือ 20 ปีก่อน ผมรู้สึกราวกับว่าได้พลัดหลงมายังดาวดวงอ่ืน 

ทุกส่ิงท่ีผมเห็นล้วนแปลกใหม่และแปลกตา ในหัวของผมมีคำาถามผุดข้ึน 

มากมายและกระหายใคร่รู้ในทุก ๆ ส่ิง ผมปรารถนาท่ีจะรู้เร่ืองราวเก่ียวกับ

ประเทศนี้ ทั้งภาษาพูด สภาพภูมิประเทศ การเมือง ตลอดจนวิธีคิด

ของคนญี่ปุ่น

ดังนั้นผมจึงลองถามคำาถามเกี่ยวกับญี่ปุ่นกับคนที่พอพูดภาษา

อังกฤษได้บ้าง มีทั้งคนที่บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผมฟังอย่างเอื้อเฟื้อ 

แต่กระนั้นแม้จะเป็นประเทศของตัวเองก็ตาม ก็ยังมีคนที่แทบไม่รู้แม้แต่

ข้อมูลพื้นฐานง่าย ๆ เลย

เหตุผลที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้

คุณไม่มีทางรู้หรอกว่า เมื่อได้พูดคุยกับผู้คนที่มาจากต่างประเทศ 

เขาจะหยิบยกเรื่องใดมาพูดบ้าง แต่หากคุณเข้าใจเนื้อหาที่จะพูดแล้ว  

ก็จะสามารถเตรียมตัวเรียนรู้คำาศัพท์หรือสำานวนใหม่ ๆ ไว้ก่อนได้ ย่ิงหาก

คุณเป็นคนญ่ีปุ่น แน่นอนว่าเร่ืองท่ีจะพูดย่อมต้องเก่ียวข้องกับประเทศของ

ตัวเอง และหากมีหนังสือเล่มนี้แล้วก็คงจะช่วยอธิบายเกี่ยวกับประเทศ

ของคุณได้

วิธีการเลือกหัวข้อคำาถาม

คำาถามส่วนใหญ่ที่เขียนในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องที่ผมเคยสงสัยมา

ก่อน นอกจากนี้บางคำาถามก็เป็นเรื่องที่ผมเคยถูกถามจากคนที่รู้ว่าผม
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อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วย หากคุณได้คุยกับชาวต่างชาติ คุณอาจถูกถามด้วย

คำาถามที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งคำาถามเหล่านี้มีแต่คำาถามที่ถ้าเป็น

คนญี่ปุ่นน่าจะต้องตอบได้

เรื่องที่ชาวต่างชาติอยากรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น

เร่ืองท่ีผู้สนใจญ่ีปุ่นอยากจะรู้ไม่ได้มีเพียงข้อเท็จจริงหรือเร่ืองตัวเลข

เท่านั้น หากรวมถึงวิธีคิดของคนญี่ปุ่นและเหตุผลที่คนญี่ปุ่นมีวิธีคิด

แบบนั้นด้วย ในหนังสือเล่มนี้ผมได้แนะนำาประสบการณ์ส่วนตัวของผม 

ด้วยหวังว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกคนใน

การนำาไปใช้แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเอง จริงอยู่ที่การทราบเรื่อง 

พื้นฐานเป็นสิ่งสำาคัญ แต่คุณก็สามารถเปิดหาเรื่องราวเหล่านั้นอ่านได้

ในสารานุกรมหรืออินเทอร์เน็ต ส่ิงท่ีสำาคัญเหนือไปกว่าน้ันก็คือการแสดง 

ออกถึงความรู้สึกของคุณเองรวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวของ

คุณต่างหาก

คุณอาจมีโอกาสพาชาวต่างชาติท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ ใน

ญี่ปุ่น หรืออาจจะได้ไปเที่ยวในต่างประเทศหรือใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสักระยะ 

เมื่อถึงเวลานั้นหากมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องราวหลากหลายอย่างเกี่ยวกับ

ญี่ปุ่นแล้ว ภาษาอังกฤษของคุณก็จะพัฒนาตามไปด้วย นอกจากนี้คุณ

ยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้คน

ในประเทศเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

โชคดีครับ !

เดวิด เทน
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8				ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพารา

ลิมปิกขึ้นที่กรุงโตเกียวในปี ค.ศ. 2020 ทำาให้ความสนใจที่มีต่อญี่ปุ่นใน

ต่างประเทศเพ่ิมสูงข้ึน และก่อนจะถึงพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นทางการ 

ก็คงจะมีผู้คนเดินทางมาเยือนญ่ีปุ่นเพ่ิมมากข้ึนอย่างแน่นอน พวกเราจึง

ขอทำาหน้าที่เป็นทูตสันถวไมตรี แนะนำาภาพอันงดงามของญี่ปุ่นในแง่มุม

ต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนให้ผู้มาเยือนเหล่านั้นกลายเป็นแขกประจำาของญี่ปุ่น

อาหารญี่ปุ่น

 คำาสำาคัญ     ซูชิ  เทมปุระ  สุกียากี้  โอเด้ง  อาหารจำาพวกหม้อไฟ  

                       การต้อนรับ  เครื่องหอม

 ขอให้ลองทาน “อาหารญี่ปุ่น” หรือ “วาโชกุ” ซึ่งองค์การ 

  ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่

ได้” เมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2013 กันให้ได้นะครับ อาหารญี่ปุ่นไม่

ได้มีแค่ซูชิ เทมปุระ หรือสุกียากี้เท่านั้น แต่ยังมีอาหารที่ใช้วัตถุดิบตาม

ฤดูกาลและดีต่อสุขภาพอยู่อีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าอยู่ในช่วงฤดู

หนาว ให้ลองทานโอเด้งดูครับ โอเด้งจัดเป็นอาหารจำาพวกหม้อไฟชนิด

หนึ่ง ทำาโดยนำาอาหารที่ทำาจากเนื้อปลาบด เช่น ชิกุวะ (ลูกชิ้นปลา 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ไว้คอยต้อนรับแขกชาวต่างชาติ
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	อาหารญี่ปุ่น　9

ชนิดม้วน) และฮัมเปน (ลูกชิ้นปลาชนิดแผ่น) มาต้มในซุปรสอ่อน

พร้อมกับเครื่องชนิดอื่น ๆ เช่น หัวไชเท้า ไข่ หรือเอ็นวัว เป็นต้น โอเด้ง

มีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เช่น โอเด้งดำา ของ

เมืองชิซุโอกะ หรือโอเด้งที่ทานกับมิโสะ ของเมืองนาโงย่า เป็นต้น น่า

สนุกมากเลยนะครับ ถ้าได้ลองทานเปรียบเทียบกันหลาย ๆ ชนิดดู !

อาหารญี่ปุ่นปรุงขึ้นด้วยจิตวิญญาณแห่ง “การต้อนรับ” หรือ “โอ

โมเตนาชิ” คำาคำาน้ีกลายเป็นท่ีรู้จักข้ึนมาเน่ืองจากถูกนำามาใช้ในสุนทรพจน์ 

ท่ีกล่าวตอนนำาเสนอขอเป็นเจ้าภาพ เพ่ือเช้ือเชิญเข้าร่วมโตเกียวโอลิมปิก

เกมส์ในปี ค.ศ. 2020 ความหมายของการต้อนรับในอาหารญี่ปุ่นคือ 

การเอาใจใส่พิถีพิถันไม่เพียงแค่การเสิร์ฟอาหารเท่าน้ัน แต่รวมไปถึงการ

จัดดอกไม้อิเคบานะตามฤดูกาล การตระเตรียมภาพแขวนประดับผนัง 

หรือการเตรียมภาชนะให้เหมาะสมกับอาหาร เพื่อให้ผู้รับประทานได้ลิ้ม

รสอาหารผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างเต็มที่ ไม่ใช่รับรู้เพียงแค่รสชาติ

ของอาหารเท่านั้น นอกจากกลิ่นหอมของอาหาร ผู้รับประทานยังจะได้

เพลิดเพลินกับกลิ่นหอมของดอกไม้รวมทั้งเครื่องหอมไปพร้อมกันด้วย 

นี่คือวิถีของอาหารญี่ปุ่นที่จะให้คุณได้ลิ้มรสอาหารผ่านทั้งทางสายตา

และจมูก นอกเหนือไปจากการลิ้มรสด้วยลิ้น

ตวั
อย
่าง
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สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

 คำาสำาคัญ     เกียวโต  นาระ  คามาคุระ  ฮอกไกโด  โอซาก้า -- ห้องครัวของ

ชาติ  คิวชู  เส้นทางแสวงบุญบนเกาะชิโกกุ

 หากต้องการเที่ยวชมวัดหรือศาลเจ้า คุณอาจไปที่จังหวัด 

  เกียวโตหรือจังหวัดนาระก็ได้ แต่ถ้าคุณอยู่ที่โตเกียวละก็ ที่

เมืองคามาคุระเองก็มีวัดและศาลเจ้าที่งดงามอยู่หลายแห่ง คามาคุระ

อยู่ไม่ไกลจากโตเกียว คุณจึงสามารถเดินทางไปถึงที่นั่นได้ง่าย ๆ ด้วย

รถไฟเพียงต่อเดียว

จังหวัดฮอกไกโดเป็นขุมทรัพย์ของสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่แสน 

ยอดเยี่ยม อาทิ “เนินเขาบิเอ” ที่มีชื่อเสียงเรื่องทุ่งดอกลาเวนเดอร์อัน

สวยงาม “สวนสัตว์อาซาฮิยามะ” ในเมืองอาซาฮิกาวะที่มีชื่อเสียงเรื่อง

การจัดแสดงโชว์ต่าง ๆ หรือ “ปราการโกเรียวกากุ” ในเมืองฮาโกดาเตะ

ซึ่งเป็นสถานที่ที่สงครามกลางเมืองโบชินสิ้นสุดลง เป็นต้น หากจะให้

นับดูละก็ คงนับกันไม่ถ้วนเลยทีเดียว และที่ฮอกไกโดก็มีอาหารอร่อย ๆ 

ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของ
ประเทศญี่ปุ่น เป็นภูเขาไฟที่มีความ 

งดงามและยิ่งใหญ่ตระการตา และได้รับ 
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

แล้วนะครับ

ตวั
อย
่าง
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มากมายเต็มไปหมดเลยครับ นอกจากอาหาร

ทะเลสดใหม่แล้ว อย่าลืมลิ้มลองราเมนสไตล์

ซัปโปโรและเจงกิสข่าน (เนื้อแกะย่างสไตล์

ญี่ปุ่น) ดูให้ได้นะครับ

ส่วนจังหวัดโอซาก้า เมืองใหญ่อันดับ 2 

ของญี่ปุ่นนั้น สามารถนั่งรถไฟชิงกันเซนไป

จากโตเกียวได้โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ครึ่ง ที่โอซาก้าซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการขนาน

นามว่าเป็น “ห้องครัวของชาติ” ก็มีของกิน

อร่อย ๆ อยู่มากมาย หากพูดถึงอาหารที่มีชื่อ

เสียงของโอซาก้าแล้วละก็ คงจะนึกถึงอาหาร

ที่ทำาจากแป้งจำาพวกทาโกยากิและโอโคโนมิ

ยากิครับ นอกเหนือไปจากอาหารท่ีทำาจากแป้ง 

ที่ถือเป็นอาหารของผู้คนทั่วไปแล้ว อย่าลืม

ลองรับประทานอาหารหรู ๆ อย่างปลาปักเป้า

กันให้ได้นะครับ

ที่เกาะคิวชูและเกาะชิโกกุเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

มากมาย แต่การเดินทางไปจากโตเกียวอาจจะลำาบากอยู่สักหน่อย ผู้คน

มากมายเดินทางไปยังเกาะชิโกกุเพื่อท่องเที่ยวไปตามวัดต่าง ๆ เราเรียก

การท่องเที่ยวลักษณะนี้ว่า “การแสวงบุญ” และเมื่อปี ค.ศ. 2011 มี

การเปิดให้บริการเส้นทางเดินรถไฟชิงกันเซนบนเกาะคิวชู ลองเดินทาง

ท่องเที่ยวตั้งแต่เหนือจรดใต้ของเกาะคิวชูดูก็น่าสนุกดีนะครับ

ปราการโกเรียวกากุ 
เมืองฮาโกดาเตะ

หอคอยซือเตงกากุ 
จังหวัดโอซาก้า

ตวั
อย
่าง
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ดินแดนแห่งแฟชั่นและวัฒนธรรมโอตากุ

 คำาสำาคัญ     วัฒนธรรมโอตากุ  เครื่องแต่งกายประจำาชาติของญี่ปุ่น         

อาโอยามะ  ฮาราจุกุ  ฟิกเกอร์  โดจินชิ  คอมิเกต  คอสเพลย์

 เป็นท่ีทราบกันดีไปท่ัวโลกว่า ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีภาพลักษณ์ 

    ของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชัดเจน แต่ใน

ขณะเดียวกันก็เป็นดินแดนแห่งแฟชั่นและวัฒนธรรมโอตากุด้วย การ

ทดลองสวมเครื่องแต่งกายประจำาชาติของญี่ปุ่นอาจดูน่าสนใจ แต่ผม

คิดว่าการไปเดินเที่ยวย่านอาโอยามะหรือฮาราจุกุซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่น

ชั้นนำาของญี่ปุ่น ก็ดูน่าตื่นเต้นไม่แพ้กันครับ

ย่านอาโอยามะมีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลีและฝรั่งเศส

ต้ังเรียงรายแน่นขนัด คุณจะพบเห็นผู้คนแต่งตัวเก๋ไก๋ตามแฟช่ันได้มากมาย 

ส่วนย่านฮาราจุกุซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอาโอยามะสักเท่าไรนั้นเป็นศูนย์กลาง

วัฒนธรรมแฟชั่นของกลุ่มวัยรุ่น ที่ย่านนี้คุณจะพบเห็นกลุ่มวัยรุ่นที่แต่ง 

ตัวแปลกแหวกแนว หรือจะเรียกว่าหลุดโลกในสายตาของคนหัวอนุรักษ- 

นิยมอย่างผมได้ทั่วไป เพียงแค่มองดูการแต่งกายของพวกเขา คุณจะ 

ได้รับประสบการณ์ที่น่าสนใจมาก ๆ เลยละครับ เพราะฉะนั้นถ้าได้มา

เยือนญี่ปุ่น อย่าลืมแวะเวียนไปย่านเหล่านี้ให้ได้นะครับตวั
อย
่าง
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ย่านอากิฮาบาระเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมโอตากุที่ทั่วโลก

จับตามอง ในอดีตย่านนี้มีแต่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งเรียงรายอยู่ แต่

ในปัจจุบันอากิฮาบาระแน่นขนัดไปด้วยร้านจำาหน่ายสินค้าโอตากุ เช่น 

สินค้าคาแรคเตอร์จากการ์ตูนและแอนิเมชั่น ฟิกเกอร์＊ หรือโดจินชิ＊＊ 

เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีคอมิเกต (ย่อจาก คอมิกมาร์เกต) หรืองานขาย

ตรงโดจินชิที่จัดขึ้นปีละ 2 ครั้งที่ศูนย์จัดนิทรรศการนานาชาติโตเกียว     

(โตเกียวบิ๊กไซต์) ด้วย งานคอมิเกตครั้งหนึ่งจะมีวัยรุ่นจากทั่วญี่ปุ่นมา

ร่วมงานไม่ตำา่กว่า 500,000 คน และมีกลุ่มคนจำานวนมากแต่งคอสเพลย์

เป็นคาแรคเตอร์จากการ์ตูน แอนิเมชั่น หรือวิดีโอเกมที่ตนชื่นชอบ ใน

ทุก ๆ ปีจะมีผู้คนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

＊  หุ่นจำาลองรูปร่างของคน สัตว์ หรือคาแรคเตอร์จากการ์ตูนและแอนิเมชั่น (ผู้แปล)
＊＊ นิตยสาร การ์ตูน นิยาย หรือวิดีโอเกมของกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบแบบเดียวกัน ซึ่งตีพิมพ์

และจำาหน่ายโดยไม่ผ่านสำานักพิมพ์ (ผู้แปล)

ย่านอากิฮาบาระ

ตวั
อย
่าง
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เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมของโตเกียว

 คำาสำาคัญ     โตเกียวสกายทรี  รปปงงิฮิลส์  เอโดะซาชิโมโนะ  โคมไฟเอโดะ  

ทักษะชั้นครู  คัปปะบาชิ  โมเดลอาหาร

 เพียงแค่ได้ไปเที่ยวชมสถาปัตยกรรมลำ้าสมัยของญี่ปุ่น เช่น 

 โตเกียวสกายทรี รปปงงิฮิลส์ ฯลฯ อาจกล่าวไม่ได้เต็มปาก

ว่าคุณได้สัมผัสวัฒนธรรมของโตเกียวอย่างสมบูรณ์แล้ว คุณไม่จำาเป็น

ต้องเดินทางไปถึงเกียวโตหรือนาระ ก็สามารถดื่มดำ่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่

สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่ก่อนสมัยเอโดะได้ที่โตเกียว เมืองหลวงอัน

ทันสมัยแห่งนี้ครับ

ยกตัวอย่างเช่น เอโดะซาชิโมโนะ เป็นเครื่องเรือนที่ผลิตโดยการ

เข้าไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ดอกเดียว นับเป็นงานหัตถกรรมดั้งเดิมที่ดึง

เอาความงามของวัสดุนั้น ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ และคุณคงเคยเห็น

คนใช้โคมไฟแทนไฟฉายในละครย้อนยุค เจ้าโคมไฟเอโดะนี่ก็ถือเป็นหนึ่ง

ในงานหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยเอโดะจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

สนใจซ้ือโคมไฟสักดวงเป็นของฝากจากโตเกียวบ้างไหมครับ  ถ้าคุณลอง 

ขอร้องช่างฝีมือ เขาจะเขียนตัวอักษรท่ีคุณชอบบนโคมไฟให้ด้วยละครับ !

หนึ่งในแนวคิดหลักของศิลปะ
ที่สืบทอดกันมาของญี่ปุ่นคือ 
วาบิ (ความเรียบง่าย สมถะ) 

และซาบิ (ความเงียบสงัด สงบนิ่ง)

ตวั
อย
่าง
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เอโดะเป็นเมืองของช่างฝีมือที่มีทักษะชั้นครู บรรดาชาวเมืองเอโดะ

พิถีพิถันเร่ืองเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เป็นอย่างมากมาแต่โบราณ แม้ในปัจจุบัน 

ถ้าคุณไปที่คัปปะบาชิ ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าในโตเกียวละก็ คุณจะพบเห็น

ร้านรวงที่จำาหน่ายเครื่องครัวเรียงรายเป็นแนวยาว ถึงขนาดเป็นที่กล่าว

ขานกันว่า “หากคุณมาที่นี่ ไม่มีวันที่จะหาเครื่องครัวที่ต้องการไม่เจอ” 

ตามร้านอาหารของญี่ปุ่น ตรงบริเวณทางเข้ามักจะมีโมเดลอาหารที่อาจ

ทำาให้คุณเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารจริง ๆ วางโชว์อยู่ ชาวต่างชาติที่เพิ่งเคย

มาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก พอได้เห็นสิ่งนี้คงประหลาดใจน่าดู คุณสามารถ

พบเห็นโมเดลอาหารที่ทำาจากขี้ผึ้งอย่างประณีตเหล่านี้ได้ที่ย่านคัปปะ

บาชิ แล้วก็ระวังอย่าเผลอหยิบผิดเอาของพวกนี้เข้าปากนะครับ !

โตเกียวสกายทรีและแม่นำ้าซุมิดะ

ตวั
อย
่าง
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ฤดูกาลทั้งสี่ของญี่ปุ่น

 คำาสำาคัญ     หน้าฝน  ยูกาตะ  รำาวงบงโอโดริ  ชมใบไม้เปลี่ยนสี  ฤดู  ปีใหม่

 กล่าวกันว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีฤดูกาลทั้งสี่อย่างชัดเจน 

  แน่นอนว่าไม่ว่าที่ ใดในโลกย่อมมีการเปลี่ยนแปลงของ

ฤดูกาลอยู่เช่นกัน แต่คนญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่อ่อนไหวกับการเปลี่ยนแปลง 

ของฤดูกาล ทั้งยังรู้จักวิธีเพลิดเพลินไปกับฤดูกาลทั้งสี่มากกว่าชนชาติ

อื่น ๆ  เนื่องด้วยญี่ปุ่นมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ผู้คนจึงสามารถสนุกสนาน

กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในแต่ละฤดูกาลได้อย่างแท้จริง

ฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นเป็นฤดูกาลแห่งซากุระ ดอกซากุระจะบานอยู่

แค่ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น จึงมีการจัด “งานชมดอกไม้” ในแต่ละ

พ้ืนท่ี เพ่ือให้สามารถด่ืมดำา่กับฤดูกาลแห่งซากุระอันแสนส้ันได้อย่างเต็มท่ี 

นอกจากนี้ ช่วงเวลาที่ซากุระร่วงโรยสู่พื้นดินยังเป็นฤดูกาลแห่งการ

สำาเร็จการศึกษาของบรรดานักเรียน นักศึกษาด้วย ด้วยเหตุนี้ สำาหรับ

คนญี่ปุ่นแล้ว ซากุระจึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ความรื่นรมย์ แต่ยัง

เชื่อมโยงไปถึงความว้าเหว่ของการลาจากด้วย

ฤดูร้อนของญี่ปุ่นโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนจะมีความชื้นสูง ประกอบ

กับอิทธิพลของปรากฏการณ์โลกร้อนในระยะนี้ ทำาให้เป็นฤดูกาลที่ไม่

สบายตัวเอาเสียเลย และเพื่อเป็นการบรรเทาความร้อนอบอ้าวลงบ้าง 

ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ที่ญี่ปุ่นจะมีธรรมเนียมการสวมชุดกิโมโนอย่างง่าย

ตวั
อย
่าง
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ที่เรียกว่า ชุดยูกาตะ ในฤดูร้อน นี่ถือเป็นกิจกรรมรณรงค์ประหยัดไฟลด

โลกร้อน (COOL BIZ) อย่างหนึ่ง การสวมชุดยูกาตะไปชมดอกไม้ไฟ

หรือไปรำาวงบงโอโดริล้วนแล้วแต่เป็นรูปแบบที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกัน

มาในฤดูร้อนของญี่ปุ่น

ฤดูใบไม้ร่วงของญ่ีปุ่นเป็นฤดูกาลแห่งใบไม้แดง ตามภูเขาจะถูกย้อม

ด้วยสีแดงหรือสีเหลืองของใบไม้ ผู้คนจำานวนมากจะไปชมใบไม้เปลี่ยนสี

ที่ภูเขา ฤดูใบไม้ร่วงยังได้ชื่อว่าเป็นฤดูแห่งความอยากอาหาร และเป็น

ฤดูที่อาหารหลากหลายชนิด เช่น ปลาซัมมะ เห็ดมัทสึตาเกะ เกาลัด 

ฯลฯ มีรสชาติอร่อยที่สุด 

ฤดูหนาวของญี่ปุ่นจะมีหิมะตกหนักในบางพื้นที่ ภัยพิบัติจากหิมะ

ในแถบโทโฮกุและฮอกไกโดถือเป็นปัญหารุนแรง ในฤดูกาลน้ีวัยรุ่นจำานวน

มากจะออกไปเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดกัน ช่วงปลายปีจะได้ยินเสียงเพลง

คริสต์มาสดังไปทั่วทุกหนทุกแห่ง และใน

ตัวเมืองจะเต็มไปด้วยสีสันของแสงไฟ 

การใช้เวลาร่วมกับครอบครัวในช่วงปีใหม่

ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่น เดือน

มกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่

อากาศหนาวจัด ผู้คนจึงพากันเฝ้ารอว่า

เมื่อไรฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงสักที
ตวั
อย
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ไม่ว่าจะไปเยือนญี่ปุ่นในช่วงใดของ

ปี คุณจะได้เพลิดเพลินกับลักษณะเฉพาะ

ตัวของฤดูกาลนั้น ๆ สำาหรับคนที่เคยมา

ญี่ปุ่นแล้วครั้งหนึ่ง ขอให้ลองมาเที่ยว

ใหม่ในฤดูกาลอื่น ๆ  ดูนะครับ แล้วคุณจะ

ค้นพบสิ่งแปลกใหม่อันน่าตื่นตาตื่นใจ

อย่างแน่นอน !

ตวั
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นี่คือหัวข้อที่ชาวต่างชาติ
มักจะซักถามมากที่สุด 
มาช่วยกันตอบคำาถาม
ของพวกเขากันนะครับ !

การดำาเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่น
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