เชียร์ทีมวอลเลย์บอล หญิงทีมชาติไทย
หน้าปกออกแบบดีไซน์โดย คุณยูอา ฟุกุโมโตะ และคุณมิยู ฟุกุโมโตะ โรงเรียนมัธยมปลายหญิงคาโนย่า

“ข่าวสารจากเจ้าบ้าน”

จัดท�ำโดยนักเรียนมัธยมปลาย
สวัสดีค่ะ

คอนนิฉวิ ะ

สวัสดีครับ

อ�ำเภอคาโนย่า เป็นเมืองเจ้าบ้านของไทย

ปัจจุบัน อำ�เภอคาโนย่าจดทะเบียนเป็นเจ้าบ้าน ดูแลนักกีฬาทีมชาติไทย และทีมชาติสโลวีเนีย
ข่าวสารจากเจ้าบ้านฉบับนี้ ขอเล่ากิจกรรมที่ทำ�มา ในการเชื่อมความสัมพันธ์ดูแลนักกีฬาไทย
และแนะนำ�วัฒนธรรมของไทย โดยนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนในอำ�เภอคาโนย่า
เป็นผู้ถ่ายภาพ บรรยาย และออกแบบ

สารบ ญ
ั contents
1.เจ้าบ้าน คืออะไร
2.แนะน�ำประเทศไทย

พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับไทย
วัฒนธรรมอาหารไทย
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย
กีฬาไทย
อื่นๆ

3.กิจกรรมการเป็นเจ้าบ้าน
การเดินทางมาตรวจดูงาน
พิธีลงนามข้อตกลง
พิธีเลี้ยงต้อนรับ
การฝึิกซ้อมต่อสาธารณะชน
กิจกรรมของนักเรียนมัธยมปลาย
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก
เยี่ยมเยือนสถานทูตไทย

4.ข้อความจากเมืองไทย

อีก 484 วัน

เนื่องจากการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก
พาราลิมปิก ปีค.ศ. 2020 ที่จะมาถึง
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพ ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริม
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นในประเทศ
กับภูมิภาค หรือประเทศผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ด้านมนุษย์ ด้านการกีฬา ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา
ด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม ต่างๆ
และเพื่อเป็นการกระตุ้นกิจกรรมในท้องถิ่น
ทั้งนี้จะยังคงทำ�กิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ์ต่อเนื่องต่อไป
หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน

〜จ�ำนวนที่จดทะเบีียนเป็นเจ้าบ้าน อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ〜
(ข้อมูล เดือนธันวาคม พ.ศ.2561)
・จ�ำนวนเจ้าบ้านที่จดทะเบียน จ�ำนวน 288 ราย
เมืองนากาชิมะ
・จ�ำนวนหน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นเจ้าบ้าน จ�ำนวน 358 หน่วยงาน
※ 1 ประเทศมีหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นเจ้าบ้านได้หลายหน่วยงาน

・จ�ำนวนประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 111 ประเทศ

อำเภออิซุมิ

อำเภออิสะ

อำเภออะคุเนะ
ตำบลซัสทึม่า

〜เจ้าบ้านที่จดทะเบียน ในจังหวัดคาโกชิม่า 〜
อำเภอซัสทึม่าเซนได
・อ�ำเภอคาโนย่า
อำเภอไอร่า
จดทะเบียนเป็นเจ้าบ้านให้นักกีฬาประเทศสโลวีเนีย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2560
อำเภออิฉิคิคูชิคิโนะ
จดทะเบียนเป็นเจ้าบ้านให้นักกีฬาประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561
・ต�ำบลโอซาคิ
อำเภอฮิโอคิ
อำเภอคาโกชิม่า
จดทะเบียนเป็นเจ้าบ้านให้นักกีฬาประเทศไต้หวัน
・หมู่บ้านมิชิม่า
จดทะเบียนเป็นเจ้าบ้านให้นักกีฬาประเทศกินี
・อ�ำเภอซัสทึม่าเซนได
อำเภอมินามิซัสทึมาชิ
จดทะเบียนเป็นเจ้าบ้านให้นักกีฬาประเทศจีน
นามิซะคิวชูซิตี้
・ต�ำบลโทคุโนะชิม่า
อำเภอมาคุราซาคิ
จดทะเบียนเป็นเจ้าบ้านให้นักกีฬาประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
อำเภออิบูสุคิ
・อ�ำเภอนิชิโนะโอโมเต
ประเทศโปรตุเกส
・ต�ำบลอิเซน
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
・ต�ำบลวาโดมาริ
อำเภอซัสทึม่าเซนได
ประเทศดอมินีกา
・ต�ำบลฉินะ
ประเทศเกรเนดา
・ต�ำบลโยรอน
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

ตำบลยูซุย

อำเภอคีรีชิม่า

อำเภอโซ

อำเภอชิบูชิ

อำเภอทารุมิซุ
ตำบลโอซาคิ

อำเภอคาโนย่า

ตำบลฮิกาชิคุชิรา

ตำบลคิโมทึคิ
ตำบลคินโก
ตำบลมินามิโอสุมิ

1.เจ้าบ้าน คืออะไร 2.แนะนำ�ประเทศไทย 3.กิจกรรมของการเป็นเจ้าบ้าน 4.ข้อความจากเมืองไทย

เจ้าบ้าน คืออะไร

จะถึงวันแข่งขัน
กีฬาโตเกียวโอลิมปิก
พิธีเปิด
2020.7.24!
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1.เจ้าบ้าน คืออะไร
ดูจากรูป ก็รู้สึกถึงความใจดีของนักกีฬาทีมไทยนะคะ

แลกเปลีย่ นความสัมพันธ ก์ ันอย่างไง?
・แลกเปลี่ยนเชื่อมความสัมพันธ์กับนักกีฬาโอลิมปิก นักกีฬาพาราลิมปิกของ
ประเทศคู่ร่วมโครงการฯ ทั้งก่อนและหลังการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก พารา
ลิมปิก ปีค.ศ. 2020
・เชิญประเทศคู่ร่วมโครงการฯ มาเป็นแขก บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมต่างๆ ของตน
・แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเด็กๆของประเทศคู่ร่วมโครงการฯ ด้วยงานมัสทึรี งาน
เทศกาล งานกีฬาต่างๆ
・แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักกีฬาโอลิมปิก นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติญี่ปุ่น
(เชิญมาฝึกสอน และบรรยายประสบการณ์)

เป็นประสบการณ์
ที่หาได้ยากมาก!!
สุดยอดจริงๆ!!!

・นั ก กี ฬ าที ม ชาติไทยดูส รี ร ะร ่า งกายดี ดู มี พ ลั ง มากนะคะ
・นั ก กี ฬ าที ม ชาติไทยส ่ว นใหญ่ตั วสู ง นะคะ
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เป็นการแลกเปลี่ยนเชื่อมความ
สัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้แน่นแฟ้น
อยากให้ทั่วโลกมีโครงการ “เจ้าบ้าน”
แบบนี้แพร่หลายบ้าง คงจะดีมาก

พวกเราคิดว่า ตัวหลักในการแลกเปลี่ยนโครงการเจ้าบ้านที่ส�ำคัญ ก็คือ ชาวอ�ำเภอคาโนย่าทุกคน
เป็นโอกาสดีที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าบ้านให้กับนักกีฬาไทย หากชาวคาโนย่าส่วนใหญ่ได้เชื่อมความสัมพันธ์กับคนไทย ในด้านกีฬา
ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษาต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก ก็คงท�ำให้อ�ำเภอคาโนย่าของเรา
ดูครึกครื้นมากขึ้นนะคะ
วัยรุ่นอย่างพวกเราก็จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ กระตุ้นกิจกรรมท้องถิ่นของอ�ำเภอคาโนย่าของเราด้วย และขอเชิญ
ชาวคาโนย่าทุกท่านมาร่วมท�ำให้ “อ�ำเภอคาโนย่า” ครึกครื้นมากขึ้นด้วยกันนะคะ

กีฬา
วัฒนธรรม

การท่องเที่ยว

กระตุ้นด้าน!

ส

ัน อ
ิ่งที่ฉ

ยาก

จะท�ำ

เศรษฐกิจท้องถิ่น

การศึกษา

1. อยากจะบอกเล่าประเพณีของญี่ปุ่นให้แก่คนไทย
อ ย่างเช่น... อยากให้รับรู้และเข้าใจถึงสิ่งดีๆของญี่ปุ่น
ว ัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น การละเล่นของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ (ไพ่คารุตะ
และการเล่นว่าว)
2. อยากให้สอนเกี่ยวกับประเพณีไทย วัฒนธรรมอาหารไทย
3. อยากเล่นกีฬาไทย กีฬาญี่ปุ่นด้วยกัน (เคนโด การฟันดาบของญี่ปุ่น และยูโด) เป็นการเชื่อมความ
สัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น
4. อยากช่วยกันท�ำโอโคโนมิยากิ
5. อยากลองท�ำแกงแบบไทย
6. อยากท่องเที่ยวกับนักเรียนมัธยมปลาย ที่เมืองไทยและในอ�ำเภอคาโนย่า
7. อยากใช้โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต ติดต่อสอบถามนักเรียนมัธยมปลายไทยว่า
เขาอยากแลกเปลี่ยนในเรื่องอะไรบ้าง

1.เจ้าบ้าน คืออะไร 2.แนะนำ�ประเทศไทย 3.กิจกรรมของการเป็นเจ้าบ้าน 4.ข้อความจากเมืองไทย

โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าบ้าน
จะมีผลดีอย่างไงน๊า?
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2.แนะนำ�ประเทศไทย
คา โ
นย

่า ไ

ด้

้าม า

นัก

คว

เรีย

น

ย

จากโรงเรียนมัธยมปลาย

ค้ น

มัธ

ล
มป

คน
าย 3

อ�ำเภอคาโนย่าจดทะเบียน
เป็นเจ้าบ้าน ให้ทีม
วอลเลย์บอลหญิงไทย!

เป็นอย่างไงนะ?

ข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทย

วัฒนธรรมอาหารไทย

วัฒนธรรมประเพณีไทย

อีกประมาณ 1 ปี ก็จะถึงงานกีฬาโตเกียวโอลิมปิก
พาราลิมปิก! หลายท่านคงจะตื่นเต้น และสนใจ
กีฬาโอลิมปิกที่จะจัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
ในขณะที่ทุกคนก�ำลังจับตาให้ความสนใจโอลิมปิก
อยู่ ทางอ�ำเภอคาโนย่าของเราก็ได้รับโอกาส
จดทะเบียน เป็นเจ้าบ้านดูแลนักกีฬาวอลเลย์บอล
หญิงทีมชาติไทย! เจ้าบ้าน หมายถึง การให้โอกาส
ท้องถิ่นทั่วประเทศได้มีโอกาสเป็นผู้ดูแลต้อนรับ
“โอโมเตนาชิ” แก่นักกีฬาจากภูมิภาค จากประเทศ
ที่เข้าร่วมการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก พาราลิมปิก
ปีค.ศ.2020 และเพื่อให้ชาวคาโนย่าทุกท่านได้รู้จัก
ประเทศไทยมากขึ้น พวกเราจึงได้ค้นคว้า
เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย ลองมาท�ำความรู่้จัก
กับประเทศไทยพร้อมๆกับพวกเรากันค่ะ
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วัฒนธรรมกีฬาไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย

ชื่อที่แท้จริงของประเทศไทย คือ

ราชอาณาจักรไทย
จ�ำนวนประชากร

ประมาณ 69 ล้านคน

หรือประมาณครึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนประชากรของญี่ปุ่น

พื้นที่ประมาณ

เมืองหลวง คือ กรุงเทพมหานคร
สกุลเงินที่ใช้ คือ

บาท

ภาษาที่ใช้

510,000 ตร.กม.

หรือเป็นสองเท่า
ของประเทศญี่ปุ่น

ภาษาไทย

1 บาทมีค่าเท่ากับ 3.4 เยน

ลักษณะพิเศษของประเทศไทย
เมื่อทราบข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ลองมาดูลักษณะพิเศษของ
ประเทศไทย ดูสภาพภูมิอากาศ บุคลิกลักษณะของคนไทย
สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของประเทศไทย

บุคลิกลักษณะของ
คนไทย

สภาพภูมิอากาศ

ไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อน ตลอดปี
อุณหภูมิไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก อากาศ
อบอุ่นตลอดทั้งปี มีฤดูฝนกับฤดูแล้ง
ช่วงฤดูฝน ฝนจะตกแทบทุกวัน ส่วนใหญ่เป็น
ฝนซู่หรือฝนตกไล่ช้าง ช่วงเดือนมีนาคม-เดือน
พฤษภาคม เป็นช่วงที่อากาศร้อนมาก
อากาศปรวนแปรมากคล้ายญี่ปุ่น

วมรกต
ทะเลมีสีเขีย
ง
อ
้
ท
ี
พ
ี
พ
ะ
เกา
ที่อยาก
สถานที่หนึ่ง
น
็
เป
ก
า
ม
สวยงาม
ูโคโบริ)
ไปเที่ยว (ม

มีความเคารพต่อกษัตริย์
ราชวงศ์ รักสันติ ไม่ชอบการ
ขัดแย้งต่อสู่้ ผู้คนส่วนใหญ่มี
ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ท�ำให้รู้สึกเป็น
มิตร เป็นเพื่อนกันได้ง่าย

คนไทยอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

คุณดนยา ลายสมี
เพื่อนคนไทยที่อาศัยอยู่จังหวัดชิซุโอคะ
เพื่อนของอาจารย์อะราคิ อาจารย์ผู้สอนวิชา
ประวัติศาสตร์โลก

คนไทยเป็นคนมองโลกในแง่ดี มอง
โลกในแง่สบายๆ ไม่ทุกข์ร้อน ท�ำให้ดู
สบายๆ จึงถูกเรียกว่า
“ประเทศแห่งรอยยิ้ม”
ลองสัมภาษณ์คุณดนยา
ค�ำถาม : สถานที่ๆ แนะน�ำในไทย
ค�ำตอบ : วัดค่ะ
ถ้าไปวัด จะเข้าใจและรู้ว่า ศาสนาพุทธ
ในประเทศไทยเป็นอย่างไง วัดญี่ปุ่น
ดูทึมมีอายุ สงบเงียบ ต่างจากวัดไทย
ที่มีสีสันสดใส และเป็นที่นิยมของคน
วัยรุ่นด้วย

สถานที่

วัดโพธิ์
วัดอรุณ
เกาะพีพี เป็นต้น

1.เจ้าบ้าน คืออะไร 2.แนะนำ�ประเทศไทย 3.กิจกรรมของการเป็นเจ้าบ้าน 4.ข้อความจากเมืองไทย

ทุกท่านคงเคยได้ยินชื่อ “ประเทศไทย” กันแล้ว แต่ทราบไหมคะว่า ประเทศไทยเป็น
อย่างไง ก่อนจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทย เราลองมาดูข้อมูลทั่วไปของ
ประเทศไทยกันก่อนค่ะ

วัดอรุณ
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2.แนะนำ�ประเทศไทย

อาหารขึ้นชื่อของไทย

“ต้มย�ำกุ้ง”
ก่อนจะแนะน�ำถึงวัฒนธรรมอาหารไทย
พูดถึงอาหารไทยก็ต้อง “ต้มย�ำกุ้ง” ใช่ไหมคะ
“ต้ม” หมายถึง “การเอาน�ำ้ ใส่ภาชนะท�ำให้
ร้อนให้เดือด” “ย�ำ” หมายถึง “การคละเคล้า
ปะปน” “กุ้ง” หมายถึง สัตว์นำ�้ กุ้ง เป็นซุป
ที่ขึ้นชื่อ หนึ่งใน 3 ของโลก ขอแนะน�ำวิธี
การท�ำต้มย�ำกุ้งง่ายๆ ที่คนญี่ปุ่นก็สามารถหา
วัตถุดิบท�ำเองได้
ส่วนผสม
(ส�ำหรับ 4 คน)

วิธีท�ำ
1.ใส่น�้ำร้อน 800 มล. ลงในหม้อ ต้มให้เดือด ใส่เครื่อง
ต้มย�ำส�ำเร็จรูป 40 กรัมลงไป
2.ใส่กุ้ง เห็ดชิเมจิ หรือส่วนผสมที่ชอบลงไป ต้มจนสุกเข้าที่

・เครื่องต้มย�ำส�ำเร็จรูป 40 กรัม
(ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ต)
・น�ำ้ ปลา 1 ช้อนโต๊ะ
・กุ้ง เห็ดชิเมจิ หรือส่วนผสมตามชอบ
・น�ำ้ร้อน 800 มิลลิลิตร

วิธีท�ำง่ายกว่าที่คิดไว้จริงๆ

3.ใส่น�้ำปลาปรุงรส ก็เสร็จเรียบร้อย

※ หรือจะเติมน�ำ้ พริกเผา กะทิ หรือนม ลงไปก็ได้
ตามความชอบ

สนุกสนานมาก

…ต้มยยำกุ้ง!!
นี่ไงค่ะ

น�ำ้ ซุปสีแดงเข้มกว่าที่คิดไว้…
ดูท่าทางจะเผ็ด

พยายามหาผักชีแล ว้ แต่
หาไม่เจอ จึงใส่ใบมิทึบะ
ของญี่ปุ น่ แทน

ความคิดเห็นหลังจากได้ชิมแล้ว

・มีรสออกเปรี้ยว เผ็ด อร่อยดีค่ะ (ฟูคุนากะ)
・เป็นอาหารที่มีรสชาติของสมุนไพร ที่ไม่มีในอาหารญี่ปุ่น เนื้อกุ้งกรุบกรอบ อร่อยดีค่ะ (มูโคโบริ)
・เผ็ดมาก แต่ก็อยากกินอีก อยากลองเอาส่วนผสมอื่นๆ ท�ำดูบ้าง (ชิเกะโอคะ)
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ยังมีอาหารไทยอร่อยๆ อีกมากมาย

แกงเผ็ดเป็ดย่าง

�ำ
ลองท

ี้ดู

แกงน

ลองชิม

ดู

ส่วนผสมมีเนื้อสัตว์บดหรือสับ ใบกะเพรา พริกหยวกแดง

ข้าวกะเพรา เป็นต้น เป็นอาหารที่ดูมีสีสัน

ใช้เส้นที่ท�ำจากข้าว เส้นหนา (ยากิโซบะแบบไทย)

ผัดไทย เป็นอาหารไทยชนิดหนึ่งที่พบมากตามร้านแผงลอย

อาหารอย่างอื่น เช่น ย�ำ, สุกี้ไทย, ข้าวมันไก่ เป็นต้น

เรื่องน่าแปลกใจ! ในวัฒนธรรมอาหารไทย!
คุณจารุวรรณ ชิมาซากิ
คนไทยที่อาศัยอยู่ในอ�ำเภอไอร่า
ผู้บริหาร “แอกกริโคออร์ดิเนชั่นคาโกชิม่า”

พบว่า ต่างท้องถิ่นก็จะมีวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกัน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะรับประทานข้าวเหนียว
อาหารภาคเหนือจะมีรสอ่อน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาหารจะมีรสเผ็ด เค็ม เป็นลักษณะเด่น
ภาคใต้ล้อมรอบด้วยทะเล อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเล
ส่วนภาคกลางนั่นจะได้รับอิทธิพลจากอาหารหลายถิ่น
อาหารจะมีรสชาติออกหวาน

・รสชาติเผ็ด แต่กะทิท�ำให้รสชาติกลมกล่อม
มากขึ้น อร่อยมากค่ะ (ฟูคุนากะ)
・ได้กลิ่นและรสสมุนไพรชัดเจน (มูโคโบริ)
・เข้ากันได้ดีกับรสชาติของเนื้อไก่ (ชิเกะโอคะ)

สอบถามคุณจารุวรรณ เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารไทย
แล้วพบว่า วัฒนธรรมอาหารไทยน่าสนใจมาก

ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็น ประเทศแห่งผลไม้
มีทั้งมะม่วง มะละกอ เงาะ มังคุด
ผลไม้ต่างๆ มากมาย
หลังจากทานอาหารเผ็ดแล้ว
มักจะปิดท้ายด้วยผลไม้ หรือขนมหวาน
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทานอาหารแบบไทย

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง

อาหารไทยมีหลากหลายรสชาติและกลิ่น

รสชาติของอาหารไทยดูซับซ้อน มีทั้งรสเผ็ด รสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว รสอุมามิ
และกลิ่น 6 อย่างประกอบกัน รสเผ็ดที่มาจากเมล็ดพริก รสหวานที่มาจากกะทิ
รสเค็มที่มาจากน้ำ�ปลา ทั้งหมดรวมกันกลายเป็นอาหารไทย
ด้วยส่วนประกอบทั้ง 6 อย่าง ทำ�ให้อาหารไทยเป็นอาหารที่มีรสชาติสมบูรณ์แบบมาก

1.เจ้าบ้าน คืออะไร 2.แนะนำ�ประเทศไทย 3.กิจกรรมของการเป็นเจ้าบ้าน 4.ข้อความจากเมืองไทย

แกง

แกงของไทย ไม่ได้ใช้ผงแกงกะหรี่เหมือนแกงอินเดีย
ใช้นำ�้ ปลา มะกรูด ต่างๆ ใช้พวกเครื่องปรุง สมุนไพร
ที่ไม่เหมือนกับในอาหารอินเดีย แกงไทยที่เป็นที่รู้จักใน
ญี่ปุ่น คือ แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงเหลือง เป็นต้น
แกงส่วนใหญ่จะใส่กะทิ มีนำ�้ แกงมาก

ภาคใต้
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2.แนะนำ�ประเทศไทย

วัฒนธรรมประเพณีต่างๆของไทย
เครื่องแต่งกายประจ�ำชาติไทย

อ�ำเภอคาโนย่ามีพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ อยู่ที่อ่าวโอสุมิ ต�ำบลชิโมทาคะคูมะ

เครื่องแต่งกายประจ�ำชาติไทยหรือชุดไทยก็มีค่ะ แต่ปัจจุบันจะใส่กันเฉพาะงานพิธีการต่างๆ เท่านัน
้
ครั้งนี้ก็ลองแต่งชุดไทย 2 แบบ ที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์คาโนย่าดูค่ะ

ผ้าถุง สไบ

ชุดชาวเขา มีปักลายด้วย

มีการปักลายที่สวยงาม
ลองแต่งแบบโบราณ
ชุดชนชั้นสูงดูค่ะ

ชาวเขาเผ่าต่างกัน เสื้อผ้า
การแต่งกายก็ต่างกัน

ชุดประจ�ำชาติไทย
มีทั้งของผู้ชาย และของผู้หญิง
ผู้ชายจะสวมกางเกง
ผู้หญิงจะสวมกระโปรง
ประเทศไทยมีชาวเขาหลายชนเผ่า
ชุดแต่งกายจึงมีหลากหลาย

แต่งแล้วท�ำให้ดูตัวเพรียวมาก มีการสวมรัดแน่น
คล้ายกับการแต่งชุดกิโมโน

เครื่องดนตรีไทย

ดนตรีไทยมีบันไดเสียงที่มีลักษณะเฉพาะ

1.ระนาดเอก
2.ฆ้องวง
3.จะเข้ รูปทรงคล้ายจระเข้
จึงเรียกขานว่า “จะเข้”

2.
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1.

เกมการละเล่นแบบไทย
หมากรุก

ต้นก�ำเนิดมาจากเกม “จตุรังกา” (chaturanga)
ของอินเดีย ที่เผยแพร่ผ่านเข้ามาในจีน แล้วก็
ดัดแปลงน�ำเข้ามาเล่นในประเทศไทย มีกติกาการ
เล่นคล้ายกับการเล่น “Chess” หมากรุกของทาง
ตะวันตก

3.

วัฒนธรรมการกีฬา

ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาไทย และ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลไทย

กีฬาประจ�ำชาติไทย

เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งเป็นกีฬาประจ�ำชาติไทย
ที่ใช้พลังจากมือ ศอก ขา เข่าทั้งสองข้างในการต่อสู้
ผู้ต่อสู้มวยไทย ภาษาไทยเรียกว่า “นักมวย”

เซปักตะกร้อ

กีฬาที่ใช้บอลในการแข่งขันในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคปัจจุบัน
"เซปัก" เป็นค�ำมลายูแปลว่า "เตะ"
"ตะกร้อ" เป็นค�ำไทยแปลว่า "บอลสานที่ท�ำด้วยหวาย"
ใช้ขา และหัวในการเล่น คล้ายกีฬาวอลเลย์บอล

การสัมภาษณ์อาจารย์โคจิ ฮามาดะ
ค�ำถาม : เสน่ห์ที่น่าสนใจของกีฬาประจ�ำชาติไทย คืออะไรคะ
ค�ำตอบ : ตอนที่ผมไปเยือนกรุงเทพฯ ผมเดินผ่านตรอกซอยเล็กๆ ผมเห็นกลุ่มผู้สูงอายุเล่นเซปัก
ตะกร้อได้เก่งมาก ในกลุ่มที่เล่นนัน
้ มีตั้งแต่คนวัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุคละกัน เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากจริงๆ
ค�ำถาม : คนไทยคิดอย่างไงกับกีฬาวอลเลย์บอลคะ
ค�ำตอบ : วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นที่นิยมมาก ขนาดรถบัสโดยสารยังมีรูปนักวอลเลย์บอล
หญิงทีมชาติไทยติดรถบัสเลย การได้รับโอกาสเป็นเจ้าบ้านดูแลซูเปอร์สตาร์อย่างนักกีฬา
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ถือเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆ
ค�ำถาม : นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่น่าจับตามองมีใครบ้างคะ
ค�ำตอบ : คนแรกก็คือ คุณปลื้มจิตร์ กัปตันทีม เป็นนักกีฬาที่มากประสบการณ์ เธอบริการแฟนๆเป็น
อย่างดี มีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม เป็นที่นิยมของแฟนกีฬาไทยมาก อีกคนที่น่าจับตาก็คือ ต�ำแหน่งตัวเซต
คุณนุศรา ตอนที่เธอเล่นวอลเลย์บอลเตอร์กิชวูแมนส์วอลเลย์บอลลีกที่ยุโรป เธอมีค่าตัวปีหนึ่ง
กว่า 1 ร้อยล้านเยนทีเดียว

อาจารย์โคจิ ฮามาดะ
อาจารย์หัวหน้าภาควิชาวอลเลย์บอล
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
มหาวิทยาลัยพลศึกษาคาโนย่า

(คนซ า้ ยม อื ในภาพ)

อาจารย์กรุณาเล่าเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ อีกหลายเรื่อง

ความคิดเห็น

ชิเกะโอคะ

ฟูคุนากะ
เป็นครั้งแรกที่ได้ลองท�ำต้มย�ำกุ้ง ได้ชิมรสชาติอาหารไทยแล้วรู้สึกดีใจมาก
และก็เป็นคนชอบดนตรี ได้ลองเล่น สัมผัสกับเครื่องดนตรีไทยแล้วรู้สึกดี
มากจริงๆค่ะ

มูโคโบริ
ตอนแรกพวกเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยเลย แต่เพราะด้วยการได้รับ
ความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างท�ำให้รู้จักเมืองไทยมากขึ้น
ขอแนะน�ำให้ทุกท่านลองสัมผัสกับความเป็นไทย ซึ่งก็สามารถหา
และสัมผัสได้ใกล้ๆที่นี่อ�ำเภอคาโนย่า แล้วท่านจะรู้สึกดีมากค่ะ
จากการค้นคว้า และการสัมผัสประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ ท�ำให้รู้สึกสนใจประเทศไทยมากขึ้น
และอยากจับตามองความเคลื่อนไหวของนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกด้วยค่ะ

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามอ่านข่าวสารจากพวกเรามาตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ

1.เจ้าบ้าน คืออะไร 2.แนะนำ�ประเทศไทย 3.กิจกรรมของการเป็นเจ้าบ้าน 4.ข้อความจากเมืองไทย

มวยไทย

สุดท้้ายนี้ ขอแนะน�ำวัฒนธรรมการกีฬาไทย

เอกสาร ข้อมูลอ้างอิง / โฮมเพจ
(Data Book of The World 2018) กองบรรณาธิการนิโนมิยะโชเต็ง
(โฮมเพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ททท. ) https://thailandtravel.or.jp/
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การเชื่อมความสัมพันธ์กับไทย
ด้วยการเป็นเจ้าบ้าน

นักเรียนมัธยมปลาย คุณ M

เจ้าหน้าที่อ�ำเภอคาโนย่า คุณ K

ท�ำไมอ�ำเภอคาโนย่า ถึงเป็นเจ้าบ้านให้กับไทยคะ?
ไทยกับอ�ำเภอคาโนย่ามีความสัมพันธ์กันมานานตั้งแต่ 29 ปีที่แล้ว ในอดีตพื้นที่แถบหมู่บ้านทาคะคูมะ
กับหมู่บ้านคุชิระ เคยเข้าร่วมโครงการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนต่างชาติ “โครงการคาราอิโมโคริว”
โดยแต่ละบ้านจะเป็นเจ้าบ้านรับนักศึกษาต่างชาติ ที่มาเรียนในญี่ปุ่น ให้มาพักและทานอาหารที่บ้าน
ร่วมกัน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากในเมืองใหญ่
ในครั้งนัน้ คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน ก็เป็นหนึ่งใน
นักศึกษาต่างชาติเคยเข้าร่วมโครงการ และเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตอนที่เดินทางมาประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวไทยที่จังหวัดคาโกชิม่า ก็ได้กลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเก่าที่เคยมาพัก
ตั้ง 29 ปีผ่านมาแล้ว คุณยุทธศักดิ์ ยังคงจ�ำได้ดีมาก ทางฝั่งเจ้าบ้านก็เช่นกัน ทั้งสองฝ่ายคงดีใจ
แต่ก็คงไม่ใช่เหตุผลเพียงแค่นี้ ที่ทางอ�ำเภอคาโนย่าได้รับโอกาสเป็นเจ้าบ้านนักกีฬาไทยใช่ไหมคะ
คุณยุทธศักดิ์ได้ร่วมรับประทานซาเซมิไก่ ที่ท่านชอบมาก กับเจ้าบ้าน และได้พูดคุยกันถึง
เรื่องราวความหลังในสมัยนัน
้
นอกจากนี้อ�ำเภอคาโนย่า ก็ยังมีมหาวิทยาลัยพลศึกษาด้วย อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย
ท่านรู้จักกับทีมผู้บริหารสมาคมกีฬาไทย รู้จักกับโค้ช ผู้สอนของสโมสรนักกีฬาวอลเลย์บอล
หญิงในไทย นอกจากนีท
้ ี่เมืองไทยยังมีการรวมตัวกันของกลุ่มคนคาโกชิม่าที่อาศัยอยู่ใน
เมืองไทย ท่านนายกสมาคมก็เป็นคนจากอ�ำเภอคาโนย่าด้วย จะเห็นได้ว่า อ�ำเภอคาโนย่า
กับไทยมีความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆ มากมาย
แล้วอะไรคือ เหตุผลที่อ�ำเภอคาโนย่าตัดสินใจ เป็นเจ้าบ้านให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคะ

สามหน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยพลศึกษาคาโนย่า จังหวัดคาโกชิม่า และอ�ำเภอคาโนย่า
มีความคิดร่วมกันว่า อยากใช้โอกาสของการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเตรียมก่อนการแข่งขันกีฬา
โตเกียวโอลิมปิก ส่งผลที่ดีที่สุด ไม่ใช่เฉพาะแต่ก่อนการแข่งขันเท่านัน
้ อยากให้มีการ
เชื่อมสัมพันธ์ต่อเนื่องในระยะยาว ทาง “คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ การเตรียมการแข่งขันกีฬา
โตเกียวโอลิมปิก พาราลิมปิก” ได้ลงมติให้เชิญชวนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
ท�ำวิธีใดในการเชิญชวนให้มาร่วมโครงการด้วยคะ เดินทางไปเยือนถึงเมืองไทยเลยใช่ไหมคะ

เก่งมาก! รู้ได้ยังไงว่าเดินทางไปถึงเมืองไทย
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ได้เดินทางไปเมืองไทย
เข้าพบสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย
และเยี่ยมเยือนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในครั้งนัน
้ ได้น�ำเอา DVD การเข้า
แคมป์ฝึกซ้อมนักกีฬาที่อ�ำเภอคาโนย่าจัดท�ำไปเสนอด้วย
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การเดินทางมาดูงานครั้งแรก

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการสังเกตการณ์ตรวจดู
งาน ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยในญี่ปุ่น
ด้วยนะ

ดูตั้งใจจริงจังมากเลยนะคะ
น่าทึ่งจริงๆ!

พิธีลงนามข้อตกลงฯ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
อ�ำเภอคาโนย่า มหาวิทยาลัยพลศึกษาคาโนย่า และ
จังหวัดคาโกชิม่า ได้ลงนามข้อตกลงเตรียมความพร้อม
ในการแข่งขันด้วยกัน
ในพิธีลงนามข้อตกลงฯ ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีม
ชาติไทยก็อยู่ร่วมในงานด้วย
ไม่น่าเชื่อเลย ว่านักกีฬาทีมชาติไทย
จะมาเตรียมความพร้อม
ฝึกซ้อมที่คาโนย่า

นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยก็เข้า
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับด้วยนะคะ
ดีใจจริงๆ
ทีมชาติไทย สู้สู้!!

1.เจ้าบ้าน คืออะไร 2.แนะนำ�ประเทศไทย 3.กิจกรรมของการเป็นเจ้าบ้าน 4.ข้อความจากเมืองไทย

ช่วงเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 มีนาคม พ.ศ.2561
ท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย คุณ
สมพร ใช้บางยาง และท่านคณะกรรมการรวมทั้งหมด 3
ท่าน ได้เดินทางมาดูงานที่อ�ำเภอคาโนย่า
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพลศึกษาคาโนย่า เยี่ยมโรงยิม
ของอ�ำเภอคาโนย่า “คุชิร่าเฮวาอารีน่า” ที่โรงยิมคุชิร่า
เฮวาอารีน่า มีเด็กๆ มาให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น
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พิธีเลี้ยงต้อนรับทีมนักกีฬาไทย
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมในอ�ำเภอคาโนย่า ในงานพิธีเลี้ยงต้อนรับมีแขกผู้ร่วมงานกว่า
100 คน มีการแสดงต่างๆ เช่น การตีกลองญี่ปุ่น “วาไดโคะ” ศิลปะป้องกันตัวของญี่ปุ่น “คาราเต้”
การเต้นของ “คาโนย่าคัมปาฉิโร่” แมสคอตปลาคัมปาฉิ ปลาที่ขึ้นชื่อของอ�ำเภอคาโนย่า
ที่ตอนนี้มีแผนการเดินทางประชาสัมพันธ์เมืองคาโนย่าไปทั่วโลก พอได้ชมคาโนย่าคัมปาฉิโรเต้น
ทีมนักกีฬาก็ลุกขึ้นมาเต้น Shark Dance เป็นการตอบแทน

เต้นเก่งด้วย

นักกีฬาไทยดูน่าตายิ้มแย้ม
ดูท่าทางใจดีมากนะคะ

เด็ ก เล็ ก จากโรงเรี ย นอนุ บ าลที่ นี่ ท�ำเหรี ย ญทอง
และก็ร้องเพลงเป็นของขวัญแก่นักกีฬาด้วย
นักกีฬาถ่ายรูปและวีดีโอกับเด็กๆ ด้วย
ดูมีความสุขกับงานต่้อนรับ

ใช้โทรศัพท์มือถือเก็บภาพ และ
ถ่ายวีดีโอกันใหญ่เลยนะคะ

ดูเหล่านักกีฬาทีมชาติไทยสนุกมากนะคะ
ดีจริงค่ะที่แนะน�ำ “คัมปาฉิโร” แมสคอตสัญลักษณ์
ตัวดังของคาโนย่าให้เหล่าทีมนักกีฬาได้รู้จัก
อยากให้คัมปาฉิโรได้ออกโชว์ตัวร่วมในงานกีฬา
โตเกียวโอลิมปิกด้วยจังค่ะ

ที่เมืองไทยมีการเขียนค�ำอธิษฐานแบบนี้ด้วยไหมคะนี่
ขอให้ค�ำอธิษฐานเป็นผล ได้เข้าแข่งขันกีฬา
โตเกียวโอลิมปิกด้วยเถิด
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ฝึกซ้อมต่อสาธารณะ
จังหวะการเข้าตบบอล และชนิดของการเสิร์ฟบอลต่างกันมากๆ พลังข้อมือแข็งแรง มีพลังมาก
น่าทึ่งจริงๆ ต่างกับคู่แข่งทีมนักกีฬาทีมมหาวิทยาลัยมากเลย ท�ำให้พวกเราคนดูก็รู้สึกสนุก
กับการชมการแข่งขันไปด้วยค่ะ
โอ้ว! สุดยอด! กระโดดสูงมากเลยนะคะ

กี่กิโลเมตร / ชั่วโมงกันคะนี่?

ขอถ่ายรูปหน่อย…
ปกติโอกาสที่จะได้เห็นตัวจริงมีน้อยมาก
มีโอกาสได้ถ่ายรูปกับตัวจริงรู้สึกดีใจมาก
และเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากจริงๆค่ะ

นักกีฬาทีมชาติไทยดูตัวสูงก็จริง
แต่เมื่อเทียบกับนักกีฬาทีมชาติอื่นแล้ว ยังตัวเล็กกว่า

ปีนี้อยากให้มาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมอีกจังค่ะ
ทุกคนที่นรี่ อเชียร์อยู่

ปกติไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เห็นการแข่งขันของระดับทีมชาติแบบนี้
เห็นการแข่งขันครั้งนี้ ดูต่างกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลของ
มหาวิทยาลัยคาโนย่านะคะ มีการใช้เทคนิคต่างๆ ทั้งความแรงของ
ลูกตบและลูกเสิร์ฟ ยอดเยี่ยมจริงๆ

การเชื่อมความสัมพันธฺฺ์กับไทยในครั้งนี้ ท�ำให้รู้ว่า มีบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายอ�ำเภอคาโนย่า
และทุกคนพยายามจะท�ำความสัมพันธ์นี้ให้มีค่า เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะ
เพื่อให้กลุ่มนักเรียนต่างๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือในโครงการเจ้าบ้านนี้ให้มากขึ้น
ความคิดช่วยด้วยค่ะ

1.เจ้าบ้าน คืออะไร 2.แนะนำ�ประเทศไทย 3.กิจกรรมของการเป็นเจ้าบ้าน 4.ข้อความจากเมืองไทย

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ได้เปิดสาธารณะให้บุคคลภายนอกได้ดูการฝึกซ้อมการแข่งขัน
ระหว่างทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย กับทีมวอลเลย์บอลหญิงของมหาวิทยาลัยคาโนย่า
ได้เห็นกันสดๆ หลายคนตกใจในความสูงของนักกีฬาหญิงทีมชาติไทย

พวกเราจะขอออกแนว

กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาดูยุ่งยากก็จริง แต่การได้รับรู้ เข้าใจทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเจ้าบ้าน ท�ำให้รู้สึกดีมากจริงๆค่ะ
13

3.กิจกรรมของการเป็นเจ้าบ้าน

กิจกรรมของโรงเรียนมัธยมปลายหญิงคาโนย่า
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 วันที่ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยฝึกซ้อมต่อสาธารณะ
ทีมชมรมวอลเลย์บอลของโรงเรียน มาเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการฝึกซ้อมในวันนั้นด้วย พวกเราชมรม
ถ่ายภาพก็เข้ามาถ่ายรูปความเคลื่อนไหวของกิจกรรมในวันนั้นด้วย
ถ่ายรูปด้วยกัน เป็นที่ระลึก หลังการฝึกซ้อม

นักกีฬาทีมชาติไทยเคลื่อนไหวเร็วมาก
ถ่ายรูปล�ำบากมากเลยค่ะ
มีโอกาสได้เห็นวิธีการเล่นหลายๆ แบบ
เป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆค่ะ

ดูเอาจริงเอาจังกับการฝึกซ้อม
เท่ห์มากจริงๆค่ะ

กิจกรรมของโรงเรียนมัธยมปลายการเกษตรคาโนย่า
ร่วมกับคณะกลองญี่ปุ่น “โคะโคะโระ” ร่วมแสดงการตีกลองในงานพิธีเลี้ยงต้อนรับ

สุดยอดพลังจริงๆ!
นักกีฬาไทยถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะคะ
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การจัดอ

าหารให้ด

กิจกรรมของโรงเรียนมัธยมปลายชูโอคาโนย่า

ูสวยงาม
น
ดูน่าทาน ่าทานก็ส�ำคัญม
ากนะคะ
มากเลยค
่ะ!

ท่าทางตั้งใจปรุงอย่างจริงจังนะคะ
เยี่ยมจริงๆ

อธิบายอาหารเป็นภาษาไทยด้วย
ยอดเยี่ยมจริงๆ!
อธิบายที่มาที่ไปของวัตถุดิบที่ใช้ท�ำ
อาหารให้นักกีฬาฟังด้วย

K-GAP คืออะไร
จังหวัดคาโกชิม่า เป็นจังหวัดแรกที่เริ่มน�ำ
การจัดระบบ เทคนิคการจัดการในการผลิต
การเกษตร หรือ GAP มาใช้ และได้จัดตั้งระบบการ
รับรองผลผลิตการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของ
จังหวัดคาโกชิม่า หรือ K-GAP ขึ้นเมื่อปีค.ศ.2004
ผลผลิตสินค้าเกษตร ป่าไม้ และการประมงที่ได้การ
รับรอง K-GAP เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านข้อก�ำหนดพื้น
ฐานของวัตถุดิบอาหาร ที่ทางคณะกรรมการโตเกียว
โอลิมปิก พาราลิมปิกได้ก�ำหนดไว้

ทราบว่าที่อ�ำเภอมูนะคาตะ จังหวัดฟูคุโอกะก็ก�ำลัง
คิดค้นเมนูที่ใช้วัตถุดิบการเกษตร มาตรฐานปลอดภัย
ของจังหวัดคาโกชิม่า หรือ K-GAP ด้วย ขอให้ท�ำ
ส�ำเร็จและได้เมนูที่ใช้ในหมู่บ้านนักกีฬานะคะ

กิจกรรมของโรงเรียนมัธยมปลายวิศวกรรมคาโนย่า
ได้แสดงศิลปะป้องกันตัว “คาราเต้” ในพิธีเลี้ยงต้อนรับ

เคลื่อนไหวตัวเร็วมาก

เคลื่อนไหวพร้อมเพรียงกันมากเลย
เท่ห์มาก (เอ้!)

1.เจ้าบ้าน คืออะไร 2.แนะนำ�ประเทศไทย 3.กิจกรรมของการเป็นเจ้าบ้าน 4.ข้อความจากเมืองไทย

กลุ่มนักเรียนชมรมท�ำอาหารของโรงเรียน ได้พยายามคิดค้นเมนูที่ใช้วัตถุดิบ
ที่ทาง หมู่บ้านนักกีฬาโตเกียวโอลิมปิก พาราลิมปิกได้ก�ำหนดไว้ โดยใช้ผลผลิต
การเกษตรที่ได้มาตรฐานปลอดภัยของจังหวัดคาโกชิมาหรือ K-GAP
และได้ท�ำอาหารนั้น น�ำมาเสิร์ฟแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยด้วย
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3.กิจกรรมของการเป็นเจ้าบ้าน

วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2018 ณ เมืองโกเบ
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 20 ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโกะที่ผ่านมา
ในรอบแรก ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย แข่งขันกับ 5 ประเทศ มี ประเทศตรินิแดดและโตเบโก
เกาหลีใต้ อเมริกา รัสเซีย และอาเซอร์ไบจาน ผลการแข่งขันไทยชนะ 3 แพ้ 2
รอบที่ 2 แข่งกับอิตาลี จีน ตุรกี บัลแกเรีย 4 ประเทศ ผลการแข่งขันไทยชนะ 0 แพ้ 4
แพ้ตกรอบสอง

ตามแผนการจะเดินทางไปถ่ายท�ำข่าวการแข่งขัน
แต่มีไต้ฝุ่นเข้าพอดีเลยอดไม่ได้ไปถ่ายท�ำเลย（T T）
ดูจากรูปถ่ายแล้ว พลังสุดยอดจริงๆ!

เยือนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
เข้าพบนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว บอกเล่าถึงการจดทะเบียนเป็นเจ้าบ้าน และ
การเข้าแคมป์ฝึกซ้อม เตรียมการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย และ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการเชื่อมความสัมพันธ์หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน
ท่านเอกอัครราชทูต! ก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ
ต�ำแหน่งสูงสุดในญี่ปุ่น
โอ้ว! สุดยอดจริงๆ ท่านนายกเทศมนตรีของเรา!
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4.ข้อความจากเมืองไทย

ข้อความจากเมืองไทย
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคม
กีฬาวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน
นี้ พวกเราได้ใช้ความ
พยายามที่จะพัฒนา
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
ไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การ
พัฒนาในช่วงหลายสิบปี
มานี้จะเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่
ได้รับความช่วยเหลือจาก
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศญี่ปุ่น
การลงนามข้อตกลงระหว่างไทยกับอ�ำเภอคาโนย่า ยิ่งท�ำให้ทาง
สมาคมฯได้รับการสนับสนุนจากทางญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
จะเป็นโอกาสที่จะพัฒนา และเพิ่มสมรรถภาพของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งปัญหาที่ทีมชาติไทยประสบอยู่ก็คือ เรามีรูปร่างเล็กกว่านักกีฬา
ชาติอื่น ทางมหาวิทยาลัยพลศึกษาคาโนย่าได้ช่วยฝึก ท�ำให้ร่างกาย
ของนักกีฬาเรามีพละก�ำลังมากขึ้น
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเรา ได้เดิน
ทางมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่อ�ำเภอคาโนย่า การเข้าแคมป์ฝึกซ้อมส่ง
ผลท�ำให้นักกีฬาไทยพัฒนามากขึ้นเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ทีม
นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยสามารถเข้าชิงชนะเลิศ ได้เหรียญเงิน

จากการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมส์ 2018 ครั้งที่
18 ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2561
และในปลายเดือนกันยายนถัดมาทีมไทยของเราก็ได้เข้ารอบสอง ใน
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น
ในปีนี้ความหวังครั้งยิ่งใหญ่ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยเรา ก็คือ
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลโตเกียวโอลิมปิก 2020
ซึ่งทีมชาติไทยเรายังไม่เคยได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกมาก่อน
เพื่อท�ำให้ฝันอันยิ่งใหญ่ของผู้คนที่เกี่ยวข้องเป็นจริง ทางสมาคม
กีฬาวอลเลย์บอลไทย จะจัดเวลาและส่งทีมนักกีฬามาเข้าแคมป์ฝึก
ซ้อมที่อ�ำเภอคาโนย่าอีก
ในนามของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ
ท่านนายกเทศมนตรีอ�ำเภอคาโนย่า ชาวอ�ำเภอคาโนย่า
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการลงนามข้อตกลงเชื่อม
ความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการเตรียมทีม
วอลเลย์บอลหญิงของไทยสู่การแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก
สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมพันธ์ที่เริ่มขึ้นระหว่างไทยกับอ�ำเภอ
คาโนย่านี้ จะขยายความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ต่อไป
ในนามของประชาชนชาวไทย ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทย ยินดีต้อนรับชาวคาโนย่าทุกท่าน เสมือนดังคนในครอบครัว
หากมีโอกาสขอเรียนเชิญทุกท่านมาเยี่ยมเยือนเมืองไทย

กัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย คุณปลื้มจิตร์ ถินขาว
เป็นเพราะการได้รับการฝึกฝน การฝึกซ้อม การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่คาโนย่า การใช้เครื่องมือ
และเทคนิคใหม่ๆ ในการฝึกซ้อม ท�ำให้ทีมวอลเลย์บอลของเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
การเข้าแคมป์ฝึกซ้อมท�ำให้นักกีฬาทุกคนมีทักษะเพิ่มมากขึ้น และที่ยิ่งกว่านัน
้ ได้รู้สึกผ่อนคลาย
ในระหว่างการเข้าฝึกซ้อมเตรียมการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนี้ด้วย การฝึกซ้อมหนักมาก ทุกวันมีการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ จนแทบจะไม่มีเวลาพัก แต่เพราะประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมครั้งนัน
้
ส่งผลให้พวกเรานักกีฬาทุกคน มีสมรรถภาพร่างกายที่ดีขึ้น ขอขอบคุณทางอ�ำเภอคาโนย่าทุกท่านที่
ดูแลพวกเราอย่างดีตลอดการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่นน
ั้ ขอขอบคุณจากใจจริงค่ะ

นักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงไทย คุณวิรัลยุพา อินทร์จันทร์
นักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงไทย คุณวิรัลยุพา อินทร์จันทร์
คิดว่า การฝึกฝน เป็นกุญแจส�ำคัญมาก ที่จะท�ำให้นักกีฬาประสบความส�ำเร็จ การฝึกฝน ฝึกซ้อม โปรแกรมดีๆ ก็จะ
ส่งผลให้นักกีฬามีสมรรถภาพ มีทักษะที่ดีมากยิ่งขึ้น
เมื่อปีที่แล้ว ดิฉน
ั และรุ่นพี่หลายคนได้มีโอกาสไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่น เทคนิคชั้นสูงใหม่ๆ โปรแกรมการฝึกซ้อม
ที่ก�ำหนดไว้อย่างละเอียด ท�ำให้เทคนิคการเล่นของทีม และทักษะของนักกีฬาแต่ละคนถูกขัดเกลาดียิ่งขึ้น
ดิฉน
ั เองก็อยากมีโอกาสได้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกฝน ฝึกซ้อมแบบนี้อีกหลายๆ ครั้ง หากปีนี้ มีโครงการ
ฝึกแคมป์นักกีฬาอีก จะดีใจมากค่ะ หากได้มีโอกาสเข้าร่วม จะพยายามฝึกซ้อมให้เต็มที่ ท�ำให้ดีสุดความสามารถ
เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

1.เจ้าบ้าน คืออะไร 2.แนะนำ�ประเทศไทย 3.กิจกรรมของการเป็นเจ้าบ้าน 4.ข้อความจากเมืองไทย

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย (คนขวามือในภาพ)
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ขอเป็นก�ำลังใจและเชียร์ให้
ความหวังของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยได้
เข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเป็นครั้งแรกส�ำเร็จด้วยค่ะ
ในการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมีเพียง 12 ทีม ยกเว้นประเทศญี่ปุ่นที่
ได้โควต้าเจ้าภาพการแข่งขันแล้ว ก็จะเหลือเพียง 11 ทีม
ณ ตอนนี้ทีมชาติไทย เป็นอันดับที่ 14 ของอันดับโลก และมีโอกาสพอที่จะผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก
ขอให้ความหวังของทีมไทย ที่จะเป็นครั้งแรกของการร่วมแข่งขันโอลิมปิก ประสบผลส�ำเร็จ
ขอให้ชาวอ�ำเภอคาโนย่า ซึ่งเป็นเจ้าบ้านนักกีฬาไทย เชียร์และเป็นก�ำลังใจให้ทีมชาติไทยด้วย
กัน

การแข่งขันคัดเลือกทีมที่จะผ่านเข้าไปแข่งขันในการแข่งขันโอลิมปิก ※ กำ�หนดการ
ทีมหญิง
ประเทศเจ้าภาพ
วอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรป
วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย
วอลเลย์บอลชิงแชมป์อเมริกาใต้
วอลเลย์บอลชิงแชมป์นอร์เซกา
วอลเลย์บอลชิงแชมป์แอฟริกา
วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก

กำ�หนดการ
－
ค.ศ.2019
ค.ศ.2019
ค.ศ.2019
ค.ศ.2019
ค.ศ.2019
ยังไม่ได้กำ�หนด
วอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกรอบคัดเลือกระดับโลก ยังไม่ได้กำ�หนด
รวม

แน

ประเทศเจ้าภาพ จำ�นวนทีม ประเทศที่มีสิทธิ์เข้าร่วม
1
ญีป
่ ุ่น
－
ยังไม่ได้กำ�หนด
1
ยังไม่ได้กำ�หนด
1
ยังไม่ได้กำ�หนด
1
ยังไม่ได้กำ�หนด
1
ยังไม่ได้กำ�หนด
1
ยังไม่ได้กำ�หนด
3
ยังไม่ได้กำ�หนด
3
12

ะผู้จัดททำ
ณ
ค
ำ
น
ะน
ผู้จัดท�ำ

โรงเรียนมัธยมปลายคาโนย่า
โรงเรียนมัธยมปลายหญิงคาโนย่า
โรงเรียนมัธยมปลายชูโอคาโนย่า

ผู้ร่วมมือ

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตีพิมพ์โดย

อ�ำเภอคาโนย่า

อีก 484 วัน

จะถึงวันแข่งขัน
กีฬาโตเกียวโอลิมปิก
พิธีเปิด
2020.7.24!
18

การจัดอันดับโลกวอลเลย์บอลทีมชาติหญิง
ณ วันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 2018
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จีน
อันดับ 2
อเมริกา
อันดับ 3
บราซิล
อันดับ 4
รัสเซีย
อันดับ 5
ญี่ปุ่น
อันดับ 6
เนเธอร์แลนด์
อันดับ 7
อิตาลี
อันดับ 8
เกาหลีใต้
อันดับ 9
อันดับ 10 สาธารณรัฐโดมินิกัน
อาร์เจนตินา
อันดับ 11
ตุรกี
อันดับ 12
ปวยร์โตรีโก
อันดับ 13
ไทย
อันดับ 14
เยอรมัน
อันดับ 15

