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สวสัด ีท่านผู้อ่าน TPA 

News ทุกท่าน 

กลับมาพบกับคอลัมน์สนุกกับภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับในฉบับ

เดอืนมนีาคม 2559 ฉบบันีจ้ะพบกับอะไรนัน้ เชญิตดิตามได้เลยครบั

ช่วงเดือนมีนาคมที่วารสาร TPA News ฉบับนี้ออกมาก็จะ

เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นพอดี เม่ือถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิก็เป็นช่วง

ที่ดอกไม้เริ่มเบ่งบาน ดอกไม้ที่ชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือ ดอก

ซากุระนั่นเอง และฤดูกาลนี้ก็เป็นช่วงที่ชาวไทยนิยมไปเที่ยวญี่ปุ่น

เพื่อชมความงามของดอกซากุระกันอย่างมากมาย 

ส�าหรับ TPA News ฉบับนี้ขอน�าเสนอแหล่งชมดอกไม้

หลายๆ แห่งในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงวิธีการหาความสนุกสนานจาก

การชมดอกไม้ รวมไปถึงข้อควรระวังในการชมดอกไม้ด้วยครับ

การพยากรณ์ถึงช่วงท่ีซากุระจะเริ่มบานในปี 2559 นี้มี

หลายๆ แห่งที่จะบานในช่วงเดียวกับปีท่ีผ่านมาหรือช้ากว่าก�าหนด

ไปเล็กน้อย เริ่มจากทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นคือ เมืองฟุกุโอกะ

ในคิวชู คาดว่าดอกซากุระจะเริ่มแย้มกลีบ

ประมาณวันที่ 23 มีนาคม ส่วนพื้นที่อื่นๆ ของประเทศจะเริ่ม

บานหลังวันที่ 25 มีนาคมเป็นต้นไป และช่วงที่สวยงาม

ที่สุดคือเมื่อย่างเข้าเดือนเมษายนไปแล้ว การคาดการณ์ถึง

ช่วงที่ซากุระจะเริ่มบานในแต่ละพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น

เมืองฟุกุโอกะ 23   มีนาคม

เมืองนาโงย่า  26   มีนาคม

เมืองโอซาก้า  29   มีนาคม

กรุงโตเกียว   27   มีนาคม

เมืองเซนได     10   เมษายน

เมื่อพูดถึงการชมดอกซากุระ ก็ต้องพูดถึง

แหล่งชมดอกซากุระ แหล่งชมดอกซากุระที่มีช่ือ

เสียง และเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นก็มีการจัดอันดับเอาไว้ด้วย ยก

ตัวอย่างเช่น 

1. แม่นำ้าเมกุโระ (Meguro gawa) 

เป็นแหล่งชมดอกซากุระที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ของ

ประเทศญี่ปุ่นซึ่งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียว โดยมีจุดเด่น คือ ต้นซากุระ

ที่เรียงรายเป็นแถวไปตลอดสองฝั่งแม่น�้าเป็นความยาวประมาณ 4 

กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ริมแม่น�้า 

ให้ได้เพลิดเพลินกับการซื้อของระหว่างการชมดอกไม้

นอกจากนีย้งัมกีารเปิดไฟในช่วงหลงัพระอาทติย์ตกไปจนถึง

เวลาประมาณ 21.00 น. เพื่อให้ผู้คนได้ชมความงามในช่วงกลางคืน

อีกด้วย 

ช่วงเวลาทีด่ทีีส่ดุในการชมซากรุะ:  ปลายเดอืนมนีาคมถงึต้น

เดือนเมษายน 

จ�านวนต้นซากุระ: ประมาณ 800 ต้น (ซากุระพันธุ์ Somei-

yoshino) 

การเดินทาง: รถไฟฟ้า JR Yamanote Line จากสถานี 

Meguro Station เดินไป 5 นาที

รถไฟฟ้า Tokyu-Meguro Line จากสถาน ีFudo-mae Station 

เดินไป 5 นาที

รถไฟใต้ดิน Tokyu Toyoko Line จากสถานี Nakameguro 

Station เดินไป 2 นาที

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

เทศกาลชม
ดอกซากรุะ
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2. ชนิจกูเุกยีวเอน (Shinjuku Gyoen) 

แหล่งชมดอกซากุระที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวอีกเช่นเดียวกัน จุดเด่นคือ
ความเป็นสวนสาธารณะที่ให้ความสดชื่นท่ามกลางตึกระฟ้าในย่าน
ชนิจกู ุภายในสวนมต้ีนซากรุะพนัธุต่์างๆ ประมาณ 65 พนัธุ ์ซึง่จะบาน
ไม่พร้อมกัน ท�าให้ผู้ที่มาเยือนสามารถชมดอกซากุระได้นานกว่า 1 
เดอืน ท่านใดท่ีต้องการหลกีเลีย่งความวุน่วาย และอยากมาเดนิเล่น
หรอืถ่ายรูปเกบ็ความงามของดอกไม้อย่างเงยีบๆ แนะน�าให้มาในช่วง
ต้นเดอืนมนีาคม ซึง่ดอกซากรุะพนัธุค์าวาซ ุ(Kawazu Zakura) จะบาน
ในช่วงน้ี

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมซากุระ: กลางเดือนมีนาคมถึง
ปลายเดอืนเมษายน

จ�านวนต้นซากุระ: ประมาณ 1,100 ต้น (ซากุระพันธุ์ต่างๆ  
กว่า 65 พนัธุ ์)

เวลาเปิด-ปิด:  9.00 – 16.30 น. (ปิดวนัจนัทร์) 
(ช่วงวนัที ่25 มนีาคม – 24 เมษายน 2559  เปิดท�าการตลอด

โดยไม่มวีนัหยดุ)  
ค่าเข้าชม:  ผูใ้หญ่ 200 เยน, เดก็นกัเรยีนประถม, มธัยมต้น 

50 เยน, เดก็เลก็ไม่ต้องเสยีค่าเข้าชม
การเดนิทาง: รถไฟฟ้า JR Chuo Line จากสถานี Sendagaya 

Station เดนิไป 5 นาที                     
รถไฟใต้ดินจากสถานี Shinjuku-gyoemmae Station หรือ 

Shinjuku-sanchome Station เดนิไป 5 นาที

3. Yodogawa Kasen Koen Sewaritei 

Chiku 

แหล่งชมดอกซากุระที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3 ของ
ประเทศญ่ีปุน่อยูใ่นจงัหวดัเกยีวโต จดุเด่นของสถานทีแ่ห่งนีคื้อ เป็น
สวนสาธารณะทีม่ที�านบก้ันระหว่างแม่น�า้ 2 สาย โดยท�านบนัน้ท�าเป็น
ทางเดนิซึง่มีต้นซากรุะ เรยีงรายเป็นแนวยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร 
เม่ือถงึฤดใูบไม้ผล ิดอกซากรุะจะเริม่ผลบิานเป็นสชีมพอู่อนๆ ให้ผูค้น
ได้ชืน่ชมความงาม

ช่วงเวลาท่ีดทีีส่ดุในการชมซากุระ: ต้นเดอืนเมษายน
จ�านวนต้นซากุระ: ประมาณ 250 ต้น (ซากุระพันธุ์ Somei 

Yoshino)
เวลาเปิด-ปิด: 9.00 – 16.30 น. (ปิดวนัจนัทร์) 
(ช่วงวนัท่ี 25 มนีาคม – 24 เมษายน 2559 เปิดท�าการตลอด

โดยไม่มวีนัหยดุ)  
ค่าเข้าชม:  ผูใ้หญ่ 200 เยน, เดก็นกัเรยีนประถม, มธัยมต้น 

50 เยน, เดก็เลก็ไม่ต้องเสยีค่าเข้าชม
การเดนิทาง: รถไฟฟ้า Keihan Line จากสถาน ีYahatashi 

Station เดนิไป 10 นาที
ล�าดับต่อไปก็มาถึงวิธีการชมดอกไม้กันบ้างนะครับ การ

เพลิดเพลินกับการชมดอกไม้นั้นมีหลายองค์ประกอบด้วยกันขึ้นอยู่ 

กบัความต้องการของตวัเอง เช่น
●  เม่ือไร ?
ช่วงทีด่อกซากรุะบาน: ช่วงแรกแย้ม ช่วงทีก่�าลงับานเตม็ที ่หรอื

ช่วงทีด่อกเริม่ร่วงหล่น 
ช่วงเวลา: ช่วงเช้าทีเ่งยีบสงบ ช่วงกลางวนัทีค่นพลกุพล่าน หรอื

ช่วงค�า่คนื
●  ทีไ่หน ? 
ระยะทาง: ใกล้ๆ บ้าน หรอืไกลออกไปอกีหน่อย หรอืออกเดนิทาง
สถานที:่ สถานทีท่ีม่ชีือ่เสยีง หรอืทีท่ีไ่ม่ค่อยมคีนรูจ้กั หรอืเจอ

ทีไ่หนกช็มทีน่ัน่
●  กบัใคร ? 
กบัครอบครวั กบัเพือ่น กบัคนรกั หรอืคนเดยีว
●  อย่างไร ?
รปูแบบ: งานเลีย้งสงัสรรค์ หรอื เดนิเล่น หรอื ขบัรถเล่น หรอื

นัง่เรอื 
วตัถปุระสงค์อืน่ๆ: เน้นการถ่ายรปู วาดรปู หรอืฟังเพลง 
ล�าดับสุดท้ายขอพูดถึงมารยาทในการชมดอกไม้สักเล็กน้อย

นะครบั
เมือ่ไปในทีส่าธารณะซึง่มคีนเป็นจ�านวนมาก จ�าเป็นทีจ่ะต้อง

ระวงัในข้อต่อไปนี้
●  ไม่เดด็ดอกซากรุะ และไม่นัง่บรเิวณโคนต้นซากรุะ 
ถ้าหากจะปเูสือ่ชมความงามใต้ต้นซากุระ ให้หลีกเลีย่งบรเิวณ

โคนต้นทีเ่ป็นรากของต้นซากรุะ
เพราะซากรุะเป็นต้นไม้ทีค่่อนข้างบอบบาง ถ้ารากได้รบัความ

เสยีหายอาจท�าให้ต้นซากรุะเฉาตายในทีส่ดุได้
●  น�าขยะกลบัไปทิง้ทีบ้่าน
เมื่อถึงฤดูกาลของการชมดอกไม้ จะพบเห็นขยะถูกทิ้งอย่าง

เกลือ่นกลาด ดงันัน้จงึต้องค�านงึถงึส่วนรวมโดยการน�าขยะทีน่�ามาก
ลบัไปทิง้ยงัทีพ่กัของตนเอง

●  ไม่ส่งเสยีงดงั 
การสงัสรรค์กบัเพือ่นฝงูหรอืครอบครวั และชมดอกไม้ไปด้วย

นัน้ เป็นความสนกุสนานอย่างหนึง่ แต่ต้องระวงัไม่ส่งเสยีงดงัเกนิไป
จนเป็นการรบกวนผูอ้ืน่หรอืบ้านเรอืนใกล้เคยีง  

เป็นอย่างไรบ้างครับ ส�าหรับแหล่งชมดอกซากุระ และ 
ค�าแนะน�าเลก็ๆ น้อยๆ ในเรือ่งของการชมดอกซากรุะ น่าจะถกูใจท่าน
ที่มีแผนจะเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ ่นในช่วงเดือนมีนาคมถึง
เมษายนนีน้ะครบั TPA News ฉบบันีค้งต้องขอลาท่านผูอ่้านไปก่อน 
แล้วพบกบัเรือ่งราวดีๆ  ในฉบบัต่อไปนะครบั สวสัดคีรบั

แหล่งข้อมลูอ้างองิ 

http://sakura.weathermap.jp/

http://sp.jorudan.co.jp/hanami/ranking.html

http:/ /al labout.co. jp/aa/special /sp_hanami/contents/ 
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