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สวสัดคีรบั ท่านผู้อ่าน TPA News ทุกท่าน 

กลับมาพบกับคอลัมน์สนุกกับ

ภาษาญ่ีปุ่นอีกแล้วนะครับในฉบับเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับนี้จะ

พบกับสิ่งที่น่าสนใจอะไรนั้น เชิญติดตามได้เลยครับ

ณ ตอนที่ผู ้เขียนก�าลังเขียนต้นฉบับอยู ่นี้เป็นช่วงเดือน

มถินุายนซึง่เข้าสูฤ่ดฝูนอย่างเตม็ตวั ประเทศญีปุ่น่เองก็เข้าฤดฝูนเช่น

เดยีวกนั ฤดฝูนของญ่ีปุน่เรยีกว่า 梅雨 (Tsuyu) โดยจะเริม่ตัง้แต่เดอืน

พฤษภาคมจนถงึเดอืนกรกฎาคม เป็นเวลาประมาณ 1 เดอืนครึง่ ช่วง

ฤดูฝนของญี่ปุ่นก็จะคล้ายกับฤดูฝนของไทย คือ เป็นช่วงที่มีฝนหรือ

เมฆเกอืบทกุวนั ปรมิาณฝนในแต่ละวนักจ็ะมมีากเช่นเดยีวกนั ฤดฝูน

ของญ่ีปุ่นน้ีเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อน สภาพ

อากาศจึงมีความแปรปรวนได้ง่าย แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่อากาศ

แปรปรวน หรือมีฝนเฉอะแฉะให้ร�าคาญใจอย่างไรก็ตาม ก็ยังมีสิ่งที่

ท�าให้รู้สึกสดชื่นได้ เช่น ดอกไม้ เป็นต้น 

ดอกไม้ที่บานในช่วงฤดูฝนคาบเก่ียวกับฤดูร้อนที่เด่นๆ ก็

จะมีอย่างเช่น 

1.  ดอก 薔薇 (Bara หรือดอกกุหลาบ) 

2.  ดอก 紫陽花 (Ajisai หรือดอกไฮเดรนเยีย) บานตั้งแต่ช่วง

เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ลักษณะดอกเป็นช่อมีสีขาว 

ฟ้า ม่วง 

3.  ดอก ツユクサ (Tsuyukusa หรอืดอก Asiatic Dayflower) 

บานตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ดอก มี 3 กลีบ โดย 2 

กลีบบนเป็นสีน�้าเงินมีขนาดใหญ่ และกลีบเล็กอยู่ด้านล่างมีสีขาว

4. ดอก 花菖蒲（ハナショウブ） (Hanashobu หรือดอกไอริส

ญี่ปุ่น) จะบานตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ลักษณะ

ดอกมี 3 กลีบขนาดใหญ่ มีสีขาว ชมพู ม่วง ฟ้า เหลือง เมื่อบานเต็ม

ที่จะสวยงามมาก

 

เมื่อพูดถึงดอกไม้ในช่วงฤดูฝนจนถึงฤดูร้อนของญี่ปุ่น คงจะ

หนีไม่พ้น Ajisai หรือดอกไฮเดรนเยียสีฟ้าหรือสีม่วงที่สวยงาม และ

ดูสดชื่นเย็นตา สถานที่ที่สามารถเพลิดเพลินกับดอกไฮเดรนเยียก็มี

อย่างเช่น 

1. 御霊神社 (Goryo-jinja) เป็นศาลเจา้ชนิโตทีเ่ปน็แหลง่ชม

ดอกไฮเดรนเยยีทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของจงัหวดัคานากาวะ โดยผูค้น

จะนิยมถ่ายภาพดอกไฮเดรนเยียที่อยู่สองข้างทางรถไฟคู่กับรถไฟ

สาย Enoden ที่ก�าลังวิ่งออกมาจากอุโมงค์ โดยรถไฟจะวิ่งผ่านทุกๆ 

12 นาทีต่อ 1 คัน ซึ่งจะเป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปดอก 

ไฮเดรนเยียคู่กับรถไฟได้จากหลายๆ มุม ดอกไฮเดรนเยียที่นี่จะมี

ประมาณ 50 สายพันธุ์ กว่า 240 ต้น 

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ดอกไม้หน้าฝน
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2. 箱根登山鉄道 (Hakone Tozan Tetsudo) (เมืองฮาโกเนะ 

จังหวัดคานากาวะ) ทางรถไฟขึ้นเขาจากสถานี Odawara ไปจนถึง

ใจกลางภเูขาของ Hakone ซึง่มรีะยะทางรวมทัง้สิน้ 15 กโิลเมตร โดย

นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามตามธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป

ตามฤดกูาลของภเูขาฮาโกเนะ และดอกไฮเดรนเยียสองข้างทางรถไฟ

จ�านวนกว่า 1 หมื่นดอกจะเริ่มบานตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนไปเป็น

เวลาประมาณ 1 เดือน ในช่วงฤดูนี้ รถไฟสายนี้จะกลายเป็น アジサ

イ電車 (Ajisai Densha หรือรถไฟสายไฮเดรนเยีย) นอกจากนี้ ก็ยังมี

การจดัรถไฟขบวนพเิศษทีส่ามารถชมดอกไฮเดรนเยยีในช่วงกลางคืน

อีกด้วย 

3. 白山神社 (Hakusan-jinja) (ศาลเจ้าฮาคุซัง) ศาลเจ้า

ชินโตในเขต Bunkyo กรุงโตเกียวที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเทพเจ้าที่ให้

พรเก่ียวกับความรัก, การท�าธุรกิจการค้า, ครอบครัว, การเดินทาง, 

การสอบ, โรคภยัไข้เจบ็ เป็นต้น ในบรเิวณศาลเจ้ายังปลูกดอกไฮเดรน

เยยีหลายสายพนัธุ ์หลายสสีนักว่า 3,000 ต้นให้นกัท่องเทีย่วได้ชืน่ชม

ความงดงาม 

4. 東京サマーランド (WATER ADVENTURE Tokyo Sum-

merland) โตเกียวซัมเมอร์แลนด์ ในเมือง Akiruno กรุงโตเกียวเป็น

สถานที่ที่รวมเอากิจกรรมกลางแจ้งทุกอย่างไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย

สวนสนุก สวนน�้า สนามซ้อมกอล์ฟ นอกจากนั้นยังมีสวนไฮเดรนเยีย

ขนาดใหญ่ ที่มีดอกไฮเดรนเยียหลากหลายสีกว่า 60 สายพันธุ์ ด้วย

จ�านวนประมาณ 15,000 ต้น แต่ส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็คือบริเวณที่เป็น

ทุ่งไฮเดรนเยียพันธุ์แอนนาเบลสีขาวซึ่งจะบานเต็มพื้นท่ี สร้างความ

ตืน่ตาตืน่ใจให้กบันักท่องเทีย่วในช่วงประมาณต้นเดอืนถงึกลางเดอืน

กรกฎาคม สิ่งที่ตามมากับการชมดอกไฮเดรนเยีย ก็คือเทศกาลดอก

ไฮเดรนเยียนั่นเอง 

เทศกาลทีเ่ด่นๆ ในแถบกรงุโตเกยีว และปรมิณฑลกม็อีย่าง

เช่น 

1.  文京あじさいまつり (เทศกาลไฮเดรนเยยีเขต Bunkyo) 

เทศกาลนี้จัดขึ้นที่ศาลเจ้าฮาคุซังในกรุงโตเกียว โดยนักท่องเที่ยว

สามารถชมความงามของดอกไฮเดรนเยียกว่า 3000 ดอกที่บาน

สะพรั่งในเขตศาลเจ้าฮาคุซังไปจนถึงสวนสาธารณะฮาคุซัง งาน

เทศกาลจะจดัขึน้ในบรรยากาศทีค่กึคกั โดยมกีารออกร้าน, คอนเสร์ิต 

เป็นต้น 

2. 東京サマーランド「あじさい観賞」 Tokyo Summerland 

Ajisai Kansho งานนีจ้ะจดัขึน้ทีโ่ตเกียวซมัเมอร์แลนด์ในกรงุโตเกยีว 

โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของดอกไฮเดรนเยีย 60 สาย

พันธุ์ จ�านวนกว่า 15,000 ดอกได้ โดยไฮไลท์ก็คือทุ่งไฮเดรนเยียพันธุ์

แอนนาเบลสขีาว โดยงานจะมขีึน้ตัง้แต่ต้นเดอืนมถินุายนถงึต้นเดอืน

กรกฎาคม 

3. 箱根登山鉄道「夜のあじさい号」Hakone Tozan Tetsudo 

“Yoru no Ajisai Go” นกัท่องเทีย่วทีม่าเยือนยังเมอืงฮาโกเนะ จงัหวดั

คานากาวะจะได้ชมความงามของดอกไฮเดรนเยียในตอนกลางคืน

จากบนรถไฟขบวนพิเศษ โดยจะมีการประดับไฟ 6 จุดที่สองข้างทาง 

และรถไฟจะว่ิงไปช้าๆ พร้อมกับเปิดไฟสลัวภายในรถเพือ่ให้มองเหน็

ดอกไฮเดรนเยียได้อย่างชัดเจน

เป็นอย่างไรบ้างครับ ผู้อ่านทุกท่าน ถึงแม้ว่าเราจะเดินทาง

ไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงฤดูฝน ก็ยังมีสิ่งที่สามารถเพลิดเพลินได้ แม้

บางวันจะมเีมฆมาก บางวันจะมฝีนตกหนกั และเฉอะแฉะไปบ้าง ถ้า

มโีอกาสไปประเทศญีปุ่น่ในช่วงนี ้กล็องหาโอกาสไปชมดอกไม้สวยๆ 

กันนะครับ 

ส�าหรบัฉบบันีผู้เ้ขยีนคงต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกนัใน TPA 

News ฉบับต่อๆ ไปนะครับ สวัสดีครับ   
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