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สจีากทางเหนอืสดุ (ฮอกไกโด) เรือ่ยลงมาจนถงึทางใต้สดุ (เกาะควิช)ู 
พอใบไม้ร่วงไปจนหมดแล้วหิมะก็จะมาเยือนเลยทันที แล้ว “ใบไม้
เปลีย่นส”ี ทีว่่านีม่นัคอืใบอะไร จรงิๆ มนักค็อืใบไม้ตามต้นไม้ทัว่ไปนี่
แหละครบั ตามข้างทาง บนภเูขา หรอืทีไ่หนๆ ทีม่ใีบไม้มนักจ็ะเปลีย่น
สีไง (ไม่เห็นยาก) แต่ที่เป็นดาวค้างฟ้ายอดนิยมตลอดกาลไม่แพ้  
เพชรา เชาวราษฎร์ กต้็องนีเ่ลย “ใบเมเปิล” ด้วยความทีร่ปูใบสวยงาม 
มีความคูลเป็นที่ต้ัง เก๋ไก๋มีสไตล์เองตามธรรมชาติอยู่แล้ว ก็ยิ่งฮอต

ไปกันใหญ่ ใบอื่นๆ เลยจืดไปเลย และในความ
เปลี่ยนสีที่พูดๆ มานี้มันไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีแดง
เท่านัน้นะครบั ต่างสถานที ่ต่างต้น ก็ต่างสสีนักนั
ออกไป มทีัง้แบบสแีดงสด (แดงแบบอะไรจะแดง
เบอร์นั้น) สีส้ม (คือเกือบจะแดงแล้วแต่สุดท้าย
จบทีส้่ม) สีเหลือง (เหมอืนพวกใบแปะก๊วย) และ
แบบผสมสามสี ซึ่งแบบสุดท้ายนี่จะเห็นชัดๆ 
ตามภูเขานะครับ เวลามองจากด้านบนจะเห็นสี
เป็นหย่อมๆ บางคนเขาก็ว่าสวยกัน แต่ไม่ใช่
สเปกเราอะ

จ�าได้ว่า ครั้งแรกที่พยายามเก็บเงินไป
เที่ยวญี่ปุ่นเองก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้แหละ
ครับ (ช่วงตุลาคม) ด้วยความที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่
เท่าไร ยงัใสอยูม่าก กเ็พิง่มาเอะใจว่าช่วงทีจ่ะไป
มันเป็นฤดูใบไม้ร่วงนี่นา เคยได้ยินเขาว่ากันว่า

สวัสดี
เพื่อนๆ ชาว TPA News ทุกคนครับ ปลายปีแบบนี้ 
ใครที่วางแผนว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศอย่าง

ประเทศญ่ีปุน่กค็งต้องปักหมดุการไปชมใบไม้เปลีย่นสกัีนแน่ๆ แต่ถงึ
จะไม่ใช่จุดหมายหลักก็ต้องมีสัก RC หน่ึงท่ีขอไปชมใบไม้เปลี่ยนสี
สวยๆ ในบรรยากาศเย็นๆ ชิลล์ๆ ท่ีหาจากบ้านเราไม่ได้ใช่ไหมครับ 
ของเขาดีจริงๆ นะ เพราะมันไม่ใช่แค่ว่า อ๊ะ ถึงเวลาแล้ว พวกเรา
เปลี่ยนเป็นสีแดงกันเถอะ พรึบ ! มันมีรายละเอียดมากกว่านั้นเยอะ
มาก ทั้งเรื่องสีสัน วันเวลา สถานที่ มีผลทุกอย่าง
เลย...ผมเองก็เป็นหนึ่งในคนจ�านวนนั้นที่ (เคย) 
วางแผนไปดใูบไม้เปลีย่นสทีีญ่ีปุ่น่สกัครัง้ในชวีติ 
สิง่ท่ีจะบอกกค็อืว่า การไปชมใบไม้เปลีย่นสไีม่ใช่
ว่ามีแค่เงินถุงเงินถังกับเวลาก็จะได้เห็นนะครับ 
“ดวง” ครับ ดวงล้วนๆ ที่จะท�าให้ไปถึงฝั่งฝันได้ 
แม้ว่าทางญี่ปุ ่นจะมีตารางการเปลี่ยนสีของ
แต่ละภูมิภาคออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่
เอาเข้าจริงก็ต้องพึ่งดวงอยู่ดี

ขอเท้าความเกี่ยวกับใบไม้เปลี่ยนสีกัน
ก่อนดีกว่า มหกรรมใบไม้เปลี่ยนสีของประเทศ
ญี่ปุ่นจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ราวเดือน
กนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายนของทกุๆ ปี อาจจะ
มีการคลาดเคลื่อนบ้าง ขึ้นอยู ่กับสภาพภูมิ
อากาศ และอุณหภูมิในปีนั้นๆ โดยจะไล่เปลี่ยน

อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายสำานักพิมพ์ ส.ส.ท.

ใบไม้เปลี่ยนสี ?
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สวยมาก ใบไม้นี่แดงเถือกไปท้ังภูเขา ได้เห็นครั้งหน่ึงแล้วต้องอยาก
ไปอีกแน่นอน ว่าแล้วก็จัดแจงหา RC ที่คิดว่าน่าจะผ่านไว้สัก 1-2 ที่ 
อารมณ์ว่ากไ็ม่ค่อยสนใจเท่าไร กไ็ปเจอว่า “อาราชยิามะ” นีแ่หละเขา
ว่าเป็นไฮไลท์ในแถบนั้น (เกียวโต) วันนั้นทั้งวันเลยตะลุยทัวร์วัดให้
สาสมเพือ่ทีจ่ะได้ปิดท้ายทีน่ัน่ให้ฉ�า่ใจ ลงทนุเทควิช่วงเย็นๆ จบัรถเมล์
ไปลงทีส่ะพานอาราชยิามะด้วยใจอันเบกิบาน แต่แล้วก็เหมอืนสวรรค์
สาป พ่อคุณเอ๊ย เขียวชอุ่มยิ่งกว่าใบไม้ปลอมอีกครับพี่น้อง มันเขียว
ชนิดที่ว่านึกว่ามาผิดที่ สุดท้ายก็ต้องซมซานกลับที่พักด้วยน�้าตาอาบ
แก้ม แต่กย็งัไม่หมดหวงันะครบั รบีเชค็หาข้อมลูว่ายงัพอมปีาฏหิารย์ิ
เหลือไว ้ให ้ข ้าพเจ ้าบ้างไหม ไม่อยากให้ทริปแรกจบลงด้วย
โศกนาฏกรรมแบบนี้ หวยไปออกที่ “นิกโก้” กับสโลแกนเท่ๆ “Nikko 
is Nippon” ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไร...วันน้ันเรายังคงเดินทางด้วยรถเมล์
เช่นเคย วน ๆ ๆ ขึ้นไปบนภูเขาเรื่อยๆ ทันใดนั้นเองครับพี่น้อง เห็น
ใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงอยู่ 1-2 หย่อมถ้วน รีบคว้ากล้องดิจิตอลคู่ใจ
รัวชัตเตอร์ไม่ยั้ง แล้วตัดสินใจกดกริ่งเพื่อขอลงป้ายหน้า ไม่ลงงานนี้
แล้วจะลงงานไหน โชคดีว่าป้ายที่ลงต้นไม้แถวนั้นค่อนข้างจะเปลี่ยน
สีบ้างแล้ว แต่ก็เปลี่ยนแบบไม่เต็มใจเท่าไร ยังคงเขียวอยู่มาก แต่ก็
เอาแหละ ไม่เสียเที่ยว (แต่เสียใจ) สรุปคือนิกโก้ช่วยสานฝันให้เด็ก
บ้านนอกได้เห็นใบไม้เปล่ียนสีได้พอสมควร บนภูเขาละแวกนั้นมี
ความเปลี่ยนสีอยู่บ้าง เพิ่งมารู้ทีหลังว่าท่ีน่ีจะเปล่ียนสีไวกว่าที่อื่นใน
แถบนี้ ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆ ครับ

ยังครับ มันยังไม่จบ เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเกิดอยากแก้มือ มี
เพื่อนชวนไปเที่ยวทางใต้แถบเกาะคิวชูในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับ
เหตุการณ์คราวก่อน เพื่อนร่วมทริปที่แสนดีได้ท�าการเช็คอย่างดี (?) 
แล้วว่ายังไงมันก็ต้องแดงสะพรึง ท�าให้เราพลอยตื่นเต้นไปด้วย แต่

ความท้าทายของภูมิภาคนี้คือ การเป็นภูมิภาคสุดท้ายที่ใบไม้จะ
เปลี่ยนสี (เพราะไล่ลงมาจากทางเหนือไงครับ) พลาดแล้วคือพลาด
ยาว...ทันทีที่แลนด์ฟุกุโอกะ ลางร้ายเริ่มมา เพราะหันไปทางไหนก็ไม่
เหน็ใบไม้เท่าไร ถ้ามกีเ็ขยีวๆ น�้าตาลๆ แปลกๆ เริม่โทษกนัไปมาตัง้แต่
วนัแรกว่า “เสยีเทีย่ว” แหงๆ จนวนัท้ายๆ ทีไ่ด้ไปเทีย่วคมุาโมโตะ กย็งั
ไม่เจอต้นไหนเลยที่แดงจัด แดงสะพรึงไม่พึ่งฟิลเตอร์ ไม่มีเลยก็ว่าได้ 
! สรุปง่ายๆ เลยนะครับคือทริปนั้นแป้กสนิท แป้กแบบน่าเวทนา เล่า
ให้ใครฟังกไ็ม่ได้ ช�า้ใจมาจนถงึวนันี ้เหตผุลทางวทิยาศาสตร์กล่าวว่า 
ปีนัน้เป็นปีทีอ่ณุหภมูไิม่ต�า่มาก ถ้าไม่เปลีย่นสก่ีอนกเ็ปลีย่นสอีกีทหีลงั
จากที่เราไปกันเลย สับหว่างได้ดีครับ โอเค จบ แยกย้าย

Small Tips  

ค�าว่า  紅葉 สามารถอ่านได้ 2 แบบคือ อ่านว่า “โมมิจิ” 
แปลว่า ใบของต้นเมเปิล มีลักษณะเป็นแฉกๆ สวยงามตาม 
ท้องเรื่อง และอ่านว่า “โคโย” แปลว่า ปรากฏการณ์การเปลี่ยนสี
ของใบไม้จากสีเขียวเป็นสีแดง อากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของ
ญี่ปุ่นก็หนาวกว่าบ้านเรา แต่ไม่ได้หนาวยะเยือกเท่าฤดูหนาว
จริงๆ และอาจมีฝนตกทั้งปรอยๆ พอให้เป็นหวัดและหนักแบบ
เดนิไม่ได้ด้วย ถงึยงัไงกค็วรพกเสือ้แขนยาว และร่มไปในระหว่าง
เที่ยวด้วยนะครับ ด้วยความปรารถนาดี
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