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สวัสดี
ครับ ท่านผู้อ่านวารสาร TPA News ทุกท่าน  

กลบัมาพบกับคอลัมน์สนุกกับภาษาญีปุ่น่อกีแล้ว

นะครับในฉบับเดือนเมษายน 2560 ฉบับนี้จะพบกับสิ่งที่น่าสนใจ

อะไรนั้น เชิญติดตามได้เลยครับ

TPA News ฉบับนี้จะขอพูดถึงเรื่องจังหวัดโอกินาว่ากันบ้าง

ครับ โอกินาว่าเป็นสถานที่ที่ชาวไทยรู้จักในฐานะที่เป็นจังหวัดหนึ่ง

ของประเทศญี่ปุ่น แต่ก็ไม่ได้มีการเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีนี่มากนัก 

เนื่องจากเป็นหมู่เกาะท่ีแยกตัวออกมาจากเกาะหลักของประเทศ

ญีปุ่น่ และอยูร่ะหว่างจงัหวดัคาโงะชมิะทางใต้สดุของเกาะควิช ูและ

สาธารณรัฐจีน (เกาะไต้หวัน) และการเดินทางไปที่จังหวัดโอกินาว่า

ก็ค่อนข้างล�าบาก คือ ต้องขึ้นเครื่องบินจากสายการบินภายใน

ประเทศจากประเทศญี่ปุ่น หรือต่อเครื่องบินจากไต้หวัน แต่ตั้งแต ่

ต้นเดอืนกมุภาพนัธ์เป็นต้นมากม็สีายการบนิของญีปุ่น่ทีเ่ริม่ให้บรกิาร

ไฟลท์บินตรงจากกรุงเทพไปยังโอกินาว่าแล้ว ท�าให้การเดินทาง

สะดวกมากขึ้น ชาวไทยก็มีโอกาสในการท่องเที่ยวโอกินาว่ามากขึ้น 

เรามาท�าความรู้จักโอกินาว่ากันให้มากขึ้นนะครับ จังหวัดโอ

กินาว่าอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น ประกอบ

ด้วยหมูเ่กาะโอกนิาว่า (Okinawa Shotou 沖縄諸島) หมูเ่กาะ

ซาคิชิม่า (Sakishima Shotou 先島諸島) และหมู่เกาะไดโต (Daitou 

Shotou 大東諸島) โดยมีเกาะน้อยใหญ่รวมกันทั้งหมด 363 เกาะ มี

เนื้อที่รวมกัน

ประมาณ 2,280 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรรวมกันประมาณ 

1 ล้าน 4 แสนคน โดยมีเกาะหลักคือ เกาะโอกินาว่า ซึ่ง

เมืองหลักคือเมืองนาฮะ (Naha 那覇) จะอยู่ที่เกาะหลักแห่ง

นี้ 

ส�าหรับภูมิอากาศของโอกินาว่าน้ัน อยู่ในเกณฑ์ที่อากาศ

อบอุน่ตลอดทัง้ปี อณุหภมูเิฉลีย่ประมาณ 23 องศาเซลเซยีส ช่วงเวลา

ทีเ่หมาะกบัการเดนิทางไปเทีย่วทีโ่อกานว่ิามอียู่ด้วยกันหลายช่วง เช่น 

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

เดือนมกราคม เดือนนี้จะมีวันที่อำกำศเย็นอย่ำงต่อเนื่อง 

อุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ 17 องศำเซลเซียส ช่วงปลำยเดือนจะเริ่มมี 

ดอกซำกุระบำนให้เห็นเป็นบำงพื้นที่

เดือนกุมภาพันธ์ ช่วงต้นเดือนเป็นช่วงที่ดอกซำกุระจะเริ่ม

บำนไปทั่วทุกพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 17 องศำเซลเซียส 

เดือนมีนาคม ทะเลเริ่มเปิด ฝนตกไม่มำกนัก อุณหภูมิเฉลี่ย

ประมำณ 19 องศำเซลเซียส เป็นช่วงที่อำกำศสบำยที่สุด 

เดือนกรกฎาคม เป็นช่วงกลำงฤดูร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้น 

ในขณะที่มีปริมำณฝนน้อย อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29 องศำเซลเซียส 

เดือนพฤศจิกายน ในเดือนนี้อำกำศเริ่มเย็นลง ปริมำณฝนก็

น้อยลง เป็นช่วงทีเ่หมำะทีส่ดุส�ำหรบักำรท่องเทีย่ว โดยอณุหภมูเิฉลีย่

ประมำณ 22 องศำเซลเซียส     

เกาะใต้ของญี่ปุ่น
“โอกินาว่า” 
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เมื่อพูดถึงเกำะโอกินำว่ำแล้วก็ขอพูดถึงระบบขนส่งมวลชน

กนับ้ำงดกีว่ำนะครบั ในตวัเมอืงนำฮะซึง่เป็นเมอืงหลกัของจังหวัดจะ

มรีะบบรถไฟฟ้ำรำงเดีย่วหรอื Monorail ซึง่เชือ่มต่อระหว่ำงสนำมบนิ

นำนำชำตินำฮะไปยังสถำนที่ส�ำคัญๆ ภำยในตัวเมือง ชื่อเรียกของ

ระบบรถไฟฟ้ำรำงเดีย่วน้ีก็คอื Yui Rail (ゆいレール) เริม่เปิดให้บรกิำร

เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปีค. ศ.2003 ด้วยระยะทำง 12.9 กิโลเมตร มี

ทั้งหมด 15 สถำนี เริ่มต้นที่สถำนีสนำมบินนำนำชำตินำฮะ และสิ้น

สุดที่สถำนีชูริ

เรำมำลองแวะท่องเทีย่วในตวัเมอืงนำฮะกนัด้วยรถไฟฟ้ำกัน

นะครับ เริ่มกันที่

1.  สถำนีโอโรคุ (Oroku Station 小禄駅) เป็นสถำนีที่ 3 ถ้ำ

ตั้งต้นจำกสนำมบินนำฮะ สถำนีนี้เชื่อมกับชั้น 2 ของ Aeon Naha 

Shopping Center แหล่งชอปปิงในเครือ Aeon Mall ที่ชำวไทยรู้จัก

กันเป็นอย่ำงดี

2. สถำนีทสึโบะงำวะ (Tsubogawa Station 壷川駅) เป็น

สถำนีท่ี 5 ท่ีสถำนีน้ีไม่มห้ีำงสรรพสนิค้ำใดๆ แต่ใกล้ๆ สถำนจีะมถีนน

เลียบแม่น�้ำโคคุบะงำวะ (Kokubagawa 国場川) อีกฝั่งของแม่น�้ำจะ

มีสวนสำธำรณะโอโนะยำมะ (Onoyama Park 奥武山公園) ภำยใน

สวนมีสนำมกีฬำ และสนำมเบสบอลขนำดใหญ่ 

3. สถำนอีำซำฮบิำช ิ(Asahibashi Station 旭橋駅) เป็นสถำนี

ที่ 6 ที่หน้ำสถำนีจะมี Naha Bus Terminal สถำนีขนส่งที่เป็น

ศูนย์กลำงกำรเดินทำงของเมืองนำฮะ และเกำะโอกินำว่ำ

4. สถำนีเคนโชมำเอะ (Kenchomae Station 県庁前駅) เป็น

สถำนีที่ 7 สถำนีนี้เชื่อมต่อกับชั้น 2 ของ Palette Kumoji ศูนย์กำรค้ำ

ที่นอกจำกจะมีห้ำงสรรพสินค้ำ Ryubo Department Store แล้ว  

ยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์เมืองนำฮะ (Naha City Museum of 

History) และแกลเลอรี่ (Naha Civic Gallery) ที่แสดงผลงำนศิลปะ

พื้นเมืองของโอกินำว่ำ

5. สถำนีมำคิชิ (Makishi Station 牧志駅) สถำนีที่ 9 นี้เมื่อ

ออกจำกสถำนจีะพบกบัถนนโคคไุซโดร ิ(Kokusai dori 国際通り) ย่ำน

ชอปปิ้งที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่ำงดี

6. สถำนีโอโมโรมำชิ (Omoromachi Station おもろまち駅) 

สถำนทีี ่11 นีอ้ยูใ่กล้แหล่งชอปป้ิงหลำยแห่ง โดยจะอยูต่ดิกบั T Gal-

leria by DFS, Okinawa ห้ำงสรรพสินค้ำปลอดภำษีอำกร ไม่ไกลกัน

ก็จะมี San-A Naha Main Place ชอปปิ้งมอลล์ขนำดใหญ่ของเกำะ

โอกินำว่ำ นอกจำกแหล่งชอปปิ้งแล้วก็สำมำรถเดินไปยังพิพิธิภัณฑ์ 

และหอศิลป์จังหวัดโอกินำว่ำได้อีกด้วย

7. สถำนชีรู ิ(Shuri Station 首里駅) สถำนทีี ่15 ซึง่เป็นสถำนี

ปลำยทำงของรถไฟฟ้ำ จำกสถำนีนี้สำมำรถเดินไปยังปรำสำทชูริ 

(Shuri Castle 首里城) ทีเ่ป็นแหล่งประวัติศำสตร์ทีเ่ก่ำแก่ และส�ำคญั

ของโอกินำว่ำ อีกทั้งยังได้รับกำรจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย 

นอกจำก 15 สถำนีที่เปิดให้บริกำรอยู่ในปัจจุบันแล้ว ยัง

ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงส่วนต่อขยำยจำกสถำนชีรูไิปอกี 4  สถำนเีป็นระยะ

ทำง 4.1 กิโลเมตร คำดว่ำจะเปิดให้บริกำรได้ประมำณช่วงฤดูใบไม้

ผลิ ปีค.ศ.2019 เป็นอย่ำงไรบ้ำงครับ ส�ำหรับเรื่องรำวของจังหวัด 

โอกินำว่ำ หวังว่ำจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับท่ำนที่สนใจจะเดินทำงไป

ท่องเทีย่วทีน่ี ่โอกินำว่ำเป็นสถำนทีใ่นดวงใจของผู้เขยีนมำโดยตลอด 

หำกได้มีโอกำสไปเที่ยวก็จะกลับมำแชร์เรื่องรำวให้ผู้อ่ำนทุกท่ำนใน

โอกำสต่อๆ ไปนะครับ แล้วกลับมำพบกันใหม่อีกครั้งใน TPA News 

นะครับ สวัสดีครับ 
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