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สวัสดีครับ ท่านผูอ่้าน TPA News ทกุท่าน กลบั

มาพบกับคอลัมน์สนุกกับภาษา

ญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับ ในฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560 ฉบับนี้จะพบ

กับสิ่งที่น่าสนใจอะไรนั้น เชิญติดตามได้เลยครับ

เนื่องจากเดือนพฤศจิกายนยังอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของ

ประเทศญ่ีปุ่น ใบไม้เปล่ียนสียังคงมีให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความ

งามอยู่ TPA News ฉบับน้ีจะขอแนะน�าแหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ม ี

ชื่อเสียง และงานเทศกาล กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่น 

1. Naruko-Kyo (鳴子峡) 

Naruko-Kyo นีอ้ยูท่ีเ่มอืงโอซาก ิจงัหวดัมยิาง ิทางภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น สองฝั่งเป็นภูเขาที่มีแม่น�้า Oya-

gawa ไหลผ่าน เสน่ห์ของสถานที่แห่งนี้คือ ใบไม้จากต้นไม้ต่างชนิด

กัน เช่น ต้นบีช ต้นโอ๊กญี่ปุ่น ต้นเมเปิล เมื่อเปลี่ยนสีแล้วจะมีสีที่แตก

ต่างกันเช่น สีแดง สีเหลือง เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ 

2. วัด Kodai-ji 

วัดแห่งนี้อยู่ในเขตอาราชิยามะ ในตัวเมืองเกียวโต จังหวัด

เกียวโต สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือสวนญี่ปุ่นที่มีต้นเมเปิล และต้น

โอ๊กญีปุ่น่ และสระน�า้ภายในวดั เวลากลางคนืจะมกีารเปิดแสงสว่าง 

เมือ่แสงไฟสะท้อน น�า้ในสระไปยังใบไม้เปล่ียนสี จะให้ความงามทีดู่

มีเสน่ห์ลึกลับ น่าค้นหา

3. งานดอกไม้ไฟ Ebisukou 

จงัหวดันางาโนะ（長野えびす講煙火大会  Ebisukoenka-

taikai）เป็นงานเทศกาลดอกไม้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามที่สุดใน

ญี่ปุ่น โดยจะจัดริมแม่น�้าไซงาวะ（犀川）ในตัวเมืองนางาโนะ 

4. Taka Caf (高カフェ)

เป็นโครงการของเมืองทาคาซากิ จังหวัดกุนมะ ที่เนรมิตให้

บรเิวณทางออกทศิตะวันตกของสถานรีถไฟทาคาซากิ  จงัหวดักนุมะ 

กลายเป็นโซนส�าหรบัร้านกาแฟแบบ Open Café และร้านอาหารใน

ย่านนั้นที่มีพื้นที่ด้านนอกให้คอกาแฟได้ดื่มด�่ากับกาแฟ และอาหาร

รสเลิศ และพูดคุยกับเพื่อนฝูงอย่างสนุกสนาน

5. HUIS TEN BOSCH ( Kingdom of  

 Lights ) (ハウステンボス「花と光の王国)

เฮาส์เทนบอชตั้งอยู่ในเมืองซาเซโบะ จังหวัดนางาซากิ เป็น

สวนสนกุ และรสีอร์ททีน่�าเอาประเทศเนเธอร์แลนด์ ในยคุกลางมาตัง้

ไว้กลางเมืองที่มีอาณาเขตกว้างขวาง โดยนักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่น

ใจกับการจัดไฟในเวลากลางคืนที่มีความตระการตา

6. สวนสาธารณะปราสาทโอซาก้า (大阪城公園 

Osaka-jo Koen)

สวนสาธารณะในบริเวณปราสาทโอซาก้าซึ่งมีชื่อเสียงใน

ฐานะที่เป็นแหล่งชมดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิก็เป็นแหล่งชมใบไม้

เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเวลาที่ใบของต้นซากุระ

เปลีย่นส ีนอกจากนัน้นกัท่องเทีย่วยังสามารถชืน่ชมความงามของใบ

แปะก้วย ใบต้นแว็กซ์ญี่ปุ่น เป็นต้น 

ชื่นชมความงาม�
“ใบไม้เปล่ียนสี”

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.
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バスてい Basu-tee ป้ายรถเมล์

とおり Toori ถนน

しんごう Shingoo ไฟสัญญาณจราจร

みち Michi ถนน  ทาง 

うんてんしゅ Untenshu พนักงานขับรถ

えきいん Eki-in พนักงานประจ�าสถานีรถไฟ

いりぐち Iriguchi ทางเข้า

でぐち Deguchi ทางออก
きたぐち
みなみぐち

Kitaguchi
Minamiguchi

ทางเข้าออกทิศเหนือ
ทางเข้าออกทิศใต้ 

รูปประโยคพื้นฐานที่ควรจำาเวลาที่ขึ้นรถแท็กซี่

．．．まで　おねがいします

… made o-negai shimasu ไปที่ ... 

ตัวอย่าง 
ふじホテルまで　おねがいします

Fuji hoteru made o-negai shimasu
ไปที่โรงแรมฟูจิ

รปูประโยคพืน้ฐานทีค่วรจ�า ถ้าต้องการถามว่าจาสถานทีห่นึง่

ไปยังสถานที่หนึ่ง ไปอย่างไร  
．．．から．．．まで　どうやって　
いきますか

… kara … made doo yatte ikimasuka

จาก ... ถึง ... ไปอย่างไร

ตัวอย่าง
ここから　くうこうまで　どうやって　

いきますか

Koko kara kuukoo made doo yatte 
ikimasu ka

จากที่นี่ไปสนามบิน ไป

อย่างไร

เป็นอย่างไรบ้างครับ ส�าหรับเนื้อหาในวันนี้ หวังว่าท่าน

ผู้อ่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมท่ีน่าสนใจในฤดูใบไม้ร่วง 

รวมถึงค�าศัพท์ ส�านวนที่จ�าเป็นในการเดินทางกันไปบ้าง แล้ว

พบกับภาษาญี่ปุ่นสนุกๆ ได้ทางคอลัมน์สนุกกับภาษาใน TPA 

News ฉบับต่อๆ ไปนะครับ ส�าหรับฉบับนี้ขอลาไปก่อนนะครับ 

สวัสดีครับ

ข้อมูลอ้างอิง

https://gurutabi.gnavi.co.jp/en/i/i_2000218/

https://www.marugoto.org/

http://www.nagano-cci.or.jp/ebisukou/english.html

https://gurutabi.gnavi.co.jp/en/i/i_2000713/

http://bit.ly/2zQQTbs

http://www.osaka-info.jp/th/

 แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจไปแล้ว ก็

มาเรียนรู้ค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมกันนะครับ

1. กิจกรรม

チケット Chiketto ตั๋ว บัตร 
(คอนเสิร์ต ภาพยนตร์)

チラシ Chirashi ใบปลิว

パンフレット Panfuretto แผ่นพับ  โบรชัวร์

おまつり Omatsuri งานเทศกาล

2. กิจกรรมตามฤดูกาล การท่องเที่ยว 

あきまつり Akimatsuri งานเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง

もみじがり Momijigari การดูใบเมเปิลเปลี่ยนสี

ホテル Hoteru โรงแรม

＿に　とまります _ni tomarimasu พัก  ค้างคืนที่ ... 

よやくします
Yoyaku shimasu การจอง (โรงแรม ตั๋วรถไฟ 

เครื่องบิน) 
きっぷ Kippu ตั๋ว (รถไฟ รถเมล์ ฯลฯ)

くうこう Kuukoo สนามบิน  ท่าอากาศยาน

スーツケース Suutsukeesu กระเป๋าเดินทาง

にもつ Nimotsu สัมภาระ  ของ  กระเป๋า 

パスポート Pasupooto หนังสือเดินทาง  พาสปอร์ต

ビザ Biza วีซ่า

ちず Chizu แผนที่

3. การคมนาคม การเดินทาง และยานพาหนะ

じてんしゃ Jitensha จักรยาน

バイク Baiku จักรยานยนต์

くるま Kuruma รถยนต์

タクシー Takushii รถแท็กซี่

バス Basu รถเมล์  รถบัส  รถทัวร์

でんしゃ Densha รถไฟฟ้า

ちかてつ Chikatetsu รถไฟใต้ดิน

モノレール Monoreeru รถไฟฟ้าความเร็วสูง 
(ชินคันเซน) 

しんかんせん Shinkansen เนื้อสัตว์ (วัว  หมู  ไก่) 

ひこうき Hikooki เครื่องบิน

ふね Fune เรือ

あるいて Aruite เดิน

＿に　のります _ni norimasu ขึ้น  นั่ง  โดยสาร ... 
(ยานพาหนะ) 

＿を　おります _o orimasu ลงจาก ... (ยานพาหนะ)

のりば Noriba จุดรอยานพาหนะ (รถแท็กซี่ 
รถทัวร์ เรือ เป็นต้น)

えき Eki สถานี  สถานีรถไฟ
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