เที่ยวญี่ปุ่นในฤดู ใบไม้ผลิ
ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สวัสดี

ครับ ท่านผู้อ่าน TPA News ทุกท่าน กลับมาพบ
กับคอลัมน์สนุกกับภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับใน
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ฉบับนี้จะพบกับภาษาญี่ปุ่น และเกร็ด
ความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจอะไรนั้น เชิญติดตามได้
เลยครับ
TPA News ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ที่ถืออยู่ในมือของสมาชิก
ทุกท่านในขณะนี้ ประเทศญี่ปุ่นก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งผู้เขียน
เชื่อว่าจะต้องเป็นที่ชื่นชอบของท่านสมาชิกอย่างแน่นอน เนื่องด้วย
เป็นฤดูที่อากาศก�ำลังเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป และที่ส�ำคัญ
เป็นช่วงทีด่ อกไม้บานสร้างความสดชืน่ และเพลิดเพลินให้กบั ชาวไทย
ที่นิยมการถ่ายรูปไม่ว่าจะเซลฟี่หรือเป็นหมู่คณะก็ตาม TPA News
ฉบับนี้จะขอน�ำเสนอกิจกรรม และเทศกาลส�ำคัญๆ ที่จัดขึ้นในช่วง
เดือนฤดูใบไม้ผลิของปี 2018 นี้ เผื่อว่าท่านผู้อ่านท่านใดที่สนใจจะ
ได้วางแผนไปเที่ยวกันได้นะครับ
เริม่ จากกิจกรรมทีต่ อ่ เนือ่ งจากปลายปี 2017 ต่อเนือ่ งปี 2018
ในเขตกรุงโตเกียวกันก่อน เมื่อพูดถึงกรุงโตเกียวก็ต้องนึกถึงแสงสี
ยามค�่ำคืนอย่างแน่นอน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังคงมีการประดับ
ประดาไฟให้ได้เห็นอยู่บ้างตามสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญๆ เช่น
1. Yomiuri Land Jewellumination สวนสนุก Yomiuri Land
ในเมืองอินางิ ชานกรุงโตเกียว ทีจ่ ะประดับไฟในแบบอัญมณีซงึ่ ใช้ไฟ
ถึง 30 สีดว้ ยกัน โดยนักท่องเทีย่ วจะสามารถเพลิดเพลินกับแสงสียาม
ค�่ำคืนของกรุงโตเกียว และการประดับไฟของสวนสนุกแห่งนี้ไปได้
จนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2018
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2. Tokyo Tower Winter Fantasy Orange Illumination ถ้า
สวนสนุกโยมิอุริแลนด์อยู่ไกลเกินไป ก็ลองเข้ามาด้านในของกรุง
โตเกียว นั่นก็คือที่โตเกียวทาวเวอร์ โดยจุดเด่นของที่นี่คือต้นสนสูง
12 เมตร ซึ่งถูกประดับด้วยไฟสีส้มอันเป็นสัญลักษณ์ของโตเกียว
ทาวเวอร์ถึงกว่า 60,000 ดวง นักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงาม
ได้ถึงช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2018
3. Shinjuku Terrace City Illumination ʹ17 - ʹ18 อีกมุมหนึ่ง
ของกรุงโตเกียวที่มีการประดับไฟอย่างสวยงามก็คือ ที่ย่านชินจูกุ
แห่งนี้ Shinjuku Terrace City คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อ
ระหว่างทางออกทิศตะวันตกไปจนถึงทางออกทิศใต้ของสถานีรถไฟ
ชินจูกุ ประกอบไปด้วยอาคารส�ำนักงาน ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า
ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นเมืองย่อมๆ เมืองหนึ่งเลยทีเดียว ในปีนี้คอนเซ็ปต์
ของการประดับไฟคือ การสร้างรอยยิ้ม โดยใช้สีชมพู Baby Pink
ซึ่งชวนให้นึกถึงดอกซากุระที่เป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวญี่ปุ่นเอง และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ผู้ที่ไปเยือนจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น
และอ่อนโยนรอบบริเวณสถานีชินจูกุ การประดับไฟนี้จะมีจนถึง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
ล�ำดับถัดมาเอาใจผูอ้ า่ นสายสุขภาพทีช่ อบการวิง่ กันบ้าง นัน่
ก็คือการแข่งวิ่งมาราธอนนั่นเอง
4. Ohme Marathon 2018 การแข่งขันมาราธอนทีม่ ชี อื่ เสียง
ของเมืองโอเมะ กรุงโตเกียวที่มีนักวิ่งมาราธอน จากทั่วประเทศมา
รวมตัวกัน แบ่งเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 30 กิโลเมตร โดย
ปีนี้เป็นปีที่ 52 และจะจัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
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5. Tokyo Marathon 2018 การแข่งขันมาราธอนทีม่ ชี อื่ เสียง
ของญีป่ นุ่ นักวิง่ จะมารวมตัวกันจากในประเทศ และต่างประเทศรวม
ทั้งสิ้น 36,000 คนทั้งการแข่งวิ่งมาราธอน การวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร
นอกจากจะได้ในเรือ่ งของสุขภาพแล้ว นักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ
ยังได้ชมความงามของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหลักๆ ในกรุงโตเกียวอีกด้วย
โดยเส้นทางการวิ่ง จุดสตาร์ทจะเริ่มต้นที่ชินจูกุ อาคาร Tokyo
Metropolitan Government Office และผ่านย่านอาซากุซะ ก็จะได้
เห็นวัดอาซากุซะมองเห็น Tokyo Sky Tree และเข้าเส้นชัยที่สถานี
โตเกียว การแข่งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์
ล�ำดับต่อมา เมื่อพูดถึงฤดูใบไม้ผลิ ชาวไทยก็ต้องนึกถึงการ
ชมดอกไม้อย่างแน่นอน ผูเ้ ขียนมีสถานทีท่ จี่ ะแนะน�ำท่านผูอ้ า่ นไปชม
ความงามของดอกไม้ตามสถานที่ต่อไปนี้ครับ
6. Toshima-en Sakura Matsuri สวนสนุก Toshimaen เป็น
สวนสนุก และสวนน�้ำที่อยู่ในเขตเนริมะ กรุงโตเกียว ช่วงฤดูใบไม้ผลิ
นักท่องเที่ยวสามารถชมดอกซากุระไปพร้อมๆ กับความสนุกสนาน
ในการเล่นเครื่องเล่น เช่น รถไฟเหาะมินิไซโคลนที่เป็นที่ชื่นชอบของ
เด็กๆ นอกจากนีใ้ นตอนกลางคืนก็ยงั เปิดไฟส่องสว่างให้ชมความงาม
ของดอกไม้ในอีกรูปแบบหนึง่ โดยจะสามารถชมดอกซากุระได้ตงั้ แต่
ปลายเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือนเมษายน 2018
7. Chiyoda no Sakura Matsuri เขตชิโยดะ กรุงโตเกียวเป็น
สถานทีช่ มดอกซากุระทีม่ ชี อื่ เสียงอีกแห่งหนึง่ โดยเฉพาะ Chidori ga
fuchi ryokudoo ซึง่ เป็นทางเดินริมคลองความยาว 700 เมตรทีต่ ลอด
ทางเดินมีการปลูกต้นซากุระไว้กว่า 260 ต้น นอกจากการเดินเล่นแล้ว
ก็ยังสามารถชมความงามของดอกซากุระโดยการพายเรือไปตาม
คลอง Chidori ga fuchi ได้อกี วิธหี นึง่ ด้วย ช่วงของการชมดอกซากุระ
เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายน 2018
8. Bunkyo Sakura Matsuri ครั้งที่ 47 งานเทศกาลดอก
ซากุระบุงเคียวนีเ้ ป็น 1 ในเทศกาลดอกไม้ 5 เทศกาลของเขตบุงเคียว
(เทศกาลดอกไม้อีก 4 เทศกาลคือ เทศกาลดอก Tsutsuji เทศกาล

ดอก Ajisai เทศกาลดอกเบญจมาศ และเทศกาลดอกบ๊วย) ซึ่งได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นทุกปี โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของ
ดอกซากุระซึ่งปลูกเรียงรายบนท้องถนนกว่า 120 ต้น และในวันเสาร์
อาทิตย์ยังเปิดให้เป็นถนนคนเดินอีกด้วย

คำ�ศัพท์ที่จำ�เป็นในการเดินทาง
1. กิจกรรม
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2. สถานที่ การคมนาคม การเดินทาง และยานพาหนะ
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ตึก
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ข้างหน้า
ข้างๆ

เป็นอย่างไรบ้างครับ ส�ำหรับเนือ้ หาในวันนี้ หวังว่าท่านผูอ้ า่ น
จะได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสนใจในฤดูใบไม้ผลิ รวมถึง
ค�ำศัพท์ ส�ำนวนที่จ�ำเป็นในการเดินทางกันไปบ้าง แล้วพบกับภาษา
ญี่ปุ่นสนุกๆ ได้ทางคอลัมน์สนุกกับภาษาใน TPA News ฉบับต่อๆ
ไปนะครับ ส�ำหรับฉบับนี้ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ TPA
news
ข้อมูลอ้างอิง
https://www.gotokyo.org/eventlist/ja/list
https://www.facebook.com/thaidotrun/posts/1936632273290880
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A8%E3%81%97%E3%8
1%BE%E3%81%88%E3%82%93
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