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สวัสดี
ครับ ท่านผู้อ่าน TPA News ทุกท่าน กลับมาพบ

กับคอลัมน์สนุกกับภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับใน

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ฉบับนี้จะพบกับภาษาญี่ปุ่น และเกร็ด

ความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ ่นที่น่าสนใจอะไรนั้น เชิญติดตามได้ 

เลยครับ

TPA News ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ที่ถืออยู่ในมือของสมาชิก

ทุกท่านในขณะน้ี ประเทศญี่ปุ่นก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งผู้เขียน 

เช่ือว่าจะต้องเป็นท่ีชื่นชอบของท่านสมาชิกอย่างแน่นอน เนื่องด้วย

เป็นฤดูที่อากาศก�าลังเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป และที่ส�าคัญ  

เป็นช่วงท่ีดอกไม้บานสร้างความสดชืน่ และเพลดิเพลนิให้กบัชาวไทย

ท่ีนิยมการถ่ายรูปไม่ว่าจะเซลฟี่หรือเป็นหมู่คณะก็ตาม TPA News 

ฉบับน้ีจะขอน�าเสนอกิจกรรม และเทศกาลส�าคัญๆ ที่จัดขึ้นในช่วง

เดือนฤดูใบไม้ผลิของปี 2018 นี้ เผื่อว่าท่านผู้อ่านท่านใดที่สนใจจะ

ได้วางแผนไปเที่ยวกันได้นะครับ 

เร่ิมจากกจิกรรมทีต่่อเนือ่งจากปลายปี 2017 ต่อเนือ่งปี 2018 

ในเขตกรุงโตเกียวกันก่อน เมื่อพูดถึงกรุงโตเกียวก็ต้องนึกถึงแสงสี

ยามค�่าคืนอย่างแน่นอน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังคงมีการประดับ

ประดาไฟให้ได้เห็นอยู่บ้างตามสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญๆ เช่น 

1.  Yomiuri Land Jewellumination  สวนสนกุ Yomiuri Land 

ในเมอืงอินางิ ชานกรุงโตเกียว ทีจ่ะประดบัไฟในแบบอญัมณซีึง่ใช้ไฟ

ถงึ 30 สด้ีวยกนั โดยนกัท่องเท่ียวจะสามารถเพลิดเพลินกับแสงสยีาม

ค�่าคืนของกรุงโตเกียว และการประดับไฟของสวนสนุกแห่งนี้ไปได้

จนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2018

2. Tokyo Tower Winter Fantasy Orange Illumination ถ้ำ

สวนสนุกโยมิอุริแลนด์อยู่ไกลเกินไป ก็ลองเข้ำมำด้ำนในของกรุง

โตเกียว นั่นก็คือที่โตเกียวทำวเวอร์ โดยจุดเด่นของที่นี่คือต้นสนสูง  

12 เมตร ซึ่งถูกประดับด้วยไฟสีส้มอันเป็นสัญลักษณ์ของโตเกียว

ทำวเวอร์ถึงกว่ำ 60,000 ดวง นักท่องเที่ยวสำมำรถชมควำมงดงำม

ได้ถึงช่วงปลำยเดือนกุมภำพันธ์ 2018  

3.  Shinjuku Terrace City Illumination ́ 17 - ́ 18 อีกมุมหนึ่ง

ของกรุงโตเกียวที่มีกำรประดับไฟอย่ำงสวยงำมก็คือ ที่ย่ำนชินจูกุ 

แห่งนี้ Shinjuku Terrace City คอมเพล็กซ์ขนำดใหญ่ที่เช่ือมต่อ

ระหว่ำงทำงออกทิศตะวันตกไปจนถึงทำงออกทิศใต้ของสถำนีรถไฟ

ชนิจกู ุประกอบไปด้วยอำคำรส�ำนกังำน ศนูย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสนิค้ำ 

ฯลฯ เรียกได้ว่ำเป็นเมืองย่อมๆ เมืองหนึ่งเลยทีเดียว ในปีนี้คอนเซ็ปต์

ของกำรประดับไฟคือ กำรสร้ำงรอยยิ้ม โดยใช้สีชมพู Baby Pink  

ซึ่งชวนให้นึกถึงดอกซำกุระที่เป็นที่ชื่นชอบของทั้งชำวญี่ปุ่นเอง และ

นักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ ผู้ที่ไปเยือนจะสัมผัสได้ถึงควำมอบอุ่น 

และอ่อนโยนรอบบริเวณสถำนีชินจูกุ กำรประดับไฟนี้จะมีจนถึง 

วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2018 

ล�ำดับถัดมำเอำใจผูอ่้ำนสำยสขุภำพทีช่อบกำรว่ิงกนับ้ำง นัน่

ก็คือกำรแข่งวิ่งมำรำธอนนั่นเอง

4.  Ohme Marathon 2018 กำรแข่งขนัมำรำธอนทีม่ชีือ่เสยีง

ของเมืองโอเมะ กรุงโตเกียวที่มีนักว่ิงมำรำธอน จำกทั่วประเทศมำ

รวมตัวกัน แบ่งเป็นระยะทำง 10 กิโลเมตร และ 30 กิโลเมตร โดย 

ปีนี้เป็นปีที่ 52 และจะจัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2018 

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

เที ่ยวญี่ปุ ่นในฤดู ใบไม้ผลิ
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5. Tokyo Marathon 2018 กำรแข่งขนัมำรำธอนทีม่ชีือ่เสยีง

ของญีปุ่น่ นักวิง่จะมำรวมตวักนัจำกในประเทศ และต่ำงประเทศรวม

ทั้งสิ้น 36,000 คนทั้งกำรแข่งวิ่งมำรำธอน กำรวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร 

นอกจำกจะได้ในเร่ืองของสขุภำพแล้ว นกัท่องเทีย่วจำกต่ำงประเทศ

ยงัได้ชมควำมงำมของสถำนทีท่่องเท่ียวหลักๆ ในกรงุโตเกียวอกีด้วย 

โดยเส้นทำงกำรวิ่ง จุดสตำร์ทจะเริ่มต้นที่ชินจูกุ อำคำร Tokyo 

Metropolitan Government Office และผ่ำนย่ำนอำซำกุซะ ก็จะได้

เห็นวัดอำซำกุซะมองเห็น Tokyo Sky Tree และเข้ำเส้นชัยที่สถำนี

โตเกียว กำรแข่งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภำพันธ์

ล�ำดับต่อมำ เมื่อพูดถึงฤดูใบไม้ผลิ ชำวไทยก็ต้องนึกถึงกำร

ชมดอกไม้อย่ำงแน่นอน ผูเ้ขยีนมสีถำนทีท่ีจ่ะแนะน�ำท่ำนผูอ่้ำนไปชม

ควำมงำมของดอกไม้ตำมสถำนที่ต่อไปนี้ครับ

6. Toshima-en Sakura Matsuri สวนสนกุ Toshimaen เป็น

สวนสนุก และสวนน�้ำที่อยู่ในเขตเนริมะ กรุงโตเกียว ช่วงฤดูใบไม้ผลิ 

นักท่องเที่ยวสำมำรถชมดอกซำกุระไปพร้อมๆ กับควำมสนุกสนำน

ในกำรเล่นเครื่องเล่น เช่น รถไฟเหำะมินิไซโคลนที่เป็นที่ชื่นชอบของ

เดก็ๆ นอกจำกนีใ้นตอนกลำงคนืก็ยังเปิดไฟส่องสว่ำงให้ชมควำมงำม

ของดอกไม้ในอกีรูปแบบหนึง่ โดยจะสำมำรถชมดอกซำกรุะได้ต้ังแต่

ปลำยเดือนมีนำคม ถึงปลำยเดือนเมษำยน 2018 

7.  Chiyoda no Sakura Matsuri เขตชิโยดะ กรุงโตเกียวเป็น

สถำนท่ีชมดอกซำกรุะทีม่ชีือ่เสยีงอกีแห่งหนึง่ โดยเฉพำะ Chidori ga 

fuchi ryokudoo ซึง่เป็นทำงเดนิรมิคลองควำมยำว 700 เมตรทีต่ลอด

ทำงเดนิมกีำรปลกูต้นซำกุระไว้กว่ำ 260 ต้น นอกจำกกำรเดนิเล่นแล้ว 

ก็ยังสำมำรถชมควำมงำมของดอกซำกุระโดยกำรพำยเรือไปตำม

คลอง Chidori ga fuchi ได้อกีวธิหีนึง่ด้วย ช่วงของกำรชมดอกซำกุระ

เริ่มตั้งแต่ปลำยเดือนมีนำคมไปจนถึงต้นเดือนเมษำยน 2018

8.  Bunkyo Sakura Matsuri ครั้งท่ี 47 งำนเทศกำลดอก

ซำกรุะบงุเคยีวนีเ้ป็น 1 ในเทศกำลดอกไม้ 5 เทศกำลของเขตบงุเคยีว 

(เทศกำลดอกไม้อีก 4 เทศกำลคือ เทศกำลดอก Tsutsuji เทศกำล

ดอก Ajisai เทศกำลดอกเบญจมำศ และเทศกำลดอกบ๊วย) ซึ่งได้รับ

ควำมนิยมเพิ่มขึ้นทุกปี โดยนักท่องเที่ยวสำมำรถชมควำมงำมของ

ดอกซำกรุะซึ่งปลกูเรยีงรำยบนท้องถนนกว่ำ 120 ต้น และในวนัเสำร์

อำทิตย์ยังเปิดให้เป็นถนนคนเดินอีกด้วย 

คำาศัพท์ที่จำาเป็นในการเดินทาง

1. กิจกรรม
イルミネーション Ilumineeshon การประดับไฟ
マラソン Marason มาราธอน
大会 Taikai การแข่งขัน
お花見 Ohanami การชมดอกไม้

2. สถานที่ การคมนาคม การเดินทาง และยานพาหนะ
じんじゃ Jinja ศาลเจ้าชินโต
みせ Mise ร้าน, ร้านค้า 
おてら Otera วัดพุทธ
きっさてん Kissaten ร้านกาแฟ
すしや Sushiya ร้านซูชิ
そばや Sobaya ร้านโซบะ
びょういん Byooin โรงพยาบาล
ビル Biru ตึก 
デパート Depaato ห้างสรรพสินค้า
ぎんこう Ginkoo ธนาคาร
こうえん Kooen สวนสาธารณะ
まえ Mae ข้างหน้า
となり Tonari ข้างๆ  

เป็นอย่ำงไรบ้ำงครบั ส�ำหรบัเนือ้หำในวันนี ้หวังว่ำท่ำนผูอ่้ำน

จะได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่น่ำสนใจในฤดูใบไม้ผลิ รวมถึง 

ค�ำศัพท์ ส�ำนวนที่จ�ำเป็นในกำรเดินทำงกันไปบ้ำง แล้วพบกับภำษำ

ญี่ปุ่นสนุกๆ ได้ทำงคอลัมน์สนุกกับภำษำใน TPA News ฉบับต่อๆ 

ไปนะครับ ส�ำหรับฉบับนี้ขอลำไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ

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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