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สวัสดีครับ 
ท่านผูอ่้าน TPA News ทกุท่าน กลบั

มาพบกับคอลัมน์สนุกกับภาษา

ญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับในฉบับเดือนสิงหาคม 2019 ฉบับนี้จะพบกับ

ภาษาญี่ปุ่น และเกร็ดความรู้เก่ียวกับประเทศญี่ปุ่นท่ีน่าสนใจอะไร

นั้น เชิญติดตามได้เลยครับ

ขณะที่ผู ้เขียนก�าลังเขียนต้นฉบับอยู่นี้ เป็นช่วงต้นเดือน

กรกฎาคมซึง่เป็นช่วงฤดฝูนของประเทศญีปุ่น่พอด ีฤดฝูน ภาษาญีปุ่น่

จะเรียกว่า 梅雨 (Tsuyu) เป็นช่วงเวลาที่ฝนจะหนักอยู่ประมาณ 1 

เดือนเต็มๆ แล้วหลังจากนั้นจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว ส�าหรับใน

ฉบับน้ี ผู้เขียนอยากจะขอน�าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น 

และกิจกรรมของคนญี่ปุ่นในช่วงฤดูร้อนนะครับ 

1. เริม่ทีเ่มอืงทีอ่ยูท่างตอนเหนอืของประเทศญีปุ่น่กันก่อน

เลย นั่นก็คือเมืองซัปโปโร (札幌) ของจังหวัดฮอกไกโด เน่ืองจาก 

เมืองนี้ในฤดูหนาวจะมีอากาศที่หนาวมาก แต่ในฤดูร้อน อากาศ 

จะเย็นสบายกว่าที่อื่นๆ ผู้คนจึงออกไปเที่ยวนอกบ้านกัน

สวนลาเวนเดอร์โฮโรมิโทเงะ (幌見峠ラベンダー園 : Ho-

romitouge Rabendaa-en) ส�าหรบันกัท่องเท่ียวสายรกัธรรมชาตห้ิาม

พลาดท่ีน่ีเลยครับ ท่ีนี่เป็นทุ่งลาเวนเดอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมือง 

ซัปโปโร ดอกลาเวนเดอร์จะเริ่มบานตั้งแต่ประมาณต้นเดือน

กรกฎาคม เสน่ห์ของทีน่ีค่อืความเป็นทุง่ลาเวนเดอร์ทีอ่ยู่บนภเูขา นกั

ท่องเท่ียวจึงสามารถเพลิดเพลินกับความงามของดอกลาเวนเดอร์ 

และทิวทัศน์ของเมืองซัปโปโรในเวลาเดียวกัน และในเวลากลางคืน

ก็จะได้เห็นแสงสีในยามค�่าคืนของเมืองซัปโปโร่อีกด้วย อีกทั้งยังไม่

ต้องเสียค่าเข้าชม ยกเว้นว่าถ้าจะขับรถไปจะต้องเสียค่าจอดรถ

ประมาณ 500 เยน

Sapporo Natsu Matsuri (札幌夏祭り) เทศกาลฤดูร้อน 

ซปัโปโรซึง่จดัขึน้ทกุปีทีส่วนสาธารณะโอโดร ิ(大通り公園) ตัง้แต่กลาง

เดือนกรกฎาคมไปประมาณ 1 เดือน ในเทศกาลฤดูร้อนน้ีจะมีลาน

เบียร์ขนาดใหญ่มากมายให้นักท่องเที่ยวสายแอลกอฮอล์ได้ดื่มกัน

อย่างจใุจ นอกจากลานเบยีร์แล้วนกัท่องเทีย่วยังสามารถเพลดิเพลนิ

กับ 北海盆踊り(Hokkai Bon-Odori) หรือการร�าวงแบบญี่ปุ่น

2. อันดับต่อม�ขอพ�ท่�นผู ้อ่�นไปที่เมืองโยโกฮ�มะ 

จังหวัดค�น�ง�วะ เมืองท่าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นกันบ้างนะครับ

横浜旭ジャズまつり (Yokohama Jazu Matsuri: Yokohama 

Jazz Festival) เทศกาลเพลงแจ๊สโยโกฮามะทีจ่ดัขึน้ติดต่อมายาวนาน 

กว่า 30 ปี เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในฤดูร้อนที่คอเพลงแจ๊สไม่ควรพลาด

เป็นอย่างยิ่ง 

みなとみらいスマートフェスティバル (Minatomirai Sumaato 

Fesutibaru: Minatomirai Smart Festival) เทศกาลทีร่วมเอาการแสดง

ดนตรีคลาสสิกของตะวันตกกับญี่ปุ ่นเข้าไว้ด้วยกัน และจบด้วย

ดอกไม้ไฟที่จะจุดขึ้นไปพร้อมๆ กับเสียงดนตรีอันยิ่งใหญ่  

3. อันดับต่อม�ขอพ�ท่�นผู้อ่�นลงไปยังจังหวัดเกียวโตซึ่ง

อยู่ภาคตะวันตกของญี่ปุ่นกันนะครับ 

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

แหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมของคนญี่ปุ่นในฤดูร้อน
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祇園祭 (Gion Matsuri) เทศกาลกิองเป็นเทศกาลฤดูร้อนที ่

ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองเกียวโต เทศกาลน้ีเป็นเทศกาลท่ีจัดขึ้นโดย 

ศาลเจ้ายาซากะ (八坂神社) โดยจะมีการแห่รถลากยามาโฮโกะ ไป

ยังใจกลางเมืองเกียวโต ซึ่งการแห่รถลากน้ีจะกินเวลาหลายวันเลย 

ทีเดียว 

貴船神社七夕笹飾りライトアップ (Kifune Jinja Tanabata 

Sasakazari Raito-appu) การประดับไฟในตอนกลางคืนของศาล

เจ้าคิฟูเนะ ช่วงทานาบาตะในเดือนกรกฎาคมจะมีการห้อยกระดาษ 

ซึง่ผูค้นทีม่าสกัการะได้เขยีนขอพรเอาไว้กบักิง่ไผ่ และยงัมกีารประดับ

ไฟเพิ่มความสวยงามในยามค�่าคืน

京都タワービル１０階屋上ビアガーデン (Kyoto Tower Beer 

Garden) ในช่วงฤดูร้อน โรงแรม Kyoto Tower Hotel จะจัดให้มีลาน

เบียร์ข้ึนท่ีดาดฟ้าชั้น 10 ของโรงแรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้

เพลิดเพลินกับอาหาร และเครื่องดื่มพร้อมกับชมทิวทัศน์ยามค�่าคืน

ของเมืองเกียวโต และสถานีเกียวโต

4.  อนัดบัต่อม�ขอลงใต้ไปทีเ่มอืงฟกุโุอกะ จงัหวดัฟกุุโอกะ 

บนเก�ะคิวชูกันนะครับ

のこのしまアイランドパーク (Nokonoshima Island Park) 

สวนโนโคโนะชมิะไอแลนด์ปาร์คนีอ้ยูบ่นเกาะโนโคโนะชมิะ เกาะเลก็

ที่อยู่ห่างออกไป 12 กิโลเมตรจากอ่าวฮาคาตะ สามารถเดินทางไป

ด้วยเรือเฟอร์รี่โดยใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่าน้ัน สวนแห่งนี้เป็นสวน

สาธารณะที่มีดอกไม้ในแต่ละฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

ธรรมชาตอิย่างเตม็อิม่ ส�าหรบัฤดรู้อน จะมดีอกไม้ทีโ่ดดเด่น เช่น ดอก

ไฮเดรนเยีย ดอกดาเลีย เป็นต้น 

福岡タワー (Fukuoka Tower) หอคอยฟุกุโอกะเป็นหอคอย

ริมชายหาดที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ด้วยความสูงถึง 234 เมตร 

นักท่องเที่ยว จึงสามารถมองเห็นความสวยงามของเมืองฟุกุโอกะ 

และธรรมชาติ อย่างเช่นอ่าวฮากาตะอีกด้วย

เป็นอย่างไรบ้างครับส�าหรับคอลมัน์สนกุกับภาษาญ่ีปุ่นในฉบับ

นี้ หวังว่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในฤดูร้อนของญี่ปุ่น 

และค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ส�าหรับฉบับนี้

ขอลาท่านผู้อ่านไปก่อน แล้วพบกันในฉบับต่อไปนะครับ สวัสดีครับ 
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ラベンダー畑 Rabendaa batake ทุ่งลาเวนเดอร์

畑 Hatake ทุ่ง, ไร่

山の上 Yama no ue บนภูเขา

駐車場 Chuushajou ที่จอดรถ
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公園 Kouen สวนสาธารณะ

紫陽花 Ajisai ดอกไฮเดรนเยีย

ビアガーデン Bia Gaaden ลานเบียร์

盆踊り Bon-Odori การร�าวงแบบญี่ปุ่น

神社 Jinja ศาลเจ้าชินโต

屋上 Okujou ดาดฟ้า 

花火大会 Hanabi taikai เทศกาลดอกไม้ไฟ

景色 Keshiki วิว, ทิวทัศน์
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