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โรงเรียนสอนภาษาญี�ปุ่นโตเกียวยูกุ
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昴昴昴昴 SUBARU

• 作曲：谷村新司作曲：谷村新司作曲：谷村新司作曲：谷村新司     

                sakkyoku : tanimura shinji     

• 作詞：谷村新司作詞：谷村新司作詞：谷村新司作詞：谷村新司     • 作詞：谷村新司作詞：谷村新司作詞：谷村新司作詞：谷村新司     

                sakushi : tanimura shinji
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ความหมายของ SUBARU

すばるすばるすばるすばる（昴）昴）昴）昴）SUBARU หมายถึงหมายถึงหมายถึงหมายถึง
• プレアデス星団. กลุมดาวลูกไกกลุมดาวลูกไกกลุมดาวลูกไกกลุมดาวลูกไก
• 冬の星座. หมูดาวฤดูหนาวหมูดาวฤดูหนาวหมูดาวฤดูหนาวหมูดาวฤดูหนาว• 冬の星座. หมูดาวฤดูหนาวหมูดาวฤดูหนาวหมูดาวฤดูหนาวหมูดาวฤดูหนาว
• 一つに集まっているという意味の. 「すまる」か

ら転じた。การรวมกันเปนหนึ่งเดียวการรวมกันเปนหนึ่งเดียวการรวมกันเปนหนึ่งเดียวการรวมกันเปนหนึ่งเดียว((((มามามามา
จากรากศัพทเดิมจากรากศัพทเดิมจากรากศัพทเดิมจากรากศัพทเดิมSUMARU)
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ความหมายของ SUBARU

• กลุมดาวฤกษมี 8 ดวง เห็นเปนรูปธงสามเหลี่ยม มีหางเรียวยาวเรียกวา ดาวดาวดาวดาวธงสามเหลี่ยมหรือ ดาวลูกไกดาวลูกไกดาวลูกไกดาวลูกไก    
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สิ�งท ี�ผูเ้รยีนจะได้รบั

• 1111) ) ) ) สามารถเขาใจเนื้อหาของสามารถเขาใจเนื้อหาของสามารถเขาใจเนื้อหาของสามารถเขาใจเนื้อหาของ
เพลงเพลงเพลงเพลง    

• 2222) ) ) ) สามารถเขาใจไวยากรณสามารถเขาใจไวยากรณสามารถเขาใจไวยากรณสามารถเขาใจไวยากรณ• 2222) ) ) ) สามารถเขาใจไวยากรณสามารถเขาใจไวยากรณสามารถเขาใจไวยากรณสามารถเขาใจไวยากรณ
ของเพลงของเพลงของเพลงของเพลง    

• 3333) ) ) ) สามารถรองเพลง สามารถรองเพลง สามารถรองเพลง สามารถรองเพลง SUBARU 

ไดไดไดได
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SUBARU

• 1) เพลงจากนกัร้องTanimura Shinji

• 2) เพลงประสานเสียง2) 

• 3) เพลงคาราโอเคะ1

• 4) เพลงคาราโอเคะ 2

• 5) เพลงเนื&อไทยทาํนองญี+ปุ่น
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โรงเรยีนสอนภาษาญี�ปุ่นโตเกยีวยูกุ

• 目を閉じて 何も見えず  

• 哀しくて目を開ければ

• me wo tojite nani mo miezu,  • me wo tojite nani mo miezu,  

• kanashikute me wo akereba 

ศัพท- kanashikute เศรา เสียใจ
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โรงเรยีนสอนภาษาญี�ปุ่นโตเกยีวยูกุ

• 荒野に向かう道より  

• 他に見えるものはなし

kouya ni mukau michi yori, • kouya ni mukau michi yori,  

• hoka ni mieru mono wa nashi 

ศัพท- kouya ทุงรกราง
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โรงเรยีนสอนภาษาญี�ปุ่นโตเกยีวยูกุ

•嗚呼砕け散る宿命の星

たちよ

• aa kudakechiru sadame • aa kudakechiru sadame 

no hoshi tachiyo 
ศัพท-kudakeแตกเปนผงchiruปลิว sadame

พรหมลิขิต
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โรงเรยีนสอนภาษาญี�ปุ่นโตเกยีวยูกุ

• せめて密やかに この身を照せよ

• semete hisoyakani, konomi wo 

teraseyo 

ศัพท- semeteอยางนอย hisoyakaniแอบๆ ลักลอบศัพท- semeteอยางนอย hisoyakaniแอบๆ ลักลอบ
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โรงเรยีนสอนภาษาญี�ปุ่นโตเกยีวยูกุ

• 我は行く 蒼白き頬のままで

• ware wa yuku, aojiro ki hoho no 

mama demama de

• 我は行く さらば昴よ

• ware wa yuku, saraba subaru yo 

ศัพท- aojiro kiสีซีด hohoแกม
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โรงเรยีนสอนภาษาญี�ปุ่นโตเกยีวยูกุ

•呼吸をすれば胸の中凩

は吠き続ける

• iki wo sureba mune no • iki wo sureba mune no 
naka, kogarashi wa naki 
tsudukeru 

ศัพท- kogarashiลมหนาว
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โรงเรยีนสอนภาษาญี�ปุ่นโตเกยีวยูกุ

• されど我が胸は熱く 夢を追い続けるなり

• saredo waga mune wa atsuku, yume wo 

oi tsudukeru nari 

ศัพท- oi tsudukeru ติดตามอยาง
ตอเนื่อง
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โรงเรยีนสอนภาษาญี�ปุ่นโตเกยีวยูกุ

•嗚呼さんざめく名も無き

星たちよ

• aa sanzameku na mo naki 

hoshi tachiyo
ศัพท- sanzamekuคึกคักดวยจํานวนมากๆ
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โรงเรยีนสอนภาษาญี�ปุ่นโตเกยีวยูกุ

• せめて鮮やかにその身を終われよ

• semete azayakani sono mi wo 

owareyoowareyo

ศัพท-azayakaniสดใส เจิดจา
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โรงเรยีนสอนภาษาญี�ปุ่นโตเกยีวยูกุ

• 我も行く 心の命ずるままに

• ware mo yuku, kokoro no meizuru 

mama nimama ni

• 我も行く さらば昴よ

• ware mo yuku, saraba subaru yo

ศัพท- meizuru คําสั่ง
TOKYOJUKU JAPANESE SCHOOL



โรงเรยีนสอนภาษาญี�ปุ่นโตเกยีวยูกุ

• 嗚呼いつの日か誰かがこの道を

• aa itsu no hi ka, dareka ga kono 
michi wo

• 嗚呼いつの日か誰かがこの道を• 嗚呼いつの日か誰かがこの道を

• aa itsuno hi ka, dareka ga kono 
michi wo 

ศัพท- michiเสนทาง
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โรงเรยีนสอนภาษาญี�ปุ่นโตเกยีวยูกุ

• 我は行く 蒼白き頬のままで

• ware wa yuku, aojiro ki hoho no mama 

de

• 我は行く さらば昴よ

• ware wa yuku, saraba subaru yo

• 我は行く さらば昴よ

• ware wa yuku, saraba subaru yo
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วฒันธรรมการเขยีนการ์ดปีใหม่ญ ี�ปุ่น
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วฒันธรรมการเขยีนการ์ดปีใหม่ญ ี�ปุ่น

• “เนงกะโยว”＝การดปใหม 
• สงเฉพาะเทศกาลปใหม 
• การเขียนการดสคส.ภาษาญี่ปุนมี 3 • การเขียนการดสคส.ภาษาญี่ปุนมี 3 ขั้นตอน  
• 1) คําสวัสดีปใหม  
• 2) คําอวยพร   
• 3) ลงชื่อผูสง 
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วฒันธรรมการเขยีนการ์ดปีใหม่ญี�ปุ่น
1) คําสวัสดีปใหม 
•  1) Akemashite omedetou gozaimasu.    

•  2) Shinnen omedetou gozaimasu   

•  3) Kinga Shinnen    

•  4) Kyooga Shinnen    

•  5) Gashou  

•  6) Geishun   

•  7) Tsutsushinde shinnen no oyorokobi o 

moushiagemasu
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วฒันธรรมการเขยีนการ์ดปีใหม่ญี�ปุ่น

• ทั้ง 7 มีความหมายเดียวกันวา HAPPY NEW 

YEAR 
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วฒันธรรมการเขยีนการ์ดปีใหม่ญี�ปุ่น

• 2) บรรทัดตอไปเขียนคําตางๆเชนคําที่แสดงความขอบคุณ หรือคําอวยพรใหมีสุขภาพดเีปนตน ตัวอยาง3ประโยค 
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วฒันธรรมการเขยีนการ์ดปีใหม่ญี�ปุ่น
• 1) Sakunen wa taihen osewa ni nari arigatou 

gozaimashita. 

• “ขอบคุณสําหรับความชวยเหลือของคุณในระหวางชวงปที่ผานมา”  

•  2) Honnen mo douzo yoroshiku •  2) Honnen mo douzo yoroshiku 

onegaishimasu. 

• “ฉันหวังวาคงไดรับความชวยเหลือจากคุณตอไปอีกในปใหมนี้” 
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วฒันธรรมการเขยีนการ์ดปีใหม่ญี�ปุ่น

 

• 3) Minasama no gokenkou o oinori   

      moushiagemasu. 

• ”ขอใหคุณทุกๆคนมีสุขภาพที่แข็งแรง”• ”ขอใหคุณทุกๆคนมีสุขภาพที่แข็งแรง”
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วฒันธรรมการเขยีนการ์ดปีใหม่ญี�ปุ่น
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วฒันธรรมการเขยีนการ์ดปีใหม่ญี�ปุ่น

• 3) ลงชื่อที่ลางสุดของสคส.เปนอักษรคาทากะนะหรือภาษาอังกฤษ 

TOKYOJUKU JAPANESE SCHOOL



โรงเรยีนสอนภาษาญี�ปุ่นโตเกยีวยูกุ
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