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折鶴

巾着短冊

投網
การทำความรู้จักกับเครื่องตกแต่งกระดาษทั้งเจ็ดชิ้น 
หรือที่เรียกว่า “นานาสึ-คาซาริ” คือส่วนสำคัญในการ
ทำความเข้าใจเทศกาลทานาบาตะ เครื่องตกแต่งแต่ละ
ชิ้นมีความหมายที่พิเศษ และคุณสามารถพบเห็นได้ทั่ว
เมืองในช่วงเทศกาล

เที่ยวชมกิจกรรมในยามค่ำคืนตามเส้นทางรอบเมืองเซนได 
ด้วยรถนำเที่ยวสุดพิเศษทานาบาตะไนต์บัส!

แถบกระดาษซึ ่งม ีบทกว ีแสดงความปรารถนาที ่จะ
พ ัฒนาการเล ่ า เร ียนและฝ ีม ือการค ัดลายม ือ  ค ือ
คุณลักษณะสำคัญประจำเทศกาล โดยธรรมเนียมจะใช้
หมึกซึ่งทำจากน้ำค้างยามค่ำบนใบของหัวเผือก

ทันซาคุ

แถบกระดาษ
短冊

กิโมโนกระดาษได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น เพื่ออธิษฐานขอ
พรให้ทักษะในด้านการเย็บปักถักร้อยและศิลปะพัฒนา
ขึ้น ในอดีตมีการปล่อยคามิโกโรโมะลงในแม่น้ำในตอน
ท้ายของเทศกาล เพื่ออธิษฐานขอให้เด็กๆเติบโตอย่าง
แข็งแรงและปลอดภัย ทว่าปัจจุบ ันไม่ม ีการปฏิบ ัต ิ
ธรรมเนียมนี้อีกต่อไปแล้ว

คามิโกโรโมะ 
กิโมโนกระดาษ
紙衣

การพับนกกระเรียนกระดาษเพื่ออธิษฐานขอพรให้สมาชิก
ในครอบครัวม ีช ีว ิตที ่ย ืนยาวและสุขภาพดี ซึ ่งตาม
ธรรมเนียมจะต้องพับนกกระเรียนกระดาษ จำนวนเท่ากับ
อายุของสมาชิกในครอบครัวที่สูงวัยที่สุด

โอริซูรุ 
นกกระเรียนกระดาษ
折鶴

ในช่วงเทศกาลนี้ ถุงเงินสื่อถึงคำอธิษฐานขอพรให้มีความ
มั่งคั่ง ความมัธยัสถ์ และกิจการที่เจริญรุ่งเรือง

คินจาคุ

ถุงเงิน
巾着

ตาข่ายโทอามิสื ่อถึงคำอธิษฐานขอพรให้จับปลาได้ฝูง
ใหญ่ อีกทั้งตาข่ายโทอามิยังสื่อถึงการ “จับ” โชคดีอีก
ด้วย

โทอามิ

ตาข่ายจับปลา
投網

หากเราสืบย้อนกลับไป เทศกาลทานาบาตะมีต้นกำเนิด
มาจาก “เทศกาลแห่งการอธิษฐานขอพรสวรรค์” ใน
ประเทศจีน ซึ่งเป็นการพบกันของโอริฮิเมะ ดวงดาวเจ้า
หญิงทอผ้า และฮิโกโบชิ ดวงดาวชายเลี้ยงวัว โดยใน
ประเทศญี ่ป ุ ่นนั ้น พระราชวังหลวงเกียวโตได้นำ
เทศกาลนี้เข้ามาในยุคเฮอัน หลังจากนั้นความนิยมได้
แพร่กระจายไปยังประชาชนทั่วไปในยุคเอโดะตอน
ต้น เนื ่องจากเจ้าหญิงทรงเชี ่ยวชาญในการทำงาน
ฝีมือ ผู้คนจึงอธิษฐานขอพรให้ตนเองมีพรสวรรค์ด้วย
เช่นกัน โดยการเฉลิมฉลองการกลับมาพบกันของ
ดวงดาวทั้งสอง 

เทศกาลทานาบาตะแห่งเซนไดได้รับความนิยมครั้งแรก
ในยุคขุนนางไดเมียวดาเตะ มาซามุเนะ เพื่อเป็นช่อง

ทางในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ
บทบาททางวัฒนธรรมของผู้หญิง เทศกาลทานาบาตะ
แห่งเซนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังการฟื้นฟูเมจิและ
การเริ่มใช้ปฏิทินสุริยคติ ซึ่งการเกิดสงครามโลกครั้ง
ที ่หนึ ่งและภาวะเสื ่อมถอย ทำให้พลเมืองของเซนได
หมดกำลังใจและเหนื ่อยหน่าย ในปี 1927 บรรดา
พ่อค้าจึงพยายามสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้คน โดย
การตกแต่งเมืองด้วยพู่ทานาบาตะขนาดใหญ่ เทศกาล
ทานาบาตะที่สร้างความประทับใจให้กับชาวเมืองเซน
ได จึงได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ปัจจุบันถือได้ว่า
เทศกาลทานาบาตะแห่งเซนไดคือหนึ่งในสามเทศกาล
สำคัญของภูมิภาคโทโฮคุ ซี่งในระยะเวลา 3 วันมีนัก
ท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคนมาร่วมสนุกกับเทศกาลนี้

รถท่องเที่ยวรอบเมืองเซนได 
“ทานาบาตะไนต์บัส”

รายละเอ ยีดเพ ิ ่มเต มิ กรณุาต ดิต ่อ

คู่มือเทศกาลทานาบาตะ
6-8 สิงหาคม

仙台七夕まつり協賛会、仙台市、一般社団法人まちくる仙台
協力 発行

仙台商工会議所

ไทย
仙台七夕まつり
ประวัติเทศกาลทานาบาตะ

吹流
เป็นตัวแทนของเส้นด้ายสำหรับทอผ้าในสมัยก่อน 
ฟูคินางาชิยังเป็นสัญลักษณ์ของโอริฮิเมะ (ดวงดาว “เวก้า”) 
พู่ห้อยเหล่านี้ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออธิษฐาน
ขอพรให้ทักษะในงานฝีมือและการทอผ้าพัฒนาขึ้น

ฟูคินางาชิ

พู่ห้อย
吹流

屑篭
ตะกร้าใส่ขยะซึ่งทำจากกระดาษ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ
อธิษฐานขอพรเรื่องความสะอาดและความมัธยัสถ์ ขยะ
กระดาษซึ่งมาจากการทำเครื่องตกแต่งต่างๆในเทศกาล
ทานาบาตะ จะถูกนำมาใส่ในตะกร้าใบนี้

คุซุคาโกะ

ตะกร้าใส่ขยะ
屑篭
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สำนักงานศูนย์แนะนำการคมนาคมในเมืองเซนได โทร. 022-222-2256
การท่องเท่ียวแห่งเซนได, อนุสัญญาและสมาคมระหว่างประเทศ โทร. 022-268-9568

*รถนำเท่ียวรอบเมืองเซนไดให้บริการตามปกติในช่วงระหว่างวัน
*สามารถใช้บัตรโดยสารรถนำเท่ียวรอบเมืองเซนไดหน่ึงวัน, บัตรโดยสารรถนำเท่ียวรอบเมือง
เซนไดและรถไฟใต้ดินหน่ึงวัน, บัตรโดยสารเซนไดมารุโกโตะ, บัตรโดยสารในบริเวณเซนได, 
บัตร IC ( icsca, Suica, PASMO), บัตรโดยสารสำหรับผู้สูงอายุ และบัตรโดยสารในฟุเรไอ

วนัให้บร กิาร : 6-8 ส งิหาคม  
ตารางเวลา : ออกเดินทางทุกๆ 15 นาที ตั้งแต ่17:15 น.  　
   รถนำเท่ียวคันสุดท้ายออกจากสถานีเซนไดเวลา 21:00 น.

อตัราค ่าโดยสาร : ผู้ใหญ่ 260 เยน / เด็ก 130 เยน
จดุจอดหลกั:

loople-sendai.jp

การอธิษฐานต่อเครื่องตกแต่ง
ทั้งเจ็ด



ศูนย์ข้อมูลเทศกาลทานาบาตะ
สถานีปฐมพยาบาล 
สถานีตำรวจชั่วคราว

ป้ายรถท่องเที่ยวรอบเมืองเซนได1
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บริเวณจัดแสดงเครื่องตกแต่งใน
เทศกาลทานาบาตะ

เวที

อาหาร

วัฒนธรรม

การแสดงแสงไฟ

6-8 สิงหาคม

56

7

2

แผนที่เทศกาลทานาบาตะแผนที่เทศกาลทานาบาตะ

ภายในงานจะมีการจุดพลุถึง 16,000 ดอก ใน
คืนก่อนวันเทศกาลทานาบาตะเพ่ือเฉลิมฉลอง
การเร่ิมต้นเทศกาล

* ฝนตกหรือแดดออก / จะถูกยกเลิกในกรณีท่ีมีพายุ

*การแสดงจะเร่ิมเวลา 19:00 น.
*450 เยน สำหรับผู้ใช้บริการรถท่องเที่ยว
รอบเซนได ทานาบาตะไนต์บัส

การแสดงพลุ

เวลาทำการ 10:00-19:30 น.
i-sendai.jp

5 ส งิหาคม 19:00-20:30 น.
บร เิวณสวนน ชิ ิ

พักสักครู่และลิ้มลองอาหารท้องถิ่น
รสเลิศ รวมถึงเครื่องดื่มเย็นๆ หรือ
สำรวจประเพณีและประวัติศาสตร์
ของเทศกาลทานาบาตะแห่งเซน
ได อีกทั้งยังสามารถเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมและการแสดงด้วยเช่นกัน!

คุณรู้หรือไม่ว่ามีการประกวดเคร่ืองตกแต่ง
ในเทศกาลทานาบาตะ ซ่ึงจะมีการประกาศผล
ในเย็นวันท่ี 6 สิงหาคม มาร่วมค้นหา
รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
รวมไปถึงผู้ชนะกันเถอะ!

*อาจมีการยกเลิกบางกิจกรรม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ลานเทศกาล

6-8 ส งิหาคม 10:00-21:00 น.
ลานพลเม อืงสวนโคโทได

เพลิดเพลินกับทัศนียภาพยามค่ำคืนท่ี
งดงามของอนุสาวรีย์ดาเตะ มาซามุเนะ
บนหลังม้า ชมการแสดงซามูไร และ
อื่นๆ ซึ่งเทศกาลยามค่ำคืนนี้จัดโดย
กลุ่มนักรบซามูไรดาเตะ บุโชอุไต

6-8 ส งิหาคม 
17:00-20:00 น.

การประดับประดานกกระเร ียน
กระดาษสีสันสดใสซึ่งทำด้วยมือ
นับหมื ่นตัว ด้านนอกห้างสรรพ
สินค้าฟูจ ิซากิ เป็นจุดที ่เหมาะ
สำหรับการถ่ายรูปแน่นอน!

*อาจมีการเปล่ียนแปลง

6-8 ส งิหาคม  
❶11:00 น.  ❷13:00 น.

ตะเกียงไม้ไผ่ส่องแสงสว่างไสวนำ
คุณไปสู่สถานท่ีพำนักสุดท้ายของได
เมียวดาเตะ มาซามุเนะ โดยมีเสียง
ดนตรีจากขลุ่ยไม้ไผ่เคล้าคลอขับ
กล่อม พร้อมด้วย “คอนเสิร์ตผืนป่า” 
อันน่าอัศจรรย์

6-8 ส งิหาคม 18:00-21:00 น.
550 เยน/คน¥ “ซูสุเมะ โอโดริ” คือการเต้นรำพื้นเมือง

ด้ังเดิมของเซนได ซ่ึงจะมีการแสดงทุกวัน
ในช่วงเทศกาลตามถนนชอปปิงย่านเซน
ได อาไซจิ

ในยามค่ำคืน มาล้อมรอบเวที
ขนาดใหญ่ “ยากุระ” และชมการ
เต้นรำ “บงโอโดริ” ซึ่งเป็นการ
เต้นรำพ้ืนเมืองด้วยกันดีกว่า!

การเต้นรำบงโอโดริ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซนได
（ i-SENDAI ）

1

ปราสาทเซนได
ยามค่ำคืน

ค่ำคืนแห่งซุยโฮเดน
ทานาบาตะ

เซนได อาไซจิ 
ทานาบาตะ 
ซูสุเมะ โอโดริ

พู่นกกระเรียน
กระดาษ 

ร่วมค้นหาผู้ที่จะได้รับ
รางวัลเหรียญทอง!

กิจกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมที่น่าสนใจ

3-2-17 ฟูจิซากิอาคารหลักชั้น 1F, อิจิบังโจ, อา
โอบะ-คุ, เซนได-ชิ, มิยากิ

ข้อมูลสำหรับนักท่องเท่ียว
ให้ความช่วยเหลือในหลายภาษา
ประสบการณ์ในท้องถ่ิน


