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ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

สวสัดคีรบั ท่านผู้อ่าน TPA News ทุกท่าน 

กลับมาพบกับคอลัมน์สนุกกับ

ภาษาญีปุ่น่อกีแล้วนะครบัในฉบบัเดอืนกนัยายน 2559 ฉบบันีจ้ะพบ

กับสิ่งที่น่าสนใจอะไรนั้น เชิญติดตามได้เลยครับ

ช่วงที่ผู้เขียนก�าลังเขียนต้นฉบับอยู่นี้ เป็นช่วงกลางเดือน

กันยายนซึ่งตรงกับเทศกาลไหว้พระจันทร์พอดี อย่างที่ผู้อ่านทุกท่าน

คงจะทราบกนัดว่ีาเป็นเทศกาลทีส่บืทอดตามวฒันธรรมจนีทีม่ขีึน้ใน

กลางฤดใูบไม้ร่วง เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองการเกบ็เกีย่วพชืผลทางการ

เกษตร ซึง่จะมขีึน้ในคนืวนัเพญ็เดอืน 8 ตามปฏทินิจนัทรคต ิ(ตรงกบั

เดือนกันยายนตามปฏิทินสากล) 

แล้วเทศกาลไหว้พระจนัทร์มาเก่ียวข้องอะไรกับประเทศญีปุ่น่

ได้ นัน่กเ็ป็นเพราะว่า ญีปุ่น่เองก็มปีระเพณนีีเ้ช่นเดยีวกัน แต่จะเรยีก

ว่า เทศกาลชมจนัทร์ (月見Tsuki-mi) ซึง่หมายถงึการชมพระจนัทร์

อันสุกสว่างสวยงามกลางฤดูใบไม้ร่วงไปพร้อมกับการขอบคุณ

ส�าหรับพืชผลทางการเกษตรที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในฤดูนี้  โดยต้น

ฤดใูบไม้ร่วงจะมพีายไุต้ฝุ่นหรอืฝนตกอย่างต่อเนือ่ง แต่เมือ่เข้าสูช่่วง

กลางฤดใูบไม้ร่วงแล้ว อากาศจะปลอดโปร่ง ท้องฟ้าสดใส จงึสามารถ

มองเห็นพระจันทร์อย่างชัดเจน และสวยงาม ชนชั้นสูงในยุคสมัย

ราชวงศ์เฮอัน (ค.ศ.794-1185) ได้น�าเอาประเพณีการชมจันทร์ที่

สบืทอดมาจากประเทศจนีนีม้าสังสรรค์ดืม่สุรากัน พร้อมทัง้ชมความ

งามของพระจันทร์ไปด้วย หลังจากนั้นเมื่อประเพณีนี้แพร่หลายไปสู่

สามัญชน จึงได้กลายเป็นธรรมเนียมในการไหว้หลังจากเก็บเกี่ยว

ผลผลิตทางการเกษตรเป็นการขอบคุณเทพเจ้าที่มอบความอุดม

สมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารมาให้

เทศกาลชมจนัทร์หรือทสึคมิ ินัน้ โดยทัว่ไปจะหมายถงึคนื

วันที่ 15 (十五夜 Juu-go ya) เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ (ส�าหรับ

ปี 2016 นั้นจะตรงกับวันที่ 15 เดือนกันยายน) และแน่นอนเมื่อเป็น

เทศกาลชมจนัทร์หรอืไหว้พระจนัทร์กต้็องมขีองไหว้พระจนัทร์ โดยสิง่

ที่น�ามาไหว้นั้นหลักๆ ก็จะมี 

1. 月見だんご (Tsukimi dango) หรอื ทสคึมิ ิดงัโงะ เป็น

ขนมที่ท�าจากแป้งข้าวเหนียวมาปั้นให้เป็นลูกกลมๆ ขนาดประมาณ  

4.5 ซม. ซึ่งเปรียบได้กับพระจันทร์ เชื่อกันว่า เมื่อรับประทานขนมนี้

แล้วจะน�าความสุข และสุขภาพดีมาให้ จ�านวนของดังโงะที่จะน�ามา

ไหว้นั้น นิยมเป็นจ�านวน 15, 13, 12 หรือ 5 ลูก ส่วนการจัดเรียงขนม

ดังโงะจะถือตามแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

● จ�านวน 15 ลกู ชัน้ที ่1 จ�านวน 9 ลกู (3 × 3) ชัน้ที ่2 จ�านวน 

4 ลูก (2 × 2) ชั้นบนสุด 2 ลูก 

● จ�านวน 13 ลูก ชั้นที่ 1 จ�านวน 9 ลูก (3 × 3) และชั้นที่ 2 

จ�านวน 4 ลูก (2 × 2)

● จ�านวน 12 ลูก ชั้นที่ 1 จ�านวน 9 ลูก (3 × 3) และชั้นที่ 2 

จ�านวน 3 ลูก

● จ�านวน 5 ลูก ชั้นที่ 1 จ�านวน 4 ลูก (2 × 2) และ 1 ลูกที่

เทศกาลชมจันทร์ 
(月見Tsuki-mi)
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เหลืออยู่ชั้นบน 

2.  ススキ (Susuki) หรือหญ้าสึสึคิ ด้วยลักษณะที่คล้าย

รวงข้าวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นท่ีสิงสถิตของเทพเจ้าท่ีช่วยปกปักรักษา

ผลิตผลทางการเกษตร และลูกหลานในครอบครัว และขับไล่สิ่งชั่ว

ร้ายออกไป จึงถูกน�ามาใช้ในการประดับตกแต่ง 

1.  ผักหรือผลไม้ท่ีเก็บเก่ียวได้ในฤดูใบไม้ร ่วง ช่วงฤดู 

ใบไม้ร่วงเป็นฤดูของการเก็บเกี่ยวพืชชนิดหัว เช่น เผือก มัน ก็จะน�า

เอาเผือกหรือมันมาเป็นของไหว้ด้วยหรืออาจจะเป็นผัก ผลไม้ที่เก็บ

เกี่ยวได้ในฤดูใบไม้ร่วงก็ได้

การไหว้พระจันทร์น้ัน ถ้าเป็นแบบโบราณจะใช้พานแบบ

ญี่ปุ่นที่เรียกว่า 三方 (ซัมโป) โดยเอากระดาษสีขาวรองแล้ววาง 

ทสึคิมิดังโงะลงไป แต่ถ้าหากว่าบ้านไหนไม่มีพานซัมโปก็ใช้ภาชนะ

อื่นๆ ที่มีอยู่ในบ้าน เช่น จานหรือชามแทนก็ได้ จากนั้นก็น�าไปวางไว้

ในที่ที่สามารถมองเห็นพระจันทร์หรือจะเป็นห้องรับแขกก็ได้  

หลังจากที่ไหว้พระจันทร์แล้ว ก็ควรจะรับประทานของไหว้นั้น  

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองด้วย

นอกจากทสคึมิดิงัโงะหรอืขนมไหว้พระจนัทร์แบบญีปุ่น่แล้ว 

คนญี่ปุ่นก็ยังรู้จักขนมไหว้พระจันทร์ต้นต�ารับของประเทศจีนในชื่อ

ของ 中秋月餅 (Chushu-geppei) หรอืจะเรยีกสัน้ๆ ว่า 月餅 (เกป็เป) 

ก็ได้ โดยเก็ปเปนี้เมื่อถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็จะมีวางขายเป็น

สินค้าเฉพาะฤดูกาลตามร้านค้า และภัตตาคารในย่านไชน่าทาวน์

หรือย่านที่มีชาวจีนอพยพมาอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก ตามหัวเมือง

ที่เป็นท่าเรือส�าคัญๆ ของประเทศญี่ปุ่น เช่น เมืองโยโกฮาม่า เมือง

โกเบ เมืองนางาซากิ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นไส้ถั่วแดงเม็ดบัว 

และไส้ไข่เค็มซึ่งท�าจากไข่แดงของไข่เป็ด ท�าให้เกิดการผสมผสาน

ระหว่างความหวานของไส้ถัว่แดงเมด็บวั และความเคม็ของไส้ไข่เคม็

เป็นรสชาติที่มีความหอมอร่อย และลงตัวเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น

จ�านวนไม่น้อย นอกจากไส้ถั่วแดงเม็ดบัวไข่เค็มแล้วก็ยังมีขนม 

ไหว้พระจันทร์ไส้อ่ืนๆ ที่ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นลงไปด้วย เช่น  

ไส้มันม่วงผสมเผือก และเกาลัดที่มีรสชาติหวานมันหรือไส้ส้มยูซุ  

ไส้สตรอเบอรี่ที่มีความหวานอมเปรี้ยว ก็เป็นรสชาติที่ชาวญ่ีปุ่น 

ชื่นชอบเช่นเดียวกัน 

เป็นอย่างไรบ้างครับ เราก็ได้ทราบถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์

หรือเทศกาลชมจันทร์ของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเพณีสืบเนื่องมา

ตั้งแต่สมัยโบราณกันไปแล้วนะครับ ส�าหรับฉบับนี้ ผู้เขียนคงต้องขอ

ลาท่านผู้อ่านทุกท่านไปก่อน แล้วพบกันใน TPA News ฉบับต่อไป

นะครับ สวัสดีครับ 

http://trenddailynews.com/archives/1005.html

 http://allabout.co.jp/gm/gc/426590/

http://www.tenki.jp/suppl/marinahishinuma/2015/09/26/6002.html

http://www.washow.co.jp/sp_oshare_geppei.htm
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