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สวัสดี
เพื่อนๆ นักอ่านชาว TPA News ทุกท่านครับ ใน
ที่สุดเดือนแห่งความร้อนมหาโหดอย่างเดือน

เมษายนก็มาถึงอีกคร้ังนะครับ อากาศร้อนๆ แบบนี้ก็ยังดีที่มีเทศกาล
สงกรานต์ขึ้นมาให้ได้คลายร้อน (กาย) กันได้บ้าง ก่อนท่ีจะกลับไป 
รีบร้อน (ใจ) ท�างานกันอีก ช่วงปีใหม่ไทยแบบนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความ
สุขกับวันหยุดกันอย่างเต็มที่นะครับ ได้ข่าวว่ารัฐบาลประกาศให้หยุด
เพิม่อกี 1 วนั...เลศิเลอมาก กย็นิดกีบัคนทีไ่ด้หยดุด้วยแล้วกนัครบั (เศร้า)

แม้ว่าในบ้านเราจะเป็นฤดูร้อนเต็มตัวแล้ว แต่ในประเทศจีน
ยังถือเป็นฤดูใบไม้ผลิอยู่นะครับ (ตามปฏิทินจันทรคติจีน (农历 หนงลี่) 
ฤดูใบไม้ผลิจะเริ่มตั้งแต่เดือน 1 2 และ 3 พอเข้าเดือน 4 ก็จะเป็นฤดู
ร้อน แต่ตามปฏิทินใหม่ฤดูใบไม้ผลิจะเริ่มที่เดือน 2 แล้วไปจบที่เดือน 
4 ครบั) และในฤดนูีก็้มเีทศกาลส�าคญัเทศกาลหน่ึงของชาวจนีและชาว
ไทยเชื้อสายจีนอย่าง “เทศกาลเชงเม้ง” นั่นเอง

เทศกาลเชงเม้ง (ส�าเนียงแต้จิ๋ว) หรือในภาษาจีนกลางคือ เทศ
กาลชิงหมิง (清明节 ชิงหมิงเจี๋ย) แปลตามตัวอักษรตรงๆ เป๊ะๆ คือ 
เทศกาลแห่งความสว่างสดใสบรสุิทธ์ิดจุดอกไม้แรกแย้ม (อันน้ีเตมิเอง) 
ชิง หรือ เช็ง แปลว่า ใส บริสุทธิ์ ส่วน หมิง หรือ เม้ง แปลว่า แสงสว่าง 
ตามประเพณี ผู ้ที่ มีเชื้อสายจีนก็จะท�าการเดินทางไปกราบไหว้
บรรพบุรุษยังสุสาน หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า ฮวงซุ้ย (风水 เฟิงสุ่ย) 
ของแต่ละครอบครัว ซึง่กเ็ป็นท่ีทราบกนัดว่ีา ถ้าบ้านไหนญาตเิยอะนีค่ง
ต้องท�าใจ อาจจะจัดเต็มหน่อย และแน่นอนว่าผู้มีเชื้อสายจีนทุกคนก็
จะแห่แหนกันเดินทางไปกราบไหว้บรรพบุรุษโดยพร้อมเพรียงกัน รถก็
จะติดตู้มแตกมาก ควรวางแผนการเดินทางดีๆ นะครับ ช่วงเทศกาลก็
จะราวๆ วันที่ 5 เมษายนของทุกปี นับบวกลบหน้าหลัง 3 วัน แต่กราบ
ไหว้อย่างเดียวไม่เพียงพอครับ ตามประเพณีอันดีงามจะต้องปัด กวาด 

เช็ด ถู ซ่อมแซมฮวงซุ้ยของบรรพบุรุษให้สะอาดด้วย ว่าแต่...ที่ไปกราบ
ไหว้กันนี้รู้ หรือไม่ครับว่าเราไปไหว้กันท�าไม

เราไหว้เชงเม้งกันเพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อ
บรรพบรุษุครบั ให้เราระลกึถงึความยากล�าบากของบรรพบรุษุของเราที่
ก่อร่างสร้างตัวมา กว่าจะมีหลักมีฐานให้เรากินใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่
เรือ่งง่าย เป็นแนวคิดแบบขงจ้ือซ่ึงมุง่เน้นท่ีความกตัญญเูป็นส�าคัญครบั 
มาพดูถงึต�านานบ้างดีกว่า ต�านานเล่าว่าเมือ่ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน 
องค์ชายฉงเอ่อแห่งแคว้นจ้ินต้องลี้ภัยไปตกระก�าล�าบากใช้ชีวิตนอก
แคว้น แต่ก็ได้เจี้ยจื่อทุย (介子推) คอยรับใช้ดูแล ถึงขั้นยอมเฉือนเนื้อที่
ขาของตัวเองเพือ่เป็นอาหารประทังชีวิตแก่องค์ชาย (ปรบมอื) จนกระทัง่
องค์ชายฉงเอ่อเสด็จกลบัแคว้นและได้รบัการสถาปนาขึน้เป็นเจ้าผูค้รอง
แคว้นนามว่า จ้ินเหวินกง ก็เลยปนูบ�าเหน็จให้กับเจ้ียจ่ือทุยโดยสร้างบ้าน
เพือ่ให้เขาและแม่ได้มาอาศยัอย่างสขุสบาย แต่เจีย้จือ่ทยุกป็ฏเิสธ ด้วย
ความปรารถนาดี (?) จ้ินเหวินกงจึงคิดแผนเผาภเูขาท่ีสองแม่ลกูอยูเ่พือ่
ให้ย้ายออกมาอยู่ท่ีบ้านใหม่ แต่กลบัไม่เป็นเช่นน้ัน เจ้ียจ่ือทุยและมารดา
จึงต้องจบชีวิตในกองเพลิงนั้น และเพ่ือเป็นการร�าลึกถึงเจี้ยจื่อทุย จิ้น- 
เหวนิกงจงึสัง่การลงไปให้งดการจดุไฟในวนัคล้ายวนัเสยีชวีติของเจีย้จือ่-
ทุยและให้กินแต่อาหารเย็นๆ (ไม่ได้อุ่นร้อน) และก็เป็นที่มาของ “เทศ
กาลหานสอืเจีย้” (寒食节) หรอืเทศกาลกนิของเยน็ เป็นวนัก่อนวนัเชงเม้ง 
1 วัน พอเวลาผ่านไปเทศกาลนี้ก็ได้รวมกับเทศกาลเชงเม้งและเปลี่ยน
จากการไหว้เจี้ยจื่อทุยมาเป็นการไหว้บรรพบุรุษแทน (ซะอย่างนั้น)

ตัง้แต่เล่าเกรด็เกีย่วกบัประเทศจนีมามคีรัง้ไหนทีต่�านานไม่จบ
ด้วยความเศร้าบ้างไหมนี่...แต่ก็เอาเถอะครับ ช่วงเทศกาลเชงเม้งแบบ
นี้ก็อย่าลืมกตัญญูต่อบรรพบุรุษให้มากๆ นะครับ บรรพบุรุษของเรา
ล�าบากไม่ใช่น้อยๆ กว่าจะมาถึงปัจจุบันนี้ได้ หน้ากระดาษหมดอีกแล้ว 
เอาไว้มาเล่าเมาท์มอยกันใหม่ฉบับหน้านะครับ แต่จะเป็นเรื่องอะไรก็
คอยติดตามดีๆ นะครับ ไจ้เจี้ยน !

เราพูดกันติดปากว่า ฮวงซุ้ยๆ (ส�าเนียงกวางตุ้งและ
ส�าเนียงไทยที่เพี้ยนไป) แต่จริงๆ แล้วมันคือ ฮวงจุ้ย Huangjui 
(ส�าเนียงแต้จิ๋ว) หรือ เฟิงสุ่ย Fengshui (风水 ส�าเนียงจีนกลาง) 
นั่นแหละครับ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่คนเป็น (บ้าน) หรือที่อยู่คนตาย 
(สุสาน) ก็คือ “ฮวงจุ้ย” เหมือนๆ กันหมด แต่ตอนนี้ถ้าจะบอกว่า
บ้านเรา “ฮวงซุ้ยดี” ก็คงตลกดีไม่เบานะครับ (ยิ้ม)

Small Tips  

อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://yongyuen0314.blogspot.com/2011/03/blog-post.html

ความกตัญญู

เป็นสมบัติของคนดี
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แม้
จะเข้าเดือนเมษายนแล้วก็ตาม แต่คิดว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนมีนาคมของเมื่อปี พ.ศ. 

2554 น้ัน น่าจะยงัตดิอยู่ในความทรงจ�าของใครหลายๆ คนอยูเ่ป็นแน่ 
หวังว่าคุณผู้อ่านจะไม่ว่ากันหากจะขอเขียนย้อนกลับไปยังเดือน
มนีาคมทีผ่่านมา เพือ่เป็นการร�าลกึถงึเหตภุยัพบิตัแิละการสูญเสียใน
ครั้งนั้น 

 

วันที่ 11 มีนาคม 2556 ซึ่งถือเป็นวันครบรอบ 2 ปีของ
เหตุการณ์ภัยพิบัติที่ท�าความสูญเสียครั้งย่ิงใหญ่ให้กับประเทศญี่ปุ่น 
หลายพื้นที่ในญี่ปุ่นได้จัดงานร�าลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นขึ้น โดยได้
มีการยืนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเวลา 14.46 น. ซึ่งถือเป็นเวลา
เดียวกับเมื่อ 2 ปีก่อนที่แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ได้เริ่มขึ้นและ
จบลงด้วยการพาสนึามเิข้าถล่มจงัหวดัในแถบชายฝ่ังโทโฮกจุนท�าให้
มผีูเ้สยีชวีติเกอืบ 2 หมืน่ราย และท�าให้กว่า 3 แสนครวัเรอืนต้องกลาย
เป็นผูไ้ร้บ้านภายในชัว่พรบิตา นีย่งัไม่นบัรวมเหตกุารณ์การระเบดิของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิท่ีท�าให้ประชาชนใน จ.ฟุกุชิมะและ
จังหวัดใกล้เคียงต้องอพยพออกจากบ้านเรือนอย่างฉับพลัน โดยไม่มี
เวลาแม้แต่จะล็อกประตูบ้านของตัวเองด้วยซ�้า 

「2年たっても信じられません」

“แม้จะผ่านมา 2 ปีแล้ว แต่ก็ยังไม่อยากเชื่ออยู่ดี...”
นีค่อืประโยคหนึง่ในบทความข่าวเกีย่วกบัพธิรี�าลกึเหตุการณ์

ภัยพิบัติบนเว็บไซต์ไมนิจิชิมบุนท่ีท�าลายท�านบน�้าตาของใครหลายๆ 
คนให้พังยับเยินไม่มีชิ้นดี 

คนญ่ีปุ ่นรวมถึงเพื่อนมนุษย์จากทั่วทุกมุมโลกยังคงจ�า
เหตุการณ์ในวันนั้นได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ผ่านมา

เตือนใจคนทั้งโลก ภาพจากในอินสตราแกรม เฟสบุ๊ค และสื่อต่างๆ 
ในอินเทอร์เน็ตล้วนเต็มไปด้วยรูปภาพให้ก�าลังใจและไว้อาลัยให้
เหตุการณ์ในครั้งนั้น รวมถึงเพื่อนของผู้เขียนที่เป็นชาวมาเลเซียแต่
หัวใจเป็นญี่ปุ่นก็อัพโหลดภาพที่ตัวเองก�าลังยืนชูป้าย

「日本頑張れ！」

“พยายามเข้านะ ประเทศญี่ปุ่น”
เพื่อเป็นการให้ก�าลังใจและแสดงความรักต่อเพื่อนร่วมโลก

ด้วยกันโดยไม่รู้สึกขัดเขินเลยแม้แต่น้อย

แม้ว่าภาพจากสือ่หลายๆ ส�านกัจะพยายามถ่ายภาพเปรยีบ-
เทียบก่อน-หลังให้เราได้เห็นรถแวนคันใหญ่ที่ยังคงจอดนิ่งอยู่บน
หลังคาตึก หรือร่องรอยความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนั้นอยู่บ้าง 
แต่ญีปุ่น่ไม่ได้ยดึตดิอยูก่บัอดตีของเมือ่ 2 ปีทีผ่่านมาอกีแล้ว เม่ือกาล
เวลาได้หอบเอาความสญูเสยีในครัง้นัน้ให้ผ่านไปและแทนทีด้่วยการ
เริม่ต้นใหม่ ญีปุ่น่จงึได้เร่งฟ้ืนฟพูืน้ทีท่ีไ่ด้รบัความเสยีหายจนสามารถ
กลับเข้าไปอยู่อาศัยได้ดังเดิม...วันเดียวกับที่งานร�าลึกถูกจัดขึ้น 
มิวสิควิดีโอจากวง ONE OK ROCK ที่เป็นวงร็อกชื่อดังของญี่ปุ่นถูก
อัพโหลดขึ้น Youtube พร้อมค�าแปลเนื้อเพลงอีก 7 ภาษา เพื่อถือ
เป็นการร�าลกึถงึความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ ไม่น่าเชือ่ว่าภายในเวลา 2 วนั
จะมีจ�านวนผู้เข้าชมมิวสิควิดีโอเกือบแสนคนเลยทีเดียว ! ...นี่สินะที่
เป็นสัญญาณใหม่จากประเทศญี่ปุ ่นว่าเราจะไม่ยึดติดกับความ
เสียใจที่เกิดขึ้นอีกต่อไป สิ่งเดียวที่ควรท�าก็คือการยืนหยัดและก้าว
เดนิต่อไปอกีครัง้ดงัเนือ้เพลงส่วนหนึง่ในมวิสคิวดิโีอเพลงนีท้ีก่ล่าวไว้
ว่า...

Time won’t stop. So we keep moving on. Yesterday’s 
night turns to light. Tomorrow’s night returns to light. Be the 
light... (เพราะเวลาไม่เคยหยุดเดิน เราจึงต้องก้าวต่อไป คืนวานจะ
หวนคืนสู่ความสว่าง ความมืดของวันพรุ่งจะกลับสู่ความสว่างไสว 
แล้วแสงสว่างจะบังเกิด)

ความหมายดีใช่ไหมล่ะ ใครสนใจอยากลองเข้าไปชมมิวสิค
วิดีโอเพลงนีก็้คลกิเข้า Youtube แล้วเสร์ิชหาค�าว่า “ONE OK ROCK 
– Be the light” ได้เลย เอาละ ฉบับนี้คงต้องขอโบกมือลากันแล้ว ไว้
พบกันใหม่ฉบับหน้า...ญี่ปุ่น สู้ ๆ !

*ขอขอบคุณภาพประกอบจาก http://matichon.co.th

อรณิชา บุญเสนันท์

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.
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Time won’t stop.
So we keep moving on...




