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วันที่เขียนต้นฉบับนี้เป็นช่วงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งอยู่ในฤดู
ฝนอันเย็นชุ่มฉ�่ำ แต่ส�ำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้นอยู่ในช่วง ฤดูร้อนซึ่งมี
อากาศร้อนที่สุดของปีและปีนี้ถือเป็นปีที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
ใกล้เคียง เช่น จีน มีอากาศร้อนมาก เป็นประวัตกิ ารณ์ โดยมีอณ
ุ หภูมิ
สูงสุดถึงกว่า 40 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว
เมื่อเกริ่นกันมาขนาดนี้แล้ว ก็แน่นอนว่า ฉบับนี้จะต้องพูดถึง
ฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นและกิจกรรมในฤดูร้อนของชาวญี่ปุ่นอย่าง
แน่นอน
ฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
สิงหาคม โดยเดือนมิถุนายนเป็นฤดูฝน (Tsuyu) เมื่อฤดูฝนผ่านไปก็
จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว โดยช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนและ
แสงแดดแรง ซึ่งก็ไม่ต่างกับบ้านเราสักเท่าไร แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ
บ้านเรามีอากาศร้อนและแดดแรงตลอดปี เราจึงพยายามหลีกเลี่ยง
ทีจ่ ะสัมผัสกับแสงแดด แต่สำ� หรับชาวญีป่ นุ่ แล้ว ฤดูรอ้ นเป็นช่วงเวลา
แห่งความสนุกสนานทีผ่ คู้ นมักตืน่ ตัวและท�ำกิจกรรมกันมากทีส่ ดุ เมือ่
เทียบกับฤดูกาลอื่นๆ เนื่องด้วยอากาศที่ร้อน ท�ำให้ไม่ต้องใส่เสื้อผ้า
หนาๆ จึงเกิดความคล่องตัว รวมถึงยังเป็นช่วงเวลาของการปิดภาค
ฤดูร้อนและวันหยุดยาว ซึ่งเป็นโอกาสเหมาะในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
เพื่อความบันเทิงต่างๆ เทศกาลและกิจกรรมส�ำคัญๆ ในฤดูร้อนมีดัง
ต่อไปนี้
1. เทศกาล Tenjin Matsuri 1 ใน 3 เทศกาลใหญ่ของ
ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นเป็นประจ�ำ ทุกวันที่ 24 และ 25 กรกฏาคม ของ

ทุกปี ทีศ่ าลเจ้า Osaka Tenmangu ในตัวเมืองโอ
ซากา เพื่อร�ำลึกถึงเทพเจ้าของศาล ซึ่งมีนามว่า
Sugawara No Michizane มีประวัตมิ ากว่า 1,050
ปีมาแล้ว
โดยในเช้าของวันที่ 24 ผูค้ นในชุดแต่งกาย
โบราณพร้อมพระของศาลจะยกกระบวนแห่เพื่อ
น�ำหอกของพระเจ้าไปลอยทีแ่ ม่นำ�้ ในเมือง (Hoko
Nagashi Shinji) เมือ่ หอกลอยไปทีใ่ ด ให้ถอื ว่าจุด
นั้นเป็นที่ๆ คณะศิษยานุศิษย์จะพากันร้องร�ำท�ำ
เพลงแห่บกและแห่เรือในเย็นวันรุ่งขึ้น เพื่อน�ำ
วิญญาณของเทพเจ้าไปเยีย่ มชมตามทีต่ า่ งๆ ซึง่
ศิษยานุศษิ ย์ตงั้ บ้านเรือนอยู่ สถานทีจ่ ดั เทศกาล
หลั ก คื อ ที่ ศ าล โดยจะมี ก ารแห่ ก ลองยั ก ษ์
(Moyoshidaiko) ไปรอบๆ เมืองและมีคณะ
ศิษยานุศษิ ย์สลับกันแบกเกีย้ ว หรือคณะสิงโต
การละเล่นหลายต่อหลายชุดเข้าๆ ออกๆ ที่ศาลไปจนถึงค�่ำ
ส่วนในวันที่ 25 ซึ่งเป็นวันจริงนั้น ช่วงบ่ายจะมีการอัญเชิญ
วิญญานเทพเจ้าประทับราชยานออกไปจากศาล (Shinrei Igyo-sai)
แห่ไปพร้อมกับกระบวนม้า กลอง รถเข็นดันจิริ กระบวนผู้ติดตาม
จ�ำนวนราว 3,000 คน (Rikutogyo) ไปสิ้นสุดที่ริมแม่น�้ำโอกาว่า ก่อน
ที่จะแยกย้ายกันถ่ายเทลงเรือ ทั้งคน ทั้งกลองยักษ์ หรือเกี๊ยวและ
ราชยาน รวมเป็นจ�ำนวนเรือราว 100 ล�ำล่องตามล�ำแม่น�้ำกว่า 4
กิโลเมตร (Funatogyo) ร้องร�ำท�ำเพลงกันไปตลอด ราว 2 ทุ่มเศษก็
จะทยอยจุดพลุจ�ำนวนราว 5,000 ดอกขึ้นสู่ท้องฟ้า ท่ามกลางผู้ชม
สองฝั่งแม่น�้ำกว่า 2 ล้านคน เทศกาล Tenjin Matsuri ถือเป็นหนึ่งใน
สามเทศกาลยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของญีป่ นุ่ ด้วย ท่านทีม่ โี อกาสมาเยือนโอซาก้า
ในช่วงนี้ ไม่ควรพลาดการเข้าร่วมชมกระบวนแห่ทั้งบกและเรือ
ข้างต้น
2. เทศกาล Gion Matsuri (บ้างก็เรียกว่า Gion San) 1 ใน
3 เทศกาลใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น เป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองกัน
ยาวนาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมไปเป็นเวลา 1 เดือน ถือเป็นเทศกาล
ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ เทศกาลหนึง่ ในเกียวโต (ในญีป่ นุ่ ด้วย) เป็นเทศกาลแห่ง
สีสัน สดใส รื่นเริง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเกียวโตมากว่า 1,200
ปี โดยเทศกาลกิอองนี้ เป็นเทศกาลประจ�ำศาลเจ้ายะซะคะ (Yasaka
Shrine) ก็จดั ขึน้ เสมือนเป็นการขับไล่สงิ่ ชัว่ ร้าย โรคร้าย พิบตั ภิ ยั ต่างๆ
ให้ออกไปจากเมือง เป็นการช�ำระล้างเมืองให้สะอาด บริสุทธิ์ จะได้มี
แต่สงิ่ ดีๆ เข้ามา มีแต่ความเจริญรุง่ เรือง ร�ำ่ รวย มัง่ คัง่ และมีความสุข
นั่นเอง
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เดือนกรกฎาคมจะเป็นเดือนแห่งเทศกาลกิออง ที่เกียวโตจะ
จัดงานนี้กันยาวตลอดทั้งเดือนเลย ไม่ว่าจะเป็นแถวสถานีรถไฟ
เกียวโตและถนนชิโจ (Shijo) ก็จะมีอารมณ์ของงานเทศกาลกิอองนี้
อยู่ด้วยเกือบตลอดเดือน
เทศกาลกิออง จะคล้ายๆ กับงานเทศกาลหลายๆ งานของ
จังหวัดอื่นๆ ในญี่ปุ่น ก็คือมีขบวนแห่รถที่ประดับประดากันอย่าง
วิจิตรตระการตา (ไม่ใช่แต่งรถกระบะ หรือรถบรรทุกมาร่วมขบวน
เหมือนบ้านเรานะ เขาจะมีรถแห่ประจ�ำเทศกาลโดยเฉพาะเลย)
ส�ำหรับเทศกาลกิออง จะมีรถแห่เข้าร่วมขบวน 32 คัน แบ่งเป็น 2
แบบเรียกว่า Yama กับ Hoko ที่เป็นไฮไลท์ก็น่าจะเป็นแบบ Hoko
เพราะมีขนาดใหญ่โตมาก สูงราวตึก 2 ชั้น หนักเกือบ 10 ตันเลยที
เดียว ซึ่งอาจจะท�ำให้ต้องใช้ผู้ร่วมขบวนส�ำหรับรถแห่แต่ละคันถึง
เกือบ 50 คน!
3. เทศกาล Tanabata จัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม เป็น
เทศกาลขอพรจากดวงดาว เชื่อว่าเป็นเทศกาลที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
เล่าเก่าแก่ของชาวจีน ซึง่ เป็นเรือ่ งราวของ Orihime「織姫」เจ้าหญิง
ทอผ้า ธิดาของเจ้าแห่งท้องฟ้า หรือพระราชา Tentei 「天帝」กับ
หนุ่มเลี้ยงวัวชื่อว่า Hikoboshi 「彦星」Orihime นั้น มีฝีมือในการ
ทอผ้าซึง่ ราชา Tentei โปรดปรานเป็นอย่างมาก ปกติ Orihime จะทอ
ผ้าอยู่บริเวณแม่น�้ำสวรรค์ Amanogawa 「天の川」 ที่ซึ่ง Hikoboshi ก็ทำ� หน้าทีเ่ ลีย้ งวัวอยู่ ต่อมาทัง้ คูก่ ห็ ลงรักกัน และก็ได้แต่งงาน
และใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข จนหลงลืมหน้าที่ของตน
Orihime ไม่ได้ท�ำหน้าที่ทอผ้าให้พระราชา Tentei เหมือนเคย ส่วน
วัวของ Hikoboshi ก็ถูกปล่อยปละละเลยและเผ่นพ่านไปทั่วสวรรค์
พระราชา Tentei โกรธมากและท�ำโทษทัง้ สองให้พรากจากกันตลอด
กาล (เศร้าสุดๆ) โดยทีม่ แี ม่นำ�้ สวรรค์กนั้ ขวางทัง้ คูไ่ ว้ แต่ในทีส่ ดุ ราชา
Tentei ก็ทนเห็น Orihime โศกเศร้าไม่ได้ จึงอนุญาตให้ทั้งคู่เจอกัน
ได้ในวันที่เจ็ด เดือนเจ็ดของทุกปี ซึ่งก็หมายความว่าปีหนึ่งเจอกันได้
แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กลายเป็นต�ำนานเล่าขานกันมาจนถึง
ปัจจุบัน
ต� ำ นานนี้ ก็ อิ ง กั บ กลุ ่ ม ดาวบน
ท้องฟ้าด้วย ซึ่ง Orihime นั้น หมายถึง
กลุ่มดาว Vega ส่วน Hiko-

boshi นั้นหมายถึงกลุ่มดาว Altair และแม่น�้ำสวรรค์ Amanogawa
นัน้ ก็คอื ทางช้างเผือกนัน่ เอง เทศกาลนีผ้ คู้ นจะเขียนค�ำอธิษฐานของ
ตนลงบนแผ่นขอพร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรียกว่า Tanzaku 「短冊」
เพื่อน�ำไปผูกบนกิ่งไผ่
4. เทศกาล Obon ตรงกับวันที่ 13 - 15 สิงหาคม (บางแห่ง
เป็นช่วงกลางเดือนกรกฎาคม) เพื่อเป็นการเซ่นไหว้วิญญาณของ
บรรพบุรุษ คนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า ในเทศกาลโอบ้ง วิญญาณของผู้
เสียชีวิตบรรพบุรุษ จะกลับมาที่บ้านตนเอง เพื่อพบปะกับครอบครัว
คนในบ้านก็จะท�ำอาหารเลี้ยงดูทั้งอาหารคาวหวาน เพื่อเซ่นไหว้ดวง
วิญญาณทีก่ ลับมา สิง่ ทีข่ าดไม่ได้ในการจัดชุดเซ่นไหว้บรรพบุรษุ ของ
คนญี่ปุ่น คือ มะเขือยาวและแตงกวา ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกของสิ่งนี้
ว่า โซเรียวอุมะ (โซเรียว=รับ-ส่ง,อุมะ=ม้า) มีความหมาย คือ ม้าเป็น
พาหนะที่ไว้รับส่งดวงวิญญาณ เนื่องจากความเชื่อว่า วิญญาณไม่มี
ขา ไม่สามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ โดยจะมีการจุดไฟต้อนรับที่
หน้าบ้าน ถวายผักบูชา มีการละเล่น
เมื่อถึงคราวที่ต้องส่งดวงวิญญาณกลับ ก็จะมีพิธีจุดไฟเพื่อ
ส่งดวงวิญญาณกลับไปทีจ่ งั หวัดเกียวโต เป็นทีท่ มี่ ชี อื่ เสียงมากในทุกๆ
ปี จะมีนกั ท่องเทีย่ ว ไปเยีย่ มชมการจุดไฟบนเขา เพือ่ ส่งดวงวิญญาณ
เราเรียกว่า โอคุริฮิ (โอคุรุ=ส่ง , ฮิ=ไฟ), (send-off fire)
5. วันหยุดฤดูร้อน (Natsu-yasumi) เป็นช่วงวันหยุดฤดู
ร้อนของสถาบันการศึกษารวมไปถึงบริษัท
6. เทศกาลฤดูร้อน (Natsu Matsuri) เทศกาลที่จัดขึ้นตาม
วัด หรือศาลเจ้าชินโต รูปแบบจะคล้ายๆ งานวัดของบ้านเรา จัดใน
ช่วงเดือนกรกฏาคม ถึงเดือนสิงหาคม เป็นช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่น ด้วย
สภาพอากาศทีไ่ ม่หนาวเย็นจนเกินไป บวกกับสภาพท้องฟ้าทีโ่ ปร่งใส
ไร้เมฆฝน ผู้คนจึงรู้สึกสดชื่นและพร้อมจะออกมาสนุกสนานกับ
เทศกาลต่างๆ กันอย่างเต็มที่โดยในงานเทศกาลจะมีการร�ำ Bonodori การเปิดแผงขายของ การช้อนปลาทองและกิจกรรมพิเศษอืน่ ๆ
เช่น การประกวดคาราโอเกะ เป็นต้น
7. เทศกาลดอกไม้ไฟ เป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองความ
สนุกสนานในช่วงฤดูร้อน โดยตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จะมีการจุด
ดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา งานเทศกาล
ดอกไม้ไฟทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ของคนญีป่ นุ่ และนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติก็คือ เทศกาลดอกไม้ริมแม่น�้ำสุมิดะงาวะที่
กรุงโตเกียวนั่นเอง โดยคนญี่ปุ่นก็จะใส่ชุดกิโมโน
ล�ำลองที่เรียกว่า ยูกาตะ ออกไปร่วมงานเทศกาลกัน
อย่างคึกคัก
เป็นอย่างไรบ้างครับ คงจะเห็นแล้วว่า ช่วงฤดู
ร้อนเป็นช่วงเวลาแห่งความน่าสนุกสนานและการ
เฉลิมฉลองอย่างแท้จริงของญี่ปุ่นเลยทีเดียว สภาพ
อากาศก็ไม่ตา่ งกับบ้านเราสักเท่าไร รวมถึงการเดินทาง
ถ้าเป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 2 อาทิตย์ก็ไม่ต้องขอวีซ่าอีกแล้ว ก็น่า
จะเป็นสิ่งดึงดูดให้คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมากขึ้นนะครับ
ส�ำหรับฉบับนี้คงต้องขอลาท่านผู้อ่านไปแต่เพียงเท่านี้ แล้ว
พบกันในฉบับต่อๆ ไปนะครับ TPA
news
		

No. 201 September 2013
●

ขอบคุณที่มาจาก: www.marumura.com
www.worldholiday.com

