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สวสัดี
ครับ ท่านผู้อ่าน TPA News ทุกท่าน กลับมาพบ

กับคอลัมน์สนุกกับภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับ 

ช่วงท่ีผูเ้ขยีนเขยีนต้นฉบบันีอ้ยู่ เป็นช่วงต้นเดอืนธนัวาคมทีอ่ากาศเริม่

เย็นลง แต่อุณหภูมิการเมืองกลับร้อนแรงขึ้น และมีทีท่าว่าจะร้อนขึ้น

ด้วยซ�้า เมื่อถึงเวลาที่ TPA News ฉบับนี้ออกมาซึ่งเป็นช่วงปีหน้าฟ้า

ใหม่ ก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น

ส�าหรับ TPA News ฉบับน้ีจะออกในช่วงเดือนมกราคม ซึ่ง

เป็นฤดูหนาวของประเทศญี่ปุ่น และอยู่ในช่วงปีใหม่ ซึ่งเป็นการเริ่ม

ต้นอะไรใหม่ๆ เมื่อพูดถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ในวันปีใหม่ ชาวญี่ปุ่นจะ

นิยมออกไปศาลเจ้าชินโตหรือวัดพุทธเพื่อเป็นการขอบคุณเทพเจ้า 

ในช่วงปีท่ีผ่านมา และขอพรเพื่อความปลอดภัย และความสงบสุข 

ให้กับชีวิตในช่วง 1 ปีต่อจากนี้ไป

โดยการไปสกัการะในวนัขึน้ปีใหม่นัน้เรยีกเป็นภาษาญีปุ่น่ว่า 

初詣 (Hatsu-moode) ถึงแม้ชาวญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะไม่ใช่คนที่เคร่ง

ศาสนาเท่าไรนัก แต่เมือ่ขึน้ปีใหม่กถ็อืเป็นโอกาสดทีีจ่ะได้ใช้เวลาร่วม

กันกับครอบครัว ช่วงเวลาท่ีชาวญี่ปุ่นนิยมไปสักการะกันก็คือวันที่ 

1- 7 มกราคม

ต่อไปนี้จะเป็นสถานท่ีท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่ชาวญี่ปุ่น พร้อมทั้ง

สถิติผู้ที่ไปสักการะในช่วงวันที่ 1-3 มกราคมของปีที่แล้ว เริ่มจากใน

เขตเมืองหลวงกรุงโตเกียวกันก่อนนะครับ 

Sensoji หรอืวดัอาซาคสุะท่ีชาวไทยรูจ้กักันด ีอยู่ในเขต Taito-

Ku มีผู้ไปสักการะประมาณ 2,750,000 คน

Meiji Jinguu อยูใ่นเขต Shibuya-Ku มผีูไ้ปสกัการะประมาณ 

3,150,000 คน

Tokyo Daijinguu อยู่ในเขต Chiyoda-Ku มีผู้ไปสักการะ

ประมาณ 4,500,000 คน

ต่อมาเป็นสถิติของเขตจังหวัดใกล้เคียงกรุงโตเกียว

Naritasan Shinshoji อยู่ในเมือง Narita-Shi จังหวัดชิบะ  

มีผู้ไปสักการะประมาณ 2,980,000 คน

Kawasakidaishi Heikenji อยูใ่นเมอืง Kawasaki-Shi จังหวดั

คานางาวะ มีผู้ไปสักการะประมาณ 2,960,000 คน

Tsurugaoka Hachimangu อยู่ในเมือง Kamakura-shi 

จังหวัดคานางาวะ มีผู้ไปสักการะประมาณ 2,500,000 คน 

ต่อไปเป็นสถิติในแถบคันไซหรือภาคตะวันตกของประเทศ

ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับ

Fushimi-inari Taisha อยูใ่นเมอืง Kyoto-Shi จงัหวดัเกยีวโต 

Sumiyoshi Taisha อยู่ในเมือง Osaka-Shi จังหวัดโอซาก้า 

มีผู้ไปสักการะประมาณ 2,500,000 คน

Ise Jinguu อยู่ในเมือง Ise-Shi จังหวัดมิเอะ มีผู้ไปสักการะ

ประมาณ 3,700,000 คน

ต่อมาเป็นสถิติในแถบ Chuugoku 

Hoofu Tenmanguu อยู่ในเมือง Hoofu-Shi จังหวัดยามากุ

จิ  มีผู้ไปสักการะประมาณ 430,000 คน

Izumo Taisha อยูใ่นเมอืง Izumo-Shi จงัหวดัชมิาเนะ มผีูไ้ป

สักการะประมาณ 600,000 คน 

ประพันธ์ รัตนสมบัติ 

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

เริ่มต้นสิ่งใหม่
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เริ่มต้นสิ่งใหม่
นอกจากนี้การเลือกศาลเจ้าที่จะไปสักการะก็มีผลต่อสิ่งที่จะ

อธิษฐานขอพรเช่นเดียวกัน เนื่องจากในแต่ละแห่งก็จะมีช่ือเสียงใน

ด้านที่ต่างๆ กันไป เช่นศาลเจ้าที่ชื่อลงท้ายด้วย Jingu เป็นสถานที่ที่

มีเทพเจ้าของจักรพรรดิหรือบรรพบุรษของจักรพรรดิสถิตอยู่ ดังนั้น 

การขอพรอะไรก็จะตามมักจะสมหวัง ศาลเจ้าเด่นๆ ก็คือ Meiji Jingu 

ศาลเจ้าที่มีชื่อลงท้ายด้วย Tenmangu หรือ Tenjin จะมี

เทพเจ้าที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการ และการเกษตรสถิตอยู่ การขอพรที่

เกี่ยวกับการเรียน และการเกษตรก็มักจะสมหวัง ศาลเจ้าที่เด่นทาง

ด้านนี้ก็มีอย่างเช่น Dazaifu Tenmangu ศาลเจ้าที่มีชื่อลงท้ายด้วย 

Hachiman จะเป็นที่สถิตของเทพทางด้านการรบ การขอพรเกี่ยวกับ

การงาน การคลอดบุตร ความก้าวหน้าในงานบันเทิง ก็มักจะได้ผล 

ศาลเจ้าที่เด่นๆ ก็มีอย่างเช่น Tsuruoka Hachimangu 

ศาลเจ้าที่มีชื่อลงท้ายด้วย Inari เป็นที่สถิตของเทพเจ้าที่น�า

ความอดุมสมบรูณ์มาให้กบัพชืพรรณธญัญาหาร การขอพรทีเ่ก่ียวกับ

การเกษตรหรอืธรุกจิการค้ากม็กัจะประสบความส�าเรจ็ ศาลเจ้าเด่นๆ 

ก็มีอย่างเช่น Fushimi Inari Jinja คาดว่าคงจะได้รับเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ 

เก่ียวกับการสักการะวัดพุทธหรือศาลเจ้าในญี่ปุ่นกันไปแล้วนะครับ 

ไว้ปีใหม่ปีหน้า ถ้ามีโอกาสไปฉลองปีใหม่ที่ญี่ปุ่น ก็ลองไปกราบไหว้

ขอพรกนัดนูะครบั ส�าหรบัฉบบันีข้อลาไปก่อน แล้วพบกนัในฉบับต่อๆ 

ไปนะครับ 

 

 

TPA
news

เราขึ้นเหนือกันบ้างนะครับ ไปที่ฮอกไกโด

Hokkaido Jinguu อยู่ในเมือง Sapporo-Shi จังหวัด

ฮอกไกโด มีผู้ไปสักการะประมาณ 730,000 คน

Hakodate Hachimanguu อยู่ในเมือง Hakodate-Shi 

จังหวัดฮอกไกโด มีผู้ไปสักการะประมาณ 100,000 คน

ขึ้นเหนือแล้วก็ลงใต้บ้างนะครับ แถบเกาะคิวชู

 Dazaifu Tenmangu อยู่ในเมือง Dazaifu-Shi จังหวัด 

ฟุกุโอกะ มีผู้ไปสักการะประมาณ 2,000,000 คน

Miyajidake Jinja อยูใ่นเมอืง Fukutsu-Shi จงัหวดัคาโงชมิะ 

มีผู้ไปสักการะประมาณ 1,150,000 คน 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการไปสักการะน้ันก็คือ เม่ือเดินผ่าน

ประตูวัดหรือศาลเจ้าเข้าไปก่อนถึงตัวโบสถ์ จะต้องไปที่ บ่อน�้าที่ทาง

วดัเตรียมไว้ ภาษาญ่ีปุน่เรยีกว่า 手水舎 (Choozuya, Temizuya) เพือ่

ช�าระล้างร่างกาย โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ ใช้มือขวาหยิบกระบวยตัก

น�า้ขึน้มาล้างมอืซ้าย จากน้ันมอืซ้ายเปล่ียนมาจบักระบวยตกัน�า้ล้าง

มือขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็นมือขวาจับกระบวยตักน�้าแล้วเทลงบนมือ

ซ้ายแล้วบ้วนปาก ณ จดุน้ีต้องระวงัอย่าให้ปากสัมผัสกับกระบวยตกั

น�า้โดยตรง บ้วนปากแล้วกล้็างมอืซ้าย แล้วจงึวางกระบวยในแนวต้ัง

ให้น�้าไหลผ่านเพื่อท�าความสะอาดกระบวยที่ใช้มือจับไปเม่ือสักครู่ 

แล้ววางคืนยังที่เดิม 

เมือ่ท�าความสะอาดมอืและบ้วนปากแล้วจงึเข้าไปทีต่วัโบสถ์

หย่อนเหรียญลงไปในตู้รับปัจจัย จากนั้นก็สั่นกระดิ่ง ซึ่งภาษาญี่ปุ่น

เรียกว่า 鈴 (Suzu) เพื่อขอพร โดยก่อนการขอพรนั้นจะโค้งค�านับ 2 

ครัง้ จากนัน้ตบมอื (ถ้าไปสกัการะศาลเจ้าชนิโต) หรอืพนมมอื (ถ้าไป

สักการะวัดพุทธ) เวลาที่ขอพรให้กล่าวชื่อที่อยู่ของตนเอง และขอพร

ทีต้่องการในวนัปีใหม่ ขอพรแล้วก็โค้งค�านบัอกี 1 ครัง้ จากนัน้จงึค่อย

ไปเสี่ยงเซียมซี ถ้าผลของเซียมซีออกมาดีก็น�าติดตัวกลับบ้าน แต่ถ้า

ผลออกมาไม่ดี ก็ให้ทิ้งไว้ที่วัด เมื่อสักการะเสร็จแล้ว ก็ให้ตรงกลับ

บ้านทันทีโดยไม่แวะที่ไหนเลย เน่ืองจากชาวญี่ปุ่นถือเป็นเคล็ดว่า

เป็นการน�าความศกัดิสิ์ทธ์ิหรอืพรทีไ่ด้รบัจากเทพเจ้าตดิตวักลบับ้าน

ไปทั้งหมดโดยที่ไม่ตกหล่น  

สิง่ทีอ่ยูคู่ก่บัวดัหรอืศาลเจ้าชนิโตนัน้กค็อื เครือ่งรางหรอืของ

น�าโชคนั่นเอง ซึ่งก็จะมีแบ่งตามประเภทต่างๆ เช่น เครื่องรางน�าโชค

ทางด้านการงาน การเงิน ความสุข ความรัก สุขภาพ หรือเครื่องราง

เพือ่ความปลอดภยั เป็นต้น ให้ผูไ้ปสกัการะได้เลอืกซือ้หากลบัไปเป็น

สริมิงคลกบัตนเอง โดยจะถอืเป็นธรรมเนยีมว่า เครือ่งรางทีซ่ือ้ไปแล้ว

ในปีที่แล้ว จะน�ากลับมาคืนวัด หรือศาลเจ้าในวันปีใหม่ แล้วจึงซื้อ

เครื่องรางใหม่กลับไป 




