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ส
วัสู่ดืีค่รับั พบักัับัค่อลัมน์ “สู่น่กักัับัภาษาญี�ป่่น” ใน 

TPA News ในฉบัับัเดืือนกัันยายนนะค่รับั สู่ำหรับั

ฉบับัันี�จะไดืพ้บักับััเรื�องราวเกัี�ยวกับััภาษาหรอืวัฒินธรรมญี�ป่น่อะไร

นั�น เช่ิญที่�านผ่้อ�านติดืตามไดื้เลยค่รับั

ช่�วงที่ี�ผ่้เข้ียนกัำลังเข้ียนต้นฉบัับัอย่�นี� ที่ั�งประเที่ศัไที่ย และ

ญี�ป่่นกั็ยังอย่�ในช่�วงข้าข้้�นข้องกัารแพร�ระบัาดืข้องเช่ื�อโค่วิดื-19 

ไดื้ข้�าวว�าในประเที่ศัญี�ป่่นมีผ่้ติดืเชื่�อโค่วิดืถ้ง 200,000 กัว�าค่น 

ต�อวันเลยทีี่เดีืยว ประเที่ศัไที่ยเราก็ัน�าจะมีจำนวนผ่ติ้ดืเช่ื�อไม�แพ้กันั 

เอาละค่รับั เรามาเปลี�ยนเป็นเรื�องสู่น่กั ๆ กัันดืีกัว�า ผ่้เข้ียน

จะพาที่�านผ่้อ�านเทีี่�ยว (ที่ิพย์) อีกัแล้ว เดืือนกัันยายนเป็นช่�วงทีี่� 

เข้้าสู่่�ฤดื่ใบัไม้ร�วงข้องประเที่ศัญี�ป่่น ซ้�งเป็นฤดื่กัาลที่ี�ช่าวญี�ป่่น

ช่อบัมากั เนื�องจากัมีค่วามเปลี�ยนแปลงข้องอากัาศั จากัฤดื่ร้อน

ที่ี�อากัาศัร้อนอบัอ้าวมาสู่่�อากัาศัเย็นสู่ดืช่ื�น นอกัจากันั�น ยังเป็น

ช่�วงข้องกัารเก็ับัเกัี�ยวผักั และผลไม้ตามฤดื่กัาลอีกัมากัมาย และ

ที่ี�สู่ำคั่ญคื่อใบัไม้เปลี�ยนสีู่ที่ี�ช่าวไที่ยเราก็ัช่ื�นช่อบัไม�แพ้ดือกัไม้ 

สู่วย ๆ  ในฤดื่ใบัไม้ผลินั�นเอง เที่ศักัาลข้องฤดื่ใบัไม้ร�วงกั็มีค่วามน�า

สู่นใจไม�แพ้กััน ผ่้เขี้ยนข้อแนะนำเที่ศักัาลฤดื่ใบัไม้ร�วงพร้อมกัับั

ภาษาญี�ป่่นที่ี�น�าสู่นใจ ดืังต�อไปนี�นะค่รับั

➀ お月見 (O-tsukimi เทิศูกัาลช้มพื่ร้ะจันทิร้์) ช่�วง

ประมาณ์กัลางเดืือนกัันยายนถ้งต้นเดืือนต่ลาค่ม

เที่ศักัาลนี�มีค่วามค่ล้ายค่ล้งกัับัเที่ศักัาลไหว้พระจันที่ร์ข้อง

บั้านเรานะค่รับั ช่าวญี�ป่่นเองก็ัมีธรรมเนียมในกัารไหว้พระจันที่ร์

เช่�นเดืียวกััน โดืยในวัน 十五夜 (Juugoya วันข้้�น 15 ค่�ำ) จะมี

เทศกาล
ในฤดูใบไม้ร�วง

ของญึ่่�ปุ่่�น

กัารนำ お供え (O-sonae ข้องไหว้) ซ้�งมี 月見団子 (Tsukimi 

dango ที่สู่้ค่ิมิ ดืังโงะ) หรือข้นมช่มพระจันที่ร์ที่ำจากัแป้งข้้าวเจ้า 

ผสู่มกัับัแป้งข้้าวเหนียวปั�นเป็นกั้อนกัลมเป็นสู่ัญลักัษณ์์แที่น

พระจันที่ร์ และ ススキ (Susuki หญ้ามิสู่แค่นที่ัสู่ หรือกักัจีน) 

➁ 大阪岸和田だんじり祭り (Osaka Kishiwada 

Danjiri Matsuri เทิศูกัาลด้ันจ่ร้่ค่ช้่วิ่าด้ะ โอซึ่ากั้า) ช่�วงต้นเดืือน

กันัยายน เป็นเที่ศักัาลทีี่�มชี่ื�อเสีู่ยงข้องเมืองคิ่ช่วิาดืะ จงัหวัดืโอซาก้ัา

ด้นัจร่้ ่หมายถง้รถไมข้้นาดืใหญ� ซ้�งจะใช่ค้่นประมาณ์ 500 ค่นลากั

รถดืันจิรินี�ไปที่ั�วเมือง ในสู่มัยโบัราณ์ประเพณ์ีกัารลากัรถดัืนจิรินี� 

มีข้้�นเพื�อข้อให้ผลผลิตที่างกัารเกัษตรอ่ดืมสู่มบ่ัรณ์์ ปัจจ่บัันมี 

นักัที่�องเที่ี�ยวมาเพื�อช่มเที่ศักัาลนี�กัันเป็นจำนวนมากั

➂ 京都平安神宮時代祭 (Kyoto Heian Jinguu Jidai 

Matsuri เทิศูกัาลจไ่ด้แห่้งศูาลเจ้าเฮอันจงัห้วัิ่ด้เกัย่วิ่โติ) จดัืข้้�น

ในวันที่ี� 22 ต่ลาค่มข้องที่่กั ปี เป็นหน้�งในสู่ามเที่ศักัาลที่ี�มีช่ื�อเสู่ียง

ข้องจังหวัดืเกัียวโต 

เกัยีวโตเป็นเมืองทีี่�มปีระวัตศิัาสู่ตร์ยาวนาน เป็นเมืองหลวง

เกั�าข้องญี�ป่่นกัว�า 1,000 ปี เที่ศักัาลนี�เป็นกัารย้อนประวัติศัาสู่ตร์ 

อันยาวนานข้องเกัียวโต ผ่้ เข้้ าช่มเที่ศักัาลนี�จะไดื้ เรียนร่้

ประวัติศัาสู่ตร์ และวัฒินธรรมข้องเกัียวโตในแต�ละย่ค่สู่มัย โดืย

ข้บัวนพาเหรดืจำนวนกัว�า 2,000 ค่น จะแต�งตัวให้เข้้ากัับัย่ค่สู่มัย

นั�น ๆ  โดืยเริ�มจากั 明治維新 (Meiji ishin กัารปฏิิร่ปสู่มัยเมจิ ค่.ศั. 

1868-1889) แล้วย้อนย่ค่กัลับัไปยังสู่มัยโบัราณ์

ประพันธ์์ รัตนสมบััติ

โรึงเรึ่ยนภาษาและวัฒนธรึรึม ส.ส.ที่.
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➃ 浅草鷲神社酉の市 (Asakusa Ootori Jinja Tori no 

Ichi เทิศูกัาลอะสะกัุสะ โทิร้่โนะอ่จ่) จัดืข้้�นในเดืือนพฤศัจิกัายน

ข้องที่่กัปี เที่ศักัาลที่ี�แต�เดืิมนั�นเริ�มต้นจากักัารเฉลิมฉลองกัาร 

เกั็บัเกัี�ยวในฤดื่ใบัไม้ร�วง หลังจากันั�นกั็พัฒินามาเป็นเที่ศักัาลแห�ง

กัารข้อโช่ค่ลาภ และข้อใหก้ัจิกัารร่�งเรอืง จนปจัจบ่ันัเปน็งานออกัรา้น 

จำหน�าย お守り (O-mamori เค่รื�องราง) และ 縁起物 (Engi-mono 

ข้องนำโช่ค่) ภายในศัาลเจ้าโอโที่ริแห�งย�านอะสู่ะกั่สู่ะ โดืยในงาน

จะข้ายวัตถ่นำโช่ค่ที่ี�มีชื่�อเสู่ียงเรียกัว�า 熊手 (Kumade ค่่มะเดืะ) 

แปลตรง ๆ ว�า มือหมี มีลักัษณ์ะเหมือนค่ราดื ที่ี�พ�อค่้าแม�ค่้าจะซื�อ

ไปประดืบััเพื�อเรยีกัที่รพัยเ์ข้า้รา้นข้องตนเอง เที่ศักัาลนี�เปน็เที่ศักัาล

ที่ี�นกััที่�องเทีี่�ยวสู่ามารถเรียนร่วั้ฒินธรรมข้องญี�ป่น่ได้ื

เป็นอย�างดืีที่ีเดืียว

ลำดืับัต�อไปจะข้อนำเสู่นอบัที่สู่นที่นาที่ี�ที่�าน 

ผ่้อ�านอาจนำไปใช่้ถ้ามีโอกัาสู่ไปเที่ี�ยวที่ี�ประเที่ศั

ญี�ป่่นไดื้นะค่รับั 

A: 東京は  どうでしたか。Tokyo wa dou deshita ka.

B: たのしかったですよ。Tanoshikatta desu yo.

ゆうめいな  お寺を  見ました。Yuumei na o-tera o 

mimashita.

それから  おみやげを  買いました。Sorekara o-

miyage o kaimashita.

A: よかったですね。Yokatta desu ne.

A: ไปเที่ี�ยวโตเกัียวเป็นอย�างไรบั้างค่รับั

B: สู่น่กัดืีนะค่รับั

ไปดื่วัดืที่ี�มีช่ื�อเสู่ียง 

จากันั�นกั็ซื�อข้องฝ้ากัค่รับั

A: ดืีเลยค่รับั

たのしいtanoshii  สู่น่กัสู่นาน たのしかった  tano-

shikatta เป็นร่ปอดืีตข้อง tanoshii

ゆうめい（な）yuumei (na) มีช่ื�อเสู่ียง

おてらotera วัดืที่างพ่ที่ธศัาสู่นา

見ます mimasu ดื,่ ช่ม 見ました mimashita เป็นรป่อดีืต

ข้อง mimasu

それから sorekara หลังจากันั�น 

おみやげ o-miyage ข้องฝ้ากั, ข้องที่ี�ระล้กั

買います kaimasu ซื�อ 買いました kaimashita เป็นร่ป

อดืีตข้อง kaimasu

เป็นอย�างไรบ้ัางค่รับั หวังว�าที่�านผ้่อ�านจะได้ืรับัค่วามร่ ้

ไม�มากักั็น้อยนะค่รับั กั�อนจะจบักัันไปในฉบัับันี� 

ข้ออน่ญาตประช่าสู่ัมพันธ์กัิจกัรรมข้องโรงเรียนภาษา 

และวัฒินธรรม สู่.สู่.ที่. สู่ักัเล็กัน้อยนะค่รับั เป็นกัิจกัรรมที่ี�ชื่�อว�า 

TPA Sukhumvit 29 Open House ในงานจะมีกัารออกัร้าน 

แนะนำหลกััสู่ต่ร ช่ั�นเรยีนแบับัไฮบัรดิื และสู่มัมนา โดืยงานจะมขี้้�น

ในวนัศัก่ัรท์ี่ี� 28 - วนัอาที่ติยท์ี่ี� 30 ตล่าค่ม 2565 เวลา 9.00 – 18.00 

น. ณ์ สู่มาค่มสู่�งเสู่ริมเที่ค่โนโลยี (ไที่ย-ญี�ป่่น) หรือ สู่.สู่,ที่. สู่่ข้่มวิที่ 

ซอย 29 แล้วพบักัันในงานนะค่รับั สู่วัสู่ดืีค่รับั

ข้้อม่ลอ้างอิง

https://matcha-jp.com/easy/1348

https://ohmatsuri.com/th/articles/tokyo-asakusa-

torinoichi




