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ในก่ารด้ำเนินก่ิจก่าร องคุ์ก่ร ก่าร

ปีรับัเปีล่�ยู่น แปีลงโฉม่ ปีรับัปีรุงให้ก่ิจก่าร 

หรอืองค์ุก่รทั่นสมั่ยู่ขึ�น ให้เข้ากั่บัยุู่คุกั่บัสมั่ยู่

ม่่คุวาม่สำคัุญเป็ีนอยู่่างยู่ิ�ง และเม่ื�อเราได้้

ปีรับัเปีล่�ยู่น แปีลงโฉม่จนด้่ และพร้อม่ใน

ก่ารเดิ้นต่้อไปีแล้ว ในก่ารก้่าวเดิ้นไปีข้าง

หน้าต้่อไปีนั�น ก่ารท่่�ม่่สิ�งยู่ึด้เหน่�ยู่วจิต้ใจ 

สิ�งม่งคุลด้่ ๆ เพื�อเพิ�ม่คุวาม่ม่งคุลด้่ ๆ ใน

ด้ำเนินกิ่จก่ารของเราคุงเป็ีนสิ�งท่่�ขาด้ไม่่ได้้ 

ซึ�งก่ารม่ไ่ว้ซึ�ง วตั้ถืมุ่งคุล เคุรื�องราง ของขลัง 

ขอุงขลงัขอุงญ์ี�ป็ุ�นเพ่�อุควิามรุ�งเรอุ่งขอุงกจิการ

วิตัถ่ีมงคล็ เคร่องราง

(縁起物：えんぎもの：Engimono) หรือ

ก่ารได้้รับัม่อบั หรือก่ารได้้ให้เคุรื�องราง 

ของขลังท่่�ม่่คุวาม่หม่ายู่ด้่ ๆ สำหรับัก่าร

อวยู่พร ยู่นิด้ใ่ห้ก่จิก่ารม่คุ่วาม่รุ่งเรือง รุง่โรจน์ 

คุงเป็ีนสิ�งยู่ึด้เหน่�ยู่วท่างใจของชิาวเอเชิ่ยู่

ของเราม่าโด้ยู่ต้ลอด้ ไม่เ่ว้นแม้่ก่ระท่ั�งสงัคุม่ 

ญ่�ปีุ่น ก่็ม่่คุวาม่เชิื�อในเรื�องเคุรื�องราง 

ของขลัง วัต้ถืุม่งคุลเพื�อก่ารอวยู่พร อวยู่ชิัยู่

ให้จุด้เริ�ม่ต้้น และก่้าวต้่อ ๆ ไปีของก่ิจก่าร

เจริญรุ่งเรืองเชิ่นก่ัน

สำหรับัคุวาม่เชิื�อเรื�องก่ารอวยู่พร 

อวยู่ชิัยู่ให้ก่ิจก่ารเจริญรุ่งเรืองนั�น คุนญ่�ปีุ่น

ม่่คุำว่า “商売繁盛：しょうばいはんじ
ょう：Shoubaihanjo” ท่่�ม่่คุวาม่หม่ายู่ว่า 

“ก่ารคุา้ขายู่เจรญิรุง่เรอืง” ท่่�ใชิเ้ปีน็คุำม่งคุล 

และนอก่จาก่นั�นยู่ังม่่วัต้ถืุม่งคุล เคุรื�องราง 

ของขลังเพื�อให้ 商売繁盛 “ก่ารคุ้าขายู่

เจริญรุ่งเรอืง” ท่่�เปี็นคุวาม่เชิื�อของคุนญ่�ปีุน่

อก่่ด้ว้ยู่ โด้ยู่ผ่่เ้ขยู่่นจะขอนำเสนอวตั้ถืมุ่งคุล

ยู่อด้ฮิต้ให้แก่่ท่่านผ่่้อ่านด้ังต้่อไปีน่�

วัต้ถืุม่งคุลแรก่ในก่าร 商売繁盛
น่าจะเปี็นสิ�งท่่�ชิาวไท่ยู่เราคุุ้นเคุยู่ก่ันเปี็น

อยู่่างด่้นั�นก่็คุือ “แมวกว้ก” หัร่อที�ใน

ภาษาญ่ี�ปีุ�นเรียกว่า 招き猫：まねきねこ 
：Manekineko นั�นเอง ซึ�งคุวาม่หม่ายู่ของ

แม่วก่วัก่นั�นจะขึ�นอยู่่่กั่บัม่ือข้างท่่�ยู่ก่ขึ�น 

ม่า โด้ยู่จะม่่ร่ปีแบับัท่่�แม่วก่วัก่ยู่ก่มื่อขวา 

จะเปี็นก่ารเร่ยู่ก่เงินเร่ยู่ก่ท่องให้เข้าม่า 

ส่วนแม่วก่วกั่ท่่�ยู่ก่ม่อืซ้ายู่จะเป็ีนก่ารเรยู่่ก่คุน 

หรอืเรยู่่ก่แขก่ให้เข้าม่า ด้งันั�นในคุวาม่หม่ายู่ 

 คุราด้ท่่�ได้ร้บััก่ารต้ก่แต้ง่เพื�อนำไปีเปีน็วตั้ถืุ

ม่งคุลปีระด้ับัท่ำให้ก่ิจก่ารเจริญรุ่งเรือง

ท่่�ม่า: www.vanfu.co.jp/vf/ オリジナルミニ熊手
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ของ 商売繁盛  แล้วนั�น จะเปี็นก่าร 

ใชิ้แม่วก่วัก่ท่่�ยู่ก่ม่ือขวาหรือแม่วก่วัก่ท่่�เชิื�อ

ว่าจะช่ิวยู่เร่ยู่ก่เงินเร่ยู่ก่ท่องให้เข้าม่า แต่้

ในหลายู่คุรั�ง ถืา้ผ่่ซื้�อหาวตั้ถืมุ่งคุลแม่วก่วกั่ 

อยู่าก่ได้้ท่ั�งเงินท่อง และอยู่าก่ให้ม่่แขก่ 

เข้าม่าในร้านเยู่อะ ๆ ก่็จะพบัว่าม่่แม่วก่วัก่

ท่่�ก่วัก่ท่ั�งสองม่ือ เพื�อเร่ยู่ก่ท่ั�งสองอยู่่างให้

เห็นเชิ่นก่ัน แต้่เท่่าท่่�ผ่่้เข่ยู่นสังเก่ต้ในสังคุม่

ญ่�ปุ่ีน คุนญ่�ปีุ่นเองม่ัก่จะเลือก่แม่วก่วัก่ท่่�

ยู่ก่ม่ือข้างใด้ข้างหนึ�งเส่ยู่ม่าก่ก่ว่า เพราะ

อาจจะอยู่าก่มุ่่งเน้นไปีเลยู่ว่า ต้้องก่าร

คุวาม่ม่งคุลในคุวาม่หม่ายู่ไหนให้ชิัด้เจน

ไปีเลยู่ ซึ�งอันน่�ก่็สุด้แล้วแต้่ท่่านผ่่้อ่านจะ

เลือก่ได้้เลยู่คุรับั 

สำหรบััท่่านท่่�สงสยัู่ว่า ท่ำไม่แม่วก่วกั่ 

หรือวัต้ถืุม่งคุลปีระเภท่ก่วัก่เร่ยู่ก่เงินท่อง 

เร่ยู่ก่แขก่ จะต้้องเป็ีนแม่ว เพราะอยู่่างใน

สังคุม่ไท่ยู่เองก่็ม่่วัต้ถุืม่งคุลปีระเภท่ก่วัก่

เร่ยู่ก่เงินท่อง เร่ยู่ก่แขก่เชิ่นก่ัน แต้่จะเปี็น

ผ่่้หญิง หรือท่่�เราเร่ยู่ก่ว่า นางก่วัก่ ซึ�งท่่�

ในสังคุม่ญ่�ปีุ่นนางก่วัก่ เป็ีนแม่วนั�น ถื้า

ถืาม่คุนญ่�ปีุ่นก่็น่าจะม่่เหตุ้ผ่ล หรือต้ำนาน 

หลาก่หลายู่กั่นออก่ไปีแล้วแต่้ว่าใคุรไปีได้้ยิู่น 

ม่าอยู่่างไร แต่้เหต้ผุ่ลท่่�ผ่่เ้ขยู่่นได้้ยิู่นม่าก่ท่่�สดุ้ 

คุือ แม่ว (猫：ねこ：Neko) ชิ่วยู่ไล่หน ่

(鼠：ねずみ：Nezumi) เพราะในสม่ัยู่ก่่อน 

ท่่�สงัคุม่ญ่�ปีุน่ยู่งัเนน้ก่ารท่ำเก่ษต้รก่รรม่ หน่

เปีน็หนึ�งในศตั้รพ่ชืิ ท่ั�งก่ดั้ก่นิพชืิพรรณ รวม่

แมวกวักย์กมือขุวา	 จะเป็ันการ 

เร่ย์กเงิน	 เร่ย์กทองให�เขุ�ามา	ส�วน 

แมวกวักท่�ย์กมือซ�าย์	 จะเปั็นการ

เร่ย์กคน	หรือเร่ย์กแขุกให�เขุ�ามา

ถืงึก่ดั้ก่นิผ่ลติ้ผ่ลก่ารเก่ษต้ร ท่ำใหเ้ก่ษต้รก่ร

เส่ยู่หายู่ ไม่่ได้้ผ่ลผ่ลิต้ต้าม่ท่่� ต้้องก่าร 

และผ่ลิต้ผ่ลเส่ยู่หายู่ส่งผ่ลต่้อเงินท่อง 

เม่ื�อนำไปีขายู่ ซึ�งแม่วเปี็นสัต้ว์ท่่�คุอยู่ไล่หน่

ท่่�ม่ารบัก่วนก่ารท่ำก่ารเก่ษต้ร รวม่ถึืงก่าร

เก็่บัรัก่ษาผ่ลิต้ผ่ลก่ารเก่ษต้รให้ จึงท่ำให้

สาม่ารถืเก็่บัเก่่�ยู่วผ่ลิต้ผ่ลได้้ม่าก่ และ

ผ่ลิต้ผ่ลก่ารเก่ษต้รไม่่ถื่ก่ท่ำลายู่ นำไปีขายู่

ได้้เงินได้้ท่องเยู่อะ เหตุ้ผ่ลน่� จึงท่ำให้เชิื�อม่

โยู่งไปีเรื�องคุวาม่รุ่งเรือง จนในท่่�สุด้แม่วจึง

ก่ลายู่ม่าเปี็นสิ�งม่งคุลในก่ารอวยู่พร หรือ 

นำโชิคุนำชิัยู่ให้ธีุรก่ิจรุ่งเรื�อง จนก่ลายู่ม่า

เปี็นวัต้ถืุม่งคุลแม่วก่วัก่จนถืึงปีัจจุบััน

วัต้ถืุม่งคุลต้่อม่าคุือ คราด หรือใน

ภาษาญ่�ปีุ่นจะเร่ยู่ก่ว่า คุมะเดะ (熊手：く
まで：Kumade) คุราด้ ถืือว่าเปี็นเคุรื�องม่ือ

ท่ำคุวาม่สะอาด้ของญ่�ปีุน่ม่าแต่้โบัราณ แต้่

ท่่�คุราด้ก่ลายู่ม่าเปี็นวัต้ถุืม่งคุลสำหรับั 商
売繁盛 ได้้ เปี็นเพราะว่า คุราด้ คุนญ่�ปีุ่น

ม่องว่าหน้าต้าเหม่ือนขาของนก่อินท่ร่ ซึ�ง

คุนญ่�ปีุ่นม่องว่า นก่อินท่ร่เวลาจับัเหยู่ื�อ จะ

ใชิ้งุ้ม่ขาท่่�แข็งแรงในก่ารหน่บัจับั และจะ 

จับัแน่น ไม่่ร่วง ไม่่หล่น ท่ำให้คุนญ่�ปีุ่น 

ม่องเห็นถืงึคุวาม่แขง็แรงในก่ารจบััไม่่ปีล่อยู่ 

ของเหยู่่�ยู่ว จึงท่ำให้เชิื�อม่โยู่งไปีว่า คุราด้ท่่�

เหม่ือนงุ้ม่ขาของนก่อินท่ร่นั�น จะหน่บัจับั

โชิคุลาภ คุวาม่สิริม่งคุลม่าให้อยู่่างแน่น

เหน่ยู่ว ไม่่ปีล่อยู่ ไม่่หลุด้ คุราด้จึงก่ลายู่ม่า

เปี็นวัต้ถุืม่งคุลสำหรับัก่ารอวยู่พรให้ธีุรก่ิจ

เจริญรุ่งเรืองไปีอ่ก่หนึ�งอยู่่าง ซึ�งคุราด้ท่่� 

 ร่ปีแสด้งคุวาม่เชิื�อแม่วก่วัก่ ท่่�แสด้งถืึงคุวาม่หม่ายู่ในก่ารก่วัก่ม่ือขวา หรือม่ือซ้ายู่

ท่่�ม่า: https://www.tenpo.biz/tentsu/consumer/cate_living/2016-06-15-090000/
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คราดท่�เหมือนงุ�มขุาขุองนกอินทร่

นั�น	จะหนบ่จบัโชิคล็าภ	ความสิริมงคล็ 

มาให�อย์�างแน�นเหน่ย์ว	 ไม�ปัล็�อย์ 

ไม�หล็ุด

คุนญ่�ปีุ่นม่ัก่จะนำม่าต้ก่แต่้งเพื�อเปี็นสิริ

ม่งคุลต้่อคุวาม่เจริญรุ่งเรือง ม่ัก่จะต้ก่แต่้ง

ด้้วยู่สิ�งท่่�ม่่ม่งคุลอื�น ๆ เข้าไปีจนสวยู่งาม่ 

และเพิ�ม่คุวาม่หม่ายู่ด้่ ๆ เข้าไปี จนบัาง

คุรั�งก่็ต้ก่แต้่งม่าก่ ล้นจนแท่บัไม่่เห็นต้ัว

คุราด้เลยู่ก่็ม่่

วัต้ถืุม่งคุลอ่ก่หนึ�งอยู่่างท่่� เป็ีนท่่�

นิยู่ม่สำหรับั 商売繁盛 คุือ ตัุ้�กตั้าดารุมะ 

หัร่อดารุมะซั้ง (だるま：Daruma) ซึ�ง

ต้าม่ปีก่ติ้แล้วตุ้�ก่ต้าด้ารุม่ะ จะม่่หน้าต้า

เปี็นตุ้�ก่ต้าล้ม่ลุก่ก่ลม่ ๆ ส่แด้ง ๆ ม่่หน้าต้า

ท่่�ม่่หนวด้เคุรา ต้าโบ๋ัสองข้าง เวลาขอพร 

จะต้้องใชิ้หม่ึก่ด้ำ วาด้ต้าซ้ายู่ (ถื้าถืือ 

ด้ารมุ่ะหนัหนา้เขา้หาเรา คุอืต้าท่่�อยู่่ฝ่่ัง่ขวา) 

ก่อ่น ถืา้สม่ปีรารถืนาจึงจะวาด้ต้าอก่่ขา้งให้

พร้อม่นำไปีวางบ่ัชิาไว้บันท่่�ส่ง และมั่ก่จะ

หันหน้าด้ารุม่ะออก่ไปีท่างท่ิศใต้้ (南：み
なみ：Minami) เพราะม่่คุวาม่เชิื�อว่าเปี็น

ท่ศิท่่�เป็ีนท่่�นั�งของชินชิั�นผ่่น้ำท่่�จะหนัไปีท่าง

ท่ิศใต้้) หรือถื้าไม่่สะด้วก่อาจจะเปี็นท่ิศอื�น

ได้้ ลำด้ับัต้่อม่าท่่�แนะนำคุือ ท่ิศต้ะวันออก่ 

(東：ひがし：Higashi) แต้่ยู่ก่เว้นท่ิศเหนือ 

(北：きた：Kita) เพราะจะม่คุ่วาม่หม่ายู่ ไม่่

ด้่ จึงคุวรหล่ก่เล่�ยู่ง และเม่ื�อคุรบัปีีก็่นำไปี

ฝ่าก่วัด้ หรือศาลเจ้าท่ำลายู่ แต่้เนื�องจาก่

ด้ารุม่ะเองไม่่ได้้เป็ีนวัต้ถืุม่งคุลเฉพาะ 

商売繁盛 เพ่ยู่งอยู่่างเด้่ยู่วเท่่านั�น ด้ังนั�น

สำหรับัด้ารุม่ะท่่�ใชิ้เพื�อคุวาม่เจริญรุ่งเรือง

ของก่ิจก่ารนั�น เชิื�อก่ันว่า ม่ัก่จะเปี็นด้ารุม่ะ

ส่ด้ำ หรือเปี็นอาจจะเปี็นด้ารุม่ะส่อื�น ๆ ท่่�

ม่่เข่ยู่นก่ำก่ับัว่า 商売繁盛 ท่่�ต้ัวด้ารุม่ะ ก่็

 ด้ารุม่ะส่ด้ำท่่�นิยู่ม่ใช้ิในก่ารอำนวยู่พรในเรื�องคุวาม่เจริญรุ่งเรืองของกิ่จก่าร ก่ารคุ้าขายู่ 

โด้ยู่ม่่คุำว่า 商売繁盛 อยู่่่ ท่่�ม่า: https://www.askul.co.jp/p/X016205/

สาม่ารถืนำม่าเพื�ออำนวยู่พรในคุวาม่เจริญ

รุ่งเรืองของก่ิจก่ารได้้

สำหรับัวัต้ถืุม่งคุลเพื�อคุวาม่รุ่งเรือง

ของก่ิจก่าร หรือ 商売繁盛 นั�น ยู่ังม่่อ่ก่

หลายู่อยู่่าง เช่ิน ตุ้�ก่ต้านำโชิคุฟุักุ่สึเก่ะ 

(福助：ふくすけ：Fukusuke) นก่ฮ่ก่ 

(ふくろう：Fukurou)  หรือต้ัวท่านุก่ิ 

(たぬき：Tanuki) ซึ�งวตั้ถืมุ่งคุลเหลา่น่�ลว้น

แล้วแต่้ม่่คุวาม่หม่ายู่ด่้ ๆ ท่่�ไม่่ได้้เพ่ยู่งแคุ่ 

商売繁盛 เพ่ยู่งอยู่่างเด้่ยู่ว แต้่ยู่ังม่่คุวาม่

หม่ายู่ด่้ ๆ ในเรื�องอื�น ๆ อ่ก่ด้้วยู่ ซึ�งท่่าน 

ผ่่อ่้านยู่งัสาม่ารถืหาคุวาม่หม่ายู่ และนำม่า 

เปี็นวัต้ถืุม่งคุลในก่ารเพิ�ม่คุวาม่ม่ั�นใจ 

พลังใจในก่ารด้ำเนินชิ่วิต้ในมุ่ม่ต้่าง ๆ 

ได้้คุรับั

สำหรับัสุด้ท่้ายู่น่� ในวาระท่่�วารสาร 

TPA News ปีรับัโฉม่ใหม่่ในคุรั�งน่� ผ่่้เข่ยู่นท่่�

ผ่่ก่พนัก่บัั สม่าคุม่ส่งเสริม่เท่คุโนโลยู่ ่(ไท่ยู่-

ญ่�ปีุน่) หรอื ส.ส.ท่. ม่าอยู่า่งยู่าวนาน จงึขอ

แสด้งคุวาม่ยู่นิด้ก่่บััก่า้วต้อ่ไปีของวารสารฯ 

ในคุรั�งน่� และขออวยู่พรให้ก่ารปีรับัโฉม่

คุรั�งน่� จะเป็ีนนิม่ิต้รหม่ายู่อันด้่ และม่งคุล 

ท่่�ท่ำให้วารสาร TPA News และ ส.ส.ท่. 

เจริญรุ่งเรืองยู่ิ�งขึ�น ๆ คุ่่ก่ับัสังคุม่ไท่ยู่ ให้สิ�ง

ด้่ ๆ แก่่สังคุม่ไท่ยู่แบับัน่�ต้ลอด้ไปีคุรับั


