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ธรรมเนียมการเก็บเถา้กระดูก 

ของผู้วายชนมด์ว้ยตะเกียบ 
Japanese Style 

การเก็บเถ้ากระดูกแบบ “ฮาชิวะตาชิ” 

ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น หลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพ

และเผาร่างของผู้วายชนม์แล้ว เหล่าบรรดา

ลูกหลานและญาติๆ ก็จะช่วยกันเก็บเถ้า

กระดูกของผู้วายชนม์เพื่อบรรจุไว้ในโกศ 

หากมองเผินๆ คงไม่ต่างอะไรกับการเก็บเถ้า

กระดูกหลังจากการเผาร่างผู้วายชนม์ตาม

ธรรมเนียมของคนไทยใช่ไหมครับ แต่เพื่อนๆ 

รู้ไหมว่าการเก็บเถ้ากระดูกผู้วายชนม์ตาม

ธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่นนั้น ไม่ได้เก็บโดยใช้

มือเปล่า แต่จะใช้ตะเกียบคีบ ซึ่งธรรมเนียม

ปฏิบัตินี้ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า “ฮาชิวะตาชิ” 

วิธีการเก็บเถ้ากระดูกแบบฮาชิวะตาชิ คือ

การที่ครอบครัวของผู้วายชนม์จะจับคู่กัน

และใช้ตะเกียบช่วยกันคีบกระดูกของผู้วาย

ชนม์เพื่อบรรจุลงในโกศ เมื่อฝ่ายหนึ่งใช้

ตะเกียบคีบกระดูกขึ้นมาแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งก็

จะใช้ตะเกียบคีบเพื่อรับกระดูกนั้นแล้ววางลง

ในโกศนั่นเอง โดยธรรมเนียมดังกล่าวนี้ได้

ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานจนกลายเป็นเป็น

เอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยัง

กล่าวกันว่าในสมัยก่อนจะมีการคีบและส่ง

มอบกระดูกให้กับบุคคลในครอบครัวของผู้

วายชนม์ทุกคนเพื่อน าไปเก็บรักษาไว้ที่บ้าน

ของแต่ละคนอีกด้วย  

 

การเก็บเถ้ากระดูกแบบฮาชิวะตาชิ  นั้น 

โดยทั่วไปฝ่ายชายจะเริ่มคีบกระดูกด้านซ้าย 

ส่วนฝ่ายหญิงจะคีบกระดูกด้านขวา จากนั้น

ก็ยกกระดูกขึ้นพร้อมกัน แต่อย่างไรก็ดี อาจ

มีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตามนิกายของ

ศาสนาพุทธที่ผู้วายชนม์นับถือ หรือตาม

แนวปฏิบัติของท้องถิ่นท่ีผู้วายชนม์เคยอาศัย

อยู่ เช่น บางครอบครัวอาจมอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ประจ าเตาเผาศพเป็นผู้ด าเนินการ

เก็บเถ้ากระดูกแบบฮาชิวะตาชิทั้งหมดเลยก็

ได ้

เบื้องหลังธรรมเนียม “ฮาชิวะตาชิ” 

ในภาษาญี่ปุ่นนั้น ค าว่าตะเกียบจะอ่านออก

เสียงว่า “ฮาชิ” ซึ่งพ้องเสียงกับค าว่า ฮาชิ ที่

แปลว่าสะพาน โดยค าว่า “ฮาชิวะตาชิ” ที่ใช้

เรียกธรรมเนียมการเก็บเถ้ากระดูกของผู้

วายชนม์นั้น หากแปลเป็นภาษาไทยตรงๆ จะ

มีความหมายว่า “การส่งมอบด้วยตะเกียบ” 

ซึ่งก็พ้องเสียงกับค าว่า “ฮาชิวะตาชิ ที่แปลว่า 

“การสร้างสะพาน” 

 

โดยตามความเชื่อของศาสนาพุทธในประเทศ

ญี่ปุ่น (ฝ่ายมหายาน) กล่าวว่าโลกแบ่งเป็น

สองส่วนคือโลกที่ เราใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ 

เรียกว่าโลกคนเป็น และอีกโลกหน่ึงซึ่งมีผู้วาย

ชนม์หรือบรรพบุรุษของเราอยู่ที่นั่น เรียกว่า

โลกคนตาย โดยสิ่งที่กั้นเขตแดนระหว่างโลก

คนเป็นกับโลกคนตายนั้นคือแม่น้ าที่เรียกว่า 

“ซันซุ” ซึ่ งดวงวิญญาณทุกดวงจะ ต้อง

เดินทางข้ามแม่น้ าแห่งนี้เพื่อไปยังแดนสุขาวดี 

แต่หากระหว่างก าลังข้ามเกิดถูกกระแสน้ าซัด

ไหลไปล่ะก็ อาจท าให้ดวงวิญญาณนั้นต้อง

ตกสู่นรก ดังนั้น เพื่อให้ผู้วายชนม์สามารถ

เดินทางข้ามแม่น้ าดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย 

จึงเกิดธรรมเนียมฮาชิวะตาชิขึ้น โดยการคีบ

กระดูกและส่งต่อให้อีกฝ่ายคีบรับต่อไปนั้น

เปรียบเสมือนเป็นการสร้าง หรือส่งมอบ

สะพาน ฮาชิวะตาชิ ให้กับผู้วายชนม์เพื่อใช้

เดินทางข้ามแม่น้ าซันซุได้อย่างแคล้วคลาด

ปลอดภัยนั่นเอง นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อวา่ 

การให้คนในครอบครัวช่วยกันคีบกระดูกของ

ผู้วายชนม์เพื่อบรรจุลงโกศนั้น ยังเสมือนเป็น

การให้คนในครอบครัวร่วมกันแบ่งเบาความ

เศร้าโศกเสียใจของแต่ละคนอีกด้วย 

การใช้ตะเกียบคีบส่งอาหารให้กันมันผิด

มารยาท ! 

เมื่ออ่านมาถึง

ต ร ง นี้ แ ล้ ว 

เ พื่ อ น ๆ  ค ง รู้

แล้วใช่ไหมครับ

ว่ า เ ว ล า ช า ว

ญ่ีปุ่นจะเก็บเถ้า

กระดูกของผู้วายชนม์ เค้าจะใช้ตะเกียบใน

การคีบและให้อีกคนคีบรับต่อไป ดังนั้น การ

ใช้ตะเกียบคีบอาหารส่งให้แก่กันแบบตะเกียบ

ต่อตะ เกียบจึงถือ เป็น เรื่ องผิดมารยาท

ส าหรับชาวญี่ปุ่นนั่นเอง โดยในระหว่าง

รับประทานอาหาร หากเพื่อนๆ ต้องการตัก

แบ่งอาหารให้กับคนญี่ปุ่น ก็ควรตักใส่จาน

เล็กๆ แล้วค่อยส่งให้อีกฝ่ายจะดีกว่า เพื่อจะ

ได้ไม่ผิดมารยาทนั่นเอง  
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S MART S ECRET  
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SMART MONEY 
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ประกนัสังคม 
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  L I K E  ส า ร ะ  
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 ตะลึง! ยาบ้าชนิดใหม่ สีชอ็กโกแลต ไร้กลิ่น เตือนเด็ก ๆ ระวัง 
 

ตะลึง! ต้ารวจพบยาบ้าหลากสี ทั้งสีน้้าตาล สีช็อกโกแลต เผยพิเศษ
ตรงไร้กลิ่น คาดผู้ค้าคิดค้นสูตรใหม่ให้ลูกค้าลอง เตือนผู้ปกครอง 
ระวังบุตรหลานโดนหลอกให้เสพโดยไม่รู้ตัว 
พล.ต.ต.มนธน ทิพย์จันทร์ ผบก.ภ.จ.บึงกาฬ ได้แถลงข่าวการจับกุม
ขบวนการค้ายาเสพติด หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบน้าเข้า
จากประเทศลาว และก้าลังเตรียมขนส่งให้กับคนไทย ที่บริเวณสาม
แยกท้ายหมู่บานโคกก่อง ถนนสาย 212 บึงกาฬ-นครพนม ต.โคก
ก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ จึงได้วางแผนจับกุม จนกระทั่งพบรถกระบะ

คันหนึ่งจอดอยู่ข้างทาง จากนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากป่าข้างทาง พร้อมโยนสิ่งของเข้าไปในหน้าต่าง
รถ ก่อนที่คนขับจะออกรถไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ท้าการยิงไล่ล่า จนรถยางแตก ส่วนคนขับอาศยั
ความมืดและจังหวะฝนตกจึงหลบหนีไปได้ทัง้สองคน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบภายในรถกระบะ พบห่อพลาสติก 
2 ห่อใหญ่ ภายในมียาบ้าหลากหลายสี ประกอบดว้ย สีส้ม 5,826 เม็ด, สีเขียว 190 เม็ด, สีแดง 11,737 เม็ด, 
สีน้้าตาล 1,074 เม็ด และสีช็อกโกแลต 4,732 เมด็ รวมทั้งหมด 23,559 เม็ด 

 
นอกจากนี้ยังพบใบขับขี่และหลักฐานเจ้าของรถชื่อ นายแสวง ไชยอ้าย อายุ 40  ปี บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 8 ต.
เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม ซึ่งคาดว่า เป็นของคนร้ายที่หลบหนีไปได้ โดยเจ้าหน้าที่จะได้ขออนุญาต
ศาลจังหวัดบึงกาฬออกหมายจับมาด้าเนินคดีต่อไป 
  
ขณะที่  พ.ต.อ.ชาญเดช  ศรีสังข์ ผกก.กก.สส.ภ.จ.บึงกาฬ  เปิดเผยเกี่ยวกบัยาบ้าหลากสีว่า ปกติแล้วยาบ้าที่
เห็นกันนั้นมีเพียงสีสม้ออกแดง และสีเขียวเท่านั้น แต่ในครั้งนี้ที่จับกุมได้ มีทั้งสีน้้าตาล มีช็อกโกแลตมาด้วย 
ซึ่งสีช็อกโกแลตนี้เมื่อตรวจสอบไม่พบกลิ่นใด ๆ เลย แต่เมื่อน้าไปตรวจสอบทางเคมี พบว่าเป็นยาบ้าจริง ๆ 
และเช่ือว่าแก๊งค้ายาบ้าพยายามผลิตสินค้าใหม่ ๆ มาให้ลูกค้าทดลอง จึงอยากจะฝากเตือนไปยังประชาชนให้
ระมัดระวัง เพราะบางทีลูกหลานอาจจะโดนหลอกให้เสพยาโดยไม่รู้ตัว 

  for 
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By Production Control 

อพัเดตการท าMonthly Self Improvement จากเดือน มกราคม ถึง สิงหาคม 2564 

ส ำหรบัแผนกทีท่ ำ Monthly Self Improvement แลว้  อยำ่ลมื!! เขำ้ไปอพัเดตขอ้มลูตำมทีอ่ยูด่ำ้นลำ่งน้ีดว้ยคะ่ 

    X:\Center\Data\F-Movement Project\Monthly Self Improvement\2021 

 

file:///X:/PA/All Link file for PA data/PA Link File.xlsx
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 ท ำยงัไงถงึจะชว่ยประหยดัคำ่ไฟในชว่งนี้ไดบ้ำ้ง ยิง่หลำยคนตอ้ง Work From Home ในชว่งอยูบ่ำ้น

ป้องกนักำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19 กย็ิง่มกีำรใชไ้ฟฟ้ำในบำ้นมำกขึน้กวำ่เดมิ งัน้ลองมำดวูธิปีระหยดัไฟฟ้ำที่

แนะน ำโดย “การไฟฟ้า” กนัหน่อยดกีวำ่ วำ่มวีธิกีำรไหนทีจ่ะชว่ยใหเ้รำประหยดัคำ่ไฟไดบ้ำ้ง? มำหำค ำตอบไป

พรอ้มกนั  

1. เปิดหน้าต่างรบัลมและแสงธรรมชาติ 

กำรท ำงำนอยูท่ีบ่ำ้นเรือ่งทีต่อ้งใหค้วำมส ำคญักค็อื เรือ่งของแสงสวำ่งตอ้งเพยีงพอ แต่จะใหเ้ปิดไฟตลอดเวลำก็
คงเปลอืงไฟแย ่วธิแีรกที ่“กำรไฟฟ้ำ” แนะน ำกค็อืใหค้ณุเปิดมำ่นและเปิดหน้ำต่ำงใหแ้สงสวำ่งและลมธรรมชำติ
ผำ่นเขำ้มำในบำ้น ซึง่ถอืเป็นทำงเลอืกทีด่สี ำหรบักำรประหยดัพลงังำนในชว่งทีม่ ีกำร Work from home ทีส่ ำคญั
กำรเปิดใหอ้ำกำศถ่ำยเทยงัจะชว่ยลดควำมเสีย่งของ COVID-19 ไดอ้กีดว้ย 

2. เลือกใช้หลอด LED สว่างแถมประหยดัไฟ 

หลำยคนคงรูว้ำ่หลอดไฟแบบเดมิ ไมว่ำ่จะเป็นหลอดไสห้รอืหลอดฟลอูอเรสเซนตก์ต็ำม เมือ่น ำมำใชง้ำนพบวำ่
กนิไฟมำกกวำ่หลอด LED หำกเทยีบจำกจ ำนวนหลอดทีเ่ทำ่กนั ดงันัน้ หำกเปลีย่นมำใชห้ลอด LED จะสำมำรถ
ใหค้วำมสวำ่งไดม้ำกกวำ่ และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มๆ กนั 
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3. ตัง้ Sleep Mode ในแลป็ทอ็ปเสมอ 

กำร Work from home คนสว่นใหญ่นิยมใชแ้ลป็ทอ็ป ซึง่กำรท ำงำนบนแลป็ทอ็ปกก็นิไฟพอสมควร แต่มวีธิชีว่ย
ประหยดัไฟคอื ใหต้ัง้ Sleep Mode เอำไวเ้สมอ เมือ่ไมไ่ดใ้ชห้น้ำจอกจ็ะปิดอตัโนมตั ิอกีทัง้ควรปรบัแสงจอไม่
สวำ่งเกนิไป กช็ว่ยประหยดัไฟได ้

4. ปิด Gadget ไร้สาย เมือ่ไร้การเช่ือมต่อ 

ส ำหรบัอุปกรณ์แกด็เจด็ต่ำงๆ แบบไรส้ำย เชน่ ล ำโพงไรส้ำย ควรปิดทนัทเีมือ่เลกิใช ้ไมเ่สยีบปลัก๊ทิง้ไว ้จ ำขึน้

ใจวำ่เมือ่ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้ำหรอือุปกรณ์ไรส้ำยต่ำงๆ แมว้ำ่จะไมม่กีำรเชือ่มต่อกย็งัคงมกีำรท ำงำนอยู ่และใช้

กระแสไฟฟ้ำในกำรหล่อเลีย้งระบบ ดงันัน้อุปกรณ์ไหนทีไ่มจ่ ำเป็น กค็วรปิดเครือ่งและถอดปลัก๊ทนัท ีเพือ่ชว่ย

ประหยดัไฟฟ้ำ หรอือยำ่งกำรใชห้ฟัูงกค็วรเลอืกหฟัูงแบบมสีำย เพรำะใชก้ระแสไฟฟ้ำน้อยกวำ่หฟัูงไรส้ำย 

5. เลือกมุมท างานมุมเดียว และตัง้เวลาการใช้ไฟ 

แมจ้ะท ำงำนทีบ่ำ้นแต่กค็วรตัง้เวลำในกำรท ำงำน เพื่อตัง้ชว่งเวลำในกำรใชไ้ฟฟ้ำใหช้ดัเจนใหเ้หมอืนอยูท่ี่

ท ำงำน เชน่ เริม่งำน 9.00 น. เริม่ใชไ้ฟฟ้ำ เชน่ เปิดแลป็แทป็ เสยีบปลัก๊อุปกรณ์ไฟฟ้ำทีต่อ้งใชต้่ำงๆ นำนำ 

เวน้เทีย่ง และปิดตอน 17.00 น. โดยกำรก ำหนดเวลำทีช่ดัเจนจะท ำใหใ้ชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้ำไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

และประหยดัไฟสว่นอื่นๆ ทีไ่มจ่ ำเป็น กจ็ะชว่ยประหยดัไปไดอ้กีทำง 

6. ดแูลตู้เยน็อย่างเหมาะสม อย่าเปิดตู้เยน็บ่อย 

ส ำหรบัวธิกีำรใชง้ำนตูเ้ยน็ใหม้ปีระสทิธภิำพและประหยดัไฟ ไดแ้ก่ กำรตัง้ตูเ้ยน็ควรตัง้หำ่งจำกผนงัอยำ่งน้อย 
15 ซม. เพือ่ใหอ้ำกำศถ่ำยเทสะดวก ไมค่วรตัง้อยูใ่กลแ้หล่งควำมรอ้น เพรำะควำมรอ้นท ำใหตู้เ้ยน็ท ำงำนหนกั
มำกขึน้ต่อมำคอือยำ่เปิดตูเ้ยน็บ่อย เพรำะเมือ่เรำเปิดบ่อยตูเ้ยน็ตอ้งท ำงำนเพิม่ขึน้ในกำรรกัษำควำมเยน็ท ำให้
กนิไฟมำกขึน้  
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อกีอยำ่งคอื ควรละลำยน ้ำแขง็สม ่ำเสมอเพือ่ใหตู้เ้ยน็ท ำควำมเยน็ไดด้โีดยทีไ่มต่อ้งท ำงำนหนกัเกนิไป และควร
จดัระเบยีบตูเ้ยน็ทกุครัง้เมือ่มขีองใหมเ่ขำ้มำแช ่เพรำะยิง่มขีองแน่นตูเ้ยน็จะยิง่ท ำใหค้วำมเยน็ไหลเวยีนไม่
สะดวก และและกนิไฟมำกขึน้นัน่เอง  

7. ตัง้เวลาปิดแอรก่์อนเวลาต่ืนนอน 30 นาที 

อีกหน่ึงพฤติกรรมประหยดัไฟง่ายๆ คือ การปิดเคร่ืองปรับอากาศล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 นาที เพราะแมว้า่
เคร่ืองปรับอากาศจะหยดุท างานไปแลว้ แต่ความเยน็จะยงัคงวนเวียนอยูภ่ายในหอ้ง ท าใหห้อ้งยงัเยน็อยู ่ถา้ท าแบบน้ี
ทุกวนั รับรองวา่ช่วยประหยดัค่าไฟไดเ้ป็นอยา่งดี และท่ีส าคญัควรเปิดแอร์ท่ีอุณหภูมิไม่ต ่ากวา่ 26 องศาฯ ถา้อยาก
เยน็สบายกวา่นั้นให้ใชวิ้ธีเปิดพดัลมช่วย กจ็ะท าใหป้ระหยดัค่าไฟไดม้ากกวา่การเปิดแอร์ท่ีอณุหภูมิต ่าเกินพอดี 

8. เล่ียงการใช้ความร้อนขณะเปิดแอร ์

ควรหลีกเล่ียงการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใหค้วามร้อนในหอ้งท่ีเปิดเคร่ืองปรับอากาศ เช่น กระติกน ้าร้อน เตารีด เตาป้ิง
ยา่งไฟฟ้า ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีท าใหค้วามร้อนในหอ้งเพิ่มข้ึน ส่งผลใหเ้คร่ืองปรับอากาศท างานหนกัมากข้ึน และในทาง
ตรงกนัขา้ม ถา้เคร่ืองปรับอากาศท างานหนกัข้ึน อุณภูมิในหอ้งเยน็ข้ึน เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีสร้างความร้อน กจ็ะตอ้งใช้
พลงังานมากข้ึนในการสร้างความร้อนเช่นกนั คือมีแต่เปลืองไฟและเปลืองไฟไปอีกเป็นเท่าตวั 

9. ฝึกถอดปลัก๊ไฟให้เป็นนิสยั 

หลำยคนอำจคดิวำ่แคปิ่ดสวติชเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้ำหลงัใชง้ำนกเ็พยีงพอแลว้ แต่ควำมเป็นจรงิ แมว้ำ่เรำจะปิดสวติช์
หลงัใชง้ำนไปแลว้ แต่กย็งัมกีระแสไฟฟ้ำไหลเวยีนเพือ่ใหพ้รอ้มใชง้ำนตลอดเวลำ ดงันัน้เรำควรปิดสวติชแ์ละ
ถอดปลัก๊เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำทกุครัง้หลงัเลกิใชง้ำน นอกจำกจะประหยดัไฟแลว้ ยงัชว่ยเพิม่ควำมปลอดภยัในบำ้นได้
อกีดว้ย 

10. รีดผา้รวมกนัครัง้ละมากๆ 

การซกัผา้และรีดผา้แต่ละคร้ังใชพ้ลงังานไฟฟ้าค่อนขา้งมาก ดงันั้นการซกัและรีดผา้รวมกนัคร้ังละมากๆ จึงช่วยให้
ประหยดัไฟไดม้ากกวา่การซกัรีดคร้ังละนอ้ยๆ เน่ืองจากไม่ตอ้งเปิดใชเ้คร่ืองซกัผา้และเตารีดบ่อยๆ การใชพ้ลงังานก็
จะลดนอ้ยลง ค่าไฟกจ็ะถูกลงตามไปดว้ย 
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กิจกรรมตอบค้าถามพลังงานและความปลอดภัย 
ประจ้าเดือน กันยายน 2564 จ้านวน 70 รางวัล   (รางวัลละ 100 บาท) 

สแกนค ำถำมได้จำก QR Code ด้ำนล่ำงค่ะ 

หำกมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหำในกำรใช้งำน QR Code รบกวนติดต่อแผนก PC ค่ะ 

https://forms.gle/ZnJASiug4kghvKNM9  


