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สวสัดคีรบั ท่านผูอ่้าน TPA News ทกุท่าน กลบั
มาพบกับคอลัมน์สนุกกับภาษา

ญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับในฉบับเดือนมกราคม 2559 ฉบับน้ีจะพบกับ
อะไรนั้น เชิญติดตามได้เลยครับ

เมือ่พดูถงึเดอืนมกราคม กค็งไม่พ้นเทศกาลปีใหม่นัน่เอง ค�า
ว่าปีใหม่ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า お正月 (O-shogatsu)

ที่มาของปีใหม่ของญี่ปุ่นนั้น คนญี่ปุ่นมีความเชื่อตั้งแต่สมัย
โบราณว่า ในวันขึ้นปีใหม่จะมีเทพเจ้าประจ�าปีใหม่ที่ชื่อว่า 年神様 
(Toshi gami sama) จะมาเยือนในแต่ละครอบครัวเพื่อน�าความสุข
ของปีนั้นๆ มาให้ ชาวญี่ปุ่นจะมีธรรมเนียมปฏิบัติหลายๆ อย่าง 
เพื่อเป็นการต้อนรับเทพเจ้าที่จะมามอบความสุขให้กับบ้าน  
ยกตัวอย่างเช่น 

1.  煤払い (Susu harai) 
ในวันที่ 13 ธันวาคม จะมีธรรมเนียมของการ 煤払い (Susu 

harai) หรือการปัดกวาดสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองออกไปจากบ้านเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล โดยจะต่างจากการท�าความสะอาดครั้งใหญ่ใน
วนัสิน้ปีทีเ่รยีกว่า  大掃除 (Osoji) ส�าหรบั Susu harai นีเ้ป็นประเพณี
ท่ีเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาซึ่งถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานเพื่อ
การต้อนรับเทพเจ้าปีใหม่นั่นเอง ส่วนการท�าความสะอาดบ้านในวัน
สิ้นปีหรือ 大掃除 (Osoji) จะท�ากันในวันสิ้นปี และเมื่อเข้าสู่วันปีใหม่
แล้วจะไม่ท�าความสะอาดบ้าน เพราะเชือ่ว่าจะกวาดส่ิงดีๆ  และความ

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

สุขออกไปจากบ้านจนหมดนั่นเอง
2.  門松 (Kado matsu) 
คือการตกแต่งต้นสน และดอกไม้ที่หน้าประตูทางเข้าบ้าน

เพือ่เฉลมิฉลองปีใหม่ กล่าวกนัว่ามจีดุเริม่ต้นมาจากการปักต้นไม้เอา
ไว้ทีห่น้าบ้านเพือ่เป็นสัญลักษณ์เวลาทีเ่ทพเจ้าปีใหม่เสด็จลงมา การ
ประดบัด้วยต้นสนนัน้เริม่ในยคุเฮอนั (ค.ศ.794 – 1185) ก่อนหน้านัน้
นิยมใช้ไม้ซีดาร์ ไม้คาเมเลีย ฯลฯ โดยมีความเชื่อกันว่า ต้นสน เป็นที่
สิงสถิตของเทพเจ้า จึงถือว่าเป็นไม้มงคล โดยการประดับต้นสนจะ
ประดับที่ด้านซ้าย และขวาของประตูบ้าน และระยะเวลาในการ
ประดับต้นสนนี้โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่างวันที่ 13-28 ธันวาคม

3.  注連飾り(Shime kazari)
คือ การตกแต่งที่หน้าประตูบ้านหรือหิ้งพระในบ้านเพื่อ

ต้อนรับเทพเจ้าปีใหม่ซึ่งมีแนวความคิดเช่นเดียวกับ Kado matsu 
โดยจะขงึเชอืกทีเ่รยีกว่า 注連縄 ( Shime nawa ) ซึง่ประดบัด้วยใบไม้
ที่เรียกว่า ゆずり葉 (Yuzuriha) ใบเฟิร์นญี่ปุ่นที่เรียกว่า 裏白 (Urajiro) 
และผลส้มญี่ปุ่นที่เรียกว่า ダイダイ(Daidai) ซึ่งแต่ละชนิดถือเป็น 
พืชมงคลของญี่ปุ่นทั้งสิ้น การขึงเชือก Shime nawa นี้เป็นการกั้น
เขตแดนให้รู้ว่าบริเวณนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสิ่งอัปมงคลจะไม่
สามารถเข้ามาในบรเิวณนีไ้ด้ ส�าหรบัระยะเวลาในการประดับ Shime 
kazari ก็จะเหมือนกับการประดับต้นสนคืออยู่ระหว่างวันที่ 13 – 28 
ธันวาคม

お正月 (O-shogatsu)

เทศกาลปีใหม่ของญี่ปุ่น
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4.  若水 (Wakamizu) 
หมายถึงน�้าที่ตักมาในเช้าตรู่ของวันขึ้นปีใหม่ โดยน�้านี้จะน�า

ไปถวายทีห่น้าห้ิงพระ จากนัน้จะน�าน�า้ไปชงชา 福茶 (Fukucha) หรอื
น�าไปต้มท�า 雑煮 (Zoni) ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าน�้านี้จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่
ไม่ดีในปีนั้นออกไป 

5. 年越し蕎麦 (Toshi koshi soba) 
เส้นโซบะจะมีลกัษณะเรยีวยาว คนญีปุ่น่จงึรบัประทานโซบะ

ในวันสิ้นปีด้วย เชื่อกันว่าจะมีอายุที่ยืนยาวเหมือนกับเส้นโซบะ และ
ยังมีความหมายท่ีว่าความทุกข์ทั้งหลายในปีที่ผ่านมาจะหมดไป 
พร้อมรับความสุขในปีใหม่ที่ก�าลังจะมาถึง 

6. 雑煮 (Zoni) 
คือ อาหารที่น�าแป้งโมจิซึ่งถวายกับเทพเจ้าปีใหม่แล้วมาต้ม

กับเนื้อสัตว์ และผักหลายๆ ชนิด เชื่อกันว่าเมื่อรับประทานอาหารนี้
แล้วจะน�ามาซึ่งความเป็นสิริมงคล และโชคดีมาให้ โดย Zoni ใน
แต่ละภาคกจ็ะมวีตัถดุบิทีแ่ตกต่างกนัไป เช่น แถบคนัไซ (ภาคตะวนั
ตกของญี่ปุ่น) แป้งโมจิจะเป็นแป้งกลม น�าไปต้มโดยใส่มิโสะขาวลง
ไปโดยไม่ย่างไฟก่อน แต่ถ้าเป็นแถบคนัโต (ภาคตะวนัออกของญีปุ่น่) 
แป้งโมจจิะเป็นแป้งสีเ่หลีย่ม และน�าไปย่างไฟก่อนจะต้มกบัน�า้ และ
ใส่โชยุ คนญี่ปุ่นจะรับประทาน Zoni ในวันขึ้นปีใหม่ 

7.  おせち料理 (O-sechi ryori) 
คือ อาหารชัน้เลศิทีท่�าขึน้เพือ่โอกาสในการเฉลมิฉลองในเทศ

กาลส�าคญัๆ หนึง่ในนัน้กค็อืวนัขึน้ปีใหม่นัน่เอง โดยจะมกีารจัดเตรยีม
อาหารหลากหลายชนดิ และจดัวางอย่างสวยงามในภาชนะเครือ่งเขนิ
ซึ่งมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมซ้อนกันหลายๆ ชั้น เช่น 4 ชั้นหรือ  
5 ชั้น อาหารหลักๆ ก็จะมีอย่างเช่น ผักดอง เช่น รากบัวดองน�้าส้ม  
ของต้ม เช่น สาหร่ายคอมบุม้วน อาหารย่าง เช่น ปลาย่าง กุ้งย่าง  
และอาหารประเภททานเล่น เช่น ถ่ัวด�าเชื่อม เกาลัดเชื่อม เป็นต้น 
อาหารที่ใส่ในกล่องก็จะมีก�าหนดไว้ เช่น ถ้ามี 4 ชั้น ชั้นที่ 1 จะใส่
อาหารทานเล่น ชั้นที่ 2 ใส่อาหารย่าง ชั้นที่ 3 ใส่อาหารต้ม ชั้นที่ 4 ใส่
ของดอง เป็นต้น 

ในปัจจุบัน O-sechi ryori สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์-
เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นส�าหรับครอบครัวที่ไม่มีเวลาประกอบ
อาหาร และต้องการความสะดวกรวดเร็ว

8.  年賀状 (Nengajo) 
เรียกเป็นภาษาไทยก็คือ ส.ค.ส. นั่นเอง คนญี่ปุ่นจะแบ่งปัน

ความสุข ความเป็นสิรมิงคลให้กับญาติพีน้่องหรอืเพือ่นสนทิในวนัขึน้
ปีใหม่ ส.ค.ส. จะเป็นตวัแทนของการส่งความสขุนัน้ให้กบัคนทีอ่ยู่ไกล
ออกไปซึ่งไม่สามารถไปกล่าวสวัสดีปีใหม่ได้ด้วยตัวเอง คนญ่ีปุ่นจะ
เขยีนค�าอวยพรในไปรษณยีบตัรหรอืการ์ด และธรรมเนยีมนีก้ย็งัคงมี
อยู่จนถึงปัจจุบัน 

เป็นอย่างไรบ้างครบั ทกุท่านคงจะได้ทราบธรรมเนยีมในการ
เฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวญี่ปุ่นกันไปบ้างแล้วนะครับ TPA News 
ฉบบัหน้าจะได้พบกบัอะไรนัน้ กข็อได้โปรดตดิตามในล�าดบัต่อไปนะ
ครับ ส�าหรับฉบับนี้ผู้เขียนขอลา

ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ TPA
news


