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อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.
    

ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้คงไม่ช้าเกินไปส�าหรับการพูด
ถึงเร่ืองของปีใหม่ ขึ้นชื่อว่าปีใหม่แล้วย่อมมีความ

ส�าคัญในแต่ละวัฒนธรรมแตกต่างกันไป รวมถึงช่วงเวลาที่ถือเป็น
วันขึ้นปีใหม่ก็มีจะมีความแตกต่างกันไป เช่น วันตรุษจีนในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์และวันสงกรานต์ในช่วงเดือนเมษายน เป็นต้น

ส�าหรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้ว ก่อนที่จะรับเอาวัฒนธรรมของ
ตะวันตกท่ีก�าหนดให้วันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่นั้น แต่เดิม
ถือว่าช่วงปลายเดือนธันวาคมและต้นเดือนมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่
ตามปฏิทินโบราณอยู่แล้ว ที่เรียกว่า “ริชชุน” (立春) ดังนั้น เมื่อได้รับ
เอาวันท่ี 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามแบบสากลนั้น จึงสามารถ
สอดประสานไปได้อย่างลงตัวกับปีใหม่เดิม ในขณะที่บางวัฒนธรรม
จ�าเป็นจะต้องมีการแบ่งออกเป็นวันปีใหม่แบบสากลและวันปีใหม่
แบบวัฒนธรรมเดิม เช่น วันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ในวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ประเพณีท่ีปฏิบัติในช่วงปีใหม่แบบสากลและ
ปีใหม่แบบวัฒนธรรมเดิมก็จะแตกต่างด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีบริบท
และความเป็นมาที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการถือเอาวันปีใหม่แบบ
สากลเป็นวันข้ึนปีใหม่ก็จะน�ารูปแบบการเฉลิมฉลองตามแบบตะวัน
ออกเข้ามาด้วยไปในตัว แต่ส�าหรับวันขึ้นปีใหม่ของญี่ปุ่นแล้ว ถึงแม้
จะได้รับอิทธิพลจากตะวันตกอยู่บ้าง แต่ก็มีประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติแบบดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นที่ยังได้รับการปฏิบัติ
อยู่จนถึงทุกวันนี้

ในความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ ่น ปีใหม่ที่เรียกว่า “โชงะสึ” 
(正月) นั้น เป็นประเพณีส�าหรับการต้อนรับเทพเจ้าโทชิงามิ 
(歳神) ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ช่วยท�าให้พืชผลอุดมสมบูรณ์และปกป้อง 
คุ้มครองคนในครอบครัวให้อยู่อย่างมีความสุข ดังนั้น ที่บ้านของคน
ญี่ปุ่นจึงมีการประดับ คาโดมาซึ (門松) เครื่องประดับในวันปีใหม่
ที่ท�าจากไม้ไผ่ คนญ่ีปุ่นมักจะน�ามาวางไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อเป็นการ
ต้อนรับเทพเจ้า ชิเมคาซาริ (しめ飾り) เครื่องประดับในวันปีใหม่
ที่ท�าจากเชือกฟาง คนญี่ปุ่นมักจะน�ามาแขวนไว้ที่บริเวณทางเข้า
บ้าน หรือหิ้งพระ เพื่อขจัดเภทภัยและแสดงถึงความมีอายุยืน และ 
คางามิโมจิ (鏡餅) เครื่องประดับในวันปีใหม่ที่ท�าจากขนมโมจิ 2 ลูก
วางซ้อนกนั เพือ่บวงสรวงเทพเจ้า เพือ่เป็นการแสดงถงึความยนิดีของ

การมาเยือนของเทพเจ้าโทชิงามินั่นเอง 
ส�าหรบัความเชือ่เกีย่วกบัเทพเจ้าของญีปุ่น่นัน้ มพีืน้ฐานจาก

ความคิดที่ว่า ในทุกๆ สิ่ง มีวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งเดียวกัน เมื่อคนตาย
แล้ววญิญาณกไ็ปรวมกนัเรยีกว่าวญิญาณของบรรพบรุษุ ซึง่จะแปลง
เป็นเทพเจ้าต่างๆ และท�าหน้าที่แตกต่างกันไป

ปีใหม่ หรือ “โชงะสึ” (正月) ของญี่ปุ่น หมายถึงช่วงเวลาวัน
ที่ 1 ถึงวันที่ 3 ของเดือนมกราคม ส�าหรับวันที่ 1 นั้นเรียกว่า “กันจิซึ” 
(元日) โดยหน่วยงานราชการ หรือบริษัททั่วๆ ไปก็จะหยุดตั้งแต่ 
วนัที ่29 ธนัวาคมจนถงึ 3 มกราคม ส�าหรบัร้านค้าในช่วงก่อนปี 1980 
นั้น จะปิดร้านจนถึงวันที่ 7 มกราคม แต่หลังจากปี 1980 มาจะปิด
ร้านถึงแค่วันที่ 3 มกราคม เนื่องจากการที่ร้านค้าปิดในช่วงดังกล่าว 
จะเกิดผลกระทบกับการซื้ออาหารการกินที่ไม่สะดวก ดังนั้น ในช่วง
เวลาดังกล่าวคนญี่ปุ่นก็จะท�าโมจิ (餅) อาหารที่ท�าจากแป้งข้าวเจ้า
ที่น�ามานวด หรือตี โดยท�าเป็นลูกกลมๆ หรือแท่งสี่เหลี่ยม สามารถ
น�ามารับประทาน หรือประกอบกับอาหารอ่ืนๆ ได้ หรือโอะโซนิ  
(お雑煮) อาหารประเภทซุปที่ใส่โมจิ ส�าหรับทานในช่วงปีใหม่ รับ
ประทานกัน ซึง่เป็นการท�าครัง้เดียวและทานกันได้หลายวัน นอกจาก
นี้ยังมี โอะเซจิ (御節料理) อาหารที่แสดงถึงการอวยพรในวันปีใหม่ 
โดยมส่ีวนประกอบหลกั คือ ไข่ปลาเฮรงิ ถัว่ด�าและปลาซาร์ดีนตวัเลก็ๆ 
ตากแห้งและยังส่วนประกอบอื่น เช่น กุ้ง ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นและราคา 

แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ร้านสะดวกซื้อที่เปิดทุกวันตลอด 
24 ช.ม. ก็ท�าให้ร้านค้าต้องปรับตัวโดยการเปิดร้านเร็วขึ้นและรวม
ถึงความสะดวกในเรื่องอาหารการกินของคนญี่ปุ่นก็สะดวกสบาย
ขึ้นตามไปด้วย 

ในช่วงปีใหม่ คนญี่ปุ่นมีประเพณีในการส่งการ์ดอวยพรไป
ยังคนรู้จัก หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือพึ่งพากันในเรื่องต่างๆ ในปีที่ผ่านมา 
นอกจากนี้ก็มีการไปเยี่ยมเยียนตามบ้านของคนรู้จักเพื่ออวยพรปี
ใหม่ เนื่องจากปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาของการเริ่มสิ่งใหม่ ดังนั้น สิ่งที่
เกิดขึ้น หรือท�าในวันปีใหม่นี้ คนญี่ปุ่นจึงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ 
ยกตัวอย่างเช่น

“ฮาซึยูเมะ” (初夢) หมายถึง ความฝันในคืนวันปีใหม่ ซึ่ง
เรื่องราวในความฝันจะเป็นสิ่งที่ท�านายถึงความโชคดี หรือโชคร้าย

ปีใหม่ของ
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ตลอดปีนั้นๆ
“ฮาซโึมเดะ” (初詣) หมายถงึ การไปสกัการบชูาทีศ่าลเจ้า วดั 

หรือโบสถ์ เพื่อขอให้ตนเองมีความสุขในปีใหม่นี้
“ชิโงโตฮาจิเมะ” (仕事始め) หมายถึง การท�างานในวันแรก

ของปี ซึง่ตรงกบัวนัที ่2 มกราคม แต่เป็นลักษณะของพธีิการเพือ่ขอให้
ท�างานได้อย่างปลอดภัยและมีความสามารถมากขึ้น ซึ่งในบางกรณี
พนักงานผู้หญิงก็สวมชุดกิโมโนมาท�างานในวันนั้น

“ฮาซอึรุ”ิ (初売) หมายถึง การขายสนิค้าครัง้แรกหลงัจากเข้าสู่
ปีใหม่ ซึง่จะมกีจิกรรมจากการค้าขายปกต ิเปรยีบเสมอืนเป็นการทาย
ดวงในการค้าขายในปีนั้น ซึ่งส่วนใหญ่ในร้านค้าจะขายสิ่งที่เรียกว่า 
“ฟุกุบุกุโระ” (福袋) ซึ่งเป็นถุงที่บรรจุสินค้าหลากหลายชนิดไว้อยู่ข้าง
ในและขายในราคาท่ีถกูกว่าราคาปกต ินอกจากนีย้งัถอืเป็นการวัดดวง
ของผู้ซื้อว่าจะได้ของอะไรไปบ้าง

ยังมีอีกหลายสิ่งที่คนญี่ปุ่นปฏิบัติในช่วงปีใหม่ ที่แสดงถึง
การให้ความส�าคัญกับการเริ่มต้นใหม่ของคนญี่ปุ่นเป็นอย่างดี เช่น 
การสวมชุดใหม่ เป็นต้น ทีนี้ลองมาดูกันสิครับว่า คนญี่ปุ่นในปัจจุบัน
เขาท�าอะไรวันขึ้นปีใหม่ (อ้างอิงจากข้อมูลจาก ranking.goo.ne.jp) 

การจัดล�าดับ “สิ่งที่คนญี่ปุ่นท�าในวันปีใหม่”
อันดับที่ 1 รับประทานโอะโซนิ
อันดับที่ 2 กล่าวสวัสดีปีใหม่กับครอบครัววันขึ้นปีใหม่
อันดับที่ 3 รับประทานโอะเซจิกับครอบครัว
อนัดบัที ่4  ไปสกัการบชูาศาลเจ้ากับครอบครวัในวนัข้ึนไปใหม่

คาโดมาซึ

โอะโซนิ

ชิเมคาซาริ

โอะเซจิ

คางามิโมจิ

โอะโทโซะ

อันดับที่ 5 ดูการถ่ายทอดการแข่งขันมาราธอน
อันดับที่ 6 เตรียมตะเกียบใหม่ (祝い箸= ตะเกียบส�าหรับ

อวยพรปีใหม่)
อันดับที่ 7 เสี่ยงทายโชคชะตา (おみくじ) ที่ศาลเจ้า
อันดับที่ 8 ไปเยี่ยมเยียนญาติ
อันดับที่ 9 ดื่มโอะโทโซะ (おとそ) เหล้าอวยพรส�าหรับดื่มใน

ช่วงปีใหม่ เพื่อปัดเป่าเภทภัยและท�าให้อายุยืน
อันอับที่ 10 ไปซื้อของที่ขายครั้งแรก “ฮาซึอุริ”
จากข้อมลูข้างบนจะเหน็ว่า สิง่ทีค่นญีปุ่น่ท�าในช่วงปีใหม่เป็น

เรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัวฒันธรรมเฉพาะของญีปุ่น่และเป็นสิง่ทีท่�าร่วมกบั
ครอบครวั ซึง่แสดงถงึความอบอุน่ ผูท้ีไ่ด้ใช้ชวีติในญีปุ่น่ช่วงปีใหม่และ
ได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมร่วมกับคนญี่ปุ่นนั้นก็จะรับรู้ถึงความอบอุ่น
ดังกล่าวเช่นกัน TPA
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