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สวัสดี
ค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน เผลอแป๊บเดียวก็ล่วง
เข้าเดือนมีนาคมแล้วนะคะ ส�าหรับชาวส�านัก

พิมพ์ฯ ก็ก�าลังเร่งปิดเล่มกันเต็มที่เพื่อต้อนรับ งานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติครั้งที่ 39 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มี.ค.- 6 เม.ย. และบูธของ 
ส.ส.ท. เรากจ็ะอยูท่ี่บธู S 55 โซน C ค่ะ แวะเวยีนไปเยีย่มเยยีนกนัได้

ส�าหรับกิจกรรมที่เราจะน�ามาเล่าสู่กันส่งท้ายปีงบประมาณ 
2553 นี้ก็คือ TPA Press Campus Tour 2010 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 4 แล้ว และโรงเรียนมัธยมที่เปิดโอกาสให้เราไปจัดกิจกรรมสนุกๆ 
ในครั้งนี้ คือ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ซึ่ง
ในวนัที ่13 ม.ค. ทีเ่ราไปจดังานนัน้กต็รงกบังานเปิดบ้านวชิาการของ
ทางโรงเรียนพอดี ดังนั้น จึงมีน้องๆ นักเรียนทั้ง ม.ต้นและม.ปลาย 
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลามเลยทีเดียว เรียกได้ว่าพี่ๆ ยังจัดบูธ
ไม่ทันเสร็จน้องๆ ก็มายืนรอกันแล้ว (แหม...ปลื้มใจจัง)

กิจกรรมสาระบันเทิงที่น�าไปเล่นกับน้องๆ ในครั้งนี้ได้แก่  
เกมตอบค�าถาม (จากป้ายความรู้) ซึ่งวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เราน�าไป 
จดัแสดงครัง้นีก็้เป็นเรือ่งราวของ “ชดุประจ�าชาติ” ของชาวญีปุ่น่และ 
“สิ่งมงคลญี่ปุ่น” เช่น แมวกวัก ป้ายเอมะ (แผ่นป้ายไม้ที่ใช้เขียนค�า
อธิษฐาน) เครือ่งรางญีปุ่น่ ซึง่น้องๆ จะได้รบัใบค�าถามทีส่ามารถหาค�า
ตอบได้จากป้ายความรูเ้หล่านี ้แล้วน�ามาให้พี่ๆ  ตรวจ ถ้าตอบถกูกจ็ะ
ได้รบัของรางวัลไปเลย หรอืถ้าใครอยากจะเรยีนรูภ้าษาผ่านเกมสนกุๆ 
เรามเีกมจับคู่ (นานาชาติ) ให้น้องๆ ลองจ�าส�านวนในชีวิตประจ�าวัน
ในภาษาต่างๆ 4 ภาษา คือ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ใครจับคู่ได้
มากกว่ากันรับรางวัลไปเลยจ้า และถ้าใครเล่นเกมนี้แล้วเกิดสนใจ
เรยีนภาษา...โดยเฉพาะภาษาญีปุ่น่ เรากม็พีีเ่จ้าหน้าทีจ่าก โรงเรยีน
ภาษาและวัฒนธรรม สาขาเพชรเกษม ไปแนะน�าคอร์สกันถึงที่เลย 
ทีเดียว ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากน้องๆ ไม่แพ้เกมของเราเช่นกัน

ก่อนจากลากันในฉบับนี้ ทางส�านักพิมพ์ฯ ต้องขอขอบคุณ 
อาจารย์ของทางโรงเรียนทุกท่านที่ให้การต้อนรับส�านักพิมพ์ฯ ของ
เราเป็นอย่างดี ช่วยเหลือดูแลเราทุกอย่าง และนักเรียน นมร.สว.3 
ทุกคนที่แม้คนจะเยอะ แดดร้อน แต่ก็อุตส่าห์ยืนรอพี่ๆ ตรวจค�าถาม
อย่างเรียบร้อย...ขอบคุณมากค่ะ TPA
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ขึน้ต้นหวัเรือ่งอย่างน้ี บางท่านอาจนึกว่า ‘เทศกาลตุก๊ตา’ ที่
ว่าอาจจะเป็นเทศกาลตุก๊ตา Blythe (บลายธ์) ท่ีก�าลังเป็นทีน่ยิมกนั
ในตอนนีห้รอืเปล่า ผู้เขยีนคงต้องบอกว่า “ไม่ใช่” ค่ะ เพราะเทศกาล
ที่ผู้เขียนจะน�ามาให้รู้จักกันนั้น เป็นเทศกาล ‘ตุ๊กตา’ ของประเทศ
ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า ‘ฮินะมัทสึริ’ นั่นเองค่ะ โดยเทศกาลนี้จะ
จัดขึ้นในวันที่ 3 เดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งเทศกาลนี้จัดขึ้นเพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลองให้กับการเจริญเติบโตของเด็กผู้หญิง โดย
ในเทศกาลจะมีการประดับตุ๊กตาฮินะ และจะมีการเชิญญาติพี่
น้องและเพือ่นๆ มาร่วมฉลองกนัด้วย ทัง้นี ้ช่วงเวลาในการประดบั
ตุ๊กตาจะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคค่ะ

ในการจัดตุ๊กตาส�าหรับเฉลิมฉลองนั้น ไม่ใช่แค่จัดเพื่อ
ความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ การเรียงล�าดับตุ๊กตา
ก็มีความส�าคัญเช่นกัน ส่วนใหญ่ชั้นวางตุ๊กตาฮินะหลักๆ จะมีอยู่  
5 - 7 ชัน้ด้วยกนั ชัน้บนสุดของชัน้วางตุก๊ตาจะจดัวางตุก๊ตาจกัรพรรด ิ
กับจักรพรรดินีเอาไว้ ถัดมาที่ชั้น 2 จะวางตุ๊กตานางก�านัล 3 คน 
ส่วนชัน้ 3 จะวางตุก๊ตานกัดนตร ี5 คน ชัน้ที ่4 จะวางตุก๊ตารฐัมนตรี
ฝ่ายซ้าย (บู๊) และรัฐมนตรีฝ่ายขวา (บุ๋น) อีก 2 คน และชั้นล่างสุด
จะวางคนรับใช้ไว้อีก 3 คนค่ะ การประดบัตุก๊ตาส่วนใหญ่จะประดับ
ในวันไทอัน คือ หลังเทศกาลเซทสึบุน (เทศกาลปาถั่ว) และจะเก็บ
ภายในวันที่ 4 มีนาคม ทั้งนี้เพราะคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า “ถ้าเก็บ-
ช้า จะท�าให้แต่งงานช้า” นั่นเอง

น อ ก จ า ก ก า ร
ประดับตุ๊กตาแล้ว สิ่งที่
ขาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็น
อ า ห า ร ส� า ห รั บ เ ฉ ลิ ม
ฉลอง ซึง่อาหารทีน่ยิมรบั
ประทานกนัในเทศกาลนี้ 
ได้แก่ เหล้าสาเกหวาน 
ขนมแป้งรูปข้าวหลาม
ตดัและซปุหอยกาบ (มกั
ทานคู ่กับชิราชิซูชิ) ซึ่ง
อาหารแต่ละอย่างก็จะมี
ความเชื่อแฝงเอาไว้ด้วย
เช่นกัน กล่าวคือ เหล้า

สาเกหวานจะดืม่เพือ่ปัดเป่าสิง่ชัว่ร้าย โดยส่วนผสมของเหล้าจะท�า
มาจากข้าวเหนยีวผสมแป้งข้าวหมกัค่ะ ส่วนขนมแป้งรปูข้าวหลาม
ตัดก็จะมคีวามหมายต่างกันไปในแต่ละส ีสีแดงจะหมายถึง ดอกท้อ 
สีขาว คือ หิมะที่ยังหลงเหลืออยู่ และสีเขียว คือ ผืนดินที่เขียวชอุ่ม 
ส�าหรบัซปุหอยกาบจะทานเพือ่ความปรองดองของชวิีตคู่ เนือ่งจาก
ฝาหอยกาบจะต้องมาเป็นคู่กันนั่นเอง เห็นอย่างนี้แล้วผู้อ่านที่เป็น
ผู้หญิงคงจะอยากลุกขึ้นมาเตรียมจัดตุ๊กตาเฉลิมฉลองกันบ้างแล้ว
ใชไ่หมค่ะ (แมบ้างท่านและรวมถงึตวัผู้เขยีนเองจะเลยวยัเด็กหญงิ
แล้วก็ตาม...)

ไหนๆ คอลัมน์นี้ก็กล่าวถึงเทศกาลตุ๊กตาแล้ว ผู้เขียนขอ
อนุญาตกล่าวถึงเทศกาลที่จัดขึ้นพร้อมกันอีกเทศกาลบ้างนะคะ 
นั่นก็คือ “ประเพณีลอยตุ๊กตา” นั่นเอง ประเพณีนี้จัดขึ้นตั้งแต่ตอน
ต้นศตวรรษที ่11 ซึง่คนญีปุ่น่จะท�ารปูป้ันหรอืตุ๊กตาแทนตัวเอง แล้ว
เขียนชื่อก�ากับ จากนั้นจะน�าไปลอยตามน�้าเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่ง 
ชั่วร้าย เป็นประเพณีเก่าแก่ (คล้ายๆ การลอยกระทงของไทย แต่
ที่ญี่ปุ่นใช้ตุ๊กตาแทน) โดยน�าตุ๊กตาวางบนเรือเล็กๆ ที่ท�าจากฟาง 
จากนั้นประดับเรือด้วยดอกท้อและขนมโมจิ ก่อนจะน�าไปลอยที่
แม่น�้าค่ะ

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ประเพณีลอยตุ๊กตาเช่นนี้มีจัด
น้อยเตม็ทแีล้ว น่าเสยีดายหากประเพณดีีๆ  เช่นนีจ้ะหายไปกบักาล
เวลาเสียแล้ว ดังนั้น ก่อนลากันในฉบับนี้ ก็ขอฝากผู้อ่านให้ช่วยกัน
อนุรักษ์เทศกาล หรือประเพณีดีๆ (ไม่ว่าจะเป็นของไทย หรือของ
ประเทศใดก็ตาม) ให้คงอยู่ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสืบนานเท่านาน 
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า...

คำ�ศัพท์ท้�ยเรื่อง

白酒 (Shirozake) เหล้าสาเกหวาน
菱餅 (Hishimochi) ขนมแป้งรูปข้าวหลามตัด
散らし寿司 (Chirashizushi) ข้าวที่ปรุงรสด้วยน�้าส้มสายชู 

ออกรสเปรีย้วหวานนดิหน่อย แล้วใส่เครือ่งต่างๆ ตามชอบ โรยหน้า
ด้วยไข่เจียวที่ทอดเป็นแผ่นบางๆ หั่นฝอย สาหร่าย ฯลฯ  
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ญี่ปุ่น

เทศกาล

‘ตุ๊กตา’

อรณิชา บุญเสนันท์
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