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あけましておめでとうございます！(สวสัดปีีใหม่จ้า !) ขอให้
คณุผูอ่้าน TPA News ทุกท่านมคีวามสุขและสุขภาพแขง็แรงตลอด
ปี 2556 นี้นะคะ

ส�าหรับในช่วงเวลาแห่งความสุขและความสนุกสนานนี้ 
คอลัมน์ Small Talk ฉบับแรกของปีก็ขอถือโอกาสน�าเรื่อง
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่แบบชาวอาทิตย์
อทุยัมาเล่าสูก่นัฟังเสียหน่อย แต่ครัน้จะเล่าถึงกิจกรรมต่างๆ ทีค่น
ญ่ีปุ่นท�ากันในช่วงเวลานี้ อย่างการไปไหว้พระในวันแรกของปีก็
อาจจะดูธรรมดาไปหน่อย เพราะคุณผู้อ่านคงเคยได้รับทราบกัน
มาแล้วจากสือ่ต่างๆ ดงันัน้ ฉบบันีจ้งึขอเจาะไปที่ “การตกแต่งบ้าน
ต้อนรบัปีใหม่” ของชาวญีปุ่น่กนัดกีว่า เพราะนอกจากจะเป็นการ
ตกแต่งบ้านให้สวยงามแล้ว ยังแฝงความหมายทีส่�าคญัเอาไว้ด้วย

สิง่แรกท่ีเราจะเหน็ยามไปเยอืนบ้านคนญีปุ่น่ในช่วงปีใหม่
คือ  門松 อ่านว่า “คาโดมัทสึ” หมายถึง ต้นสนประดับหน้าประตู-
บ้าน ซึง่จะประดบัท้ังฝ่ังซ้ายและขวาของประต ูถ้ามองจากข้างนอก
เข้ามาในบ้าน ทางด้านซ้ายจะเป็นต้นสนตวัผู ้(เป็นสนใบแขง็) ส่วน
ด้านขวาจะเป็นสนตัวเมีย (สนใบอ่อนมีกิ่งมาก) เหตุที่ต้องประดับ
สนคาโดมทัสนึี ้เพือ่ต้องการให้เทพเจ้าทีม่าเยอืนบ้านในช่วงปีใหม่
สังเกตเห็น 

เครือ่งประดบัส�าคญัถัดมาคอื 注連縄 หรอืก็คอื “เชอืกชเิม
นาวะ” เป็นเชือกศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แสดงถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การขึง
เชอืกชเิมนาวะในช่วงปีใหม่น้ี เพือ่เป็นการช�าระปัดเป่าส่ิงไม่ดใีนปี
ทีผ่่านมา ซึง่เชอืกชนดิน้ีมอียู่ 2 แบบด้วยกันคอื “ทามากาซาร”ิ และ 
“วากาซาร”ิ แบบทามากาซารจิะใช้ประดบับรเิวณโถงทางเข้าบ้าน
หรอืโทโคโนะมะ ส่วนวากาซารนิัน้จะใช้ประดบัในห้องครวั ห้องน�า้ 
หรือบริเวณที่มีน�้า  

ส่วนของตกแต่งท่ีส�าคัญอันสุดท้ายท่ีจะกล่าวถึงนั้นคือ  
鏡餅 “คางามโิมจ”ิ เป็นแป้งขนมโมจทิีท่�าเป็นรปูทรงกลมขนาดใหญ่
ซึง่จะประดบัไว้ทีห่ิง้พระ การประดบัคางามโิมจน้ัินมท่ีีมาจากความ
เช่ือที่ว่า ขนมโมจิทรงกลมซึ่งแต่เดิมใช้เป็นอาหารบูชาบนหิ้งพระ
จะมีพลังของเทพเจ้าสถิตอยู่ ดังนั้นหากแบ่งให้สมาชิกในบ้านได้
รบัประทานกจ็ะได้รับพลงัชวีติใหม่และน�ามาซึง่ความสขุด้วย และ

ในเวลาต่อมาก็ได้มกีารประดับของมงคลต่างๆ เพิม่เข้าไปด้วย เช่น 
ส้มไดได หมายถึง วงค์ตระกูลรุ่งเรืองสืบต่อไป ใบเฟิร์นอุราจิโระ 
เป็นการขอให้มีอายุยืนยาว เป็นต้น

เอาละ...หลังจากตกแต่งบ้านกันสวยงามรับปีใหม่กันไป
แล้ว แน่นอนว่าก็ย่อมมีช่วงระยะเวลาในการน�าของประดับเหล่า
นั้นออก ส�าหรับสนคาโดมัทสึและเชือกชิเมนาวะนั้น จะเอาออก
ภายใน 7 วันหลังปีใหม่ ส่วนคางามิโมจินั้นจะลาจากหิ้งพระในวัน
ที่ 11 ม.ค. และเมื่อลาแล้วจะน�ามาท�าเป็นซุปโซนิ หรือท�าเป็นโมจิ
ราดถั่วแดงต้มรับประทานกัน 

ข้อมูลจาก: หนังสือ “เรียกแบบญี่ปุ่น”
รูปภาพจาก: 

http://www.suisyoen.com
http://f.hatena.ne.jp

http://www.jr-takashimaya.co.jp
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อนิล พยุงเกียรติคุณ

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.

รับปีใหม่กันเถอะ

มาตกแต่งบ้าน
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“SKY” คือชื่อย่อของมหาวิทยาลัยในเกาหลีที่เด็กเกาหลี
อยากเรียนมากที่สุด โดยตัว S ย่อมาจากชื่อ “มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
โซล (Seoul National University)” ตัว K ย่อมาจาก “มหาวิทยาลัย
เกาหลี (Korea University)” และ Y ย่อมาจาก “มหาวิทยาลัยยอนเซ 
(Yonsei University)”

Small Tips  

새해 복 많이 받으세요 (เซเฮ บก มานี พาดือเซโย) 

สวัสดีปีใหม่ ชาว TPA News ทุกท่าน

  

เพิ่ง
จะชินกับเลข 2555 ไม่ทันไรก็ต้องเปลี่ยนเลขท้ายปีกันอีก
แล้ว ทีเ่กาหลเีดอืนนีห้นาวจนแทบขยับแข้งขยับขาไม่ได้ อา

กาศหนาวๆ อย่างนี้ก็อดนึกถึงบรรยากาศการสอบเอนทรานซ์ (수능 
- ซูนึง) ของเด็กเกาหลีไม่ได้ ปกติที่เกาหลีจะจัดสอบเอนทรานซ์กันใน
ช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือเป็นฤดูหนาวพอดี งานนี้เลยได้หนาวกัน 2 
ต่อไปเลย คือ ถ้าไม่หนาวเพราะอากาศ ก็ต้องหนาวเพราะการสอบนี่
แหละ หุหุ แม้ว่าการสอบที่เกาหลีจะผ่านไปแล้วกว่า 2 เดือน แต่
บรรยากาศและความรู้สึกในวันสอบนั้นยังคงติดอยู่ในซอกใจของเด็ก
เกาหลี รวมถึงคนเกาหลีอีกหลายคนเลยทีเดียว ท�าไมนะหรือ...เอาเป็น
ว่าไหนๆ กไ็หนๆ แล้ว Small Talk ฉบับนีข้อเขียนถึงการสอบเอนทรานซ์
ของเกาหลีซะหน่อยดีกว่า มาดูกันสิว่าบรรยากาศการสอบของบ้านเขา
กับบ้านเราเนี่ย จะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไง...

เคยสงสัยกันไหมว่าท�าไมเด็กเกาหลีต้องตั้งหน้าตั้งตาอ่าน
หนังสือกันตั้งแต่ยังอยู่ประถม พอเลิกเรียนแต่ละวันยังต้องไปโรงเรียน
กวดวิชาอีก กว่าจะเลิกก็ดึก แถมวันรุ่งขึ้นก็ต้องตื่นไปเรียนแต่เช้า เรียน
เสร็จก็ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือต่อ แล้วก็ไปโรงเรียนกวดวิชาอีก โอย 
(แค่เขียนยังเหนื่อย) คิดดูสิว่าวงจรชีวิตเด็กๆ เหล่านี้วนเวียนอยู่อย่างนี้
กว่า 10 ปี เพียงเพื่ออะไร...ต้องบอกก่อนว่าการสอบเอนทรานซ์ของ
เกาหลนีัน้ จะไม่มาแยกวนัสอบตามวชิาเหมอืนทีไ่ทย แต่จะรวมการสอบ
ทุกวิชาเอาไว้ในวันเดียว นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เด็กเกาหลีต้องทุ่มเทชีวิต
ในการเรียนและอ่านหนังสือมากขนาดนั้นไงละ เพราะการสอบ
เอนทรานซ์ที่เกาหลีมีแค่เพียงปีละ 1 วันเท่านั้น ! ...อ่านไม่ผิดหรอก เขา
สอบกันปีละครั้ง หรือปีละวันจริงๆ ใครที่ไปสอบสาย หรือเอนท์ไม่ติดก็

อรณิชา บุญเสนันท์

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.

ต้องไปสอบในปีถัดไปนู่นเลย แล้วไม่ต้องพูดถึงการสอบแก้ตัว หรือการ
สอบตรงเหมอืนเดก็ไทยนะ เพราะทีเ่กาหลเีขาไม่ม ีแถมหนกักว่าอกีตรง
ทีไ่ม่มมีหาวิทยาลยัเอกชนมาเปิดรบัเดก็เอนท์ไม่ตดิซะด้วย เฮ้อ...ขนาด
ไม่ได้ไปสอบยังรู้สึกเหนื่อยแทนเลย

แต่เอานะ เหน็อย่างนัน้ก็ยังมเีรือ่งทีต้่องยกนิว้ให้คนเกาหลีและ
สามารถบอกได้เต็มปากเต็มค�าว่า “Korea only” อยู่อีกเรื่อง! นั่นก็คือ 
คนเกาหลจีะถอืว่าการสอบเอนทรานซ์ของเดก็เกาหล ีเปรยีบเสมอืนการ
สอบของคนเกาหลีทั้งประเทศ เอ๊ะ อย่างไรนะหรือ...ก็อย่างในตอนเช้า
ที่นักเรียนจากทั่วประเทศจะต้องเดินทางไปเข้าสอบกันนั้น ตามบริษัท
ต่างๆ จะอนุญาตให้พนักงานสามารถมาท�างานสายได้ 1 ชั่วโมง เพื่อที่
พนักงานจะได้ไม่ต้องไปแย่งรถรา หรือเกะกะการเดินทางของเด็กๆ ที่
ต้องเดินทางมาเข้าสอบ นอกจากนี้ ระหว่างทางยังมีรถต�ารวจที่คอยให้
บรกิารพานกัเรยีนไปสถานทีส่อบอกีแน่ะ เอ้า ยัง...ยังไม่หมด ไฮไลท์มนั
อยูต่รงนีต่้างหาก...ตรงทีส่ายการบนิไหนทีม่ตีารางบนิตรงกบัชัว่โมงการสอบ 
จะต้องงด หรือเลื่อนเที่ยวบินออกไปเพื่อไม่ให้เสียงของเครื่องบินดัง
รบกวนนักเรียนที่ต้องสอบการฟัง ! ...โอ้ “대박 !!!” (แดบัก-สุดยอด 
!!!) นี่สิถึงจะเรียกว่าประเทศที่ให้ความส�าคัญกับการศึกษาอย่าง 
แท้จริง ! 

ทนีี ้น่าจะเข้าใจกนัแล้วเนอะว่าคนเกาหลไีม่มทีางลมืบรรยากาศ
วันสอบเอนทรานซ์ได้แน่ๆ ก็เล่นทุ่มเทกันทั้งประเทศขนาดนั้น ถ้าพูดถึง
ในแง่ของแรงสนับสนุนแล้ว ประเทศไทยอาจจะยังสู้ไม่ได้ก็จริงนะ แต่
ถ้าพูดถึงในแง่ของโอกาสแล้ว คิดว่าเด็กไทยมีมากกว่าเด็กเกาหลีเยอะ
ทีเดียว รู้อย่างนี้แล้วก็อยากให้เด็กไทยใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ หรือ
อาจจะจะน�าวงจรชีวิตของเด็กเกาหลีมาเป็นแรงผลักดันให้สู้กันต่อไป
เสียจริงๆ อย่าได้ย่อท้อและขี้เกียจกับการเรียนละ เอ้า สู้ ๆ ! 

* ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เอนทรานซ์ทีไร...

สะท้านกันไปทั้งประเทศ


