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ส
วัสดีครับท่านผู้อ่าน ในช่่วงวันท่ี 11 เดือนพฤศุจิกายน ท่านผู้อ่าน

คงจะรอคอยท่ีจะซื�อของต่างๆ ท่ีมีการลดราคา โดยเฉพาะ 

ซื�อสินค้ากับร้านค้าออนไลน์ (オンラインショップ：onra-i-n shoppu) 

โดยระบบการซื�อขายของผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (インターネット通
信販売：インターネットつうしんはんばい：intaanetto tsuushin-

hanbai หรือเรียกสั�นๆ ว่า インターネット通販：インターネットつう
はん：intaanetto tsuuhan) ท่ีเป็นกลยุทธ์ิในการขายในยุคปัจจุบัน 

ท่ีน�าเอาล�าดบัเดือน และวนัท่ี ท่ีเป็นเลขเดยีวกัน เช่่น 11/11 มาเปน็วัน

พิเศุษ และจุดจดจ�าเพ่ือจัดโปรโมช่ั่นต่างๆ กระตุ้นการขาย แต่ถ้ึาท่าน

ผู้อ่านท่ีช่อบเร่ืองเก่ียวกับสังคมวัฒนธิรรมญ่ีปุ่น อาจจะเคยได้ยินเก่ียวกับ 

วันป๊อกกี� ท่ีเป็นกลยุทธ์ิการขายในยุคก่อนหน้านี� ท่ีน�าเอาจุดเช่ื่อมโยง

ในแต่ละวัน มาสร้างวันพิเศุษเพ่ือกระตุ้นยอดขาย ดังเช่่น วันป๊อกกี� 

ท่ีน�าเอาแนวคิดเลข 11/11 ท่ีมีหน้าตาเป็นขนมป๊อกกี� ท่ีมีรูปร่างหน้าตา

เป็นแท่งๆ คล้ายเลข 1 (โดยเฉพาะหน้าตาของเลข 1 ท่ีคนญ่ีปุ่นเขียน 

จะไม่มีหัว จะเขียนเป็นเส้นตรง บนลงล่าง เป็นแท่งๆ ลงมาเลย จ่งย่ิง

เหมือนหน้าตาของขนมป๊อกกี�ท่ีเป็นแท่งตรงๆ) มาเป็นวันท่ีระล่กถ่ึง

ป๊อกกี� ซ่่งท�าให้ยอดขายของขนมป๊อกกี�ในวันป๊อกกี�นั�น พุ่งข่�นเป็นอย่างมาก 

ท�าให้ผู้ท่ีอาจจะไม่เคยกินป๊อกกี� หรือไม่ได้กินมานานแล้ว กลับมากิน 

หรือซื�อป๊อกกี�ในวันนั�น 

ซ่่งการสร้างวันพิเศุษ หรือวันระล่กถ่ึงในลักษณะนี�ของคนญ่ีปุ่น 

ท�าให้ผู้บริโภค หรือโดยเฉพาะช่าวต่างช่าติท่ีพบเห็นเข้าใจผิดว่า 

วันเหล่านี�เป็นวันพิเศุษอย่างเป็นทางการ หรือบางคนอาจจะเข้าใจไปเลย 

ว่า วันเหล่านี�เป็นวันหยุดราช่การของประเทศุญ่ีปุ่นไปเลย เพราะเม่ือ

เร็วๆ นี� นิสิตท่ีเรียนกับผู้เขียนเอง ได้มาพูดคุยกับผู้เขียนว่า คนญ่ีปุ่นน่ี

ดีจังเลย วันป๊อกกี�ก็มี ได้หยุดด้วย จ่งเป็นท่ีมาท่ีท�าให้ผู้เขียนเลือกหัวข้อ

เร่ืองวันส�าคัญของประเทศุญ่ีปุ่นนี� มาแบ่งปันให้กับท่านผู้อ่านครับ

วันส�าคัญต่างๆ ของประเทศุญ่ีปุ่นมีหลากหลายรูปแบบครับ 

ท่ีนับเป็นทางการก็คือ วันห้ยุิ่ด้ราช้การ ท่ีเรียกในภาษาญ่ีปุ่นว่า 

祝日：しゅくじつ：shukujitsu และนบัว่าเป็นวันหยุดราช่การครบั แต่วัน 

ท่ีเป็นวันระล่กถ่ึง วันค่รบุรอบุ ท่ีในภาษาญ่ีปุ่นจะเรียกว่า 記念日：き
ねんび：kinenbi นั�น มีท่ีมาหลากหลายครับ ดังเช่่นวันป๊อกกี�ท่ีผู้เขียน

ได้เล่าไปในข้างต้น หรืออาจจะเป็น วันเนื�อ(สัตว์) ท่ีเป็นวันท่ี 9 เดือน

กุมภาพันธ์ิ ท่ีเอา “เสียง” 2  หรือ ni ของเดือนกุมภาพันธ์ิ (เดือน 2) 

มารวมกับ 9 หรือ ku เป็น 29 หรือ ni-ku (คนญ่ีปุ่นนิยมจะเรียง เดือน 

มาก่อน วัน ครับ วันท่ี 9 เดือน 2 คนญ่ีปุ่นมักจะเรียงเป็น เดือน 2 วันท่ี 

9) ท่ีพ้องเสียงกับค�าว่า niku ในภาษาญ่ีปุ่น ท่ีแปลว่าเนื�อสัตว์ กลาย

มาเป็นวันเนื�อ ท่ีไม่ได้เป็นวันหยุดอะไรอย่างใดครับ แต่เป็นการสร้าง

วันพิเศุษของคนญ่ีปุ่นเท่านั�น ส�าหรับวันส�าคัญของญ่ีปุ่นท่ีผู้เขียน 

ขอน�าเสนอในครั�งนี� จากส่ิงท่ีนิสิตของผู้เขียนเข้าใจผิดเร่ืองวันหยุด

ราช่การของประเทศุญ่ีปุ่น ผู้เขียนจ่งขอน�าเสนอเร่ืองวันหยุดราช่การ

ของประเทศุญ่ีปุ่นในครั�งนี�ครับ

วันท่ีถืึอว่าเป็นวันหยุดราช่การของประเทศุญ่ีปุ่น ผู้เขียนขอไล่

ตามเดือน โดยระบบสากลคือ ไล่จากเดือนมกราคมเป็นต้นไป ตาม

ตารางต่อไปนี�ครับ 

ดร.ณรงค้์ศุักุดิ� พิชญ์พิศุุทธ์ิ�

คณะมนุษยศาสตรึ์ มหาวิที่ยาลัยเกษตรึศาสตรึ์ บัางเขน
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❋ เดืือนมกร�คัม 一月：いちがつ： ichigatsu

วันท่ี 1 วันข่�นปีใหม่ 元日：がんじつ：ganjitsu

วันจันทร์ท่ี 2 ของเดือน (1月第2月曜日：いちがつ だ
いにげつようび：ichigatsu daini-getsuyoubi) (ท�าให้
แต่ละปีท่ีไม่ตรงกัน)

วันบรรลุนิติภาวะ 成人の日：せいじんのひ：seijin no hi

❋ เดืือนก่มภ�พัันธ์์ 二月：にがつ： nigatsu

วันท่ี 11 วันครบรอบการก่อตั�งประเทศุ 建国記念の日：けんこくきねんのひ：kenkoku 
kinen no hi

วันท่ี 23 วันเฉลิมพระช่นมพรรษา
สมเด็จพระจักรพรรดิ

天皇誕生日：てんのうたんじょうび：tennou 
tanjoubi

❋ เดืือนม่น�คัม 三月：さんがつ：sangatsu

ระหว่างวันท่ี 19 – 22 วันใดวันหน่่ง วันเร่ิมตันฤดูใบไม้ผลิ 春分の日：しゅんぶんのひ：shunbun no hi

❋ เดืือนเมษ�ยน 四月：しがつ：shigatsu

วันท่ี 29 วันโช่วะ 昭和の日：しょうわのひ：shouwa no hi

❋ เดืือนพัฤษภ�คัม 五月：ごがつ：gogatsu

วันท่ี 3 วันรัฐธิรรมนูญ 憲法記念日：けんぽうきねんび：kenpou 
kinenbi

วันท่ี 4 วันสีเขียว みどりの日：みどりのひ：midori no hi

วันท่ี 5 วันเด็ก こどもの日：こどものひ：kodomo no hi

❋ เดืือนกรกฎ�คัม 七月：しちがつ：shichigatsu

วันจันทร์ท่ี 3 ของเดือน (7月第3月曜日：しちがつ だ
いにげつようび： shichigatsu daisan-getsuyoubi) 
(ท�าให้แต่ละปีท่ีไม่ตรงกัน)

วันทะเล 海の日：うみのひ：umi no hi

❋ เดืือนสำิงห�คัม 八月：はちがつ：hachigatsu

วันท่ี 11 วันภูเขา 山の日：やまのひ：yama no hi

❋ เดืือนกันย�ยน 九月：くがつ：kugatsu

วันจันทร์ท่ี 3 ของเดือน (9月第3月曜日：くがつ だい
にげつようび： kugatsu daini-getsuyoubi) (ท�าให้
แต่ละปีท่ีไม่ตรงกัน)

วันเคารพผู้สูงอายุ 敬老の日：けいろうのひ：keirou no hi

ระหว่างวันท่ี 22 – 24 วันใดวันหน่่ง วันเร่ิมต้นฤดูใบไม้ร่วง 秋分の日：しゅうぶんのひ：shuubun no hi

❋ เดืือนตุ่ล�คัม 十月：じゅうがつ： juugatsu

วันจันทร์ท่ี 2 ของเดือน (10月第2月曜日：じゅうがつ 
だいにげつようび： juugatsu daini-getsuyoubi) 
(ท�าให้แต่ละปีท่ีไม่ตรงกัน)

วันกีฬา スポーツの日：スポーツのひ：supootsu no hi

❋ เดืือนพัฤศจิิก�ยน 十一月：じゅういちがつ： juuichigatsu

วันท่ี 3 วันวัฒนธิรรม 文化の日：ぶんかのひ：bunka no hi

วันท่ี 23 วันขอบคุณแรงงาน 勤労感謝の日：きんろうかんしゃのひ： kinrou-
kansha no hi
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ในช่่วงปลายเมษายน ถึง่ต้นพฤษภาคม จะเปน็ช่่วงท่ีมีวันหยุด

ราช่การติดกันหลายวัน รวมถ่ึงวันเสาร์ อาทิตย์ จ่งกลายเป็นวันหยุดท่ี

ยาว ท่ีมีช่่วงเวลายาวท่ีสุดในหน่่งปี คนญ่ีปุ่นจ่งมีการเรียกวันหยุดยาว

นี� ว่า โกลี่เด้้นว่ค่ Golden Week: GW (ゴールデンウィー
ク：gooruden wiiku) ครับ ในช่่วงนั�นคนญ่ีปุ่นมักจะออกไปเท่ียว 

ค้างคืนกัน รวมถ่ึงท่องเท่ียวในต่างประเทศุ ถืึอเป็นช่่วงเวลาแห่งความสุข 

ประกอบกับห้างร้านต่างๆ ในช่่วงนั�น มักจะจัดลดราคาใหญ่ด้วยครับ 

และถ้ึามีวันหยุดยาวในช่่วงไหนอีกท่ีย่อมๆ ลงมา จะมีการเรียกช่่วง

เวลาหยุดยาวท่ีย่อมๆ ลงมานั�นว่า ซิึ่ลี่เวอร์ว่ค่ Silver Week: SW (シ
ルバーウィーク：sirubaa wiiku) ซ่่งโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดข่�นในเดือน

กันยายน เน่ืองจากมีวันหยุดราช่การท่ีมีแนวโน้มจะหยุดติดกันยาว 

อยู่ครับ ซ่่งทั�ง Golden Week: GW และ Silver Week: SW นั�น เป็น

ภาษาอังกฤษท่ีคนญ่ีปุ่นคิดข่�นใช้่กันเองนะครับ ท่ีเราเรียกว่า 和製英
語：わせいえいご：wasei eigo ไม่นับเป็นภาษาอังกฤษมาตรฐาน 

น�าไปพูดในภาษาอังกฤษโดยท่ัวไปคนท่ัวไปท่ีฟััง และไม่ทราบเร่ืองราว

ของญ่ีปุ่นในประเด็นนี�มาก่อน มีโอกาสจะฟัังไม่เข้าใจสูงครับ

ส่วนวันหยุดราช่การของญ่ีปุ่น ถ้ึาตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ 

หรือไปทับกับวันหยุดอ่ืนใด ก็จะมี “วันห้ยุิ่ด้ช้ด้เช้ยิ่” ท่ีเรียกว่า 振替
休日：ふりかえきゅうじつ ：furikae-kyuujitsu เหมือนกับไทยเราครับ 

ซ่่งประเทศุไทยปลายปีนี� ก็มีวันหยุดช่ดเช่ยเพ่ิมข่�นมามากเลย ผู้เขียน

ขอให้ผู้อ่านมีความสุขอย่างเต็มท่ีกับวันหยุดช่ดเช่ยท่ีเพ่ิมข่�นมา เป็น

โบนัสให้พวกเรากันครับ และในบางปีประเทศุญ่ีปุ่นจะมีการปรับ 

วันหยุดราช่การเหล่านี�เป็นการเฉพาะกิจบ้าง เช่่น ปี 2020 นี� รัฐบาล

ญ่ีปุ่นได้ปรับวันภูเขาให้มาตรงกับวันถัึดไปหลังจากพิธีิปิดการแข่งขัน

โอลิมปิกหน่่งวัน กลายเป็นวันท่ี 10 สิงหาคมแทนครับ (แต่เพราะวิกฤต

โคโรนาไวรัส หรือโรคโควิด-19 จ่งไม่ได้จัดโอลิมปิกในปี 2020 นี� แต่

วันภูเขาได้ประกาศุเปล่ียนแปลงตั�งแต่ปีก่อนหน้าแล้ว จ่งปล่อยเลย

ตามเลยให้วันภูเขาในปี 2020 เป็นวันหยุดราช่การในวันท่ี 10 สิงหาคม) 

ดังนั�น อาจจะต้องติดตามข่าวสาร และการอัพเดตในแต่ละปีเพ่ือความ

แน่นอนด้วยครับ แล้วพบกันใหม่ครั�งหน้าครับ 




