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บทคัดย่อ
บทความวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาความคิิดความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับอาหารที่่�กิินในเทศกาลปีีใหม่่ของ
ชนชั้้�นสููงในสมััยเฮอัันโดยการเก็็บข้้อมููลและศึึกษาวิิเคราะห์์ความคิิดความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับอาหารในเทศกาลปีีใหม่่ที่่�
ปรากฏในงานวรรณกรรมประเภทบัันทึึกและความเรีียงสมััยเฮอััน
การศึกษาพบว่างานวรรณกรรมประเภทบันทกึ และความเรยี งสมัยเฮอันที่มกี ารกล่าวถึงอาหารที่ชนชั้นสูง
ญี่ปนุ่ ในสมัยเฮอันกินในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีเพียง 3 เรอื่ งคอื โทะซะนิกกิ มุระซะกิฌกิ บิ นุ กิ กิ และมะกุระโนะโซฌิ
ชนชั้นสูงในสมัยเฮอันดำ� รงชีวิตตามธรรมเนียมประเพณีที่มคี วามคิดความเชื่อเป็นตัวก�ำหนด โดยในช่วงเทศกาล
ปีใหม่มกี ารก�ำหนดช่วงเวลาที่กินอาหารแต่ละชนิดไว้อย่างชัดเจน โดยก�ำหนดว่าจะต้องกินอาหารประเภทใดและ
แฝงนัยเรื่องใดบ้าง อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถท�ำตามที่ก�ำหนดไว้ได้ ก็สามารถปรับเปลี่ยนอาหารให้เข้ากับ
สภาวการณ์นั้นๆ ได้เช่นกัน
คÓสÓคัญ: ความคิดความเชื่อ, อาหารในเทศกาลปีใหม่, บันทึกและความเรียง, สมัยเฮอัน
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Abstract
This research article aims to study attitudes and beliefs about New Year festival food
for the noblemen during the Heian period by collecting data and analyzing attitudes and beliets
about food in New Year festival which appeared in Heian perriod's diaries and essays.
The study found that there are only 3 works of Diaries and Essays that represent the
aristocratic cuisine on New Year’s Day. There were TOSA NIKKI, MURASAKISHIKIBU
NIKKI and MAKURA NO SOUSHI. It also found that noblemen during the Heian period
lived on a tradition that was set by attitudes and beliefs. On New Year’s Day, the noblemen
had set a particular menu on which date to eat and with a specific purpose to eat them.
However, even though they set exactly which food they should have but in case they could
not find one, they could adapt something similar to make it up.
Keywords: Attitudes and beliefs, New Year’s Foods, Diaries and Essay, Heian period
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ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับอาหารในเทศกาลปีใหม่ในวรรณกรรมประเภทบันทึกและความเรียงสมัยเฮอัน
อาทินันท์ กาญจนดุล

1. บทนำ�

บันทึกและความเรียงสมัยเฮอันซึ่งสัมพันธ์กับวิถีชีวิต
ของชนชั้นสูงญี่ปุ่น

สมัยเฮอัน (ค.ศ. 794-1182) เป็นสมัยที่
วัฒนธรรมต่างๆ มีศูนย์กลางอยู่ที่ขุนนางและชนชั้น
สูงในราชส�ำนัก สืบเนื่องจากที่มีการคิดประดิษฐ์ตัว
อักษรคะนะของญี่ปุ่นขึ้นมา ท�ำให้สตรีในราชส�ำนัก
น�ำตัวอักษรฮิระงะนะมาใช้เขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ�ำวันของตนเองออกมาในรูปแบบของบันทกึ
ในชีวิตประจ�ำวันรวมถึงเรียงร้อยถ้อยค�ำออกมาในรูป
แบบความเรียง วรรณกรรมประเภทบันทึกและความ
เรียงในสมัยเฮอันจะบันทึกถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น
โดยสอดแทรกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ของผู้เขียน
เอาไว้้ นอกจากนั้้�นในงานวรรณกรรมยัังสะท้้อนให้้เห็็น
ถึึงภาพการดำำ�รงชีีวิิตของผู้้�คนในสมััยนั้้�น โดยแสดงให้้
เห็็นว่่าผู้้�คนในสมััยนั้้�นมีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ยึึดติิดกัับ
ธรรมเนีียม ประเพณีีและความเชื่่อ� ในด้้านต่่างๆ เช่่นไร
ในครั้้ง� นี้้ผู้้�วิ
� จัิ ยั ได้้ทำำ�การเก็็บข้้อมููลเกี่่�ยวกัับอาหารที่่�กินิ
ในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ โดยได้้ศึกึ ษาเกี่่�ยวกัับธรรมเนีียม
ประเพณีีในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ในสมััยเฮอัันว่า่ มีีลัักษณะ
เป็็นเช่่นไร และเป็็นไปตามความเชื่่�อใด อีีกทั้้�งความ
เชื่่อ� เหล่่านั้้�นส่ง่ ผลมาถึึงอาหารที่่�ใช้้กินิ ในเทศกาลปีีใหม่่
อย่่างไร จากการเก็็บข้้อมููล ผู้้�วิิจัยั พบว่่างานวรรณกรรม
ที่่�มีีการกล่่าวถึึงอาหารที่่�ชนชั้้�นสููงญี่่�ปุ่่�นในสมััยเฮอััน
กิินกัันในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ มีีเพีียง 3 เรื่่�องคืือโทะ
ซะนิิ ก กิิ มุุ ร ะซะกิิ ฌิิ กิิ บุุ นิิ ก กิิ และมะกุุ ร ะโนะโซฌิิ
ในบทความนี้้�ศึึกษาวิิเคราะห์์วรรณกรรม 3 เรื่่�องนี้้�โดย
มุ่่�งเน้้นถึึงความคิิดความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับอาหารในช่่วง
เทศกาลปีีใหม่่ซึ่่�งสััมพัันธ์์กัับวิิถีีชีีวิิตของชนชั้้�นสููงซึ่่�ง
จะเป็็นประโยชน์์สามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นข้อ้ มููลอ้้างอิิงเกี่่�ยว
กัับการศึึกษาวััฒนธรรมการกิินในสมััยอื่่�นๆ ที่่�ปรากฏ
ในงานวรรณกรรมต่่อไป

3. ขอบเขตและวิธีดำ�เนินการวิจัย

งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ศึ ก ษาเฉพาะเกี่ ย วกั บ
วั ฒ นธรรมการกิ น อาหารในเทศกาลปี ใ หม่ ส มั ย เฮ
อันที่สะท้อนในงานวรรณกรรมประเภทบันทึก และ
วรรณกรรมประเภทความเรียง จากงานวรรณกรรม 3
เรื่องคือ
1. โทะซะนิกกิ (土佐日記) เขียนโดยคิ
โนะท์ซุระยุกิ（紀貫之）ในปี ค.ศ. 935
2. มุระซะกิฌกิ บิ นุ กิ กิ（紫式部日記）เขียน
โดยมุระซะกิฌิกิบุ（紫式部）ในปี ค.ศ. 1010
3.มะกุ ร ะโนะโซฌิ （枕草子）เขี ย นโดย
เซะอิโฌนะงน（清少納言）ในปี ค.ศ. 1001
โดยใช้ต้นฉบับจากหนังสือชุด ฌิมเป็นนิฮน
โคะเต็นบุงงะกุเส็นฌู (新編日本古典文学全集) ของ
ส�ำนักพิมพ์โฌะงะกุกัน（小学館）ของญี่ปุ่นตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
- ฌิิมเป็็นนิิฮนโคะเต็็นบุุงงะกุุเส็็นฌูู 13
โทะซะนิิกกิิ/คะเงะโรนิิกกิิ (新編日本古典文学全集
13土佐日記・蜻蛉日記) ตีีพิิมพ์์ไว้้เมื่่อ� ปีี ค.ศ. 1995
- ฌิมเป็นนิฮนโคะเต็นบุงงะกุเส็นฌู 18
มะกุระ โนะ โซฌิ (新編日本古典文学全集18枕草
子) ตีพิมพ์ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1997
- ฌิิมเป็็นนิิฮนโคะเต็็นบุุงงะกุุเส็็นฌูู 26
อิิสุุมิิฌิิกิิบุุนิิกกิิ/มุุระซะกิิฌิิกิิบุุนิิกกิิ/ซะระฌิินะนิิกกิิ/
ซะนุุกิิโนะสุุเกะ นิิกกิิ (新編日本古典文学全集26
和泉式部日記・紫式部日記・更級日記・讃岐典侍
日記)

ตีีพิิมพ์์ไว้้เมื่่�อปีี ค.ศ. 1994

4. สมมุติฐาน

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย

ความคิดความเชื่อเกยี่ วกับอาหารของชนชั้น
สู ง ญี่ ปุ ่ น ในสมั ย เฮอั น เป็ น ตั ว ก� ำ หนดธรรมเนียม

เพื่อศึกษาความคิดความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร
ที่กินในเทศกาลปีใหม่ที่ปรากฏในวรรณกรรมประเภท
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ประเพณี ก ารกิ น หรื อใช้ อ าหารชนิ ดนั้น ๆ ในช่ ว ง
เทศกาลปีใหม่ เช่น อาหารที่เชื่อว่ากินแล้วจะอายุยืน
จะน�ำมากินในวันเริม่ แรกของปี หรืออาหารที่เชื่อว่าเป็น
สิริมงคลก็จะกินในวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ

ผูว้ จิ ยั พบว่ามกี ารแบ่งอาหารที่ใช้ในการเฉลิมฉลองช่วง
เทศกาลปีใหม่ออกเป็นสามช่วงเวลา คือ
1) อาหารที่ใช้ในการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาล
ปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3
2) อาหารที่ใช้ในการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาล
ปีใหม่ในวันที่ 7
3) อาหารที่ใช้ในการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาล
ปีใหม่ในวันที่ 15

5. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

การแบ่่งช่่วงเวลาในสมััยเฮอัันยึึดตามปฏิิทิิน
ทางจัั นท รคติิ มิิ ใ ช่่ ยึึ ด ตามปฏิิ ทิิ นท างสุุ ริิ ย คติิ ห รืือ
ปฏิิทิินใหม่่ที่่�เพิ่่�งเปลี่่�ยนมาใช้้ตั้้�งแต่่ค.ศ.1873 (สมััย
เมจิิ) ดัังเช่่นในปััจจุุบััน (ชมนาด, 2561, น. 140)
ดัังนั้้�นเมื่่อ� กล่่าวถึึงเทศกาลปีีใหม่่ในสมััยเฮอัันจึงึ หมาย
ถึึ ง ช่่ ว งเวลาที่่� กำำ�ลัั ง จะก้้ า วข้้ า มผ่่ า นฤดูู ก าลที่่� เ หน็็ บ
หนาวที่่�สุุดของปีีมาสู่่�ฤดููใบไม้้ผลิิซึ่่�งก็็คืือประมาณต้้น
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ โดยหลัักฐานที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าการ
เริ่่�มต้้นเข้้าสู่่�ปีีใหม่่ในสมััยโบราณคืือช่่วงเวลาของการ
ผลัั ด เปลี่่� ย นฤดูู ก าลจากฤดูู ห นาวเข้้ า สู่่�ฤดูู ใ บไม้้ ผ ลิิ
ก็็คืือการเขีียนตััวอัักษรคำำ�ว่่า เกอิิฌุุน (迎春) ที่่�
แปลว่่าการเข้้าสู่่�ฤดููใบไม้้ผลิิบนเนนกะโจ (年賀状)
หรืือไปรษณีียบััตรอวยพรปีีใหม่่ของชาวญี่่�ปุ่่�น ในราช
สำำ�นัักสมััยเฮอัันเทศกาลปีีใหม่่ถืือเป็็นเทศกาลเฉลิิม
ฉลองแรกของปีี จึึงมีีการจััดงานพิิธีีเฉลิิมฉลองต่่างๆ
มากมาย เทะระบะยะฌิิ (1983, pp. 110-111) ได้้
กล่่าวว่่าการจััดพิธีีิ เฉลิิมฉลองในเทศกาลปีีใหม่่ในสมััย
เฮอัันจััดขึ้้�นหลายวัันดัังต่่อไปนี้้� คืือ วัันที่่� 1 (วัันขึ้้�นปีีใหม่่)
วัันที่่� 2, วัันที่่� 3, วัันที่่� 4, วัันที่่� 5, วัันที่่� 7, วัันที่่�
8, วัันที่่� 10, วัันที่่� 11, วัันที่่� 12, วัันที่่� 15, วัันที่่�
17, วัันที่่� 18, วัันที่่� 19, วัันที่่� 20 และในวัันที่่� 30
อย่่างไรก็็ตามเทะระบะยะฌิิ ได้้กล่่าวว่่าพิิธีีเฉลิิมฉลอง
ที่่�มีีการกล่่าวถึึงอาหารทั้้�งที่่�ใช้้กิินและนำำ�มาใช้้ในการ
ประกอบพิิธีีจะมีีเพีียงแค่่ในพิิธีีเฉลิิมฉลองในวัันที่่� 1,
วัันที่่� 2, วัันที่่� 3, วัันที่่� 7 และวัันที่่� 15 เท่่านั้้�น ซึ่่�ง
ผู้้�วิิ จัั ย พบว่่ า งานวรรณกรรมที่่� ก ล่่ า วถึึ ง อาหารที่่� กิิ น
กัันในเทศกาลปีีใหม่่ มีีเพีียงแค่่ 3 เรื่่�อง คืือ โทะซะ
นิิกกิิ, มุุระซะกิิฌิิกิิบุุนิิกกิิและมะกุุระโนะโซฌิิ โดย

5.1 อาหารที่ ใ ช้ ใ นการเฉลิ ม ฉลองช่ ว ง
เทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3
ในสมัั ย เฮอัั นช่่ ว งปีี ใ หม่่ ตั้้� ง แต่่ วัั นที่่� ห นึ่่� ง
ถึึ ง วัั นที่่� ส ามมีีธรรมเนีียมการกิิ น อาหารหลายอย่่ า ง
เพื่่�อเป็็นการเฉลิิมฉลองการที่่�มีีอายุุยืืนยาวขึ้้�นอีีกปีี
ในงานวรรณกรรมประเภทบัันทึกึ และความเรีียงปรากฏ
ชื่่�ออาหารที่่�ชนชั้้�นสููงในสมััยเฮอัันนิิยมกิินช่่วงปีีใหม่่
ตั้้� ง แต่่ วัั นที่่� ห นึ่่� ง ถึึ ง วัั นที่่� ส าม รวม 3 ชนิิ ด คืือ
โทะโซะ（屠蘇）กัับเบีียะกุุซััน (白散）ฮะงะตะเมะ
（歯固め）และอิิตะดะกิิโมจิิ（戴き餅）
5.1.1 โทะโซะ （屠蘇
屠蘇）กัั บ เบีี ย ะกุุ ซัั น
(白散
白散）
ในตอนเย็ น ของวั น สิ้น ปี จ ะมี ก ารหั่นพืช
สมุนไพรหลายชนิดเป็นชิ้นเล็กๆ น�ำมารวมกันเรียก
ว่าโทะโซะกับเบียะกุซัน โดยจะใส่สมุนไพรที่หั่นแล้ว
ในถุงยาแล้วน�ำไปแขวนไว้บนบ่อน�้ำ เมื่อเข้าสูเ่ ทศกาล
ปีใหม่ตงั้ แต่วนที่
ั หนึง่ ถึงวันที่สามก็จะน�ำถงุ ยานั้นออก
มาแล้วน�ำถงุ ยานั้นมาจุม่ ลงในเหล้า โดยเริม่ จากจุม่ โทะ
โซะก่อนแล้วจึงตามด้วยเบียะกุซัน โดยเชื่อว่าการดื่ม
เหล้าที่จุม่ โทะโซะกับเบยี ะกุซนั ลงไปจะช่วยขจัดสิง่ ไม่
ดีตลอดทั้งปีและท�ำให้มีอายุยืนยาว (เทะระบะยะฌิ,
1983, pp. 107-108) โดยในสมัยโบราณมีความเชื่อ
ที่ว่าบ่อน�้ำนั้นเป็นสถานที่ศักดิส์ ทิ ธิ์ เพราะน�้ำคือแหล่ง
ก�ำเนิดของชีวิตมีพลังในการขจัดสิ่งสกปรกและช�ำระ
ล้างสิ่งไม่ดีออกไป และจากการที่มีธรรมเนียมการไป
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โทะโซะก่อนแล้วจึงตามด้วยเบียะกุซัน โดยเชื
โดยเชื่อ่อว่ว่าาการดื
การดื่ม่มเหล้
เหล้าาทีที่จ่จุ่มุ่มโทะโซะกั
โทะโซะกับบเบีเบียยะกุ
ะกุซซันัน ลงไปจะช่
ลงไปจะช่ววยขจั
ยขจัดด
ลอดทั้งปี และทาให้มีอายุยืนยาว (เทะระบะยะฌิ
สิ่ งไม่ดีตความคิ
(เทะระบะยะฌิ,, 1983,
1983, pp.
pp.107-108)
107-108)โดยในสมั
โดยในสมัยยโบราณมี
โบราณมีคความเชื
วามเชื่อ่อ
ดความเชื่อเกี่ยวกับอาหารในเทศกาลปีใหม่ในวรรณกรรมประเภทบันทึกและความเรียงสมัยเฮอัน
คืคืออแหล่
ที่ว่าบ่อน้ านั้นเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เพราะน้ าอาทิ
งกกาเนิ
าเนิดดของชี
ของชี
ในการขจัดดสิสิ่ ง่ งสกปรกและช
สกปรกและชาระ
าระ
นแหล่
ันท์ งกาญจนดุ
ล ววิติตมีมีพพลัลังงในการขจั
ล้างสิ่ งไม่ดีออกไป และจากการที่มีธรรมเนียมการไปตั
มการไปตักกนน้ า้ าจากบ่
จากบ่ออนน้ า้ าในยามเช้
ในยามเช้าาตรู
ตรู่ ข่ ของวั
องวันนขึขึ้ น้ นปีปีใหม่
ใหม่ทที่เรีี่เรียยกว่
กว่าา
ตักน�้ำจากบ่
อน�้ำมาถวายที
ในยามเช้า่หตรูิ้งบู่ขชองวั
นขึ้นาปีภายในบ้
ใหม่ที่เรียาานกน ผูผูว้ ว้ ิจิจซะงะ
โดยจะถวายโทะโซะให้
รพรรดิ
าเทพเจ้
ยั ยั จึจึงงสัสัน(น嵯峨天皇
นินิษษฐานว่
าถุาถุงงยาไปแขวนไว้
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ซุ (若水)
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ภายในบ้
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การน
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นบ่ออนน้ า้ า
วะกะมิซุ (若水)่ อมาถวายที่หิ
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เสวยก่
ะกุซเมืเมืัน่อ่อนน(อรรถยา,
ที่ว่าการแขวนไว้
บนบ่อาภายใน
นน้ า้ าจะเป็
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เข้เข้าายไป
าไปจุ
ดืดื่ม่มกิกินน
น่ว่าาจะมาจากความเชื
จะเป็นนการดู
การดู
บพลั
พลังงงานนั
งานนัว้ น้ นยเบี
ไป
าไปจุ่ม่มเพืเพื่อ่อ2560,
บ้าน ผูว้ จิ ยับจึไล่
งสัสนน
ษ
ิ
ฐานว่
า
การน�
ำถ
ง
ุ
ยาไปแขวนไว้
บ
น
น.
22-23)
ิ่ งที่ไม่ดีออกไปด้วย การดื่มเหล้
ก็จะช่วยขั
เหล้าาสมุ
สมุนนไพรที
ไพรที่ใ่ใส่ส่โโทะโซะและเบี
ทะโซะและเบียยะกุ
ะกุซซันัน เป็เป็นนธรรมเนี
ธรรมเนียยมปฏิ
มปฏิบบตั ตั ิ ิ
บ่อน�้ำนา่ จะมาจากความเชื่อที่ว่าการแขวนไว้บนบ่อน�้ำ 	ผู้้�วิิจััยพบว่่าในวรรณกรรมเรื่่�องโทะซะนิิกกิิ
านักโดยเริ่ มมีมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิซซะงะ
จจกั กั รพรรดิ
เสวยก่ ออนน
ในราชส
ะงะ (嵯峨天皇)
(嵯峨天皇) โดยจะถวายโทะโซะให้
โดยจะถวายโทะโซะให้
รพรรดิ
จะเป็นการดูดซับพลังงานนั้นเข้าไป เมื่อรพรรดิ
น�ำไปจุ่มเพื่อ
ซึ่่�งเป็็นบันทึ
ั กึ การเดิินทาง 55 วััน ในระหว่่
างช่่เสวยก่
วงปลาย
ว
ยเบี
ย
ะกุ
ซ
น
ั
(อรรถยา,
2560,
น.
22-23)
และตามด้
22-23)
ดื่มกินก็จะช่วยขับไล่สงิ่ ที่ไม่ดีออกไปด้วย การดื่มเหล้า ปีีซึ่่�งคาบเกี่่�ยวกัับเทศกาลปีีใหม่่ มีีการกล่่าวถึึงอาหาร
ผูว้ ิจยั โพบว่
าในวรรณกรรมเรื
กกกิกิ ซึซึ่ ง่ งเป็เป็ที่่�กินนนกั
กกการเดิ
นนทาง
าางช่งช่
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บเบีียะกุุ
ซันั
งโทะซะนิ
การเดิ
ทาง55
ในระหว่
งปลายปี
บัติในราชส�
ักโดยเริใหม่
่มมีมมีาตั
แต่สามัาวถึ
ยจังงกอาหารที
รพรรดิ ่ก่กินินกักัดัันนงในช่
นี้้ในช่
� ววงเทศกาลปี
คาบเกี
่ย่ยวกั
เทศกาลปี
ซึซึปฏิ
่่ งงคาบเกี
วกับบำน
เทศกาลปี
ใหม่
มีกก้งารกล่
ารกล่
วถึ
อาหารที
งเทศกาลปีใหม่
ใหม่คืคืออโทะโซะกั
โทะโซะกับบเบีเบียยะกุ
ะกุซซันัน
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อยากจะแสดงความมีนนา้ า้ ใจไมตรี
ใจไมตรีตต่อ่อพวกเรางั
พวกเรางั้น้นแหละ..
แหละ..
とまり
とまり

「元日。なほ同じ
「元日。なほ同じ 泊
泊 なり。
なり。
よ
ま
ふねやかた
よ
ま
ふねやかた
白散を、ある者、夜の間とて、船屋形にさしはさめりければ、風に吹きならさせて、海に入
白散を、ある者、夜の間とて、船屋形にさしはさめりければ、風に吹きならさせて、海に入
れて、え飲まずなりぬ。」
れて、え飲まずなりぬ。」
新編日本古典文学全集  土佐日記・蜻蛉日記
新編日本古典文学全集  土佐日記・蜻蛉日記

, ,น.น.20)
20)
..วั
น
ขึ
น
้
ปี
ใหม่
ก็
ย
ง
ั
คงพั
ก
ที
เ
่
ดิ
ม
มี
ค
นเอาเบี
ย
ะกุ
ซ
ั
น
สอดเก็
บ
ไว้
บ
นหลั
ง
คาเรื
อ
ในตอนกลางคื
น
แต่
ท
ว่
า
..วั..วันนขึขึน้ น้ ปีปีใหม่
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น แต่
ลมพั
นนจนหล่
นนลงไปในทะเลก็
เเลยไม่
พัดมัดดนมัมัจนหล่
นลงไปในทะเลก็
เลยไม่
ได้ดื่มไได้กิด้ดนดื่ม..ื่มกิกินน....
ลมพั
จนหล่
ลงไปในทะเลก็
ลยไม่
จากวรรณกรรมเรื่่�องโทะซะนิิกกิิ พบว่่ามีี
การกล่่าวถึึงโทะโซะกัับเบีียะกุุซัันว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�ใส่่ลงใน
เหล้้าแล้้วดื่่�ม โดยผู้้�เขีียนได้้รัับมอบมาจากแพทย์์จาก
เมืืองโทะซะ เนื่่�องจากการเดิินทางเป็็นช่่วงเวลาที่่�คาบ
เกี่่�ยวกัับช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ เพื่่อ� ให้้นำำ�มาใช้้ในการเฉลิิม
ฉลองเทศกาลปีีใหม่่ระหว่่างการเดิินทาง อย่่างไรก็็ตาม
จากที่่�บันทึ
ั กึ เล่่มนี้้ไ� ด้้กล่่าวว่่ามีีผู้้�นำำ�เบีียะกุุซันั สอดไว้้ที่่�
หลัังคาเรืือ แสดงให้้เห็็นว่า่ การนำำ�โทะโซะกัับเบีียะกุุซันั
แขวนไว้้ก่อ่ นจะนำำ�มาจุ่่�มในเหล้้าเป็็นสิ่่ง� ที่่�ทุกุ คนปฏิิบัติั ิ
ตามธรรมเนีียม เพีียงแต่่ในครั้้�งนี้้�เป็็นการเดิินทางทาง

เรืือจึึงมีีการปรัับเปลี่่�ยนเป็็นสอดไว้้บนหลัังคาเรืือแทน
ไม่่ได้้นำำ�ไปแขวนไว้้บนบ่่อน้ำำ��ตามธรรมเนีียมที่่�ปฏิิบัติั กัิ นั
ปัจจุบนั ธรรมเนียมการดื่มเหล้าที่มีการจุม่ โทะ
โซะกับเบียะกุซันในเช้าวันแรกของเทศกาลปีใหม่ยัง
คงมีอยู่ หากแต่การเรียกชื่อนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นโทะโซะหรือโทโซะซัน (屠蘇散) ผู้วิจัยจึง
สันนิษฐานว่าเนื่องจากโทะโซะกับเบียะกุซันคือถุงยา
ที่ใส่สมุนไพรหลากหลายชนิดลงในนั้น เมื่อกาลเวลา
เปลี่ยนแปลงไปสมุนไพรบางชนิดอาจจะหายากหรือ
หาไม่ได้หรือมีการลดชนิดหรือผสมผสานชนิดของ
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ยังคงมีอยู่ หากแต่การเรี ยกชื่ อนั้นได้มี การเปลี่ยนแปลงไปเป็ นโทะโซะหรื อโทโซะซัน (屠蘇散) ผูว้ ิจัยจึง
สันนิ ษฐานว่าเนื่ องจากโทะโซะกับเบียะกุซันคือถุงยาที่ใส่ สมุนไพรหลากหลายชนิ ดลงในนั้น เมื่อกาลเวลา
เปลี่ยนแปลงไปสมุนไพรบางชนิดอาจจะหายากหรื
วารสารญีอหาไม่
่ปุ่นศึกษาได้หรื อมีก ารลดชนิ ดหรื อผสมผสานชนิ ด ของ
Japanese Studies
Journalนไพรที่ใส่ ลงไปได้เช่นในสมัยเฮอัน ชื่อเรี ยก
สมุนไพรที่ใส่ลงไป ในปัจจุบนั จึงไม่สามารถแยกชนิ
ดของสมุ
จึงมีการปรับเปลี่ยนไป
สมุนไพรที่ใส่ลงไป ในปัจจุบันจึงไม่สามารถแยกชนิด ของตัวคันจิของค�ำว่า “อายุ（よはひ
齢）ดังนั้นค�ำว่า ฮะงะ
5.1.2 ฮะงะตะเมะ（歯固め）
ของสมุนไพรที่ใส่ลงไปได้เช่นในสมัยเฮอัน ชื่อเรียกจึง ตะเมะ（歯固）ซึ่งหมายถึง “การท�ำให้ฟันแข็งแรง”
จะมีธรรมเนียง มการกิ
ดหนึ่งที่
มีการปรับเทะระบะยะฌิ
เปลี่ยนไป (1983, p. 112) ได้อธิบายว่าในเทศกาลปี
นั้นจึงสื่อใหม่
โยงความหมายถึ
“การท�นำอาหารชนิ
ให้มีอายุยืนยาว”
เรี ยกว่า “ฮะงะตะเมะ”
（歯固）
ในระหว่างวันที่ 1 ถึงด้วัวนยอาหารเหล่
ที่ 3 เพื่อฉลองการที
ยาวขึ
ปี การกิ
5.1.2 ฮะงะตะเมะ
（歯固め）
านี้ ได้แก่ หั่อวายุผัยกื นกาด
หัว้ นมัอีนกแตง
ปลาน
ได้้อธิิบายนว่าอาหารเหล่
อายุหมักเกลืานีอ้ จเนื้อหมู
เป็นต้(2560,
น ซึง่ ผูน.ว้ จิ 22ยั
อาหารเช่เทะระบะยะฌิิ
น โมจิ โดยมีค(1983,
วามเชื่อp.ที่ม112)
าจากประเทศจี
ะทาให้ปอา่ ายุเนื้อกวาง
ยืน อรรถยา
ว่่23)
าในเทศกาลปีี
หม่่าจ“ฮะ”
ะมีีธรรมเนีียมการกิิ
นอาหารชนิิ
ขอวิเคราะห์（固）
เพิ่มเติมหมายถึ
ว่า ฮะงะตะเมะคื
กล่าวว่า คใาว่
（歯） หมายถึ
ง “ฟั น” ส่ดวน “งะตะเมะ”
ง “ทาให้แอข็อาหารชนิ
งแรง” ตัวดคัใดนจิ
หนึ่่�
งที่่�เาว่
รีียากว่่“ฟัา น“ฮะงะตะเมะ”
ในระหว่่
างวััวคันที่่นจิ� ของค
ก็ได้าว่ที่าต้“อายุ
องออกแรงใช้
ฟันดัเคี้งนัยวนคไม่
เป็นต้องเป็นของ
ของค
” เกี่ยวโยงเป็（歯固）
นส่ วนหนึ
่ งของตั
”（齢）
（歯
้ าว่จา�ำฮะงะตะเมะ
1 ถึึงวัันที่่� 3 เพื่่�อฉลองการที่่�อายุุยืืนยาวขึ้้�นอีีกปีี การ ที่มีลักษณะที่แข็งเท่านั้น ดูได้จากโมจิ ซึ่งเป็นของที่
固）ซึ่ งหมายถึง “การทาให้ฟั นแข็งแรง” นั้นจึงสื่ อโยงความหมายถึง “การทาให้มีอายุยืนยาว” ด้ว ยอาหาร
กิินอาหารเช่่น โมจิิ โดยมีีความเชื่่�อที่่�มาจากประเทศ
มีลักษณะนุ่มแต่เนื่องจากต้องใช้ฟันเคี้ยวจึงจัดเป็นฮะ
เหล่
า
นี
ได้
แ
ก่
หั
ว
ผั
ก
กาด
หั
ว
มั
น
แตง
ปลาอายุ
ห
มั
ก
เกลื
อ
เนื้ อหมูปน่ ากัเนืน้ อดักวาง
เป็ นิดของอาหารที่น�
ต้น ซึ่ งผูว้ ิจัยขอวิ
เคราะห์
้
จีีนว่่าอาหารเหล่่านี้้�จะทำำ�ให้้อายุุยืืน อรรถยา (2560, งะตะเมะเช่
งนั้นชน
ำมาใช้
เป็น
เพิ่ม22-23)
เติมว่า ฮะงะตะเมะคื
ออาหารชนิ
ดใดก็หมายถึึ
ได้ที่ตอ้ งงออกแรงใช้
ฟันเคี้ยว ไม่
นต้องเป็ นีคของที
่มีลกั าษณะที
น.
กล่่าวว่่า คำำ�ว่่
า “ฮะ”（歯）
ฮะงะตะเมะในแต่
ละท้จาเป็
องที่อาจจะม
วามแตกต่
งกัน ่
“ฟัั
（固）
ง “ทำำ�ให้้
แข็็งแรง”่มแต่เนืไปตามลั
ตามแต่ทอ้ งที่นัน้นๆ
แข็นง”เท่าส่่นัว้นน ดู“งะตะเมะ”
ได้จากโมจิ
ซึ่งหมายถึึ
เป็ นของที
่มีลกั ษณะนุ
่องจากต้กอษณะของสิ
งใช้ฟันเคีง่ ้ ยที่จะหามาได้
วจึงจัดเป็ นฮะงะตะเมะเช่
กัน
ตััดัวงนัคัั้ นจิ
ิ ข องคำำ�ว่่
า “ฟัั น่น”ามาใช้
เกี่่� ย วโยงเป็็
นส่่ ว นหนึ่่� ง ละท้องที่อาจจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
นชนิ
ดของอาหารที
เป็ นฮะงะตะเมะในแต่
สิ่ งที่จะหามาได้ตามแต่ทอ้ งที่น้ นั ๆ
วรรณกรรมเรื่่�อ่ องโทะซะนิิ
กกิิกกิมีีการกล่่
วรรณกรรมเรื
งโทะซะนิ
มีการกล่าวถึึ
าวถึงฮะงะตะเมะ
งฮะงะตะเมะดัังดันี้้ง� นี้
よはひ

とまり

「元日。なほ同じ 泊 なり。
いもし

あらめ

はがた

おしあゆ

芋茎、荒布も歯固めもなし。かうやうの物なき国なり。求めしもおかず。ただ、押鮎の口を
け

ふ

のみぞ吸ふ。この吸ふ人々の口を、押鮎、もし思ふやうあらむや。「今日はみやこのみぞ思
こ

へ

かど

なは

なよし

かしら

ひひらぎ

ひやらるる」「小家の門のしりくべ縄の 鯔 の 頭 、 柊 ら、いかにぞ」とぞいひあへな
る。」
 新編日本古典文学全集  土佐日記・蜻蛉日記,

น. 20-21)

..วันขึ้นปีใหม่ พวกเราไม่มีฮะงะตะเมะอย่างพวกสาหร่ายหรือมันตากแห้ง พวกเราเองก็ไม่ได้แสวงหา
ตระเตรียมเอาไว้ก่อนด้วย มีแต่ปลาอายุหมักเกลือเท่านั้น พวกเราก็เลยดูดกินหัวปลาอายุกันใหญ่ เจ้าปลาอายุ
หมักเกลือโดนพวกเราเอาปากดูดไซ้มันอย่างนี้ บางทีมันอาจจะคิดอะไรอยู่ก็ได้ วันนี้คิดถึงแต่เมืองหลวง ทุกคน
ต่างคยุ กันว่าป่านนีท้ เี่ มืองหลวงคงจะมีหวป
ั ลาโบะระและกิง่ ฮิอริ ะงิเสียบประดับเอาไว้กบั เชือกฌิเมะนะวะตรงหน้า
ประตูบ้าน..
ท�ำให้เข้าใจได้วา่ ฮะงะตะเมะนั้น ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ไม่ได้ถูกเจาะจงว่าเป็นอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น
จะปรับเปลี่ยนเป็นอาหารอื่นก็ได้ แต่ตอ้ งออกแรงใช้ฟนั
เคี้ยว เพราะค�ำว่าฮะงะตะเมะ หมายถึง “การท�ำให้ฟนั
แข็งแรง” ด้วย ดังนั้นฮะงะตะเมะในแต่ละภูมิภาคจะมี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

วรรณกรรมเรื่องนี้ แสดงให้เห็นว่าฮะงะตะ
เมะซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารของเทศกาลปีใหม่ตามปกติ
จะเป็นอาหารจ�ำพวกสาหร่ายหรือมันตากแห้งรวมถึง
โมจิ แต่เนื่องจากผู้เขียนบทประพันธ์อยู่บนเรือที่ก�ำลัง
เดินทางกลับเมืองหลวง ไม่สามารถหาสิ่งเหล่านั้นบน
เรอื ได้ ผูป้ ระพันธ์จงึ ใช้ปลาอายุหมักเกลอื เพื่อทดแทน
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เดินทางกลับเมืองหลวง ไม่สามารถหาสิ่ งเหล่านั้นบนเรื อได้ ผูป้ ระพันธ์จึงใช้ปลาอายุหมักเกลือเพื่อทดแทน
ทาให้เข้าใจได้ว่าฮะงะตะเมะนั้น ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิไม่ได้ถูกเจาะจงว่าเป็ นอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น
จะปรับเปลี
่ยนเป็ดความเชื
นอาหารอื
ก็ไบด้อาหารในเทศกาลปี
แต่ตอ้ งออกแรงใช้
ันเคี้ยว เพราะคาว่าฮะงะตะเมะ
หมายถึ
ง “การท
ความคิ
่อเกี่ย่นวกั
ใหม่ฟในวรรณกรรมประเภทบั
นทึกและความเรี
ยงสมั
ยเฮอัน าให้ฟัน
นันท์ ลกาญจนดุ
แข็งแรง” ด้วย ดังนั้นฮะงะตะเมะในแต่ละภูมอาทิ
ิภาคจะมี
กั ษณะทีล่แตกต่างกันออกไป
วรรณกรรมเรื่ องโทะซะนิ กกิในตอนนี้ยงั กล่าวถึงการประดับบ้านในวันปี ใหม่ดว้ ยหัวปลานะโยะฌิ
วรรณกรรมเรื่่อ� งโทะซะนิิกกิิในตอนนี้้ยั� งั กล่่าว ตนนานๆ เพื่่�อนำำ�พาความเป็็นสิิริิมงคลมาให้้ ปััจจุุบััน
ซึ่ งจะเสี ยบเข้ากับกิ่งฮิอิระงิและเสี ยบติดไว้บนเชื อกฌิเมะนะวะไว้ดว้ ย การประดับบ้านเช่นนี้ ถือกันว่าเป็ น
ถึึงการประดัับบ้้านในวัันปีใี หม่่ด้ว้ ยหััวปลานะโยะฌิิ ซึ่่�ง ญี่่�ปุ่่�นก็็มีีธรรมเนีียมประเพณีีดัังกล่่าวเช่่นกััน แต่่จะ
ของที
่เป็ นาสิกััรบิ มกิ่่�งคล
（ 鯔 ）เป็ นปลาที่มีชื่อเรี ยกเปลี่ยนไปตามระยะการเจริ ญเติบโต ตอนที่ยงั เล็ก
จะเสีียบเข้้
งฮิิอิปลานะโยฌิ
ริ ะงิิและเสีียบติิ
ดไว้้บนเชืือกฌิิเมะ ต่่างกัันตรงที่่�ปััจจุุบัันจะใช้้หััวปลาอิิวะฌิิ และจะเสีียบ
จะเรี
ยกว่ด้าว้ ย“นะโยะฌิ
โตขึนนี้
ยกกัา่ เป็็
นว่นาของที่่�
“โบะระ”กัั（บกิ่่�鯔งฮิิ）อิส่ิระงิิ
วนสาเหตุ
ปลาชนิบ้ด้านนี้ น้ไม่่
นั สัได้้นเสีียบติิ
นิ ษฐานด
้ นจะเรี
นะวะไว้้
การประดัั”บเมืบ้้า่อนเช่่
ถืื้� อกัันว่
ประดัับไว้้ทตี่ใช้รงประตูู
ว่เป็็านสิ
เนื่อิริงจากมี
วามเชื่อกันว่าเทพเจ้เป็็านจะมาเยื
านเรื อนในช่
งปี ใหม่เมะนะวะแบบในสมัั
และในตัวอักษรคันยโบราณ
จิของชื่อ(อรรถยา,
ปลาชนิ ด
ิมงคล คปลานะโยฌิิ
ปลาที่่�มีีอชื่่นบ้
�อเรีียก
ไว้้กัับวเชืือกฌิิ
นไปตามระยะการเจริิ
ญเติิบโต ตอนที่่�
จะ่ด้วย จึ2560,
อหาของบทประพัั
�จะ
นีเปลี่่
า 甾（留）ซึ่ งมีความหมายว่
า “หยุดยัรััง้ เล็็
ง”กอยู
งเหมือน.นกั24)
บเป็ นจากเนื้้�
การขอให้
เทพหยุดรั้งอยูนธ์่ท์ตี่บรงนี้้
า้ นตน
้ มีค�ยาว่
เรีียกว่่ๆา เพื
“นะโยะฌิิ
” เมื่่อ� โตขึ้้�
นว่า่ ปั“โบะระ”
ได้้ว่่าในสมัั
ยเฮอัันนดอกจากนำำ�อาหารมาใช้้
ตาม
นาน
่อนาพาความเป็
นสินรจะเรีียกกัั
ิ มงคลมาให้
จจุบนั ญี่ปนก็
ุ่ เห็็มีธนรรมเนี
ยมประเพณี
ังกล่าวเช่นกัน แต่จะต่กิินางกั
น
ลาชนิิวดนี้
�น สัันนิิษยฐานว่่
นำำ�มากิินบเป็็
อาหารได้้
นบางครั้้
ตรงที่ปส่่ั จวจุนสาเหตุุ
บนั จะใช้ที่่ห�ใช้้ัวปปลาอิ
ะฌิ้�นั้้และจะเสี
บกับากิ่งฮิอประเพณีีแล้้
ิระงิประดับวไว้สิ่่�ตงที่่�รงประตู
้านนไม่
ได้เสี ยใบติ
ดไว้ก�งบัก็็
เนื่่อ� งจากมีีความเชื่่อ� กัันว่า่ เทพเจ้้าจะมาเยืือนบ้้านเรืือน ไม่่ได้้ถููกนำำ�มากิิน แต่่จะถููกนำำ�มาใช้้เป็็นองค์์ประกอบ
เชื
อกฌิเมะนะวะแบบในสมัยโบราณ (อรรถยา, 2560, น. 24) จากเนื้อหาของบทประพันธ์ตรงนี้จะเห็
นได้ว่า
ในช่่วงปีีใหม่่ และในตััวอัักษรคัันจิิของชื่่�อปลาชนิิดนี้้� หนึ่่�งในการทำำ�ตามธรรมเนีียมประเพณีีในเชิิ
งสััญลัักษณ์์
ในสมั
าอาหารมาใช้
ามากิน�อเป็ของคนในสมัั
นอาหารได้ยในั้้�นบางครั
มีีคำำ�ว่่ายเฮอันนอกจากน
ซึ่่�งมีีความหมายว่่
า “หยุุกดรั้้ิน�งตามประเพณี
” อยู่่�ด้้วย แล้ที่่�ว สื่สิ่�อ่ งถึึทีง่นความเชื่่
นด้้วย ้ งก็ไม่ ได้ถูก
นจึึ งามากิ
น แต่จบะถู
ามาใช้เป็ นเ ทพหยุุ
องค์ประกอบหนึ
าตามธรรมเนี ยมประเพณี ในเชิงสัญลักษณ์ที่ สื่อถึง
เหมืือนกัั
เป็็กนนการขอให้้
ดรั้้� ง อยู่่�ที่่� บ้่ ง้ าในการท
น
ความเชื่อของคนในสมัยนั้นด้วย
วรรณกรรมเรื่่ อองมะกุ
วรรณกรรมเรื
งมะกุรระโนะโซฌิ
ะโนะโซฌิในตอนที่
ในตอนที38
่ 38มีมีกการกล่
ารกล่าาวถึ
วถึงงฮะงะตะเมะเช่
ฮะงะตะเมะเช่นนกักันนดัดังงต่ต่ออไปนี้
ไปนี้
なよし

ぼら

とめ

【三八 】花の木ならぬは
ゆづ

くき

譲り葉のいみじうふさやかにつやめき、茎はいと赤くきらきらしく見えたるこそ、あやしけ
しわす

れどをかし。なべての月には、見えぬものの、師走のつごもりのみ、時めきて、亡き人の食
はがた

物（くひもの）に敷くものにやと、あはれなるに、また齢（よはひ）を延ぶる歯
歯固めの具に
ももてつかひためるは。
新編日本古典文学全集  枕草子, น. 94)

..ใบของต้
ยย้ออยย แกนต้
ดงที่ด่ดูฉูฉูดู ดฉาดดู
ฉาดดูแปลกประหลาดน่
แปลกประหลาดน่
าสนใจ
ปกติ
จะไม่
ค่อยได้
..ใบของต้นนยุยุสสุรุ ริดิ ดูหู ห้อ้ อยย้
แกนต้นนสีสีแแดงที
าสนใจ
ปกติ
จะไม่
ค่อยได้
เห็น
เห็ทั่วนไป
ทั่วไป
แต่ เฉพาะในเดื
อน 12
โดยน
ามาใช้
ปูวางรองของเซ่
้ ูตายความรู
ให้ ค้สวามรู
สึ กน่ า
จะเห็จะเห็
นแต่นเฉพาะในเดื
อน 12
โดยน�
ำมาใช้
ปูวางรองของเซ่
นไหว้นผู้ตไหว้
าย ผให้
ึกน่า้ เวทนา
เหลือเกิน อแต่
ูกน�กำถ็ มาใช้
เป็นฮะงะตะเมะเพื
่อให้มีช่อีวให้
ิตทีม่ยีชืนีวยาว
เวทนาเหลื
เกินก็ถแต่
ูกนามาใช้
เป็ นฮะงะตะเมะเพื
ิตที่ยืนยาว
บทประพันธ์นี้ผูเ้ ขยี นได้อธิบายว่าล�ำต้นหรอื
แกนของต้นยุสุริถูกน�ำมาใช้เป็นฮะงะตะเมะโดยเชื่อม
โยงไปถึงการท�ำให้มีชีวิตยืนยาว ทั้งๆ ที่เป็นสิ่งที่มี
รูปลักษณ์น่าเวทนา หากพิจารณาจากรูปลักษณ์ของ
ต้นยุสุริและข้อมูลของพันธุ์ไม้ชนิดนี้ อาจกล่าวได้ว่า
ลักษณะของใบที่ห้อยและลู่ลงของต้นไม้ชนิดนี้อาจจะ
ท�ำให้ผที่พ
ู้ บเห็นรูส้ กึ หดหูน่ า่ เวทนาเพราะดูเป็นใบไม้ที่
ไม่มีชีวิตชีวา แต่จากการที่ต้นไม้ชนิดนี้ออกใบตลอด
ทั้งปี โดยที่ล�ำต้นหรือแกนของต้นไม้นี้มีการเปลี่ยนสี
เป็นสีแดงด้วย อาจจะโยงไปถึงความหมายของการมี

ชีวิตที่ยืนยาว แกนของต้นยุสรุ จิ งึ เป็นสิง่ หนึง่ ที่น�ำมาใช้
เป็นฮะงะตะเมะน�ำมาเคยี้ วตามความเชื่อที่ว่าจะท�ำให้มี
ชีวิตยืนยาวในปีต่อๆ ไป
5.1.3 อิตะดะกิโมจิ（戴き餅）
（戴き餅）
	สำำ�หรัับชาวญี่่�ปุ่่�นตั้้�งแต่่สมััยโบราณ ข้้าวถืือ
เป็็นอาหารที่่�ใช้้ในโอกาสพิิเศษเป็็นสิ่่ง� ที่่�ขาดไม่่ได้้ในการ
ใช้้บููชาต่่อเทพเจ้้า อิิตะดะกิิโมจิิเป็็นหนึ่่�งในพิิธีีกรรมที่่�
ทำำ�กัันในวัันที่่� 2 และวัันที่่� 3 ของเทศกาลปีีใหม่่ใน
ราชสำำ�นััก การทำำ�พิิธีีกรรมอิิตะดะกิิโมจิิคืือการนำำ�เอาแป้้ง
ข้้าวเหนีียวหรืือโมจิิมาปั้้�นเป็็นก้อ้ นกลมๆ และนำำ�มาใช้้
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5.1.3
5.1.3 อิอิตตะดะกิ
ะดะกิโโมจิ
มจิ（
（戴
戴き
き餅
餅）
）
สสาหรั
าหรับบชาวญี
ชาวญี่ป่ปุ่ นตั
ุ่ นตั้้ งงแต่
แต่สสมัมัยยโบราณ
โบราณ ข้ข้าาวถื
วถืออเป็
เป็ นนอาหารที
อาหารที่ใ่ใช้ช้ใในโอกาสพิ
นโอกาสพิเเศษเป็
ศษเป็ นนสิสิ่่ งงทีที่่ขขาดไม่
าดไม่ไได้ด้ใในการ
นการ
ษา น
ใช้
ีีกกรรมที
ใช้บบูชูชาต่
าต่ออเทพเจ้
เทพเจ้าา อิอิตตะดะกิ
ะดะกิโโมจิ
มจิเเป็ป็ นนหนึ
หนึ่่ งงในพิ
ในพิธธวารสารญี
รรมที่ท่ท่ปากั
ากัุ่นศึนนกในวั
ในวั
นทีที่่ 22 และวั
และวันนทีที่่ 33 ของเทศกาลปี
ของเทศกาลปี ใหม่
ใหม่ใในราช
นราช
Japanese
Studies
Journal
สสานั
านักก การท
การทาพิ
าพิธธีีกกรรมอิ
รรมอิตตะดะกิ
ะดะกิโโมจิ
มจิคคือือการน
การนาเอาแป้
าเอาแป้งงข้ข้าาวเหนี
วเหนียยวหรื
วหรื ออโมจิ
โมจิมมาปั
าปั้้ นเป็
นเป็ นนก้ก้ออนกลม
นกลม ๆๆ และน
และนามาใช้
ามาใช้
แตะที
่่ศศีีรรษะเด็
่่ออว่ว่าาการท
แตะที
ษะเด็กกทีที่่มมีีออายุ
ายุตต้ งงัั แต่
แต่ 11 ขวบจนถึ
ขวบจนถึงง 55 ขวบ
ขวบ รวม
รวม 33 ครั
ครั้้ งง โดยเชื
โดยเชื
การทาเช่
าเช่นนนีนี้้ จจะท
ะทาให้
าให้เเด็ด็กกคนนั
คนนั้้ นนมีมี
แตะที่่�ศีีรษะเด็็กที่่�มีีอายุุตั้้�ง้ แต่่ 1 ขวบจนถึึง 5 ขวบ
วรรณกรรมที่มีการกล่าวถึงพิธกี รรมอิตะดะกิ
ความสุ
ขและมีโโชคดี
ความสุ
ชคดี �อว่่าการทำำ�เช่่นนี้้�จะทำำ�ให้้เด็็กคน โมจิ คือวรรณกรรมเรื่องมุระซะกิฌิคิบุนิกกิ โดยมีการ
รวม 3ขและมี
ครั้้�ง โดยเชื่่
วรรณกรรมที
่ม่มีกีการกล่
รระซะกิ
วรรณกรรมที
ารกล่าาวถึ
วถึงงพิพิธธีีกกรรมอิ
รรมอิตตะดะกิ
ะดะกิโโมจิ
มจิกล่คืคืาออวถึวรรณกรรมเรื
วรรณกรรมเรื
งมุ
ะซะกิฌ
ฌิิคคิบิบุุนนิิ กกกิกิ โดยมี
โดยมีกการ
าร
นั้้�นมีีความสุุ
ขและมีีโชคดีี
ง 2 ครั้ง ดัง่่ ออต่งมุ
อไปนี้
กล่
กล่าาวถึ
วถึงง 22 ครั
ครั้้ งง ดัดังงต่ต่ออไปนี
ไปนี้้
【四五】新年御戴餅の儀―寛弘六年正月
【四五】新年御戴餅の儀―寛弘六年正月
こといみ
かんにち
こといみ

おほんいただきもちひ
おほんいただきもちひ

かんにち

正月一日、言忌もしあへず。坎日
正月一日、言忌
もしあへず。坎日なりければ、若宮の
なりければ、若宮の 御
御 戴
戴 餅
餅 のこと、とまりぬ。
のこと、とまりぬ。
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【五十七】若宮たちの御戴餅－寛弘七年正月
【五十七】若宮たちの御戴餅－寛弘七年正月
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วันที่ 3 ของชนชั้นสูงในสมัยเฮอันจะเป็นไปตามความ
คิดความเชื่อในเรื่องของการท�ำให้มีอายุยืนยาว อาจ
เป็นเพราะว่าในสมัยโบราณเนื่องจากการแพทย์ยังไม่
พัฒนา อายุเฉลี่ยของผู้คนในสมัยนั้นจึงไม่ยืนยาวดัง
เช่นในปัจจุบัน การที่มีอายุยืนยาวขึ้นในแต่ละปีจึงเป็น
เรื่องที่น่ายินดีและเป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนา ดังนั้นเพื่อ
เฉลิมฉลองปีใหม่ที่ผ่านมาเยือนอีกครั้งในสามวันแรก
ของเทศกาลปีใหม่จึงนิยมกินสิ่งที่เชื่อว่าจะท�ำให้ชีวิต
ยืนยาวขึ้นในปีต่อๆ ไป

วรรณกรรมดัังกล่่าวจึึงเป็็นหลัักฐานที่่�ทำำ�ให้้ทราบว่่า
หากพบว่่าวัันที่่�ต้้องปฏิิบััติิตามธรรมเนีียมนั้้�นเป็็นวััน
ที่่�ไม่่เป็็นมงคลตามปฏิิทินิ ก็็สามารถยกเลิิกธรรมเนีียม
ปฏิิบัติั นั้้ิ น� ได้้ การกระทำำ�ดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นว่า่ ความ
เชื่่อ� เกี่่�ยวกัับเรื่่อ� งโชคลางสำำ�หรัับคนชั้้�นสูงู ในสมััยเฮอััน
นั้้�นสำำ�คััญยิ่่�งกว่่าธรรมเนีียมประเพณีีที่่�ปฏิิบััติิสืืบทอด
กัันมา อย่่างไรก็็ตาม ในบทประพัันธ์์ไม่่ได้้มีีการกล่่าว
ต่่อไปว่่า โมจิิที่่�นำำ�มาใช้้แตะที่่�ศีีรษะเด็็กนั้้�นถููกนำำ�ไปใช้้
ทำำ�เช่่นไรต่่อไป แต่่หากดููจากจากงานวิิจัยั ของเทะระบะ
ยะฌิิ (1985, p. 236) ที่่�อธิิบายว่่า ในวัันที่่� 1 ถึึงวัันที่่�
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ของชนชั้นสู งในสมัย เฮอันจะเป็ นไปตามความคิ ด ความเชื่ อในเรื่ องของการท าให้มี อายุ ยืนยาว อาจเป็ น
เพราะว่าในสมัยโบราณเนื่องจากการแพทย์ยงั ไม่พฒ
ั นา อายุเฉลี่ยของผูค้ นในสมัยนั้นจึงไม่ยืนยาวดังเช่ นใน
ปัจจุบดนั ความเชื
การที่ม่อเกี
ีอายุ
ยืนบยาวขึ
งเป็ในวรรณกรรมประเภทบั
นเรื่ องที่น่ายินดีและเป็นนสิ
ดังนนั้นเพื่อเฉลิม
้ นในแต่ละปี จึใหม่
่ งที่ผูค้ นปรารถนา
ความคิ
่ยวกั
อาหารในเทศกาลปี
ทึกและความเรี
ยงสมัยเฮอั
อาทินนันแรกของเทศกาลปี
ท์ กาญจนดุล ใหม่จึงนิยมกินสิ่ งที่เชื่อว่าจะทาให้ชีวิตยื นยาว
ฉลองปี ใหม่ที่ผ่านมาเยือนอีกครั้งในสามวั
ขึ้นในปี ต่อ ๆ ไป
5.2 อาหารที
่ ใ ช้ ใ นการเฉลิ
ม ฉลองช่
ที่่�ทางญี่่�
5.2 อาหารที
่ใช้ ในการเฉลิ
มฉลองช่ว งงเทศกาลปี
ใหม่ปุ่่�น
ในวัจะยกเลิิ
นที่ 7 กการติิดต่่อและเรีียนรู้้�วััฒนธรรม
เทศกาลปีใหม่ในวัในวั
นทีน่ 7ที่ 7 นับจากปี ใหม่ ในสมัยเฮอันจะมีจากประเทศจีีน
าวะกะนะท์์
ซุุมิิ หรืหากแปลตรง
การทาสิ่ งที่เรี ยกว่คำำ�ว่่
าวะกะนะ
若菜
อวะกะนะท์ซุมิ
ในวัั
นที่่
�
7
นัั
บ
จากปีี
ใ
หม่่
ในสมัั
ย
เฮอัั
น
จะมีี
ตัั
ว
จะหมายถึึ
ง
การเก็็
บ
เกี่่�
ย
วยอดใบอ่่
อ
นของพืืชที่่�
ผลิิ
若菜摘み โดยในวันที่ 7 ถือเป็ นวันเด็ดยอดอ่อนของพืชกินในช่วงต้นปี ในวันดังกล่าวจะมีธรรมเนียมการ
การทำำ�สิ่่�งที่่�ส่เงรีีพืยชกว่่ผักาวะกะนะ
หรืือตวะกะนะท์์
ิ ดอกออกใบในช่่
วงต้้่อนว่ฤดูู
ผลิิาหนีลัั้ จงะช่
จากฤดูู
7 ชนิดที(่เก็若菜
บเกี่ย)วได้
อนต้นปี เป็ซุนมิุ ของขวั
ญให้แก่กนั โดยเชื
าพืชใบไม้้
ผักเหล่
วยขับหไล่นาวที่่�
สิ่งไม่ดี
(若菜摘み) โดยในวัันที่่� 7 ถืือเป็็นวันั เด็็ดยอดอ่่อนของ เหน็็บหนาวผ่่านพ้้นไป
และป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ ธรรมเนี ยมนี้ ได้รับเข้ามาจากประเทศจีนในช่วงตอนต้นของสมัยเฮอันก่อนที่
พืืชกิิ นในช่่ ว งต้้ นปีี ในวัั นดัั ง กล่่ า วจะมีีธรรมเนีียม
วรรณกรรมที่่�กล่่าวถึึงวะกะนะ หรืือวะกะ
ทางญี่ปุ่นจะยกเลิกการติดต่อและเรี ยนรู ้วฒ
ั นธรรมจากประเทศจีน คาว่าวะกะนะท์ซุมิ หากแปลตรงตัวจะ
การส่่งพืืชผััก 7 ชนิิดที่่�เก็็บเกี่่�ยวได้้ตอนต้้นปีีเป็็นของ นะท์์ซุุมิิ ได้้แก่่ วรรณกรรมเรื่่�องโทะซะนิิกกิิ และมะ
งการเก็
เกี่ยวยอดใบอ่
อนของพื
งต้นฤดูใบไม้ผลิหลังจากฤดู
หนาวทีก่ เหน็
ขวััญให้้แก่่หมายถึ
กันั โดยเชื่่
อ� ว่่าบพืืชผัั
กเหล่่านี้้จ� ะช่่
วยขัับไล่่ชทีสิ่่ง�่ผลิดอกออกใบในช่
กุุระโนะโซฌิิ วโดยในงานวรรณกรรมเรื่
่�องโทะซะนิิ
กิิ บ
านพ้ยนไข้้
ไปเจ็็บได้้ ธรรมเนีียมนี้้ไ� ด้้รับั เข้้า ได้้มีีการกล่่าวถึึงวะกะนะท์์ซุุมิิไว้้ ดัังนี้้�
ไม่่ดีีและป้้หนาวผ่
องกัันโรคภัั
วรรณกรรมที
าวถึ ง วะกะนะ
มาจากประเทศจีีนในช่่
วงตอนต้้่กนล่ของสมัั
ยเฮอัันก่่อหรืนอวะกะนะท์ซุมิ ได้แก่ วรรณกรรมเรื่ องโทะซะนิ กกิ และมะ
กุระโนะโซฌิ โดยในงานวรรณกรรมเรื่ องโทะซะนิกกิ ได้มีการกล่าวถึงวะกะนะท์ซุมิไว้ ดังนี้
け

ふ

あをむま

「七日になりぬ。同じ港にあり。今日は白馬を思へど、かひなし。ただ、波の白きのみぞ見ゆる。か
いへ

こひ

ふな

かるあひだに、人の家の、池と名あるところより、鯉はなくて、鮒よりはじめて、川のも海のも、こ
ながびつ

け

ふ

と物ども、長櫃にになひつづけておこせたり。若菜ぞ今日をば知らせたる。歌あり。その歌、あさぢ
つ

ふの野辺にしあれば水もなき池に摘みつる若菜なりけりいとをかしかし。」
新編日本古典文学全集  土佐日記・蜻蛉日記, น. 22)

และแล้วก็เข้าสู่วันที่ 7 ยังคงอยู่ที่ท่าเรื อ วันนีน้ ึกถึงพิธีอะโอะนุมะในวัง แต่ถึงจะคิดไปก็ไร้ ประโยชน์
และแล้วภาพที
ก็เข้าสู่เ่วห็ันนทีตรงหน้
่ 7 ยังาคงอยู
่ที่ท่าเรือ ่นวัสีนขนีาว้นึกๆถึเท่งพิานัธ้นีอะโอะนุ
ดไปก็่นไร้ีก้ ป็มระโยชน์
มีเพียงฟองคลื
ขณะทีม่กะในวั
าลังคิงดถึแต่
งเมืถอึงจะคิ
งหลวงอยู
ีคนส่ งของ
ภาพทีเ่ ห็นตรงหน้ามีเพียงฟองคลืน่ สีขาวๆ เท่านัน้ ขณะทีก่ ำ� ลังคิดถึงเมืองหลวงอยูน่ กี้ ม็ คี นส่งของจาก
จากอิเกะมาให้ ของที่ส่งมาให้ มีปลาฟุนะ ปลาแม่นา้ ปลาทะเลและยังมีของกินอื่น ๆ อีกมากมายถูก
อิเกะมาให้ ของที่ส่งมาให้มีปลาฟุนะ ปลาแม่น�้ำ ปลาทะเลและยังมีของกินอื่นๆ อีกมากมายถูกหาม
หามเรี ยงเข้ามาวางเป็ นแถว โดยเฉพาะผักสดที่ส่งมาพร้ อมกันด้วยนั้นทาให้ นึกขึน้ มาได้ ว่าวันนี ้เป็ น
เรียงเข้ามาวางเป็นแถว โดยเฉพาะผักสดที่ส่งมาพร้อมกันด้วยนั้นท�ำให้นึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้เป็นวันเก็บ
บเกี่ยนวพืปี ชมีผักกลอนแนบติ
ตอนต้ นปี มีดกมาด้
ลอนแนบติ
“พืชผันกี้เก็ทีบ่สมาจากที
่ งมาให้ น่อีเ้ ก็ิเกะ
บมาจากที
ิเกะ ชืจ่ อริงว่ าอิ
เกี่ยวพืชวัผันกเก็ตอนต้
วย “พืชดผัมาด้
กทีว่สย่งมาให้
ชื่อว่าอิ่อเกะก็
เกะก็
ง แต่าแห้
กลังบทีเป็่ไม่นมทุีน่ ง�้ำหญ้
แต่กลับเป็
นทุจ่งริหญ้
” าแห้ งที่ไม่มีนา้ ”

ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า ในวันที่ 7 นับจาก
และวรรณกรรมเรื่องมะกุระโนะโซฌิได้มีการ
ปีใหม่มปี ข้ระเพณ
กี ารเก็
บเกยี่ วพืชผั
อความนี
เห็นว่กาตอนต้
ในวันปีทีเ่ พื่อมอบ
7 นับจากปี ใหม่
มีปงระเพณี
การเก็
่ยวพืช้งผัดักงตอนต้
กล่าวถึ
วะกะนะท์
ซุมิไบว้เกี
สามครั
นี้ นปี เพื่อมอบ
้ แสดงให้
ให้แแก่ก่กกนััน แม้
แม้ใในบทประพั
นบทประพันนธ์ธ์จจะไม่
าพืชผั
ให้
ะไม่ได้ไกด้ล่กาล่วว่าวว่
าพืชกผัที่กที่เก็บมีจานวนกี่ชนิดและคืออะไรบ้าง แต่ก็ทาให้ทราบว่า
มีจ�ำนยวนกี่ชนิ
ก็ท�ำให้ใหม่
ทราบ
มีเก็ธบรรมเนี
มปฏิบดตั และค
ิเช่นนีือ้ ใอะไรบ้
นวันทีา่ ง7 นัแต่บจากปี
ว่ามีธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้ในวันที่ 7 นับจากปีใหม่

และวรรณกรรมเรื่ องมะกุระโนะโซฌิได้มีการกล่าวถึงวะกะนะท์ซุมิไว้สามครั้ง ดังนี้

若菜摘み （三段）
「正月一日は、まいて、空の景色うらうらと珍しく、かすみこめたるに、世にありとある人
は、姿容心ことにつくろひ、君をもわが身をも祝ひなどしたるさま、殊（こと）にをかし。
若菜青やかに摘み出でつつ、例はさしもさる物目近からぬ所に もてさわ
 七日は、雪間の若
ぎ、白馬見んとて、里人は車きよげにしたてて見にゆく。」

, น. 27)
วันที่ 1 ของปี ใหม่ จะแตกต่ างไปจากทุกวัน ท้ องฟ้ าปลอดโปร่ ง แม้ บางช่ วงจะมีหมอกจาง ๆ พาด
ผ่ าน ผู้คนทั้งหลายใส่ ใจในเรื่ องการแต่ งกาย9 การตกแต่ งใบหน้ าเป็ นอย่ างดี ทุกคนร่ วมงานเฉลิม
ฉลอง ซึ่งปกติเป็ นสิ่ งที่ไม่ค่อยได้พบเห็น เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ
新編日本古典文学全集  枕草子

1

「正月一日は、まいて、空の景色うらうらと珍しく、かすみこめたるに、世にありとある人
は、姿容心ことにつくろひ、君をもわが身をも祝ひなどしたるさま、殊（こと）にをかし。
 七日は、雪間の若
若菜青やかに摘み出でつつ、例はさしもさる物目近からぬ所に もてさわ
ぎ、白馬見んとて、里人は車きよげにしたてて見にゆく。」
วารสารญี่ปุ่นศึกษา

Japanese Studies Journal

新編日本古典文学全集  枕草子, น. 27)

วันที่ 1 ของปี ใหม่ จะแตกต่ างไปจากทุกวัน ท้ องฟ้ าปลอดโปร่ ง แม้ บางช่ วงจะมีหมอกจาง ๆ พาด
ของปีี
ใหม่่ จะแตกต่่
งฟ้้าปลอดโปร่่
ง แม้้าบเป็างช่่
วงจะมีี
พาดผ่่านม
ผ่วััานนที่่�ผู1้ คนทั
้งหลายใส่
ใจในเรืางไปจากทุุกวัั
่ องการแต่ งนกายท้้อการตกแต่
งใบหน้
นอย่
างดีหทุมอกจางๆ
กคนร่ วมงานเฉลิ
ผู้้�คนทั้้�งหลายใส่่ใจในเรื่่�องการแต่่งกาย การตกแต่่งใบหน้้าเป็็นอย่่างดีี ทุุกคนร่่วมงานเฉลิิมฉลอง
ฉลอง ซึ่งปกติเป็ นสิ่ งที่ไม่ ค่อยได้ พบเห็น เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ
ซึ่่�งปกติิเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ค่อ่ ยได้้พบเห็็น เป็็นเรื่่อ� งที่่�น่า่ สนใจพอถึึงวัันที่่�1 7 เดืือน 1 ตรงบริิเวณที่่�หิมิ ะเริ่่ม� ละลาย
พอถึ
งวันที2 ่ ก็็7แเดืตกยอดใบสีี
อน 1 ตรงบริ
วณทีออ
่หิมกมาให้้
ะเริ่ มละลาย
แตกยอดใบสี
ออกมาให้ เ ก็นบ
วะกะนะ
เขีียเวโผล่่
เก็็บ ซึ่่�งวะกะนะ
ตามปกติิจก็ะไม่่
ค่่อยได้้เห็็นสิ่่�เขีงยนี้้�วโผล่
ในพระราชฐานเช่่
ซึนี้้�่ งตามปกติ
จะไม่ คล่ อจึึยได้
นีใ้ นนพระราชฐานเช่
นนีางระมัั
้ บรรดานางก
งเสี ย งตื่ นเมื่่�เต้อนเห็็ดีนใ จ
บรรดานางกำำ�นัั
งส่่งเสีีเห็ยนงตื่่�สิน่ งเต้้
ดีีใจขณะที่่�เด็็ดใบอย่่
ดระวัังเป็็นานั
สิ่่�งลที่่�จึน่ง่าส่สนใจมาก
ขณะที
่เด็ดจใบอย่
างระมัดระวังเป็
่ งที่น่าสนใจมาก
่อเห็บนใช้้ม้ าก็็สีจขะไปดูู
าวทีก่จารตกแต่่
ะใช้ ในงานเทศกาล
ม้้าสีีขาวที่่�
ะใช้้ในงานเทศกาล
เหล่่นาสินางกำำ�นัั
ลที่่�ไม่่ได้้เข้้เมื
าเวรรัั
งราชรถที่่�จะใช้้เหล่
ใน า
3
งานพระราชพิิ
นางก
านัลที่ไม่ธีไีอด้ะโอะอุุมะ
เข้ าเวรรั บใช้ ก็จะไปดูการตกแต่งราชรถที่จะใช้ ในงานพระราชพิธีอะโอะอุมะ2
และในส่ววนที
กครักครั
้ง ดั้ งงดันีง้ นี้
และในส่
นที่เ่เกีกี่ย่ยวกั
วกับบวะกะนะ
วะกะนะ ผูผู้เเ้ ขีขียยนได้
นได้มมีกีการพรรณนาถึ
ารพรรณนาถึงวะกะนะอี
งวะกะนะอี
（一二六段）
わかな

むいか

も

き

七日の日の若菜を、六日の人の持て来、さわぎ取り散らしなどするに、見も知らぬ草を、
「七
も

子どもの取り持て来たるを、「何とかこれをばとかこれをば言ふ。」と問へば、とみに言は
みみなぐさ

ず、「いま」など、これかれ見合はせて、「耳無草となむ言ふ」と言ふ者あれば、「むべな
かほ

う

い

も

りけり、聞かぬ顔なるは。」と笑ふに、またいとをかしげなる菊の、生ひ出たるを持て来た
れば、つめどなはほ耳無草こそあはれなれあまたしあれば菊もありけりと言はまほしけれ
ど、またこれも聞き入るべうもあらず。」
新編日本古典文学全集  枕草子, น. 237)

..........ใบอ่
อนของพืชผักที่จะใช้ ในวันที่ 7 เดื อน 1 วันที่ 6 จะมีคนนามาให้ ตอนที่ช่วยกันเด็ดใบไม้
..........ใบอ่อนของพืชผักที่จะใช้ในวันที่ 7 เดือน 1 วันที่ 6 จะมีคนน�ำมาให้ ตอนที่ช่วยกันเด็ดใบไม้
เพืเพื่อ่อนน�าไปปรุ
อาหาร หากได้
บเห็นนพืพืชชผัผักกทีที่ไ่ไม่ม่เคยเห็
เคยเห็นนมาก่
มาก่อนอนก็ก็จจะถามเด็
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ำไปปรุงงอาหาร
หากได้พพบเห็
เรีนีย่เรีกว่ยกว่
าอะไร”
ได้แแต่ต่มมองหน้
องหน้ากัากันนไปมา
ไปมาแล้แล้วก็วมก็ีคมนพู
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าอะไร” ซึซึ่ ง่งเด็เด็กกๆๆ ก็ก็ไไม่ม่สสามารถตอบได้
ามารถตอบได้ททันันทีที ได้
ดวด่าว่ า“เขา
กว่าดอกมิมินนะคุ
วก็วหก็ัวหเราะ
ซึ่งเป็ซึ่ นงเป็
การเล่
นค�ำในความหมายว่
า 耳無า (ไม่
มีห(ไม่
ู) ใช้มใี หนความ
เรีเรียยกว่
ะคุสสะ”แล้
ะ”แล้
ั ว เราะ
นการเล่
นคาในความหมายว่
耳無
ู ) ใช้ ใ น
きく
หมายว่า “ถามไปก็
ไม่รู้เรืไ่อม่งหรอก”
ส่วนค�ส่ำวว่านค菊าว่ าที菊
่ฟังทีดู่ฟเป็ั งนดูชืเป็่อดอ
ก็ใช้แก็ทนความหมายว่
า ถึง า
ความหมายว่
า “ถามไปก็
ร้ ู เรื่ องหรอก”
นชืกไม้
่อดอกไม้
ใช้ แทนความหมายว่
จะถามไป (ก็ไม่รู้หรอก)..
ถึงจะถามไป (ก็ไม่ ร้ ู หรอก)..
きく

อย่ า งไรก็ ต าม ถึ ง แม้ ใ นบทประพั น ธ์ นี้
ผู้ประพันธ์ไม่ได้ใช้ค�ำว่า วะกะนะ หรือ วะกะนะท์ซุมิ
จากค�ยอดใบอ่
ำศพท
ั ที่์อนของต้
ว่า ของกิ
1แต่
若菜
นไม้นตามธรรมเนียมในวันที่เจ็ด
あおうま

ท�ำให้เข้าใจได้ว่าเป็นอาหารที่ท�ำ
มาจากพืชผัก 7 ชนิดที่เก็บเกี่ยวได้ตอนต้นปีเช่นกัน
（七日の御節供）

せちゑ

2 พระราชพิธอ
ี ะโอะอุมะ（白馬の節会）คือ

พิธจี ูงม้าขาว 21 ตัวเข้ามาในสวนหน้าที่ประทับให้จกั รพรรดิทอดพระเนตร โดยเชื่อกันว่า
ถ้าได้เห็นม้าขาวในวันนี้จะช่วยปัดเป่ าอุปสรรคเลวร้ายทัง้ หลายออกไป

2 若菜ยอดใบอ่อนของต้นあおうま
ไม้ せちゑ
3	พระราชพิธีอะโอะอุมะ（白馬の節会）คือ พิธีจูงม้าขาว 21 ตัวเข้ามาในสวนหน้าที่ประทับให้จักรพรรดิทอดพระเนตร โดยเชื่อ
กันว่าถ้าได้เห็นม้าขาวในวันนี้จะช่วยปัดเป่าอุปสรรคเลวร้ายทั้งหลายออกไป
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อย่างไรก็
ตาม ่อถึเกีงแม้
นธ์น้ ี ผใปู ้ หม่ระพั
นธ์ไม่ได้ใช้คาว่า วะกะนะ
หรื อ ยวะกะนะท์
ความคิ
ดความเชื
่ยวกัใบนบทประพั
อาหารในเทศกาลปี
ในวรรณกรรมประเภทบั
นทึกและความเรี
งสมัยเฮอันซุมิ แต่จาก
ันท์ กาญจนดุล
คาศัพท์ที่ว่า ของกินตามธรรมเนียมในวันทีอาทิ
่เจ็ดน（七日の御節供）
ทาให้เข้าใจได้ว่าเป็ นอาหารที่ทามาจาก
พืชผัก 7 ชนิดที่เก็บเกี่ยวได้ตอนต้นปี เช่นกัน
（八三段）
「そのほどもこれがうしろめたければ、おほやけ人、すまし、をさめなどして、絶えずいま
せ く

をが

しめにやる。七
七日の節供のおろしなどをさへやければ、拜みつる事など、笑ひあへり。」

, น. 160)
ในช่
ใหม่ใหม่
) สาวใช้
ที่ททางานรั
างานใน
ในช่ววงนี
งนี้้ (วั(วันนทีที่ 3่ 3ถึงถึวังนวัทีน่ ที7่ นั7บนัจากปี
บจากปี
) สาวใช้
ี่ท�ำงานรับบใช้ใช้ใในวั
นวังงโดยเฉพาะสาวใช้
โดยเฉพาะสาวใช้ทที่ที่�ำทงานใน
ระดั
ใช้ให้ใ ไห้ปเก็
ไปเก็
ช พรรณเจ็
ที่นามาใช้
ต้ มทานในวั
ที่ 7 ก็เยลยจะได้
ิ นเสียง
ระดับบล่ล่าางง จะถู
จะถูกกใช้
บพืบชพืพรรณเจ็
ดชนิดดทีชนิ
่น�ำดมาใช้
ต้มทานในวั
นที่ 7 ก็นเลยจะได้
ินเสียงหัวยเราะ
หัครึวเราะครึ
้นดังมาจากในสวน
กครื้นดักงครื
มาจากในสวน
จากข้อความที่กล่าวมาทั้ง 3 ตอน สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผูเ้ ขียนเรื่ องมะกุระโนะโซฌิที่มีต่อ
จากข้อความที่กล่
้ง 3 ตอนานัสะท้
1 อาจจะไม่่ใช่่สิ่่่ไ�งด้เดีียวกัั
จากเนื้้�อหา
พฤติกรรมของสาว
ๆ ชนชัา้ นวมาทั
สู งในราชส
ก ไม่อวน่าจะเป็7นเดืือน
การเอะอะโวยวายที
เห็นพืนชผัหากดูู
กแตกยอดออกมา
ให้เห็นถงึ มุมมองของผูเ้ ขยี นเรอื่ งมะกุระโนะโซฌิที่มตี อ่
ของการบรรยายในบทประพัั นธ์์ ทั้้� ง สองซึ่่� ง มีีความ
จากผืนดินหรื อการใช้ไหวพริ บในการตอบชื่อของพืชผักที่ตนเองไม่รู้จกั ว่าเป็ นเรื่ องที่น่าขบขันจนต้องนามา
พฤติกรรมของสาวๆ ชนชั้นสูงในราชส�ำนัก ไม่ว่าจะ หมายไปในการเก็็บพืืชพัันธุ์์�ไม้้แล้้ว ผู้้�วิิจััยคิิดว่่าวะกะนะ
เขีเป็ยนนบั
นทึกลงไป
การเอะอะโวยวายที่ได้
เห็นพืชผักแตกยอดออกมา หรืือวะกะนะซุุ มิิ น่่ า จะเป็็ น การเก็็ บใบอ่่ อ นของพืืช
วรรณกรรมเรื
่
อ
ง
โทะซะนิ
กกิ และมะกุระโนะโซฌิ
วถึงเซริิ
วะกะนะหรื
อวะกะนะท์
ุมิหรื อการ
จากผืนดินหรือการใช้ไหวพริ
บในการตอบชื่อของพืช
ใบ 7 ได้
ชนิิกดล่าคืือ
(芹), นะซุุ
นะ (薺),ซโคะเงีียว
ผักบที่ตนเองไม่
จู้ กั ว่าาเป็เป็นนสิเรื่่ งอทีงที่น่
นจนต้
(御形
), ฮะโคะเบะระ
เก็
ยอดใบอ่อรนว่
่ทากัาขบขั
นในวั
นที่ 7องน�
นับำมา
จากปี ใหม่
โดยวั
นที่ 7 เดือน 1(ถื繁縷
อเป็ ),นวันโฮะโตะเกะโนะสะ
เก็บเกี่ยวสมุนไพร
นบันทึกนลงไป
ุนะดไว้
(菘อ),ย่างชั
โนะบิิ
รุุ (ノビル
), ซุุสุุฌิเห็ิโระนว่า
อ่เขีอยนตอนต้
ปี ถึงแม้ในบทประพันธ์จะไม่ได้มีการระบุ(ถ仏の座
ึงพืชผั),ก 7ซุุสุชนิ
ดเจน
และแสดงให้
วรรณกรรมเรื่อง โทะซะนิกกิ และมะกุระ (すずしろ), และโยะเมะนะ (ヨメナ) เนื่่�องจาก
นาพืชผักทั้ง 7 ชนิดนั้นไปทาเป็ นอาหารชนิดใด แต่จากงานวิจัยของเทะระบะยะฌิ (1983, pp. 102-103) ได้
โนะโซฌิ ได้กล่าวถึงวะกะนะหรือวะกะนะท์ซุมิหรือ ใบอ่่อนของพืืชเหล่่านี้้�มัักจะผลิิใบในช่่วงระยะเวลา
อ้การเก็
างถึงบหนั
งสื อ เอ็อนว่
นงิาฌเป็ิกนิ （延喜式）
ซึ่งนที่
เป็ นหนั
ั งกล่่
ญัตาิขวอ้ อีีกทั้้�
บังคังบในสมัั
ต่าง ยๆต่่อไว้มาคืือสมัั
ในช่วงสมั
ยเฮอัรนะตอนกลาง
ยอดใบอ่
สิ่งที่ท�ำกันในวั
7 นังบสื อที่บดััญ
ยคามากุุ
(鎌倉
ได้
เขียใหม่
นไว้โดยวั
ว่า พืนที่
ช 7 ชนิ
ดที่นามาใส่
ซุ ปบทีเกี่่กยินว ในวั時代
นที่ 7) เดืมีีธรรมเนีียมการกิิ
อน 1 คือ โคะเมะ
, คิดที่่
บิ � き
จากปี
7 เดือน
1 ถือเป็ในน
นวัน้ าเก็
นข้้า米
วต้้ม, ที่่�อะวะ
ใส่่ผััก 粟
7 ชนิิ
สมุน, ไพรอ่
ถึงแม้ในบทประพั
นธ์จะไม่,ได้โกะมะ
มี เรีีย胡麻
กว่่านะนะกุุ
ซะงะยุุ
七草粥）
นที่่า� นี7้ เป็เดืือน
び
ฮิเอะอนตอนต้
ひえ , นมิปีโนะโกะเมะ
みのごめ
และอะสุ
กิ （小豆
ซึ่ งพืในวัั
ชเหล่
น ธั ญ1พื ช
7 ชนินดไว้
อย่างชั่นดเจน
และแสดงให้
ปััจจุุบััน นโดยมีีความเชื่่
�อที่่�ว่่น่าการกิิ
นน้ าะซุ ป
ดัการระบุ
งนั้นผูวถ้ ิจงึ พืชผั
ยั คิดว่กาการกิ
อาหารที
าเอายอดใบอ่
อน 7 ชนิเรื่่�อดยมาจนถึึ
ที่เก็บเกี่ยงวมาในวั
ที่ 7 เดือน 1 มาหั
ใส่ ในน
เห็นว่าน�ำพืชผักทัง้ 7 ชนิดนั้นไปท�ำเป็นอาหารชนิดใด นะกุุซะงะยุุ จะช่่วยขัับไล่่สิ่่�งไม่่ดีีและป้้องกัันโรคภััยไข้้
ที่เรี ยกว่าอะท์ซุโมะโนะ （羹）กับการกินน้ าซุ ปที่ใส่ ธัญพืช 7 ชนิดที่กินในวันที่ 7 เดือน 1 อาจจะไม่ใช่สิ่ง
แต่่จากงานวิิจััยของเทะระบะยะฌิิ (1983, pp. 102- เจ็็บได้้ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อมููลของตำำ�ราทางการแพทย์์
เดี
ยวกัได้้
น อ้หากดู
จากเนื
หาของการบรรยายในบทประพั
ธ์ท้ งั สองซึ่)งมีในปั
ความหมายไปในการเก็
103)
้างถึึงหนัั
งสืือ้ อเอ็็
นงิิฌิิกิิ （延喜式）ซึ่่�งเป็็น (น食の医学館
จจุบันที่กล่าวว่า ผักทับ้ง พื7ชพัชนินดธุ์ไม้
แล้
ผูว้ ิจบัยั คิัญดญััว่ติาวะกะนะ
อวะกะนะซุ
มิน่ายจะเป็
ใบอ่าวต้
อนของพื
ชใบ
7 ชนิเป็ดนคืเมนู
อ เซริ
芹 ,ำนะซุ
หนััวงสืือที่่�
ิข้้อบัังคัับต่่หรื
างๆ
ไว้้ในช่่วงสมัั
เฮอัันนการเก็
ที่ใส่บในข้
มนะนะกุ
ซะงะยุ
ที่เหมาะส�
หรับนะ
ตอนกลางได้้
7 ชนิิดที่่�นำำ�繁縷
มาใส่่,ในน้ำำ�
� ช่วงเวลาที่กระเพาะอาหารท�
กหลังรุจากการ
薺 , โคะเงียเขีียนไว้้
ว 御形ว่่า , พืืช
ฮะโคะเบะระ
โฮะโตะเกะโนะสะ
仏の座 , ซุสุนะำงานหนั
菘 , โนะบิ
ノビル ,
ในวัันที่่
� 7 เดืือน, และโยะเมะนะ
1 คืือ โคะเมะ (米),ヨメナ
อะวะ เนื่ กิอนงจากใบอ่
และดื่มเพื่อเฉลิ
มฉลองในช่
และ ว ง
ซุซุุปสที่่�ุ ฌกิิ โินระ
すずしろ
อ นของพื
ช เหล่วางเทศกาลปี
นี้ มัก จะผลิใหม่
ใ บในช่
(粟), คิิบิิ (きび), ฮิิเอะ (ひえ), มิิโนะโกะเมะ เป็นพืชผักที่ช่วยเสริมสร้างวิตามินให้แก่ร่างกายหลัง
ระยะเวลาดังกล่าว อีกทั้งในสมัยต่อมาคือสมัยคามากุระ 鎌倉時代 มีธรรมเนียมการกินข้าวต้มที่ใส่ ผกั 7
(みのごめ), โกะมะ (胡麻) และอะสุุกิิ (小豆) ซึ่่�ง จากที่ต้องเผชิญกับฤดูหนาวซึ่งอาหารการกินไม่อุดม
ชนิ
ดที่เารีนี้้ยเ�กว่
านะนะกุ
นที่ 7 เดือสมบู
น 1 รเรืณ์่ อยมาจนถึ
งปัจจุดบตรงนี้แล้
นั โดยมีวคก็วามเชื
่ว่าการกิ
พืืชเหล่่
ป็็นธั
ญ
ั พืืช ดััซงะงะยุ
นั้้�นผู้้�วิ（七草粥）
จัิ ยั คิิดว่า่ การกิิในวั
นอาหาร
หากมองจากจุ
เป็นที่น่อ่าทีสนใจว่
าน
นะนะกุ
ซะงะยุ อจะช่
ไล่�เก็็สบิ่ งเกี่่�ไม่ยดวมาในวัั
ี และป้นที่่
องกั� 7นโรคภั
ไข้เ จ็ บ ได้เห็ซึนถ
่ งสอดคล้
องกับ ข้อมู ล ของต
ที่่�นำำ�เอายอดใบอ่่
น 7ว ยขั
ชนิิบดที่่
สิ่งยนี้แสดงให้
ึงภูมิปัญญาของคนในสมั
ยเฮอัาราทาง
นที่
เดืือน 1 มาหั่่�
นใส่่ในน้ำำ��ซุุปในปัที่่�เจรีียกว่่
ุโมะโนะ
ไม่กา้าวต้
วหน้
าว่าสามารถเล
กกินนเมนู
อาหารให้
การแพทย์
食の医学館
จุบนั าทีอะท์์
่กล่ซุาวว่
า ผักทั้ง 7การแพทย์
ชนิดที่ใส่ยใังนข้
มนะนะกุ
ซะงะยุือเป็
ที่เหมาะ
（羹）
นน้ำำ��ซุ่กุประเพาะอาหารท
ที่่�ใส่่ธััญพืืช 7 ชนิิางานหนั
ดที่่�กิินในวัักหลั
นที่่�งจากการกิ
สอดคล้นอและดื
งกับสภาพการท�
างกายได้
สาหรักัับบช่การกิิ
วงเวลาที
่มเพื่อเฉลิมำงานของร่
ฉลองในช่
วงเทศกาลปี ใหม่
และเป็ นพืชผักที่ช่วยเสริ มสร้างวิตามินให้แก่ร่างกายหลังจากที่ต้องเผชิญกับฤดูหนาวซึ่งอาหารการกินไม่
新編日本古典文学全集  枕草子
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วารสารญี่ปุ่นศึกษา

อุดมสมบูรณ์ หากมองจากจุดตรงนี้ แล้วก็เป็Japanese
นที่น่าสนใจว่
าสิ่ งนี้ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในสมัยเฮ
Studies Journal
อันที่การแพทย์ยงั ไม่กา้ วหน้าว่าสามารถเลือกกินอาหารให้สอดคล้องกับสภาพการทางานของร่ างกายได้
5.3อาหารที
อาหารที
่ ใ ช้ ใ นการเฉลิ
ม ฉลองช่
ว ง ใหม่
หมายถึ
5.3
่ใช้ ในการเฉลิ
มฉลองช่
วงเทศกาลปี
ในวังนวัทีน่ เพ็
15ญ ส่วน งะยุ หมายถึง ข้าวต้ม (粥)
เทศกาลปีในสมั
ใหม่ใยนวั
องที่จะม
ั่วแดงหร
อาหารจึง
เฮอันนที่เพื15่อเป็ นการเฉลิมฉลองวันเพ็ญครัในบางท้
จึงเลืีธรรมเนียมไม่
อกกินของสีกแินถ
ดงเพื
่อเป็ นือมงคล
้ งแรกของปี
ในสมัยเฮอันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันเพ็ญ ที่มีสีแดงเช่นพวกเนื้อสัตว์ตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมา
เลือกกินอะสุ กิ 小豆 หรื อถัว่ แดง โดยการต้มรวมกับข้าวเป็ นข้าวต้มถัว่ แดงที่เรี ยกว่าอะสุ กิงะยุ 小豆粥
ครัง้ แรกของปี จึงเลอื กกินของสีแดงเพื่อเป็นมงคล จึง จนถึงวันดังกล่าวนี้ด้วย การกินข้าวต้มถั่วแดงนี้เชื่อ
อรรถยา
(2560,
29))กล่หรืาวว่
นที่ 15
ค่าเดือนมรวม
1 หรื อวักันนเพ็ว่ญ
ครั้งวแรกของปี
จะมี
ประเพณีและยั
กินข้งช่าวต้
ว่ แดง
เลือกกินอะสุ
กิ (p.小豆
อถัา่ววัแดง
โดยการต้
าจะช่
ยปัดเป่าสิง่ ไม่
ดีออกไป
วยป้มอถังกั
น
กักันบในตอนเช้
ของวั
นั้น ในพระราชวั
ิธีบวงสรวงด้
ยข้เาจ็วต้
งะยุ（もちがゆ）
โดยค
ข้าวเป็นข้าาวต้
มถั่วนแดงที่เรี
ยกว่าอะสุกงิงก็ะยุจะมี(พ小豆
โรคภัยวไข้
บด้มวโมจิ
ย ความเชื่อนี้สั
นนิษฐานกั
นว่าว่าน่าาโมจิ
จะ
粥) อรรถยา
(2560,
29) กล่ซึา่ งวว่หมายถึ
าวันที่ ง15
วข้อหมายถึ
งกับความเชื่อเร
ีสีแดงซึ
่งเชื่อกั
ว่า
มาจากค
าว่า โมจิ
โนะฮิ p.望の日
วันเพ็ค�่ำญ ส่วเก
น ี่ยงะยุ
ง ข้าวต้มื่องของที่ม
粥 ในบางท้
องที
่จะมีนธรรม
เดือน
นเพ็ญครัอ้งอาหารที
แรกของปี
ประเพณี
กิน้ อสัตจะช่
ยขัหบลัไล่งปีสิ่งใหม่
ที่ไม่เดีป็ ออกไปได้
เนี
ยมไม่1 กหรื
ินถัอว่ วัแดงหรื
่มีสีจะมี
แดงเช่
นพวกเนื
ว์ต้ งั วแต่
นต้นมาจนถึโดยวรรณกรรมที่ม
งวันดังกล่าวนี้ดว้ ี ย
ข้าวต้มถัว่ แดงกันในตอนเช้าของวันนั้น ในพระราชวัง การกล่าวถึงประเพณีการกินอะสุกิงะยุคือวรรณกรรม
การกิ
นข้าวต้มถัว่ แดงนี้เชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่ าสิ่ งไม่ดีออกไป และยังช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วย ความเชื่อ
ก็จะมีพิธีบวงสรวงด้วยข้าวต้มโมจิงะยุ（もちがゆ） เรื่องโทะซะนิกกิและมะกุระโนะโซฌิ
นีโดยค�
ว่าน่ าจะเกี
วข้อโนะฮิ
งกับความเชื
้ สันนิำว่ษาฐานกั
โมจิ นมาจากค�
ำว่า ่ยโมจิ
(望の日่ อ)เรืซึ่ อ่งงของที่มีสีแดงซึ่งเชื่ อกันว่าจะช่วยขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไป
ได้ โดยวรรณกรรมที่มีการกล่าวถึงประเพณี การกินอะสุกิงะยุคือวรรณกรรมเรื่ องโทะซะนิกกิและมะกุระโนะ
โซฌิ วรรณกรรมโทะซะนิิกกิิได้้กล่่าวถึึงอะสุุกิิงะยุุ ไว้้ดัังนี้้�
「十五日。今日（けふ）、小豆粥煮（あづきがゆに）ず。」
วรรณกรรมโทะซะนิ
กกิได้กล่าวถึงอะสุ กิงะยุ ไว้ดงั นี้
..วันที่ 15 วันนี้มีธรรมเนียมหุงข้าวต้มถั่วแดงกัน แต่น่าเสียดายที่ไม่อาจจะหุงได้..
新編日本古典文学全集13土佐日記・蜻蛉日記, น. 30)
..วันที่ 15 วันนีม้ ีธรรมเนียมหุงข้ าวต้ มถั่ว(แดงกั
น แต่น่าเสียดายที่ไม่อาจจะหุงได้..
「十五日。今日（けふ）、小豆粥煮（あづきがゆに）ず。」

新編日本古典文学全集  土佐日記・蜻蛉日記, น. 30)

จากเนื้อหาของบทประพันธ์ในตอนนี้ แสดง ตามประเพณีที่ท�ำกันสืบต่อมา ซึ่งข้อความที่กล่าวมา
จากเนื
นธ์ในตอนนี
ค้ นในสมั
ยเฮอันยเพื
มฉลองวั
้ อหาของบทประพั
้ แสดงให้
วา่ ผูค้ นในสมั
เฮอั่อนเป็ยึนดการเฉลิ
ติดกับการท�
ำตามน
ให้เห็นว่าผู้คนในสมั
ยเฮอันเพื่อเป็นการเฉลิ
มฉลองวั
น ท�เห็ำให้นเว่ข้าาผูใจได้
เพ็
่เรี ียยกว่
กัน แต่ยในขณะนี
งการเดินทาง
้ ผเู ้ ขียนอยู
ประเพณีนิ
ม ผูเ้ ขยี นเองก็
เช่นกั่ในนระหว่
รูส้ กึ เสยี าดายที่ในช่
วง
เพ็ญญครั
ครั้ ง้งแรกของปี
แรกของปีจะกิ
จะกินนข้ข้าาวต้
วต้มมถัถัว่ ่วแดงที
แดงที่เร
กว่าาอะสุ
อะ กิงะยุ
หม่ซึไ่ม่งข้สอามารถท�
สุกิงะยุอจึกงันเป็ แต่
ยนอยู่ไในระหว่
างการเดิ
น ของการเฉลิ
บนเรื
นเรืในขณะนี้ผู
่ องที่น่าเสี้เยขีดายที
ม่สามารถท
าตามประเพณี
ที่ทากัมนฉลองปี
สื บต่อใมา
ความทีำ่กตามประเพณี
ล่าวมาทาให้
นเรื่องที่น่
สามารถท�
ำ นิยนมได้
เข้ทางบนเรื
าใจได้วอ่าผูจึค้งเป็
นในสมั
ยเฮอัานเสียึยดดายที่ไม่
ติดกับการท
าตามประเพณี
ิยม ผูเ้ ขียนเองก็เช่นกั นรู ้สึกเสียดายที่ในช่วงของ

การเฉลิมฉลองปี ใหม่ไม่สามารถทาตามประเพณี นิยมได้
วรรณกรรมมะกุระโนะโซฌิได้กล่าวถึงโมจิงะยุ ไว้ดังนี้
วรรณกรรมมะกุระโนะโซฌิได้กล่าวถึงโมจิงะยุ ไว้ดงั นี้

（三段）
もちかゆの節供まゐりするゑ、かゆの木ひき隱して、家の御達、女房などのうか
「十五日、も
がふを、打たれじと用意して、常にうしろを心づかひしたるけしきもいとをかしきに、いか
にしたるにかあらむ、打ち当てたるは、いみじう興（きょう）ありて、うち笑ひたるは、い
とはえばえし。ねたしと思ひたるも、ことわりなり。」
新編日本古典文学全集  枕草子, น. 28)

่ 15เป็ นเป็วันนวัทีน่จทีัด่จเตรี
ัดเตรี
ยมโมจิงะยุ
งะยุไไว้ว้กกินินกักันน ก็ก็จจะมีะมีกการแอบหยิ
ารแอบหยิบบเอาไปแอบตามมุ
เอาไปแอบตามมุมมเพืเพื่อ่อใช้ใช้หหวดไปที
..วั..วันนทีที่ 15
ยมโมจิ
วดไป่
นัลลกักันน ท่ท่าาทีทีทที่คี่คอยระแวดระวั
ให้ใโห้ดนไม้
หวดหวด
ช่างดู
น ยิน่งตอนที
่พวก
ทีก้่กน้นของสาวๆ
ของสาว ๆนางก�
นางกำานั
อยระแวดระวังไม่
งไม่
โดนไม้
ช่ านงดู่าขบขั
น่าขบขั
ยิ่งตอนที
่
คอยหามุมแอบหวดก้นแล้วหวดก้นได้นั้นยิ่งดูสนุกสนานครึกครื้นกันมากเลย ..
พวกคอยหามุมแอบหวดก้นแล้ วหวดก้นได้ นั้นยิ่งดูสนุกสนานครึ กครื ้นกันมากเลย ..
วรรณกรรมเรื่ องมะกุระโนะโซฌิ แม้ไม่ได้มีการกล่าวถึง อะสุ กิงะยุโดยตรง แต่จากคาว่า วันที่ 15
และคาว่า โมจิงะยุที่กินตามธรรมเนียม （もちかゆの節供）เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองวันเพ็ญครั้งแรกของปี
เนื่องจากใช้ตวั อักษร もちかゆ ทาให้ตีความได้ 2 แบบคื
12 อสิ่งที่ใช้กินเป็ นข้าวต้มที่ใส่ โมจิลงไปตามคาที่ออก

ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับอาหารในเทศกาลปีใหม่ในวรรณกรรมประเภทบันทึกและความเรียงสมัยเฮอัน
อาทินันท์ กาญจนดุล

วรรณกรรมเรื่่�องมะกุุระโนะโซฌิิ แม้้ไม่่ได้้มีี
การกล่่าวถึึงอะสุุกิิงะยุุโดยตรง แต่่จากคำำ�ว่่า วัันที่่� 15
และคำำ�ว่่า โมจิิงะยุุที่่�กิินตามธรรมเนีียม（もちかゆの節供）
เพื่่อ� เป็็นการเฉลิิมฉลองวัันเพ็็ญครั้้ง� แรกของปีี เนื่่อ� งจาก
ใช้้ตััวอัักษร もちかゆ ทำำ�ให้้ตีีความได้้ 2 แบบคืือ
สิ่่�งที่่�ใช้้กินิ เป็็นข้า้ วต้้มที่่�ใส่่โมจิิลงไปตามคำำ�ที่่�ออกเสีียง
หรืือคำำ�ว่่าโมจิิงะยุุ もちかゆ อาจจะเป็็น 望粥 ก็็เป็็น
ได้้ ซึ่่�งหากเป็็นคำำ�ว่่า 望 ที่่�หมายถึึงคืืนพระจัันทร์์เต็็ม
ดวงแล้้ว หากพิิจารณาจากความเชื่่�อของผู้้�คนในสมััย
เฮอัันที่่นิ� ยิ มกิินของสีีแดงเพื่่อ� ความเป็็นมงคล สามารถ
อนุุมานได้้ว่า่ เป็็นข้า้ วต้้มที่่�ใส่่ของสีีแดงลงไป ซึ่่�งในที่่�นี้้�
อาจจะเป็็นถั่่ว� แดง อย่่างไรก็็ดีี มีีความเป็็นไปได้้ด้ว้ ยว่่า
ข้้าวต้้มชนิิดนี้้�น่่าจะเป็็นข้้าวต้้มที่่�ใส่่ถั่่�วแดงและใส่่แป้้ง
โมจิิเติิมลงไปด้้วยก็็เป็็นได้้ นอกจากนั้้�นวรรณกรรม
ส่่ ว นที่่� ย กมากล่่ า วถึึ ง นี้้� น อกจากจะได้้ เ ห็็ นถึึ ง ความ
เชื่่�อในเรื่่�องการกิินข้้าวต้้มโมจิิงะยุุในวัันที่่�สิิบห้้าแล้้ว
ยัังสะท้้อนถึึงความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับไม้้ฟืืนที่่�ใช้้ในการหุุง
ข้้าวต้้ม เห็็นได้้จากในตอนที่่�ยกมานางกำำ�นััลจะคอย
ระวัังไม่่ให้้โดนไม้้หวด ซึ่่�งมาจากความเชื่่�อที่่�ว่่า หาก
เอาไม้้ฟืืนที่่�ใช้้หุุงข้้าวต้้มโมจิิงะยุุไปหวดที่่�ก้้นของหญิิง
สาว หากหญิิงผู้้�นั้้�นแต่่งงานแล้้วยัังไม่่มีีบุุตรหญิิงผู้้�
นั้้�นก็็จะให้้กำำ�เนิิดบุุตรชาย ดัังนั้้�นหากหญิิงผู้้�นั้้�นยัังไม่่
ได้้แต่่งงานก็็จะพยายามที่่�จะหลบหนีีไม่่ให้้โดนหวดที่่�
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ก้้นนั้้�นเอง
จากบทประพัันธ์ทั้้์ ง� สองเรื่่อ� งในข้้างต้้น ทำำ�ให้้
รู้้�ว่า่ ในวัันที่่� 15 นัับจากปีีใหม่่มีีการกิินงะยุุหรืือข้้าวต้้ม
เพื่่�อความเป็็นสิิริิมงคล และประเพณีีนี้้�ยัังสืืบทอดมา
จนถึึงปััจจุุบัันด้้วย แม้้ชื่่�อเรีียกของอาหารที่่�กิินในวัันที่่�
15 ที่่� แ ตกต่่ า งกัั น โดยในวรรณกรรมโทะซะนิิ ก กิิ
ได้้กล่่าวถึึงอะสุุกิิงะยุุ ขณะที่่�วรรณกรรมเรื่่�องมะกุุระ
โนะโซฌิิ กล่่าวถึึง โมจิิงะยุุ แต่่ผู้้�วิิจััยคิิดว่่าทั้้�งสอง
สิ่่�งอาจจะเป็็นสิ่่�งเดีียวกััน เพีียงแต่่ในวรรณกรรมเรื่่�อง
โทซะนิิกกิิ พููดถึึงสิ่่�งที่่�ใส่่ลงไปในข้้าวต้้มอย่่างชััดเจน
ว่่าเป็็นข้้าวต้้มที่่�ใส่่ถั่่�วแดง ขณะที่่�โมจิิงะยุุที่่�กล่่าวถึึง
ในวรรณกรรมเรื่่�องมะกุุระโนะโซฌิิ เรีียกตามวัันที่่�กิิน
อาหารชนิิดนั้้น� คืือข้้าวต้้มที่่�กินิ ในวัันพระจัันทร์เ์ ต็็มดวง

6. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการวิจัย
การศึกษาพบว่า วรรณกรรมทัง้ 3 เรื่องแสดง
ให้เห็นว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ชนชั้นสูงในสมัยเฮอัน
มีการก�ำหนดช่วงเวลาในการกินและใช้อาหารในการ
เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ สามารถสรุปได้ดังตาราง
ต่อไปนี้

6. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
วารสารญี
กษาวงเทศกาลปี ใหม่ชนชั้นสู งในสมัยเฮอันมี
การศึกษาพบว่า วรรณกรรมทั้ง 3 เรื่ องแสดงให้
เห็น่ปุ่นว่าศึในช่
Japanese Studies
Journal
การกาหนดช่ว งเวลาในการกินและใช้อาหารในการเฉลิ
ม ฉลองเทศกาลปี
ใหม่ สามารถสรุ ปได้ดังตาราง
ต่อไปนี้
งานวรรณกรรม
ประเภทและชื่ออาหาร
โทะซะนิกกิ
มะกุระโนะ มุระซะกิฌิคิ
โซฌิ
บุนิกกิ
5.1 อาหารที่ใช้ ในการเฉลิมฉลองช่ วงเทศกาลปี ใหม่ต้งั แต่วันที่
หนึ่งถึงวันที่สาม

5.1.1 โทะโซะ（屠蘇）กับเบียะกุซัน (白散）


5.1.2 ฮะงะตะเมะ（歯固め）

5.1.3 อิตะดะกิโมจิ（戴き餅）
5.2 อาหารที่ใช้ ในการเฉลิมฉลองช่ วงเทศกาลปี ใหม่ในวันที่ 7

วะกะนะ （若菜）หรื อ วะกะนะท์ซุมิ（若菜摘み）

ของกินตามธรรมเนียมในวันที่เจ็ด（七日の節供）
せ

く

5.3 อาหารที่ใช้ ในการเฉลิมฉลองช่ วงเทศกาลปี ใหม่ ในวันที่ 15
อะสุ กิงะยุ （小豆粥）
โมจิงะยุที่ทานตามธรรมเนียม （もちかゆの節供）




6.2นชีข้วอิตเสนอแนะ
จากตารางจะเห็
วิตของชนชั
จากตารางจะเห็
นได้นวได้
่า วิวถ่าี ชวิี วถีชี
ิ ตของชนชั
ตามธรรมเนี ย มประเพณี ที่มี
้ นสู ง้นในสมัย เฮอันด าเนิ
บทความนี้้
�ศึึกษาเฉพาะอาหารที่่�
กิินดในงาน
สูงในสมั
ยเฮอันด่อเป็
�ำเนินนชี
ตตามธรรมเนียมประเพณีที่
ความคิ
ดความเชื
ตัวกวิาหนด
กล่าวคือในช่วงเทศกาลปี ใหม่มีการกาหนดช่วงเวลาที
่กินอาหารแต่ละชนิ
ฒนธรรมการ
มีคอวามคิ
วก�ำหนด
าวคืนอะไร
อในช่วโดยแฝงนั
ง เทศกาลปีี
ไว้
ย่างชัดดความเชื่อเป็
เจน อีกทั้งยังนกตัาหนดว่
าจะต้กล่
องกิ
ยยะไว้ใเหม่่
ช่นซึ่่ไรง� เป็็อย่นาเพีียงบางส่่
งไรก็ ตาม วถึนของวัั
งแม้จะมี
การ
กิินอาหารในสมััยเฮอัันเท่่านั้้�น โดยพบว่่าวิิถีีชีีวิิตของ
เทศกาลปี
ใ
หม่
ม
ก
ี
ารก�
ำ
หนดช่
ว
งเวลาที่กิ
น
อาหารแต่
ล
ะ
กาหนดไว้ว่าจะต้องกินอะไร แต่หากไม่สามารถทาตามที่กาหนดไว้ได้ ก็พบว่ามีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
ชนิดไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังก�ำหนดว่าจะต้องกิน ชนชั้้�นสููงในสมััยเฮอัันมีีการดำำ�รงชีีวิิตตามธรรมเนีียม
สภาวการณ์น้ ัน ๆ ได้เช่นกัน ดังที่พบในวรรณกรรมเรื่ องโทะซะนิ กกิ ว่า เมื่อไม่มีฮะงะตะเมะ เช่น พวก
อะไร โดยแฝงนัยยะไว้เช่นไร อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะ ประเพณีีและความคิิดความเชื่่�อ จึึงน่่าสนใจว่่าตลอดทั้้�งปีี
สาหร่ ายหรื อมันตากแห้งที่เคยใช้กินตามปกติ ก็ได้มีการนาสิชนชั้้�
ีลกั งู ษณะใกล้
เคีนมีี
ยงกัการดำำ�รงชีีวิิ
นคือเป็ นของที
้องออก
่ งที่มนสู
ในสมััยเฮอัั
ตอย่่่ตางไร
โดยเฉพาะ
มีการก�ำหนดไว้ว่าจะต้องกินอะไร แต่หากไม่สามารถ
แรงใช้
ฟ
ั
น
เคี
ย
ว
เช่
น
หั
ว
ปลาอายุ
ห
มั
ก
เกลื
อ
มาใช้
เ
ป็
น
ฮะงะตะเมะแทน
้
ท�ำตามที่ก�ำหนดไว้ได้ ก็พบว่ามีการปรับเปลี่ยนให้เข้า ในส่่ ว นของวัั ฒ นธรรมการกิิ น อาหาร ซึ่่� ง ผู้้�วิิ จัั ย จะ
6.2 ข้อนเสนอแนะ
กับสภาวการณ์
ั้นๆ ได้เช่นกัน ดังที่พบในวรรณกรรม ได้้ศึึกษาค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิมต่่อไป อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลที่่�
บทความนี
่กินในงานเทศกาลปี
ใหม่
ซ่ ึงเป็ นเพีกยษาในครั้้
งบางส่วง� นี้้นของวั
นธรรมการกิ
น
จากการศึึ
จ� ะเป็็นฒประโยชน์์
ต่อ่ การนำำ�ไป
เรื่องโทะซะนิ
กกิ ว่้ ศาึกษาเฉพาะอาหารที
เมื่อไม่มีฮะงะตะเมะ
เช่น พวก ได้้
ศึึกษาต่่ยเฮอั
อยอดในการศึึ
กษาเกี่่�
ยวกัับวััฒนธรรมการ
อาหารในสมั
น เท่านัง้ ที่เคยใช้
น โดยพบว่
าวิ ถีชีวิต ของชนชั
นมีการดารงชี
วิตตามธรรมเนี
ยม
สาหร่ายหรือมัย เฮอั
นตากแห้
กินตามปกติ
ก็ได้ ้ นสูใช้้งในสมั
นอาหารจากงานวรรณกรรมประเภทอื่่
�นในสมัั
มีการน�ำสิแ่งละความคิ
ที่มีลักษณะใกล้
เคีย่องกัจึนงน่คาือสนใจว่
เป็นของที่ต้
อง ้ งปี กิิชนชั
ประเพณี
ด ความเชื
าตลอดทั
า งไรยเฮอััน
้ นสู งในสมัย เฮอันมี การด ารงชี วิต อย่
หรืือสมัั
อื่่�นนๆคว้ต่่าอเพิไป่มเติมต่อไป อย่างไรก็ต าม
ออกแรงใช้ฟันเคี้วยนของวั
ว เช่นฒนธรรมการกิ
หัวปลาอายุหนมัอาหาร
กเกลือมาใช้
โดยเฉพาะในส่
ซึ่ งผูว้ ิจยั จะได้
ศึกยษาค้
ข้เป็อนมูฮะงะตะเมะแทน
ลที่ ไ ด้จ ากการศึ กษาในครั้ งนี้ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การนาไปใช้ศึ ก ษาต่ อยอดในการศึ กษาเกี่ ย วกับ
วัฒนธรรมการกินอาหารจากงานวรรณกรรมประเภทอื่นในสมัยเฮอัน หรื อสมัยอื่น ๆ ต่อไป
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ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับอาหารในเทศกาลปีใหม่ในวรรณกรรมประเภทบันทึกและความเรียงสมัยเฮอัน
อาทินันท์ กาญจนดุล
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