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ตรุษจีน*

บทคัดย่อ

  ตรษุจนี (Chūn Jié) เป็นเทศกาลทีส่�าคญัทีส่ดุของชาวจนี Chūn Jié คอืวนั ๑ ค�า่ เดอืน 

๑ ตามปฏิทินจันทรคติจีน โดยทั่วไปจะตกประมาณช่วงหลังของเดือนมกราคม แต่บางปีอาจล่าไป

ถึงเดือนกุมภาพันธ์ หากปีที่ผ่านมาเป็นปีอธิกมาสที่มี ๑๓ เดือน เทศกาลตรุษจีนตามประเพณีเดิม

ถือว่าเริ่มตั้งแต่วันเซ่นไหว้เทพแห่งเตาไฟ (jì zào) ซึ่งจัดก่อนวันตรุษจีน ๗ วัน  หลังจากวันเซ่น

ไหว้นี้แล้ว ทุกบ้านต่างเตรียมการฉลองตรุษจีน เริ่มจากการท�าความสะอาดบ้าน (sǎochén) การ 

เตรียมภาพวาดเทพเจ้า ภาพวาดฉลองตรุษจีน (niánhuà) และแถบค�ามงคลฉลองตรุษจีน 

(chūnlián) รวมถึงการเตรียมอาหารส�าหรับมื้อสุดท้ายของปี (niányèfàn) อาหารแต่ละอย่าง 

ในมื้อนี้ล้วนมีความหมายที่ดีและสื่อเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นสิริมงคลทั้งสิ้น ในค�า่วันนี้ปู่ย่าพ่อแม่จะให้

อั่งเปา (hóngbāo) แก่ลูกหลาน เช้าวันตรุษจีน ผู้น้อยต้องไปอวยพรตรุษจีนญาติผู้ใหญ่ (bàinián) 
ในวันนี้ค�าบางค�า เช่น แตก ล้ม จบสิ้น เป็นค�าต้องห้าม ตรุษจีนตามประเพณีเดิมถือว่าสิ้นสุดวัน 

Yuánxiāo ซึง่กค็อืวนัเพญ็แรกของปี ในค�า่วนันัน้ทกุบ้านจะท�าบวัลอยจนี (tāngyuán) รบัประทาน

และต่างตกแต่งบ้านเรอืนด้วยโคมไฟสแีดงเพือ่ฉลองคนืสดุท้ายของเทศกาลตรษุจนี ดงันัน้ Yuánxiāo 

จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลโคมไฟ (Dēng Jié)

 ค�ำส�ำคัญ : ตรุษจีน เทศกาลโคมไฟ เทพแห่งเตาไฟ

ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
ภาคีสมาชิก ส�านักศิลปกรรม

ราชบัณฑิตยสถาน

*	 ปรับปรุงจากการบรรยายทางวิชาการในที่ประชุม	ส�านักศิลปกรรม	เมื่อวันที่	๑๙	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๕



ตรุษจนี๑08

The Journal of the Royal Institute of Thailand
Vol. 37 No. 2 April-June 2012

เมื่อกล่าวถึงเทศกาลตามประเพณีของชาวจีน	 ทุกคนต้องกล่าวถึงวันตรุษจีน	 เพราะ 春节 

Chūn Jié ตรุษจีนคือเทศกาลที่ส�าคัญที่สุดตามประเพณีจีน

ตรุษจีนของชาวจีนคือ	 วันขึ้น	 ๑	 ค�่า	 เดือน	 ๑	 ตามปฏิทินจันทรคติจีน	 ถ้าเราอยากทราบว่า 

ตรษุจนีในปีนัน้	ๆ 	ตรงกบัวนัทีเ่ท่าไรตามปฏทินิสากล	กต้็องไปเปิดดจูากปฏทินิจนัทรคตจินี	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๕	

นี้	หากเราเปิดดูปฏิทินจันทรคติจีนจะเห็นว่าวันตรุษจีนตรงกับวันจันทร์ที่	๒๓	มกราคม	ปรกติวันตรุษจีน 

จะตกประมาณช่วงหลังของเดือนมกราคม	 แต่บางปีอาจล่าไปถึงเดือนกุมภาพันธ์หากปีที่ผ่านมาเป็น 

ปีอธิกมาส	คือ	เป็นปีที่มีเดือนเพิ่มขึ้นในปีจันทรคติ	เช่น	พ.ศ.	๒๕๕๓	วันตรุษจีนตกวันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	

เพราะ	พ.ศ.	๒๕๕๒	มีเดือน	๕	ซ�้า	๒	ครั้ง๑

ปัจจุบันตรุษจีนส�าหรับชาวจีนนั้นหมายถึง	除夕 chúxī  (วันสุดท้ายของปี)	และ	正月初一 

zhèngyuè chūyī (วัน	๑	ค�่าเดือน	๑	ตามปฏิทินจันทรคติจีน)

อย่างไรก็ตาม	 ชาวบ้านทั่วไปในสมัยก่อนถือตามประเพณีเดิมว่า	 เทศกาลตรุษจีนนั้นเริ่มตั้งแต่

วันเซ่นไหว้เทพแห่งเตาไฟ	祭灶 jì zào	ในวัน	๒๓	ค�่าหรือ	๒๔	ค�่าเดือน	๑๒	เรื่อยไปจนถึงวันเพ็ญ	๑๕	

ค�่าเดือน	๑

๑	 ปีอธิกมาส	闰年 rùnnián	 ในปฏิทินจันทรคติของจีนเป็นปีที่มี	 ๑๓	 เดือน	 เนื่องจากปีปรกติตามปฏิทินจันทรคติจีนมีปีละ	 ๓๕๔ 

หรือ	๓๕๕	วัน	 เพราะบางเดือนมี	๒๙	วัน	บางเดือนมี	๓0	วัน	 เมื่อถึงปีที่	๓	จึงเป็นปีที่มี	๓8๓	วันหรือ	๓8๔	วัน	ท�าให้ต้องมีเดือนใด 

เดือนหนึ่งซ�้า	๒	ครั้งรวมเป็น	๑๓	เดือนในปีนั้น		เดือนที่มีซ�้า	๒	ครั้งจะเป็นเดือนใดก็ได้	ยกเว้นเดือน	๑๒	เช่น	พ.ศ.	๒๕๔๗	ซ�้าเดือน	๒ 

พ.ศ.	๒๕๔๙	ซ�้าเดือน	๗	 	พ.ศ.	๒๕๕๒	ซ�้าเดือน	๕	 	ปี	๒๕๕๕	ซ�้าเดือน	๔	 	闰四月 rùnsìyuè	 (ปีใหม่จีนซึ่งจะมาถึงนี้เดือน 

ซึ่งมี	๒๙	วัน	ได้แก่	เดือน	๒	เดือน	๔	อธิกมาส	เดือน	๖	เดือน	8	เดือน	๑0	และเดือน	๑๒)
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วันเซ่นไหว้เทพแห่งเตาไฟบางปีก็เป็นวัน	 ๒๓	 ค�่า	 บางปีก็เป็นวัน	 ๒๔	 ค�่าเดือน	 ๑๒	 ขึ้น 

อยู่กับว่าเดือน	 ๑๒	 ในปีนั้นเป็นเดือนที่มี	 ๒๙	 วันหรือ	 ๓0	 วันตามปฏิทินจันทรคติจีน	 ปีนี้	 (๓	 ก.พ. 

๒๕๕๓-๒๒	ม.ค.	๒๕๕๔)	เดือน	๑๒	ตามปฏิทินจันทรคติจีนมี	๒๙	วัน	ดังนั้นวันเซ่นไหว้เทพแห่งเตาไฟ

จึงเป็นวัน	 ๒๓	 ค�่า	 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่	 ๑๖	 มกราคม	 นั่นก็คือ	 ๗	 วันก่อนวันตรุษจีน	 ชาวจีนเรียก 

วันเซ่นไหว้เทพแห่งเตาไฟว่า	 วันตรุษจีนเล็ก	小年 xiǎonián	 ซึ่งเป็นวันที่ชาวจีนส่งเทพแห่งเตาไฟ 

灶王爷 Zàowángyé หรือ	灶神 Zàoshén	กลับขึ้นสวรรค์

	www.baidu.com 	www.baidu.comเทพแห่งเตาไฟ เทพแห่งเตาไฟ

๒	 ภาพเทพแห่งเตาไฟมีทั้งที่เป็นภาพคู่และภาพเดี่ยว		ทั้งสองภาพนี้ได้รับความนิยมพอ	ๆ	กัน

ในสมัยก่อนไม่ว่าในเมืองหรือตามชนบท	 บ้านชาวจีนทุกบ้านจะมีภาพเทพแห่งเตาไฟ๒	 ตั้งไว้ 

เหนือเตาไฟ	 ใต้ภาพจะจัดแท่นบูชาซึ่งมีธูป	 เทียน	 ผลไม้	 และขนมเป็นเครื่องเซ่นไหว	้ ชาวจีนเชื่อกันว่า 

เทพแห่งเตาไฟนั้นเป็นทูตสวรรค์ที่เง็กเซียนฮ่องเต้	玉皇大帝 Yùhuáng Dàdì ส่งให้มาประจ�า 

ทุกครัวเรือน	 มีหน้าที่พิทักษ์ดูแลเตาไฟประจ�าบ้าน	 ปกป้องคุ้มครองให้แต่ละครอบครัวมีความสุขสวัสดี	

พร้อมกับเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและความประพฤติของสมาชิกทุกคนในครอบครัว	 แต่ละปีในวันก่อนถึง 

วนัตรษุจนีหนึง่สปัดาห์	เทพแห่งเตาไฟต้องกลบัขึน้สวรรค์เพือ่ไปรายงานต่อเงก็เซยีนฮ่องเต้ว่า	ในปีทีผ่่านมา

ตลอดปีนั้น	ครอบครัวนั้น	ๆ 	มีพฤติกรรมและความประพฤติอย่างไร	หลังจากรายงานแล้ว	เง็กเซียนฮ่องเต้ 

กจ็ะวนิจิฉยัว่าจะประทานโชคเคราะห์ให้แก่ครอบครวัในปีต่อมาอย่างไร	วนันีจ้งึเป็นวนัทีส่�าคญัมาก	ในวนั

เซ่นไหว้เทพแห่งเตาไฟ	ต้องท�าความสะอาดเตาไฟและแท่นบูชาให้หมดจดเรียบร้อย	ส่วนการเซ่นไหว้นั้น 
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แต่ละครอบครัวต่างพยายามจัดงานเซ่นไหว้ในตอนค�่าของวันนี้ให้ดีที่สุดตามฐานะของตน	 ของเซ่นไหว้	

นอกจากอาหารและผลไม้แล้ว	 ก็จะเน้นพวกของหวาน	 โดยเฉพาะขนมหวานที่ท�าจากน�้าตาล	 เพื่อให้ 

เทพแห่งเตาไฟไปรายงานด้วยค�าพูดหวานหู	 โดยทั่วไปของเซ่นไหว้บนโต๊ะบูชาในค�่าวันนี้จะประกอบด้วย

ธูปเทียน	ผลไม้ต่าง	ๆ	เหล้า	กับแกล้มและอาหารดี	ๆ	ขนมจ�าพวกขนมข้าวเหนียว	ตังเม	และขนมหลาก

ชนิดที่ท�าจากน�้าตาล

www.google.com																											เง็กเซียนฮ่องเต้

เมื่อจัดของเซ่นไหว้หน้าแท่นบูชาเรียบร้อยแล้ว	 ก็จะจุดตะเกียงโคมไฟให้สว่างทั้งบ้าน	 จากนั้น

หัวหน้าครอบครัวจะน�าสมาชิกทุกคนในบ้านคุกเข่าหน้าเครื่องเซ่นไหว้	และอธิษฐานขอให้เทพแห่งเตาไฟ

ขึ้นไปรายงานเรื่องดี	 ๆ	ต่อสวรรค์เพื่อที่ว่าในปีใหม่ที่ก�าลังจะมาถึงนี้	 เง็กเซียนฮ่องเต้จะได้ประทานความ

สุขสวัสดีและสิ่งดี	ๆ	ทั้งหลายให้แก่ทั้งครอบครัว	โดยทั่วไปมักจะกล่าวอธิษฐานในตอนท้ายสุดว่า	ขากลับ 

จากสวรรค์ขอให้เทพแห่งเตาไฟน�าความสุขความเจริญและสิริมงคลมาให้แก่ทุกคนในครอบครัว

เจ็ดวันหลังจากวันตรุษจีนเล็กแล้ว	 ก็จะเป็นวันตรุษจีน	 ในสัปดาห์สุดท้ายของปีก่อนถึงวัน 

ตรุษจีนนี้	ทุกบ้านต่างพากันตระเตรียมการฉลองตรุษจีน	โดยเฉพาะการท�าความสะอาดบ้าน	แม้บ้านช่อง

จะไม่สกปรกแต่อย่างไร	 ก็ต้องเช็ดถูตามประเพณี	 การเก็บกวาดท�าความสะอาดทุกซอกทุกมุมเชื่อกันว่า

เป็นการขับเสนียดจัญไรให้หมดไปจากบ้าน	 เป็นการเตรียมต้อนรับสิ่งดี	 ๆ	 เข้าบ้านในปีใหม่	 เพื่อต้อนรับ

ความเป็นสิริมงคล	
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ประเพณีการท�าความสะอาดบ้านนี้	 ชาวจีนเรียกว่า	扫尘  sǎochén	 หมายความว่า 

กวาดฝุ่นออกจากบ้าน	 เนื่องจากค�าว่า	ฝุ่น	 ในภาษาจีนออกเสียงเหมือนกับค�าว่า	 เก่าแก่	ชาวจีนจึงถือว่า 

การท�าความสะอาดบ้านเป็นการกวาดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดในปีเก่าให้ออกจากบ้านไป	 เช่น	 ความยากจน 

ความโชคร้ายประเพณีนี้มีที่มาจากความเชื่อของชาวจีนว่า	 เทพแห่งเตาไฟเป็นเทพเจ้าที่ดูแลชาวบ้าน 

ทุกครอบครัว	 หากมีใครในครอบครัวนั้นท�าผิด	 ท่านจะจดรายชื่อคนที่ท�าผิดไว้บนผนังครัวเพื่อน�าไป 

รายงานเง็กเซียนฮ่องเต้	 แล้วเง็กเซียนฮ่องเต้จะส่งทหารมาลงโทษคนที่ท�าผิด	 เนื่องจากชาวบ้านกลัว 

ถกูลงโทษ	ดงันัน้	ในวนัรุง่ขึน้จากวนัส่งเทพแห่งเตาไฟขึน้สวรรค์แล้ว	ชาวบ้านจงึพยายามท�าบ้านให้สะอาด

และขัดถูผนังบ้านและผนังครัวด้วย	 พอทหารของเง็กเซียนฮ่องเต้มาหาคนที่ควรถูกลงโทษตามรายชื่อ 

ก็เห็นแต่ผนังที่สะอาดไม่เห็นชื่อของใครเลย	 ชาวบ้านจึงไม่มีใครต้องถูกลงโทษ	 และได้ฉลองตรุษจีนกัน

อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ยังต้องเตรียมสิ่งของต่าง	 ๆ	 อีกหลายสิ่ง	 เช่น	 ต้องจัดเตรียมภาพวาดเทพเจ้าต่าง	 ๆ 

ไว้ให้พร้อม	 เป็นต้นว่า	 เทพแห่งฟ้า	天神 Tiānshén	 เทพแห่งครัวเรือน	家神 Jiāshén	 เทพแห่ง

โชคลาภ	财神 Cáishén	 เทพทวารบาล	门神 Ménshén	 ภาพเทพทั้งหลายเหล่านี้ต้องเตรียม 

ไว้ให้พร้อม	 เพื่อจะได้เชิญเทพทั้งหลายขึ้นแท่นบูชาเมื่อถึงฤกษ์ยามที่ก�าหนดไว้ในคืนวันส่งท้ายปีเก่า 

โดยน�าภาพเทพไปปิดไว้ตามผนังจุดต่าง	ๆ	ในบ้านที่ก�าหนดไว้ส�าหรับเทพองค์นั้น	ๆ

www.baidu.com www.baidu.com		เทพแห่งฟ้า 	เทพแห่งครัวเรือน
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นอกจากภาพวาดเทพเจ้าแล้ว	 ยังมีภาพวาดฉลองตรุษจีน 年画 niánhuà ภาพวาดฉลอง

ตรุษจีนโดยปรกติจะมี	 ๒	 ประเภท	 ประเภทหนึ่งเป็นภาพเดี่ยว	 อีกประเภทหนึ่งเป็นภาพชุด	 ภาพเดี่ยว 

ส่วนใหญ่เป็นภาพดอกไม้	 นก	 ปลา	 และภาพเด็กเล็ก	 ทุกภาพล้วนแฝงไว้ด้วยความหมายที่เป็นสิริมงคล 

ทั้งสิ้น	ส่วนภาพชุดนั้นจะวาดเพื่อเล่าเรื่องราวต่าง	ๆ 	ซึ่งโดยทั่วไป	ภาพชุดแต่ละชุดจะมี	๑๖	ภาพ	โดยวาด

เล่าเรื่องให้จบสมบูรณ์ในแต่ละชุด	 เรื่องที่เล่าส่วนใหญ่เป็นนิทานโบราณ	 เรื่องจากอุปรากรจีน	 (งิ้ว)	 และ

นิทานสุภาษิตสอนใจ	ภาพชุดที่นิยมกันคือ	เรื่อง 《二十四孝 Èrshísì Xiào》ซึ่งกล่าวถึงลูกกตัญญู 

ในสมัยโบราณของจีน	๒๔	เรื่อง	

www.baidu.com								เทพทวารบาลwww.nipic.com		เทพแห่งโชคลาภ
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๑๑๓ประพณิ มโนมยัวบิูลย์

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

สิง่ทีส่�าคญัทีต้่องเตรยีมอกีสิง่หนึง่ซึง่ขาดไม่ได้คอืแถบค�ามงคลฉลองตรษุจนี 春联 chūnlián 
โดยทั่วไปชาวจีนจะใช้กระดาษสีแดงที่มักตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 แล้วเขียนค�ามงคลเป็นตัวอักษรจีน 

ตามยาวลงไป	น�าไปติดเป็นคู่ไว้สองข้างภาพของเทพแต่ละภาพ	แถบค�ามงคลนี้มีเนื้อหาต่าง	ๆ	กัน	ดังนั้น 

ต้องดูว่าแผ่นนั้นเป็นเนื้อหาอะไร	 ต้องน�าไปปิดไว้ตรงไหน	 เช่น	 ตรงประตูใหญ่ปิดอย่างหนึ่ง	 ผนังใน 

ห้องรับแขก	 ห้องนอน	 ห้องหนังสือ	 แถบค�ามงคลที่ปิดไว้จะมีเนื้อหาไม่เหมือนกัน	 ส่วนใหญ่จะปิดแถบ 

ค�ามงคลไว้เป็นคู่	 ๆ	 แต่ในบางจุดก็นิยมปิดเป็นแผ่นเดี่ยวแบบที่เขียนตัวอักษรตามยาวหรือตามขวาง 

เช่น	ตามเสาเรือน	ผนังข้างหน้า	และผนังข้างหลัง

www.baidu.com
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หากเราไปแถวส�าเพ็งในช่วงก่อนตรุษจีน	 สิ่งที่เราจะเห็น

มากอีกอย่างหนึ่งคือ	 กระดาษสีแดงสี่เหลี่ยมที่เขียนตัวอักษรจีน 

ตัวเดียวว่า	春 chūn = ฤดูใบไม้ผลิ	และ	福 fú =	ความเป็น 

สิริมงคล	 ชาวจีนจะซื้อกระดาษที่เขียนตัวอักษรเช่นนี้บ้านละ 

หลาย	 ๆ	 แผ่น	 และขนาดต่าง	 ๆ	 กันทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็ก	 โดย

เฉพาะแผ่นซึ่งเขียนตัวอักษร福 เพื่อน�ามาปิดไว้ทั่วไปในบ้าน 

และปิดตามเครื่องใช้ในบ้าน	เช่น	ตามตู้	โต๊ะ	เก้าอี้	 เราคงเคยเห็น

กระดาษแดงตัวอักษร	福	 ที่ปิดหัวกลับลงตรงประตูบ้านคนจีน 

ในช่วงตรษุจนีซึง่จงใจปิดตวัอกัษรกลบัหวั	เพราะค�าว่า	倒 dào =
กลับหัวกลับหาง	มีเสียงพ้องกับค�าว่า	到 dào = ถึง	มาถึง	ดังนั้น 

การติดตัวอักษร	福 กลับหัวลงนั้น	 จึงออกเสียงพ้องกับค�าว่า	

fúdào	ซึ่งมีความหมายว่า	ความสุขและสิริมงคลได้มาสู่บ้านแล้ว	
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๑๑๕ประพณิ มโนมยัวบิูลย์

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

สิ่งที่เราจะเห็นปิดไว้ตามที่ต่าง	 ๆ	 ในบ้านช่วงตรุษจีน	 นอกจากแถบค�ามงคล	 ตัวอักษร	春 
และ	福 แล้ว	 ยังมีกระดาษสีแดงที่ตัดเป็นภาพดอกไม้	 ภาพสัตว์	 ภาพนก	 ภาพคน	 และภาพ	双喜 

shuāngxǐ = ตัวอักษรสิริมงคลคู่	ภาพตัดกระดาษเหล่านี้นิยมปิดไว้ตรงกระจกหน้าต่างประตู

หลังจากท�าความสะอาดบ้านในช่วงก่อนถึงตรุษจีนแล้ว	 ทุกบ้านทุกช่องจะตกแต่งบ้านด้วย 

สีแดงเพราะชาวจีนเชื่อว่าภูตผีปีศาจล้วนกลัวสีแดง	 ดังนั้น	 การตกแต่งบ้านด้วยสีแดงให้ทั่วไปทั้งบ้าน 

จะป้องกันรักษาทุกคนในบ้านให้มีความสงบสุขตลอดปี

ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงวันตรุษจีน	 ทุกครอบครัวต้องเตรียมอาหารการกินส�าหรับกินได้

หลาย	ๆ 	วนั	เป็นสญัลกัษณ์ว่าปีใหม่อดุมสมบรูณ์มเีหลอืกนิเหลอืใช้ตลอดปี	ของกนิทีข่าดไม่ได้อย่างหนึง่คอื

发糕 fāgāo	ซึง่เป็นขนมนึง่ท�าด้วยแป้งทีท่�าให้ฟ	ูขนมนึง่นีใ้ช้เซ่นไหว้เทพองค์ต่าง	ๆ 	เซ่นไหว้บรรพบรุษุ	

และมอบให้แก่กันและกันเป็นการอวยพรระหว่างเพื่อนบ้านให้เฟื่องฟูเจริญรุ่งเรืองด้วย

นอกจาก发糕แล้ว	ในหลายภมูภิาคของจนีโดยเฉพาะทางใต้	ยงัมขีองกนิทีช่าวจนีถอืว่าเป็นของ

ที่ต้องมีตามประเพณี	นั่นก็คือ	年糕 niángāo =	ขนมเข่ง	ซึ่งชาวจีนมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	年年糕 

niánnián gāo	 เพื่อให้พ้องเสียงกับค�า	年年高 niánnián gāo	 โดยเป็นความหมายอุปมาว่า	ชีวิต

ความเป็นอยู่และการงานจะดีขึ้น	ๆ	ทุกปี
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เมื่อเตรียมขนมนึ่ง	 ขนมเข่ง	 อาหารและสิ่งของทั้งหลายที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนวันตรุษจีน

แล้ว	ก็มาถึงช่วงเวลาส�าคัญของเทศกาลตรุษจีน	คือ	คืนวันส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	ในค�่าวันนั้นหัวหน้า

ครอบครัวจะน�าสมาชิกในบ้านทั้งหมดมาท�าพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

เมื่อสมาชิกมาพร้อมกัน	 ณ	 ห้องโถงของบ้านแล้ว	 หัวหน้าครอบครัวก็น�า	家谱 jiāpǔ = 
หนังสือล�าดับวงศ์ตระกูล	 (กระดาษแผ่นสีแดงซึ่งเขียนชื่อบรรดาบรรพบุรุษตามล�าดับศักดิ์ของบรรพบุรุษ 

แต่ละรุ่นในครอบครัว)	 มาแขวนไว้บนกลางผนังตรงที่จัดตั้งโต๊ะบูชาไว้	 จากนั้นก็น�าแถบค�ามงคลคู่ 

ขึ้นแขวนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองข้างของหนังสือล�าดับวงศ์ตระกูล	 แล้วน�าผลไม้และขนมนึ่ง	 ขนมเข่ง 

ตั้งบนโต๊ะบูชาพร้อมของเซ่นไหว้	 ประกอบด้วยอาหารคาวต่าง	 ๆ	 หัวหมูและไก่ตัวผู้ทั้งตัวที่ต้มสุกแล้ว 

พร้อมกับถาดที่มีแก้วซึ่งมีเหล้ารินไว้เต็มแก้ว	

เมือ่จดัของเซ่นไหว้บนโต๊ะบูชาเรยีบร้อยแลว้	หวัหน้าครอบครวักน็�าสมาชกิทัง้หมดในครอบครวั

คุกเข่ากราบบรรพบุรุษ	 ๓	 ครั้ง	 หลังจากนั้นผู้ใหญ่รุ่นพ่อกับแม่จะนั่งบนเก้าอี้ที่ตั้งเตรียมไว้ข้างโต๊ะบูชา 

ลูก	ๆ	จะเรียงกันเข้ามาคุกเข่ากราบพ่อแม่	๓	ครั้ง	พร้อมกับกล่าวอวยพรตรุษจีน	拜年 bàinián	เมื่อ 

ลกู	ๆ 	กราบอวยพรปีใหม่ครบทกุคนแล้ว	ถดัมากเ็ป็นหลาน	ๆ 	ทีเ่ข้าไปกราบอวยพรปีใหม่	หลงัจากลกูหลาน

กราบอวยพรเรียบร้อยแล้ว	ผู้ใหญ่จะให้อั่งเปา๓	แก่ลูกหลานแต่ละคน

ค�่าวันสุดท้ายของปีเก่าก่อนวันตรุษจีน	 ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดชาวจีนต้องกลับบ้านเพื่อรับประทาน 

อาหารมื้อส่งท้ายปีเก่าพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว	 พี่น้องผู้ชายที่แต่งงานแล้วแยกไปอยู่ข้างนอก 

หรือไปท�างานต่างถิ่น	 ถ้าบิดามารดายังอยู่	 ก็จะต้องพาลูกเมียกลับมาร่วมรับประทานอาหารมื้อนี้กับ 

บิดามารดา	 เพราะถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดา	 อาหารมื้อนี้ต้องท�าแต่ละอย่าง 

ให้มากไว้	เนือ่งจากอาหารทกุอย่างจะรบัประทานจนเกลีย้งจานไม่ได้	ต้องมเีหลอืไว้ในจาน	เหลอืยิง่มากยิง่ดี 

เพราะถือว่า	 การเหลืออาหารมาก	 ๆ	 นั้น	 เป็นการแสดงว่าปีใหม่จะเหลือกินเหลือใช้	 ปรกติแล้วอาหาร 

ที่เหลือจากมื้อส่งท้ายปีเก่านี้	ก็จะเก็บไว้รับประทานในวันต่อไปด้วย	

๓	 อั่งเปาในเทศกาลตรุษจีน	เรียกว่า	压岁钱 yāsuìqián	ตามต�านานที่เล่ากันมาว่า	มีปีศาจตนหนึ่งชื่อว่า	祟 Suì	ทุกปีในคืนวันสุกดิบ

ก่อนวันตรุษจีนจะออกมาอาละวาด	ไปจับต้องกระหม่อมศีรษะของเด็กเล็กที่นอนหลับสนิท	ท�าให้เด็กไข้ขึ้นสูง	พูดละเมอเพ้อพก	พอหาย

ไข้แล้วก็กลายเป็น	祟 ไปด้วย	สามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกชายตอนอายุมากแล้ว	จึงรักลูกชายมาก	 เวลาตรุษจีนต้องการให้เงินลูก	แต่เกรงว่า

จะถูกโจรมาขโมยไป	 ดังนั้น	 ในคืนวันสุกดิบก่อนวันตรุษจีน	 จึงน�าเงินเหรียญที่จะให้ลูกมาห่อกระดาษแดงแล้ววางไว้ข้างหมอนลูก	 ตก

ดึกมีลมพายุพัดมา	 แล้วปีศาจ	祟	 ก็ปรากฏกายขึ้นที่ข้างเตียง	 ขณะที่ปีศาจก�าลังจะเอามือไปแตะศีรษะลูกชายของสามีภรรยาคู่นี้	 พลัน

ก็มีล�าแสงสีทองส่องออกมาจากข้างหมอนเด็ก	ท�าให้ปีศาจตกใจหนีไป	 เด็กจึงปลอดภัย	 เมื่อชาวบ้านรู้เรื่องนี้	 จึงพากันให้อั่งเปาลูกหลาน 

ในคืนวันสุกดิบก่อนวันตรุษจีนเป็นการปกป้องไม่ให้ปีศาจ	祟	 มารังควาน	 เนื่องจากค�า	祟 พ้องเสียงกับ	岁suì	 ที่แปลว่า	 อายุ 

กาลเวลาผ่านไปนานเข้าจึงเขียนเป็น	压岁钱



๑๑๗ประพณิ มโนมยัวบิูลย์

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

มือ้ส่งท้ายปีเก่านีเ้รยีกว่า	年夜饭 niányèfàn	อาหารที่

ส�าคัญที่สุดในมื้อนี้	คือ	饺子 jiǎozi = เกี๊ยว	เพราะค�าว่า	饺 มี

เสียงพ้องใกล้เคียงกับค�า	交 jiāo ที่มีความหมายว่า	มาอยู่ด้วยกัน 

เป็นการสื่อเชิงสัญลักษณ์ว่า	 สมาชิกในครอบครัวได้กลับมาอยู ่ 

พร้อมหน้าพร้อมตากนั	นอกจากนี	้การห่อเกีย๊วของชาวจนีโดยเฉพาะ

ทางภาคเหนอืของจนีนัน้เป็นประเพณนียิมในเทศกาลตรษุจนี	เพราะ

ชาวจนีทางเหนอืเหน็ว่า	เกีย๊วทีท่�าด้วยแป้งหมีส่ขีาว	มรีปูลกัษณ์คล้าย	

银元宝 yínyuánbǎo =	เงนิแท่งโบราณของจนี	เงนิแท่งหรอืทอง

แท่งโบราณของจีนที่ใช้เป็นเงินตราในสมัยก่อนมีลักษณะดังนี้

ตรุษจีนหลายวัน	 ครั้นถึงค�่าวันส่งท้ายปีเก่าที่จะท�าเกี๊ยว	 แม่บ้านจะกราบไหว้เทพแห่งเตาไฟ	 แล้วน�าห่อ

กระดาษแดงนี้มาแกะออกเพื่อเอาเหรียญกษาปณ์ไปห่อไว้ในเกี๊ยว	 ขณะที่รับประทานเกี๊ยวมื้อส่งท้าย 

ปีเก่าพร้อมกัน	 ใครรับประทานเจอเกี๊ยวที่มีเหรียญกษาปณ์อยู่ในไส้ก็หมายความว่า	 จะโชคดีมีสุขสม

ปรารถนาตลอดปีใหม่

การห่อเกี๊ยวส�าหรับมื้อส่งท้ายปีเก่าเป็นกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันลงมือ 

ท�าด้วยกัน	 แม้แต่เด็กทารกที่ยังห่อไม่เป็น	 ก็ต้องให้จับมือเด็กไปแตะ	 ๆ	 แป้งกับไส้พอเป็นพิธีเป็นการ 

แสดงว่าทั้งครอบครัวจะกลมเกลียวปรองดองกัน	รักและสนิทสนมกัน

ระหว่างที่รับประทานเกี๊ยวด้วยกัน	 หัวหน้าครอบครัวจะเล่านิทานสุภาษิตตามเรื่องราวในภาพ

ชุดฉลองตรุษจีนที่น�ามาปิดไว้ตรงผนัง	 ชาวจีนเชื่อกันว่า	 การฟังนิทานสอนใจ	 นิทานสุภาษิตระหว่างรับ

ประทานเกี๊ยวในคืนวันส่งท้ายปีเก่า	จะท�าให้จดจ�าได้แม่นย�า	และจะเป็นคนดีในอนาคต

www.299.com.cn เงินแท่งโบราณ

www.baidu.com เกี๊ยว

เกี๊ยวของจีนเมื่อห่อแล้วจะแลดูคล้าย	 yuánbǎo มาก 

ดงันัน้	การท�าเกีย๊วแล้วยกเป็นจานพนู	ๆ 	มาตัง้โต๊ะทลีะจาน	ๆ 	จงึเป็น

สัญลักษณ์ว่า	ปีใหม่จะร�่ารวยใหญ่	เงินแท่งจะไหลหลั่งมา

เกี๊ยวที่ท�ารับประทานกันในวันส่งท้ายปีเก่านั้น	 จะท�ากัน

เป็นพิเศษ	 ในสมัยก่อนแม่บ้านต้องเตรียมแป้งกับไส้ส�าหรับการท�า

เกี๊ยวไว้ล่วงหน้า	 ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ	 แม่บ้านจะน�าเหรียญ

กษาปณ์มาขดัล้างจนสะอาดหมดจดเหรยีญหนึง่	แล้วห่อด้วยกระดาษ

สีแดง	 น�าไปตั้งบนแท่นบูชาตรงเทพแห่งเตาไฟก่อนหน้าจะถึงวัน 
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ทางเหนือของจีน	 อากาศจะหนาวเย็นมากในช่วงตรุษจีน	 ทุกบ้านในสมัยก่อนต้องมีเตาผิงไฟ 

จุดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นในบ้าน	 เกี๊ยวที่ห่อไว้มากมายในค�่าวันส่งท้ายปีนั้น	 เมื่อมีเหลือก็น�าไปเรียงวาง

แปะไว้กับหม้อกระทะบนเตาผิงไฟให้อุ่นไว	้ ใครหิวก็หยิบรับประทานได	้ เกี๊ยวที่น�าไปผิงไฟไว้นี้จะเกรียม 

ด้านเดียว	 เรียกว่า	锅贴 guōtiē = แปะไว้บนหม้อ/กระทะ	 ซึ่งก็คือที่มาของอาหารญี่ปุ่นที่พวกเรา 

รู้จักกันดีที่เรียกว่า	เกี๊ยวซ่า	การท�าเกี๊ยวซ่า	จึงทอดเกรียมเพียงด้านเดียวเหมือน	锅贴	ของจีน	ที่จริงแล้ว

ค�าเกี๊ยวซ่า	เป็นการออกเสียงแบบญี่ปุ่นของค�าว่า	饺子 jiǎozi	นั่นเอง

อาหารมื้อส่งท้ายปีเก่าของชาวจีน	จะต้องมีปลาที่นึ่งมาทั้งตัว	เพราะค�า	鱼 yú ที่แปลว่า	ปลา 

พ้องเสียงกับค�าว่า	余 yú	 ที่แปลว่า	 เหลือ	 มีเหลือ	 ปลาจึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ว่า 年年有余 

niánnián yǒu yú มีเหลือกินเหลือใช้ทุกปี

นอกจากปลาแล้ว	ยงัต้องมี	火锅 huǒguō =	หม้อไฟ	เวลาน�้าแกงในหม้อไฟเดอืด	จะให้ความ

รู้สึกว่า	ทุกอย่างก�าลัง	红红火火 hónghónghuohuo =	 เจริญรุ่งเรือง	งอกงามเฟื่องฟู	และต้องมี 

ขนมหัวผักกาดที่ท�าด้วย	萝卜 luóbō ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า	菜头 càitóu = หัวผักกาด/หัวไชเท้า 

เนือ่งจากเสยีงของค�านีท้�าให้นกึเชือ่มโยงไปถงึค�า	彩头 cǎitóu	ทีม่เีสยีงใกล้เคยีงกนั	ค�า	彩头	มคีวาม

หมายว่า	นมิติหมายทีด่ี	จงึเหมอืนเป็นการอวยพรให้มี	好彩头 hǎo cǎitóu	อนัเป็นการเริม่ต้นปีใหม่ทีด่ี

อาหารทีข่าดไม่ได้อกีอย่างหนึง่ในมือ้ส่งท้ายปีเก่า	คอื	หมีส่เีหลอืงทีเ่ป็นมดัยาว	ๆ 	ทีเ่รยีกว่า	长面 

chángmiàn หรือเรียกว่า	长寿面 chángshòumiàn	เวลาน�ามาประกอบอาหาร	ห้ามตัดสั้น	ๆ 	ต้อง

คงให้เป็นหมี่เส้นยาว	ๆ	ไว้	เพราะหมี่เส้นยาว	ๆ	เป็นการอวยพรให้มีอายุยืนยาวเป็นร้อย	ๆ	ปี

ในการประกอบอาหาร	 มักจะต้องมีสาหร่ายเส้นผม	发菜 fàcài	 และต้นหอม 葱 cōng 
เพราะค�าสาหร่ายเส้นผมพ้องเสียงกับค�า 发财 fācái =	 ร�่ารวยยิ่งขึ้น	ส่วนค�าต้นหอมพ้องเสียงกับ	聪

ในค�า 聪明 cōngmíng = ฉลาด	เป็นความหมายอปุมาว่า	อาหารมือ้นีร้บัประทานแล้วจะมคีวามฉลาด

และจะมีความเจริญรุ่งเรือง	ร�่ารวยยิ่งขึ้น

สุดท้ายต้องมีอาหารหวานหนึ่งอย่างเป็นการอวยพรให้วันเวลานับจากนี้	 (คืนส่งท้ายปีเก่า)	 ไปมี

แต่ความหวานชื่น	ความสุขและสิ่งดีงาม	สิ่งที่นิยมน�ามาท�าเป็นอาหารหวานมักเป็นพุทราแดงและเม็ดบัว	

เพราะสีแดงเป็นสีมงคล๔	 ส่วนเม็ดบัว	莲子 liánzi มีเสียงที่เชื่อมโยงไปถึงค�าซึ่งมีความหมายว่ามีลูก

หลานสืบทอดต่อ	ๆ	กันไป

๔	 ชาวจีนใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายของงานมงคล		การเฉลิมฉลอง		ความคึกคัก		ความอบอุ่น		และความรุ่งเรือง	เพราะชาวจีน

นกึคดิและเชือ่มโยงสแีดงไปถงึสขีองดวงอาทติย์และไฟ	เมือ่ดวงอาทติย์และไฟน�ามาซึง่แสงสว่าง	ความอบอุน่	ตลอดจนความสขุ	ดงันัน้	ใน

งานมงคลและงานเฉลมิฉลองต่าง	ๆ 	จงึใช้สแีดงแสดงถงึความปีตยินิด	ีความสขุ	และความเป็นมงคล	(นรศิ	วศนิานนท์	๒๕๕๑	:	๑๗๓-๑๗๔)
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ในคืนก่อนวันตรุษจีนนี้	 ชาวจีนจะจุดดอกไม้ไฟ	 ประทัด	 เพื่อขับไล่ภูตผีปีศาจ	 และเพื่อสร้าง
บรรยากาศทีค่รกึครืน้ในช่วงเวลาแห่งการส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรบัปีใหม่	ทกุคนพากนัอยูโ่ต้รุง่รบัปีใหม่	เมือ่เข้า
สูว่นัปีใหม่	ต่างกอ็วยพรให้กนัด้วยค�าอวยพรว่า	恭贺新禧 gōnghè xīnxǐ	ขออวยพรให้สขุสวสัดปีีใหม่

ในหมูช่าวจนีทีเ่ป็นพ่อค้านกัธรุกจิมกัอวยพรปีใหม่กนัโดยกล่าวว่า	恭喜发财 gōngxǐ fācái 
ขอให้ร�่ารวยขึ้น	 เพื่อให้ท�ามาค้าขายเจริญรุ่งเรือง	 ร�่ารวยยิ่ง	 ๆ	 ขึ้น	 บางครั้งก็กล่าวอวยพรให้ยาวขึ้นว่า 
新正如意, 新年发财 xīnzhèng rúyì, xīnnián fācái (ซิงเจียหยู่อี่	ซิงนี้ฮวกไช้	-	ส�าเนียง
จีนแต้จิ๋ว)	=	ปีใหม่ขอให้สมปรารถนา	ให้ร�่ารวยยิ่งขึ้นตลอดปีใหม่

เช้าวันตรุษจีน	ทุกคนจะสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ไปสวัสดีปีใหม่ญาติพี่น้อง	 ไปไหว้เจ้า	 ไปเดินเที่ยว	
ตามถนนหนทางคกึคกัไปด้วยผูค้นทีอ่อกมาเฉลมิฉลองตรษุจนี	มกีารจดุประทดั	เชดิสงิโต	สงิโตตามคตจินี
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล	การเชิดสิงโตจึงคู่กับการฉลองตรุษจีนมาแต่โบราณ

ตามประเพณีจีน	ผู้น้อยต้องไป	拜年 bàinián = อวยพรตรุษจีนญาติผู้ใหญ่	โดยน�าส้ม	๔	ผล 
ห่อผ้าแดงหรือใส่ในถุงแดงไปด้วย	 ชาวจีนถือว่า	 ส้มเป็นผลไม้มงคล	 เพราะค�าว่า	 ส้ม	桔 jú ออกเสียง 
ใกล้กับค�าว่า	吉 jí	ที่แปลว่า	สิริมงคล	โชคดี	มีมงคล	เจ้าบ้านเมื่อรับส้มแล้ว	จะหยิบไว้	๒	ลูก	และน�าส้ม
ในบ้านใส่กลับไป	๒	ลูก	แล้วมอบคืนพร้อมกล่าวอวยพรผู้มาเยือน	เป็นความหมายอุปมาว่า	ไม่เก็บความ
เป็นสิริมงคลและความโชคดีไว้ทั้งหมด	 แต่มอบคืนกึ่งหนึ่งให้ผู้ที่น�ามาพร้อมกับมอบความเป็นสิริมงคล 
และความโชคดีเพิ่มไปให้ในขณะเดียวกัน

ในวันตรุษจีน	 ทุกบ้านจะเตรียมพวกขนมหวาน	 ๆ	 ไว้รับแขก	 สมัยก่อนมักเป็นพุทราแดง 
ส้ม	 น�้าตาลกรวด	 ถั่วลิสงเคลือบน�้าตาล	 ฟักเชื่อม	 และเม็ดแตงโมแดง	 หากเตรียมของขบเคี้ยวเหล่านี้ไว้ 
๔	 อย่าง	 ก็เรียกว่า	四甜 sìtián = ของหวาน	 ๔	 อย่าง	 หากเตรียมไว้ทั้ง	 ๖	 อย่าง	 ก็เรียกว่า	六甜 

liùtián = ของหวาน	๖	อย่าง	(Dengfu Chubanshe Bianjibu 2000 : 13)	แต่ปัจจุบันวิถีการด�าเนินชีวิต 
เปลีย่นไป	จงึมกัเตรยีมแบบเรยีบง่าย	โดยจดัเตรยีมเป็นลกูกวาดหรอืทอฟฟ่ี	นอกจากนี	้แต่ละบ้านจะตกแต่ง
ห้องต่าง	 ๆ	 ในบ้านด้วยดอกไม้เพื่อให้มีบรรยากาศที่สดชื่นเบิกบาน	 ดอกไม้ที่นิยมมักเป็นไม้ดอกที่มีชื่อ 
เป็นสิริมงคล	 เป็นสัญลักษณ์ของความร�่ารวย	 โชคดี	ความมีอายุยืน	 เช่น	ดอกเบญจมาศ 菊花 júhuā 

ดอกเหมย	梅花 méihuā ดอกเบญจมาศของจีนจะบานสะพรั่งแลดูงามมากในช่วงต้นฤดูหนาว 
ต่อปลายฤดูใบไม้ร่วง	ดอกมีขนาดใหญ่	มีสีสันสดใสทั้งสีเหลือง	สีแดง	สีบานเย็น	สีม่วง	สีขาว	และสีประสม	
เป็นดอกไม้มงคลของจีน	 และเนื่องจากเป็นดอกไม้ที่แม้อากาศจะหนาวเหน็บมีหิมะขาวโพลนก็ยังบาน
สะพรั่งได้ในฤดูหนาว	ดอกเบญจมาศจึงเป็นสัญลักษณ์ของความอดทน	เด็ดเดี่ยว	สูงส่ง	และความมีอายุยืน 
ส่วนดอกเหมยนั้นเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ	 เพราะเป็นดอกไม้ที่ผลิบานงามสะพรั่งช่วงปลาย 
ฤดูหนาวต่อต้นฤดูใบไม้ผลิ	 ชาวจีนจึงถือว่าเป็นไม้ดอกที่บอกการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิ	 มีหลากหลายสี 
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เช่น	สีชมพู	สีแดง	สีเหลือง	สีขาว	ดอกมีขนาดราว	๑	นิ้ว	กลีบดอกมีลักษณะกลมมน	๕	กลีบ	จึงมีอีกชื่อว่า 

五福花 wǔfúhuā ซึ่งสื่อถึงมงคล	 ๕	 ประการ	 คือ	 ความมีอายุยืน	 ความราบรื่น	 ความมีสันติ	 ความ 

โชคดี	และความสุข	(นริศ	วศินานนท์	๒๕๕๑	:	๑๙๑)

เพื่อให้บรรยากาศในการฉลองตรุษจีนเปี่ยมไปด้วยความสุขสดชื่น	ความปีติยินดี	และความเป็น

มงคล	การจะท�าอะไรพดูอะไรในวนัตรษุจนีจงึต้องระมดัระวงัเป็นพเิศษ	วนันีท้ะเลาะกนัไม่ได้	ดวุ่ากนัไม่ได้	

พูดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ได้	ต้องพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคล	ค�าบางค�า	เช่น	แตก	ล้ม	จบสิ้น	เป็นค�าต้องห้ามในวันนี้	

ขยะมลูฝอยในบ้านจะเอาไปทิง้ข้างนอกไม่ได้	กวาดบ้านกไ็ม่ได้	หากจ�าเป็นต้องกวาดกต้็องกวาดจากประตู

เข้ามาข้างใน	ถือเป็นการเก็บรวบรวมโชคลาภทั้งมวลเข้าบ้าน

วันรุ ่งขึ้นถัดจากวันตรุษจีนเป็นวันที่ลูกสาวซึ่งออกเรือนไปแล้วจะพาสามีและลูกไปกราบ 

อวยพรตรุษจีนบิดามารดาของตน	 ตามประเพณีจีนแต่เดิม	 วันตรุษจีนสะใภ้ทุกบ้านต้องอยู่กับบ้าน 

เพื่อช่วยเหลือดูแลรับรองญาติ	 ๆ	 ฝ่ายสามีที่มากราบอวยพรตรุษจีนผู้ใหญ่ในบ้าน	 วัน	 ๒	 ค�่าจึงเป็นวัน 

回娘家 huí niángjiā =	 กลับบ้านแม่	 ในวันนั้นทางบ้านแม่จะจัดเตรียมของเซ่นไหว้ไว้ให้ในบ้าน 

เพื่อไหว้	土地公Tǔdìgōng =	 เทพประจ�าพื้นที่	 เจ้าที่แห่งบ้าน	 ของเซ่นไหว้มักประกอบด้วยชา 

ถ้วยเล็ก	 ๆ	 8	 ถ้วยที่เรียกว่า	甜茶 tiánchá และของคาว	 ๓	 อย่างที่เรียกว่า	三牲 sānshēng 
เช่น	 หมู	 เป็ด	 ไก่	 เมื่อลูกสาวกับครอบครัวมาถึง	 ทักทายสวัสดีปีใหม่กันแล้ว	 พ่อแม่ก็พาเข้าไปไหว้ 

土地公 ในบ้าน	ไหว้เสรจ็แล้วจงึดืม่ชาถ้วยเลก็ๆ	ทีเ่ซ่นไหว้นัน้คนละถ้วย	ปรกตลิกูสาวกจ็ะอยูร่บัประทาน

อาหารมื้อเที่ยงกับพ่อแม่	แล้วจึงลากลับ	(Dengfu Chubanshe Bianjibu 2000 : 20-21)

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน	 บรรดาร้านค้าในสมัยก่อนต่างปิดร้านรวงกันหลายวันจนถึงวัน	 ๕	 ค�่า 

เดือน	๑	 จึงเปิดร้านค้าขายตามปรกติ	 ชาวจีนนิยมเปิดร้านค้าในวันดังกล่าว	 เพราะเชื่อกันว่า	 วัน	 ๕	 ค�่า 

เดือน	๑	เป็นวันเกิดของ五路财神 Wǔlù Cái shén = เทพแห่งโชคลาภและความร�่ารวย	การเปิด 

ร้านค้าในวันนี้จึงเท่ากับเป็นการอัญเชิญเทพองค์นี้มาที่ร้านของตน	 ซึ่งจะยังผลให้ท�ามาค้าขึ้น	 โชคลาภ 

เงินทองไหลมาเทมาตลอดปี	 ในวัน	 ๕	 ค�่านี้	 เจ้าของร้านค้าจะประดับหน้าร้านด้วยโคมและแถบผ้า 

สีสดใสอย่างสวยงาม	 ติดแถบค�ามงคลประดับในร้าน	 ที่นิยมติดกัน	 คือ	 แถบค�ามงคล 开市大吉

kāishì dàjí = อภิมหามงคลวันเปิดร้าน	 และ	招财进宝 zhāocái jìnbǎo =	 เงินทองไหลมา 

เทมา	 หรือค�ามงคลอื่นที่มีความหมายท�านองนี้	 นอกจากนี้	 ตามร้านค้าและบ้านเรือนยังจัดโต๊ะบูชา 

เซ่นไหว้ด้วย	โดยมกัตัง้ขนมเข่ง	๒	ชิน้	ข้าว	๖	ถ้วย๕	กบัส้มทีจ่ดัวางซ้อนสงูเป็นทรงเจดย์ีเป็นเครือ่งเซ่นไหว้	

๕	 เลข	๖	เป็นเลขมงคลของจีน	เพราะเลข	๖	อ่านว่า	liù	มีเสียงพ้องใกล้กับเสียง	liú	ในค�า	流利 liúlì = คล่อง		ชาวจีนจึงชอบเลข	๖	

เพราะสื่อนัยเชิงอุปมาว่า	ท�ามาค้าคล่อง	ติดต่อค้าขายอะไรก็จะคล่องและราบรื่นไปทุกอย่าง



๑๒๑ประพณิ มโนมยัวบิูลย์

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

(Dengfu Chubanshe Bianjibu 2000 : 29)	 เพื่อให้มีความรุ่งเรืองเจริญขึ้นเป็นทวีคูณ	อุดมสมบูรณ์ 

ท�ามาค้าคล่อง	ราบรื่นทุกอย่าง	และมีความเป็นสิริมงคลตลอดไป

ตรุษจีนตามประเพณีจีนแต่เดิมถือว่าสิ้นสุดในวันเพ็ญแรกของป	ี คือ	 ในวันซึ่งเรียกว่า	上元

节 Shàngyuán Jié	ในวันนี้เมื่อตกค�่า	ชาวจีนต่างประดับตกแต่งบ้านเรือนด้วยโคมไฟสีแดงเพื่อฉลอง 

คืนสุดท้ายของเทศกาลตรุษจีนที่รู้จักกันว่า	元宵 Yuánxiāo (宵=	 กลางคืน)	 ดังนั้น	 ในคืนนี้ตาม 

ถนนหนทางจึงสว่างงดงามด้วยโคมไฟสีสันสดใสวิจิตรตระการตา	 ชาวบ้านต่างพากันออกมาเที่ยวชม 

โคมไฟกันอย่างคึกคัก	 สนุกกับการทายปริศนาค�าทายที่แปะอยู่บนโคม	 ในสมัยก่อนผู้ใหญ่จะพาเด็ก	 ๆ 

ถือโคมกระดาษที่ท�ากันเองออกมาเดินเที่ยวด้วย	 ดังนั้น	元宵  จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว ่า	灯节 

Dēng Jié =	เทศกาลโคมไฟ

นอกจากการประดับตกแต่งด้วยโคมไฟแล้ว	 ต้องท�าบัวลอยจีน	汤圆 tāngyuán	 รับ

ประทานในค�่าวันนี้ด้วย	และเรียกบัวลอยจีนในเทศกาลนี้ว่า	元宵 ด้วย	โดยอาจท�าเป็นบัวลอยแบบมีไส้ 

กับแบบไม่มีไส้	 แบบมีไส้ยังแบ่งได้เป็นแบบไส้เค็มกับไส้หวาน	 ไส้เค็มมักเป็นไส้หมูหรืออาจใส่กุ้งแห้ง 

ตัวเล็ก	ๆ	ด้วย	ส่วนไส้หวานมักเป็นไส้ถั่ว	 งา	หรือพุทราแดง	สมาชิกในครอบครัวจะรับประทาน	元宵 

พร้อมหน้าพร้อมตากันในค�่าวันนั้น	 ถือเป็นการฉลองคืนสุดท้ายของเทศกาลตรุษจีน	 หลังจากคืนนี้แล้ว 

ก็ถือว่า	 การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์	 ถัดจากนี้ชีวิตในปีใหม่ของทุกคนจะด�าเนิน 

ต่อไปด้วยความราบรื่น	เปี่ยมด้วยความสุขและความมีสิริมงคลทั้งมวล
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Abstract Chainese New Year
 Prapin  Manomaivibool
 Associate Fellow of the Academy of Arts,
 The Royal Institute, Thailand
  

  Chinese New Year (Chūn Jié), the most important Chinese festival is on the 
1st day of the first month of the Chinese lunar calendar. Generally, it falls on the later 
part of January, but it might be in February if the passing year is a leap year having 
13 months in the Chinese calendar. Traditionally, Chinese New Year starts from the 
day of worshipping the God of Stove (jì zào)  which is 7 days before Chinese New 
Year. After the worship, every household begins to make preparations for New Year 
celebration: cleaning the whole house (sǎochén), purchasing the drawing of gods, 
New Year pictures (niánhuà) and couplets (chūnlián), including foodstuffs for 
cooking the family reunion dinner on Chinese New Year’s Eve (niányèfàn). All dishes 
for this dinner carry some symbolic auspicious meaning. In this evening, the paternal 
grandparents and the parents will give their grandchildren and children the hóngbāo. 
On New Year’s day, people go to pay a New Year call (bàinián) to their senior 
relatives. Certain words such as broken, falling down, finished, etc. are taboos on 
New Year’s day. Traditionally, Chinese New Year Festival ends on the Yuánxiāo day 
which is the first full moon of the year. In the evening of  Yuánxiāo, every family will 
have the sweet dumplings (tāngyuán) and adorn their houses with beautiful red lanterns 
to celebrate the final night of New Year Festival. Therefore, Yuánxiāo is also called 
the Lantern Festival (Dēng Jié).

 Keywords: Chinese New Year, Lantern Festival, God of Stove


