
ประวัติตรุษจนี 

 
  

ตรุษจีนเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ส าคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน  (คล้ายกับวัน
สงกรานต์ของไทย) ชาวจีนทุกคนให้ความส าคัญกับวันนี้อย่างมาก มีการหยุดงานเป็นเวลายาว โรงเรียน
สถาบันการศึกษาปิดเทอม (ปิดเรียนฤดูหนาว)ในช่วงนี้ เหลือเพียงแต่บางอาชีพที่ต้องท าหน้าทีพ่ิเศษ ที่ไม่
สามารถหยุดงานได้ ในวันตรุษจีนหน่วยงานห้างร้านต่างจะหยุดงานเป็นเวลา 3-4 วัน เพือ่ตระเตรียมจัด
งานปีใหม่นี ้
       มีการท าความสะอาดบ้านเรือนผ่านปีใหม่อย่างสะอาดสดใส ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ต่างเต็มไปด้วยผู้คน
มาจับจ่ายใช้สอย ซื้อเส้ือผ้าใหม่ให้แก่เด็กๆ ซื้อของขวัญให้แก่ญาติสนิทมิตรสหาย ซื้อบัตรอวยพรในโอกาส
มงคล ในตลาดคราคล่ าไปด้วยผู้คน ท่ีมาซื้อปลา เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ ฯลฯ  ทุกคนต่างดูแจ่มใสมีความสุข เด็กๆ 
สวมเส้ือใหม่ ทานลูกกวาด ขนมหวาน เล่นพลุประทัด อย่างรื่นเริง 
       1 คืนก่อนวันปใีหม่จีน คือวันสุดท้ายของปีนั่นเอง เป็นคืนท่ีครึกครื้นท่ีสุด ใครที่ไปท างานห่างจากบ้าน
เกิด ต่างก็พยายามอย่างสุดความสามารถท่ีจะกลับมาฉลองวันปีใหม่ท่ีบ้าน ช่วงมื้อค่ าคืนก่อนขึ้นปีใหม่จีน ทุก
คนในครอบครัวจะนั่งกันพร้อมหน้าล้อมโต๊ะอาหารชนแก้วอวยพรปีใหม่กัน ในช่วงเวลานี้ทุกบ้านจะเต็มไปด้วย
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ พอถึงเท่ียงคืน คนจีนทางเหนือก็จะเริ่มท าเกี๊ยว (เจ้ียวจึ) คนจีนทางใต้ก็จะปั้นลูกอี๋ท า
น้ าเช่ือม ท าไปชิมไป ทานไปครึกครื้นอย่างยิ่ง เช้าวันรุ่งขึ้น ทุกคนจะต่ืนแต่เช้าเย่ียมเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงเพื่ออวย
พรปีใหม ่
ประวัติวันตรุษจีน หรือปีใหม่จีน 
      ตรุษจีนนั้นคล้ายคลึงกับวันปีใหม่ในประเทศทางตะวันตก ร่องรอยของประเพณี พิธีกรรมความเป็นมาของ
การฉลองตรุษจีนนั้น มีมานานกว่าศตวรรษ (100 ปี) จริงๆแล้วนานมาก จนไม่สามารถย้อนกลับไปดูว่าเริ่มต้น
ฉลองมาต้ังแต่เมื่อไร 
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      ตรุษจีนนั้นเป็นท่ีรู้จักและจ าได้ท่ัวไปว่าเป็น การฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ และการฉลองเป็นเวลานาน
ถึง 15 วัน การเตรียมงานฉลองส่วนใหญ่จะเริ่มหนึ่งเดือนก่อนวันตรุษจีน (คล้ายกับวัน คริสต์มาสของประเทศ
ตะวันตก) เมื่อผู้คนเริ่มซื้อของขวัญ, ส่ิงต่างๆ เพื่อประดับบ้านเรือน, อาหารและเส้ือผ้า การท าความสะอาดครั้ง
ใหญ่ก็เริ่มขึ้นในวันก่อนตรุษจีน บ้านเรือนจะถูกท าความสะอาดต้ังแต่บนลงล่าง หน้าบ้านยันท้ายบ้าน ซึ่ง
หมายถึงการกวาดเอาโชคร้าย ออกไป ประตูหน้าต่างมีการขัดสีฉวีวรรณทาสีใหม่ซึ่งสีแดงเป็นสีนิยม ประตู
หน้าต่างจะถูกประดับประดาด้วยกระดาษท่ีมีค าอวยพรอย่างเช่น อยู่ดีมีสุข ร่ ารวย และอายุยืน เป็นต้น 
ที่มาของวันตรุษจีน เกิดจากการจัดขึ้น เพื่อต้ังใจท่ีจะฉลองฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนั้น 
ประเทศจีนปกคลุมไปด้วยหิมะ จึงไม่สามารถท าการเกษตรได้ เมื่อเข้าถึงฤดูใบไม้ผลิ จึงจะสามารถเพาะปลูก
พืนผักได้ตามปกติ ชาวจีนจึงก าหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิตในแต่ละปีเป็นวันส าคัญท่ีเรียกว่า "วันตรุษจีน" 
อาหารวันตรุษจีน ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ นัน้ผูกไว้กับทุกส่ิงทุกอย่าง ต้ังแต่ อาหาร ไปจนถึงเส้ือผ้า 
อาหารค่ านั้นประกอบด้วยอาหารทะเล และอาหารนึ่งเช่นขนมจีบ ซึ่งแต่ละอย่างจะมีความหมายต่างๆกัน 
อาหารอันโอชะอย่างเช่นกุ้งจะหมายถึงชีวิตท่ีรุ่งเรืองและความสุข เป๋าฮื้อแห้งหมายถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีดี สลัด
ปลาสดจะน ามาซึ่งโชคดี จ้ีไช่ (ผมเทวดา) สาร่ายดูคล้ายผมแต่กินได้จะน าความความร่ ารวยมาให้ และขนมต้ม 
(Jiaozi) หมายถึงบรรพชนอวยพร 
เสื้อผ้าวันตรุษจีน การใส่เส้ือผ้าสีแดงถือเป็นสีท่ีเป็นมงคล เป็นการไล่ปีศาจร้ายให้ออกไป และการใส่สีด าหรือ
ขาวเป็นส่ิงต้องห้าม ซึ่งสีเหล่านี้ถือว่าเป็นสีแห่งการไว้ทุกข์ หลังจากอาหารค่ าทุกคนในครอบครัวนั่งกันจนเช้า
เพื่อรอวันใหม่โดยการเล่นเกม เล่นไพ่ หรือดูรายการทีวีท่ีเกี่ยวกับวันตรุษจีน และในวันนี้จะต้องไม่โกรธ ริษยา 
หรือ ไม่พอใจ เพื่อเป็นสิริมงคลท่ีดีส าหรับปีท่ีก าลังจะมาถึง 

 
อาหารไหว้เจ้า ตรุษจีน 
      ในวันฉลองตรุษจีน อาหารจะถูกรับประทานมากกว่าวันอื่นๆในปี อาหารชนิดต่างๆท่ีปฏิบัติกันจนเป็น
ประเพณี จะถูกจัดเตรียมเพื่อญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง รวมไปถึงคนรู้จักท่ีได้เสียไปแล้ว ในวันตรุษครอบครัวชาว
จีนจะทานผักท่ีเรียกว่า ไช่ ถึงแม้ผักชนิดต่างๆท่ีน ามาปรุง จะเป็นเพียงรากหรือผักท่ีมีลักษณะเป็นเส้นใยหลาย
คนก็เช่ือว่าผักต่างๆมีความหมายท่ีเป็น มงคลในตัวของมัน 

 เม็ดบัว - มีความหมายถึง การมีลูกหลานท่ีเป็นชาย 
 เกาลัด - มีความหมายถึง เงิน 
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 สาหร่ายด า - ค าของมันออกเสียงคล้าย ความร่ ารวย 
 เต้าหู้หมักที่ท าจากถ่ัวแห้ง - ค าของมันออกเสียงคล้าย เต็มไปด้วยความร่ ารวย และ ความสุข 
 หน่อไม้ - ค าของมันออกเสียงคล้าย ค าอวยพรให้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุข เต้าหู้ท่ีท าจากถั่วสดนั้นจะไม่

น ามารวมกับอาหารในวันนี้เนื่องจากสีขาวซึ่งเป็นสีแห่งโชคร้าย ส าหรับปีใหม่และหมายถึงการไว้ทุกข์ 
 ปลาทั้งตัว - เป็นตัวแทนแห่งการอยู่ร่วมกันและความอุดม-สมบรูณ์ 
 ไก่ - ส าหรับความเจริญก้าวหน้า ซึ่งไก่นัน้จะต้องยงัมีหัว หางและเท้าอยู่ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ

สมบูรณ์ 
 เส้นหม่ี - ไม่ควรตัดเนื่องจากหมายถึงชีวิตท่ียืนยาว 
* ในทางตอนใต้ของจีน อาหารท่ีนิยมท่ีสุดและทานมากท่ีสุดได้แก่ ข้าวเหนียวหวานนึ่ง บ๊ะจ่างหวาน ซึ่งถือเป็น
อาหารอันโอชะ ส่วนทางเหนือได้แก่ หมั่นโถและต่ิมซ า เป็นอาหารที่นิยม 

* อาหารจ านวน มากท่ีถูกตระเตรียมในเทศกาลนี้มีความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และความร่ ารวยของบ้าน 

 
ความเชื่อโชคลางในวันตรุษจีน 
      ทุกคนจะไม่พูดค าหยาบหรือพูดค าท่ีไม่เป็นมงคล ความหมายเป็นนัย และค าว่า สี่ ซึ่งออกเสียงคล้าย
ความตายก็จะต้องไม่พูดออกมา ต้องไม่มีการพูดถึงความตายหรือการใกล้ตาย และเรื่องผีสางเป็นเรื่องท่ี
ต้องห้าม เรื่องราวต่างๆท่ีเกิดขึ้นในปีเก่าๆ ก็จะไม่เอามาพูดถึง ซึ่งการพูดควรมีแต่เรื่องอนาคต และทุกอย่างท่ีดี
กับปีใหม่และการเริ่มต้นใหม่ 
หากคุณร้องไห้ในวันปีใหม่ คุณจะมีเร่ืองเสียใจไปตลอดป ี
ดังนั้นแม้แต่เด็กดื้อท่ีปฏิบัติตัวไม่ดีผู้ใหญ่ก็จะทน และไม่ตีส่ังสอน 

 



การแต่งกายและความสะอาด 
ในวันตรุษจีนเราไม่ควรสระผม เพราะนั้นจะหมายถึงเราชะล้างความโชคดีของเราออกไป เส้ือผ้าสีแดงเป็นสีท่ี
นิยมสวมใส่ในช่วงเทศกาลนี้ สีแดงถือเป็นสีสว่าง สีแห่งความสุข ซึ่งจะน าความสว่างและเจิดจ้ามาให้แก่ผู้สวม
ใส่ เช่ือกันว่าอารมณ์และการปฏิบัติตนในวันปีใหม่ จะส่งให้มีผลดีหรือผลร้ายได้ตลอดท้ังปี เด็ก ๆ และคนโสด 
เพื่อรวมไปถึงญาติใกล้ชิดจะได้ อังเปา ซึ่งเป็นซองสีแดงใส่ด้วย ธนบัตรใหม่เพื่อโชคดี 

วันตรุษจีนกับความเชื่ออื่น ๆ 
ส าหรับคนท่ีเช่ือโชคลางมากๆ ก่อนออกจากบ้านเพื่อไปเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ อาจมีการเชิญซินแส เพื่อหา
ฤกษ์ท่ีเหมาะสมในการออกจากบ้านและทางท่ีจะไปเพื่อ เป็นความเป็นสิริมงคล 

บุคคลแรกที่พบ 
บุคคลแรกที่พบและค าพูดท่ีได้ยินค าแรกของปีมีความหมายส าคัญมาก ถือว่าจะส่งให้มีผลได้ตลอดท้ังปี การได้
ยินนกร้องเพลงหรือเห็นนกสีแดงหรือนกนางแอ่น ถือเป็นโชคดี 
การเข้าไปหาใครในห้องนอนในวันตรุษ 
การเข้าห้องนอนผู้อื่นในวันตรุษจีน ถือเป็นโชคร้ายมาก ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือปกติ ก็ต้องแต่งตัว
ออกมานั่งในห้องรับแขก 

ไม่ควรใช้มีดหรือกรรไกรในวันตรุษ 
เพราะชาวจีนเช่ือว่าจะเป็นการตัดโชคดี 

ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าชาวจีนทุกคนจะคงยังเช่ือตามความเช่ือท่ีมีมา แต่ทุกคนก็ยังคงยึดถือและปฎิบัติตาม เพราะส่ิง
เหล่านี้เปรียบเสมือนธรรมเนียม และวัฒนธรรม โดยท่ีชาวจีนตระหนักดีว่า การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมมา
แต่เก่าก่อน เป็นการแสดงถึงความเป็นครอบครัวและเอกลักษณ์ของตน 
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อั่งเปา 

      สัญลักษณ์ท่ีทุกคนทราบดีในวันตรุษจีนคือ อั่งเปาสีแดง โดยมีธรรมเนียมคือ ผู้ใหญ่ท่ีผ่านการแต่งงานมา
และท างานมีรายได้แล้ว จะมอบซองสีแดง(ท่ีมีเงินจ านวนหนึ่งข้างใน) ให้กับเด็กๆที่มีอายุต่ ากว่า หรือยังไม่ได้
ท างาน พร้อมกล่าวสวัสดีปีใหม่ ซึ่งสีแดงของอั่งเปานั้นมีความหมายถึงโชคดี และเงินท่ีใส่ในซองอั่งเปานั้น 
มักจะมีจ านวนเป็นเลขน าโชคของจีนนั่นคือเลข 8 

 
15 วันแห่งการฉลองตรุษจีน 
วันแรกของปีใหม่ เป็นการต้อนรับเทวดาแห่งสวรรค์และโลก หลายคนงดทานเนื้อ ในวันนี้ด้วยความเช่ือท่ีว่า
จะเป็นการต่ออายุและน ามาซึ่งความสุขในชีวิตให้กับตน 
วันที่สอง ชาวจีนจะไหว้บรรพชนและเทวดาท้ังหลาย และจะดีเป็นพิเศษกับสุนัข เล้ียงดูให้ข้าวอาบ น้ าให้แก่
มัน ด้วยเช่ือว่า วันท่ีสองนี้เป็นวันท่ีสุนัขเกิด 
วันที่สามและสี่ เป็นวันของบุตรเขยท่ีจะต้องท าความเคารพแก่พ่อตาแม่ยายของตน 
วันที่ห้า เรียกว่า พูวู ซึ่งวันนี้ทุกคนจะอยู่กับบ้านเพื่อต้อนรับการมาเยือน ของเทพเจ้าแห่งความร่ ารวย ในวันนี้
จะไม่มีใครไปเยี่ยมใครเพราะจะถือว่าเป็นการน าโชคร้าย มาแก่ท้ังสองฝ่าย 
วันที่หก ถึงสิบชาวจีนจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของ ครอบครัว และไปวัดไปวาสวดมนต์เพื่อ
ความร่ ารวยและความสุข 
วันที่เจ็ด ของตุรุษจีนเป็นวันท่ีชาวนาน าเอาผลผลิตของตนออกมาชาวนาเหล่านี้จะท าน้ าท่ีท ามาจากผักเจ็ด
ชนิดเพื่อฉลองวันนี้ วันท่ีเจ็ดถือเป็นวันเกิด ของมนุษย์ในวันนี้อาหารจะเป็น หมี่ซั่วกนิเพื่อชีวิตท่ียาวนานและ
ปลาดิบเพื่อความส าเร็จ 
วันที่แปด ชาวฟูเจียน จะมีการทานอาหารร่วมกันกับครอบครอบอีกครั้ง และเมื่อถึงเวลาเท่ียงคืนทุกคนจะสวด
มนต์ของพรจาก เทียนกง เทพแห่งสวรรค์ 

http://women.sanook.com/14304/
http://campus.sanook.com/1380801/


วันที่เก้า จะสวดมนต์ไหว้และถวายอาหารแก่ เง็กเซียนฮ่องเต้ 
วันที่สิบถึงวันที่สิบสอง เป็นวันของเพื่อนและญาติๆ ซึ่งควรเช้ือเชิญมาทานอาหารเย็น และหลังจากท่ีทาน
อาหารที่อุดมไปด้วยความมัน วันท่ีสิบสามถือเป็นวันท่ีเราควรทานข้าวธรรมดากับผักดองกิมกิ ถือเป็นการช าระ
ล้างร่างกาย 
วันที่สิบสี ่ความเป็นวันท่ีเตรียมงานฉลองโคมไฟซึง่จะมีข้ึน ในคืนของวันท่ีสิบห้าแห่งการฉลองตรุษจีน 

 


