
คุยเฟื่องเรื่องญี่ปุ่น
โดย ออแอ๋ว

ตอน “ว่าด้วยเรื่องหวานๆ 
วันวาเลนไทน์สไตล์ญ่ีปุ่น”

อ่านต่อ หน้า 25.

FEB 2018



ท ำงำนเป็น LA-Students

โครงการ Career Development 
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ CEB)

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ฟังบรรยายหัวข้อ 
“เคล็ดลับการท างานให้มีความสุข” วิทยากรโดย ดร.ณัชร สยามวาลา

(นักเขียน นักแปล อาจารย์พิเศษ และโค้ชสากลระดับ ACC ของ International Coach Federation (ICF)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 

หัวข้อ “เคล็ดลบัการท างานให้มีความสุข”

01 February 2018



ท ำงำนเป็น LA-Students

ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงแรม นาริตะ วิลล์ ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวชุติมาภรณ์ นิตสร้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ได้รับคัดเลือกไปฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงแรม นาริตะ วิลล์ ประเทศญี่ปุ่น 

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน

February 2018 02



ท ำงำนเป็น LA-Students

ฝึกปฏิบัติงานร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาร้านดังนี้
 ม.พฤกษาวิลเลจ
 ลิโด้
 สุขาประชาสรรค์ 2 ซ.40
 สายใต้ใหม่ จุด 2
 ตลาดน้อย
 ธนิยะ 
 Red Planet Hotel
 ร่วมฤดีเรสซิเดนท์
 แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 21
 แจ้งวัฒนะ 14 (The cornor)
 THE CONNECT เมืองทองธานี
 เมอร์เคียว ไอบิส สยาม กรุงเทพ
 ตลาดใหม่หนองจอก
 สี่แยกจรัสเมืองจุด 2
 ผดุงด้าว (เยาวราช)
 ปากเกร็ด 4
 แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด17
 เดอะทวิน
 มณียาชิดลม
 เมืองทองคอนโด จุด 7
 Booth ท่าอากาศยานดอนเมือง ประตู 8
 ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง จุด 2
 ปร้ินพาเลซ 2
 LPN ปากเกร็ด
 สยามอังรี
 โรงแรมมารวย
 นนทบุรี 14
 ประชาชื่น 8/1
 แจ้งวัฒนะ 17
 โรงแรมไวท์ออร์คิด
 เมืองทองธานีโซน SF

03 February 2018

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC)



ท ำงำนเป็น LA-Students

น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC)
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ท ำงำนเป็น LA-Students

ฝึกปฏิบัติงานสถานประกอบการ
 ARM : Advance Retail Management
 บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 ส านักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด
 บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด
 บริษัท ปุริ จ ากัด
 บริษัท จัดหางาน ไทย-นิปปอน เรสเตอร์รองส์ จ ากัด
 บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จ ากัด
 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท ไทยมิตซูวา จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท ซูรูฮะ( ประเทศไทย ) จ ากัด
 บริษัท ไมนิจิ กรุ๊ป จ ากัด
 บริษัท มารุโคเมะ (ประเทศไทย) จ ากัด
 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 โรงแรม สุโกศล กรุงเทพ
 โรงแรมในเครือแมริออท
 ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญ่ีปุ่น :

– สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
 บริษัท แอร์เอเชีย จ ากัด

05 February 2018

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)



ท ำงำนเป็น LA-Students
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น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ)



ท ำงำนเป็น LA-Students

ฝึกปฏิบัติงานร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาร้านดังนี้

 ทรงสวัสดิ์ (BW)
 ตลาดกลางลาดสวาย
 โรงพยาบาลเปาโล
 กสท.บางรัก
 สะพานเหล็ก
 Booth หมอชิต 2 จุด 4 (BN)
 Red Planet Hotel (BW)
 เล้าเป้งง้วน
 วิภาวดี 3 จุด 3 (BN)
 หลังสวนคอนโด
 คลองถมเซ็นเตอร์
 ใจเอื้อ (BN)
 ตลาดน้อย
 ตากสิน 39 (BS)
 บางกอกซิตี้-สาทร (BW)
 ปริ้นพาเลซ 2
 เฟิส์ทโฮมวัชรพล (BE)
 สุขาประชาสรรค์ 2 ซ.40 (BE)
 อีสวอร์เตอร์ (BN)
 ม.เปรมปรีดิ์ รังสิต คลอง 2 (BE)
 เยาวราช (BW)
 ลาดพร้าว 25 (BE)
 สาธิต PIM (BN)
 หมอชิต 2 จุด 3 (BN)
 หลังสวนยูนิโก้
 เกร็ดฟ้าธานี (BE)
 มหาดเล็กหลวง 2
 ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลชลประทาน (BN)
 ลาดพร้าว 29
 ป่าไม้อุทิศ (BN)

07 February 2018

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน :
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)



ท ำงำนเป็น LA-Students
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น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน 7-11 และนวัตกรรม :
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)



LA-Studentsเด่นภำษำ

นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ฝึกฝนทักษะการฟังและพูด
ในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นส าหรับงานล่าม ผ่านแอปพลิเคชันส าหรับพูดคุยกับชาวญี่ปุ่น 

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท Helte เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

09 February 2018



LA-Studentsเด่นภำษำ

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ ร่วมกับ ศูนย์อารยปัญญา 
คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ One – Day English Camp “Let’s have fun with English” 

ค่ายภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสมรรถภาพวิทยา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 302 คน

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา

February 2018 10



LA-Studentsเด่นภำษำ

11 February 2018



LA-Studentsเด่นภำษำ

คณาจารย์และนักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ร่วมกับ ศูนย์อารยปัญญา คณะศิลปศาสตร์ 
ได้จัดกิจกรรมโครงการมรดกที่มีชีวิตของปากเกร็ด ส าหรับกลุม่ผู้สูงอายุ อบจ.นนทบุรี 

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

February 2018 12



LA-Studentsเด่นภำษำ

นายศุภชัย ธรรมชูเชาวรัตน์ นายหมิงฮุย แซ่หง และนางสาวญานิกา เสือเปีย
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรร่วม 1+1+2

ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการคัดเลือกเป็นตวัแทนนักศึกษาไทย
ต้อนรับและท าหน้าที่ล่ามให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในงานการประชุม 12 ปีแห่งความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยซีหนาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

13 February 2018



LA-StudentsTalents

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1

“Counter Service Hack”

February 2018 14

นางสาวศิริพร แสงทอง นางสาวพัชราพร รามศิริ และนายปรเมศวร์ ศรีสวัสดิ์ นักศึกษาช้ันปีที่ 3
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ Lean Startup Thailand 2560 

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ True Incube Siam
นางสาวศิริพร แสงทอง และนางสาวพัชราพร รามศิริ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการเข้าร่วมกลุ่มโครงการ Lean Startup Thailand 2560 ชื่อผลงาน “All pay” 

เป็นโปรแกรมที่รับช าระค่าบริการตา่งๆ เช่นค่าน้ า ค่าไฟ เป็นต้น



LA-StudentsTalents

นางสาวปภาพรรณ ปัทมรุจเรศ หรือ น้องร่วง นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
มีโอกาสปฏิบัตหิน้าทีเ่ป็นลา่มช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งถกูล้วงกระเป๋า

ที่ตลาดนัดสวนจตุจักร จนได้รับกระเป๋าคืน เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 สน.บางซื่อ 

15 February 2018



LA-StudentsTalents

โครงการ PIM IT Contest #3 (MOS Olympic Thailand Competition 2018) 

นางสาวธมนวรรณ แก้วระยับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนนักศึกษา
ผ่านการคัดเลือกในโครงการ PIM IT Contest #3 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 

เพ่ือเข้าร่วมการแข่งชิงแชมป์ประเทศไทย MOS Olympic Thailand Competition 2018 
ประเภท : Microsoft PowerPoint เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

February 2018 16



LA-StudentsTalents

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE)

นางสาวพัชราพร รามศิริ (น้องสอง) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB) 
ได้รับประกาศนียบัตร โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) 

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร TCC ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี 

17 February 2018



LA-Events/Activities
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ขอแสดงความยินกับบัณฑิต 
BC 56 (รุ่น 5) และ BJ 56 (รุ่น 1)



LA-Events/Activities

19 February 2018



LA-Networks/Academic Services

- หัวข้อ “การบริการธุรกิจครอบครัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จัดโดย China-Southeastern Asia Family Business 
Research Center, Neusoft Institute Guangdong (广东东软学院中东南亚家族企业研究中心) 
เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง สาธารรัฐประชาชนจีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561

- หัวข้อ “การศึกษาและการท่องเที่ยวไต้หวัน” (台灣教育與觀光) ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการศึกษาและ
การท่องเที่ยวในไต้หวัน จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 1111C ชั้น 11 
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม

- หัวข้อ “การศึกษาและการวัฒนธรรมไต้หวัน” (台灣教育與文化) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและบุคคลทั่วไป 
ทีส่นใจเรื่องระบบการศึกษาของไต้หวัน ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) จัดโดยภาควิชาภาษาจีน 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

- หัวข้อ “การศึกษาต่อไต้หวัน” ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA
บรรยายร่วมกับคุณจารุวรรณ จรานุพงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน จัดโดยส านักวิเทศสัมพันธ์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

- หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไต้หวัน ในศตวรรษท่ี 21” (Cross-Strait Relations in the 21st Century) ให้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาจีนศึกษา ส านักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (จัดโดยส านักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัย     
แม่ฟ้าหลวง) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

- หัวข้อ “อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวของไต้หวัน” (台灣文創產業與觀光) ให้แก่นักศึกษา
แลกเปลี่ยนชาวจีน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
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คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และศูนย์อารยปัญญา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ส านักการศึกษาทั่วไป
จัดบริการวิชาการ ในโครงการ “รู้เท่าทันสื่อ” ตอน .... “ฝึกสมองกับภาษาจีน”

ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางม่วง ณ ศาลาประชาคมเทศบาลต าบลบางม่วง เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

โครงการ "รู้เท่าทันสื่อ" ตอน .... ฝึกสมองกับภาษาจีน
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อาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ประชุมหารือกับคณะผู้บริหาร
จาก Beijing Language and Culture University Bangkok College

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

ประชุมหารือกับคณะผู้บริหาร จาก Beijing Language and Culture University Bangkok College

February 2018 24



LA-Sharing

คุยเฟื่องเรื่องญี่ปุ่น
โดย ออแอ๋ว

ตอน “ว่าด้วยเรื่องหวานๆ วันวาเลนไทน์สไตล์ญี่ปุ่น”

ในบรรดาเทศกาลที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักและคนส่วนใหญ่ร่วมเฉลิมฉลอง

ในวันเดียวกันนั้น นอกจากวันปีใหม่แล้ววันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์

ก็เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่ทั่วโลกรู้จักและผู้คนในวัยหนุ่มสาวร่วมเฉลิมฉลอง

สร้างบรรยากาศอันโรแมนติคด้วยการส่งดอกกุหลาบสีแดง ส่งของขวัญ 

ส่งการ์ดอวยพรให้กับคนที่ตนรัก ซึ่งเป็นเทศกาลที่เริ่มจากประเทศใน    

ซีกโลกตะวันตกแล้วแพร่กระจาย อย่างรวดเร็วเข้ามาในซีกโลกตะวันออก 
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ญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่รับเอาวัฒนธรรมการเฉลิมฉลอง

วันแห่งความรักนี้เข้ามา  ในประเทศด้วย แต่ญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นที่ จะ      

ไม่ยอมรับเอาต้นฉบับดั้งเดิมของชาติอื่นหรือวัฒนธรรมอื่นเข้ามา   

แบบดิบๆ ดังนั้นการเฉลิมฉลองในเทศกาลวันวาเลนไทนใ์นแบบฉบับ

ของญี่ปุ่นจึงไม่เหมือนชาติใดในโลก เรามาดูกันว่า “เรื่องหวานๆ      

วันวาเลนไทนส์ไตลญ่ี์ปุ่น” นั้นเป็นอย่างไร 

ก่อนจะรู้ จักวันวาเลนไทน์สไตล์ญี่ปุ่น 

อ ย า ก เ ล่ า ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง วั น นี้           

สักเล็กน้อย >>>>>>> 
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วันวาเลนไทน์ (Valentine’s day) หรื อวันนักบุญวาเลนไทน ์

(Saint Valentine’s day) แต่เดิมเป็นเพียงวันฉลองนักบุญในศาสนาคริสต ์      

ยุคแรกๆ โดยมีต านานเล่าขานกันว่า ในสมัยจักรวรรดิโรมัน จักรพรรดิ       

คลอดิอุสที่ 2 ผู้ชื่นชอบการท าสงครามได้ออกกฎเกณฑห์้ามการแต่งงานและ   

พิธีหมั้นหมาย เพื่อมิให้ชายชาวโรมันมีครอบครัวและสามารถไปรบในสงคราม

ได้โดยไม่มีห่วง แต่บาทหลวงชื่อวาเลนไทนแ์ละเพื่อนไม่เห็นด้วยกับกฎเกณฑ์

นี้ จึงแอบลักลอบจัดพิธีแต่งงานให้กับหนุ่มสาวชาวโรมันหลายพันคู่ จนในที่สุด

ถูกจับได้และถูกตัดสินประหารชีวิต แต่ระหว่างอยู่ในคุกเพื่อรอการประหาร 

พัศดีผู้คุมเรือนจ าได้มอบหมายลูกสาวให้มาดูแลบาทหลวงวาเลนไทนจ์นเกิด

เป็นความรักกันขึ้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธซ์ึ่งเป็นวันที่บาทหลวงวาเลนไทน ์ 

จะถูกประหารชีวิต เขาได้เขียนจดหมายถึงสตรีผู้นี้เพื่อบอกเล่าความรู้สึกของ

ตนที่มีต่อนาง และลงท้ายจดหมายว่า “from your Valentine” ซึ่งวลีนี้ 

กลายมาเป็นวลีบอกรักของหนุ่มสาวในวันวาเลนไทนข์องยุคปัจจุบัน หลังจาก

การเสียชี วิตของบาทหลวงผู้นี้  อีกสองร้ อยปีต่อมาคือ   ปี  ค .ศ .469 

พระสันตปาปาเกลาซิอุส ได้ก าหนดให้  14 กุมภาพันธ์ เป็นวันร าลึก           

ถึงบาทหลวงวาเลนไทน ์ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ ์คือวันคล้าย

วันมรณกรรมของบาทหลวงวาเลนไทน์ มิได้เกี่ยวข้องกับหรือแสดงว่าเป็น     

วันแห่งความรักแต่อย่างใด !!!!!!
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วันวาเลนไทน์ วิวัฒนาการมาเป็นโอกาสซึ่งคู่รักจะแสดงความรักแก่กันโดย    

การให้ดอกไม้ ขนม ลูกกวาด และส่งการด์อวยพรให้กันและกันในศตวรรษที่ 15 

แตก่็ยังเป็นเทศกาลที่นิยมกันเฉพาะซีกโลกตะ วันตก –ยุโรป อเมริกา มากกว่า

ในแถบโลกตะวันออก แต่หลังจากที่ความเจริญแบบตะวันตกหลั่งไหลเข้ามายัง   

ซีกโลกตะวันออก ธรรมเนียมการให้ของขวัญ ให้ดอกไม้ แสดงความรักแก่กัน

ระหว่างหนุ่มสาวกไ็ด้แพร่ขยายเข้ามาในซีกโลกตะวันออก  ด้วยเช่นกัน 
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ในญ่ีปุ่นเองก็มีการเฉลิมฉลองวันวาเลนไทนด์้วยเช่นกัน แต่รูปแบบแตกต่างไป

จากประเทศอ่ืนๆ โดยสิ้นเชิงเพราะในวันนี้คนญ่ีปุ่นจะนิยมให้ช็อกโกแลตแก่คนที่        

ตนรักหรือสนใจ แต่ผู้ให้นั้นจะเป็นผู้หญิงเท่านั้นไม่ใชผู่้ชายเรียกวันนี้ว่า Red Day สมัย

ที่ออแอ๋วไปเรียนที่ญ่ีปุ่นจะเห็นเพื่อนชายชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างชาติที่เรียนด้วยกันได้รับ

ช็อกโกแลตมากมาย บางคนที่มีสาวๆ สนใจมากก็จะได้รับของขวัญเพิ่มจากช็อกโกแลต

ด้วยเช่น ได้ผ้าพันคอ เสื้อหนาวหรือหมวกถักไหมพรมที่หญิงสาวผู้แอบปลื้มหนุ่มนั้นๆ  

ลงมือถักให้ด้วยตนเอง ปรากฎการณน์ี้เป็นสิ่งที่ท าให้ออแอ๋วฉงนว่าท าไมผู้หญิงญ่ีปุ่นต้อง

ลงทุนมากขนาดนั้น !!! แต่หลังจากที่ได้สอบถามเพื่อนชาวญ่ีปุ่นหลากหลายอาชีพ ต่างลง

ความเห็นว่า เป็นเพราะวัฒนธรรมญ่ีปุ่นหล่อหลอมให้คนญ่ีปุ่นไม่แสดงออกถึงความรู้สึก

ของตนอย่างโจ่งแจ้ง จึงท าให้แลดูเป็นคนขี้อาย ในการจะแสดงความรู้สึกของตนให้อีกฝ่าย

รับรู้นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างล าบากใจ ดังนั้นเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้จึงเป็น โอกาส       

อันเหมาะอันควรที่เปิดโอกาสให้สาวญ่ีปุ่นได้แสดงความรู้สึกของตนต่อหนุ่มๆ ที่ตนแอบ

ปลื้มได้รับรู้โดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องน่าอาย หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนคือ วันที่ 14 มีนาคม 

บรรดาชายหนุ่มทั้งหลายที่ได้รับช็อกโกแลต ในวันวาเลนไทน์จะต้องมอบขนมหรือ

ช็อกโกแลตสีขาวกลับให้กับหญิงสาวที่ตนเองสนใจ เรียกวันนี้ว่า White Day การมอบ

กลับนี้ถ้าชายหนุ่มมีใจตอบกลับ ต้องมอบของขวัญกลับให้มากกว่าที่ได้รับสามเท่าเรียกว่า 

三倍返し：sanbai kaeshi ดังนั้นวาเลนไทนส์ไตลญ่ี์ปุ่นนั้นไม่เหมือนชาติใดในโลกจริงๆ 

(ออแอ๋วแอบสงสารผู้หญิงญ่ีปุ่นอยู่เล็กน้อยว่า ให้ขนมชายหนุ่มไปแล้วยังต้องรอการ   

คอนเฟิรม์อีกตั้งเดือน แถมยังไม่มีอะไรการันตีว่าตนจะได้รับความรักตอบกลับรึเปล่า

ด้วย ...ดูต้องลุ้นระทึกอย่างไรบอกไม่ถูก ....เกิดเป็น(ผู้)หญิง(ญ่ีปุ่น) แท้จริงแสนล าบาก  

นะนี่ !!!!!
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คราวนี้มาดูกันว่า ท าไมของขวัญ 

ที่มอบให้กันในวันวาเลนไทน์ที่ ญ่ีปุ่น    

จึงต้องเป็นช็อกโกแลต แทนที่จะเป็น  

ดอกกุหลาบเหมือนชาติอ่ืนๆ ....

ธรรมเนียมในการมอบช็อกโกแลตให้กันในวันวาเลนไทนท์ี่ญ่ีปุ่นนั้นเกิดขึ้น

ในปีค.ศ. 1936 เมื่อบริษัท ช็อกโกแลต Morozoff ที่โกเบได้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ ์

Japan Adviser เชิญชวนให้มอบช็อกโกแลตให้กันและกันในวันวาเลนไทน ์หลังจาก

นั้นระหว่างปีค.ศ. 1950 – 1960 ธรรมเนียมนี้ได้รับการสานต่อโดยบริษัทผู้ผลิตขนม

ยักษใ์หญ่ของญ่ีปุ่น คือ บริษัท Fujiya และ Morinaga ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า

น้อยใหญ่ในญ่ีปุ่น ท าแคมเปญโปรโมทให้ผู้หญิงญ่ีปุ่นซื้อช็อกโกแลตมอบให้กับชาย

หนุ่มที่ตนสนใจแอบปลื้ม และยังจัดแบ่งกลุ่มช็อกโกแลตอย่างชัดเจน คือ มอบให้คนรัก 

มอบให้เพื่อน มอบให้เจ้านาย หรือแม้แต่มอบให้กับตนเอง เป็นต้น โดยกลุ่ม

ช็อกโกแลตดังกล่าวนี้มีค าเรียกได้แก่ 
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義理チョコ：giri choco

: ช็อกโกแลตที่มอบให้กับคนรอบข้าง

ต า ม ม า ร ย า ท  บ า ง ที ก็ เ รี ย ก ว่ า

超義理チョコ：chougiri choco

本命チョコ：honmei choco

: ช็อกโกแลตที่ให้กับคนที่ตนรัก   

ที่เป็นตัวจริงเสียงจริง

友チョコ：tomo choco

: ช็อกโกแลตที่สาวๆ จะน ามาแลกกันเอง

ในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน

ที่มาภาพ : https://ichigojapan.jp/deepjapan/valentine

ที่มาภาพ : https://ichigojapan.jp/deepjapan/valentine
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逆チョコ：gyaku choco

: อันนี้แปลกหน่อยเพราะเป็นช็อกโกแลตที่ชายหนุ่มเป็นฝ่ายให้      

หญิงสาวที่ตนแอบปลื้มอยู่ในวันวาเลนไทนซ์ึ่งผิดไปจากธรรมเนียมที่ใน

วันแห่งความรักนี้ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายให้ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายเป็นฝ่ายมอบ  

แต่จากการสอบถามชายหนุ่มญ่ีปุ่นหลายคนที่เป็นเพื่อนเรียนด้วยกัน 

มาได้ความว่าการมอบช็อกโกแลตประเภทนี้เพราะคาดไว้แล้วว่าอย่างไร 

ก็จะไม่มีวันได้รับจากฝ่ายหญิง ดังนั้นจึงฝืนกติกาสังคมเป็นฝ่ายให้ก่อน

เพื่อแสดงความรู้สึกของตน ให้ฝ่ายหญิงได้รับรู้ (ช็อกโกแลตแบบนี้ผู้ให้

น่าสงสารแต่ผู้รับก็คงอึดอัดหากไม่มีใจ

ให้กับชาย ที่เป็นเจ้าของช็อกโกแลต....

เรียกว่าช็อกโกแลตชวนอึดอัดน่าจะดี !)

自分チョコ：jibun choco

: ช็อกโกแลตที่ซื้อหรือท าเองแล้วมอบให้กับตนเอง  

ไม่รู้เพราะไม่มีคนให้หรือไม่อยากรับจากผู้อ่ืน เลยให้

ตัวเองเสียเลยเป็นช็อกโกแลตแก้เหงาก็ว่าได้ !
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ดังนั้นการมอบช็อกโกแลตในวันวาเลนไทนจึ์งมีจุดก าเนิดมาจากเรื่องของธุรกิจ 

ที่พยายามเชื่อมโยงเทศกาลอันน่าสนใจเข้าสู่ธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งผู้คนในสังคม

นิยมชมชอบ  แต่ท าไมจึงต้องเป็นขนม ท าไมไม่เป็นดอกไม้ เช่นดอกกุหลาบ

หรือดอกไม้อื่นๆ เหมือนที่กระท ากันในประเทศอื่นๆ เรื่องนี้ไม่มีค าตอบแน่ชัด

แต่ออแอ๋วขอสันนิษฐานเป็นความเห็นส่วนตัวว่า ปกติแล้วคนญี่ปุ่นใกล้ชิดกับ

ธรรมชาติ ต้นไม้ดอกไม้อยู่แล้ว จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วตาม

แนวคิดของลัทธิเซนที่ให้คนกลมกลืนกับธรรมชาติ จึงดูไม่ใช่สิ่งพิเศษแต่อย่างใด

หากจะมอบดอกไม้ให้กัน ดังนั้น ในวันพิเศษเช่นวันวาเลนไทนน์ี้ จึงต้องสรรหา

สิ่งที่แปลกออกไปจากดอกไม้ตามธรรมชาติและต้องเป็นสิ่งที่สื่อถึงความหวาน 

ความโรแมนติกแทนความรักที่อยากจะมอบให้กันและกัน ...

แม้หลายคนจะมองว่าการมอบ ช็อกโกแลตให้คนที่ตนรักตนชอบ 

ทั้ง Red Day –White Day เป็นธุรกิจความรักที่มีการโปรโมทให้ผู้คนสนใจ

คล้อยตาม แต่อย่างไรก็ดีธรรมเนียมนี้ก็คงอยู่มากว่า 50 ปี และมีแนวโน้มที่   

จะคงอยู่ต่อไปตราบใดที่ “ความรัก” เป็นสิ่งที่จรรโลงโลกให้สวยงาม ชีวิตจะ     

มีความสุขอ่ิมเอมตราบใดที่เรามีความรัก ....Happy Valentine’s Day !!!!
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Website LA :
http://la.pim.ac.th

Facebook Fan Page : 
www.facebook.com/pim.LiberalArts

ติดตามข่าวสาร ... 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

E-mail : liberal_arts@pim.ac.th
Telephone : 02-855-0344

Hashtag : #TeamPIMLA

LA-Sharing

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุสอนวา่ 
................................ 
เรารักตัวเรา 
รักชีวิตเราอย่างใด
ควรมีใจรักและสงสารผู้อื่น
อย่างน้ันบ้าง
.................................. 


