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ควรมอบของขวัญแก่สมาชิกในครอบครัวด้วย ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้

แนะนำวิธีเลือกของขวัญสำหรับคุณพ่อ คุณแม่และสมาชิกคนอื่นๆ 

ในครอบครัวไว้เช่นกัน หากลูกๆ คนใดสังเกตเห็นว่าหมู่นี้คุณพ่อเรา

เริ่มจะมีพุงหน่อยๆ ลองหาซื้อดัมเบลสักอันเพื่อให้คุณพ่อได้ฟิต

ร่างกาย ส่วนของขวัญสำหรับคุณแม่ก็หาได้ไม่ยาก เพียงคุณมอบ

บัตรคอนเสิร์ต หรือบัตรละครเวทีสักสองใบให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไป

ออกเดทเหมือนสมัยที่เพิ่งคบกันใหม่ๆ อีกครั้งก็เป็นของขวัญที่ดีไม่

น้อย การมอบของขวัญที่ถูกใจถือเป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีที่คุณจะได้

แสดงความรักความกตัญญูต่อพวกท่าน 

ในวันพิเศษอย่างช่วงเทศกาลแห่งความรัก ในประเทศแถบ

ยุโรปและอเมริกา คู่รักนิยมมอบของขวัญกันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

แต่ในประเทศญี่ปุ่น โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงมักเป็นฝ่ายมอบช็อกโกแลต

ที่เรียกว่า “กิริช็อกโก” แก่ผู้ชายที่รู้จัก เพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณที่

อีกฝ่ายคอยช่วยเหลือดูแลมาตลอด เรามีคำแนะนำดีๆ สำหรับผู้ที่มี

เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานเป็นชาวญี่ปุ่นก็คือ ช็อกโกแลตแบบแท่งถึง

จะดูธรรมดาแต่ก็เป็นกิริช็อกโกที่ดีที่สุด ส่วนผู้ชายที่ต้องการมอบของ

ขวัญให้แก่ผู้หญิงเพื่อเป็นการตอบแทน ในวันที่ 14 มีนาคม หรือวันที่

คนญี่ปุ่นเรียกว่าวันไวท์เดย์ (White day) ถือเป็นโอกาสที่ดี คนญี่ปุ่น

มีธรรมเนียมว่าในวันนี้ผู้ชายต้องมอบของขวัญตอบแทนผู้หญิงที่  

มอบช็อกโกแลตให้ตน ส่วนใหญ่ของขวัญที่ให้จะเป็นพวกขนม คุกกี้ 

ท๊อฟฟี่ที่บรรจุในห่อสวยงามหรือหนังสือภาพน่ารักๆ เพียงเท่านี้ผู้รับก็

ดีใจมากแล้ว 
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Book is life ฉบับนี้ขอแนะนำหนังสือ

ภาพชุดเคล็ดลับและมารยาทอีกเล่มหนึ่งที่มี

เนื้ อหาเข้ ากับบรรยากาศในช่วงต้น

ศักราชใหม่นี้ เป็นอย่างมาก ไม่เพียง

เท่านั้นยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

ในโอกาสต่างๆ ตลอดทั้งปี นั่นก็คือ

หนังสือ “เคล็ดลับและมารยาทใน

การมอบของขวัญ”  

หนังสือภาพเล่มนี้นำเสนอไอเดียแปลกใหม่ในการมอบของ

ขวัญ โดยผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆ จากรูปภาพน่ารักๆ ฝีมือการ

วาดของ มิกิ อิโต นักวาดภาพประกอบชื่อดังชาวญี่ปุ่นที่วาดภาพ

ประกอบให้กับหนังสือชุดเคล็ดลับและมารยาทของเราทุกเล่ม 

ประกอบกับผู้เรียบเรียงได้สอดแทรกไอเดียเก๋ๆ และเทคนิคในการ

แสดงออกถึงความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อผู้รับของขวัญ หลังจากที่ได้อ่าน

หนังสือเล่มนี้รับรองว่าผู้อ่านจะสามารถเลือกของขวัญให้กับคนพิเศษ 

เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และคนอื่นๆ ได้เหมาะสมกับทุกโอกาส ทั้งใน

แบบญี่ปุ่นและตามธรรมเนียมสากล 

ถ้าคุณอยากทราบเคล็ดลับเกี่ยวกับการมอบของขวัญในวัน

ครบรอบและวันพิเศษต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น เราจะขอหยิบยกเคล็ดลับ

จากหนังสือเล่มนี้มาเรียกน้ำย่อยก่อน เคล็ดลับดีๆ มีอยู่ว่า อย่าลืมที่

จะจดบันทึกวันเกิดและวันพิเศษต่างๆ ของคนที่คุณรู้จักเอาไว้ 

อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับการเลือกของขวัญ

แก่เพื่อนหรือแฟน แต่กลับลืมนึกถึงคนในครอบครัว เพราะฉะนั้นจึง



Book is Life 

41

เชิญรับฟังรายการวิทยุ ส.ส.ท. ได้ที่คลื่น FM 96.5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.10 น.

เลือกดอกไม้ให้ถูกใจผู้รับจึงมีความสำคัญ เพราะดอกไม้ไม่เพียงแต่

ให้ความสวยงามเท่านั้น ยังสามารถสื่อความหมายได้หลากหลาย

ความหมาย อย่างที่เราเรียกกันว่า “ภาษาดอกไม้” เช่น ดอกมาร์กาเรต

แสดงถึงความจริงใจ ดอกฟรีเซียแสดงความยกย่องบูชา ดอกโบตั๋น

หมายถึงความสุข ผลกำไร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเคล็ดลับในการ

เลือกร้านดอกไม้ไปจนถึงวิธีการสั่งและเวลาเหมาะสมที่ควรมอบ

ดอกไม้ให้แก่ผู้รับรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้อีกด้วย 

แม้วัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่นจะแตกต่างกัน แต่คนญี่ปุ่นก็มี

ความเชื่อเช่นเดียวกับคนไทยว่า สิ่งของบางอย่างอาจนำโชคร้ายมา

ให้ ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเชื่อตามก็ได้ แต่เนื่องจากอาจมีบางคนที่ถือ

เรื่องนี้ ดังนั้น เราจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับของขวัญต้องห้ามไว้บ้าง 

เช่น ไม่ควรนำใบชาไปมอบให้ในงานมงคล เนื่องจากคนญี่ปุ่นมักใช้

แจกในงานศพ หรือไม่ควรมอบของขวัญประเภทกระเบื้อง กระจก ที่

ทำให้นึกถึงความแตกหักเป็นของขวัญสำหรับบ่าวสาว เป็นต้น หาก

ใครมีลูกค้าหรือคนรู้จักเป็นชาวญี่ปุ่น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ

เลือกของขวัญได้ถูกกาลเทศะและสร้างความสบายใจกับทั้งสองฝ่าย 

หลายคนคงแปลกใจว่าทำไมในการมอบของขวัญ คนญี่ปุ่น

ถึงได้พิถีพิถันและใส่ใจกับการ “ห่อของขวัญ” กระทั่งสืบทอดต่อกัน

มาจนกลายเป็นวัฒนธรรม “การห่อ” ในขณะที่คนในชนชาติอื่นๆ 

มองว่าการห่อของขวัญเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและพากันหลีกเลี่ยง โนริโกะ 

อิวาชิตะ ซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวเอาไว้ในบทนำว่า 

...ในบรรดา “ไหวพริบเกี่ยวกับการให้ของขวัญ” ที่ชาวญี่ปุ่นมีนั้น 

วัฒนธรรม “การห่อ” นับได้ว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุด... คำกล่าวนี้ช่วย

ยืนยันความเอาใจใส่ต่อการ “ห่อของขวัญ” และการ “มอบของขวัญ” 

ของชาวญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี 

“การห่อ” ถือเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการมอบของขวัญใน

งานพิธีต่างๆ เมื่อจะมอบของขวัญให้แก่ใคร ควรห่อให้เรียบร้อยก่อน 

โดยวิธีการห่อนั้นมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุดประสงค์

ในการให้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า คนญี่ปุ่นจะพิถีพิถันและใส่ใจกับ

การห่อของขวัญมาก การมอบของขวัญโดยไม่ห่อนั้นเป็นการแสดง

ความรู้สึกที่โจ่งแจ้งเกินไปและดูน่าเกลียด จากการที่คนญี่ปุ่นให้

ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษมาตั้งแต่สมัยโบราณนี้เอง วัฒน-

ธรรมการห่อของญี่ปุ่นจึงได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้มีรูปแบบ

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การห่อแบบญี่ปุ่นนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

และมีหลายรูปแบบ ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์ให้เป็นแบบสากล

ได้ไม่ยาก เช่น ลองเปลี่ยนกระดาษห่อของขวัญมาใช้เป็นกระดาษ

แบบญี่ปุ่น แล้วหาเศษผ้าหรือเชือกมาประยุกต์ใช้ผูกแทนริบบิ้น 

นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการห่อของขวัญอีกมากมาย อาทิเช่น การห่อ

แบบกล่องคาราเมล ฟังจากชื่อแล้วอาจดูคล้ายขนมแต่วิธีการห่อ

แบบนี้ง่ายและเหมาะที่สุดกับนักห่อมือใหม่ การห่อแบบเฉียงที่

เหมาะกับการห่อของที่ไม่มีเหลี่ยม ส่วนใครที่อยากมอบไวน์เป็นของ

ขวัญ รูปทรงกระบอกอย่างขวดไวน์ก็สามารถห่อได้ไม่ยาก  ซึ่งผู้เรียบ

เรียงได้รวบรวมเทคนิคการห่อและการผูกริบบิ้นแบบญี่ปุ่นไว้ใน

หนังสือเล่มนี้แล้ว  

  กรณีที่คุณไม่สามารถนำของ

ขวัญไปมอบให้ผู้รับได้ด้วยตัวเอง ควรเขียน

การ์ดแนบไปด้วย นอกจากจะให้ความ

สำคัญกับของขวัญแล้ว การ์ดก็เป็นสิ่ง

สำคัญที่ช่วยแสดงถึงความรู้สึกที่ผู้

ให้มีต่อผู้รับ คุณไม่จำเป็นต้องใช้

ถ้อยคำหรูหรา เพราะการแสดงความ

ยินดีด้วยถ้อยคำเรียบง่ายนั้นดีที่สุด 

ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็มีไอเดียเก๋ๆ ในการ

ประดิษฐ์การ์ด เช่น การนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ อาทิ ใบไม้หรือ

เปลือกหอยมาใช้แทนกระดาษ หรือนำมาตกแต่งในการ์ดเป็นการ

แบ่งปันบรรยากาศให้แก่ผู้รับได้เป็นอย่างดี 

เนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ

หนังสือเคล็ดลับและมารยาทในการมอบของขวัญเท่านั้น ถ้าหากคุณ

เป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาของขวัญดีๆ สักชิ้น แต่ยังไม่มีไอเดียดีๆ 

ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูสิคะ อาจช่วยให้คุณจุดประกายไอเดียใหม่ๆ 

สร้างความประทับใจให้กับคนที่คุณรักเมื่อได้รับของขวัญสุดพิเศษ

จากคุณและด้วยความที่ “เคล็ดลับและมารยาทในการมอบของ

ขวัญ” เป็นหนังสือภาพที่อ่านง่าย มีภาพประกอบสุดแสนน่ารัก ทำให้

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงคู่มือในการมอบของขวัญเท่านั้น แต่คุณ

ยังสามารถมอบหนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักได้อีก

ด้วย  




