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ทุก
ครั้งที่เห็นกระเป๋านักเรียนญี่ปุ่น วูบหนึ่งจะรู้สึกเหมือนตัว
เองก�าลงัเดนิทางย้อนวนัวานกลบัไปช่วงทียั่งเป็นนกัเรยีน

ทุกที พูดอย่างนี้อาจท�าให้คิดว่าผู้เขียนเป็นคนขยันนัก รักการเล่า
เรยีนเป็นชวีติจติใจ อยากจะย้อนวยักลบัไปนัง่เรยีนหนงัสืออีกครัง้
ใช่ไหมล่ะ...

...เปล่าเลย
ท่ีอยากจะหมุนเวลากลับไปช่วงวัยเอ๊าะอีกครั้งก็เพราะ 

“กระเป๋านักเรียนญี่ปุ่น” นั่นต่างหาก! เอ้า...งงล่ะสิ เอาเป็นว่าฉบับนี้
จะขอพาไปท�าความรู้จักกับกระเป๋านักเรียนญี่ปุ่นกันสักหน่อย ซึ่ง
จะเจาะจงไปทีก่ระเป๋านกัเรยีนของเดก็อนบุาลและเดก็ประถมโดย
เฉพาะ เอ...แล้วกระเป๋านักเรียนของเด็กเหล่านี้มีความพิเศษ
อย่างไร...เพื่อไม่ให้เป็นการรอช้า เราไปท�าความรู้จักความพิเศษ
ของกระเป๋าชนิดนี้กันเลยดีกว่า

เด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 จะใช้กระเป๋านักเรียนแบบเดียวกัน โดยจะเรียกกระเป๋าชนิดนี้
ว่า “รันเซล” หรือランドセル (รันโดเซรุ) นั่นเอง เห็นชื่อกระเป๋า
อินเตอร์ซะขนาดน้ี ก็แน่นอนว่าต้องอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศ
อยู่แล้ว ซึ่งเจ้ารันเซลนี้เดิมเคยเป็นกระเป๋าเป้ของทหารตะวันตก
มาก่อน จนกระทั่งสมัยเมจิที่ 18 โรงเรียน                  (กักคุชูอิน) ที่เป็น 
โรงเรียนส�าหรับราชนิกูลได้ยกเลิกการนั่งรถม้า หรือรถลากไป
โรงเรียน เหล่านักเรียนทั้งหลายก็เลยต้องหันมาใช้กระเป๋ารันเซล 
หรอืกระเป๋าเป้แบบทหารแทนเพือ่ใส่ต�าราเรยีนและกล่องข้าว ครัน้
จะใช้อย่างเดยีวกด็จูะกระไรอยู ่ก็เลยตัง้ชือ่ให้กระเป๋าด้วยการเรยีก
ทับศัพท์จากค�าว่า “raenzel” ในภาษาดัตช์และแผลงค�าศัพท์อีก
เล็กน้อยเป็นランドセルแบบญีปุ่น่ซะเลย...2 ปีผ่านไป นายกรฐัมนตรี
ในสมัยนั้นก็ได้ถวายกระเป๋าชนิดนี้แด่มกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นที่
ก�าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกักคุชูอินและท�าให้กระเป๋าชนิดนี้กลาย
มาเป็นกระเป๋านักเรียนของเด็กอนุบาลและเด็กประถมของญี่ปุ่น
ไปโดยปริยาย

แม้รันเซลจะเป็นกระเป๋าสะพายหลัง คล้ายๆ กระเป๋าเป้
ธรรมดา แต่กม็จีดุทีแ่ตกต่างกนัอยูเ่ลก็น้อย เพราะทรงของกระเป๋า
รนัเซลจะมลีกัษณะอ้วนป้อม ท�าให้สามารถใส่ต�ารา กระตกิน�า้ รวมถงึ
กล่องข้าวได้อย่างสบายๆ แถมยังท�าด้วยหนังทั้งใบอีกต่างหาก 
ทัง้น้ี ราคากข็ึน้อยูก่บัผ้าหนงัทีน่�ามาท�ากระเป๋าด้วยเช่นกนั ใบไหน
ท�าจากหนังแท้อย่างหนงัววั ราคากอ็าจจะเริม่ที ่3 หมืน่กว่าเยนนูน่ 
แต่ถ้าใบไหนเป็นหนงัเทยีมกจ็ะถกูลงมาหน่อย ประมาณหมืน่กว่า
เยนเห็นจะได้ เห็นราคาแพงอย่างนี้ แต่ซื้อใบเดียวก็คุ้มพอตัวอยู่

นะ เพราะด้วยลักษณะของกระเป๋าที่ทนต่อการใช้งานจึงสามารถ
ใช้ได้ตั้งแต่อนุบาลยันจบประถมกันไปเลย เท่านั้นยังไม่พอ เพราะ
ความพิเศษของมันยังอยู่ที่ สีของกระเป๋า อีกด้วย ! 

สีกระเป๋าที่ใช้กันมีทั้งสีแดง สีด�า หรือแม้แต่สีเหลืองที่เห็น
แล้วชวนมองไม่ต่างกบัแฟชัน่สผีมของคนญีปุ่น่เลย ซึง่เดก็นกัเรยีน
หญิงส่วนใหญ่จะสะพายใบสีแดง ส่วนเด็กนักเรียนชายจะสะพาย
ใบสีด�ากัน แหม แค่สีกระเป๋าอย่างเดียวก็ชนะใจเด็กแล้วเห็นไหม 
เดก็ทีไ่หนกอ็ยากสะพายกระเป๋าสสีวยๆ ไปโรงเรยีนกนัทัง้นัน้แหละ 
อ้อ...แต่ถงึสสีนัจะเจบ็จีด๊ขนาดไหน แต่ด้วยทรงอ้วนป้อมของมนัก็
มีข้อเสียในเรื่องน�้าหนักอยู่เหมือนกันนะ เพราะสะพายนานวันเข้า
กท็�าให้หลงัค่อมได้เหมอืนกนั ว่าแล้วกน่็าให้ผูผ้ลติรนัเซลทัง้หลาย
มาดกูระเป๋านกัเรยีนแบบล้อลากของเดก็ไทยบ้างแล้ว เหน็ลากขึน้
ลงรถไฟฟ้ากับรถเมล์กันได้สบายๆ แถมไม่ต้องกลัวเรื่องหลังค่อม
ด้วย!

อ้อ ขอแอบกระซิบให้อีกอย่างว่า นอกจากมันจะมีดีที่ทรง
และสีแล้ว พวกปู่ย่าตายายทั้งหลายยังมักจะซื้อรันเซลไว้เป็นของ
ขวัญต้อนรับหลาน ๆ ที่ก�าลังจะเข้าเรียนกันอีกด้วยนะเออ !... เจ๋ง
ใช่ไหมล่ะ ใครจะไปรู้ว่าจากกระเป๋าเป้ของทหารใบหนึ่งจะถูก
ประยุกต์จนกลายมาเป็นกระเป๋านักเรียน แล้วก็กลายเป็นมาเป็น
มรดกตกทอดให้ลูกให้หลานได้อีก ว่าแล้วก็อยากจะย้อนเวลากลบั
ไปตอนอนุบาล จะได้ใช้กระเป๋ารันเซลบ้าง แต่เอ...สงสัยอายุจะ
เยอะเกินจนย้อนกลับไปไม่ไหวแล้วละมัง (ฮา) 

ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
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จากเป้ทหารกลายเป็นกระเป๋านักเรียน
อรณิชา บุญเสนันท์
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สวัสดีครับ เพื่อนๆ นักอ่านชาว TPA News ทุกท่าน 
คอลมัน์ Small Talk ในส่วนน้ีเรามาท�าความเข้าใจ

จิตวิญญาณของความเป็นเกาหลีกันเถอะครับ แต่เป็นจิตวิญญาณ
ชนดิทีข่ดัใจพ่อแม่ผูป้กครองอย่างทีเ่ข้าใจได้ยาก เราจะพาท่านไปพบ
กับชีวิตของเหล่าสาวน้อยวัยใส ที่ชอบวิ่งไล่ตามศิลปินดาราที่ตนชื่น
ชอบ พฤติกรรมเหล่านี้มาได้อย่างไรและท�าไมจึงต้องแสดงออกมา
อย่างนั้น เรามาตีแผ่ชีวิตของพวกเธอกันครับ

ขอเท้าความสักนิดว่า ศิลปินเกาหลีที่เราๆ ท่านๆ เห็นอยู่ทุก
วันน้ี แต่ละคนแต่ละวงมีที่มาที่ไปแตกต่างกัน บางวงเกิดจากการ 
ออดชิัน่และฝึกฝนอย่างจรงิจงั (จะว่าค่ายทหารกไ็ม่ผดิ) เหน็กนัตัง้แต่
หน้าบ้านๆ จนกระทั้งสวยหล่อตามสมัยนิยม บางคนมาจากการเป็น
ดาราเด็ก หรือพรีเซ็นเตอร์สินค้ามาก่อน จนผู้ใหญ่เห็นแววดึงตัวมา
เป็นนักร้องก็มีเหมือนกัน ซึ่งถ้าเป็นกรณีแรกก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆ คนที่
ดรูายการทางโทรทัศน์ หรอืคนทีต่ดิตามจากคลปิวดิโีอต่างๆ ทีต่ดิตาม
กันมาตั้งแต่เริ่มออดิชั่นใหม่ๆ เกิดเป็นความผูกพันรักใครอย่างลึกซึ้ง
เหมือนญาติคนหนึ่งในบ้านเลยก็ว่าได้

ความผูกพันนี้น�ามาซึ่งการสนับสนุนผลงานของศิลปินที่รัก 
ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง หรือเหมามันทุกด้านก็ไม่ใช่เรื่องแปลก (รักแล้ว
รักเลย) ไม่ว่าจะซีดีเพลง โปสเตอร์ บัตรคอนเสิร์ต ของพรีเมียมต่างๆ 
ฯลฯ อาจจะลุกลามไปจนตามไปถึงบ้าน หรือที่พักของศิลปินเลยก็มี 
ฟังอาจจะดไูร้สาระสิน้ดใีนสายตาของคนทีย่ากจะมอีนิเนอร์ร่วมด้วย
อย่างผู้ปกครองแหงๆ จริงๆ แล้วการชื่นชอบศิลปินไม่ใช่เรื่องผิดนะ
ครับ เป็นเรื่องของรสนิยมของใครของมัน แต่อาจจะผิดตรงการ
แสดงออกนี่แหละ ในวัยรุ่นบางรายเข้าขั้นคลั่งเลยก็ว่าได้ ใครมา
ลบหลู่ดูหมิ่น หรือแม้แต่เอาไปล้อเล่นข�าๆ ก็อยากจะบอกว่า “ฉันไม่
ข�าด้วย” ก่อเป็นชนวนการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่เข้าใจกันในสังคม
แวดล้อม ประมาณว่า “พ่อแม่ไม่เข้าใจหน ูไม่รูห้รอกว่าพวกโอป้าเขา

เป็นยังไง” แน่นอน พ่อแม่ต้องการให้ลูกประพฤติตัวดี ใช้เงิน
อย่างรู้ค่า ไม่ใช่เอาไปยืนกรี๊ดๆ แบบเสียสติในคอนเสิร์ต 
หรือซื้อของที่ไม่มีความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตมากและ
บ่อยเกินไป ซึ่ง...ขัดต่ออุดมการณ์ของน้องๆ ทั้งหลาย
แน่นอน ในบางรายมสีติมากพอทีจ่ะต่อรองแบบมชีัน้เชงิ 
คอืตัง้ใจเรยีนให้ได้ดีๆ  และน�าเอาสิง่ดีๆ  จากศลิปินมาเป็น
แนวทางในการด�าเนนิชวิีต ปรบัใช้ให้เกิดประโยชน์ น้องๆ 
เหล่านีใ้ช้ผลการเรยีนงามๆ มาขอกบัพ่อแม่ว่า “เทอมนีห้นู
สอยเกรด 4 รวดทุกวิชา หนูอยากได้...” ซึ่งจะว่าไปแล้ว
มนักเ็ป็นเรือ่งด ีอาจจะดหูวัหมอ แต่กช่็วยเพิม่อตัราต่อรอง
แบบมีน�้าหนักได้มากโขเลย (ชี้โพรงให้กระรอก) พ่อแม่ก็

คงไม่ใจร้ายกับลูกที่ท�าตัวดีได้ลงคอหรอกครับ 
อยากจะฝากไปบอกน้องๆ วัยเรียนทั้งหลายว่า รักศิลปินรัก

ได้ แต่ก็ต้องมีสติด้วยนะครับ รู้ผิดชอบชั่วดีและที่ส�าคัญอย่าหน้ามืด
ตามัวจนขาดการยับยั้งชั่งใจ เพราะพ่อแม่คงไม่ได้มาเห็นวินาทีที่
น้องๆ วิ่งตัดหน้ารถตู้ศิลปินแน่ว่ามันหวาดเสียวต่อสายตาผู้พบเห็น
ขนาดไหน หรือแม้แต่ขายของใช้ส่วนตัวไปซื้อบัตรคอนเสิร์ต...อันนี้ก็
ไม่น่าปลืม้เท่าไรนะครบัเพราะหนคูวรระลกึไว้เสมอว่ายังหาเงนิเองไม่
ได้ เงินที่ใช้ไปน่ะเงินคนอื่นนะ บางคนอยากได้กล้องถ่ายรูปคุณภาพ
สูง เลนส์ยาวราวกระบอกข้าวหลาม เอาไว้ถ่ายภาพศิลปินที่รัก บาง
คนอยากได้ตั๋วเครื่องบิน บินไปหาโอป้าที่เกาหลีซะเลย รบเร้าพ่อแม่
วันละสามเวลา...เมื่อวันหนึ่งหนูมองย้อนไปหนูจะตลกตัวเองมากที่
ขาดสติได้ขนาดนั้น แล้วก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วย
ว่า อยากให้เปิดใจรบัฟังลูกๆ ด้วย (ถ้าฟังขึน้) อาจจะใช้วิธย่ืีนข้อเสนอ
ทีเ่ป็นไปได้มาแลกเปลีย่นกนักไ็ด้ เพราะการหกัดบิ หรอืปฏเิสธตัง้แต่
ต้นจะน�าไปสู่ความไม่เข้าใจกันในครอบครวัและอาจจะลุกลามไปเป็น
ปัญหาสังคมได้ครับ พบกันครึ่งทางโอเคสุด

อย่าท�าให้ความชอบกลายเป็นความคลัง่ อย่าท�าให้อคตกิลาย
เป็นการไม่รบัฟังเหตุผลนะครบั ทกุอย่างมทีีม่าทีไ่ป ขอแค่เข้าใจ ค่อยๆ 
คุยกันก็ใช้ได้แล้ว Small Talk ในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืม
ติดตามกนัด้วยนะครบั ฉบบันีล้าไปก่อนแล้ว อนันยอง~ TPA
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“แฟนคลับ” ในภาษาเกาหลีเรียกกันว่า 팬 (แพน) ถ้า
จะบอกสญัชาตว่ิาเป็นแฟนคลบัชาวไทย กต้็องบอกว่า 태국팬 
(แทกุกแพน) ส่วนแฟนคลับสายมืดที่แสดงออกเข้าขั้นโรคจิต 
จะเรียกว่า 사생팬 (ซาแซงแพน) พวกนี้จะตามติดศิลปินที่ 
ตนคล่ังไคล้จนแทบจะเป็นเงา สร้างความเดือดร้อนร�าคาญให้
ศิลปินอย่างมาก (แต่ศิลปินก็คงพูดมากไม่ได้)  
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อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท

ไม่เข้าใจตุ้มพ่อ


