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สวัสดี
เพื่อนนัก
อ่านชาว 

TPA News ทกุคนครบั Small 
Talk เดอืนกุมภาพนัธ์แบบนี้
คงจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้
เลยนอกจากเรื่องรักๆ ใคร่ๆ 
ให้เข้ากับกระแสกันหน่อย 
ปกตวินัที ่14 กมุภาพนัธ์ของ
ทุกปีเป็น “วันแห่งความรัก” 
ในแบบสากล แต่ส�าหรับ

ประเทศจีนและประเทศอื่นๆ บางประเทศมีวันแห่งความรักเป็นของ
ตัวเอง ซึ่งต�านานที่เป็นที่มาก็ช่างซาบซึ้งกินใจเสียเหลือเกิน เรามา
ท�าความรู้จักวันแห่งความรักในแบบจีนกันดีกว่าครับ

วันแห่งความรักของจีนคือวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี ชาวจีน
เรยีกเทศกาลนีว่้า เทศกาลชซี ี(七夕节) หรอื เทศกาลคนืวนัที ่7 (เป็น
ท่ีมาของเทศกาล “ทานาบาตะ” ของญี่ปุ่น และเทศกาล “ชิลซอก” 
ของเกาหลีครับ) มีต�านานรักกล่าวถึงเทพธิดาองค์ที่ 7 ของเง็กเซียน 
ผู้มีความเฉลียวฉลาด กับหนุ่มเลี้ยงวัว ชายธรรมดาเดินดินกินข้าว-
แกง ผู้เป็นที่มาของโศกนาฏกรรมแห่งรักครั้งนี้ เรื่องมีอยู่ว่าเง็กเซียน
ทรงรู้สึกว่าท้องฟ้าช่างขาดสีสันเสียจริง จึงรับสั่งให้ธิดาทั้ง 7 ทอผ้า
ตดัเสือ้ให้ท้องฟ้าใส่ ธดิาทัง้ 6 กท็อกนัแต่สขีาว ใช้ใส่ในยามท่ีฟ้าปกติ
และสีเทา ใช้ใส่ในยามที่ฟ้าครึ้มเมฆหม่นฝนจะตก ธิดาองค์สุดท้อง
จึงเกิดไอเดีย หยิบเอาดอกไม้ 7 สีในสวนมาทอผ้า เกิดเป็นเสื้อผ้า
สสีนัสดสวยเก๋ไก๋ให้ท้องฟ้าได้ใส่ พี่ๆ  ก็ต่างพากันแฮปป้ีและตกลงกนั
ว่าจะให้ท้องฟ้าใส่ในช่วงเช้าและเย็น องค์เง็กเซียนเองก็พอพระทัย
เช่นกัน จึงประทานนาม สาวทอผ้า ให้กับธิดาองค์เล็ก

ทอผ้าทั้งวันทั้งคืนก็ต้องเบื่อกันบ้าง สาวทอผ้าจึงแอบมองดู
ทิวทัศน์บนโลกมนุษย์บ้างอะไรบ้างและเกิดไปต้องตาต้องใจกับ  
หนุ่มเลี้ยงวัว ซึ่งก�าลังปฏิบัติกิจไถนาของตนอยู่ มีเพียงวัวแก่ๆ ตัว
หนึ่งเป็นเพื่อนยามเหงา ความสงสารนี่เองจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความ
รักขึ้นมา วันหนึ่งวัวแก่พูด (??) กับหนุ่มเลี้ยงวัวว่า ทุกวันที่ 7 เดือน 
7 พระธิดาทั้ง 7 ของเง็กเซียนจะลงมาเล่นน�้ากันที่สระน�้าบนโลก
มนษุย์ หากเขาสามารถเก็บเสือ้ผ้าของพวกนางไว้ได้ก็จะได้แต่งงาน
กับนาง ได้ยินดังนั้นหนุ่มเลี้ยงวัวจึงขอ “เสี่ยง” ลองท�าตาม ครั้นถึง
วันตามที่วัวแก่บอก ธิดาทั้ง 7 ก็โดยสารเมฆ 7 สีลงมาที่สระน�้าแล้ว
เล่นน�า้กนั หนุม่เลีย้งววัสบโอกาสเหมาะจึงรบีฉวยเอาเสือ้ผ้าของสาว

ทอผ้าไว้ ขณะที่ก�าลังซุ่มดูอยู่นั้นพลาดท่าท�าเสียงดัง พระธิดาทั้ง 7 
จึงตกใจแล้วรีบจับเมฆหนีขึ้นสวรรค์กันอุตลุด ทิ้งไว้แต่น้องคนเล็กที่
ไร้ผ้าห่อกาย (ดีจริงๆ ...) หนุ่มเลี้ยงวัวจึงบอกกับสาวทอผ้าว่า หาก
นางยอมแต่งงานกบัเขา เขาจะคนืผ้าให้ ด้วยความทีน่างพึงใจกบัหนุ่ม
หน้ามนคนนี้อยู่แล้วจึงตอบตกลงไปอย่างเหนียมอาย (แอบแรงนะ
ครับนี่...)

ทั้งคู่แต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบนโลกมนุษย์อย่างสงบ
สุข มีบุตรธิดาด้วยกัน 2 คน จนกระทั่งเง็กเซียนทรงรู้สึกผิดปกติที่ไม่
เห็นหน้าพระธิดาพร้อมกับพี่ทั้ง 6 และทรงล่วงรู้ว่านางได้อยู่กินกับ
มนุษย์จึงกริ้วมาก สั่งทหารสวรรค์ลงไปจับนางกลับขึ้นมายังสวรรค์ 
หนุม่เลีย้งววัพยายามไล่ตามหญงิอนัเป็นทีร่กัไป ทว่าองค์เงก็เซยีนใช้
ปิ่นปักผมของพระธิดากรีดท้องฟ้าออกกลายเป็นแม่น�้ากว้าง ขวาง
ความรักของทั้งคู ่ไปตลอดกาล...ด้วยความเมตตาของเหล่านก
กางเขนที่ต่างพากันเรียงตัวทอดเป็นสะพานเชื่อมให้หนุ่มเลี้ยงวัวได้
ไปพบกับสาวทอผ้า องค์เง็กเซียนจึงรู ้สึกเห็นใจและยอมให้ทั้งคู ่
สามารถพบกันได้เฉพาะวันที่ 7 เดือน 7 วันเดียวเท่านั้น ด้วยประการ
ฉะนี้ วันนี้จึงกลายเป็นวันแห่งความรักตามธรรมเนียมจีนครับ

อ่านไปอ่านมารู้สึกไหมครับว่าเหมือนเรื่องอะไรของไทย ใช่
แล้ว “พระสธุน-มโนราห์” นัน่เอง พลอ็ตเรือ่งจะคล้ายๆ กนัและเล่าสืบ
กันมาในหลายประเทศ แต่ก็ล้วนเป็นรักรันทดทั้งสิ้น ใจจริงอยากจะ
เล่าให้ครบแต่หน้ากระดาษหมดซะก่อน เอาไว้โอกาสหน้าจะสรรหา
เรื่องมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ...ขอให้มีความสุขในเดือนแห่งความรัก
กันทุกคนจ้า ไจ้เจี้ยน

จริงหรือที่ว่าหวาน

อาทิตย์ นิ่มนวล 

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.

ภาษาจีนเรียก หนุ่มเลี้ยงวัว ว่า 牛郎 (หนิวหลาง หนิว แปลว่า 
วัว) ส่วน สาวทอผ้า เรียกว่า 织女 (จือหนฺวี่ จือ แปลว่า ทอผ้า) และ 
รวมกันเป็น 牛郎织女 เป็นสแลงหมายถึง คู่รักที่พลัดพราก (น�้าตา 
จะไหล) ส่วนนกที่เรียงตัวกันเป็นสะพานคือ นกสี่เชว่ (喜鹊) หรือ 
นกกางเขน เชื่อว่าจะน�าโชคดีมาให้ และทุกวันที่ 7 เดือน 7 สาวๆ จะ
พากันพยายามร้อยด้ายหลากสีผ่านรูเข็ม 7 เล่ม และใครที่สามารถ
ท�าได้ก็จะถือว่ามีฝีมือการเย็บปักฉกาจทัดเทียมสาวทอผ้าเลยครับ

Small Tips  

** เครดิตภาพ http://myblog-justsimple.blogspot.com

รักเอย...

* เครดิตภาพ nipic.com
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เอ้อ...ใครจะไปเคยคิดล่ะ	 ว่ายางลบสักก้อนท่ีเอาไว้ลบค�าผิดนั้น	 จะสามารถแปลงร่างไปเป็น	 “ตราปั๊ม
ยางลบ”	หรือ	消しゴムはんこ	(เคชิโกมุฮังโกะ)	ที่ฮอตฮิตไปทั่วโลกได้	!	

เห็นทีว่างานนี้คงต้องยกความดีความชอบให้แม่บ้านชาว
ญี่ปุ่นสักหน่อย ที่ว่าง เอ๊ย ช่างคิดกิจกรรมเบาๆ แต่จริงจัง จนกลาย
เป็นกิจกรรมยอดฮิตลอยข้ามทวีปจนฮิตแกะยางลบกันไปท่ัวบ้านทั่ว
เมือง...แหงละว่าประเทศไทยก็ไม่รอด ขนาดคนท่ีไม่มีหัวทางด้านนี้
อย่างผูเ้ขยีนเองยงัอดใจไม่ไหว ต้องออกไปหาซือ้อุปกรณ์มาลองท�าดู
บ้างเลยคิดดู นี่ยังดีนะที่มีเพื่อนชาวญี่ปุ่น (จริงๆ ก็เป็นแม่บ้านด้วย) 
ทีค่อยให้ค�าปรกึษาตลอด ไม่อย่างนัน้แทนทีจ่ะได้แกะยางลบ อาจจะ
ได้แกะเนื้อตัวเองซะแทน

นอกจากคนญี่ปุ่นจะเรียกเจ้าตราปั๊มเก๋ ๆ นี้ว่า 消しゴムはんこ 
แล้ว ยังสามารถเรียกย่อๆ ได้อีกว่า けしはん (เคชิฮัง) ส�าหรับแม่บ้าน
ชาวญี่ปุ่นที่เป็นมือใหม่หัดแกะน้ัน จะนิยมซื้อยางลบตามร้าน 100 
เยน หรือร้านไดโซะมาลองแกะกันก่อน เผื่อว่าแกะพลาดขึ้นมาก็จะ
ได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายเงิน อ้อ...นอกจากซื้อแยกเป็นก้อนๆ ได้แล้ว 
ทีญ่ีปุ่น่ยงัมแีพค็เกจส�าหรบัแกะยางลบออกมาวางขายด้วยนะ ถกูใจ
แม่บ้านชาวญ่ีปุ่นกันเป็นแถว เพราะในแพ็คเกจเขามีอุปกรณ์มาให้
ครบ ได้แพ็คเก็จนี้มาก็ถือว่าประหยัดและสะดวกขึ้นเยอะ ส่วนยี่ห้อที่
นิยมกันก็เช่น はんけしくん (ฮังเคชิคุง) หรือ ほるナビ (โฮรุนาบิ) เป็นต้น

ส�าหรบัอปุกรณ์หลกัๆ ทีต้่องใช้กห็นไีม่พ้นยางลบ ซึง่เพือ่นคน
ญีปุ่น่แนะน�ามาว่าให้ใช้ยางลบเนือ้แขง็จะดทีีส่ดุ นอกนัน้กเ็ป็นดินสอ 
คัทเตอร์ กระดาษไข และหมึกปั๊ม ส่วนวิธีท�าก็ง่ายมาก (แต่จะขอ
อธิบายอย่างคร่าวๆ แล้วกันนะ ไม่อย่างนั้นคอลัมน์นี้จะกลายเป็น
คอลัมน์ประดิดประดอยไปซะก่อน) หลักๆ คือต้องวาดรูปลงกระดาษ
ไขก่อนแหละ จากนัน้คว�่ากระดาษลงบนยางลบ ใชด้นิสอวาดทบัเสน้
เดิมเพื่อให้หมึกติดไปกับยางลบ จากนั้นก็เริ่มลงมือแกะได้เลย ตอน
แกะก็ระวังกันสักนิด แรกๆ อาจจะรู้สึกเก้ๆ กังๆ สักหน่อย แต่แกะไป
เร่ือยๆ จะเกิดความสนุกเข้ามาแทนท่ี คราวน้ีแหละต่อให้เอาช้างมา
ฉุดก็เลิกแกะกันไม่ได้ ฮ่าๆ 

แอบกระซิบบอกให้อีกอย่างว่า นอกจากกิจกรรมแซะยางลบ
ทีถ่อืเป็นการใช้เวลาว่าง (ของเหล่าแม่บ้านชาวญีปุ่น่) ให้เป็นประโยชน์

แล้ว ยังสามารถน�า
ยางลบเหล่านี้มาส
ร้างรายได้เข้าบ้านได้
อีกนะจะบอกให้ ! ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะเพื่อนที่เป็นคุณครูคอยสอน
ให้นั้น หล่อนมีออเดอร์อยู่ในมือยาวเหยียดข้ามปีกันเลยทีเดียว !  
(โอ.. ตาลุกวาว ขึน้มาทนัท)ี แม่บ้านคนไหนทีเ่ทพหน่อยก็อาจจะเขยีน
หนังสือขายก็ได้ อย่างนักวาดภาพ (และนักแกะสลักยางลบ) ที่ได้รับ
ความนิยมและพอมีหนังสือตีพิมพ์เป็นภาษาไทยให้คนไทยได้ซื้อไป
ศกึษาดบู้างแล้ว กม็คีณุ mizutama ทีน่อกจากจะขยนัออกหนงัสอืแล้ว 
ยังขยันอัพรูปผลงานลงแอพพลิเคชั่นอย่าง Instragram ให้เราได้ตื่น
ตาตื่นใจกันบ่อยๆ ด้วย ใครที่มีความสนใจก็ลองเข้าไปดูผลงานของ
เธอเรียกน�้าย่อยกันได้ที่ http://instagram.com/mizutamahanco	 
ขอเตอืนไว้ก่อนว่า ระวงัเหน็แล้วจะเกดิความอยากแกะเหมอืนผูเ้ขยีน
นะเออ	!

เอ้า เป็นอย่างไรบ้าง กิจกรรมเจ๋งๆ ของแม่บ้านชาวญี่ปุ่นน่า
สนใจใช่ไหมล่ะ อ่านคอลัมน์นีจ้บแล้วก็อย่าช้าอยู่ใย ไปหาซือ้อปุกรณ์
มาท�ากันเลย เพราะนอกจากจะน�ามาเป็นของเล่นให้ลูกหลานตวัน้อยๆ 
ได้แล้ว ยังน�าไปปั๊มท�าเป็นการ์ดปีใหม่ ซองจดหมาย หรือท�าเป็นราย
ได้เสรมิได้อกีด้วย ไม่น่าเชือ่ว่ายางลบแค่ก้อนเดยีวกลบัท�าอะไรได้ตัง้
มากมายเลยใช่ไหมล่ะ...すごい (สุโกย – สุดยอด) เนอะ !

*	ขอขอบคุณภาพประกอบจากบล็อกคุณ	mizutama

(http://mizutamahanco.blog27.fc2.com)

ค�าว่า 消しゴムはんこ หรือ “ตราปั๊มยางลบ” นั้น เกิดจากค�า
ศัพท์ 2 ค�า คือ ค�าว่า 消しゴム (เคชิโกมุ) ที่แปลว่า “ยางลบ” กับค�า
ว่า はんこ (ฮังโกะ) ที่แปลว่า “ตราปั๊ม” นั่นเอง
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อรณิชา บุญเสนันท์

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.

ตราปั๊มยางลบ...

กิจกรรมเก๋ ๆ 
ของแม่บ้านชาวญี่ปุ่น
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