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เผลอ
แป๊บเดยีวกล่็วงเข้าสูเ่ดอืนมนีาคมกนัแล้ว ส�าหรบัคน
ที่เรียนภาษาญ่ีปุ่นคงจะทราบดีว่าในภาษาญี่ปุ่นจะ

เรียกเดือนนี้ว่า  แปลว่า เดือนสาม แต่รู้หรือไหมว่าความจริงแล้ว
อกีชือ่หนึง่ของเดอืนมีนาคมคอื   ซึง่มคีวามหมายว่า ถึงเวลาทีต้่นไม้
ใบใหญ่จะงอกงามแล้ว นั่นเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนั้นถือเป็นช่วงเวลาผลัด
จากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิและพิธีเฉลิมฉลองส�าคัญในเดือนนี้ คือ 
“ฮนิะมทัสรึ”ิ หรอื “เทศกาลตุก๊ตา” ท่ีจะจดัข้ึนในวนัเดก็ผู้หญิงซึง่ตรงกบั
วันที่ 3 มีนาคมของทุกปีนั่นเอง แต่ว่า...Small Talk ฉบับนี้ไม่ได้จะมา
เล่าถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลนี้หรอกนะ เพราะคิดว่าผู้อ่าน
คงจะได้รบัทราบพธินีีม้ากนัเยอะแล้ว แต่ฉบบันีจ้ะพาไปรูจ้กักบั “หวัใจ” 
หลักของเทศกาลนี้กันดีกว่า ใช่แล้ว...“ตุ๊กตาญี่ปุ่น” นั่นเอง 

ค�าว่า “ตุก๊ตา” ในภาษาญีปุ่น่เรยีกว่า  ซึง่จะหมายถงึ ตุก๊ตา
ที่มีรูปร่างคล้ายคน มีการท�าผมและสวมใส่เสื้อผ้าเลียนแบบมนุษย์ ซึ่ง
ด้วยลกัษณะดงักล่าวนีเ้องทีน่�ามาใช้แบ่งแยกฐานะและอาชพีของตุก๊ตา 
เช่น  (ตุ๊กตาเจ้าหญิง)  (ตุ๊กตาสาวชาวเมือง)  (ตุ๊กตาเกอิชา
ฝึกหดั) เป็นต้น ส�าหรบัคนญ่ีปุน่ ตุก๊ตาหาได้เป็นเพยีงของประดบัตกแต่ง
บ้านเรือนให้สวยงามเท่านั้น บางคนยังเชื่อว่าตุ๊กตาที่มีลักษณะคล้าย
คนนี้เป็นเสมือนตัวแทนรับเคราะห์ร้ายและเหตุเภทภัยต่างๆ ของผู้เป็น
เจ้าของอกีด้วยและในสมยัเอโดะ ตุก๊ตายังถือเป็นหน่ึงในของใช้ของเจ้า
สาวในพิธีแต่งงานด้วย ซึ่งการใช้ในลักษณะดังกล่าวก็ยังมีสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบัน

เอาละ...รู ้จักที่มาและความส�าคัญของตุ ๊กตาญี่ปุ ่นไปพอ
สมควรแล้ว คราวนีเ้ราลองมาท�าความรูจ้กักบัตุก๊ตาญีปุ่น่แต่ละประเภท
กันดีกว่า ในที่นี้ขอเลือกเฉพาะประเภทที่ส�าคัญและนิยมมาแนะน�ากัน

ตุก๊ตาตวัแรกทีจ่ะแนะน�าให้รูจ้กัคอื  หรอืตุก๊ตาอชิมิทัส ึ
เป็นตุ๊กตารูปเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะท�าออกมา
เป็นรูปเด็กผู้หญิงญี่ปุ่นมากกว่า ส่วนหัว มือ และเท้าท�าจากไม้ แต่จะ
ทาด้วยฝุน่แป้งสขีาว ใครทีน่กึไม่ออกให้นกึถงึตุก๊ตาเดก็ผูห้ญงิหน้าขาวๆ 
ผมด�ายาวๆ ใส่ชดุกโิมโนทีเ่หน็ในหนงัผญีีปุ่น่ นัน่แหละ...คอื ตุก๊ตาอชิมิทัสึ
ละ ตุ๊กตาชนิดนี้คือของเล่นของเด็กญี่ปุ่นท่ัวไป ตั้งชื่อตามนักแสดง 
คาบกุผิูม้ชีือ่เสยีงในสมยัเอโดะนามว่า  (ซาโนกาวะ อชิมิทัส)ึ ถ้า
เป็นในแถบเกียวโตและโอซาก้าจะเรยีกตุก๊ตาชนิดน้ีเล่นๆ ว่า “อชิิมะซัง”

ตุก๊ตาตวัถัดมาคอื  หรอืกค็อืตุก๊ตาคเิมโกม ิเป็นตุ๊กตา
ไม้ชนดิหนึง่ เสือ้ผ้าอาภรณ์ท่ีประดบัอยู่บนตุก๊ตาชนิดน้ีดผิูวเผินเหมอืน
เป็นการตัดเย็บและน�ามาสวมทับลงบนตัวตุ๊กตา แต่แท้ที่จริงแล้วเวลา
ท�าตุ๊กตาชนิดนี้จะแกะเป็นโครงแบบของเสื้อผ้าที่สวมใส่ ตลอดจนรอย
พบัของเสือ้ผ้าเอาไว้เลย แล้วค่อยน�าผ้าจรงิซึง่เป็นลวดลายต่างๆ มาตดิ

ทับอีกทีหนึ่ง ส่วนชายผ้า
น้ันกจ็ะใช้มดีแกะสลกัเกบ็ซ่อนไปตามร่องของไม้ท่ีแกะเอาไว้ ซ่ึงจากขัน้
ตอนดังกล่าวจึงท�าให้เรียกตุ๊กตาชนิดนี้ว่า “คิเมโกมิ” (การเอาเข้าไปใน
ร่องไม้) ตุ๊กตาฮินะที่ใช้จัดบนหิ้งในเทศกาลวันเด็กผู้หญิง ก็เป็นตุ๊กตา
ประเภทนี้เหมือนกัน

ตุ๊กตาตัวท่ี 3 ทีจ่ะพดู
ถึงคือ  ตุ๊กตาฮากาตะ 
นี้ดูเผินๆ อาจจะดูคล้ายตุ๊ก-
ตาคเิมโกม ิแต่วสัดทุีน่�ามาใช้
ท�านั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง 
เพราะตุ๊กตาฮากาตะนั้นท�า
มาจากดนิเหนยีว เป็นของพืน้-
เมืองขึ้นช่ือของเมืองฮากาตะ 
จังหวัดฟุกุโอกะ โดยเมื่อปั้น
ตุ๊กตาขึ้นมาแล้วจะน�าไปเผา 

แล้วค่อยน�ามาลงสสีนัต่างๆ โดยรปูลกัษณะของตุ๊กตาจะป้ันเป็นเดก็บ้าง 
ผูใ้หญ่บ้าง นกัแสดงละครคาบกุ ิหรอืซโูม่กม็ ีซึง่แม้ว่าวสัดทุีน่�ามาท�าจะ
ต่างจากตุ๊กตาคิเมโกมิ แต่ความประณีตพิถีพิถันในการลงสีให้เสมือน
นั้นไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย

มาถึงตุ๊กตาประเภทสุดท้าย เป็นตุ๊กตาที่มีรูปแบบง่ายๆ แต่ 
น่ารัก นั่นก็คือ  คือ ตุ๊กตาโคเคช ิท�าจากไม้ เป็นตุ๊กตาท้องถิ่น
ของทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ส่วนหัวจะกลม ซึ่ง 
มักจะวาดเป็นรูปหน้าเด็กผู้หญิง ส่วนล�าตัวจะเป็นทรงกระบอกและ 
วาดลวดลายต่างๆ เช่น ลายดอกไม้ หรือลายเส้น 2-3 สี ซึ่งลักษณะของ
ตุ๊กตาโคเคชินั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่  

สุดท้ายนี้ ขอเอาใจส�าหรับคนชอบตุ๊กตากันหน่อย อย่างที่เรา
ทราบกันดีว่าที่ญี่ปุ่นนั้นมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เต็มไปหมด ถ้าใครที่อ่าน 
Small Talk ฉบับนี้แล้วยังอยากรู้เรื่องราวของตุ๊กตาญี่ปุ่นมากขึ้นไปอีก 
แนะน�าว่าหากมโีอกาสไปเทีย่วญีปุ่น่กอ็ย่าลมืแวะไปเทีย่วที ่Yokohama 
Doll Museum ด้วยนะ เพราะทีน่ีน่อกจากจะรวบรวมตุ๊กตาญีปุ่น่ไว้หลาก
หลายประเภทแล้ว ยังมีตุ๊กตาต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกให้คนรักตุ๊กตาได้
ตื่นตาตื่นใจอีกด้วย ค่าเข้าชมผู้ใหญ่เพียงแค่ 300 เยน และเด็กคนละ 
150 เยนเท่านั้น

ที่มารูปภาพ

http://www.marujuu.com/

http://www.youtube.com/watch?v=REnO_Erq5nY

อนิล พยุงเกียรติคุณ

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.

มารู้จัก

ตุ๊กตาญี่ปุ่น

กันเถอะ

ตุ๊กตาอิชิมัทสึ

วิธีท�าตุ๊กตาคิเมโกมิ
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ถ้า
จะเขียนให้เข้าใจง่าย นมกล้วยก็คือ “นมรสกล้วย” นั่นแหละ 
อารมณ์คล้ายนมรสสตรอเบอร์รี่ หรือรสช็อกโกแลตที่เราด่ืม

กนัจนเคยชนิ เพยีงแต่คนเกาหลเีขาจะคุน้ชนิกบันมรสกล้วยมากกว่า
เท่านั้นเอง แต่เอ...ท�าไมล่ะ 

“นมกล้วย หรือ 바나나맛우유 (พานานา มัด อูยู)” ที่เราเห็น
วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเราเนี่ย จริงๆ ถือก�าเนิดในประเทศ
เกาหลีมากว่า 40 ปีแล้วนะ ! แรกเริ่มเดิมทีเกิดจากการที่เกาหลีต้อง
เผชิญสภาวะเศรษฐกิจตกต�่านั่นแหละ ข้าวปลาอาหารหายากขึ้นทุก
วันๆ ประชาชนก็พลอยขาดสารอาหารไปด้วย ทางเกาหลีเลยรณรงค์
ให้ประชาชนหนัมาดืม่นมเพือ่เป็นการทดแทนสารอาหารและเพือ่สร้าง
สุขภาพที่ดีกัน แต่คนเกาหลีก็ยังรู้สึกว่ารสชาติของนมไม่ค่อยถูกปาก
เท่าไร อาจเพราะด้วยความทีม่นัจดืและค่อนข้างมนั ถ้าให้เปรยีบแบบ
เข้าใจง่าย คงอารมณ์เดียวกับให้เรามาซดกะทิเพียวๆ นั่นละ ทีนี้ด้วย
ความที่รสชาตินมไม่ถูกปากก็เลยไม่สามารถคว้าใจคนเกาหลีได้ 
บริษัทผลิตนมยักษ์ใหญ่อย่าง 빙그레 (บิมคือเร) เลยหันมาผลิตนม
รสกล้วยออกมาวางขายเรียกความนิยมจากคนเกาหลีซะเลย ! ...เอ้า 
แต่จะว่าไปท�าไมต้องเป็นกล้วยล่ะ ท�าไมไม่เป็นสตรอเบอร์รี่ กาแฟ 
หรือช็อกโกแลตแทน 

ที่บิมคือเร เลือกผลไม้อย่างกล้วยนั้น เพราะในสมัยก่อน

ประเทศเกาหลถีอืว่ากล้วยเป็นผลไม้ชัน้สงูนัน่เองและพอเอาเข้าจรงิๆ 
ความหวานของกล้วยกเ็ข้ากนัได้ดกีบัรสชาตมินัๆ ของนมเสยีด้วย อกี
ทัง้แพค็เกจทีท่างบรษิทัเลอืกออกแบบให้ทรงคล้ายกบัไหโบราณของ
เกาหลด้ีวยแล้วเลยยิง่สะกดิใจคนเกาหลเีข้าไปใหญ่ คราวนีจ้ากทีค่น
เกาหลไีม่เคยคิดจะแตะนมเลยหนัมานยิมด่ืมนมกล้วยกันเป็นแถว...
ก็แหม รสชาติหอมหวาน แถมแพ็คเกจยังดึงดูดซะขนาดนี้ จะไม่ให้
นิยมก็ยังไงอยู่ใช่ไหมล่ะ 

อ้อ...แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ ปัจจุบันนมกล้วยไม่ได้ฮิตแต่
เฉพาะทีเ่กาหลแีล้วนะ ทว่า เจ้านมสเีหลอืงนวลนีย้งัข้ามน�า้ข้ามทะเล
ไปฮิตไกลยังต่างประเทศอีกต่างหาก ดูอย่างในประเทศไทยนี่สิ  
ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเดินซื้อของตาม Tops หรือร้านสะดวกซื้อที่เปิด 
24 ช.ม. อาจจะเคยเห็นนมที่ท�าแพ็กเกจสีเหลืองๆ วางขายปนอยู่กับ
นมรสอ่ืนๆ ด้วยก็ได้ ถ้าเป็นของย่ีห้อเกาหลีทีน่�าเข้ามาขาย ราคาอาจ
จะสูงสักหน่อย แต่ถ้าเป็นของยี่ห้อที่ผลิตในไทย ราคาจะไม่ต่างจาก
นมรสอื่นมากนัก หากแต่รสชาติยังคงความอร่อยและหอมหวาน
คล้ายต้นฉบบัไม่ผดิ เป็นไงล่ะ เหน็ความนยิมของเครือ่งดืม่ชนดินีแ้ล้ว
หรือยัง...โซจูว่า (ดีกรี) แรงแล้ว ยังต้องหลบให้นมกล้วยท่ีทั้งอร่อย
และดีต่อสุขภาพเลยใช่ไหมล่ะ!

แม้ว่าบริษัทบิมคือเรจะเป็นเจ้าแรกที่คิดค้นนมกล้วยขึ้นมา 
แต่ในปัจจุบันเราจะได้เห็นนมกล้วยจากหลายๆ ยี่ห้อวางขายให้ได้
เลอืกดืม่เยอะแยะเลยทเีดยีว ส่วนรสและราคานัน้แตกต่างกนัไปตาม
แต่ละยี่ห้อ อย่างของบิมคือเรราคาประมาณ 1,000 วอน หรือ
ประมาณ 30 บาทของไทย (ราคาอาจจะแรงไปหน่อยส�าหรบัคนไทย 
แต่ราคานีถ้อืเป็นราคาปกติของทีเ่กาหลเีขาละ) ส่วนรสชาติของแต่ละ
ยีห้่อจะแตกต่างกนัอย่างไร ไว้ถ้ามโีอกาสได้ชมิหลายๆ ย่ีห้อจะน�ามา
เล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะ (เรื่องกินขอให้บอก !)

เอาละ เหน็ทฉีบบันีค้งต้องขอลากนัไปก่อน อ่านคอลมัน์นีจ้บ
แล้วคงต้องถามตัวเองแล้วล่ะว่า “วันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง” สนใจ
ลองเปลี่ยนจากนมรสหวาน หรือรสสตรอเบอร์รี่ที่ดื่มจนเบื่อ มาเป็น 
“นมกล้วย” สักกล่องหรือสักขวดหน่อยเป็นไง แต่ระวังกันด้วยละ...
ระวงัดืม่แล้ว จะกลบัไปดืม่รสอืน่ไม่ได้อกีเลย! ฮ่าๆ...เจอกนัใหม่ฉบบั
หน้าจ้า 

* ขอขอบคุณภาพประกอบจาก https://www.facebook.com/bingbalove

อรณิชา บุญเสนันท์
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กล้วย...

แม้แต่นมก็ยังฮิตได้
นม


