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ส
วัส่ด้ีทุ่านผู้้�อ่าน เด่้อนกุมภาพื่ันธ์ส่ำห่รัับชิาวไทุย

อาจจะไม่ได้�ติ่�นเติ�นกับโอลิมปิก้ฤด้้ห้นาว 2022 ที่่�

จดั้ขึ�นที่่�ปกั้ก้ิ�งในรีะห้วา่งวนัที่่� 4 ก้มุภาพนัธิ ์ถึงึ 20 ก้มุภาพนัธิ์

แติ่ส่ำห่รัับชิาวญี�ปุ่นแลั�วผู้มคิด้ว่าพื่วกเขาน่าจะติ่�นเติ�นพื่อส่มควรั

เลัยทุเีด้ยีว แม�จะเทุยีบกบัโอลัมิปกิฤด้ร้ั�อนไมไ่ด้�กต็ิาม แติป่รัะเทุศ

ญี�ปุ่นก็เป็นเจ�าภาพื่โอลัิมปิกฤด้้ห่นาวห่ลัายครัั�ง เชิ่น นากาโนะ

โอลัิมปิก ปี ค.ศ. 1998 จัด้ทุี�จังห่วัด้นากาโนะ แลัะปรัะเทุศญี�ปุ่น

ความนิยมในนักกีฬาส่เกติลัีลัา (Figure Skating ภาษาญี�ปุ่น

ทุับศัพื่ทุ์ว่า フィギュアスケート) ก็มีมาก โด้ยจะลั่มนักกีฬาห่นุ่ม

ทุี�ชิ่�อ Yuzuru Hanyu 羽生 結弦 ไปไม่ได้�เลัย เพื่รัาะคุณ์ย้ซึ่้รัุเป็น

ผู้้�ทุี�คว�าเห่รัียญทุองทุั�งโอลัิมปิกฤด้้ห่นาว 2014 แลัะ 2018 แลัะ

เป็นติัวแทุนปรัะเทุศเข�าแข่งขันโอลัิมปิกฤด้้ห่นาว 2022 ด้�วย [1] 

กรัะแส่ส่เกติลีัลัามีมาติ่อเน่�อง แลัะติ�องบอกเลัยว่า คุณ์

ยซ้ึ่ร้ั ุเปน็ห่นึ�งในคนทุี�ทุำให่�กรัะแส่นี�มตีิอ่เน่�องในปรัะเทุศญี�ปุน่โด้ย

เฉพื่าะส่าว ๆ จึงทุำให่�มีอานิเมะเรั่�องห่นึ�งค่อ ユーリ!!! on ICE

(ห่รั่อชิ่�อภาษาอังกฤษว่า Yuri!!! on ICE) ซึ่ึ�งเทุ่าทุี�ค�นห่า อานิเมะ

เรั่�องนี�ไมไ่ด้�ส่รั�างมาจากมงังะ ฉายทุางชิอ่ง TV Asahi เด้อ่นติลุัาคม

ถึึงธันวาคม ค.ศ. 2016 [3] ขอเพิื่�มข�อม้ลันิด้ห่นึ�งว่ามีการัแข่งขัน 

NHK Trophy ในวันทุี� 25 ถึึง 27 พื่ฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2016 พื่อด้ี 

ผู้มเลัยคิด้ว่าทุางคนส่รั�างเลัยนำมาฉายในชิ่วงนี�พื่อด้ี [4]

เรั่�อง ユーリ!!! on ICE เป็นเร่ั�องของนักกีฬาส่เกติลีัลัา

ทุี�ชิ่�อ คาซึ่กึ ิยร้ั ิ(勝生勇利) อาย ุ23 ปทีุี�คดิ้วา่จะเปน็นกักฬีาติอ่ห่รัอ่

อำลัาวงการัด้ ียร้ัเิลัยเกบ็ติวัอย้บ่�านแติ ่Victor Nikiforov แชิมปโลัก 

5 ส่มัยก็ปรัากฎติัวขึ�นแลั�วเส่นอติัวเป็นโค�ชิให่�กับย้รัิ เรั่�องรัาวของ

นักกีฬาห่นุ่มกับโค�ชิจะเป็นอย่างไรั ติิด้ติามได้�ใน Yuri!!! on ICE

ในเรั่�องนี�มตีิวัลัะครัชิาวไทุยทุี�ช่ิ�อพิื่ชิติิ จุฬานนทุ ์ด้�วย เขาใฝ่ฝ่่นัอยาก

เป็นนักส่เกติลัีลัาทุีมชิาติิไทุยแติ่ย�ายมาญี�ปุ่น [5]

การมอบช็อกโกแลตในวันวาเลนไทนตอนท่ี 12

ก้ารีมุ่อบชั่็อก้โก้แลต่ในำวันำวาเลนำไทนำ์

กุมภาพื่ันธ์ ค่อ เด้่อนทุี�มีวันแห่่งความรััก “วันวาเลนไที่น์”

ซึ่ึ�งภาษาญี�ปุ่นทุับศัพื่ทุ์ว่า バレンタインデー ส่ำห่รัับปรัะเทุศไทุย

เรัาก็คงมีรั�านขายด้อกกุห่ลัาบ ส่ติิกเกอรั์รั้ปห่ัวใจ แติ่ส่ำห่รัับ

ปรัะเทุศญี�ปุ่นแลั�วห่�างรั�านต่ิาง ๆ จะจัด้โปรัโมชัิ�นเพื่่�อขาย

ชิอ็กโกแลัติกนั ติวัอยา่งเชิน่ ห่�างส่รัรัพื่ส่นิค�า Takashimaya (ผู้้�อา่น

บางทุ่านอาจจะคุ�นเคยเพื่รัาะห่�างนี�มาเปิด้ติรัง ICON SIAM) จัด้ 

Takashi Valentine’s Day 2022 ทุางออนไลัน์ มีส่ินค�าทุี�มีส่่วน

ปรัะกอบของชิอ็กโกแลัติให่�เล่ัอกซึ่่�อห่ลัากห่ลัาย ผู้มได้�ไปศกึษาจาก

เว็บไซึ่ต์ิ [6] ซึ่ึ�งได้�ให่�ความรั้� เกี�ยวกับวันวาเลนไที่น์ และ

วฒันธิรีรีมที่่�ผู้้ห้้ญงิให้ช้้อ็ก้โก้แลต่ไว�วา่ รั�านขนม Morozoff (เป็น

รั�านขนมทีุ�มสี่าขาให่ญทีุ่�จงัห่วดั้เฮ่ยีวโกะ โกเบ) ในป ีค.ศ. 1935 ได้�

ออกโฆ่ษณ์าเกี�ยวกับวันวาเลันไทุน์เป็นครัั�งแรักของญี�ปุ่น ติ่อมา

รั�าน  Mary Chocolate (รั�านเปิด้ทุี�เขติชิิบ้ยา) ได้�ออกแคมเปญ 

“มอบชิอ็กโกแลัติเปน็ของขวญัวนัวาเลันไทุน์” ในป ีค.ศ.1958 ห่ลังั

จากชิว่งนั�นกเ็รัิ�มมโีฆ่ษณ์าเกี�ยวกบัวาเลันไทุนอ์อกมา จนกลัายเปน็

ปรัะเพื่ณ์ีการัมอบชิ็อกโกแลัติอย่างในปัจจุบัน (แติ่อย่างไรัก็ติาม

แนวความคิด้เรั่�องการัมอบชิ็อกโกแลัติในปรัะเทุศญี�ปุ่นก็มีห่ลัาย

ความเชิ่�อนะครัับ )

เรียนรูญี่ปุนจากการตูน (ญี่ปุน)
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นานา น่ารู้ ภาษาญี่ปุ่น 

คำศัพื่ทุ์แรักเลัย ค่อ คำว่า ชิ็อกโกแลัติ เขียนทุับศัพื่ทุ์ด้�วย

คาติากานะว่า チョコレート แต่ิมกัจะย่อเห่ลัอ่ว่า チョコ ติอ่ไปขอ

อธบิายคำวา่ 本命チョコ โด้ยคำวา่ 本命 (Honmei) มคีวามห่มาย

จากพื่จนานกุรัม ญี�ปุน่-ไทุย (รัวมคำศพัื่ทุม์ากทุี�ส่ดุ้กวา่ 40000 คำ) 

ให่�ไว�ว่า 1.ติัวเก็ง 2.ปีนักษัติรัทุี�เกิด้ ซึ่ึ�งด้้ไม่ค่อยส่อด้คลั�องเทุ่าไห่รั่ 

ผู้มเลัยขออธิบายแบบนี�ว่า คำว่า Honmei มีความห่มายถึึง ส่ิ�งทุี�

เรัาอยากได้�ทุี�สุ่ด้ในบรัรัด้าส่ิ�งของเดี้ยวกัน เช่ิน ในบรัรัด้าคนทุี�เรัา

ชิอบ เรัาก็อยากให่�คนนั�นมากทุี�สุ่ด้จึงใชิ�คำว่า 本命チョコ ส่่วน

คำว่า 義理チョコ ห่ากแยกมาด้ค้วามห่มายของคำว่า 義理 (Giri) 

แปลัติามพื่จนานุกรัม ญี�ปุน่-ไทุย (รัวมคำศัพื่ท์ุมากทุี�ส่ดุ้กว่า 40000 

คำ) มีความห่มายด้ังนี� 1.ห่น�าทุี� 2.ส่ิ�งทุี�ถึ้กติ�อง 3.ความส่ัมพื่ันธ์ทุี�

ไม่ใชิ่ทุางส่ายเลั่อด้ แติ่ 義理 จรัิง ๆ แลั�วมีความห่มายรัวมถึึง การั

ทุำอะไรัส่ักอย่างทุี�ถึ�าไม่ได้�ทุำจะเป็นปัญห่าเรั่�องความส่ัมพื่ันธ์กับ TPA
news

วันวาเลันไทุน์ในญี�ปุ่นกลัายเป็นส่่วนห่นึ� งของการั

ด้ำเนินชีิวิติปรัะจำวันของคนญี�ปุ่นไปแลั�ว ซึึ่�งเรัาจะเห็่นได้�จาก 

ฉากติ่าง ๆ ทุั�งในการั์ติ้น ลัะครั ภาพื่ยนติรั์ญี�ปุ่น ในติอนนี�ผู้ม

จะยกฉากในการ์ัติ้นมาอธิบายให่�ทุ่านผู้้�อ่านกันครัับ จากทุี�เคย

เลั่าว่าปรัะเพื่ณี์ทุี�ผู้้�ห่ญิงจะมอบช็ิอกโกแลัติให่�ผู้้�ชิายในวันทีุ� 14 

กุมภาพัื่นธ์ แลัะแน่นอนทุี�ว่าติ�องมีวันทุี�ฝ่่ายชิายให่�การัติอบแทุน

ของติอบแทุนทุี�เรัียกว่าวันไวที่์เด้ย์ (White Day) คำศัพื่ทุ์ทุี�เกี�ยว

กบัการัให่�ช็ิอกโกแลัติในวันวาเลันไทุน์ทุี�นา่ร้ั�คอ่ปรัะเภทุช็ิอกโกแลัติ

ทุี�ให่�กัน โด้ยคำว่าชิ็อกโกแลัติทุี�มอบกันในวันวาเลันไทุน์ ค่อ คำว่า 

バレンタインチョコ ส่มัยผู้มเรีัยนอย่้ทุี�ญี�ปุ่นเม่�อ 10 กว่าปีก่อน 

จะได้�ยินแค่คำว่า 本命チョコ แลัะ 義理チョコ แติ่ชิ่วงห่ลััง ๆ 

จะได้�ยินเพื่ิ�มมา เชิ่น 友チョコ、家族チョコ、自分チョコ 

ผู้้�อ่�น เพื่รัาะฉะนั�น 義理チョコ มักจะเกิด้ในทุี�ทุำงาน ค่อ การัให่�

ชิอ็กโกแลัติกบัเพื่่�อนรัว่มงาน ไมง่ั�นความส่มัพื่นัธจ์ะไมค่อ่ยด้ ี ส่ว่น

พื่วก 友チョコ โทุโมะชิ็อกโกะ 家族チョコ คาโซึ่ะคุชิ็อกโกะ 自
分チョコ จิบุนชิ็อกโกะนั�น มีความห่มายด้ังนี� ค่อ ชิ็อกโกแลัติให่�

เพื่่�อน ชิ็อกโกแลัติให่�ครัอบครััว ชิ็อกโกแลัติให่�ติัวเอง ติามลัำด้ับ 

เน่�องจากช่ิวงห่ลัังการัรัับปรัะทุานช็ิอกโกแลัติในวันวาเลันไทุน์

ก�าวข�ามไปมากกว่าคำว่าความรัักของคนส่องคนแลั�ว เลัยมี 友チ
ョコ 家族チョコ 自分チョコ เกิด้ขึ�นโด้ยเฉพื่าะ 自分チョコ ทุี�

ซึ่่�อชิ็อกโกแลัติรัาคาส่้งให่�ติัวเอง จากข�อม้ลัในเว็บ PR Times [7] 

แส่ด้งผู้ลัส่ำรัวจว่างบในการัซึ่่�อ 自分チョコ ส่้งกว่า 本命チョコ 

ในกลัุ่มของพื่นักงานเงินเด้่อนเลัยทุีเด้ียว แติ่อย่างไรัก็ติามผู้้�ชิายทุี�

ได้�รัับ 義理チョコ ในส่ถึานทุี�ทุำงานก็ไม่ค่อยด้ีใจเทุ่าไห่รั่ เพื่รัาะ

ติ�องค่นในไวทุ์เด้ย์อีกซึ่ึ�งส่รั�างภารัะ 

ผู้มขอยกติวัอยา่งของการัต์ิน้ทีุ�มฉีากเกี�ยวกบัวนัวาเลันไทุน์ 

เปน็การัปิด้ทุ�ายติอน ติวัอย่างแรักคอ่การ์ัติน้เร่ั�อง ไซึ่คิห่นุม่พื่ลังัจิติ

อลัเวง ซึ่ีชิั�น 1 ติอน 8 ชิ่�อ チョコレートのψ典 ซึ่ึ�งโทุริัซึ่ึกะ 

พื่ด้้กับไซึ่คิวา่ ติ่�นเติ�นจัง ไม่รั้�วา่จะมีชิอ็กโกแลัติอย้ใ่ติ�โต๊ิะเรีัยน ห่รัอ่

ในกล่ัองวางรัองเทุ�าห่รั่อเปล่ัาแส่ด้งให่�เห็่นถึึงตัิวอย่างของวิธีการั

มอบชิ็อกโกแลัติในวันวาเลันไทุน์ ส่่วนอีกเรั่�องค่อ Assassination 

Classroom ซึ่ีซึ่ั�น 2 ติอน 20 เป็นการัมอบชิ็อกโกแลัติในรั้ปแบบ

ติ่าง ๆ ติามส่ไติล์ัของนักเรีัยนในห่�องเรีัยนนักฆ่่า โด้ยคายาโนะ

มอบชิ็อกโกแลัติกับติัวเอกของเรัาค่อ นากิส่ะ ส่ามารัถึติิด้ติามชิม

อานิเมะส่องเรั่�องได้�ใน Netflix  

ข้อม้ลอ้างอิง

[1] NHK NEWSWEB (2021) https://www3.nhk.or.jp/

news/html/20211226/k10013405311000.html

[2] The SANKEI NEWS (2021) https://www.sankei.

com/article/20211202-X5QFQTRR35OXTDFOHL5KXOHHUI/

[3] Hasetsu Townspeople / Yuri!!! on ICE PROJECT 

(2016) https://yurionice.com/

[4] Japan Skating Federation (2016) http://nhk-tro-

phy2018.jp/2016/

[5] Wikipedia (2022) https://th.wikipedia.org/wiki/ยริ้ั!!!

_on_ICE

[6] Takashimaya online store (2022) https://www.ta-

kashimaya.co.jp/shopping/gift/valentinesday/

[7] PR TIMES(2020) https://prtimes.jp/main/html/

rd/p/000000071.000036691.html


