วันวาเลนไทน์ ..
วันวาเลนไทน์ นันมี
้ มาตังแต่
้ สมัยจักรวรรดิโรมัน ในกรุงโรมสมัยก่อนนัน้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จะเป็ นวัน
เฉลิมฉลองของจูโน่ ซึง่ เป็ นราชินีแห่งเหล่าเทพและเทพธิดาของโรมัน ชาวโรมันรู้จกั เธอในนามของเทพธิดา
แห่ง อิสตรี และการแต่งงาน และในวันถัดมาคือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ก็จะเป็ นวันเริ่ มต้ นงานเลี ้ยงของ
Lupercalia การดําเนินชีวิตของเด็กหนุ่มและเด็กสาวในสมัยนันจะถู
้ กแยกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเพณี อย่างนึง ซึง่ เด็กหนุ่มสาวยัง สืบทอดต่อกันมา คือ คืนก่อนวันเฉลิมฉลอง
Lupercalia นันชื
้ ่อของเด็กสาวทุกคนจะถูกเขียนลงในเศษกระดาษเล็ก ๆ และจะใส่เอาไว้ ในเหยือก เด็ก
หนุ่มแต่ละคนจะดึงชื่อของเด็กสาวออกจากเหยือก แล้ วหลังจากนันก็
้ จะจับคูก่ นั ในงานเฉลิมฉลอง
บางครัง้ การจับคูน่ ี ้ ท้ ายที่สดุ ก็จะจบลงด้ วยการ ที่เด็กหนุ่มและเด็กสาวทังสองนั
้
นได้
้ ตกหลุมรักกันและ
แต่งงานกันในที่สดุ
ภายใต้ การปกครองของจักรพรรดิคลอดิอสุ ที่สอง (Claudius II) นัน้ กรุงโรมได้ เกิดสงครามหลายครัง้ และ
คลอดิอสุ เองก็ประสบกับปั ญหาในการที่จะหาทหารจํานวนมากมายมหาศาลมาเข้ าร่วมในศึกสงคราม
และเขาเชื่อว่าเหตุผลสําคัญก็คือ ผู้ชายโรมันหลายคนไม่ต้องการจากครอบครัวและคนอันเป็ นที่รักไป และ
ด้ วยเหตุผลนี ้เอง ทําให้ จกั รพรรดิคลอดิอสุ ประกาศให้ ยกเลิกงานแต่งงานและงานหมันทั
้ งหมดในกรุ
้
งโรม
ถึงกระนันก็
้ ตาม ยังมีนกั บุญผู้ใจดีคนหนึง่ ซึง่ ชื่อว่า ท่านนักบุญ " วาเลนไทน์ " ท่านเป็ นพระที่กรุงโรมใน
สมัยของจักรพรรดิคลอดิอสุ ที่สองท่าน นักบุญ วาเลนไทน์ และนักบุญ มาริ อสุ ได้ จดั ตังกลุ
้ ม่ องค์กรเล็กๆ
เพื่อช่วยเหลือชาวคริ สเตียนที่ตกทุกข์ได้ ยากเหล่านี ้ และได้ จดั ให้ มีการแต่งงานของคูร่ ักอย่างลับๆด้ วย
และจากการกระทําเหล่านี ้เอง ทําให้ นักบุญ วาเลนไทน์ ถูกจับและถูกตัดสินประหารโดยการตัดศรี ษะ
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ประมาณปี คริ สต์ศกั ราชที่ 270 ซึง่ ถือเป็ นวันที่ทา่ นได้ ทนทุกข์ทรมานและเสียสละ
เพื่อเพื่อนมนุษย์

.

ทําไมจึงชื่อ " วันวาเลนไทน์ " ..
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็ น วันวาเลนไทน์ ซึง่ พวกหนุม่ สาวมักจะรี บไปซื ้อบัตรส่งทักทายกันส่งใจถึง
กัน นับเป็ นความนิยมมากขึ ้น ประเพณีนี ้เข้ ามาสูป่ ระเทศไทยทีละเล็กละน้ อย และดูเหมือนจะเป็ นที่นิยม
มากขึ ้นทุกปี เป็ นประเพณีที่หนุ่มสาวนิยมกันมากเป็ นพิเศษที่สหรัฐอเมริ กาและที่ประเทศอังกฤษ
ทําไมจึงมีชื่อว่า “ วันวาเลนไทน์ ” และความหมายที่แท้ จริ งของวันนี ้คืออะไร? และมาจากไหน?
นักบุญ วาเลนไทน์ (Valentine) เป็ นสงฆ์คาทอลิกองค์หนึง่ ที่ได้ ถกู ประหารชีวิตในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
คริ สตศักราช 270 ในสมัยพระเจ้ าจักรพรรดิโรมัน เกลาดิอสุ ที่ 2 ( Clanoius) โดยแท้ จริ งแล้ วท่านนักบุญ
ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับประเพณีการเลือกคู่ หรื อหาคู่ หรื อหาแฟน หรื อความรัก ความสนใจระหว่างหนุ่ม
สาว ท่านก็ไม่ได้ ไปเกี่ยวข้ องด้ วยเลย ถ้ าเช่นนันแล้
้ ว ทําไมจึงเลือกนักบุญองค์นี ้มาเป็ นองค์อปุ ถัมภ์สาํ หรับ
ผู้ที่กําลังหาคู่ เลือกคูห่ รื อเลือกแฟนกันได้ เล่า ? เหตุผลที่ค้นพบได้ ก็คือ ที่มาของวันวาเลนไทน์ ไม่ขึ ้นอยู่
กับคนผู้นี ้ แต่ขึ ้นอยู่กบั วันที่ 14 กุมภาพันธ์
ประเพณีเลือกคู่ หรื อหาคูน่ ี ้มีมาแต่โบรํ่ าโบราณในทุกชาติ ดูเหมือนกับว่าได้ เกิดขึ ้นพร้ อมกับวิวฒ
ั นาการ
ของมนุษย์ก็วา่ ได้ ประเพณี วาเลนไทน์ นี ้ก็มีต้นเหตุหรื อ ที่มาสมัยที่จกั รวรรดิโรมันแผ่อิทธิพลไปทัว่ ชาว
โรมันสมัย โบราณมีการฉลองเทพเจ้ าองค์หนึง่ ชื่อ ลูแปร์ คสู (Lupercus) ซึง่ ตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์
และถือว่าเป็ นการฉลองใหญ่ ส่วนหนึง่ ของการฉลองใหญ่นี ้ก็จะเป็ นการจัดงานหาคูข่ องพวกหนุ่มสาว ซึง่
จัดขึ ้นในวันก่อนวันฉลองใหญ่ 1 วัน คือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี ้จะถือโอกาสให้ พวกหนุ่มสาวเสนอตัวเป็ น
คนรักกันชัว่ ระยะเวลา 1 ปี ช่วงนี ้จะเรี ยกว่าเป็ นช่วงทดลองมิตรภาพเพื่อดูวา่ ทังคู
้ จ่ ะมีนิสยั ใจคอเข้ ากันได้
หรื อไม่ ชาวโรมันเป็ นคนศรัทธาในเทพเจ้ า และสิง่ ศักดิสทิ ธิตา่ ง ๆ ก็มีความเชื่อกันว่าพวกตนมีเทพเจ้ า
องค์หนึง่ ซึง่ เขาขอให้ เป็ นผู้ดแู ลความรักของเขาในระหว่างช่วงระยะเวลาการทดลองเป็ นคูร่ ักกัน 1 ปี นัน้
เทพเจ้ าองค์นี ้เป็ นหญิงชื่อเทพธิดา Juno Februata ซึง่ ตาม เทพนิยายของชาวโรมันเป็ นมเหสีของ Jupiter
องค์มหาเทพเจ้ าทังหลาย
้

ครัน้ ต่อมา เมื่อชาวโรมันส่วนใหญ่กลับใจมาถือศาสนาคริ สต์ (ตังแต่
้ ปลายศตวรรษที่ 4 ) ประเพณีของ
หนุม่ สาวที่จะหาคูเ่ พื่อทดลองเป็ นคนรักกัน เพื่อจะแต่งงานกันในเวลาต่อไปนันก็
้ ยงั นิยมทํากันอยู่ แม้ วา่
จะเป็ นคริสตชนแล้ วก็ตาม ฉะนันเขาก็
้
ยงั รักษาประเพณีการเลือกคูใ่ นวันที่ 14 กุมภาพันธ์นนอยู
ั ้ ต่ ลอด
มา เพียงแต่วา่ หนุม่ สาว โรมันชาวคริ สต์ได้ หนั มาเปลี่ยนตัวผู้อปุ ถัมภ์องค์ใหม่ เพราะคริ สตชนไม่นบั ถือ
เทพเจ้ าหรื อเทพธิดาอย่างกาลก่อน เขาจึงหันมาเลือกหานักบุญในคริสตศาสนาที่มี วันฉลองในวันที่ 14
กุมภาพันธ์ ซึง่ ก็มี นักบุญวาเลนไทน์องค์นี ้เอง จึงขอยืมชื่อท่านมาเป็ นองค์อปุ ถัมภ์แทนเทพเจ้ าเดิมของ
ชาวโรมัน เรื่ องราวความเป็ นมามีดงั นี ้ ฉะนันถ้
้ าท่านนักบุญมีชีวิตอยูท่ า่ นอาจรู้สกึ งงงวยในตําแหน่งที่
หนุม่ สาวได้ เลือกตังและแต่
้
งตังให้
้ ทา่ นเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ โดยที่ทา่ นไม่ได้ ร้ ูเรื่ องทางโลกของหนุม่ สาวด้ วยเลย
แม้ แต่น้อย
ความรักระหว่างหนุม่ สาวนันอาจจะเผชิ
้
ญกับอันตรายบางอย่าง และอาจจะเป็ นโอกาสให้ พลังและ
ความรักนันทํ
้ าลายความสัมพันธ์อนั สูงส่งระหว่างหนุม่ สาวนันเอง
้ ความหมายของการมี วันวาเลนไทน์
นี ้ก็คือการช่วยหนุม่ สาวหาวิธีการเพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันด้ วยใจบริ สทุ ธิ
ความหมายเห็นได้ ชดั ในคําว่า “You are my Valentine” ที่มกั จะเขียนลงในบัตรส่งใจถึงกันและกัน
ประโยคตามความหมายเดิม หมายถึงว่า “ข้ าพเจ้ าขอเสนอตัวเป็ นเพื่อนสนิทของท่านในช่วงเวลา 1 ปี
และข้ าพเจ้ าพร้ อมที่จะตกลงแต่งงานกับท่าน ถ้ ามิตรภาพของเรานี ้เป็ นสิง่ ที่ยืนยง”

ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่ างหนุ่มสาวที่จะช่ วยให้ ก้าวหน้ าในความรั กที่แท้ จริงนัน
ก็ควรจะประกอบด้ วย 3ข้ อด้ วยกัน ดังนี

1. ให้ ร้ ูจกั กันทังในด้
้ านดี ในด้ านเสีย และข้ อผิดพลาดซึง่ ต่างก็มีอยู่ และยอมรับซึง่ กันและกันในข้ อ
เหล่านัน้
2. ให้ เคารพและเห็นใจกัน โดยเสียสละต่อกันเพื่อให้ คนรักของตนได้ รับความดี และความสุขใจ
ในทางที่บริ สทุ ธิงดงาม
3. ให้ มีการปรับปรุง และเปลีย่ นนิสยั ของตนในส่วนที่บกพร่อง เพื่อจะอยูก่ นั ด้ วยความสุขในอนาคต
ลักษณะทังสามดั
้
งกล่าวนี ้ คงจะเป็ นประโยชน์สาํ หรับหนุม่ สาวไทยไม่เฉพาะ ในวันวาเลนไทน์หรื อ
สําหรับกลุม่ ที่นิยมประเพณีตา่ งประเทศเท่านัน้ แต่สาํ หรับทุกคูท่ ี่แสวงหาวิธีการเพื่อเสริ มสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันอัน จะนําไปสูค่ วามรักที่มนั่ คงและยัง่ ยืนชัว่ ชีวิต

..

ดอกไม้ " วันวาเลนไทน์ " ..
กุหลาบตมู หมายถึง ความรักและความเยาว์วยั
กุหลาบบาน หมายถึง ความรักที่กําลังเบ่งบาน
ความอ่อนหวาน สดชื่น
กุหลาบดํา หมายถึง ความรักนิรันดร์
กุหลาบแดง (red rose): จะใช้ ในความหมายแทน ประโยคที่วา่
"ฉันรักเธอ" การให้ ดอกกุหลาบแดงกับคนที่รัก ความหมายถึงความรักอันลึกซึ ้ง
จริงจัง กุหลาบแดงจึงมักจะเป็ นดอกไม้ ที่ชายหนุม่ ให้ หญิงสาวที่ตนเองตังใจจะใช้
้
ชีวิตร่วมกัน

กุหลาบขาว (white rose) : สีขาวเป็ นสีแห่งความบริสทุ ธิ กุหลาบขาวจึง
แทนความหมายแห่งความรักอันบริ สทุ ธิไม่ต้องการสิง่ ตอบแทน ดังนันมั
้ นจึงสามารถใช้
แทนความรักของคนต่างวัย ความรักต่อพ่อแม่ เพื่อน หรื อคนที่เรารู้สกึ ดีด้วยอย่าง
บริ สทุ ธิใจได้

กุหลาบชมพู (pink rose) : มักถูกใช้ แทนความรักแบบโรแมนติก
และความเสน่หาต่อกัน การให้ ดอกกุหลาบสีชมพูสามารถแสดงถึงความรัก ที่กําลังเริ่ม
งอกงามในใจ และสามารถพัฒนาต่อไปเป็ นความรักที่ลกึ ซึ ้งได้

กุหลาบเหลือง (yellow rose) : สีเหลืองเป็ นสีแห่งความสดใส กุหลาบ
สีเหลืองถูกใช้ สาํ หรับแทนความรักแบบเพื่อน และความ สนุกสนานรื่ นเริงจึงมักจะนํามัน
มาประดับตะกร้ าสําหรับเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อทําให้ คนป่ วยรู้สกึ สดชื่นรื่ นเริงขึ ้นนัน่ เอง

สําหรับดอกไม้ อื่น ๆ ที่ถกู มาใช้ แทนความหมายแห่งความรักก็มี ดอกทิวลิบสีแดง
(red tulib) ชาวตะวันตกใช้ มนั แทนการประกาศความรัก อย่างเปิ ดเผย คล้ าย ๆ
กับดอกกุหลาบแดง
ดอกคาร์ เนชัน่ สีชมพู (pink carnation) ใช้ สอื่ ความหมายว่า
"ถึงอย่างไรผมก็ยงั รักคุณ" หรื อ "คุณยังอยูใ่ นหัวใจฉันเสมอ"
ดอกลิลลี่สีขาว (white lilly) แสดงความรักแบบบริ สทุ ธิ เช่นเดียวกันกับดอก
กุหลาบขาว นอกจากนันลิ
้ ลลีส่ ขี าวยังแสดงถึงความรักแบบอ่อนหวานจริ งใจ
และเทิดทูน และมักถูกใช้ แทนประโยคที่วา่ "ฉันรู้สกึ ดี ๆ ที่ได้ ได้ ร้ ูจกั และอยูใ่ กล้ คณ
ุ "
forget-me-not มีความหมายตรงตัวคือได้ โปรดอย่าลืมฉัน และอย่าลืมความรู้สกึ ดี ๆ
ที่เคยมีให้ กนั

I LOVE YOU.
่
ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ กองการเกษตรตางประเทศ
่ อมูล http://www.educatepark.com/english/valentines.php
แหลงข้

