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คิดเป็น LA-Students

รายวิชา CEB 3302 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอีเว้นท์และการจัดนิทรรศการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ จัดกิจกรรมรายวิชา 
CEB 3302 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอีเว้นท์และการจัดนิทรรศการ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์กิตติยา เกิดปลั่ง

นิทรรศการภาพถ่าย “Gallery Lover” และกิจกรรม “Peun Baan Games”
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

รายวิชา BE58127 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลและการสร้างความสัมพันธ์กบัลกูค้า

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
กิจกรรมน าเสนอในรายวิชา BE58127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการดูแลและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิชญา ติยะรัตนาชัย
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คิดเป็น LA-Students

รายวิชา BC55329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จัดกิจกรรมการเเสดงน าเสนอในรายวิชา BC55329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ขนิษฐา พิมานมาศสุริยา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมจีน รวมถึงกิจกรรมป้อนเก๊ียว เพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา เพ่ือต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

01 January 201802



คิดเป็น LA-Students

บรรยายเสริมหลักสูตร หัวข้อ “การค้า การลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย”

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ฟังบรรยายเสริมหลักสูตรในรายวิชา BJ56207 วัฒนธรรมการค้าของชาวญี่ปุ่น 
หัวข้อ “การค้า การลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย” วิทยากรโดย อาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร 

ประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

บรรยายหัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์ล่ามไทย – จีน”

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าฟังบรรยายหัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์ล่ามไทย – จีน”
วิทยากรโดย Assist. Prof. Liao Yufu Head of Thai Department, Faculty of Asian Languages and Cultures, 

Guangdong University of Foreign Studies, China 

นอกจากนีต้ัวเเทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
ร่วมท ากิจกรรม Get Together กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก 

Guangdong University of Foreign Studies เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561
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คิดเป็น LA-Students

บรรยายเสริมหลักสูตร หัวข้อ “Smart Service …. All about Heart”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
เข้าฟังบรรยายเสริมหลักสูตรในรายวิชา BE58127 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการดูแลและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
หัวข้อ “Smart Service …. All about Heart”

วิทยากร อาจารย์อุมาพร ใยถาวร 
อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ส านักการศึกษาท่ัวไป 

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561

บรรยายเสริมหลักสูตร หัวข้อ “Customer Care and Engagement”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติโครงการ 
Career Development และบรรยายเสริมหลักสูตร หัวข้อ “Customer Care and Engagement”

วิทยากรโดย คุณเพชราวรรณ์ วงศ์หล่อวณิชิ (Customer Service Manager โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท)
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

01 January 201804



คิดเป็น LA-Students

งาน “บ่ายนี้...มีแต่ล่าม” โดย สมาคมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุน่แห่งประเทศไทย

อาจารย์สิริขวัญ สงวนผล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
ร่วมงาน “บ่ายนี้...มีแต่ล่าม” โดย สมาคมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

งานสัมมนา “Debriefing Session of METI FY2017 Japan Internship program” 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้าร่วมงานสัมมนา “Debriefing Session of METI FY2017 
Japan Internship program” โดย กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญ่ีปุ่นและ

บริษัทจัดหางานพาโซนา เอชอาร์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากัด เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
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คิดเป็น LA-Students

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ ศึกษาดูงานในรายวิชา 
BE58101 การจัดการธุรกิจและการตลาด โดย อาจารย์นนทพงศ์ อิศรภักดี (อาจารย์พิเศษ) 

ศึกษาดูงาน The Nielsen Company (Thailand) Limited เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561

ศึกษาดูงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

01 January 201806



ท ำงำนเป็น LA-Students

Road Show (สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ CEB)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3 เข้ารับฟังบรรยายหัวข้อ “Road Show L’oreal” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
วิทยากรโดย ทีมบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้แก่นักศึกษา โดยมีวิทยากรดังนี้

1.คุณพรพิมล อังศุสิงห์ - Corporate BA Manager
2.คุณอนุรักษ์ ชัชวาลพงศ์พันธ์ - Assistant Young Talent Acquisition Manager
3.คุณตรัสวิน ตาอ่ิน - Lead Makeup Artist NYX Professional Makeup, Area Manager NYX, EVE and BOY 
4.คุณพิสุทธิ์เมตต์ เวียงเกตุ - NYX Account Executive
5.คุณเพชรรัตน์ ราษฎร์นิยม - HR Project Coordinator

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ “การเตรียมพร้อมด้านภาษาเพื่องานบริการ”
วิทยากรโดย คุณพีรพล เกื้อโกมลเดช Human Resources Manager, Courtyard by Marriott Bangkok 

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560

หัวข้อ “การเตรียมพร้อมด้านภาษาเพื่องานบริการ”

โครงการ Career Development (สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ BC)
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ท ำงำนเป็น LA-Students

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ “ศิลปะการป้องกันตัวเบื้องต้น”
วิทยากรโดย พันต ารวจตรี ปริญญา เอิบอาบ และคณะกองก ากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม 

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560

หัวข้อ “ศิลปะการป้องกันตัวเบื้องตน้”

โครงการ Career Development (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ BJ)

นักศึกษาชั้นปีที่  1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ฟังบรรยายหัวข้อ “ทักษะการพูดเชิงธุรกิจ”
วิทยากรโดย อาจารย์สุธาสินี พ่วงพลับ อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาภาษาไทย ส านักการศึกษาทั่วไป 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2560

หัวข้อ “ทักษะการพูดเชิงธุรกิจ”

โครงการ Career Development 
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ CEB)

01 January 201808



โครงการ Career Development 
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ CEB)

นักศึกษาชั้นปีที่  1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ฟังบรรยายหัวข้อ 
“Turning best practices into best opportunity : How to get the job before graduation”

วิทยากรโดย คุณสุภษร เหมือนหมาย (พ่ีตูมตาม) ต าแหน่ง IT Cluster Specialist, 
Marriott International Based Bangkok Area เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

หัวข้อ “Turning best practices into best opportunity : How to get the job before graduation”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ
หัวข้อ “ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft (Word Excel และ PowerPoint ) 2016”

วิทยากรโดย คุณพัชรี ศรีใส (เจ้าหน้าที่อาวุโส สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ)

หัวข้อ “ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft (Word Excel และ PowerPoint ) 2016”

ท ำงำนเป็น LA-Students
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โครงการ Career Development 
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ CEB)

นักศึกษาชั้นปีที่  1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ฟังบรรยาย
หัวข้อ “ทักษะการเขียนเชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพ”

วิทยากรโดย อาจารย์สุธาสินี พ่วงพลับ อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาภาษาไทย ส านักการศึกษาท่ัวไป 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561

หัวข้อ “ทักษะการเขยีนเชิงธุรกิจอยา่งมืออาชีพ”

ท ำงำนเป็น LA-Students

นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
เข้ารับการอบรมเตรียม

ความพร้อมก่อนลง
ฝึกปฏิบัติงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2561

01 January 201810



ท ำงำนเป็น LA-Students

Marriott Interview for Internship

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
เข้ารับการสัมภาษณ์กับทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงแรมในเครือแมริออท เพ่ือรับการฝึกปฏิบัติงาน

ในภาคการศึกษา 2.1/60 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560

King Power Interview for Internship

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ

เข้ารับการสัมภาษณ์กับทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
บริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

เพ่ือรับการฝึกปฏิบัติงานในภาคการศึกษา 2.1/60 
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
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ท ำงำนเป็น LA-Students

นางสาวอารยา อยู่เย็นเป็นสุข (ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ) ปฏิบัติงานล่ามไทยจีน

นางสาวอารยา อยู่เย็นเป็นสุข 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ปฏิบัติงานล่ามไทยจีนอังกฤษ ในงานเปิดการแข่งขัน 
Alienware Challenge “Episode: Virtual Battle” รอบ

สื่อมวลชน ณ พันธุ์ทิพย์พลาซ่าประตูน้ า
จัดโดย บริษัท เดลล์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท 

อินเทล ไมโครอิเลคทรอนิคส์ ประเทศไทย 
และบริษัท เอชทีซี ไทยแลนด์ จ ากัด

เมื่อวันเสาร์ 13 มกราคม 2561 คณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม https://www.prachachat.net/ict/news-100585

งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF) คร้ังที่ 22 

นักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมงานล่าม/

เจ้าหน้าทีป่ระสานงานประจ าบูธให้กับ 
“ส านักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน”

(Taiwan Tourism Bureau, 臺灣觀光局) 
ในงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF) ครั้งที่ 22 

เมื่อวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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ใช้ชีวิตเป็น LA-Students

โครงการหลักสูตรร่วม 1+1+2 รุ่น 6

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
โครงการหลักสูตรร่วม 1+1+2 รุ่นที่ 6 

เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติครั้งท่ี 11 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยซีหนาน สาฐารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

นางสาวหนึ่งฤทัย ศิริ 
นางสาวญาณิกา เสือเปีย 
และนายหมิงฮุย แซ่หง 

ไดค้ัดเลือกเป็นตัวเเทนนักศึกษา
ร้องเพลงประสานเสียง

นอกจากนี้ นางสาวหนึ่งฤทัย ศิริ เข้ารอบการประกวด 8 คนสุดท้าย ในการประกวดร้องเพลงภาษาจีน
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ใช้ชีวิตเป็น LA-Students

นางสาวชุติมาภรณ์ นิตสร้อย นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ร่วมแสดงดนตรีไทย 
ในงานสดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชา งานดนตรีไทยอุดมศึกษา
คร้ังที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 20 - 22 มกราคม 2561

เด่นภำษำ
Talents

นายจักรพงษ์ พันแก่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การเเข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
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นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารทาง ได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรม 
English Contest Day 1.2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 มีนักศึกษาไดร้ับรางวัลดงัตอ่ไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ...... 
ประเภท Quiz Contest (Division C)
ทีม 1 ..... นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (CEB)
1. นางสาวกัลยรัตน์ ทองสร้อย 
2. นางสาวจันทมณี ภักดีแดง 
3. นางสาววิจิตรา เผ่าผม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 .. 
ประเภท Quiz Contest (Division C)
ทีม 2 ..... นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (CEB)
1. นายธนชัย ปิยอนันตกุลชัย
2. นายสุวภัทร ช่วยระเทพ
3. นายชยพร จามพัฒน์

รางวัลชนะเลิศ ...... 
ประเภท Quiz Contest (Division A)
ทีม 1 ..... นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (CEB)
1. นายยิ่งพันธ์ ค าเอ่ียม
2. นายภัทรสรรค์ ท่าอิฐ
3. นายธิติศักดิ์ อุดมโชค

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ..
ประเภท Quiz Contest (Division A)
ทีม 2 ..... นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (CEB)
1. นางสาวพิชญา ศรีมณี 
2. นางสาวสุดารัตน์ ธรฤทธิ์
3. นางสาวรัฐติยา ฉิมมาลา

และตัวแทนนักศกึษาได้รับคัดเลือกเป็นพิธีกร
ภาคภาษาอังกฤษในงาน 
English Contest Day 1.2/2560 
คือ นางสาวจิรฐา ศิริวงศ์วิไลชาติ (น้องมาย) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (CEB)

Talents
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นักศึกษา 3 สาขาวิชา : สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (BC) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ) 
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ (CEB)

เข้าร่วมการแข่งขันโครงการรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ประจ าปีการศึกษา 2560 คร้ังที่ 2 
จัดโดย ส านักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 26, 29 และ 30 มกราคม 2561

ดังรายการต่อไปนี้ (เครดิตรูปภาพและข้อมูล : ส านักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม)

ประเภท ..... การประกวดเขียนตามค าบอก

..... รางวัลชนะเลิศ 
นางสาววันวิสา สุพร (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 BJ)

..... รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
นางสาวกมลวรรณ สงค์นอก (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 BC)

..... รางวัลชมเชย
นางสาววิจิตรา เผ่าผม (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 CEB)

..... รางวัลชมเชย
นางสาวชยาภรณ์ พิมพ์สุทธิ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 BJ)

Talents

ประเภท ..... การประกวดคัดลายมือ

..... รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นางสาวมนัสนันท์ อินทร์ฮวบ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 CEB)

..... รางวัลชมเชย
นางสาวปรียารัตน์ เกื้อญาติ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 CEB)

ประเภท .....การประกวดอ่านท านองเสนาะ 

..... รางวัลชนะเลิศ 
นางสาวสุดารัตน์ ธรฤทธิ์  (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 CEB)

..... รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
นางสาวเพชรธภัณฑ์ เชิดสูงเนิน  (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 CEB)
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Talents

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ ปีที่ 3 ได้รับรางวัล ร่วมเข้าการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ 
โครงการเปิดโลกกว้างทางภาษาอังกฤษ Fun English Festival คร้ังที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ดังรายการต่อไปนี้

ประเภท .... Spelling Bee

....... รางวัลชนะเลิศ 
นายชยพร จามพัฒน์ (ชั้นปี 1)

ประเภท ..... English Speech Competition 

....... รางวัลชนะเลิศ
นางสาวสุดารัตน์ ธรฤทธิ์ (ชั้นปีที่ 3)

...... รางวัลชมเชย
นายสหภพ อินทรศิริ (ชั้นปีที่ 1)

ประเภท ..... ตอบค าถาม News Quiz

...... รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
“ทีม 2”
นางสาวปภาวรินท์ ทองพานิชย์ (ชั้นปีที่ 3)
นางสาวฐิติรัตน์ รอดเกตคกุล (ชั้นปีที่ 3)

และผู้ร่วมเข้าแข่งขัน
“ทีม 1”
นายสุวภัทร ช่วยระเทพ (ชั้นปีที่ 1)
นางสาวจิรฐา ศิริวงศ์วิไลชาติ (ชั้นปีที่ 1)
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นางสาวพัชรวรรณ อักษรสวาสดิ์ (น้องชะเอม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนพนักงาน เพื่อถ่ายท าข้ันตอนการให้บริการ ขณะรับการฝึกปฏิบัติงานร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

ภาคการศึกษา 1.2/60 เนื่องจากน้องมบีุคลิกภาพที่ดีและใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส

ติดตามอ่านข่าว : เซเว่นฯ โฉมใหม่ ล้ าหน้าด้วยนวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอกย้ าความสะดวก เอาใจคนรุ่นใหม่ 
ได้ที่เว็บไซต์ ข่าวสด : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_683231

ขอแสดงความยินดกีับ
นางสาวธมนวรรณ แก้วระยับ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ผ่านการสอบคัดเลือก PIM IT Contest คร้ังที่ 3 

ประเภท : Microsoft PowerPoint 
เพ่ือเป็นตัวแทนสถาบันฯ ไปแข่งต่อในระดับประเทศต่อไป

01 January 201818



LA-Events/Activities

ฝึกซ้อมร าวงพื้นบ้าน Awa-Odori

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 3 สาขาวิชา (BC BJ และ CEB) เข้าร่วมกิจกรรม PIM GAMES ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 และสามารถคว้ารางวัลมาดังรายการต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสแตนเชียร์ 
รางวัลชนะเลิศ การประกวดเชียร์ลีดเดอร์
รางวัลชมเชย การแข่งขันประเภทกีฬารวม 
รางวัลชมเชย การแข่งขันขบวนพาเหรด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลรางวัลการประกวด ดาว-เดือน ประจ าปีการศึกษา 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Freshy Boy PIM 2017 ได้แก่ นายวิฑูรย์ แซ่โจว (BC)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Freshy Girl PIM 2017 ได้แก่ นางสาวตวงทรัพย์ โชติพรทิพย์ (CEB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สามารถรับชมการแสดงเชียร์หลีดเดอรข์องคณะศิลปศาสตรไ์ด้ตามลิงค์ด้านลา่ง

https://www.youtube.com/watch?v=fFoS1SMQXvQ&feature=youtu.be
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งาน Japan Expo 2018 

นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมงาน Japan Expo 2018 เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2561 
ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไดเ้ข้าร่วมแข่งขันการจัดบูธในธีม “ศาลเจ้าแห่งความรัก” และยังเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น อาทิ 
การแข่งขันล่าม และการแข่งขันความรู้ตัวอักษรคันจิ เป็นต้น รวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังเข้าร่วมการแข่งขัน J-Activity 

ในส่วนของ Japan Festa in Bangkok 2018 นอกจากนี้นักศึกษาส่วนหนึ่งรับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน อีกด้วย
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บรรยายหัวข้อ “ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริหารความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย”
ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตร Sport, Leisure and Hospitality Management 

ของ National Taiwan Normal University (國立臺灣師範大學: NTNU) เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

บรรยายหัวข้อ “ภาพรวมประเทศไทยกับโอกาสด้านการท างานของนักศึกษาไต้หวัน” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
National Pingtung University of Science and Technology (國立屏東科技大學) เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
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อาจารย์สิริขวัญ สงวนผล (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) ร่วมประชุมตามค าเชิญของมหาวิทยาลัยเอฮิเมะ

ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเอฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น
เพ่ือหารือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

และโครงการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการท างานในประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ขนิษฐา พิมานมาศสุริยา
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสิน
การแข่งขันทักษะภาษาจีนประจ าปี 2561 

จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
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จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “งานคริสต์มาส 2560” โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “งานคริสต์มาส 2560” 
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันคริสต์มาส โดยการถาม-ตอบเป็นภาษาอังกฤษ และยังมีแสดง “Christmas Hip-hop Dance” 
พร้อมซานต้า ซานตี้ แจกขนมและรางวัลมากมาย เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

เครดิตรูปถ่าย โดย นางสาวณัฐชนก กนกวงศ์ทวี และ นายภัทรสรรค์ ท่าอิฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
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ตรวจเยี่ยมนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์สอน

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์สอน
ณ โรงเรียนมัธยมเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 

และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เมื่อวันอังคารที่ 19 และ วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม2560

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยซีหนาน สาฐารณรัฐประชาชนจีน
เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์สอน 

ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 
และโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
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โครงการฝึกประสบการณ์สอนนกัศึกษาชาวจีน

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์สอน จากมหาวิทยาลัยซีหนาน สาฐารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ และโรงงานผลิตชา ของบริษัท อิชิตันกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จังหวัดอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืกับ Helte Co., Ltd.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์ กับ Helte Co., Ltd.
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ

ของนักศึกษาด้วยแอพลิเคชั่นส าหรับ
ฝึกสนทนาจริงกับชาวญี่ปุ่น

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
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งานแนะเเนวการศึกษาต่อไต้หวัน 2018

ศูนย์แนะเเนวการศึกษาไต้หวัน ประจ าประเทศไทย ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจ าประเทศไทย 
คณะศิลปศาสตร์ และคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จัดงานแนะเเนวการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 2018 (Taiwan Scholarship Information Session 2018)
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
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คุยเฟื่องเรื่องญี่ปุ่น
โดย ออแอ๋ว

ตอน “ปีใหม่ของญี่ปุ่น”

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้พบกันในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง 
ต้ังใจจะเขียนเรื่องวันปีใหม่ แต่ล่วงเลยมาเกือบจะเข้าวันแห่งความรัก 
ดังนั้นฉบับนี้ขอเล่าเรื่องวันปีใหม่แล้วแถมเรื่องวันแห่งความรักด้วยถือเป็น
ของขวัญมอบแด่ผู้อ่านทุกท่านต้อนรับ “ปีจอ” ปีท่ีจะมีแต่เรื่องดีๆ นะคะ 

เชื่อว่าหลายท่านคงมีความทรงจ าดีๆกับการเฉลมิฉลองปีใหม่กัน 
จึงอยากขอเล่าเกี่ยวกับวันปีใหม่ของญี่ปุ่น ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้      
ชาวญี่ปุ่นท าอะไรกันบ้าง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ...ตามมานะคะ!!!

นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 ปีใหม่ของญี่ปุ่นจะเฉลิมฉลองใน
วันท่ี 1 มกราคม  ของทุกปี ชาวญี่ปุ่นจะเริ่มเทศกาลส่งท้าย   
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้ังแต่ช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคม 
ไปจนถึงกลางเดือนมกราคม โดยช่วงเวลาดังกล่าวนี้ จะมี
กิจกรรมท่ีน่าสนใจมากมายท่ีแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม
ประเพณี อุปนิสัย ของคนญี่ปุ่น ขอแยกกิจกรรมออก        
เป็นช่วงๆ คือ 
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ที่มา : http://anngle.org/th/j-culture/culture/japanese-new-year.html

大掃除 (Oosouji) การท าความสะอาดครั้งใหญ่ : ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกส่วนใหญ่
เมื่อขึ้นปีใหม่จะมีประเพณีคล้ายๆ กันคอืการท าความสะอาด ซึ่งมีความหมายตามความเชื่อ
แบบตะวันออกที่ว่า ก่อนวันขึ้นปีใหม่จะต้องท าความสะอาดบ้านเรือน ห้างร้านเพื่อปัดกวาด
สิ่งสกปรกและโชคร้ายท่ีสะสมตลอดปีที่ผ่าน ให้ออกไปพ้นเขตนิวาสสถาน เพื่อเป็นการ
ต้อนรับปีใหม่ที่ก าลังจะมาถึง นอกจากนั้นยังหมายถึง การท าความสะอาดบ้านเรือน      
เพื่อเตรียมต้อนรับเทพเจ้าปีใหม่ท่ีจะมาเยือนเพื่อความเป็นสิริมงคลอกีด้วย ชาวญี่ปุ่น     

จะเริ่มท าความสะอาดบ้านในวันที่ 13 ธันวาคมของทุกปีนับเป็นวันแรกของการเตรียมตัว
ต้อนรับปีใหม่ นอกจากจะเป็นการปัดกวาดสิ่งสกปรกและโชคร้ายท่ีสะสมมาท้ังปแีล้ว 
ยังนับเป็นวันช าระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อกีด้วย ซึ่งในช่วงวันท่ี 31 ธันวาคม ก่อนถงึ       
วันขึ้นปีใหม่ จะเรียกว่า 大晦日 (Oomisoka) โดยในวันนี้จะมีการท าความสะอาดให้     
เสร็จภายในช่วงกลางวัน เพื่อท่ีช่วงกลางคนืจะเป็นช่วงเวลาของการรอต้อนรับ

วันปใีหม่ท่ีก าลังจะมาถึง 

<กจิกรรมส่งท้ายปเีก่าต้อนรับปีใหม่ >
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ตัวอย่างการประดับ Kado matsu ไว้หน้าประตูท่ีท างาน 

<การประดับสิ่งสักการะเทพเจ้า>

โดยปกตจิะท าให้เสร็จภายในสิ้นปี ประกอบด้วย 

a) 門松 (Kado Matsu) หรือ 松飾 (Matsu Kazari) 

คอื ซุ้มสนส าหรับประดับที่รั้วบ้านซึ่งในสมัยโบราณจะ
ท าจากไม้สนเป็นหลัก แต่ปัจจุบันนิยมท าจากไม้ไผ่ท่ี   
ปลายแหลม ประดับด้วยใบสน ใบเฟิร์น ฟางข้าว และ 
สิ่งมงคลต่างๆ โดยจะประดับเป็นคู่ต้ังอยู่ด้านซ้ายและ
ขวาของประตูทางเข้าบ้าน หรือ ประตูทางเข้า   
บริษัทชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า*Kado*Matsu หรือ 
Matsu*Kazari จะขับไล่ความชั่วร้ายต่างๆ ไม่ใ ห้   
เข้ามาในท่ีอยู่อาศัยหรือในท่ีท างาน  โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่ ง  Kado*Matsu ท่ีท าจากไม้ ไ ผ่ ซึ่ งถือเป็น     
ไม้ศักดิ์สิทธิ์ ในการอัญเชิญเทพเจ้าให้มาปัดเป่า
ภยันตรายท้ังปวงโดยการประดับ Kado*Matsu นี้  
จะด าเนินการให้เสร็จก่อนวันสิ้นปีแต่จะไม่ท า ใน  
วันท่ี 29 และ 31 ธันวาคม เนื่องจากเลข 9 อ่านออก

เสียงว่า 九 (Ku) พ้องเสียงกับค าว่า 苦労 (Kurou) 
ซึ่งแปลว่า ความทุกข์ ส่วนวันท่ี 31 นั้นไม่ได้พ้องเสียง
กับค าท่ีมีความหมายไม่ดีแต่อย่างใด เพียงว่า ใน     
วันดังกล่าวนี้กระชั้นกับวันท่ี 1 มกราคมซึ่ งเป็น       
วันปีใหม่มากเกินไปอาจท าให้การจัดตกแต่งไม่เสร็จ
ตามท่ีวางแผนไว้  จึงมักจะต้องท าให้เสร็จ ก่อน       
วันท่ี 29 ธันวาคม 
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b) しめ縄 (Shime nawa) หรือ しめ飾り (Shimekazari)

เป็นเชือกท่ีถักจากฟางข้าว ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา 
มีความเชื่อว่าเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างพื้นท่ีสถิตย์ของ   
เทพเจ้ากับมนุษย์  ในปีใหม่ศาลเจ้าชินโตจะประดับ 
Shime*nawa ขนาดใหญ่ ส่วนตามบ้านเรือนจะประดับ 
Shime*kazari ซึ่ งมี ขนาดเล็กย่อส่ วนไว้ ท่ีประ ตูทาง      
เข้าบ้าน เพื่อขับไล่สิ่งท่ีไม่ดีของปีเก่าและป้องกันไม่ให้    
สิ่งชั่วร้ายต่างๆ เข้ามาแผ้วพานในบริเวณบ้านพัก รวมถึง
เพื่อเป็นเครื่องบอกทางให้เทพเจ้ามาถึง ท่ีบ้านนั้นๆ        
ได้ถูกต้อง  การประดับ Shimekazari นี้ ปกติจะประดับ
ล่ ว งหน้ า ก่ อนวั นสิ้ น ปี  เ พื่ อ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง แสด งว่ า มี            
การตระเตรียมเรียบร้อยพร้อมท่ีจะอัญเชิญเทพเจ้าให้มา
ปัดเป่าความชั่วร้ายได้ตลอดเวลา 

ที่มา : http://anngle.org/th/j-culture/culture/japanese-new-year.html 

ตัวอย่าง Shime kazari ท่ีใช้ประดับตกต่งตามบ้านเรือนในวันปีใหม่ 
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c) 鏡もち (Kagami mochi) เป็นแป้งโมจิท่ีปั้นเป็นรูปทรงกลมแบน ส าหรับ

สักการะเทพเจ้า ซึ่งนอกจากจะใช้ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่แล้ว ยังถือเป็นเครื่อง
สักการะเทพเจ้าในเทศกาลอื่นๆ ได้อีกด้วย ค าว่า Kagami มีความหมายว่า กระจก
ส่องหน้า ในอดีตจะเป็นรูปทรงกลมและถือว่าเป็นของท่ีมีฤทธิ์เดช สามารถปัดเป่า
ภูตผีและสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากบ้านเรือนได้ ในวันขึ้นปีใหม่ชาวญี่ปุ่นจะน า 
Kagami*mochi ขึ้นวางบนห้ิง เพื่อสักการะบูชาเทพเจ้า ขอพรให้มีอายุยืนยาว 
เมื่อถึงวันท่ี 11 มกราคมซึ่งเป็นวัน鏡開き (Kagami biraki) ท่ีชาวญี่ปุ่นจะน าโมจิ 
ซึ่งแห้งแข็งลงจากห้ิงใช้ค้อนทุบหรือใช้มือหักเป็นชิ้นเล็กๆ แต่จะต้องไม่ใช้มีดห่ัน 
แล้วน าไปปรุงอาหารรับประทาน ตามความเชื่อว่าจะท าให้อายุยนืยาว 

ที่มา : https://www.google.co.th
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1. お節料理 (Osechi ryouri) : Osechi มีความหมายว่า ช่วงท่ีเปลี่ยนฤดู  Osechi ryouri
จึงหมายถึงอาหารท่ีจัดท าขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสักการะเทพเจ้าในเทศกาลเปลี่ยนฤดูในสมัย
เอโดะเคยก าหนดไว้ปีละ 5 ครั้ง เมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านจะน าอาหารเหล่านี้มาเลี้ยงฉลอง 
และแบ่งปันกัน แต่ปัจจุบัน Osechi*ryouri จะหมายถึงอาหารที่ชาวญี่ปุ่นจัดท าขึ้น       
เพื่อรับประทานกันภายในครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่เท่านั้น ตามความเชื่อแต่โบราณ
ว่าเป็นการต่ออายุให้ยืนยาว เช่นเดียวกับ Kagami mochi ตามปกติ Osechi Ryouri เป็น
อาหารท่ีเก็บไว้ได้นานหลายวัน ตามความเชื่อท่ีว่าในช่วงท่ีอัญเชิญเทพเจ้ามารับเครื่องเซ่น
ไหว้สักการะนี้ ไม่ควรเข้าครัวท าอาหารให้เป็นท่ีอึกทึกคึกโครมและอีกเหตุผลหนึ่งคือ
เพื่อให้แม่บ้านได้มีเวลาหยุดพักอย่างน้อยท่ีสุด 3 วัน หลังจากเหน็ดเหนื่อยในการท างาน
บ้านมาตลอดทั้งป ี   Osechi Ryouri ประกอบไปด้วยอาหารหลายชนิด แต่จะต้องมีอาหาร
หลัก 3 ชนิดซึ่งเป็นของพื้นบ้าน ก าหนดมาต้ังแต่สมัย โชกุน Tokugawa ปกครองประเทศ 
เพื่อไม่ให้ประชาชนใช้ชีวิตท่ีฟุ้งเฟ้อเกินไป นั่นคือ ถั่วด าเชื่อม ไข่ปลาแฮริงหมักเกลือ และ
ลูกปลาซาร์ดีนตากแห้ง แต่ในเขตคันไซได้แก่บริเวณเกียวโต โอซาก้า จะท าอาหารหลัก 
3  ชนิ ด  คื อ  ถั่ ว ด า เ ชื่ อ ม  ไ ข่ ป ล าแฮริ ง หมั ก เ กลื อ  และ ร า กหญ้ า เ บอร์ ด อค      
(Tataki Gobou) 

< การรับประทานอาหารมงคลในเทศกาลปีใหม>่

2. คนญี่ปุ่นจะเริ่มทาน Osechi*Ryouri ต้ังแต่วันท่ี 1-3 มกราคม ซึ่งปัจจุบันแต่ละ
ครอบครัวสามารถสั่งซื้อจากร้านอาหารได้โดยต้องสั่งล่วงหน้าสองเดือนก่อนวันปีใหม่  
Osechi*Ryouri จะบรรจุมาในกล่องขนาด 1-3 ชั้น ประกอบไปด้วยอาหารมงคล ได้แก่
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紅白蒲鉾：kouhakukamaboko： ลูกชิ้นปลาสีแดงขาว สีแดงหมายถึงความโชคดี 
ความน่ายนิดี  สขีาวแสดงถงึความบริสุทธิ์ เป็นการอวยพรให้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่ดี

伊達巻:：datemaki：ไข่ม้วน : date หมายถึง รุ่งเรือง หรูหรา สีเหลืองของไข่แสดงถึง  
โชคลาภ ความร่ ารวยเงินทอง นอกจากนั้นไข่ม้วนยังมีลักษณะคล้ายกับกระดาษม้วน 
ซึ่งกระดาษมีไว้เพื่อจดบันทึกความรู้ ข้อมูลหรือเรื่องราวส าคัญๆท่ีน่าสนใจแล้วม้วนเก็บ   
ไว้ในท่ีนีคอื การสื่อความหมายว่า ในปีใหม่นี้ขอให้เพิ่มพูนความรู้ต่างๆให้มากขึ้นนั่นเอง

栗金団：kurikinton：ขนมเกาลัดบด 金団 ( kinton) เปรียบเสมือนสมบัติท่ีมีค่าเป็นการ
อธิษฐานให้เงินทองเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นตลอดปี

黒豆：kuromame：ถั่วด าเม็ดใหญ่ต้มหวาน 豆**(mame) พ้องเสียงกับค าว่า majime
หมายถึง ขยันขันแข็ง สื่อถึงให้มีความขยันขันแข็งตลอดปี 

昆布巻：kombumaki：สาหร่ายคมบุม้วน 昆布**(kombu) พ้องเสียงกับค าว่า 喜ぶ：
yorokobu แปลว่าดีใจ ยินดี สื่อความหมายท่ีต้องการให้ท้ังปีมีแต่ความสุข สมหวัง 
ความน่ายนิดี ความรักสามัคค ี

田作り： takutsuri：ปลาตัวเล็กตัวน้อยต้ม ส่วนใหญ่เป็นปลาอิวะชิตัวเล็กๆท่ีต้องมีส่วนหัว
และหางด้วย สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ในนาข้าว เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ 
ที่ชาวนาจะอธิษฐานให้นามีความอุดมสมบูรณ์ ข้าวออกรวงได้ผลผลติมากมาย 

数の子：kazunoko：ไข่ปลานิชิน (ไข่ปลาแฮริ่ง) สื่อถึงการมีลูกหลานมากมาย สืบทอด
วงศ์ตระกูล 
えび：ebi : กุ้ง ลักษณะของกุ้งคอืหลังโค้งงอ สื่อถงึอายุยนืยาว จนหลังโค้งงอเหมือนกุ้ง 
レンコン：renkon:รากบัวญี่ปุ่น มีลักษณะอวบอ้วน มีรูเยอะสื่อถึงสามารถมองเห็นอะไร
กว้างไกล มองการณ์ไกล มีทัศนวสิัยท่ีดี 

牛蒡：gobou：รากไม้ ท่ีมีความยาวเติบโตอยู่ใต้ดิน มีความแข็งแรงทนทาน สื่อถึง
ความสามารถในการด าเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง หนักแน่น ทนต่อความยากล าบากได้ดี 

お雑煮：Ozouni：ซุปใส่โมจิ
鯛：tai：ปลาไท มีเสยีงพ้องกับค าว่า おめでたい：Omedetai แปลว่าเฉลมิฉลอง 
だいだい：daidai :ผลไม้ประเภทส้ม มีเสียงพ้องกับค าว่า 代々：daidai หมายถึงรุ่นต่อรุ่น 
ตคีวามหมายได้ว่า มีลูกหลานสืบสกุลต่อไปหลายๆ รุ่น
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ที่มา : วิกิพีเดีย 

นอกจากอาหารมงคลข้างต้นนี้แล้ว ในวันปีใหม่คนญี่ปุ่นจะกินโมจิ (แป้งข้าวเหนียว) ซึ่งใน
สมัยโบราณจะมีการจัดเตรียมด้วยการนึ่งข้าวจนสุกแล้วเอามาต า เรียกว่า お餅つき: 
omochitsuki จนกลายเป็นแป้งเหนียวๆ หลังจากเหนียวได้ ท่ีแล้วจะปั้นแป้งโมจิ เป็น        
ก้อนกลมๆ เพื่อน าไปคลุกกับงาบ้าง หัวไชเท้าขูดฝอยบ้าง หรือปั้นเป็นก้อนกลมๆ เพื่อ
เตรียมใส่ลงในอาหารไว้กินในช่วงเทศกาลปีใหม่ เหตุผลท่ีคนญี่ปุ่นกินโมจิในวันปีใหม่ก็
เพราะมีความเชื่อว่าแป้งโมจินี้สามารถยืดให้ยาวได้โดยไม่ขาด จึงมีความเชื่อว่าการได้กิน  
โมจิในช่วงปีใหม่ท่ีเทพเจ้ามาเยือนเพื่อให้พรในวันปีใหม่นี้เป็นการขอพรให้มีชีวิตยืนยาว 
นอกจากนั้นคนญี่ปุ่นยังมีความเชื่อว่าเมื่อลาโมจิท่ีถวายเทพเจ้าไว้แล้ว น ามากินต่อจะท าให้
โชคดี มีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 

ที่มา : www: tokyocycling.wordpress.com

การท า Omochitsuki

January 2018 0235



LA-Sharing

ที่มา : www:lolo-eastabletthai.blogspot.com

โมจิท่ีวางขายในตลาด
天神橋筋：tenjinbashisuji
ส าหรับใช้ในเทศกาลปใีหม่

ร้านที่ขายเฉพาะโมจิในตลาด 
tenjinbashisuji จัดเตรียมโมจิไว้

ส าหรับเทศกาลปีใหม่ 
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<การดูมหกรรมคอนเสิร์ต ขาว-แดง: 
紅白歌合戦 ：kouhaku utagassen >

อีกหนึ่งกิจกรรมท่ีชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่
นิยมปฏิบัติในช่วงปีใหม่คือ ในคืน
วั น ท่ี  3 1  ธั น ว า ค ม  ข อ ง ทุ ก ปี
สถานีโทรทัศน์ NHK จะจัดกิจกรรม
ค อ น เ สิ ร์ ต  แ ข่ ง ขั น ร้ อ ง เ พ ล ง 
ท่ี เ รี ย ก ว่ า  มหกร รมคอน เ สิ ร์ ต 
ขาว-แดง ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ
นักร้องนักแสดงท่ีมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น 
แบ่งเป็นสองฝ่าย สีขาวและสีแดง 
แข่งขันร้องเพลงและมีการแสดง
ประกอบ โดยมีกรรมการตัดสินท่ีมา
จ า ก ห ล า ก ห ล า ย ส า ข า อ า ชี พ 
หลังจากการแสดงเสร็จสิ้นลง จะเปิด
โอกาสให้ผู้ชมในห้องส่งและผู้ชมทาง
บ้านโหวตแล้วน าคะแนนมารวมกับ
คะแนนของกรรมการ ฝ่าย ท่ี ได้
คะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะ 

บรรยากาศของการแสดงคอนเสริ์ต 
ขาว-แดง ที่ NHK Hall 

31 ธันวาคม 2018
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<การไปไหว้พระขอพร: 初詣：Hatsumoude >

ในคืนวันท่ี 31 ธันวาคม ที่ศาลเจ้าต่างๆ 
จะมีการตีระฆังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ    
ปีใหม่ จ านวน 108 ครั้ง โดยตี 107 ครั้ง
ก่อนเวลาขึ้นปีใหม่ และอีกหนึ่งครั้งเมื่อ
ถึงเวลาเท่ียงคืน ซึ่งการตีระฆังจ านวน 
108 ครั้งนี้ก็เพื่อขับไล่กิเลสชั่วร้าย 108 
อย่างที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ ซึ่งเชื่อว่า การตี
ระฆังจะช่วยขจัดกิเลสความชั่วร้ายให้
หมดไปได้ เพื่อเตรียมรับวันปีใหม่ด้วย
จิตอันบริสุทธิ์ ที่มา : http://anngle.org/th/j-culture/culture/japanese-new-year.html

<ระฆังส่งท้ายปเีก่าต้อนรับปีใหม่ :除夜の鐘：Joyanokane >

ในวันท่ี 1-3 มกราคม ของทุกปีชาว
ญี่ปุ่นจะพร้อมใจกันแต่งกายสวยงาม 
บ้างก็จะแต่งกิโมโน ไปท่ีศาลชินโต หรือ
วัดพุทธ เพื่อไหว้พระขอพรให้ปใีหม่มีแต่
ความโชคดี ปราศจากภยันอันตราย 
มสีุขภาพท่ีแข็งแรงตลอดปี โดยการไหว้
พระนี้มีกรรมวิธี คือการยืนตรงหน้า
พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีต้องการ
จะไหว้ขอพร แล้วต้ังจิตให้มีสมาธิ
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กรณีที่มีกระดิ่งให้ดึงเชือกกระดิ่งให้เกิดเสียง แล้วโยนเหรียญ ลงในกล่องรับบริจาค ในสมัย
โบราณนิยมโยนเหรียญ 5 เยนเพราะ เสียงของเหรียญห้าเยนคือ Goen พ้องเสียงกับค าว่า
โชคชะตา และเหรียญดังกล่าวมีรูตรงกลางจึงมีความเชื่อว่าเรื่องไม่ดีท้ังหลายจะผ่านรอดรู
ดังกล่าวนี้ไปท าให้ตลอดท้ังปีใหม่จะมีโชคชะตาท่ีดี แต่อีกนัยหนึ่งก็คือมูลค่าของเหรียญ    
ไม่มากจนเกินไปท่ีจะบริจาคออกจากตัว  หลังจากโยนเหรียญแล้วจะยืดหลังตรงแล้วค านับ
สองครั้ง ประกบมือเข้าหากัน ปรบมือสองครั้ง แล้วจึงพนมมือต้ังจิตอธิษฐานอย่างสงบ 
หลังจากนั้นยืดตัวตรง แล้วค านับหนึ่งครั้ง ปิดท้าย เมื่อขอพรเสร็จแล้วก็มักจะเสี่ยงเซียมซี
หรือถวายเทียนโดยการเขียนชื่อนามสกุลของคนในครอบครัวไว้ท่ีเทียนท่ีมีตัวอักษร
แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการขอพร เช่น เรื่องการศกึษา  เรื่องสุขภาพ เรื่องการงาน 
เรื่องความรัก เป็นต้น เทยีนเหล่านี้ทางวัดจะน าไปสวดให้เพื่อความเป็นสริิมงคล ส่วนเซียมซี
ถ้าได้ใบท่ีดีก็จะน ากลับไป แต่ถ้าได้ใบท่ีไม่ดีก็จะน าไปผูกไว้ท่ีต้นไม้หรือจุดผูกเซียมซีท่ี วัด   
จัดไว้ให้ ด้วยความเชื่อว่าความโชคไม่ดีหรือสิ่งไม่ดีในค าท านายจะถูกท้ิงไว้ท่ีวัด ไม่ติด ตัว  
คนผูน้ั้นไป ท าให้ปใีหม่นี้จะมีแต่ความโชคดี 

มิโกะซัง 
ท าหน้าท่ีดูแล
จุดท่ีประชาชน
โยนเหรียญ
เพื่ออธิษฐาน

ขอพร
ในวันขึ้น
ปใีหม่ 
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ตัวอย่างของเทยีนขอพร 
ท่ีผู้ขอพรจะเลือกเขียนสิ่งท่ี

ตนอยากจะขอ เช่น 
เรื่องครอบครัว เรื่องงาน 
เรื่องการศึกษาเล่าเรียน 

เป็นต้น 

เซียมซี และเครื่องราง
ประจ า “ปีจอ” 

บรรยากาศการแต่งกาย 
เพื่อไปไหว้พระในวันขึ้นปีใหม่
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บรรยากาศของ
ศาลชินโต

ในวันขึ้นปีใหม่ 
“ปีจอ”

ในท่ามกลางความเจริญ ความทันสมัย แต่ญี่ปุ่นก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีการเฉลิมฉลองปีใหม่ในแบบฉบับของตนไว้ได้อย่างดียิ่ง สมกับท่ี
ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศท่ีพัฒนาแต่อนุรักษ์ขนบประเพณีเดิมไว้ได้
อย่างงดงาม น่าเอาเยี่ยงอย่างยิ่ง!!!!

Website LA :
http://la.pim.ac.th

Facebook Fan Page : 
www.facebook.com/pim.LiberalArts

ติดตามข่าวสาร ... 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

E-mail : liberal_arts@pim.ac.th
Telephone : 02-855-0344

Hashtag : #TeamPIMLA


