
คุยเฟื่องเรื่องญี่ปุ่น  โดย ออแอ๋ว
ตอน อ่านมาเล่า “Japan Success: ธุรกิจส าเร็จได้ด้วยใจรัก”

อ่านต่อ หน้า 29.

Nov - Dec 2017



LA-Studentsคิดเป็น
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งานสัมมนา “Phoenix Lava บุกไทย มาไกลจากโอซากา้” 

นักศึกษา 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาญี่ปุ่นธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
เข้าร่วมงานสัมมนา “Phoenix Lava บุกไทย มาไกลจากโอซาก้า” วิทยากรโดย คุณปริญญ์ สุขสมิทธิ์

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ Convention Hall 3 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และศูนย์เครือข่ายญี่ปุ่น ส านักบริการวิชาการ ร่วมกับส านักทรัพยากรมนุษย์

งานสัมมนา “Positive Thinking พัฒนาศักยภาพชีวิตด้วยการคิดเชิงบวก”

นักศึกษา 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาญี่ปุ่นธุรกิจ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “Positive Thinking 

พัฒนาศักยภาพชีวิตด้วยการคิดเชิงบวก” 
วิทยากรโดย คุณสมภพ เเจ่มจันทร์ 

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงเเรมทีเค พาเลซ เเจ้งวัฒนะ



LA-Studentsท างานเป็น

 Soul Thai Company Limited
 LLIT (THAILAND) Company Limited (หลิงหลง)
 CPI Agrotech Company Limited
 Elca Thailand Limited

Road Show (สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ CEB)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ฟังบรรยาย Road Show จาก
สถานประกอบการ เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ได้แก่

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยายหัวข้อ “Roadshow True Touch” วิทยากรโดย คุณนิชชานันท์ ปัญญาตา 
และทีมงาน บริษัท ทรู ทัช จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

บริษัท ทรู ทัช จ ากัด

Road Show  (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ BJ)
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LA-Studentsท างานเป็น

นักศึกษาชั้นปีที่  4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ฟังบรรยายหัวข้อ “ทัศนคตแิละการวางเเผนทางการเงินก่อนการท างาน”
วิทยากรโดย คุณภูริพงษ์ จิระศักดิ์ และทีมงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อ “ทัศนคติและการวางเเผนทางการเงินก่อนการท างาน”

โครงการ Career Development (สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ BC)

November  - December 2017 Page … 3

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน

สถานประกอบการ
 บริษัท ซีพีอินเตอร์เทรด จ ากัด
 ส านักวิเทศสัมพันธ์
 บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 Poly Solar Technologies (Beijing) Co.,Ltd
 บริษัท ไทยยินตัน จ ากัด
 บริษัท ฟอกซ์ มีเดีย จ ากัด
 บริษัท เฟอเรร่า จ ากัด
 บริษัท แอร์เอเชีย จ ากัด
 บริษัท กานดา เดคอร์ด จ ากัด
 โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว
 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์



LA-Studentsท างานเป็น
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน

สถานประกอบการ
 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 โรงแรมในเครือแมริออท
 สถาบันพัฒนาผู้น า เครือเจริญโภคภัณฑ์
 บริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป จ ากัด
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 บริษัท อมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จ ากัด
 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด
 Fo Guang University 
 Cheng Shiu University



LA-Studentsท างานเป็น
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นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน

สถานประกอบการ
 ส านักวิเทศสัมพันธ์
 บริษัท แอร์เอเชีย จ ากัด
 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)
 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพมหานคร
 บริษัท เจ ที บี (ประเทศไทย) จ ากัด
 บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด
 บริษัท ปุริ จ ากัด
 บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด
 บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ จ ากัด
 บริษัท ทัวร์คนไทย จ ากัด
 บริษัท โตโย บิซิเนส เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท ไทยมิตซูวา จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากัด
 บริษัท ซูรุฮะ (ประเทศไทย) จ ากัด
 บริษัท ไมนิจิ กรุ๊ป จ ากัด
 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา 
 ศูนย์นวัตกรรมปัญญาภิวัฒน์
 ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชัน่
 บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จ ากัด
 บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ ากัด
 โรงแรมฮิลตัน พัทยา
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ตรวจเยี่ยมนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงาน

สถานประกอบการ
 บริษัท แอร์เอเชีย จ ากัด
 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 โรงแรมในเครือแมริออท
 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด
 บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท ปุริ จ ากัด
 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 Stenden Thailand
 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด
 บริษัท ทรูทัช จ ากัด

นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ

นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ รายงานสรุปจากการฝึกปฏิบตัิงาน ภาคการศึกษา 1.1/2560
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560



LA-Studentsท างานเป็น

นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิ รายงานสรุปจากการฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคการศึกษา 1.1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
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นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ รายงานสรุปจากการฝึกปฏบิัตงิาน ภาคการศึกษา 1.1/2560
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560



LA-Studentsท างานเป็น
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัตงิาน 7-11

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เข้าอบรม

เตรียมความพร้อมก่อนลงฝึกปฏิบัติงาน 
ณ ร้านสะดวกซ้ือ 7-11

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

Orientation 7-11 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ
เข้ารับฟังปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏบัติงาน 7-11

เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยรับโอวาทจากดร.ศิรินันท์ กฤษณจินดา 
หัวหน้าสาขาวิชาฯ และคณาจารย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
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LA-Studentsท างานเป็น

Relaxing Kaohsiung เที่ยวทุกตรอกซอกซอยนครเกาสง

นางสาวอารยา อยู่เย็นเป็นสุข บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ล่ามไทย-จีน จีน-ไทย ให้กับบริษัทท่องเที่ยว 
Welcome Holiday (惠康假期) ในงานนิทรรศการ “Relaxing Kaohsiung เที่ยวทุกตรอกซอกซอยนครเกาสง”

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดยกองการท่องเที่ยว เทศบาลนครเกาสง 
ร่วมกับผู้ประกอบการบริษัทการท่องเที่ยว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

งานมหกรรมการศึกษาต่อตา่งประเทศ คร้ังที่ 14 (OCSC International Education Expo 2017)

นางสาวกานต์สินี รอดเลี้ยง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่
ล่ามประจ าบูธของ Jiangsu Province Education 

Department (江苏省教育厅) ในงาน 
“มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14” 

(OCSC International Education Expo 2017) ระหว่างวัน
เสาร์ที่ 11 และ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 

ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
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LA-Studentsเด่นภาษา
จ าลองสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 2560

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ จัดกิจกรรมจ าลองการสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันแปล-ล่ามจีนไทย-ไทยจีนสองภาษา ครั้งที่ 6
จัดโดย ชมรมสร้างสรรค์งานเเปล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน และห้องเรียนขงจื๊อ 

ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

การแข่งขันแปล-ล่ามจีนไทย-ไทยจีนสองภาษา คร้ังที่ 6
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LA-Studentsเด่นภาษา
จ าลองสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 2560

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ จัดกิจกรรมจ าลองการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
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LA-Events/Activities

ฝึกซ้อมร าวงพื้นบ้าน Awa-Odori

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจฝึกซ้อมร าวงพ้ืนบ้าน Awa-Odori โดยคณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดโทคุชมิะ 
เจ้าหน้าที่และผู้อ านวยการบริหารจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม

เข้าร่วมร าวง Awa-Odori ในงานเทศกาลร าวง-บงโอโดริ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ 
ซ่ึงเป็นงานใหญ่ปิดท้ายการเฉลิมฉลองวิเทศไมตรีไทย-ญี่ปุ่น ครบรอบ 130 ปี จัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ร่วมร าวงในขบวนร า Awa-Odori ในงานเทศกาลร าวง-บงโอโดริ 
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
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LA-Students

โครงการ Japanese Language Program for Overseas Partner University Students 2017 

Talents

นางสาว กนกวรรณ รินสาธร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เป็นตัวแทนประเทศไทย 
ได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วม โครงการ Japanese Language Program for Overseas Partner 

University Students 2017 จัดโดย Japan Foundation ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560

รายการ 7-11 Cute Boys and Girls ตอนที่ 7 นี้ น าเสนอเรื่องราวของ นางสาวศุภกานต์ สุขก้อน (น้องตาว)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ที่ไม่ได้มีดีแค่ภาษาญี่ปุ่น เพราะนอกจากจะมีผลการเรียนดี ยัง

รับติวภาษาญี่ปุ่น และเป็น Brand Ambassador ของสถาบันฯ รวมไปถึงการมีงานอดิเรก เช่น การคอสเพลย์ อีกด้วย
สามารถติดตาม YouTube : สถานีโทรทัศน์ฝึกปฏิบัติ PIM STATION คณะนิเทศศาสตร์ ขอขอบพระคุณทีใ่หโ้อกาสกับนักศกึษาของเรา
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ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิชญา ติยะรัตนาชัย "อ.ออม" 

Talents

(อาจารย์ประจ า สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจ าปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560

อ.ออม ผู้ให้ความรู้ และประสบการณ์ ด้วย
ความชัดเจน ตรงประเด็น 

ทุ่มเทแรงกายแรงใจ 
ผู้สอนนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

ด้วยมืออาชีพ
ด้วยค าสอนทีน่ักศึกษา

ลูกศิษย์ ศิษย์เก่า มักจะได้ยินเสมอ

"โอกาสก็เหมือนไอติม ไม่กินก็ละลาย"

"ถ้ามีคนหนึ่งคนท าได้ เราก็ต้องท าได้"

"Practice makes Perfect"

เครดิตอ้างอิงรูปภาพ : 
ส านักทรัพยากรมนุษย์ @ PIM
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อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

บรรยายหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย” ให้แก่นักธุรกิจ
ด้านการค้าและการลงทุนนประเทศไทย และร่วมเวทีเสวนาพิเศษ
พร้อมกับ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อ านวยการส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในงานสัมมนา 
“เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่”

(瞄準新南向連結新商機) จัดโดย “สถาบันวิจัยพัฒนาธุรกิจ” 
(Commerce Development Research Institute, 

商業發展研究院) ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมกระทรวงเศรษฐการ ไต้หวัน 

ณ NTUH International Convention Center 
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

บรรยายหัวข้อ “ภาพรวมระบบการเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย” และ “กลยุทธ์การ
จัดท าหลักสูตรการสอนภาษาจีน” ส าหรับ

ชาวต่างชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ National Cheng Kung University 

( NCKU, 國立成功大學 ) จัดโครงการโดย 
ศูนยภ์าษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉิงกง (NCKU) 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
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บรรยายหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นในประเทศไทย”
ให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ไต้หวัน จัดโดย 

คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยผิงตง 
(National Pingtung University,

國立屏東大學) ไต้หวัน เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญีปุ่่นดว้ยภาษาญีปุ่่น หัวข้อ “การชงชาญี่ปุ่น”  

อาจารย์ Dr. Hideo Maruyama อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การชงชาญี่ปุ่น” ให้แกบุ่คคลทั่วไป

ในกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่น 
จัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 

ณ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

น าเสนอบทความเรื่อง “แผนกลยุทธ์ความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ กรณีศึกษา

นักเรียนไทยในไต้หวัน” （新南向政策之教育交流與合作策略：

以泰國學生來臺留學為例） ในงาน International 
Conference of the Modern Chinese Literature in 2017 

（2017年近現代中國語文國際學術研討會）
จัดโดย ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง 
(National Pingtung University, 國立屏東大學) ไต้หวัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

November  - December 2017 Page … 16



LA-Networks/Academic Services

อาจารย์เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
เร่ือง “อบรมการให้ค าปรึกษาอย่างมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรในโครงการ Smile Center 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

คณาจารย์ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาญี่ปุ่นธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “Colour your Life . . . Brush up your Languages and Get your Jobs :

สีสันแห่งภาษา น าพาสู่อาชีพ Thailand 4.0” และตัวเเทนนักศึกษา 3 สาขาวิชา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนภาษาในรั้ว
มหาวิทยาลัย ให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมจัดกิจกรรมฐาน Workshop ฐานกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

Young Creative Program ตอน “Colour your Life . . . Brush up your Languages 
and Get your Jobs : สีสันแห่งภาษา น าพาสู่อาชีพ Thailand 4.0”
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คณาจารย์ นักศึกษา และศูนย์อารยปัญญา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดบูธฐานกิจกรรมบิงโก 3 ภาษา ประกอบด้วย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ให้แก่น้องๆ นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน

ผ่านกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 และวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 
จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนผ่านกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
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Overseas Mandarin Chinese Teacher Training Program (Bangkok)

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ร่วมกับ ศูนยภ์าษาจีน National Cheng Kung University (國立成功大學文學院華語中心 )
ร่วมจัดโครง Overseas Mandarin Chinese Teacher Training Program (Bangkok) โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานจาก

Ms. Jill Lai Educational Attache, Taipei Economic and Cultural Office in Thailand Prof. Huang, Sheng-Song 
ผู้อ านวยการศูนย์ภาษาจีน National Cheng Kung University 

และอาจารย์สุพิชญา ชัยโชติรานันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
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Fo Guang University Short Course Program

Prof. Shangmao Chen Department of Public Affairs ร่วมกับส านักวิเทศสัมพันธ์ จัดงานบรรยายพิเศษและฝึกอบรม
ให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560 

ขอบพระคุณ กิจกรรมดีๆ และรูปภาพ จากส านักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

30/10/60 บรรยายหัวข้อ 
Overview of Taiwan & Fo Guang

และ กิจกรรม Get Together 
30/10/60 บรรยายหัวข้อ 

What is South East Asia? 
และหัวข้อ Over view of Thailand

1/11/60 ฝึกปฏิบัติท าอาหาร เสี่ยว หลง เปา และขนมปังไต้หวัน 

2/11/60 
เยี่ยมชม บริษัท โรงงาน

แม่รวย (โก๋เก๋) จ ากัด และ
บริษัท ลี่ เวย อินดัสทรี 

จ ากัด

3/11/60 ฝึกปฏิบัติเรียนท าผัดไทย ข้าวเหนียวมูน และขนมบัวลอยไข่หวาน
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ศูนย์สอบ TOCFL

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมไทเปประจ าประเทศไทย และศูนย์แนะเเนวการศึกษาต่อไต้หวัน จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน 

(TOCFL) ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ Band A Band B และ Band C 
ซึ่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นศูนย์สอบ TOCFL เเห่งที่ 2 ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 

รองจากศูนย์สอบสมาคมจงหัว แห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลยั

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
ห้องฝึกปฏิบัติการต่างๆ ให้แก่คณาจารย์และนักเรียนรู้จักสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มากยิ่งข้ึน และแนะน าหลักสูตร

การเรียนการสอนแบบ Work-based Education โดยตัวเเทนนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
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โครงการ Domestic High Level Talent Program ณ Fo Guang University ไต้หวัน

คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สาขาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ 
และคณาจารย์ ส านักการศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการ Domestic High Level Talent Program

ณ Fo Guang University ไต้หวัน

17/11/60 เยี่ยมชมคณะ และอาคารเรียน
Fo Guang University 

ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะการบิน และห้องสมุด เป็นต้น
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โครงการ Domestic High Level Talent Program ณ Fo Guang University ไต้หวัน

20/11/60 ฟังบรรยายเรื่อง Introduction of Economics และ Analyzing Taiwan Economy 
วิทยากรโดย Prof. Tseng Ming Shen Department of Applied Economics, Fo Guang University ไต้หวัน

21/11/60 ฟังบรรยายเรื่อง The Pattern of Exchange Rate and Regional Economic Integration: 
The case of Taiwan วิทยากรโดย Associated Professor Chung Chien-Ping, Department of 

International Business, Shih Chien University, ไต้หวัน
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โครงการ Domestic High Level Talent Program ณ Fo Guang University ไต้หวัน

22/11/60 ฟังบรรยายเรื่อง เทคนิคและวิธีการเล่นหมากล้อม 

22/11/60 พบปะเเละหารือ Prof. Liu Shanqi รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารจาก Fo Guang University

23/11/60 เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานผลิตลูกพลับ（金漢柿餅教育農園）ศูนยเ์พาะพันธุ์การปลูกต้นกระบองเพชร
（福祥仙人掌與多肉植物園） Ping-Lin Tea Museum（新北市坪林茶業博物館）

26/11/60 ฟังบรรยายเรื่อง ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่น่าสนใจของเมืองท่องเที่ยวในไต้หวัน
วิทยากรโดย Prof. Jimmy Chen（陳志賢）Head of Management Department, และ

เรื่อง ลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์ในแต่ละท้องถิ่น วิทยากรโดย Assistant Prof. Hsiung Ming-Lee（熊明禮）
Lecturer at Management Department, Fo Guang University
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โครงการ Domestic High Level Talent Program ณ Fo Guang University ไต้หวัน

27/11/60 บ าเพ็ญประโยชน์และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ณ วัด Gold Guang Min (金光民寺) เมืองนิวไทเป 
28/11/60 เยี่ยมชม Fo Guang Shan Taipei Vihara (佛光山台北道場) เมืองไทเป ซึ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งของวัดฝัวกวาง

29/11/60 ฟังบรรยายเรื่อง Local Cultural Industry in Yilan วิทยากรโดย Prof. Jimmy Chen（陳志賢主任）
Head of Management Department  และเรื่อง Taiwan's hot spring industry and travel plan for Yilan

วิทยากรโดย Ass. Prof. Hsu Yu-Lun (徐郁倫副教授) Department of Management , Fo Guang University
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โครงการ Domestic High Level Talent Program ณ Fo Guang University ไต้หวัน

30/11/60 ฟังบรรยายเรื่อง An Introduction of Taiwan and Recent Regional Development 
in South-East Asia วิทยากรโดย Prof. Chung-Young Chang Department of Public Affairs, Fo Guang University

และนักศึกษาสรุปรายงานการเข้าร่วมโครงการตลอด 15 วันที่ผ่านมา
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง
สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน ์และNational Cheng Kung University ไต้หวัน

อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ
Prof. Dr. CHEN Yuh-Neu College Dean and Professor of History National Cheng Kung University ไต้หวัน

เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
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International Foundation of Education and Cultural Exchange (IFECE)

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และ ส านักวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับและประชุมหารือกับ International Foundation 
of Education and Cultural Exchange (IFECE) เกี่ยวกับการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นในอนาคต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Cheng Shiu University

อาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ หัวหน้า
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ต้อนรับและประชุมหารือกับ 
Dr. Tai Wan-Ping (戴萬平) 

International Business Department, 
Cheng Shiu University ไต้หวัน 

เพื่อหารือในการจัดโครงการความร่วมมือใน
โครงการแลกเปลี่ยนซึ่งก าลังเกิดขึ้นในอนาคต

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

Lub d Hostel 
ศูนย์อารยปัญญา เข้าพบประหารือกับ
Lub d Hostel เพ่ือประชุมจัดฝึกอบรม
หลักสูตรภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
Front Desk Lub d Hostel’s Staff 

และอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร
Effective Business Email Writing 

และหลักสูตร Culminating Business Presentation
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International Foundation of Education and Cultural Exchange (IFECE)

ทีมคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ และศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา ได้รับ
การต้อนรับจากผู้บริหารบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด และดงูานเยี่ยมชมแบรนด์ต่างๆ โดยเฉพาะแบรนด์ NYX 

ไดช้ม Studio NYX Masterclass พบผู้บริหารของแบรนด์ ซึ่งเป็น Talent ขององค์กร คุณตรัสวิน ตาอ่ิน 
ต าแหน่ง Lead Makeup Artist NYX Professional Make up, Area Manager NYX, EVE and BOY

Yves Saint Laurent

LANCÔMEBiotherm

Shu Uemura

Botanicals Fresh Care

L'oreal PROFESSIONNEL PARIS

NYX
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คุยเฟื่องเรื่องญี่ปุ่น
โดย ออแอ๋ว

ตอน อ่านมาเล่า “Japan Success: ธุรกิจส าเร็จได้ด้วยใจรัก”

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ด้วยภารกิจหลากหลายท าให้ห่างหายจากคอลัมน์คุยเฟื่องเรื่องญี่ปุ่น    
ไปหลายเดือน คราวนี้พอมีเวลาขอน าเรื่องที่ได้อ่านมาเล่าสู่กันฟัง  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท างานให้กับทุกท่านต่อไป 

เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ มาจากหนังสือชื่อ “Japan Success: ธุรกิจส าเร็จได้ด้วยใจรัก”
ที่รวบรวมเรื่องราวความส าเร็จของชาวญี่ปุ่นในหลากหลายสาขาอาชีพที่ มีการสะท้อนแง่มุมการ
ท างาน การฝ่าฟันปัญหาต่างๆ จนประสบความส าเร็จ ซึ่งหนึ่งในผู้ประสบความส าเร็จที่หนังสือเล่มนี้
น ามาเขียนถึง คือ Eriko Horiki สุภาพสตรีผู้พลิกโฉมหน้าวงการกระดาษสาญี่ปุ่น หรือ วะชิ    
โดยไม่มีความรู้เรื่องกระดาษสา (ในบทความต่อจากนี้ขอเรียกว่าวะชิ-ผู้เขียน) และศิลปะมาก่อน    
ยิ่งไปกว่านั้นในขณะด าเนินธุรกิจเธอยังประสบปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นมะเร็งซึ่งอาจคร่าชีวิตของเธอไป
ได้ทุกเมื่อ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการท างานของเธอ ด้วยความพยายามและทุ่มเทของเธอ
ท าให้กระดาษสาญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักในระดับโลก ถูกน าไปใช้ในงานสถาปัตยกรรมการตกแต่งมากมาย

November  - December 2017 Page … 29

อะไรคือแรงบันดาลใจใน

การท างานของเธอ ท าไมเธอจึงกล้า

ท าในสิ่งที่ตนเองไม่มีประสบการณ์ 

และไม่มีความรู้มาก่อน 

ลองตามมาดูกันนะคะ
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Eriko Horiki เกิดเมื่อค.ศ. 1962 เป็นสาวเกียวโต เมื่อเรียนจบมัธยมปลายเธอได้เข้าท างาน
เป็นเสมียนด้านบัญชี ที่ธนาคารแห่งหนึ่งและหลังจากท างานที่ธนาคารได้ระยะหนึ่ง มีคนชักชวนให้เธอ
ไปท างานด้านบัญชีกับบริษัทผลิตสินค้าจากกระดาษสาญี่ปุ่นหรือวะชิ ซึ่งอยู่ที่จังหวัดฟุคุอิ การท างานที่
บริษัทแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นท าให้เธอได้เห็นกระบวนการท าวะชิ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สืบทอด
มาเป็นเวลากว่า 1,500 ปี ท าให้เธอได้ตระหนักว่ากระบวนการท าวะชิที่ต้องดึงเส้นใยธรรมชาติ
ออกมาจากเปลือกไม้ชนิดพิเศษนั้นเต็มไปด้วยความซับซ้อน มีกระบวนการขั้นตอนมากมายและต้อง
อาศัยความอดทนอย่างมาก กว่าจะได้มาซึ่งกระดาษที่มีลวดลายงดงาม ในการคลุกคลีกับอุตสาหกรรม
ผลิตวะชินี้ท าให้ Eriko คิดว่า กระดาษเป็นสินค้าที่มีความส าคัญมากส าหรับประเทศญี่ปุ่นเพราะใน
ภาษาญี่ปุ่น ค าว่ากระดาษออกเสียงว่า Kami (紙) เป็นกระดาษสีขาวที่ใช้ในการห่อของขวัญ ใช้เป็น
ซองใส่เงิน หรือเป็นแผ่นปิดประตูห้อง กระดาษคือสัญลักษณ์ของการช าระล้างสิ่งต่างๆให้สะอาด
บริสุทธิ์ ยิ่งไปกว่านั้น Kami (紙) ยังพ้องเสียงกับค าว่า kami (神) ที่หมายถึงเทพเจ้าด้วย วะชินั้น
แต่เดิม คือกระดาษแผ่นเล็กๆ ขนาดไม่เกิน 3x6 ฟุต ที่น ามาท าเครื่องเขียน นามบัตร กระดาษห่อ
ของขวัญหรือหนังสือ ซึ่งกระดาษวะชิแผ่นเล็กๆ นี้ สามารถทดแทนได้ง่ายด้วยกระดาษที่ผลิตจาก
เครื่องจักร 

Eriko’s code 
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“ฉันไม่มีทั้งความรู้

ด้านศิลปะ ด้านธุรกิจหรือ

แม้แต่เงินที่จะลงทุน

สิ่งเดียวที่ฉันมีและมีอย่างมากมาย

ก็คือความปรารถนาอย่างแรงกล้า”

ที่มา : www.eriko-horiki.com
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สิ่งที่น่าสนใจในตัวของ Eriko เกิดขึ้น
หลังจากที่บริษัทผลิตวะชิที่ เธอท างานอยู่ต้อง   
ปิ ดตั ว ล ง เนื่ อ งจ ากประสบภาวะขาดทุ น    
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพรา ะมี ต้ นทุ นการผลิ ตสู ง 
ผลิตภัณฑ์มีราคาแพงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตจากกระดาษที่ท าด้วยเครื่องจักร เธอจึง
ตัดสินใจตั้งบริษัทผลิตวะชิด้วยตนเอง เพราะ
เล็ ง เห็ นว่ าห ากสถานการณ์ยั ง เป็ นแบบนี้ 
กระดาษท ามือหรือวะชิคงจะสูญหายไปจาก
ประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอนซึ่งหมายความว่า 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นก็
จะต้องสูญหายไปด้วย เธอจึ งตัดสินใจท า     
ทุกวิถีทางเพื่อรักษาสิ่งมีค่านี้ไว้ โดยไม่ได้คาดคิด
ถึ ง ปัญหาและอุ ป สรรคต่ า ง ๆที่ จ ะ ตามมา    
อย่างมากมาย Eriko เริ่มธุรกิจวะชิด้วยการ  
ขอทุนจากบริษัทผู้สนับสนุนและก่อตั้งกลุ่มผู้ผลิต
วะชิขึ้น โดยที่ตนเองก็ยังไม่มีความรู้ใดๆ ในการ
ผลิตวะชิเลยแม้แต่น้อย ท าให้เธอต้องใช้เวลานาน
กว่าจะได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ผลิตวะชิ   
คนอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้นเธอยังไม่เคยเรียนด้าน 
การออกแบบหรือศิลปะจากสถาบันใดมาก่อน 
อีกทั้งไม่มีความรู้ด้านธุรกิจด้วย เรียกว่าเป็นการ
เริ่มต้นธุรกิจแบบ คนที่มีต้นทุนติดลบก็ว่าได้  
แต่สิ่งเดียวที่เธอมีและมีอย่างมากมายก็คือ 

“ความปรารถนาอย่างแรงกล้า” !!!! 

ในปีแรกที่ตั้งกลุ่มวะชิขึ้น บริษัทขาดทุน
ถึง 30 ล้านเยนจนกลุ่มทุนที่ให้เงินสนับสนุน
เกือบจะบังคับให้เธอล้มเลิกกิจการ แต่เธอก็ยัง
ยืนยันที่จะด าเนินกิจการต่อ ในเวลานั้นคน  
ร อ บ ข้ า ง ต่ า ง บ อ ก ว่ า เ ธ อ ไ ม่ มี ท า ง ที่ จ ะ     
ประสบความส าเร็จในด้านนี้ เพราะนอกจาก  
ไม่มีความรู้เรื่องการท าวะชิแล้ว เธอยังไม่เคย
เรียนศิลปะ ไม่มีความรู้ทางธุรกิจ แต่เธอก็ไม่ได้
ย่อท้อและหมดหวังแต่อย่างใด สิ่งที่ท าให้เธอ  
ฮึดสู้คือความบังเอิญที่ได้เห็นเครื่องปั้นดินเผา
รูปทรงสวยงามชิ้นหนึ่งที่มีอายุกว่า 3,000 ปี 
เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นโดยชาวนาธรรมดาๆ
คนหนึ่ง ไม่ใช่ศิลปินที่มีชื่อเสียงแต่อย่างใด 

เธอจึงเกิดความเชื่อมั่นว่าคนที่จะท างานศิลปะ 
ไม่จ าเป็นต้องจบจากสถาบันศิลปะใดๆ ทุกคน  
มีความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและสามารถ
สร้างสรรค์งานศิลปะได้เช่นกัน 

หลังจากนั้นอีก 13 ปี คือในปี 2000 ความ
มุ่งมั่นของเธอก็ประสบความส าเร็จ เมื่อเธอ
สามารถจัดตั้งบริษัทของตนเองได้ส าเร็จด้วยทุน
จดทะเบียนถึง 14 ล้านเยน และมีพนักงาน 7 
คน ในขณะที่ธุรกิจก าลังไปได้ด้วยดี เธอกลับ
พบว่าตนเองเป็นมะเร็งและอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่
นาน นับเป็นฝันร้ายอีกครั้งในชีวิตของเธอ 
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อย่างไรก็ตาม Eriko ไม่ได้ท้อแท้ต่อความเจ็บป่วยของตน เธอบอกกับตัวเองว่า ตนเองจะ 
ตายไม่ได้ เพราะเธอต้องรับผิดชอบบริษัทต่อไป หลังจากที่คิดได้อย่างนี้แล้วเธอได้เข้ารับการรักษา 
รวมทั้งพยายามรักษาสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง ในที่สุดเธอก็หายจากโรคร้ายและกลับมามุมานะในวงการ
วะชิได้อีกครั้ง ในการล้มป่วยและมีประสบการณ์เฉียดตายนี้ท าให้เธอได้แง่คิดว่า 

มนุษย์เราที่ถือก าเนิดมาในโลกใบน้ี ไม่มีใครรู้ว่าตนเองจะตายเมื่อใด สิ่งส าคัญคือเราต้อง
รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรมากกว่า 

ปัจจุบันเธอมีชื่อเสียงในวงการวะชิ มีโอกาสจัดแสดงผลงานในนิทรรศการหลายครั้ง ตั้งแต่   
ปี 1988 จนถึงปัจจุบันทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ ทั้งที่ ฟินแลนด์ อิตาลี เดนมาร์ค เยอรมนี 
ฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น อีกทั้งได้รับรางวัลมากมาย ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

ตัวอย่างผลงานของ Eriko Horiki

Washi สร้างสรรค์
กับกระจกและเหล็ก

ผลงานของ Eriko มีความน่าสนใจและมีเสน่ห์เพราะแตกต่างจากวะชิแบบดั้งเดิมโดยเธอผลิต
ให้มีขนาดใหญ่และน าไปประยุกต์ใช้กับวัตถุอื่นๆ เช่น โคมไฟ กระจก รถยนต์ อะลูมิเนียม เป็นต้น 
ท าให้วะชิ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดนวัตกรรมในทางสถาปัตยกรรม และงานออกแบบแนวใหม่ 
ซึ่งตัวเธอนั้นเน้นย้ าเสมอว่า วัฒนธรรมคือสิ่งที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการใช้สอยในทุกๆวัน นวัตกรรม
ใหม่ๆ กับสิ่งดั้งเดิมจึงใช่ว่าจะสวนทางกันเสอไป การปรับตัวและสร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ให้กับวะชิ     
ซึ่งเป็นสิ่งดั้งเดิมจะช่วยท าให้สิ่งนั้นด ารงอยู่ได้ ต่อไปในอนาคต 
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นอกจากนั้น Eriko ยังเชื่อว่า ศิลปะคือธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล อารมณ์
ความรู้สึก และความสัมพันธ์ของชีวิต จึงท าให้เธอเลือกออกแบบวะชิให้เป็นธรรมชาติมากกว่าตั้งใจ 
ท าให้สวยงาม

A. Washi & Interior Design by Eriko Horiki

B. Washi & Interior Design by Eriko Horiki
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งานออกแบบวะชิของเธอนั้นต้องใช้คนท าร่วมกันประมาณ 10 คน ท าให้มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
อยู่มากมาย เช่น อุณหภูมิ จังหวะการท าลวดลาย การลงสี ฯลฯ ในการท าวะชิทุกครั้งสิ่งที่ควบคุมได้ 
มีเพียง 70 % ส่วนที่เหลือ 30% นั้นควบคุมไม่ได้ แต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้นี้กลับกลายเป็น เรื่องดีเพราะ
กลายเป็นศิลปะเฉพาะบนวะชิที่มีชีวิตชีวาท าให้เกิดความแตกต่าง ท าให้วะชิมีคุณค่ามากขึ้น 

Production of washi by Eriko Horiki

การที่ผู้หญิงธรรมดาๆ คนหนึ่งซึ่งไม่มีความรู้ทั้งเรื่องธุรกิจ เรื่องการผลิตวะชิ เรื่องศิลปะ 
อย่าง Eriko ประสบความส าเร็จได้นั้นเป็นเพราะ เธอตกหลุมรักในสิ่งที่ตนเองท า หรือตกหลุมรัก ใน
งานที่ท า ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประสบความส าเร็จทุกคนต้องมี 
ท าไมการตกหลุมรักในงานที่ท าจึงเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ ???? 
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ที่มา : www.eriko-horiki.com

เพราะเมื่อเรารักในงานที่ท า เราจะรู้สึกตื่นเต้นไปกับการท างาน
และพยายามทุ่มเทท างานโดยอัตโนมัติแล้วสิ่งนี้ก็จะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง 
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คุณสมบัติของผู้ที่จะประสบความส าเร็จ 
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คนที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่เป็นคนที่จุดไฟในตัวด้วยตนเอง ซึ่ง Eriko ก็เป็นเช่นนั้น 
เธอมีความมุ่งมั่น เธอมีความกระตือรือร้นที่จะไล่ล่าความฝันของตน ความรักในงานที่ท าและการมี
เป้าหมายที่ชัดเจนของเธอที่ตั้งใจจะท าให้วะชิยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นคือแรงผลักดัน
หรือเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่ท าให้เธอสามารถจุดไฟในตัวได้ และการที่เธอล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งแต่ 
ไม่ยอมย้อท้อต่อชะตาชีวิต รักษาตัวจนหายและกลับเข้ามาในวงการวะชิสานธุรกิจต่อ จน       
ประสบความส าเร็จมีชื่อเสียงมาจนทุกวันน้ีแสดงให้เห็นว่า

เรื่องราวของ Erikoสะท้อนให้เห็นถึง การพยายามสร้างคุณค่าให้กับตนเองด้วยความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ 
เป็นวิถีแห่งการสร้าง”คุณค่าในการด ารง(ชีวิต)อยู”่ หรือที่เรียกว่า ikigai（生き甲斐）ซึ่งสามารถแสดง
ได้ด้วยไดอะแกรมต่อไปนี้
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   http://angle.org/th/j-lifestyle/jidea/ikigai.html)
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ความคิดหรือทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตและโชคชะตาได้ 
เพราะชีวิตคือภาพสะท้อนของความคิด คิดอะไรได้อย่างนั้น 
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หลักการ Ikigai (生き甲斐) 
คุณค่าในการด ารง(ชีวิต)อยู่
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ดังนั้น Ikigai จึงเป็นความสมบูรณ์ของชีวิตที่ไม่เพียงแต่ท าทุกอย่างเพื่อตนเอง
แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลกด้วย!!!

ลองมองย้อนดูตัวเราว่าได้สร้าง ikigai อย่างที่ Eriko Horiki
ได้กระท าให้กับวงการวะชิ แล้วหรือยัง ???

ถ้ายัง ถึงเวลาที่ต้องค้นหา และจุดไฟในตัวให้ลุกโชน ได้หรือยัง ?????
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สิ่งที่เรารัก
หรือมีความสุข
ที่จะท า

สิ่งที่โลกใบนี้
ต้องการ

สิ่งทีส่ร้าง
รายได้
ให้กับเรา

สิ่งที่เรา
ท าได้ดี 

ikigai เป็นความสมดุลขององค์ประกอบสี่อย่าง ได้แก่ 
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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

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุสอนวา่ ........ 
ถ้าท่านปรารถนาจะเป็นใหญ่
จงตั้งต้นจากจุดน้อยไปก่อน
ถ้าท่านต้องการสร้างตึก
จงคิดถึงรากตึกเสียก่อน
ถ้าตึกมีความสูงเท่าใด รากมันก็ต้องลึกไปเช่นกัน
การสร้างตนก็เป็นเช่นนั้น
รากของความยิ่งใหญ่อยู่ที่ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ความเช่ือฟัง และความมีวินัยนี่เอง

จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ


