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สวสัดีครบั ท่านสมาชิกผู ้อ่าน TPA News 

ทุกท่าน กลับมาพบกับคอลัมน์

สนุกกับภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วในฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558 ฉบับนี ้

จะได้พบกับเรื่องราวอะไรนั้น ติดตามได้ในล�าดับต่อไปเลยนะครับ

ขณะที่ผู้เขียน เขียนต้นฉบับอยู่นี้ก็เป็นช่วงกลางเดือนตุลาคม

ซึ่งเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง (ประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน) 

หรือทีภ่าษาญีปุ่น่เรยีกว่า 秋 (Aki) พอด ีโดยช่วงต้นฤดใูบไม้ร่วง (เดอืน

ตุลาคม) ซึ่งต่อเนื่องจากฤดูร้อน อากาศที่ร้อนจัดจากฤดูร้อนจะค่อยๆ 

เยน็ลง ด้วยสภาพภมูอิากาศทีเ่ยน็สบายจงึเป็นช่วงทีม่กีารจดักิจกรรม

ต่างๆ มากมาย เช่น เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง, การแข่งขันกีฬา ฯลฯ ชาว

ญี่ปุ่นจึงเรียกฤดูใบไม้ร่วงว่าเป็นฤดูแห่งการกิน ฤดูแห่งกีฬา ฤดูแห่ง

การอ่าน ฤดูแห่งศิลปะ เป็นต้น กิจกรรมหลักๆ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของ

ญี่ปุ่นมีดังต่อไปนี้

●	 ฤดูใบไม้ร่วงแห่งกีฬา (Supotsu no aki スポーツの秋) มี

การจัดการแข่งกีฬา (Undokai 運動会) ตามโรงเรียนต่างๆ ก่อนหรือ

หลังวันหยุดประจ�าปีของญี่ปุ่นที่เรียกว่า วันกีฬาและสุขภาพ (Taiiku 

no hi 体育の日) 

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

●	 ฤดูใบไม้ร่วงแห่งวัฒนธรรม (Bunka no aki 文化の秋) 

หรือฤดูใบไม้ร่วงแห่งการอ่าน และศิลปะ มีการจัดเทศกาลวัฒนธรรม 

(Bunkasai 文化際) เทศกาลดนตรี (Ongakusai 音楽祭) และงาน

เทศกาลของมหาวิทยาลัย (Daigakusai 大学祭) เป็นต้น

●	 ทานาบาตะ (Tanabata 七夕)  

●	 โอบ้ง (Obon お盆)  

จะขอพูดถึงงานเทศกาลวัฒนธรรม (Bunkasai 文化際) ใน

ประเทศญี่ปุ่นนะครับ งานเทศกาลวัฒนธรรมนี้เป็น

กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อน�าเสนอผลงานของนักเรียน

ทัง้ชัน้ประถม และมธัยม ซึง่ชือ่เรยีกภาษาญีปุ่น่กอ็าจเรยีกได้แตกต่าง

กันออกไป เช่น Gakuensai (学園祭) หรือ Gakkosai (学校祭) งาน

เทศกาลของโรงเรียนจะมีกิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้

● การแสดงจากนักเรียน เช่น การแสดงละคร การแสดง

ดนตรี การเต้น ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนในชมรมต่างๆ 

●	 การเปิดร้านอาหารหรอืร้านอาหารโดยแปลงโฉมห้องเรยีน

หรือโรงยิม

เทศกำลประจ�ำฤดู

ใบไม้ร่วง
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●	 การจัดการสัมมนาโดยมีวิทยากรเป็นบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 

หรือคอนเสิร์ตโดยเชิญนักร้องหรือนักดนตรีที่ได้รับความนิยม

●	 การออกร้านขายสินค้าต่างๆ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยก็จะมีงานเทศกาลวัฒนธรรม เช่น

เดียวกัน แต่จะเรียกว่า งานเทศกาลมหาวิทยาลัย หรือ 

Daigakusai (大学祭) โดยกิจกรรมเด่นๆ ของงานเทศกาล

มหาวิทยาลัยจะมีดังต่อไปนี้

●	 กจิกรรมทีเ่ชญิบคุคลภายนอกมาเข้าร่วม เช่น การสมัมนา, 

การเสวนา ทอล์คโชว์โดยบคุคลทีม่ชีือ่เสยีงหรอืนกัแสดงตลก คอนเสร์ิต

หรือการแสดงสดโดยนักร้องที่มีชื่อเสียง การออกร้านขายสินค้าใน

แต่ละท้องถิ่น

●	 กิจกรรมที่นักศึกษาเป็นผู ้จัด การแสดงบนเวทีของ

นักศึกษาจากชมรมต่างๆ การจัดการประกวดต่างๆ เช่น Miss Univer-

sity การจัดการแข่งขันตอบค�าถาม

●	 กจิกรรมการจดันทิรรศการ การแนะน�ากจิกรรมของชมรม

ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย การน�าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ก�าลัง

ศึกษาอยู่

●	 กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด การแนะแนวการ 

เข้าศึกษาต่อ (Open Campus) การจัดงานคืนสู่เหย้าของนักศึกษาที่

จบการศึกษาไปแล้ว (Homecoming Day) การจ�าลองชั้นเรียน และ

การสาธิตการสอนโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนั้น การสัมมนาโดย

อาจารย์ที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนั้นๆ 

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมของ ส.ส.ท. เองก็ก�าลังจะมีการ

จัดงานของโรงเรียนในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้าง

เย็นสบาย งานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้

แนวคิด Language toward the Future นั่นคือการเรียนรู้ดูวัฒนธรรม

ประจ�าภาษา โดยงานจะจดัขึน้ในวนัเสาร์ที ่21 พฤศจกิายน 2558 ตัง้แต่

เวลา 9.00 - 16.00 น. ทีส่มาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย- ญ่ีปุน่) สขุมุวทิ

ซอย 29 

กจิกรรมในงานกไ็ม่ต่างกบัของประเทศญีปุ่น่มากนกั ในงานจะ

มีการสัมมนา เสวนา สาธิต กิจกรรม การแสดง การออกร้าน และบูธ

ของสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ในลักษณะของสาระ บันเทิง 

ความรูเ้พือ่ต่อยอดสูก่ารสร้างอาชพีในอนาคต โดยกจิกรรมหลกัๆ ในวนั

งานจะมีดังนี้

●	 การสัมมนาเพื่อการพัฒนาตนเอง โดยจะมี 4 หัวข้อ 

ด้วยกัน คือ 

1) Japanese Hospitality : Omotenashi 

2)  Table Manners and Etiquettes 

3)  ภาษาพาสู่อาชีพในฝันได้อย่างไร ? 

4)  เรียนรู้เรื่องไวน์ 

●	 การแสดง อาทิ ร�าพัด การตีกลองไทโกะ การแสดงหน้า- 

กากจีน การแสดง Cover Dance เป็นต้น

●	 กิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

●	 พิธีชงชาญี่ปุ่น โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น

●	 การออกบูธของสถาบัน และองค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งของไทย

และญี่ปุ่น ได้แก่ JNTO JASSO KTO ABK TNI 

●	 การออกบูธร้านอาหาร สินค้า และของที่ระลึกต่างๆ

●	 การแข่งขันท�าข้าวกล่อง TPA Bento Champion 2015

●	 กิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม โดยเรียนรู้ภาษา

พร้อมไปกับการการสาธิตการท�าอาหารญี่ปุ่น ไทย เกาหลี เป็นต้น

ท่านสมาชิกผู้อ่าน TPA News ท่านใดที่สนใจสามารถติดตาม

ข่าวสารของงานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรม เเรียนรู้ดูวัฒนธรรม

ประจ�าภาษา “Language toward the Future” ประจ�าปี 2558 ได้ที่  

www.tpa.or.th/slc www.facebook.com/TPAacademy, www.face-

book.com/TPARangsitSchool

ส�าหรับฉบับนี้ต้องขอลาท่านผู้อ่านไปก่อน แล้วกลับมาพบกับ

เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมใน TPA News ฉบับหน้านะ

ครับ สวัสดีครับ

ข้อมูลอ้างอิง : 

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/embassy/national.htm

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%8C%96%E7%A5
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