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สวสัดค่ีะ ชำว TPA NEWS ที่เคำรพรักทุกท่ำน ขอ 
“สวัสดีปีใหม่” ท่ำนผู้อ่ำนด้วยนะคะ มำ

พบกันอีกครั้งก็เข้ำเดือนที่ 2 ของปีพุทธศักรำช 2559 แล้ว ผู้เขียน 
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำมิตรรักนักอ่ำน TPA NEWS ทุกท่ำนจะพบเจอแต่ 
สิ่งดีๆ ในปีนี้ค่ะ

ขอย้อนเวลำไปในช่วงปลำยปีท่ีผ่ำนมำ โรงเรียนภำษำและ
วฒันธรรม สมำคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น่) ได้จดังำนมหกรรม
ภำษำและวฒันธรรม ประจ�ำปี 2558 ขึน้ในวนัเสำร์ที ่21 พฤศจกิำยน 
2558 ณ สมำคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) สขุมุวทิ 29 เป็นงำน
มหกรรมที่จัดขึ้นภำยใต้แนวคิด “Language toward the Future” 
เรยีนรู้ดวูฒันธรรมประจ�ำภำษำ และต่อยอดควำมรูด้้ำนภำษำสูค่วำม
ก้ำวหน้ำ และอำชีพในอนำคตค่ะ เปิดให้บุคคลท่ัวไปเข้ำชมงำนได้
ตลอดวัน ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

ภำยในงำนมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภำษำ และวัฒนธรรม
ซึ่งล้วนแต่มีสำระประโยชน์สอดแทรกควำมสนุก ให้ผู้เข้ำชมได้เข้ำ
ร่วมอย่ำงมำกมำยหลำกหลำยกิจกรรมเลยนะคะ ไม่ว่ำจะเป็น “ห้อง
สมัมนำพฒันำตนเอง” ทีม่หีวัข้อสมัมนำถงึ 4 หวัข้อ ได้แก่ “กำรบรกิำร
แบบญี่ปุ่น Japanese Hospitality: Ometenashi”, “มำรยำทบนโต๊ะ
อำหำรสำกล Table Manners and Etiquettes”, “ดื่มไวน์อย่ำงไรให้
สุนทรีย์ และมีระดับ” และ “ภำษำพำสู่อำชีพในฝันได้อย่ำงไร (แอร์
โฮสเตส มัคคุเทศก์ และครูสอนภำษำ” / “ห้องเรียนจ�ำลอง” 2 รอบ 2 
ภำษำ ได้แก่ Learn English with Native Teacher และภำษำญี่ปุ่น
เพือ่กำรสือ่สำร “ไดจ”ิ โดยอำจำรย์ประจ�ำของโรงเรยีนเรำ / “กจิกรรม
วัฒนธรรม” ซึ่งแบ่งเป็น 1. กำรแข่งขัน และกำรประกวด ได้แก่ TPA 
Bento Champion 2015 และ กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทย (ของ
ชำวญ่ีปุ่น) 2. สำธิต และทดลองท�ำ ได้แก่ สำธิตท�ำข้ำวแกงกะหรี่
ญีปุ่น่, เวร์ิคชอปท�ำแกงเขียวหวำน และขนมดอกจอก, กระเป๋ำท�ำมอื, 
สำนปลำตะเพียนใบลำน, เทคนิคกำรเพ้นท์เล็บ, ตุ๊กตำดอกบัว,  

ถักเชือกจีน, เวิร์คช้อปเรียนรู้กำรใส่ชุดยูกำตะด้วยตัวเอง / กำรแสดง
และอื่นๆ ได้แก่ พิธีชงชำญี่ปุ่น, เกมไพ่ญี่ปุ่น (Karuta), หน้ำกำกจีน
และมำยำกล, กำรแสดงดนตรีญี่ปุ่น Sanshin, เต้น Yosakoi, Cover 
Dance รวมไปถึงเกมช้อนปลำทอง กำรออกร้ำนอำหำรและของ 
ที่ระลึกแบบญี่ปุ่นค่ะ

ในฉบับนี้ผู้เขียนขอเล่ำถึงงำนที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบในฐำนะ
อำจำรย์ประจ�ำหลักสูตรภำษำไทยตั้งแต่ต้นจนจบงำน นั่นก็คือ กำร
ประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทย ครั้งที่ 30 ประจ�ำปี 2558 นะคะ กำร
ประกวดสนุทรพจน์ภำษำไทยถอืเป็นกจิกรรมวชิำกำรทีไ่ด้จัดต่อเนือ่ง
กันมำเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง วัตถุประสงค์ของกำรประกวด คือ 
เพือ่ให้ผูเ้รยีนภำษำไทยได้มโีอกำสแสดงควำมสำมำรถภำษำไทย ทัง้
ทำงด้ำนกำรเรียงควำม และทำงด้ำนกำรออกเสียง ซึ่งเป็นพื้นฐำน
ส�ำคัญในกำรพัฒนำทักษะในกำรสื่อสำรที่ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปในอนำคต
ค่ะ ในครั้งนี้มีชำวญี่ปุ่นผ่ำนเข้ำรอบขึ้นประกวดในงำนถึง 7 คน และ
ทำงโรงเรียนก็ได้รับเกียรติจำก อำจำรย์อธิชำ แย้มกมล นักวิชำกำร
กำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร, รองศำสตรำจำรย์นวลทิพย์ เพิ่ม
เกษร อำจำรย์ภำควิชำภำษำไทย คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ และอำจำรย์อำภำพร เอีย่มอบุล ประธำนหลกัสตูรสำขำ
วชิำมนษุยศำสตร์และภำษำต่ำงประเทศ อำจำรย์ผูป้ระสำนงำนวชิำ
ภำษำไทย วิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยมหิดล มำเป็นกรรมกำร
ตัดสินในกำรประกวดในครั้งนี้ค่ะ

กำรประกวดผ่ำนพ้นไปอย่ำงรวดเร็วด้วยควำมสนุกสนำน 
และควำมประทบัใจเหมอืนทกุๆ ครัง้ แล้วผลกำรตดัสนิกเ็ป็นไปตำม
ควำมคำดหมำยของผู้เข้ำชม ดังนี้ค่ะ

● รางวัลชนะเลิศ:  Ms. Mio Nohara สุนทรพจน์เรื่อง  
อิตำดำกิมัซ รำงวัลเงินสด 10,000 บำท โล่รำงวัล และเกียรติบัตร

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: Ms. Sonoka Sakurai 
สุนทรพจน์เรื่อง วันหนึ่ง... เหรียญสตำงค์จะเปลี่ยนโลก

รำงวัลเงินสด 8,000 บำท และเกียรติบัตร
● รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2: Mr. Ryohei Tobayama 

สุนทรพจน์เรื่อง มองโลกในแง่ดี
รำงวัลเงินสด 5,000 บำท และเกียรติบัตร
● รางวลัความคดิสร้างสรรค์: Ms. Chihiro Yoshimoto 

สุนทรพจน์เรื่อง เรียนพิธีชงชำ
รำงวัลเงินสด 3,000 บำท และเกียรติบัตร

ในงานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรม 
ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย



56 TPA news

สนุกกับภาษา

February 2016 ●  No. 230

ผู้เขียนขอน�ำเสนอบทสุนทรพจน์ของผู้ชนะเลิศกำรประกวด
สุนทรพจน์ภำษำไทย ส.ส.ท. ประจ�ำปี 2558 ให้ทุกท่ำนได้ลองอ่ำนดู
นะคะว่ำชำวญี่ปุ่นท่ีอยู่ในประเทศของเรำรู้สึกนึกคิดเช่นไร และเขำ
ใช้ภำษำไทยของเรำถ่ำยทอดเรือ่งรำวทีไ่ด้ประสบพบเจอได้ดีแค่ไหน

อิตาดากิมัซ  Ms.Mio Nohara

คณุคดิอย่ำงไรกบัอำหำรทีท่ำนในแต่ละวนัคะ คุณเคยคิดถึง
คณุค่ำของควำมเป็นมำของอำหำรในแต่ละมือ้ของคณุหรอืเปล่ำ ก่อน
ทีฉ่นัจะมำเมอืงไทยฉนัไม่เคยทรำบเลยว่ำอำหำรทีฉ่นัทำนเป็นประจ�ำ
ในแต่ละวันนั้นมันมีควำมหมำยมำกแค่ไหน

ฉันไม่เคยทรำบเลยว่ำประเทศตนเองนั้นเป็นประเทศที่มีชื่อ
เสียงในด้ำนอำหำรมำก่อน จนกระทั่งฉันมีโอกำสได้ออกมำต่ำง
ประเทศ ซึง่มำเรียนแลกเปลีย่นทีป่ระเทศไทย ท�ำให้ฉนัได้พบกบัผูค้น
มำกยิ่งขึ้น และได้เพื่อนใหม่ เพื่อนๆ ของฉันมักถำมเกี่ยวกับอำหำร
ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบ้ำนเกิดของฉัน แต่ทุกๆ ครั้งฉันก็ไม่ทรำบว่ำ
จะตอบอย่ำงไรดี เนื่องจำกฉันไม่ค่อยสนใจเรื่องเหล่ำนี้มำก่อนเลย 
ฉันทรำบแค่ว่ำอำหำรญี่ปุ ่นเป็นมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโก จึง 
เป็นท่ีรู้จักของผู้คนมำกมำยทั่วโลก ตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นฉันก็ใช้ชีวิตปกติ 
ทำนอำหำรก็ปกติ และไม่เคยทรำบเลยว่ำมีอะไรที่แตกต่ำงกันกับ 
ประเทศอื่นๆ

เมื่อไม่นำนมำน้ีฉันมีโอกำสได้ไปบ้ำนเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่
จงัหวดัสริุนทร์ เป็นครัง้แรกทีไ่ด้มโีอกำสออกจำกตวัเมอืงทีเ่ต็มไปด้วย
ร้ำนค้ำ และผูค้นแออัด ไปสู่สถำนทีท่ีม่แีต่ทุง่นำ ป่ำไม้ และผูค้นกลุม่
น้อยในหมูบ้่ำนเลก็ๆ เป็นบรรยำกำศทีฉ่นัไม่เคยสมัผสัมำก่อน ได้รูส้กึ
ถึงกลิ่นไอของธรรมชำติพร้อมกับรอยย้ิมที่คนในหมู่บ้ำนต้อนรับฉัน
อย่ำงอบอุน่ ตัง้แต่ก้ำวแรกกท็�ำให้ฉนัประทบัใจกบัสถำนทีแ่ห่งนีม้ำก 

คุณยำยของเพื่อนต�ำน�้ำพริกให้ฉันทำน พืชผักที่ใช้ท�ำอำหำร
ก็มำจำกสวนหลังบ้ำน แม้กระทั่งข้ำวสำรก็เป็นข้ำวท่ีคุณลุงซึ่งเป็น
ลูกชำยคนโตของคุณยำยปลูกเองกับมือ อำหำรที่ฉันทำนทุกมื้อใน

บ้ำนหลังนี้ล้วนมำจำกธรรมชำติ และหยดเหงื่อของชำวนำทั้งนั้น ฉัน
รูส้กึขอบคุณ และทรำบซึง้ถงึคุณค่ำของอำหำรในแต่ละมือ้ทีฉ่นัเกอืบ
ลืมมันไป

จริงๆ แล้วขนบธรรมเนียมในกำรรับประทำนอำหำรของคน
ญีปุ่น่ก็มกีำรแสดงควำมขอบคุณถึงควำมอุดมสมบรูณ์ของธรรมชำติ 
และฤดกูำลเช่นเดยีวกนัค่ะ เช่นค�ำว่ำ “ITADAKIMASU” ค�ำพดูนีเ้ป็น
ค�ำพูดก่อนรับประทำนอำหำร “ITADAKIMASU” มีควำมหมำย 2 
อย่ำง 

1.  เพื่อเป็นกำรขอบคุณคนที่ท�ำอำหำรให้
2.  ขอบคุณพืชผัก และสัตว์ที่ให้เรำได้ทำน และมีชีวิตต่อได้
ตำมสถติแิล้วชำวญีปุ่น่ทิง้เศษอำหำรประมำณ 23.2 ล้ำนตนั

ต่อปี ซึง่เป็นจ�ำนวนสีเ่ท่ำของอำหำรทัง้หมดทีก่ลุม่อำสำสมคัรทัว่โลก
ได้บริจำค เรำมีอำหำรให้ทำนกันมำกและอำจจะมำกเกินไปด้วยซ�้ำ 
จนท�ำให้มองไม่เห็นว่ำเศษอำหำรที่ทำนเหลือ และทิ้งไปนั้นมันมำก
แค่ไหน บำงทีก็ไม่รู้สึกเสียดำยเลย กำรกินทิ้งกินขว้ำงกลับกลำยเป็น
เรือ่งปกตขิองคนในปัจจบุนัไปแล้วหรอือย่ำงไร คณุคดิอย่ำงไรกบัเรือ่ง
เช่นนี้คะ

ฉันคิดว่ำถ้ำเรำรู้จักคิดถึงกำรขอบคุณ และควำมหมำยของ
อำหำร เรื่องเช่นนี้ก็อำจไม่เกิดขึ้น และไม่ใช่เรื่องยำกเลยที่เรำจะหัน
มำมองเห็นคุณค่ำของเศษอำหำรที่ถูกทิ้งไป กำรไปสุรินทร์ครั้งนั้น
ท�ำให้ฉันได้เห็นภำพซึ่งฉันรู้สึกว่ำมันเป็นวิถีชีวิตที่หำดูได้ยำกแล้วใน
ปัจจุบัน เวลำทำนอำหำรแต่ละมื้อก็ทำนให้พอประมำณ ไม่ทิ้งเศษ
อำหำร กำรเห็นคุณค่ำของอำหำร และสิ่งแวดล้อมท�ำให้แนวคิดใน
กำรทำนอำหำรของฉันเปลี่ยนไป เวลำทำนอำหำรฉันรู้สึกว่ำอร่อย
มำกกว่ำเมื่อก่อน และใส่ใจกำรทำนอำหำรมำกขึ้นค่ะ ยิ่งมีคนเห็น
คุณค่ำของอำหำรมำกขึ้น ยิ่งสำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำโลกได้ด้วย 

ตอนนี้ฉันทรำบแล้วค่ะว่ำจะตอบเพื่อนๆ อย่ำงไร ฉันอยำก
บอกให้เพื่อนๆ ได้รู้จักค�ำว่ำ “ITADAKIMASU” ค่ะ

ยอดเยี่ยม คู่ควรกับรำงวัลชนะเลิศมำกเลยใช่ไหมคะ ทั้ง
ภำษำ กำรล�ำดับเรียบเรียงเรื่องรำว กำรน�ำเสนอ และถ่ำยทอดควำม
คิด รวมไปถึงกำรเชื่อมโยงขนบธรรมเนียมส�ำคัญของชำวญ่ีปุ่นมำ
เผยแผ่ให้ผู้ฟังได้รู้จัก และเข้ำใจ ท่ำนสำมำรถชมภำพบรรยำกำศใน
งำนมหกรรมภำษำ และวัฒนธรรมได้ที่ Facebook ของทำงโรงเรียน 
>> https://www.facebook.com/TPAacademy ค่ะ แล้วพบกนัใหม่
นะคะ สวัสดีค่ะ TPA

news


