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สวสัดค่ีะ 
ท่ำนผู้อ่ำน TPA NEWS ที่เคำรพรัก 

อำกำศร้อนแบบนี้ ผู้อ่ำนที่รักยังสบำย

ดีกันอยู่หรือเปล่ำคะ อย่ำงไรก็รักษำสุขภำพให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วย

นะคะ

ขอเก็บตกพิธีจบกำรศึกษำของนักศึกษำหลักสูตรภำษำไทย

ระยะยำว 1 ปี รุ่นที่ 16 ที่จัดไปเมื่อวันที่ 11 มีนำคม ที่ผ่ำนมำนะคะ 

ก่อนอื่นขอผู ้เขียนได้กล่ำวถึงควำมเป็นมำ และประชำสัมพันธ์

หลักสูตรนี้ไปในตัวค่ะ หลักสูตรวิชำภำษำไทยระยะยำว 1 ปี นี้ เริ่มมี

กำรเรยีนกำรสอนครัง้แรกตัง้แต่ ปี พ.ศ.2541 เรือ่ยมำจนถึงปีปัจจบุนั 

มีนักศึกษำที่ส�ำเร็จกำรศึกษำไปทั้งหมด 16 รุ่น จ�ำนวน 144 คน และ

รุ่นท่ี 17 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2559 นี้ ก็ได้เปิดเรียนไปเมื่อวันที่ 20 

เมษำยน ที่ผ่ำนมำนี้เองค่ะ ขอเรียกหลักสูตรนี้สั้นๆ ว่ำ “คอร์สภำษำ

ไทย 1 ปี” นะคะ คอร์สภำษำไทย 1 ปี มคีวำมแตกต่ำงซึง่ถอืเป็นควำม

พิเศษหรือจุดเด่นของคอร์สตรงที่ 4 สัปดำห์แรกของกำรเรียน จะ

เป็นกำรเรียนกำรออกเสียง และกำรอ่ำนเขียนตัวอักษรไทยค่ะ (โดย

ปกตินั้นกำรเรียนภำษำไทยส�ำหรับชำวต่ำงชำติจะเริ่มด้วยกำรเรียน

สนทนำชั้นต้นก่อน) หลังจำกนั้นจะใช้ภำษำไทยในกำรเรียนกำรสอน

ตัง้แต่กำรสนทนำ และกำรอ่ำนเขยีนระดบัต้นไปจนถงึระดบัสูง ท�ำให้

นักเรียนคอร์สนี้มีทักษะฟัง พูด อ่ำน เขียน ครบ และแน่นทั้ง 4 ทักษะ

ค่ะ ที่แน่น และแม่นได้นั้น เพรำะหลักสูตรนี้เข้มข้นมำก เนื่องจำกมี

เรียนทุกวัน โดย 2 ช่วงแรก ได้แก่ ช่วงที่ 1: กำรออกเสียง และช่วงที่ 2: 

พืน้ฐำนกำรอ่ำนเขยีนตวัอกัษรไทย จดักำรเรยีนกำรสอนทกุวนั ทัง้วนั 

วันละ 6 ชั่วโมงเต็มค่ะ เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐำนกำรออกเสียง และกำร

อ่ำนเขียนท่ีแน่น ก่อนที่จะเข้ำสู่เนี้อหำหลักภำษำในช่วงที่ 3-5 ซึ่งมี

กำรเรียนกำรสอนทุกวันเช่นเดียวกัน แต่ลดลงมำเป็นครึ่งวัน วันละ 4 

ชั่วโมง รวมจ�ำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 856 ชั่วโมงค่ะ จุดเด่นอีก

ประกำรหนึ่งก็คือ นอกจำกกำรเรียนภำษำแล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรมที่

ท�ำให้ได้รู้จัก และเข้ำใจวัฒนธรรมไทยอีกด้วยค่ะ กิจกรรมที่ได้จัดให้

อยู่ในหลักสูตรมีอยู่หลำยกิจกรรมทีเดียวนะคะ เช่น กำรทัศนศึกษำที่

สยำมนิรมิต กำรทัศนศึกษำแบบเต็มวันในต่ำงจังหวัด และกำร

ทัศนศึกษำ 2 วัน 1 คืนที่อัมพวำ, กำรสอนร้อยมำลัย ประดิษฐ์กระทง

ใบตอง ท�ำอำหำรไทย กำรจดักจิกรรมพดูคยุแลกเปลีย่นกบันกัศกึษำ

ชำวไทยที่ก�ำลังเรียนภำษำญี่ปุ่นที่โรงเรียน เป็นต้น นอกจำกจะได้ 

เรียนรู้ ซึมซับวัฒนธรรม และภำษำแล้ว ยังเป็นโอกำสอันดีที่ผู้เรียน

จะได้ผ่อนคลำย และได้มีกิจกรรมที่สนุกสนำนร่วมกันค่ะ

นักเรียนกลุ่มนี้มีควำมหลำกหลำยทั้งเพศ วัย กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์ และจดุมุง่หมำยในกำรเรยีน แต่สิง่หนึง่ทีท่กุคนมเีหมอืน

กัน คือ ควำมรักควำมสนใจในประเทศไทย และวัฒนธรรมไทยของ

เรำค่ะ ท�ำให้พวกเขำสมัครเรียนในหลักสูตรภำษำไทยระยะยำว 1 ปี

ของโรงเรยีน โดยผูส้มคัรมำจำกญีปุ่น่กจ็ะได้รบัควำมร่วมมอื ประสำน

งำนเรื่องต่ำงๆ จำกสถำบันภำษำ ABK (Asia Bunka Kaikan) ซึ่งถือ

เป็นโรงเรยีนพีโ่รงเรยีนน้องของ ส.ส.ท. ในประเทศญีปุ่น่ เมือ่กำรสมัคร

และเรื่องวีซ่ำเรียบร้อยแล้ว นักเรียนก็เดินทำงเข้ำมำล่วงหน้ำก่อนวัน

เปิดเรียน เพื่อหำที่อยู่ และเตรียมตัวให้พร้อมกับกำรเข้ำเรียนต่อไป 

ส่วนชำวญีปุ่น่ทีอ่ำศยัอยูใ่นประเทศไทยแล้ว ไม่มคีวำมจ�ำเป็นต้องขอ

วีซ่ำนักเรียนเพื่อพ�ำนักระยะยำวในประเทศ ก็สำมำรถสมัครเรียนที่ 

ส.ส.ท. ได้โดยตรงเลยค่ะ ผู้อ่ำนท่ำนใดมีเพื่อน และ/หรือคนรู้จักชำว

ญีปุ่น่ทีส่นใจ และมเีวลำเรยีนภำษำไทยได้ทกุวันอย่ำงจรงิจงั กร็บกวน

ฝำกประชำสัมพันธ์ด้วยนะคะ สำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดได้จำก

โฮมเพจของโรงเรียนค่ะ >> http://www.tpa.or.th/slc/thai.php  

(ค�ำอธิบำยภำษำญี่ปุ่น)

จำกนีผู้เ้ขยีนขอยกบทสนุทรพจน์ของนกัเรยีนคนหนึง่ในคอร์ส

ภำษำไทย 1 ปี รุน่ที ่16 ทีไ่ด้กล่ำวในพธิจีบกำรศกึษำมำให้ท่ำนผูอ่้ำน

ได้ทรำบถึงควำมรู้สึกนึกคิดต่อเมืองไทย และคนไทยเรำกันนะคะ

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

คว�มรู้สึกของนักศึกษ�ช�วญี่ปุ่นหลักสูตร

ตอนที่ 1ภ�ษ�ไทย 1 ปี
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 ผมเป็นคนต่างชาติ

Mr.Taku Saito

ในโอกำสทีก่ล่ำวสนุทรพจน์ครัง้นี ้ผมเขยีนต้นฉบบัด้วยภำษำ

ไทยนะครบั เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งธรรมดำกจ็รงิ แต่ส�ำหรบัผมเมือ่ 3 ปีทีแ่ล้ว

เป็นเร่ืองที่จินตนำกำรไม่ได้เลย ดังนั้นผมจึงตัดสินใจมำเรียนที่

ประเทศไทย

เม่ือก่อนส�ำหรับผม ตัวอักษรภำษำไทยดูไม่เหมือนตัวอักษร

เลย ดูเหมือนกับลวดลำยสวยงำมบำงอย่ำง แต่ตอนนี้เห็นเป็นตัว

อกัษรแล้ว และอ่ำนได้บ้ำงแต่ยงัไม่เก่ง วนันีผ้มขอรบัปำกกบัอำจำรย์ 

กบัเพือ่นคนไทยทกุคนว่ำผมจะเรยีนภำษำไทยต่อ และสักวนัหนึง่ผม

จะเป็นคนที่ใช้ภำษำไทยได้อย่ำงเป็นธรรมชำติแน่นอน

ในอดีตผมไม่เคยอำศัยที่ต่ำงประเทศ แม้แต่ประเทศไทย ผม

เคยอยู่ที่ประเทศไทยมำกที่สุดแค่ 7 วัน แต่ตอนนี้กำรที่ได้อยู ่ที่

กรงุเทพฯ ท�ำให้ผมรู้สกึว่ำประเทศไทยกส็ะดวก และปลอดภยัมำกกว่ำ

ท่ีผมคิด เพรำะว่ำผมรู้จักประเพณีไทย อำหำรไทย และบรรยำกำศ

ของไทย เป็นต้น ผมคิดว่ำส�ำหรับคนต่ำงชำติ ประเทศไทยน่ำอยู่

มำกกว่ำญ่ีปุ่น ญ่ีปุ่นเป็นประเทศเกำะ คนญี่ปุ่นจึงไม่ค่อยคุ้นกับคน

ต่ำงชำติ ปัจจุบันน้ีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวคนต่ำงชำติมำกขึ้น แต่เวลำ

เจอกับคนต่ำงชำติบำงคนคิดอันดับแรกว่ำ “A! Gaijin” ภำษำไทย

แปลว่ำ “อุย๊ คนต่ำงชำติ” แต่ตอนนีผ้มอยู่ท่ีประเทศไทย ผมไม่รูส้กึว่ำ

ผมเป็นคนต่ำงชำติ เพรำะว่ำคนไทยส่วนใหญ่เปิดใจ และยอมรับคน

ต่ำงชำติ

กำรมำเรียนภำษำไทยครั้งน้ีท�ำให้ผมเจอประสบกำรณ์ต่ำงๆ 

ผมอยำกเขยีนประสบกำรณ์ท่ีได้พบ โดยเฉพำะเรือ่งท่ีผมประทบัใจ 2 

เรื่อง ต่อไปนี้นะครับ

เรื่องที่ 1 คือ เรื่องไข่เจียว ไข่เจียวเป็นกับข้ำวที่กินง่ำย ท�ำง่ำย 

และผมคิดว่ำทุกคนต้องเคยกิน วันหยุดปีใหม่ผมใช้เวลำที่บ้ำนเพื่อน

อยู่ที่ต่ำงจังหวัด ตั้งแต่มื้อแรกคุณป้ำพูดกับผมว่ำ “ไข่เจียวก็มีนะ” 

หรือ “ไข่เจียวกินไหม” แต่บนโต๊ะมีกับข้ำวเยอะพอแล้ว ผมจึงตอบว่ำ 

“ไม่รบัครับ” เท่ำน้ัน แต่เพือ่นสอนให้ผมรูค้วำมหมำยของไข่เจยีวว่ำมี

อีกควำมหมำยหนึ่งคือ “กินไหวไหม” “ถูกปำกไหม” “ถ้ำกินไม่ได้ก็

บอกได้” เป็นต้น หมำยควำมว่ำคุณป้ำเป็นห่วงที่ผมพูดว่ำอร่อย แต่

คุณป้ำอำจจะไม่แน่ใจว่ำผมคิดอย่ำงนั้นจริงหรือไม่ แต่ผมตอบว่ำ

อร่อยเพรำะว่ำกบัข้ำวอร่อยถกูปำกจรงิๆ ผมเข้ำใจว่ำค�ำว่ำ “ไข่เจยีว” 

มีควำมหมำยอีกอย่ำงหนึ่ง คือ ควำมรู้สึกเห็นอกเห็นใจของคุณป้ำ  

ผมคิดว่ำคล้ำยกับคนญ่ีปุ่น เพรำะว่ำภำษำญี่ปุ่นก็มีค�ำแบบนี้ด้วย

เหมือนกัน คือ ค�ำศัพท์ที่มีควำมหมำยไม่ตรงตัว และคนญี่ปุ่นก็เป็น

ห่วงว่ำแขกคิดยังไง ผมต้องบอกว่ำอร่อยแค่ไหน อร่อยยังไง แต่ที่จริง

อร่อยมำกจนผมทำนอีกทุกมื้อ

เร่ืองที ่2 คอื คนไทยสนใจญีปุ่น่มำกกว่ำทีผ่มคดิ ก่อนทีจ่ะมำ

ประเทศไทยครัง้นี ้ผมไม่เคยรูว่้ำมรีำยกำรทวีทีีแ่นะน�ำให้รูจ้กัเกีย่วกับ

ญีปุ่น่ให้ผูช้มคนไทยดดู้วย ยิง่กว่ำนัน้นอกจำกสถำนทีท่ีม่ชีือ่เสยีงแล้ว 

สถำนที่ที่คนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยรู้จักก็แนะน�ำด้วยเช่นกัน เดือนมกรำคมที่

ผ่ำนมำมกีำรจดั Japan Expo ทีเ่ซน็ทรลัเวิลด์ ผมเองกไ็ปมำ ผมตกใจ

มำกที่คนเยอะมำก โดยเฉพำะวัยรุ่นมำเยอะจริงๆ ไม่รู้ว่ำจ�ำนวนผู้มำ

ร่วมงำนกี่คน แต่มีคนเยอะมำกจนเดินล�ำบำก

อนำคตผมอยำกท�ำงำนแนะน�ำนกัท่องเทีย่วคนไทยทีไ่ปเทีย่ว

ญีปุ่น่ ทีญ่ีปุ่น่กม็วีฒันธรรมทีน่่ำสนใจ อำหำรอร่อยๆ และธรรมชำตทิี่

สวยงำมมำกๆ เหมือนกับประเทศไทย ผมต้องกำรให้คนจ�ำนวนมำก

สนุกกับกำรเที่ยวที่ญี่ปุ่น ส�ำหรับผมถ้ำคนไทยจ�ำนวนมำกชอบญี่ปุ่น

แล้ว ไม่มีสิ่งใดที่จะดีใจมำกไปกว่ำนี้อีกแล้ว และผมก็ได้รับควำมสุข

จำกคนไทยด้วย ดังนั้นผมจ�ำเป็นต้องเรียนภำษำไทยต่อ

สุดท้ำยนี้ ขอขอบคุณพนักงำน ส.ส.ท. ทุกคนมำกๆ ตั้งแต่

ประตทูำงเข้ำถงึห้องน�ำ้ ห้องเรยีนสะอำดทกุวนั นอกจำกนีข้อขอบคณุ

อำจำรย์ทกุท่ำนมำกๆ ทีส่อนภำษำไทย และวฒันธรรมไทยให้ผมด้วย

ขอให้พระเจ้ำอยูห่วัสขุภำพด ีและขอให้ทกุคนมคีวำมสขุ แล้ว

พบกันใหม่ที่ไหนสักที่นะครับ ขอขอบคุณครับ

เป็นอย่ำงไรบ้ำงคะ นักเรียนของเรำคนนี้จำกที่ไม่มีพื้นฐำน

ภำษำไทยมำก่อน แต่ด้วยควำมขยัน มุง่มัน่ และต้ังใจของเขำ ในทีส่ดุ

เขำก็สำมำรถเขียน และกล่ำวสุนทรพจน์บอกเล่ำเรื่องรำวต่ำงๆ ออก

มำเป็นภำษำไทยได้อย่ำงน่ำประทบัใจมำกนะคะ ท่ำนผูอ่้ำนสำมำรถ

ชมภำพบรรยำกำศของ “พิธีจบกำรศึกษำนักเรียนชำวญี่ปุ่นคอร์ส 1 

ปี” ได้ที่เฟสบุ๊คของโรงเรียนค่ะ >> https://www.facebook.com/

TPAacademy

ภำพนักเรียนคอร์สภำษำไทย 1 ปี ในพิธีจบกำรศึกษำ

ภำพ Mr. Taku Saito


