
ส
น
ุก
ก
ับ
ภ
า
ษ
า

55TPA news

สนุกกับภาษา

September 2016 ●  No. 237

สวสัดค่ีะ ท่านผู้อ่าน TPA NEWS ที่เคารพรัก ไม่ได้
พบกนันาน มาพบกนัอกีทกีช่็วงฤดฝูนพร�า

เลยนะคะ 
ฉบับนี้ผู้เขียนก็จะขอเขียนถึงหลักสูตรภาษาไทยระยะยาว 1 

ปี ของโรงเรียนภาษาและวฒันธรรม ส.ส.ท. กันต่อนะคะ เพราะตัง้แต่
เดอืนพฤศจกิายนท่ีจะถึงนี ้ทางฝ่ังญีปุ่น่โดยสถาบนัภาษา ABK (Asia 
Bunka Kaikan) ก็จะเริ่มประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เรียนหลักสูตรนี้
รอบปีการศึกษาหน้า 2560 กันแล้ว จึงขออนุญาตใช้พื้นที่นี้
ประชาสมัพนัธ์เพือ่ให้ท่านผูอ่้านได้รูจ้กั และแนะน�าหลกัสตูรดงักล่าว
ให้แก่เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือคนรู้จักชาวญี่ปุ่นท่ีสนใจเรียนภาษา
ไทยอย่างจริงจังค่ะ 

หลักสูตรวิชาภาษาไทยระยะยาว 1 ปี นี้ เริ่มมีการเรียนการ
สอนครั้งแรกตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 เรื่อยมาจนถึงปีปัจจุบัน มีนักศึกษา
ทีส่�าเร็จการศกึษาไปทัง้หมด 16 รุน่ จ�านวน 144 คน ขอเรยีกหลกัสตูร
นี้สั้นๆ ว่า “คอร์สภาษาไทย 1 ปี” นะคะ คอร์สภาษาไทย 1 ปี มีความ
แตกต่างซึ่งถือเป็นความพิเศษหรือจุดเด่นของคอร์สที่ 4 สัปดาห์แรก
ของการเรียน จะเป็นการเรียนการออกเสียง และการอ่านเขียนตัว
อกัษรไทยค่ะ (โดยปกตนิัน้การเรยีนภาษาไทยส�าหรบัชาวต่างชาตจิะ
เริม่ด้วยการเรียนสนทนาชัน้ต้นก่อน) หลงัจากนัน้ จะใช้ภาษาไทยใน
การเรียนการสอนตั้งแต่การสนทนา และการอ่านเขียนระดับต้นไป
จนถึงระดับสูง ท�าให้นักเรียนคอร์สนี้มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ครบ
ทั้ง 4 ทักษะ ที่แน่น และแม่นได้นั้นเพราะหลักสูตรนี้เข้มข้นมาก 
เนื่องจากมีเรียนทุกวัน โดย 2 ช่วงแรก ได้แก่ ช่วงที่ 1: การออกเสียง 

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมตอนที่ 2

ความรู้สึกของนักศึกษาชาวญี่ปุ่น
หลักสูตรภาษาไทย 1 ปี

และช่วงที ่2: พืน้ฐานการอ่านเขยีนตวัอกัษรไทย จดัการเรยีนการสอน
ทุกวัน วันละ 6 ชั่วโมงเต็มค่ะ เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการออกเสียง 
และการอ่านเขยีนทีด่ ีแม่นย�า ก่อนทีจ่ะเข้าสูเ่นีอ้หาหลกัภาษาในช่วง
ที่ 3-5 ซึ่งมีการเรียนการสอนทุกวันเช่นเดียวกัน แต่ลดลงมาเหลือ 
ครึ่งวัน วันละ 4 ชั่วโมง รวมจ�านวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 856 ชั่วโมง
ค่ะ จุดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือ นอกจากการเรียนภาษาแล้ว ยังจัด
ให้มีกิจกรรมที่ท�าให้ได้รู้จัก และเข้าใจวัฒนธรรมไทยอีกด้วยนะคะ 
เรียกได้ว่านอกจากจะได้เรียนรู้ ซึมซับวัฒนธรรมและภาษาแล้ว ยัง
เป็นโอกาสอันดีที่ ผู ้ เรียนจะได้ผ ่อนคลาย และได้มีกิจกรรมที่
สนุกสนานร่วมกันค่ะ

นักเรียนกลุ่มนี้มีความหลากหลายทั้งเพศ วัย การศึกษา 
ประสบการณ์ และจุดมุ่งหมายในการเรียน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมี
เหมือนกัน คือ ความรักความสนใจในประเทศไทย และวัฒนธรรม
ไทยของเราค่ะ โดยผู้สมัครมาจากญี่ปุ่นก็จะได้รับความร่วมมือช่วย
ประสานงานเรือ่งต่างๆ จากสถาบนัภาษา ABK (Asia Bunka Kaikan) 
ซึ่งถือเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของ ส.ส.ท. ในประเทศญี่ปุ่น เม่ือ
สมัครเรียน และได้รับวีซ่านักเรียน (EDUCATION VISA) เรียบร้อย
แล้ว นักเรียนก็จะเดินทางเข้ามาล่วงหน้าก่อนวันเปิดเรียน เพื่อหาที่
อยู่ และเตรียมตัวให้พร้อมกับการเข้าเรียนต่อไปค่ะ ส่วนชาวญี่ปุ่นที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว และไม่มีความจ�าเป็นต้องขอวีซ่า
นกัเรยีนเพือ่พ�านกัระยะยาวในประเทศ ก็สามารถสมคัรเรยีนที ่ส.ส.ท. 
ได้โดยตรงค่ะ

และหลักสูตรภาษาไทยระยะยาว 1 ปี รุ่นที่ 17 ประจ�าป ี
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การศึกษา 2559 นี้ก็ได้ด�าเนินมาถึงการเรียนการสอนช่วงที่ 4 แล้ว 
เริ่มเข้าสู่เนื้อหาภาษาไทยชั้นกลางกันแล้วด้วยค่ะ นักเรียนทั้ง 7 คน
ของเราก็ยังตั้งใจ และขยันขันแข็งกันอยู่เช่นเดิม อีกทั้งยังให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนกันอย่างดีค่ะ ไม่ว่าจะ
เป็นการทัศนศึกษาที่สยามนิรมิตในเดือนพฤษภาคม การเรียนท�า
อาหารไทยในเดือนมิถุนายน การบรรยายพิเศษเรื่องเทคนิคการออก
เสยีงภาษาไทย และกจิกรรมพดูคยุแลกเปลีย่นกับผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่
ชาวไทยในเดือนกรกฎาคม รวมถึงการร้อยมาลัยไทยในเดือน
สิงหาคมค่ะ กิจกรรมที่จัดขึ้นในหลักสูตรนี้ ล้วนเป็นโอกาสให้ผู้เรียน
ได้สัมผัส เรียนรู้ทั้งภาษา และวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้
ยงัเป็นการเปลีย่นบรรยากาศให้ผูเ้รยีนได้รูส้กึผ่อนคลาย และมโีอกาส
ได้พูดคุยสนิทสนมกันมากขึ้นด้วย เพราะบรรยากาศในชั้นเรียนก็นับ
เป็นสิง่ส�าคญัล�าดบัต้นๆ ท่ีจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรยีนการ
สอนขึ้นค่ะ 

จากนี้ผู ้เขียนขอยกบทสุนทรพจน์ของนักเรียนคนหนึ่งใน
คอร์สภาษาไทย 1 ปี รุ่นที่ 16 ที่ได้กล่าวในพิธีจบการศึกษาเมื่อช่วง
ต้นปีที่ผ่านมา (11 มีนาคม 2559) มาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงความ
รู้สึกนึกคิดต่อเมืองไทย และคนไทยกันนะคะ

 

ตอนมาเมอืงไทยใหม่ๆ ฉันพดูภาษาไทยได้แค่ค�าว่า “สวสัด”ี 
กับตัวเลขเท่านั้น แม้ว่าฉันจะเคยอยู่เมืองไทยแค่ 5 ปีตอนเป็นเด็ก 
แต่ฉนักร็ูส้กึว่าเมอืงไทยเป็นบ้านเกิดของฉนั กเ็ลยได้ตดัสนิใจมาเรยีน
ภาษาไทยที่ ส.ส.ท. ชีวิต 1 ปีในเมืองไทยส�าหรับดิฉันน่าพอใจมาก 
เพราะท�าให้ฉนัรกัเมอืงไทยมากขึน้ ตัง้แต่มาเมอืงไทย ฉนัได้มโีอกาส
สมัผสัความรูส้กึอบอุน่ของคนไทย เมือ่เดอืนทีแ่ล้วฉนัมปีระสบการณ์
ทีไ่ม่สามารถลมืได้ วนันัน้ฉนัอยู่ถนนเพชรบรุ ีแถวๆ เอกมยั และก�าลงั
รีบไปสถานีบีทีเอสทองหล่อ เนื่องจากมีนัดกับเพื่อน ฉันก็เลยอยาก

นั่งมอเตอร์ไซค์ แต่ตอนนั้นมีแต่แบงค์พันกับเศษสตางค์อีก 15 บาท 
ฉันถามคนขับมอเตอร์ไซค์ว่า “ไปสถานีทองหล่อ เท่าไรคะ” ทุกคน
ตอบว่า 20 บาท กเ็ลยนัง่ไม่ได้ และคดิว่าถ้าเดนิผ่านสะพานไป ราคา
ก็คงจะลดลงเป็น 15 บาท แต่จริงๆ แล้วราคาไม่ลดลง 20 บาทเท่า
เดิม ฉันอยากลองแวะเซเว่นเพื่อแลกเงิน แต่ข้ามถนนใหญ่ไม่ได้ ฉัน
อยากร้องไห้ วันนี้ท�าไมโชคไม่ดีอย่างนี้ ฉันขอร้องคนขับมอเตอร์ไซค์
ว่า “ตอนนี้หนูรีบไปสถานีบีทีเอส แต่มีแค่ 15 บาทค่ะ ขอโทษจริงๆ 
ไปบทีเีอส 15 บาทได้ไหมคะ” แล้วเขาก็ท�าให้ฉนัตกใจมาก เพราะเขา
ควักเงินออกจากกระเป๋าของเขามา 5 บาทให้ฉัน และบอกฉันว่านั่ง
มอเตอร์ไซค์ของเขาได้ ฉนัตกใจ และดใีจมากจนน�า้ตาคลอ นีค่อืเงนิ 
5 บาทเท่านั้นก็จริง แต่ส�าหรับฉันเหรียญ 5 บาทเหรียญนี้มีค่าที่ไม่
สามารถนับได้ ฉันรู้สึกอบอุ่นใจมาก

นอกจากประสบการณ์นี้แล้ว คนไทยก็ใจดีเสมอ ท�าไม 
คนไทยทุกคนใจดีอย่างนี้ ประสบการณ์เรื่องนี้ท�าให้ฉันรักเมืองไทย
มากขึ้น และท�าให้รู้สึกว่าต้องขยันเรียน และฝึกภาษาไทยเพื่อคุยกับ
คนไทยให้ได้มากขึ้น ภาษาเป็นวิธีการที่ส�าคัญที่สุดของการติดต่อ
สื่อสาร ถ้าอยากบอกให้คนอื่นได้รับรู้ความคิดเห็นของตัวเอง และ
อยากเข้าใจความคิดเหน็ของคนอ่ืนอย่างแน่นอนต้องใช้ภาษา ฉนัคง
พูดภาษาไทยไม่ได้ถ้าไม่ได้เรียนที่ ส.ส.ท. อาจารย์ทุกท่านที่ ส.ส.ท. 
เป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพ สอนภาษาไทยเก่ง การเรียน ส.ส.ท. 1 ปี  
จึงเป็นเรื่องที่น่าพอใจมาก ขอบคุณมากค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ 
และการเรยีบเรยีงความรูส้กึต่างๆ ผ่านภาษาไทยทีไ่ด้ร�า่เรยีนมา 1 ปี 
นักเรียนทุกคน ล้วนเป็นที่ภาคภูมิใจของอาจารย์ผู้สอน และโรงเรียน
ของเราค่ะ ท่านผู้อ่านสามารถชมภาพบรรยากาศของ “พิธีจบการ
ศึกษานักเรียนชาวญี่ปุ่นคอร์ส 1 ปี” ได้ที่เฟสบุ๊กของโรงเรียน >> 
https://www.facebook.com/TPAacademy และสามารถเข้าไปดู
รายละเอียดหลักสูตรภาษาไทยระยะยาว 1 ปี ได้จากโฮมเพจของ
โรงเรยีนค่ะ >> http://www.tpa.or.th/slc/thai.php (ค�าอธบิายภาษา
ญี่ปุ่น) TPA
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ความประทับใจในเมืองไทย

      Ms. Kana Adachi

▲	ภาพนักเรียนคอร์สภาษาไทย 1 ปี ในพิธีจบการศึกษา

ภาพ Ms. Kana  Adachi

▲
บทสุนทรพจน์ ลายมือ Ms. Kana A dachi
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