
March 2011 ●  No. 171

27TPA news

Cover Story

27TPA news

Cover Story

C
o
v
e
r
 
S
t
o
r
y

Asian Student Cultural Association ได้ก่อตั้งสมาคมขึ้น เมื่อ ค.ศ.1957 และได้สร้าง
ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย หรือ Asia Bunka Kaikan (ABK) เมื่อ 1960 ABK เป็น

หอพักนักศึกษาต่างประเทศที่มาจากเอเชีย ละตินอเมริกาและผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่จะมาเรียนที่
บริษัทญี่ปุ่นอาศัยอยู่ประมาณ 100 ท่าน หอพักนี้อาจารย์ Goichi HOZUMI ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสมาคม
สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยนักศึกษาต่างประเทศที่หาที่พักล�าบาก

ในขณะเดียวกันผู้ฝึกงานด้านเทคนิคก็หาที่พักล�าบากอยู่เหมือนกัน อาจารย์ HOZUMI จึง
ได้ก่อตั้ง AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) เป็นสถาบันฝึกอบรม
ขึ้นและผู้ฝึกงานเหล่านั้นได้พักอาศัยยู่ที่ ABK ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นใน ABK จึงเป็นศูนย์รวมของ
กลุ่มนักศึกษาต่างประเทศจากเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกากลับกลุ่มผู้ฝึกงานได้อาศัยอยู่ร่วม
กัน จนปัจจุบันน้ีมีผู้ท่ีเคยอาศัยหอพัก ABK หรือจบจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ต้ังแต่ ABK เริ่ม
เปิดกว่า 10,000 คน 

เมื่อนักศึกษาต่างชาติเลือกมาศึกษาและต้องการสอบเข้าในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น แต่ด้วยข้อ
จ�ากัดในเรื่องของภาษาญี่ปุ่น ซึ่งผู้สอบจ�าเป็นต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย ในปี ค.ศ.1983 ABK จึงได้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสัมพันธ์

ไทยและญี่ปุ่น

ABK
ร่วมสร้างอาคารสอนภาษา

ภาพจำาลองอาคารใหม่โรงเรียนสอนภาษา 
ABK (ประเทศญี่ปุ่น)

Mr.Goichi HOZUMI

อาคารโรงเรียนสอนภาษา ABK 
(ปัจจุบัน) ที่มีอายุ 50 ปี
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สร้างโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นใน ABK ถึงปัจจุบันนี้ผู้ที่เคยอาศัยหอพัก 
ABK หรือนกัเรียนทีจ่บจากโรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่น่ตัง้แตเ่ปดิมปีระมาณ 
10,000 คน ขึ้นไปแล้ว หลังจากกลับไปแต่ละประเทศแล้วทุกท่านท�างาน
อยู่อย่างเข้มแข็งในหลายด้านอาทิ อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารใน
บริษัท หรือหน่วยงานราชการ เป็นต้น ในเมืองไทยเองก็เช่นกัน ผู้กลับ
มายังประเทศไทยประมาณ 1,000 คน ท�างานอย่างเข็มแข็งในปัจจุบัน

ในปี ค.ศ.1972 กลุ่มนักเรียนเก่าของ ABK ได้รวมตัวกันก่อตั้ง
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เพื่อถ่ายทอดและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่นให้กับเมืองไทยโดยใช้ประสบการณ์
ที่ได้มาจากญี่ปุ่น 

ดว้ยประวัตศิาสตรอ์นัยาวนานของนกัเรยีนเกา่ญีปุ่น่ทีเ่ปน็คนไทย 
ขณะทีอ่ยู ่ณ ประเทศญีปุ่น่ คนไทยทกุคนกม็คีวามสมัพนัธก์นัลกึซึง้ ความ
สัมพันธ์นั้นหลังจากกลับมาเมืองไทยได้ร่วมสร้างสมาคมศิษย์เก่า ABK 
ขึ้นมาได้ ส.ส.ท. ได้พัฒนาและโตขึ้นจนกระทั่งได้สร้างสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น หรือ TNI ขึ้นมาในที่สุด  

ABK กับ ส.ส.ท. ยงัคงมคีวามรว่มมอืกนัหลากหลายในการด�าเนนิ
กิจกรรม ด้วยนโยบายของอาจารย์ HOZUMI ที่เชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นสามารถ
สนบัสนนุทางดา้นวชิาการให้กบัประเทศไทย เพือ่การพฒันาประเทศไทย 
กล่าวคือ ABK ได้ส่งที่ปรึกษามาช่วย ส.ส.ท. ตั้งแต่สมาคมเริ่มก่อตั้ง ใน
รปูแบบสง่ผูแ้ทนจากญีปุ่น่สู ่ส.ส.ท. มาท�างานรว่มกนั ไมใ่ชส่ง่มาเพือ่เปน็
เจ้านายคนไทย สถานะภาพการท�างานเป็นเหมือนกับคนไทย อยู่ภายใต้
องค์กรและผู้บังคับบัญชาคนไทยรวมทั้งเงินเดือน รูปแบบนี้แตกต่างกับ
องค์กรอื่นในสมัยนั้น 

นอกจากนี้ คือ ABK ให้การสนับสนุนทางด้านสอนภาษาญี่ปุ่น 
ส่งครูภาษาญี่ปุ่นมาเป็นท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาสอนภาษาญี่ปุ่นและ
สนบัสนนุต�าราเรยีนภาษาญ่ีปุน่โดยแปลและพมิพต์�าราเรยีนภาษาญีปุ่น่
ของ ABK ด้วย

นอกจากสอนภาษาญี่ปุ่น ABK มีหลักสูตรภาษาอื่นส�าหรับชาว
ญี่ปุ่นอยู่ด้วย เช่น ภาษาจีน เกาหลี และภาษาไทย คนญี่ปุ่นที่สนใจเรียน
ภาษาไทยบางคนต้องการมาเรียนที่ประเทศไทยโดยตรง ABK จึงเป็น
คนกลางของคนที่ญี่ปุ่นที่สนใจเรียนหลักสูตรภาษาไทย ณ ประเทศไทย
ของ ส.ส.ท. นอกจากนั้น ABK ยังสนับสนุน Study Tour ของ ส.ส.ท. 
เพื่อให้นักเรียนจาก ส.ส.ท. ได้รับประสบการณ์ทางด้านภาษาญี่ปุ่นและ

วฒันธรรมญีปุ่น่  ดงันัน้ ความสมัพนัธข์อง ABK กบั ส.ส.ท. จงึมมีายาวนาน 
โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนกิจกรรมโรงเรียน 

ในปัจจุบันโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของ ABK มีนักเรียน 400 
คน จากประมาณ 20 ประเทศ ส่วนใหญ่มาจากเอเชียและประเทศไทย ที่
ผา่นมาโรงเรยีน ABK คอื โรงเรยีนทีส่อนภาษาญีปุ่น่เพือ่เขา้มหาวิทยาลัย 
หรือสถานศึกษาวิชาชีพ แต่ในระยะหลังมีผู้ที่ต้องการเรียนภาษาและ
วัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น จึงจัดหลักสูตรที่เรียนเฉพาะภาษาและวัฒนธรรม
ขึ้นมาควบคู่กันไป

ปัจจุบัน อาคาร ABK เป็นอาคารเก่ามากเนื่องจากสร้างมา 
50 ปีแล้ว และประเทศญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง เพราะฉะนั้นจึง
ต้องการสร้างอาคารใหม่ จึงหวังว่าอยากได้การสนับสนุนจากรุ่นพี่ๆ 
หลายท่านเพื่อ ABK จะอยู่อีก 50 ปีข้างหน้า อยากจะให้น้องๆ ที่จะ
เข้ามาในอนาคตทราบว่าอาคารนี้ได้สร้างข้ึนมาโดยการสนับสนุนจาก
รุ่นพี่หลายท่าน 

ในเรื่องเงินสนับสนุนการสร้างอาคารใหม่ ABK มีเป้าหมายอยู่
ที่ห้าสิบล้านเยนซึ่ง 1/10 ของจ�านวนเงินทั้งหมด 600,000,000 เยน ซ่ึง
เป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด ก�าหนดไว้หนึ่ง Share เท่ากับ 10,000 เยน แต่จะ
สนับสนุนเท่าไหร่ก็ได้ ส�าหรับผู้บริจาค ABK จะท�าป้ายลงชื่อทุกท่านที่ได้
บริจาคและติดในอาคารใหม่ 

ถ้านักเรียนเก่า ABK ทั่วโลกทั้งหมด 5,000 คน สนับสนุนการ
บริจาคคนละ 10,000 เยน จะได้ถึง 50,000,000 เยนอยู่แล้ว โครงการ
น้ีเพิ่งเริ่ม เรามีเวลาอีก 2 ปี เพื่อจะได้บรรลุหาล้านเยนอยากจะไม่มีใคร
บอกว่า “ท�าไมไม่ให้รู้ ดิฉัน ถ้าทราบช่วยอยู่แล้ว” ดังนั้นส�าหรับนักเรียน
เก่า ABK ในประเทศไทยทุกท่านก็เหมือนกันอยากจะให้ทราบกันทั่วถึง

ABK กับ TPA, TNI และสมาคมศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์กันนาน 
และมีมามากกว่า 50 ปีแล้ว ความสัมพันธ์กันของบุคคลกับบุคคล หรือ
เพือ่นกนัเปน็พืน้ฐานในความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศทีม่ใีหแ้กก่นั แม้แต่
เศรษฐกิจ หรือการเมืองมีปัญหา เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ ABK กับ
ประเทศไทยสร้างขึ้นมาจะเป็นความส�าคัญมากขึ้น

ร่วมกันสานต่อความสัมพันธ์ที่ยาวนาน รวมสมทบทุนสร้าง
อาคารเรียนใหม่ของสถาบันสอนภาษา ABK ประเทศญี่ปุ่น สามารถ
สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมได้ที ่สมาคมศษิยเ์กา่ ABK&AOTS (ประเทศไทย) 
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พิธีเปิด ABK ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ. 2503)

Mr.Hozumi และนักเรียน ABK การประชุมศิษย์เก่า ABK ผูเ้ชีย่วชาญจากญีปุ่น่มาทำาการฝกึอบรม ห้องเรียนภาษา

พิธีเปิด ส.ส.ท. (24 พ.ค. 2516 ณ อาคารอื้อจื่อเหลียง) พิธีเปิดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(2 ส.ค. 2550 ณ ซอยพัฒนาการ 37)




