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สวสัดี
ปีใหม่ค่ะชำว TPA NEWS ที่เคำรพรักทุกท่ำน นี่
เป็นครั้งแรกในรอบปีพุทธศักรำช 2557 ที่เรำได้

พบกันใน “สนุกกับภำษำ” คิดว่ำคงไม่ช้ำเกินไปกับกำรกล่ำวทักทำย
ด้วยค�ำว่ำ “สวสัดปีีใหม่” นะคะ และก็หวงัว่ำจะไม่ช้ำเกินไปอกีเช่นกนั
กบักำรเกบ็ตกเรือ่งรำวในวนัทีโ่รงเรยีนภำษำและวฒันธรรม ส.ส.ท. ได้
จัดกำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทย ครั้งที่ 28 ประจ�ำปีพุทธศักรำช 
2556 ขึน้ เพรำะกำรกลำ่วสุนทรพจน์ ถ่ำยทอดเรือ่งรำวเป็นภำษำไทย
ของชำวต่ำงชำติท่ีเข้ำร่วมประกวดในครั้งนั้นน่ำประทับใจจนผู้เขียน
อยำกน�ำมำแบ่งปันกับผู้อ่ำนทุกท่ำนด้วย

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยของโรงเรียนภาษาและ
วัฒนธรรม สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกปี ปีละ 1 คร้ัง รับสมัครบุคคลทั่วไปที่ไม่มีสัญชำติไทย และบิดำ
หรอืมำรดำไม่ใช่ชำวไทย เป็นผูท้ีม่อีำย ุ15 ปีขึน้ไป เคยเรยีนภำษำไทย
หรอืก�ำลงัเรียนภำษำไทยอยู่ กำรประกวดสนุทรพจน์ภำษำไทยถอืเป็น
กจิกรรมทำงวชิำกำร มีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้รยีนภำษำไทยได้มโีอกำส
แสดงควำมสำมำรถทำงภำษำ ทัง้ทำงด้ำนกำรเรยีงควำม และกำรออก
เสยีงซึง่เป็นพืน้ฐำนส�ำคญัในกำรพฒันำทกัษะด้ำนกำรสือ่สำรทีดี่ย่ิงๆ 
ขึน้ต่อไปในอนำคต ทำงโรงเรยีนได้จดัรำงวลัส�ำหรบัผูช้นะถงึ 4 รำงวัล 
ได้แก่ รำงวลัชนะเลศิ เป็นรำงวลัเงนิสด 10,000 บำท ประกำศนยีบตัร 
และโล่รำงวัล รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นรำงวัลเงินสด 8,000 
บำทและประกำศนียบัตร, รำงวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เป็นรำงวัล
เงินสด 5,000 บำทและประกำศนียบัตร รำงวัลควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
เป็นรำงวัลเงินสด 3,000 บำทและประกำศนียบัตรค่ะ... รำงวัลเยอะ
แยะมำกมำย แถมยังน่ำสนใจอีกต่ำงหำกนะคะ

กำรประกวดสนุทรพจน์ภำษำไทยครัง้ที ่28 ประจ�ำปี 2556 นัน้ 
จัดขึ้นในวันอำทิตย์ที่ 24 พฤศจิกำยน 2556 เวลำ 13.00-15.00 น. ใน
ครัง้นีม้ผีูใ้ห้ควำมสนใจเข้ำร่วมประกวด 9 คน ชำวญีปุ่น่ 8 คนและชำว
จีน 1 คน ส่วนคณะกรรมกำรตัดสินในกำรประกวดครั้งนี้ ทำงโรงเรียน
ได้รบัเกยีรตจิำกผูท้รงคณุวฒุ ิ3 ท่ำน ได้แก่ ดร.นติยา กาญจนะวรรณ 
ภำคีสมำชิก ส�ำนักศิลปกรรม ประเภทวิชำวรรณศิลป์ สำขำวิชำภำษำ

ไทย แห่งรำชบัณฑิตยสถำน รศ.นวลทิพย์ เพิ่มเกษร อำจำรย์ประจ�ำ
ภำควิชำภำษำไทย คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
รศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล ประธำนร่ำงหลักสูตรปริญญำ
โท-เอก สำขำวรรณคดีและวัฒนธรรมญี่ปุ ่น คณะอักษรศำสตร์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย บรรยำกำศและกำรกล่ำวสุนทรพจน์ด�ำเนนิ
ไปอย่ำงสนุกสนำนและน่ำประทับใจ เรื่องรำวที่ผู ้ประกวดน�ำมำ
ถ่ำยทอดให้เรำได้ฟังนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่ำสนใจ น่ำคิด และเป็น 
มุมมองใหม่ๆ ที่ท�ำให้เรำผู้ฟังชำวไทยได้เห็นว่ำชำวต่ำงชำติคิด และ
รู้สึกกับเรำ และประเทศของเรำอย่ำงไรกันบ้ำง 

สนุกกับภำษำฉบับนี้ขอน�ำสุนทรพจน์ของคุณ Nan Bing Yi  
ผู้ชนะเลิศกำรประกวดมำให้ท่ำนผูอ่้ำนได้ซำบซึง้กับเนือ้หำและประทบั
ใจกับกำรเรียงร้อย ถ่ำยทอดเรื่องรำวได้อย่ำงแยบยลไร้ที่ติ

พระคือผู้เชื่อมฟ้ากับธาตรี

Ms. Nan Bing Yi นักศึกษำคณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

ประเทศไทยกบัประเทศจนีมกีำรตดิต่อสมัพนัธ์กนัมำยำวนำน 
และในผนืแผ่นดนิไทยยงัมชีำวจนีเข้ำมำอำศยัตัง้ถิน่ฐำนท�ำมำหำกนิ
จ�ำนวนมำก ภำยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภำรของพระมหำกษัตริย์ไทย 

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย	ตอนที่ 1

“ศิลปะการถ่ายทอดความรู้สึก

นึกคิดเป็นภาษาไทย”
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กรณียกิจต่ำงๆ เพื่อให้ประชำชนอยู่อย่ำงร่มเย็นเป็นสุข คนไทยจึงมี
รอยยิ้ม มีน�้ำใจ รู้จักเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ และรู้จักกำรให้ที่ไม่สิ้นสุด 
เพรำะมีแบบอย่ำงที่ดีให้ด�ำเนินชีวิตดีงำมตำมรอยพระยุคลบำท

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ พระรำชทำนหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนไทยรู้จักใช้ชีวิตอย่ำงมีเหตุผล พอมี พอ
กิน พอประมำณ ด�ำเนินชีวิตด้วยควำมพอเพียง นอกจำกนี้ยังมี
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริกว่ำ ๔,๐๐๐ โครงกำร แสดงให้
เหน็ถงึพระปรชีำสำมำรถของพระองค์ท่ำนในกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ
แก่คนไทย ส่งเสริมให้คนไทยรู้จักพึ่งพำตนเอง และร�่ำรวยควำมสุข
บนแผ่นดินเกิดของตน

จำกพระรำชจรยิวตัร พระรำชด�ำรสั และพระมหำกรณุำธคิณุ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ท�ำให้ดิฉันเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งแล้ว
ว่ำเหตุใดคนไทยจึงรักพระเจ้ำอยู่หัวฯ หำกเปรียบน�้ำพระทัยของ
พระองค์เป็นดังน�้ำทิพย์ พระมหำกรุณำธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
ก็เปรียบเหมือนสำยธำรวิเศษที่หล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของคนไทย และ
เผื่อแผ่ควำมรัก ควำมศรัทธำ มำยังคนต่ำงชำติที่เข้ำมำอยู ่ใน
ประเทศไทยอนัมพีระมหำกษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ กำรใช้ชวีติในสงัคม
ไทยจงึมคีวำมอบอุน่เสมอืนเป็นแผ่นดนิเกดิซึง่มพ่ีอผูป้ระเสรฐิเป็นเสำ
หลักแห่งบ้ำนที่ได้ชื่อว่ำ “สยำมเมืองยิ้ม” แห่งนี้ตรำบนิรันดร์

ตัวผู้เขียนเองรับหน้ำที่พิธีกรในวันนั้น จึงได้มีโอกำสฟังกำร 
กล่ำวสุนทรพจน์ของคุณ Nan Bing Yi ด้วย คุณ Nan Bing Yi ออก
เสียงภำษำไทยได้ชัดเจนมำก ท�ำให้ไม่มีอุปสรรคใดๆ ในกำรรับสำร 
ลีลำกำรใช้น�้ำเสียงของเธอก็สำมำรถโน้มน้ำว ดึงดูดให้ผู้ฟังมองเห็น
ภำพตำมไปด้วยได้ ท�ำให้ดิฉันประทับใจจนน�้ำตำซึมออกมำเลย 
ล่ะค่ะ ต้องขอบคุณคุณ Nan Bing Yi ที่ท�ำให้เรำได้รู้ว่ำชำวต่ำงชำติก็
รัก เคำรพ และเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ของเรำชำวไทยไม่แพ้กันเลย

ท่ำนผู้อ่ำนสำมำรถชมภำพกำรประกวดสุนทรพจน์ของคุณ 
Nan Bing Yi ได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้นะคะ

ผู้เข้ำประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทย คนที่ 9 (รำงวัลชนะเลิศ): 
https://www.youtube.com/watch?v=4CPpI7CPm9U TPA

news

ก้ำวแรกของกำรมำเยอืนเมอืงไทย ดฉินัสมัผสัได้ถงึควำมรกัทีค่นไทย
มีต่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เพรำะไม่ว่ำจะมองไปทำงใดก็
เห็นพระบรมฉำยำลักษณ์อยู่ทั่วทุกทิศ เมื่อได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย
ในฐำนะนกัศกึษำแลกเปล่ียนย่ิงท�ำให้รูสึ้กผูกพนั รวมทัง้เข้ำใจถงึวถิี
ชวีติทีด่งีำม และซำบซึง้ในควำมศรทัธำสถำบนัพระมหำกษตัรย์ิของ
คนไทย จึงเกิดค�ำถำมว่ำ “ท�ำไมคนไทยจึงรักในหลวง” แม้ในภำวะที่
สังคมไทยมีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง แต่เมื่อ
ถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษำฯ คนไทยต่ำงพร้อมใจกันถวำยพระพร
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ จำกทั่วสำรทิศ แม้กระทั่งกำรไปเข้ำ
เฝ้ำฯ หรอืลงนำมถวำยพระพรทีโ่รงพยำบำลศริริำชซึง่เป็นทีพ่กัรกัษำ
พระองค์เพื่อแสดงควำมจงรักภักดี ก็สร้ำงควำมปลื้มปีติเป็นล้นพ้น
แก่พสกนิกรไทย

ในอดีตประเทศจีนมีฮ่องเต้เป็นประมุขของแผ่นดิน แต่น่ำ
เสยีดำยว่ำปัจจบุนัน้ีไม่มแีล้ว หำกแต่ประเทศไทยยงัคงด�ำรงสถำบนั
พระมหำกษัตริย์ ซึ่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ของคนไทยทรง
เป็นกษตัรย์ิทีค่รองรำชย์ยำวนำนทีส่ดุในโลก นบัถงึวนันีเ้ป็นเวลำ ๖๗ 
ปีมำแล้วที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกำยและพรรำช-หฤทัยทรงงำน
เพื่อควำมสุขของปวงชนชำวไทย ดังพระปฐมบรมรำชโองกำร เมื่อปี
พุทธศักรำช ๒๕๙๓ ว่ำ

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม”

ในภำษำจนีมีตวัอกัษรตวัหนึง่ทีอ่อกเสยีงว่ำ 王 (Wang) แปล
ว่ำ พระเจ้ำแผ่นดินซึ่งเป็นผู้เชื่อมผืนฟ้ำกับผืนดิน ขีดบนในตัวอักษร
นั้น หมำยถึง สวรรค์ ขีดกลำง หมำยถึง มนุษย์ ขีดล่ำง หมำยถึง ผืน
ดนิ และขดีกลำงแนวตัง้ หมำยถงึ ผูเ้ชือ่ม จงึสรปุได้ว่ำพระเจ้ำแผ่นดิน 
คอื โอรสแห่งสวรรค์ เป็นผูเ้ชือ่มฟ้ำ มนษุย์ และผนืดนิเข้ำด้วยกนั สม
พระนำมแห่งพระมหำกษัตริย์ไทยพระองค์นี้ว่ำ “ภูมิพล” ที่แปลว่ำ 
พลังแห่งแผ่นดิน

ประเทศไทยได้ชือ่ว่ำเป็นสยำมเมอืงยิม้ เพรำะมพีืน้ฐำนมำก
จำกควำมมีน�้ำใจของคนไทยที่เผื่อแผ่ให้แก่ทุกคน พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงมีน�้ำพระทัยใสพิสุทธิ์ในกำรบ�ำเพ็ญพระรำช

ผู้เข้าประกวด คณะกรรมการ 

พิธีกร ครูใหญ่ 

     

▲ คุณ Nan Bing Yi รับรางวัลจาก ดร. นิตยา กาญจนะวรรณ 

ผู้ได้รับรางวัล 4 คน

▲
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