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สวสัดี
ค่ะ ชำว TPA NEWS ท่ีเคำรพรักทุกท่ำน เมื่อ

ฉบบัประจ�ำเดอืนกมุภำพนัธ์ทีผ่่ำนมำนัน้ ผูเ้ขยีน

ได้เก็บตกเรื่องรำวในวันท่ีโรงเรียนภำษำ และวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้

จัดกำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทย ครั้งที่ 28 ประจ�ำปีพุทธศักรำช 

2556 ขึ้น หวังว่ำยังคงจ�ำกันได้นะคะ แต่ถ้ำจ�ำกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ 

ผูเ้ขยีนขอเกริน่เรือ่งรำวในวนังำนสักเล็กน้อย จะได้เป็นข้อมลูส�ำหรบั

ผู้อ่ำนที่ไม่ได้อ่ำนฉบับดังกล่ำวด้วยเลยนะคะ

กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทยของโรงเรียนภำษำ และ

วัฒนธรรม สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดขึ้นเป็นประจ�ำ

ทุกปี รับสมัครบุคคลทั่วไปที่ไม่มีสัญชำติไทย และบิดำหรือมำรดำ

ไม่ใช่ชำวไทย เป็นผูท้ีม่อีำยุ 15 ปีขึน้ไป เคยเรยีนภำษำไทยหรอืก�ำลงั

เรยีนภำษำไทยอยู ่กำรประกวดสนุทรพจน์ภำษำไทยถอืเป็นกจิกรรม

ทำงวชิำกำร มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผู้เรยีนภำษำไทยได้มโีอกำสแสดง

ควำมสำมำรถทำงภำษำ ท้ังทำงด้ำนกำรเรยีงควำม และกำรออกเสยีง

ซึง่เป็นพืน้ฐำนส�ำคญัในกำรพฒันำทกัษะด้ำนกำรสือ่สำรทีด่ยีิง่ๆ ขึน้

ต่อไปในอนำคต ทำงโรงเรียนได้จัดรำงวัลส�ำหรับผู้ชนะถึง 4 รำงวัล 

ได้แก่ รำงวลัชนะเลศิ เป็นรำงวลัเงนิสด 10,000 บำท ประกำศนยีบตัร 

และโล่รำงวัล รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นรำงวัลเงินสด 8,000 

บำทและประกำศนียบัตร รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นรำงวัล

เงินสด 5,000 บำทและประกำศนียบัตร รำงวัลควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

เป็นรำงวัลเงินสด 3,000 บำท และประกำศนียบัตรค่ะ

กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทยครั้งที่ 28 ประจ�ำปี 2556 

ซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องในสนุกกับภำษำฉบับนี้ จัดขึ้นในวันอำทิตย์

ที่ 24 พฤศจิกำยน 2556 ค่ะ ในครั้งนี้มีผู้ให้ควำมสนใจเข้ำร่วม

ประกวดจ�ำนวนทั้งหมด 9 คน ประกอบด้วยชำวญี่ปุ่น 8 คน และชำว

จีน 1 คน คณะกรรมกำรตัดสินในกำรประกวดครั้งนี้ ทำงโรงเรียนได้

รับเกียรติจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำน ได้แก่ ดร. นิตยำ กำญจนะวรรณ 

ภำคสีมำชกิ ส�ำนกัศลิปกรรม ประเภทวชิำวรรณศลิป์ สำขำวชิำภำษำ

ไทย แห่งรำชบณัฑติยสถำน, รศ. นวลทพิย์ เพิม่เกษร อำจำรย์ประจ�ำ

ภำควิชำภำษำไทย คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และ 

รศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศำล ประธำนร่ำงหลักสูตรปริญญำโท-

เอก สำขำวรรณคด ีและวฒันธรรมญีปุ่น่ คณะอกัษรศำสตร์ จฬุำลง-

กรณ์มหำวิทยำลัย บรรยำกำศและกำรกล่ำวสุนทรพจน์ด�ำเนินไป

อย่ำงสนุกสนำน และน่ำประทับใจอย่ำงมำก ...มำกเสียจนผู้เขียน 

ซึง่เป็นพธิกีรในงำนวันนัน้อยำกน�ำมำแบ่งปัน และเล่ำสู่กันให้ใครต่อ

ใครได้ฟังเลยล่ะค่ะ

สนุกกับภำษำฉบับนี้ขอน�ำบทสุนทรพจน์ของคุณ Yoshiko 

Okamoto ผูไ้ด้รบัรำงวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1 มำเผยแพร่นะคะ เป็น

เรื่องที่มีเนื้อหำต่อเนื่องกับฉบับเดือนมีนำคม ซึ่งอำจำรย์ประพันธ์ 

รัตนสมบัติได้พูดถึงเหตุกำรณ์ภัยพิบัติทำงธรรมชำติครั้งรุนแรงของ

ญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนำคม ปี ค.ศ. 2011 อีกด้วย

เตรียมตัวให้พร้อม

Ms. Yoshiko Okamoto

มีนำคม ปี 2011 เมื่อตอนมีแผ่นดินไหวขนำดใหญ่เกิดขึ้น 

ดฉินัอยูค่นเดยีวทีโ่ยโกฮำมำ ห่ำงจำกบ้ำนครึง่ชัว่โมงโดยรถไฟ วนันัน้ 

รถไฟหยุดว่ิง ดิฉันก็เลยกลับบ้ำนไม่ได้ ที่หน้ำสถำนีมีคนมำกมำยที่

ขึ้นรถไฟไม่ได้ พวกเรำดูทีวีในสถำนีด้วยควำมไม่สบำยใจ เพรำะว่ำ

ทวีีก�ำลังถ่ำยทอดภำพทีไ่ม่น่ำเชือ่อยู่ น�ำ้โคลนท่วมทัง้บ้ำน ถนน ผูค้น 

และทกุส่ิงทกุอย่ำง เหน็ไฟไหม้ทีบ่ำงแห่งด้วย ดิฉันรูสึ้กเหมอืนดหูนงั 

ไม่อยำกเชื่อว่ำเป็นเรื่องจริง โทรศัพท์มือถือก็ติดต่อไม่ได้ ดิฉันกังวล

ใจว่ำครอบครัวเป็นยังไง ปลอดภัยหรือเปล่ำ ตอนนั้นรถไฟหยุดวิ่ง 

ตอนที่

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

“ศิลปะการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดเป็นภาษาไทย”
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การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
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แทก็ซีก่ไ็ม่ม ีส�ำหรบัคนส่วนใหญ่ไม่มีทำงเลือกนอกจำกต้องเดนิอย่ำง

เดียวเท่ำนั้น มืดแล้ว ดิฉันไม่รู้ทำงกลับบ้ำน และไม่รู้ว่ำต้องใช้เวลำ

เท่ำไร แต่คิดขึ้นได้ว่ำบ้ำนของน้องสำวอยู่แถวน้ัน ดิฉันก็เลยเดินไป 

โชคดีท่ีน้องสำวอยู่บ้ำน และให้ดิฉันพักค้ำงคืนที่นั่น หลังจำกนั้นก็

ติดต่อกับสำมีได้ เขำบอกว่ำขอยืมจักรยำนจำกเพื่อนแล้วขี่จักรยำน 

4 ชั่วโมงจำกบริษัทถึงบ้ำน

 ประสบกำรณ์นี้สอนบทเรียนให้เรำหลำยอย่ำง พื้นที่

โตเกียวคนส่วนใหญ่ขึ้นรถไฟไปท�ำงำนหรือไปโรงเรียน ถ้ำรถไฟหยุด

วิง่กไ็ม่มวีธิอีืน่ทีจ่ะกลบับ้ำน ถึงแม้ว่ำจะขึน้รถเมล์หรอืแท็กซี ่รถกอ็ำจ

จะติดมำก เพรำะฉะนั้นเรำควรศึกษำเส้นทำงกลับบ้ำนจำกที่ท�ำงำน

หรือโรงเรียน ลองเดินกลับบ้ำนดูสักครั้งก็อำจจะเป็นควำมคิดที่ดี ใน

กรณีฉุกเฉิน เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ใช้

ไม่ค่อยได้ ไฟฉำย วิทยุ โทรศัพท์สำธำรณะมีประโยชน์มำกกว่ำ ใน

เวลำอย่ำงนัน้ร้ำนส่วนใหญ่มกัจะปิด ส่วนร้ำนทีไ่ม่ปิด อำหำรและน�ำ้

ก็จะหมดไปอย่ำงรวดเร็ว เพรำะฉะนั้นเวลำออกไปข้ำงนอก ควรมีน�้ำ

และขนมติดตัวไปด้วยดีกว่ำ

 ประเทศญี่ปุ่นมีภัยธรรมชำติมำก เช่น พำยุไต้ฝุ่น แผ่น-

ดนิไหว คลืน่สนึำม ิแต่กไ็ม่ควรหวำดกลวัจนเกนิไป ควรเตรยีมตัวเท่ำ

ทีเ่รำสำมำรถท�ำได้ และจ�ำไว้ว่ำต้องพึง่พำตวัเองให้มำกทีส่ดุ แน่นอน

กำรมีเพื่อนอยู่ด้วยกันท�ำให้มีก�ำลังใจและอบอุ่นใจ เพรำะฉะนั้นไม่

ว่ำจะเกิดอะไรขึ้น เรำทุกคนต้องช่วยเหลือกันดีกว่ำ

  

เป็นอย่ำงไรกนับ้ำงคะ ท่ำนผูอ่้ำน ผูเ้ขยีนคดิว่ำส�ำหรับคนไทย

อย่ำงเรำอำจจะเห็นว่ำเรื่องที่คุณ Yoshiko Okamoto กล่ำวถึงเป็น

ประสบกำรณ์ที่เลวร้ำย น่ำกลัว ที่ไม่อยำกให้เกิดขึ้นหรือไม่อยำก

ประสบพบเจอ แต่ส�ำหรับคุณ Yoshiko Okamoto หรือชำวญี่ปุ่นที่

ต้องประสบกับภัยธรรมชำติบ่อยครั้งเช่นนี้ กลับมองสิ่งที่เกิดขึ้น 

เหล่ำนั้นอย่ำงมีสติ และถือเอำประสบกำรณ์ที่ได้รับเป็นบทเรียนอัน

มีค่ำที่ท�ำให้ตระหนักถึงกำรเตรียมตัวให้พร้อมทุกเมื่อ เพรำะอุบัติภัย

เหล่ำนี้ไม่มีใครคำดคะเนได้ว่ำจะเกิดที่ไหนและเมื่อไร ...ควำมไม่รู้

หรือสิ่งที่ไม่อำจคำดเดำได้นี่เอง ที่มนุษย์หวำดกลัว หำกแต่มนุษย์

สำมำรถเอำตัวรอดได้ด้วยสติปัญญำที่มีอยู่ เพรำะฉะนั้นไม่ว่ำจะมี

อะไรเกิดขึ้น เรำควรตั้งสติ คิดให้รอบคอบ ทุกปัญหำมีทำงออกเสมอ

ค่ะ

ท่ำนผู้อ่ำนสำมำรถชมภำพกำรประกวดสุนทรพจน์ของคุณ 

Yoshiko Okamoto ได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้นะคะ

ผู้เข้ำประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทย คนที่ 8 (รำงวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 1) :

https://www.youtube.com/watch?v=qWkNZjcoza8

คุณ Yoshiko Okamoto รับรางวัลจาก ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ

ภาพหมู่: ผู้เข้าประกวด, คณะกรรมการ, พิธีกร, ครูใหญ่ 

ประกวด, คณะกรรมการ, พิธีกร, ครูใหญ่ 

ผู้ได้รับรางวัล 4 คน


