“ศิลปะการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดเป็นภาษาไทย”

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย

ศศิธร มัตซึโมโตะ

ตอนที่

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

สวัสดี

ค่ะ ชาว TPA NEWS ที่เคารพรักทุกท่าน เมื่อ
ฉบับประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมานัน้ ผูเ้ ขียน
ได้เก็บตกเรื่องราวในวันที่โรงเรียนภาษา และวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้
จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 28 ประจ�ำปีพุทธศักราช
2556 ขึ้น หวังว่ายังคงจ�ำกันได้นะคะ แต่ถ้าจ�ำกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ
ผูเ้ ขียนขอเกริน่ เรือ่ งราวในวันงานสักเล็กน้อย จะได้เป็นข้อมูลส�ำหรับ
ผู้อ่านที่ไม่ได้อ่านฉบับดังกล่าวด้วยเลยนะคะ
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยของโรงเรียนภาษา และ
วัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกปี รับสมัครบุคคลทั่วไปที่ไม่มีสัญชาติไทย และบิดาหรือมารดา
ไม่ใช่ชาวไทย เป็นผูท้ มี่ อี ายุ 15 ปีขนึ้ ไป เคยเรียนภาษาไทยหรือก�ำลัง
เรียนภาษาไทยอยู่ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยถือเป็นกิจกรรม
ทางวิชาการ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ รียนภาษาไทยได้มโี อกาสแสดง
ความสามารถทางภาษา ทัง้ ทางด้านการเรียงความ และการออกเสียง
ซึง่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการพัฒนาทักษะด้านการสือ่ สารทีด่ ยี งิ่ ๆ ขึน้
ต่อไปในอนาคต ทางโรงเรียนได้จัดรางวัลส�ำหรับผู้ชนะถึง 4 รางวัล
ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เป็นรางวัลเงินสด 10,000 บาท ประกาศนียบัตร
และโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นรางวัลเงินสด 8,000
บาทและประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นรางวัล
เงินสด 5,000 บาทและประกาศนียบัตร รางวัลความคิดสร้างสรรค์
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เป็นรางวัลเงินสด 3,000 บาท และประกาศนียบัตรค่ะ
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยครั้งที่ 28 ประจ�ำปี 2556
ซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องในสนุกกับภาษาฉบับนี้ จัดขึ้นในวันอาทิตย์
ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ค่ะ ในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม
ประกวดจ�ำนวนทั้งหมด 9 คน ประกอบด้วยชาวญี่ปุ่น 8 คน และชาว
จีน 1 คน คณะกรรมการตัดสินในการประกวดครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้
รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ดร. นิตยา กาญจนะวรรณ
ภาคีสมาชิก ส�ำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษา
ไทย แห่งราชบัณฑิตยสถาน, รศ. นวลทิพย์ เพิม่ เกษร อาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
รศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล ประธานร่างหลักสูตรปริญญาโทเอก สาขาวรรณคดี และวัฒนธรรมญีป่ นุ่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยากาศและการกล่าวสุนทรพจน์ด�ำเนินไป
อย่างสนุกสนาน และน่าประทับใจอย่างมาก ...มากเสียจนผู้เขียน
ซึง่ เป็นพิธกี รในงานวันนัน้ อยากน�ำมาแบ่งปัน และเล่าสูก่ นั ให้ใครต่อ
ใครได้ฟังเลยล่ะค่ะ
สนุกกับภาษาฉบับนี้ขอน�ำบทสุนทรพจน์ของคุณ Yoshiko
Okamoto ผูไ้ ด้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาเผยแพร่นะคะ เป็น
เรื่องที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกับฉบับเดือนมีนาคม ซึ่งอาจารย์ประพันธ์
รัตนสมบัติได้พูดถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งรุนแรงของ
ญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2011 อีกด้วย

เตรียมตัวให้พร้อม
Ms. Yoshiko Okamoto
มีนาคม ปี 2011 เมื่อตอนมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดขึ้น
ดิฉนั อยูค่ นเดียวทีโ่ ยโกฮามา ห่างจากบ้านครึง่ ชัว่ โมงโดยรถไฟ วันนัน้
รถไฟหยุดวิ่ง ดิฉันก็เลยกลับบ้านไม่ได้ ที่หน้าสถานีมีคนมากมายที่
ขึ้นรถไฟไม่ได้ พวกเราดูทีวีในสถานีด้วยความไม่สบายใจ เพราะว่า
ทีวกี ำ� ลังถ่ายทอดภาพทีไ่ ม่นา่ เชือ่ อยู่ น�ำ้ โคลนท่วมทัง้ บ้าน ถนน ผูค้ น
และทุกสิง่ ทุกอย่าง เห็นไฟไหม้ทบี่ างแห่งด้วย ดิฉนั รูส้ กึ เหมือนดูหนัง
ไม่อยากเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง โทรศัพท์มือถือก็ติดต่อไม่ได้ ดิฉันกังวล
ใจว่าครอบครัวเป็นยังไง ปลอดภัยหรือเปล่า ตอนนั้นรถไฟหยุดวิ่ง
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แท็กซีก่ ไ็ ม่มี ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ไม่มที างเลือกนอกจากต้องเดินอย่าง
เดียวเท่านั้น มืดแล้ว ดิฉันไม่รู้ทางกลับบ้าน และไม่รู้ว่าต้องใช้เวลา
เท่าไร แต่คิดขึ้นได้ว่าบ้านของน้องสาวอยู่แถวนั้น ดิฉันก็เลยเดินไป
โชคดีที่น้องสาวอยู่บ้าน และให้ดิฉันพักค้างคืนที่นั่น หลังจากนั้นก็
ติดต่อกับสามีได้ เขาบอกว่าขอยืมจักรยานจากเพื่อนแล้วขี่จักรยาน
4 ชั่วโมงจากบริษัทถึงบ้าน
ประสบการณ์นี้สอนบทเรียนให้เราหลายอย่าง พื้นที่
โตเกียวคนส่วนใหญ่ขึ้นรถไฟไปท�ำงานหรือไปโรงเรียน ถ้ารถไฟหยุด
วิง่ ก็ไม่มวี ธิ อี นื่ ทีจ่ ะกลับบ้าน ถึงแม้วา่ จะขึน้ รถเมล์หรือแท็กซี่ รถก็อาจ
จะติดมาก เพราะฉะนั้นเราควรศึกษาเส้นทางกลับบ้านจากที่ท�ำงาน
หรือโรงเรียน ลองเดินกลับบ้านดูสักครั้งก็อาจจะเป็นความคิดที่ดี ใน
กรณีฉุกเฉิน เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ใช้
ไม่ค่อยได้ ไฟฉาย วิทยุ โทรศัพท์สาธารณะมีประโยชน์มากกว่า ใน
เวลาอย่างนัน้ ร้านส่วนใหญ่มกั จะปิด ส่วนร้านทีไ่ ม่ปดิ อาหารและน�ำ้
ก็จะหมดไปอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเวลาออกไปข้างนอก ควรมีน�้ำ
และขนมติดตัวไปด้วยดีกว่า
ประเทศญี่ปุ่นมีภัยธรรมชาติมาก เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว คลืน่ สึนามิ แต่กไ็ ม่ควรหวาดกลัวจนเกินไป ควรเตรียมตัวเท่า
ทีเ่ ราสามารถท�ำได้ และจ�ำไว้วา่ ต้องพึง่ พาตัวเองให้มากทีส่ ดุ แน่นอน
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การมีเพื่อนอยู่ด้วยกันท�ำให้มีก�ำลังใจและอบอุ่นใจ เพราะฉะนั้นไม่
ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราทุกคนต้องช่วยเหลือกันดีกว่า
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ท่านผูอ้ า่ น ผูเ้ ขียนคิดว่าส�ำหรับคนไทย
อย่างเราอาจจะเห็นว่าเรื่องที่คุณ Yoshiko Okamoto กล่าวถึงเป็น
ประสบการณ์ที่เลวร้าย น่ากลัว ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรือไม่อยาก
ประสบพบเจอ แต่ส�ำหรับคุณ Yoshiko Okamoto หรือชาวญี่ปุ่นที่
ต้องประสบกับภัยธรรมชาติบ่อยครั้งเช่นนี้ กลับมองสิ่งที่เกิดขึ้น
เหล่านั้นอย่างมีสติ และถือเอาประสบการณ์ที่ได้รับเป็นบทเรียนอัน
มีค่าที่ท�ำให้ตระหนักถึงการเตรียมตัวให้พร้อมทุกเมื่อ เพราะอุบัติภัย
เหล่านี้ไม่มีใครคาดคะเนได้ว่าจะเกิดที่ไหนและเมื่อไร ...ความไม่รู้
หรือสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้นี่เอง ที่มนุษย์หวาดกลัว หากแต่มนุษย์
สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมี
อะไรเกิดขึ้น เราควรตั้งสติ คิดให้รอบคอบ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ
ค่ะ
ท่านผู้อ่านสามารถชมภาพการประกวดสุนทรพจน์ของคุณ
Yoshiko Okamoto ได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้นะคะ
ผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย คนที่ 8 (รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1) :
https://www.youtube.com/watch?v=qWkNZjcoza8

คุณ Yoshiko Okamoto รับรางวัลจาก ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ
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