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สวสัดค่ีะ มิตรรักนักอ่านชาว TPA NEWS ทุกท่าน 

ผ่านเดือนเมษายนที่ร้อนระอุที่สุดแห่งปี

มาไม่ทันไร กเ็ข้าหน้าฝน ฤดทูีม่รีะยะเวลายาวนานทีส่ดุแห่งปีกนัแล้ว 

เราคนไทยยงัปรบัตวักบัสภาพอากาศกนัไม่ไหว อดเหน็ใจชาวต่างชาติ

ทีม่าอาศยัอยูใ่นบ้านเราไม่ได้เหมอืนกนันะคะ พอพดูถงึวนัเวลา และ

ฤดูกาลที่เปลี่ยนผันไป ก็ท�าให้นึกถึงศิษย์เก่าชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาเรียน

ภาษาไทยท่ีโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. รุ่นแล้วรุ่นเล่าขึ้น

มาทันทีเลยค่ะ โดยเฉพาะนักเรียนหลักสูตรวิชาภาษาไทยระยะยาว 

1 ปีท่ีมาเรียนทุกวัน เห็นหน้ากันแทบทุกวัน และร่วมกิจกรรมกัน 

ทุกครั้ง ตลอดระยะเวลา 1 ปี จนใช้ค�าว่าสนิทสนมผูกพันกันได้  

ไม่เฉพาะกับครูผู้สอนทุกท่าน รวมทั้งตัวผู้เขียนเองที่ได้มีโอกาสสอน

อยูช่่วงหน่ึง และดแูลรับผดิชอบกิจกรรมตลอดปี เจ้าหน้าทีใ่นโรงเรยีน

ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรม พูดคุย ให้ค�าปรึกษาเรื่องการเรียน 

การบ้าน รวมถงึการใช้ชีวติในเมอืงไทย จนกลายเป็นครนูอกห้องเรยีน

อีกคนของพวกเขา นั้นต่างก็ใจหายกันไปเป็นแถว เมื่อวันสุดท้าย 

มาถึง นั่นคือ วันจบการศึกษาของคอร์สภาษาไทย 1 ปี ในวันนั้น

นักเรียนทุกคนจะต้องขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับชีวิต และ

ประสบการณ์ 1 ปีในเมืองไทยด้วยภาษาไทยที่ตั้งใจร�่าเรียนกันมา 

และครัง้นีผู้เ้ขยีนขอใช้พืน้ทีข่องสนกุกบัภาษาถ่ายทอดความรูส้กึของ

นักเรียนที่เรียนภาษาไทยกับโรงเรียนถึง 1 ปีเต็มนะคะ

ก่อนอื่นขอพูดถึงความเป็นมาของหลักสูตรวิชาภาษาไทย

ระยะยาว 1 ปีให้ท่านผูอ่้านได้รูจ้กักันสักเล็กน้อยนะคะ โรงเรยีนภาษา

และวัฒนธรรมเริ่มมีหลักสูตรภาษาไทยระยะยาว 1 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2541 และได้ด�าเนินการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน จนถึง

ปัจจุบันเข้าปีที่ 14 หรือรุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2556 มีจ�านวนผู้จบการ

ศกึษาจ�านวนทัง้สิน้ 6 คน ซึง่ทางโรงเรยีนได้จดัพธิมีอบประกาศนยีบัตร

ให้นักศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมานักศึกษารุ่นที่ 

14 ปีการศึกษา 2556 นี้ได้ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนอย่างหนักมาตั้งแต่

เดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 (รวมจ�านวนชั่วโมงเรียน 

856 ชั่วโมง) และปีการศึกษา 2556 นี้เองที่ทางโรงเรียนได้ปรับปรุง

หลกัสตูรขึน้ใหม่ตามความคดิของอาจารย์สมใจ วฒันบรรเจดิ ผูจ้ดัการ

ฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งเป็นครู

ใหญ่ กล่าวคือมกีารเชญิคณาจารย์ผู้มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้าน

การสอนภาษาไทยมายาวนานถึง 10 ท่านผลัดเปลี่ยนกันให้ความรู้

แก่นักเรียน มีการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนและเรียนรู้

วัฒนธรรมไทยตลอดปีการศึกษา อาทิเช่น การทัศนศึกษาที่สยาม

นิรมิต อยุธยา และอัมพวา, การสอนร้อยมาลัย ประดิษฐ์กระทง

ใบตอง, การจัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาชาวไทยที่

ก�าลังเรียนภาษาญี่ปุ ่นที่โรงเรียน, การจัดกิจกรรมโฮมสเตย์กับ

ครอบครัวชาวไทย เป็นต้น เรียกได้ว่านอกจากจะได้เรียนครบทุก

ทักษะแล้ว ยังได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของไทยอย่างครบรส

อีกด้วยค่ะ

ต่อไปผู ้เขียนขอยกบทสุนทรพจน์ของนักเรียน 1 คนใน

หลักสูตรภาษาไทย 1 ปี ที่ถ่ายทอดความรู้สึกและความประทับใจที่

มีต่อเมืองไทย และการเรียนภาษาไทยได้อย่างน่าประทับใจ

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

บทสุนทรพจน์นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยระยะยาว 1 ปี

ตอน “ประสบการณ์ที่เมืองไทย”
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“อากาศร้อน” เป็นความรู้สึกที่ประทับใจของผมตอนที่มา

เมืองไทยเม่ือเดือนเมษายนปีที่แล้ว ตอนเช้าพอเปิดหน้าต่างเพื่อให้

อากาศเยน็เข้ามาในห้อง อากาศอบอุน่ ไม่ใช่อากาศเย็นทีผ่มต้องการ

กลับเข้ามาแทน ผมก็เลยต้องรีบปิดหน้าต่างทันที อากาศในห้องที่มี

แอร์ เย็นกว่าอากาศข้างนอกจริงๆ ทั้งที่รู้ดีก่อนมาเมืองไทยแล้วว่า

เมืองไทยเป็นเมืองร้อน แต่ก็ไม่คิดว่าจะร้อนขนาดนี้ อย่างไรก็ตามนี่

เป็นเรือ่งธรรมดา เพราะตอนนัน้เป็นฤดรู้อน และในไม่ช้าผมกเ็คยชนิ

กบัความร้อน แล้วกเ็ข้าฤดฝูน ผมไม่เกลยีดฤดฝูนไทยเลย เพราะหลงั

จากที่ฝนตกหนัก 1 ถึง 2 ชั่วโมง ฝนก็หยุดตกไป ไม่เหมือนกับฤดูฝน

ที่ญี่ปุ่นที่ตกลงมาทั้งวัน และเกือบจะทุกวัน ส่วนฤดูหนาวที่นี่ท�าให้

ผมตกใจมาก เพราะอากาศเย็นมากในตอนเช้าและตอนกลางคืน

“สวย และเย็นตา” เป็นความรู้สึกท่ีประทับใจตอนที่ผมไป

เชียงใหม่ ผมไม่รู้จักเมืองใหญ่ในเมืองไทยนอกจากกรุงเทพฯ เลย 

กรุงเทพฯ ทางเท้าขรุขระ สกปรก และเหม็น แถมยังมีมอเตอร์ไซค์วิ่ง

บนทางเท้าอีกด้วย ส�าหรับผมซึ่งเติบโตในโตเกียว ไม่เกลียดความ

วุ่นวายสับสนของกรุงเทพฯ แต่อย่างใด แต่พอไปต่างจังหวัด ผมก็

นกึถึงและเหน็ด้วยกบัค�าพดูของเพือ่นทีว่่า “ต่างจงัหวดัของเมอืงไทย

วิเศษมาก”

“สนกุมาก ใจหาย และเสยีดาย” เป็นความรูส้กึตรงไปตรงมา

ของผมในตอนนี้ ส�าหรับผม 1 ปีนี้เป็น 1 ปีที่สนุกที่สุด และเป็น 1 ปี

ที่ผ่านไปเร็วที่สุดในชีวิตผมด้วย นั่นเป็นเพราะอาจารย์ และเพื่อน

นักศึกษาที่ท�าให้ผมสนุกมากขนาดนี้ ผมจะไม่ลืมทุกวันที่ผมได้ใช้

เวลากับทุกคนอย่างสนุก ผมจะไม่ลืมการทัศนศึกษาสยามนิรมิตที่

ผมได้เจอกบัวฒันธรรมไทยแท้ๆ ครัง้แรก ผมจะไม่ลมืการทศันศึกษา

อยุธยาที่ผมรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ไทยอยู่ใกล้ตัวผม ผมจะไม่ลืมโฮม

สเตย์ทีอ่มัพวาทีท่กุคนสนกุสนานเพลดิเพลนิตลอดการเดนิทาง แล้ว

ก็แน่นอนว่าผมจะไม่ลืมภาษาไทยที่อาจารย์ทุกท่านสอนด้วยความ

กระตือรือร้นให้กับพวกเรา

1 ปีที่ผมใช้กับเพื่อนนักศึกษาที่โรงเรียน ส.ส.ท. ท�าให้ผมได้

ใช้เวลาอย่างสนุก วิเศษ และมีค่า ผมก็เลยใจหาย เสียดาย และไม่

อยากออกจาก ส.ส.ท. ไป แต่ก็ช่วยไม่ได้ เพราะเวลาต้องผ่านไปอยู่

แล้ว แล้วผมกเ็ชือ่ว่าอนาคตของผมจะรุง่โรจน์กว่าความทรงจ�า เพราะ

โรงเรียน ส.ส.ท. ให้ประสบการณ์และความรู้แก่ผม

สุดท้ายนี ้เพือ่นนกัศึกษาทีร่กัทกุคน พนกังาน ส.ส.ท. ทีร่กัทกุ

คน แล้วก็ท่านอาจารย์ที่เคารพทุกท่าน ขอบคุณมากครับ

นอกจากความรู้สึกประทับใจแล้ว พวกเราเหล่าทีมงานฝ่าย

โรงเรียนทุกคนยังดีใจ และภูมิใจอย่างมากที่นักเรียนมีความรู้สึกดีๆ 

ประทับใจ รักเมืองไทย และรักโรงเรียนของเราขนาดนี้

ท ่านผู ้อ ่านสามารถชมภาพบรรยากาศของ “พิธีมอบ

ประกาศนยีบตัรผู้จบการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 1 ปี รุน่ที ่14” ได้ที่

เฟสบุ๊กของโรงเรียนค่ะ

ประสบการณ์ที่เมืองไทย
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