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สวสัดค่ีะ
ท่านผู้อ่าน TPA NEWS ที่เคารพรัก พบ

กันครั้งก่อนเมื่อเดือนมิถุนายน หากมี

ส�านวนที่ว่า “ปลายฝน ต้นหนาว” ช่วงนั้นคงเรียกกันว่า “ปลายร้อน 

ต้นฝน” ได้เลยนะคะ แต่พอมาพบกันฉบับนี้ เราอยู่ในช่วงฤดูฝนที่ 

ชุ่มช�่าเปียกปอนกันถ้วนหน้าแล้ว ท่านผู้อ่านท่ีรักยังสบายดีกันอยู ่

หรือเปล่าเอ่ย อย่างไรก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะ

ในขณะที่เราๆ ท่านๆ ก�าลังปรับตัว และชีวิตประจ�าวันให้เข้า

กับสภาพอากาศอันย�่าแย่อยู่นี้ ในรั้วโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม 

ส.ส.ท. แห่งนี้ ก็มีกลุ่มนักเรียนชาวญี่ปุ่นหลายกลุ่มท่ีก�าลังปรับตัว 

ให้เข้ากับชีวิตใหม่ในประเทศไทย รวมทั้งก�าลังพยายามเล่าเรียน

หลกัสตูรภาษาไทยอนัเข้มข้นของโรงเรยีนอยูด้่วย หนึง่ในนัน้คือ กลุม่

นักเรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะยาว 1 ปี รุ่นที่ 15 ค่ะ ในฉบับก่อนผู้

เขียนได้เล่าประวัติความเป็นมาของหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ครั้งนี้จึง

ขอกล่าวเพียงย่อๆ ดังต่อไปนี้นะคะ โรงเรียนภาษา และวัฒนธรรม

เริ่มมีหลักสูตรภาษาไทยระยะยาว 1 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2541 และได้

ด�าเนินการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน จนถึงปัจจุบันเข้าปีที่ 14 

มจี�านวนผู้จบการศึกษาต้ังแต่รุน่แรกจนถึงรุน่ปัจจบุนัทีเ่พิง่จบศกึษา

กันไปเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ถึง 137 คน และนักเรียน

รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 6 คน ที่ผู้เขียนก�าลังกล่าวถึงอยู่

นี้ ได้เริ่มเปิดเรียนกันไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ผ่านมานี่เอง

ค่ะ รวมเวลาได้ 4 เดือนแล้วที่พวกเขาได้ตั้งใจ ขะมักเขม้น และ 

มุ่งมั่นเรียนภาษาไทยไปพร้อมๆ กับการเข้าร่วมกิจกรรมที่ท�าให้ได้

รูจ้กัและเข้าใจวฒันธรรมไทยด้วย กจิกรรมทีไ่ด้จดัให้อยูใ่นหลกัสตูร

มอียูห่ลายกจิกรรมค่ะ อาทเิช่น การทศันศกึษาทีส่ยามนริมติ อยธุยา 

และอัมพวา การสอนร้อยมาลัย ประดิษฐ์กระทงใบตอง การจัด

กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาชาวไทยที่ก�าลังเรียนภาษา

ญี่ปุ ่นที่โรงเรียน การจัดกิจกรรมโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวไทย 

เป็นต้น นอกจากจะได้เรยีนรู ้ซมึซบัวัฒนธรรมและภาษาแล้ว ยงัเป็น

โอกาสอนัดทีีน่กัเรยีนจะได้คลายเครยีดจากการเรยีน และมกีจิกรรม

ที่สนุกสนานร่วมกัน

การเรยีนการสอนของหลกัสตูรนีม้จี�านวนชัว่โมงเรยีนทัง้หมด 

856 ชัว่โมง ในช่วง 1 เดือนแรก ถือเป็นช่วงปพูืน้ฐานทกัษะภาษาไทย

ทั้งหมด มีการเรียนทั้งวัน วันละ 6 ชั่วโมง (9.00-16.00 น.) แล้วหลัง

จากนัน้จะเป็นการเรยีนครึง่วนั วนัละ 4 ชัว่โมง (8.30-12.30 น.) เรือ่ย

ไปจนจบหลักสูตร นักเรียนกลุ่มนี้มีความหลากหลายทั้งเพศ วัย การ

ศึกษา ประสบการณ์ และจดุมุง่หมายในการเรยีน แต่ส่ิงหนึง่ทีท่กุคน

มีเหมือนกัน คือ ความรักความสนใจในประเทศไทย และวัฒนธรรม

ไทยของเราค่ะ ซึง่นัน่ท�าให้พวกเขาสมคัรเรยีนในหลกัสตูรภาษาไทย

ระยะยาว 1 ปีของโรงเรยีน โดยได้รบัความร่วมมอืเรือ่งการด�าเนนิการ

ต่างๆ จากสถาบันภาษา ABK (Asia Bunka Kaikan) ซึ่งถือเป็น

โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องในประเทศญี่ปุ่น เมื่อการสมัคร และเรื่องวีซ่า

เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว นกัเรยีนกเ็ดนิทางเข้ามาล่วงหน้าก่อนวนัเปิดเรยีน 

เพื่อหาที่อยู่ และเตรียมตัวให้พร้อมกับการเข้าเรียนต่อไป

จากนี้ผู ้เขียนขอยกบทสุนทรพจน์ของนักเรียน 1 คนใน

หลักสูตรภาษาไทย 1 ปี รุ่นที่ 14 ที่ได้กล่าวในพิธีจบการศึกษา เมื่อ

วันที ่14 มนีาคม ซึง่ได้ถ่ายทอดความรูส้กึ และความประทบัใจตลอด

ระยะเวลา 1 ปี ในมืองไทย อย่างน่าประทับใจไม่รู้ลืมเลยค่ะ

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

บทสุนทรพจน์นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย

“ชีวิต 1 ปีที่เมืองไทย”
ตอน

ระยะยาว 1 ปี
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ชีวิต 1 ปีที่เมืองไทยของฉันผ่านไปเร็วจริงๆ แต่ก็คือช่วงเวลา

ที่ฉันมีความสุข มีความประทับใจ และมีความกระตือรือร้นมากที่สุด

ในชีวิตของฉัน ฉันขอพูดก่อนว่าเหตุผลที่ฉันอยากอยู่เมืองไทยคือ

อะไร เมื่อก่อนตอนที่ฉันเป็นนักศึกษา ฉันเรียน Cultural Anthropol-

ogy หรือ “มนุษยวิทยาวัฒนธรรม” เป็นวิชาเอก และเคยเรียน

วัฒนธรรมไทย หัวเรื่องวิทยานิพนธ์ปริญญาตรีของฉันก็คือ กิจกรรม

คุ้มครองช้างที่เมืองไทย ฉันเคยมาเมืองไทย 2 ครั้ง ในปี 2006 หลัง

จากกลบัญ่ีปุน่ ฉนักค็ดิว่าอยากจะลองมาใช้ชวีติอยูท่ีเ่มอืงไทยสักครัง้ 

ดังนั้นฉันจึงท�างาน และเก็บเงิน 6 ปี ซึ่งเป็นจังหวะและเวลาที่เหมาะ

สม ดิฉันจึงได้มาอยู่ที่เมืองไทย ฝันเป็นจริงค่ะ

ตอนที่มาถึงเมืองไทยใหม่ๆ ฉันรู้สึกตกใจ และแปลกใจใน

หลายๆ เรื่อง เช่น เวลาทิ้งขยะ ไม่ต้องแยกขยะที่เผาได้หรือขยะที่เผา

ไม่ได้ เห็นกะเทยเดินบนถนนเยอะ เป็นต้น แต่ก็รู้สึกประทับใจใน

หลายๆ เรื่องเช่นกัน เช่น ร้านริมถนนมีหลายร้านที่ต้องเข้าแถว โดย

เฉพาะร้านเย็บผ้าท่ีใช้จักรเย็บผ้าตั้งอยู่ริมถนน และยังตกใจมากที่

เห็นน�้าท่วมขังเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ หลังจากมาถึงได้เพียง 1 สัปดาห์

ตอนแรกที่มาถึงเมืองไทย ฉันรู้สึกไม่ชอบเมืองไทย เพราะได้

ข้อมูลไม่ดีของเมืองไทยมาเยอะ แต่พอฉันเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ชีวิต

ในเมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆ และเข้าใจสังคมของเมืองไทยมากขึ้น

เรื่อยๆ ฉันก็ชอบเมืองไทยอย่างที่เคยคิดเอาไว้ ถึงแม้ว่าฉันจะเรียน

ภาษาไทยมา 11 เดือน แต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่เก่ง หลังจากที่กลับญี่ปุ่นไป

แล้ว ฉันก็อยากอ่านหนังสือภาษาไทยต่อ การมีเพื่อนคนไทยหลาย

คนก็คือ ทรัพย์สมบัติที่ส�าคัญที่สุดในชีวิต 1 ปี ของฉัน โปรแกรม 

Home Stay ของ ส.ส.ท. ท�าให้ฉนัได้เจอกบัครอบครวัคนไทยทีอ่บอุน่

มาก ฉันชอบเพื่อนๆ คนไทยมากๆ เพื่อนๆ คนไทยห่วงใยฉัน ดูแลฉัน 

และใจดกีบัฉนัเสมอ พวกเขาสอนภาษาไทย วฒันธรรมไทย และบอก

ข้อมูลของเมืองไทยให้ฉัน และพวกเขาก็ยังพาฉันไปเที่ยวหลายๆ ที่ 

พาฉันไปทานอาหารไทย และผลไม้ไทย ดังนั้น ตอนนี้ฉันจึงกินของ

เผ็ดมากขึ้นกว่าเดิมได้ ตอนนี้ฉันชอบกินของหวานมากขึ้นด้วย โดย

เฉพาะโรตี และชานม ฉันชอบถ่ายรูปมากขึ้นเหมือนกับคนไทย พอ

ฉันคบกับพวกเขา ฉันก็รูส้กึว่าความแตกต่างของวัฒนธรรมหรอืความ

คิดของคนไทยกับคนญี่ปุ่นนั้นน่าสนใจ แม้ฉันจะรู้สึกว่าฉันเป็นคน

ญี่ปุ่น เติบโตขึ้นในสังคมญี่ปุ่น และมีความคิดเป็นคนญี่ปุ่น แต่ก็ยัง

อยากทีจ่ะเข้าใจ และเคารพในความแตกต่างของสงัคมและวฒันธรรม

ของเมืองไทย และฉันก็รู้สึกดีที่ได้คบกับเพื่อนๆ คนไทย

ฉนัก็อยากเอ่ยปากบอกความรูส้กึของตัวเองอย่างตรงไปตรง

มาเหมือนกับเพื่อนๆ คนไทย แต่ว่าฉันเกรงใจที่จะพูดความรู้สึกของ

ตัวเอง และอยากจะแสดงออกว่าตัวเองเป็นคนว่าง่าย

ฉนัจะกลบัญีปุ่น่ในเดอืนหน้าแล้ว แต่คดิว่ากย็งัจะชอบเมอืง

ไทยหลงัจากนีแ้ละตลอดไป ส�าหรบัฉนัเมอืงไทย คอื ประเทศทีร่กัและ

ส�าคัญ หลังจากกลับญี่ปุ่นไปแล้ว ฉันก็อยากเรียนเพื่อเป็นครูสอน

ภาษาญีปุ่น่โดยใช้ประสบการณ์จากเมอืงไทย ยงัไม่รูว่้าเมือ่ไร แต่ว่า

ฉันอยากจะเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นให้ได้ในสักวันหนึ่ง

ขอขอบคุณทุกคนที่ฉันรู้จักที่เมืองไทย ขอบคุณมากค่ะ

ท่านผู ้อ ่านสามารถชมภาพบรรยากาศของ “พิธีมอบ

ประกาศนยีบตัรผู้จบการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 1 ปี รุน่ที ่14” ได้ที่

เฟสบุก๊ของโรงเรยีนค่ะ https://www.facebook.com/TPAacademy

ชีวิต 1 ปีที่เมืองไทย
Ms.Yukie Motoyama

▲ ภาพหมู่นักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี

▲ Ms. Yukie Motoyama และ Ms. Mai Sakai เพือ่น
ร่วมคอร์ส ในกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตอง

▲ Ms. Yukie Motoyama รบัประกาศนยีบตัรจากอาจารย์
สมใจ วัฒนบรรเจิด ผู้จัดการฝ่ายโรงเรียนภาษาและ
วัฒนธรรม


