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สวสัดี
ปีใหม่ค่ะ มติรรกันกัอ่ำน TPA NEWS ทกุท่ำน เข้ำ

เดือนท่ี 2 ของปีพุทธศักรำช 2558 แล้ว แต่

เนื่องจำกเป็นกำรพบกันครั้งแรกของปีนี้ จึงขอทักทำยทุกท่ำนด้วย 

ค�ำว่ำ “สวัสดีปีใหม่” นะคะ ปีใหม่ปีน้ีอยำกทรำบจังค่ะว่ำเป้ำหมำย

หรอืสิง่ท่ีอยำกท�ำของท่ำนผูอ่้ำนนัน้คอือะไรบ้ำง แต่ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่ง

อะไร ผู้เขียนก็จะขอเป็นก�ำลังใจให้ท่ำนมุ่งมั้นตั้งใจท�ำส่ิงนั้นๆ ให้

ส�ำเรจ็ตำมควำมปรำรถนำให้จงได้เลยนะคะ เมือ่พดูถึงเรือ่งเป้ำหมำย

ของปี กอ็ดนกึถงึนกัเรียนชำวญีปุ่น่ทีก่�ำลงัมุง่มัน่ตัง้ใจศกึษำเล่ำเรยีน

ภำษำไทยอยู่ในรั้ว ส.ส.ท. ไม่ได้ เมื่อวันก่อนตอนที่ผู้เขียนเข้ำไปสอน 

ก็ยังถำมนักเรียนหลำยๆ คนอยู่เลยว่ำ เป้ำหมำยหรือสิ่งที่อยำกท�ำให้

ได้ในปีน้ีคืออะไร มีนักเรียนไม่น้อยเลยค่ะที่ตอบว่ำ “อยากจะต้ังใจ

เรียนภาษาไทย เพราะอยากจะพูดภาษาไทยเก่งๆ” ท�ำเอำผู้เขียนใน

ฐำนะครูผู้สอน และคนไทยคนหนึ่งรู้สึกปลำบปลื้มขึ้นมำเลยค่ะ 

ว่ำแล้วก็ขอน�ำเสนอผลงำนของชำวญี่ปุ่นจำกกำรประกวด

สุนทรพจน์ภำษำไทย ครั้งที่ 29 ประจ�ำปีพุทธศักรำช 2557 ที่จัดขึ้น

เมื่อวันอำทิตย์ที่ 23 พฤศจิกำยน 2557 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งกำรประกวด

สนุทรพจน์ภำษำไทยน้ี ถือเป็นกิจกรรมวชิำกำรท่ีได้จดัต่อเนือ่งกนัมำ

เป็นประจ�ำทุกปี และครั้งน้ีก็มีผู้ให้ควำมสนใจสมัคร และส่งบท

สุนทรพจน์เข้ำมำถึง 25 คน ซึ่งผู ้ผ่ำนกำรคัดเลือกขึ้นประกวด

สุนทรพจน์ในครั้งนี้มีจ�ำนวน 14 คน โดยมีคณำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้

เกียรติเป็นกรรมกำรตัดสิน 3 ท่ำน ได้แก่ อำจำรย์พัทธยำ จิตต์เมตตำ 

ภำควชิำภำษำไทยและภำษำตะวนัออก คณะมนุษยศำสตร์ มหำวทิ-

ยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ, รศ.นวลทิพย์ เพิ่มเกษร ภำควิชำภำษำไทย 

คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และ อำจำรย์อำภำพร 

เอี่ยมอุบล สำขำวิชำภำษำไทย วิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัย

มหิดล

ผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับต่ำงๆ มีดังต่อไปนี้

1.  รำงวลัชนะเลิศ Ms.Saki Kashima สัญชำตญิีปุ่น่ ผูก้ล่ำว

สนุทรพจน์ เรือ่ง ชวีติกำรท�ำงำนของผู้หญงิ ได้รบัเงนิสด 10,000 บำท 

โล่รำงวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก

2. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Ms.He Ting สัญชำติจีน  

ผู้กล่ำวสุนทรพจน์ เรื่อง สยำมบรมรำชกุมำรี: เจ้ำฟ้ำทูต-สันถวไมตรี

ไทย-จีน ได้รับเงินสด 8,000 บำท เกียรติบัตร และของที่ระลึก

3. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Ms.Moe Harigaya สัญชำติ

ญี่ปุ่น ผู้กล่ำวสุนทรพจน์ เรื่อง My Family ได้รับเงินสด 5,000 บำท 

เกียรติบัตร และของที่ระลึก

4. รำงวัลควำมคิดสร้ำงสรรค์ Mr.Shin Yonesaka สัญชำติ

ญี่ปุ่น กล่ำวสุนทรพจน์ เรื่อง 3 สิ่งมหัศจรรย์ในประเทศไทย ได้รับ

เงินสด 3,000 บำท เกียรติบัตร และของที่ระลึก

กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทยของโรงเรียนภำษำและ

วัฒนธรรม สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดขึ้นเป็นประจ�ำ

ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง รับสมัครบุคคลทั่วไปที่ไม่มีสัญชำติไทย และบิดำ

หรือมำรดำไม่ใช่ชำวไทย เป็นผู้ที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป เคยเรียนภำษำ

ไทยหรือก�ำลังเรียนภำษำไทยอยู่ กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทย

ถอืเป็นกจิกรรมทำงวชิำกำร มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้รยีนภำษำไทยได้

มีโอกำสแสดงควำมสำมำรถทำงภำษำ ทั้งทำงด้ำนกำรเรียงควำม 

และกำรออกเสียงซึ่งเป็นพื้นฐำนส�ำคัญในกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำร

สื่อสำรที่ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปในอนำคต

บรรยำกำศในงำน และกำรกล่ำวสุนทรพจน์ในวันที่ 23 

พฤศจิกำยน 2557 นั้นด�ำเนินไปอย่ำงสนุกสนำน และน่ำประทับใจ 

เนื่องจำกเรื่องรำวที่ผู้ประกวดน�ำมำเรียงร้อย และถ่ำยทอดให้เรำได้

ฟัง ล้วนแต่มีควำมน่ำสนใจ น่ำคิด และเป็นมุมมองใหม่ๆ ที่ท�ำให้เรำ

ผู้ฟังชำวไทยได้เห็นว่ำชำวต่ำงชำติคิด รู้สึกกับเรำ และประเทศของ

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาไทย ส.ส.ท. ครั้งที่ 29

พธิกีร คณะกรรมการ และผชูนะเลศิทัง้ 4 อนัดบั
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เรำอย่ำงไรกันบ้ำง เรื่องบำงเรื่องถือเป็นควำมรู้ใหม่ส�ำหรับผู้ฟัง

หลำยๆ คน บำงเรือ่งกเ็ป็นมมุมองท่ีคนไทยเองยังนกึไม่ถึงหรอืลมืนกึ

ไป และสนุกกับภำษำฉบับนี้ขอน�ำเสนอบทสุนทรพจน์ของคุณ Saki 

Kashima ผู้ชนะเลิศกำรประกวด ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่ถือเป็นควำมรู้

และมุมมองใหม่ที่ท�ำให้คนไทยได้กลับมำมองเห็นคุณค่ำของสังคม

ไทย

ชีวิตการทำางานของผู้หญิง

Ms. Saki Kashima 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณอยากใช้ชีวิตอย่างไรคะ? ในอนำคตควำมฝันของดิฉัน 

คือ เป็นผู้หญิงที่ท�ำงำนดีๆ และมีครอบครัวที่อบอุ่น นี่คือควำมฝันที่

เรียบง่ำยมำกนะคะ ดิฉันเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นธรรมดำ ส่วนใหญ่ผู้หญิง

ญี่ปุ่นมีอุดมคติเหมือนกัน คือ ท�ำงำนไปเลี้ยงลูกไป รู้สึกว่ำนี่คือฝันที่

เป็นจริงได้ง่ำย

แต่ทีญ่ีปุ่น่กำรท�ำงำนไปเลีย้งลกูไปด้วยนัน้ ยำกมำก ส่วนใหญ่

ผู้หญิงคนญี่ปุ่นต้องตัดสินใจทิ้งงำนที่ท�ำ หรือทิ้งกำรมีครอบครัวไป 

...ท�ำไมจึงเป็นแบบนั้น

จะอธบิำยเกีย่วกบักำรท�ำงำนทีญ่ีปุ่น่นะคะ อย่ำงแรก คือ กำร

ท�ำงำนล่วงเวลำ ทุกคนจะท�ำงำนล่วงเวลำถงึดกึๆ ยิง่ไปกว่ำนัน้ยังพกั

ไม่ได้ แม้ว่ำจะไม่สบำยหรือมีไข้ กำรหยุดงำนเป็นสิ่งที่ไม่ดี ดังนั้น 

ผู้หญิงแต่งงำนแล้วตั้งท้องจะท�ำให้ไม่สบำยบ่อยๆ แต่พักงำนไม่ได้ 

หลังจำกคลอดลูกก็จะล�ำบำก ท�ำงำนไปเลี้ยงลูกไปไม่ไหว เป็นเหตุ

ให้ต้องลำออกจำกงำน ผู้หญิงคิดว่ำเมื่อเลี้ยงลูกจนโตแล้ว ก็จะหำ

งำนท�ำได้อีก แต่จริงๆ แล้วถ้ำลำออกจำกงำนครั้งหนึ่ง ก็จะหำงำน

ประจ�ำท�ำยำกมำก หำได้แต่งำนพำร์ทไทม์ วัฒนธรรมกำรจ้ำงงำน

แบบน้ีส่งผลให้คร่ึงหนึง่ของผูห้ญงิญีปุ่น่ท�ำงำนพำร์ทไทม์ นีค่อืสภำพ

ปัจจุบันของญี่ปุ่น ควำมฝันที่เรียบง่ำยของดิฉันจะเป็นอย่ำงไร ท�ำให้

ต้องคิดอยู่เสมอ

ต่อมำเมือ่ดฉินัมำแลกเปลีย่นทีป่ระเทศไทยแล้วเหน็ว่ำ อ้อ ที่

นีผู่ห้ญงิท�ำงำนต่ำงกบัทีญ่ีปุ่น่เยอะ ไม่ว่ำร้ำนรมิถนน โรงงำน ออฟฟิศ 

ที่ไหนๆ ก็เห็นผู้หญิงท�ำงำน ทุกคนคงภูมิใจในวิถีกำรท�ำงำนของตน 

ดิฉันคิดว่ำสำเหตุที่ท�ำให้ผู้หญิงจ�ำนวนมำกอย่ำงนี้ท�ำงำนได้ คือ 

ธรรมเนยีม และระบบของประเทศไทยเอือ้เฟ้ือให้ผูห้ญงิท�ำงำน ข้อหนึง่

ดิฉันตกใจที่ประเทศไทยมีระบบลำป่วย ทั้งผู้หญิง และผู้ชำย และ

แน่นอนว่ำผู้ตั้งท้องถ้ำไม่สบำย ก็พักงำนได้ ดิฉันประทับใจที่ผู้หญิง

ท้องใหญ่ก็ยังท�ำงำนอยู่ นี่เป็นผลจำกที่ประเทศไทยมีวัฒนธรรมกำร

ท�ำงำนแบบไม่ต้องฝืน ก็เลยท�ำงำนต่อได้ ข้อสอง คือ ที่ประเทศไทย 

กำรเปลี่ยนงำนเป็นเรื่องธรรมดำ ที่นี่ถ้ำลำออกจำกงำน ก็หำงำนท�ำ

ใหม่ได้ง่ำย เหมำะส�ำหรบัผูม้คีวำมสำมำรถ นีแ่สดงว่ำสำมำรถท�ำงำน

ในต�ำแหน่งทีเ่หมำะกบัควำมสำมำรถของตวัเองได้ ข้อสำม คอื ไม่ว่ำ

อย่ำงไร ที่นี่ทุกคนไม่ท�ำงำนล่วงเวลำ ญี่ปุ่นมีควำมเคยชินที่ไม่ดี

ว่ำกำรท�ำงำนล่วงเวลำจนดึกกว่ำเพื่อนเป็นสิ่งที่ดี คนญี่ปุ่นทุกคนคิด

แบบนั้น แต่คนไทยคิดว่ำท�ำงำนล่วงเวลำเป็นเรื่องที่ผิด ดิฉันคิดว่ำ

เป็นควำมคิดที่ดีมำกๆ เพรำะถ้ำท�ำงำนจนดึก จะท�ำให้ประสิทธิภำพ

ลดลงเท่ำนั้น ไม่ท�ำให้เกิดผลดี

นัน้ท�ำให้ดิฉันคิดว่ำทีป่ระเทศไทยมผู้ีหญงิท�ำงำนมำก และมี

ครอบครัวที่มีควำมสุข ครอบครัวเพื่อนคนไทยของดิฉันเป็นอุดมคติ

ของดิฉัน พ่อแม่ท�ำงำนแต่เวลำท�ำงำน เสร็จแล้วก็กลับบ้ำน ที่บ้ำน

กินข้ำวด้วยกัน และคุยกัน ชีวิตอย่ำงนี้ท�ำให้ควำมสัมพันธ์ของ

ครอบครัวแข็งแรงขึ้น

ที่ประเทศไทยมีอุดมคติของพวกเรำผู้หญิงท�ำงำนชำวญ่ีปุ่น 

ในประเทศใกล้ๆ อย่ำงนี้มีสิ่งแวดล้อมท�ำงำนในอุดมคติ ท�ำให้กำร

ท�ำงำนแบบประเทศไทยกลำยเป็นควำมฝันของผู้หญิงหลำยๆ คน 

ญี่ปุ่นมีชื่อเสียงระดับโลกเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตของผู้หญิงที่ไม่ค่อยดี 

และยังไม่ค่อยมีกำรเปลี่ยนแปลง รู้สึกว่ำผู้หญิงยอมแพ้ในกำรแก้ไข

ธรรมเนียม และยอมรับมันในแบบที่เคยเป็นอยู่ แต่ในประเทศใกล้ๆ 

มีผู้หญิงท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข ผู้หญิงคนญี่ปุ่นเลยรู้จักควำมจริง 

และนี่คือก้ำวแรกที่ยิ่งใหญ่เพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน  

ดิฉันอยำกแนะน�ำสิ่งนี้ให้ญี่ปุ่นได้รู้จักให้ได้ วิธีใช้ชีวิตอุดมคติอยู่ที่

เมืองไทย มำฝึกงำนในประเทศไทยกันเถอะค่ะ ดิฉันโชคดีที่มำเรียน

ที่ประเทศดีมำกอย่ำงนี้

ท่ำนผู ้อ่ำนสำมำรถชมภำพกำรประกวดสุนทรพจน์ของ 

ผูช้นะเลศิอนัดบัต่ำงๆ ได้ทีห่น้ำ facebook ของโรงเรยีนนะคะ https://

www.facebook.com/TPAacademy TPA
news

ภาพหมู่ผู้เข้าประกวดทั้งหมด


