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สวสัดค่ีะ มิตรรักนักอ่าน TPA NEWS ที่เคารพ 

ทุกท่าน เผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู ่เดือน

ตุลาคม ปลายฤดูฝน และ 3 เดือนสุดท้ายของปี 2558 แล้วนะคะ 

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว สมกับส�านวนที่ว่า “วารีไม่คอยท่า เวลา

ไม่คอยใคร” จริงๆ เลย ง้ันขอเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ จะได้ไม่เสีย

เวลาอันมีค่าของทุกท่านไปอีก

เน่ืองจากในเดอืนพฤศจกิายนทีก่�าลงัจะถงึนี ้โรงเรยีนภาษา

และวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) จะมีการ

จดังานมหกรรมภาษาและวฒันธรรม ประจ�าปี 2558 ขึน้ในวนัเสาร์

ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

สขุมุวทิ 29 ซึง่จะเปิดให้บคุคลทัว่ไปเข้าชมงานได้ตลอดวนั ผูร่้วมงาน

จะได้รับท้ังสาระความรู้ และความบันเทิงผ่านกิจกรรมภาษา และ

วฒันธรรมต่างๆ ของแต่ละกลุม่ภาษาทีโ่รงเรยีนเปิดสอนอยู ่ไม่ว่าจะ

เป็นภาษาไทย ภาษาญีปุ่น่ ภาษาองักฤษ ภาษาจนี และภาษาเกาหลี 

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

และกิจกรรมหนึ่งที่ถือเป็นกิจกรรมหลักซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี 

ของกลุ่มภาษาไทยก็จะน�ามารวมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในงานวันนั้น

ด้วย คือ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ส.ส.ท. ประจ�าปี 2558 

(ครั้งที่ 30) ค่ะ

ครัง้นีท้างโรงเรยีนก�าหนดให้เป็นการประกวดส�าหรบัชาวญีปุ่น่

โดยเฉพาะ ผูเ้ขยีนจงึขอใช้พืน้ทีข่องสนกุกบัภาษาฉบบันีป้ระชาสมัพนัธ์

การประกวดครั้งนี้นะคะ

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยถือเป็นกิจกรรมวิชาการที่

ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจ�าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง และการประกวด

ประจ�าปี 2558 นีจ้ะเป็นปีที ่30 แล้วค่ะ วัตถุประสงค์ของการประกวด 

คอื เพือ่ให้ผูเ้รยีนภาษาไทยได้มโีอกาสแสดงความสามารถภาษาไทย 

ทัง้ทางด้านการเรยีงความ และทางด้านการออกเสยีง ซึง่เป็นพืน้ฐาน

ส�าคัญในการพัฒนาทักษะในการสื่อสารที่ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปในอนาคต  

ทางโรงเรียนจะเรียนเชิญคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวง

 ประจ�าปี 2558

การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาไทย ส.ส.ท.
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การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมาเป็นกรรมการตดัสนิ 

3 ท่าน ในการประกวดครัง้ท่ีผ่านมา (ครัง้ท่ี 29) คณาจารย์ผู้ให้เกยีรติ

เป็นกรรมการตดัสนิ ได้แก่ อาจารย์พทัธยา จติต์เมตตา ภาควชิาภาษา

ไทย และภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ, รศ.นวลทิพย์ เพิ่มเกษร ภาควิชาภาษาไทย คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์อาภาพร เอี่ยม

อบุล สาขาวชิาภาษาไทย วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล ค่ะ

มาพูดถึงรางวัลชนะเลิศอันดับต่างๆ กันบ้างนะคะ รางวัลใน

การประกวดมีทั้งหมด 4 รางวัลดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินสด 10,000 บาท โล่รางวัล 

เกียรติบัตร และของที่ระลึก

2.  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 จะได้รบัเงนิสด 8,000 บาท 

เกียรติบัตร และของที่ระลึก

3.  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 จะได้รบัเงนิสด 5,000 บาท 

เกียรติบัตร และของที่ระลึก

4.  รางวัลความคิดสร้างสรรค์ จะได้รับเงินสด 3,000 บาท 

เกียรติบัตร และของที่ระลึก 

แม่เจ้า! ... ต้องขออนุญาตใช้ค�าอุทานร่วมสมัยกันเลยค่ะ 

ก็รางวัลล่อตาล่อใจเสียขนาดน้ี ถ้าไม่ติดว่าเป็นคนไทยจะส่งตัวเอง

เข้าประกวดด้วยแล้วล่ะค่ะ เพราะคณุสมบตัขิองผูเ้ข้าประกวดนัน้จะ

ต้องเป็นชาวญีปุ่น่ซึง่ไม่เป็นผูถ้อืสญัชาตไิทย และบดิาหรอืมารดาไม่ใช่

ชาวไทย เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความรู้ภาษาไทยตั้งแต่ระดับที่

สามารถสนทนาในชีวิตประจ�าวันได้ค่ะ

กฎกติการมารยาทในการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะ เพียงแค่

ขอรับใบสมัครจากเคาน์เตอร์ฝ่ายโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ชั้น 2  

อาคารสมาคมฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ และ 

สมาคมฯ จากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆ ลงในใบสมัคร แล้วส่งพร้อม

ต้นฉบบับทสนุทรพจน์ทีเ่ขยีนด้วยอกัษรไทย หรอื Phonetic Alphabet 

ความยาวที่ใช้ในการพูดประมาณ 4-5 นาที (ประมาณ 1-2 หน้า A4) 

มีระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ 9 กันยายน ถึง วันศุกร์ที่ 6 

พฤศจิกายน 2558 และประกาศผลการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 12 

พฤศจกิายน 2558 ทางเวบ็ไซต์ของโรงเรยีนฯ และบอร์ดประชาสมัพนัธ์

ภายในสมาคมฯ ค่ะ

การประกวดทุกๆ ปีจะไม่มีการก�าหนดหัวเรื่องหรือรูปแบบ

การน�าเสนอใดๆ ค่ะ ผู้เข้าประกวดสามารถเขียนบทสุนทรพจน์หรือ

เรียกง่ายๆ ว่าเรียงความได้อย่างอิสระ ยกตัวอย่างผู้ชนะเลิศการ

ประกวดครั้งที่ 29 Ms.Saki Kashima (ชาวญี่ปุ่น) ซึ่งสามารถชนะใจ

คณะกรรมการ และผู้ชมจนคว้าชัยไปครองนั้น ได้กล่าวสุนทรพจน์  

เรือ่ง “ชวีติการท�างานของผูห้ญงิ” เป็นเรือ่งทีถ่อืเป็นความรู ้และมมุมอง

ใหม่ของนกัศกึษาแลกเปลีย่นชาวญีปุ่น่ ทีท่�าให้คนไทยได้กลบัมามอง

เห็นคุณค่าของสังคมไทยที่ให้ความส�าคัญกับผู้หญิงในทุกๆ ด้าน โดย

เฉพาะโอกาสในการท�างาน และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

เท่าเทยีมกบัผูช้าย ซึง่ยงัไม่เกดิขึน้ในสงัคมญีปุ่น่ ผูอ่้านทีส่นใจสามารถ

หาอ่านบทสุนทรพจน์ของ Ms.Saki Kashima ได้จากสนุกกับภาษา 

ใน TPA NEWS ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในบทความของผู้เขียน 

เรื่อง “การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ส.ส.ท. ครั้งที่ 29” นะคะ และ

ในฉบบันีผู้เ้ขยีนขอน�าเสนออกีหนึง่เรือ่งราวของผูไ้ด้รบัรางวลัรองชนะ

เลิศอันดับ 2 ในการประกวดครั้งที่ 29 มาให้ท่านได้ลองอ่านกันค่ะ
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Ms.Moe Harigaya สัญชาติญี่ปุ่น นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน

สวสัดค่ีะ ดฉินัชือ่ โมเอะ ค่ะ ครอบครวัของดฉินั

มทีัง้หมด 4 คน ม ีพ่อ แม่ พีช่าย และดฉินั เมือ่ดฉินั

มาเมอืงไทย ดฉินัมคีวามรูส้กึว่ามพีีน้่องเพิม่มาก

ขึ้นเหมือนคนในครอบครัวเลยค่ะ

ดิฉันเป ็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนอยู  ่

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  วิทยาเขต

ก�าแพงแสน มาแลกเปลีย่นตัง้แต่เดอืนสงิหาคม

ปีนี ้(พ.ศ.2557) ถงึเดอืนมนีาคมปีหน้า ดฉินัมเีรือ่ง

ประทับใจอยู่หลายเรื่องด้วยกัน คือ เมื่อดิฉันได้มาอยู่

ที่ ม.เกษตรฯ ก�าแพงแสน เพื่อนได้แนะน�าให้รู้จักกับรุ่นน้อง

คนหนึง่ เพือ่นบอกว่าไม่ใช่น้องแท้ๆ แต่เขาดแูลน้องคนนีเ้ป็นอย่างดี 

ทีน่ีม่ธีรรมเนยีมอยูว่่ารุน่พีต้่องดแูลรุน่น้อง รุน่น้องต้องให้ความเคารพ

รุ่นพ่ี สิ่งน้ีเรียกว่า “สายรหัส” ดิฉันก็ได้รับการดูแลจากรุ่นพี่เช่น

เดยีวกนั และกร็ูส้กึอบอุน่มากท่ีอยู่ท่ีน่ี แต่ก่อนน้ันท่ีญีปุ่น่ก็มปีระเพณี

คล้ายๆ แบบนี ้แต่ในปัจจบุนัประเพณเีหล่าน้ีได้หายไป ชาวญีปุ่น่ยคุ

ใหม่เป็นคนที่ค่อนข้างเร่งรีบ พวกเขาจึงไม่ได้ให้ความสนใจกับผู้อื่น

มากนัก

สิ่งที่ดิฉันประทับใจที่สุดคือ ผู้คนในมหาวิทยาลัยเกษตรฯ 

ก�าแพงแสนจะให้ความช่วยเหลอืกับทกุคน แม้ว่าเขาจะไม่รูจ้กักต็าม 

ครั้งหนึ่งเมื่อดิฉันก�าลังเดินจากหอพักไปยังคณะคนเดียว ก็มีคนๆ 

หนึ่งถามว่า “ท�าไมมาเดินคนเดียวอย่างนี้ครับ จะไปที่ไหนครับ ผม

ไปส่งให้เอาไหมครับ” ดิฉันรู้สึกแปลกใจและประทับใจกับความมี

น�า้ใจของคนในวทิยาเขตน้ี 3 เดอืนท่ีดฉัินได้มาอยู่ท่ีประเทศไทย ดฉินั

พูดค�าว่า “ขอบคุณ” บ่อยที่สุดในชีวิต ดิฉันรับรู้ถึงความมีน�้าใจของ

คนไทยมากเหมือนกับเราเป็นพี่น้องกัน

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ส.ส.ท. ครั้งที่ 28 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ส.ส.ท. ครั้งที่ 29

อันที่จริงแล้วบางครั้งดิฉันมีความรู้สึกว่าวิทยาเขตนี้ไม่ค่อย

สะดวกสบายเท่าไรนัก แต่คนที่นี่ใจดี และมีน�้าใจให้ความช่วยเหลือ

ดิฉันมาโดยตลอด ความใจดีของคนในวิทยาเขตนี้ท�าให้ดิฉันนึกถึง

ค�าพูดหนึ่งซึ่งกล่าวไว้ว่า “มนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่อ่อนแอที่ไม่สามารถ

อยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ อย่างไรก็ตามพวกเรามีความฉลาด และ

สามารถถ่ายทอดความรู ้สึกผ่านทางภาษา ดังนั้น 

พวกเราจงึสร้างกลุม่ และท�าให้เป็นสงัคม แต่ละคน

ก็จะมีหน้าที่และช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน” 

ชาวญี่ปุ่นทุกคนได้เรียนรู้ถึงสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่

เด็กๆ ทุกคนรู ้แต ่ไม ่มีใครท�า ดิฉันคิดว ่า 

ชาวญี่ปุ่นควรท�าสิ่งเหล่านี้ และควรเป็นคนที่มี

น�้าใจต่อผู้อื่นให้มากกว่านี้ เหมือนกับนิสิตใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน

สุดท้ายนีดิ้ฉันอยากจะพดูค�าว่า “ขอบคณุ” อกี

ครั้งถึง อาจารย์ พวกพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ

ดิฉันมาโดยตลอด ขอบคุณมากค่ะ

น่ายินดี และน่าภาคภูมิใจมากนะคะที่นักเรียนชาวญี่ปุ่น

สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้สึกผ่านภาษาไทยของเราได้อย่าง

น่าประทับใจขนาดนี้ หากท่านผู้อ่านมีเพื่อนหรือคนรู้จักชาวญี่ปุ่น ก็

อย่าลมืเชญิชวนให้เข้าร่วมการประกวดหรอืร่วมชมงานในครัง้นีด้้วย

นะคะ แต่ถ้าไม่มก็ีไม่เป็นไรค่ะ หากท่านมเีวลา สามารถแวะมาเยีย่ม

ชมงานมหกรรมภาษาและวฒันธรรม รวมถงึการประกวดสนุทรพจน์

ภาษาไทย ส.ส.ท. ครั้งที่ 30 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 

2558 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ทีมงานโรงเรียนภาษาและ

วัฒนธรรม ส.ส.ท. ก็รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างมากแล้วค่ะ 

แล้วพบกันวันงานนะคะ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.tpa.or.th/slc/banner.php?content=NTU=

http://www.tpa.or.th/tpanew/news.php?id=1332 


