
ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการเรียนแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่น 

ที่ เมืองฮิกาชิคาวะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น 

ผมเคยมีความฝันวา่ สักวนัจะตอ้งไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นใหไ้ด ้อยากไปสัมผสับรรยากาศ อยากล้ิมลองรสชาติอาหารญ่ีปุ่นท่ีเขาร ่ าลือกนัมามากมาย แลว้วนัน้ี

ความฝันนั้นเป็นจริง เม่ือผมไดมี้โอกาสเขา้ร่วมโครงการน้ี โดยการชกัชวนจากเพื่อน แรกๆไม่ไดอ้ยากไป เพราะค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง แต่เม่ือปรึกษาคุณแม่แลว้ ท่าน

อนุญาติ ผมจึงไม่รอชา้ เขา้ร่วมโครงการทนัที เพราะอยา่งนอ้ยก็เป็นประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวติท่ีไดไ้ปเรียนและแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบันกัเรียน นกัศึกษา

ชาวต่างชาติ 

 เม่ือถึงวนัท่ีเดินทางออกจากกรุงเทพและเดินทางไปถึงสนามบินอาซาฮิคาวะ (ปลายทาง) ส่ิงแรกท่ีประทบัใจและสัมผสัไดคื้อ อากาศท่ีน่ีหนาวเยน็มาก บอก

ไดเ้ลยวา่อากาศแบบน้ีท่ีกรุงเทพฯหาไม่ไดแ้น่นอน และหากเทียบกบัอากาศหนาวของทางภาคเหนือของประเทศไทยแลว้ ท่ีน่ีหนาวกวา่มาก จากนั้นผมไดม้องเห็น

ทศันียภาพภายนอกสนามบิน มีความสวยงามของทุ่งนา สวนผกัและป่าไม ้แลดูร่มร่ืนและเป็นธรรมชาติมาก ความรู้สึกในขณะนั้นต่างจากเมืองหลวงท่ีเคยอยูอ่ยา่ง

ส้ินเชิง เพราะท่ีน่ีเงียบสงบมาก ท าใหผ้มและเพื่อนๆรู้สึกต่ืนเตน้ไปตามๆกนั เพราะจะไดใ้ชชี้วติเป็นนกัเรียนแลกเปล่ียน ในช่วงหน่ึงเดือนต่อจากน้ีท่ีประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึง

ช่วงก่อนหนา้ท่ีจะเดินทางมาท่ีน่ีผมคิดไวแ้ลว้วา่จะตอ้งมีอะไรสนุกๆใหท้ าแน่นอน ไม่วา่จะเป็น การออกไปเท่ียวรอบเมืองโดยอาศยัป้ายบอกทางแทน Google Map 

หรือจะเป็นการไปซ้ือของในซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อมาท าอาหารกินกบัเพื่อนๆในวนัหยดุ และอ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงผมก็ไม่ไดห้วงัวา่มนัจะเกิดข้ึนไดจ้ริงขนาดไหน โปรด

ติดตามต่อไป กลบัมาท่ีสนามบิน นอกจากธรรมชาติท่ีสวยงามแลว้ ส่ิงท่ีดีไปกวา่นั้นคือ คุณป้าใจดีท่ีเป็นคนอาสามารับพวกผมไปส่งท่ีหอพกั ในตอนแรกพวกผมก็

ไม่ไดเ้อะใจวา่จะเป็นคนพาไปท่ีหอพกั เพราะเห็นเป็นคนญ่ีปุ่นเหมือนกบัคนทัว่ๆไปท่ีพบเจอไดท่ี้สนามบินบริเวณโซนผูโ้ดยสารขาลง แต่พอผูโ้ดยสารคนอ่ืนแยกยา้ย

ไปกนัหมดแลว้ เหลือแต่พวกผม คุณป้าท่านน้ีก็ยงัอยูท่ี่เดิม ผมและเพื่อนๆจึงคุยกนัวา่ ใช่คนน้ีหรือไม่ท่ีจะมารับพวกเราไปหอพกั ปรากฏวา่ใช่จริงๆ เม่ือเพื่อนคนหน่ึง

ไดเ้ดินไปถาม หลงัจากท่ีทราบและไดพ้ดูคุยทกัทายกบัคุณป้าแลว้ รู้สึกวา่ท่านเป็นคนท่ีใจดีมาก พดูคุยเป็นกนัเองดี เม่ือไปถึงหอพกัแลว้ คุณป้าคนนั้นนอกจากจะเป็น

คนน าทางแลว้ ยงัเป็นผูช่้วยขยายความค าพดูเก่ียวกบักฎระเบียบต่างๆของหอพกั ของคุณลุงท่ีผมคิดวา่น่าจะเป็นเจา้ของหอพกั ใหก้ระจ่างและเขา้ใจง่ายข้ึนดว้ย 

หลงัจากท่ีเขา้ใจกฎระเบียบต่างๆของหอพกัแลว้ ผมและเพื่อนๆท่ีถูกจดัใหน้อนห้องเดียวกนัจึงเอาสัมภาระข้ึนไปเก็บบนหอ้ง เม่ือเปิดห้องเขา้ไปผมพบเจอกบัส่ิงท่ีไม



เคยเห็นมาก่อนนัน่คือเตียงสองชั้น มีสองเตียง รวมแลว้ก็ส่ีเตียง อยา่ถือสาเด็กบา้นนอกเลยครับ ไม่เคยเห็นจริงๆ และหอ้งทุกหอ้งจะมีห้องน ้าอยูภ่ายในตวัดว้ย แรกผม

รู้สึกไม่ค่อยประทบัใจเพราะ ฝักบวัของท่ีน่ีปรับน ้าไดส้องแบบคือเยน็จดักบัร้อนจดั ซ่ึงยากต่อการใชง้านมาก และท่ียากไปกวา่นั้นคือปรับแลว้หากจะปิดตอ้งกลบัมา

ปรับใหม่ ท าใหเ้สียเวลาในการอาบน ้าในแต่ละคร้ังไปมากพอสมควร ไม่ก่ีวนัต่อมาผมและเพื่อนไดพ้บห้องอาบน ้ าภายนอกหอ้งท่ีผมอยู ่ซ่ึงในวนัแรกท่ีพบเจา้ของ

หอพกั เขาบอกวา่สามารถใชไ้ด ้ดงันั้นผมและเพื่อนจึงไม่รีรอ ทดลองใชท้นัที ปรากฏวา่ ดีกวา่ในห้องท่ีอยูม่าก เพราะสามารถบิดปรับก๊อกเดียวได ้โดยไม่ตอ้งปรับ

ใหม่เหมือนในห้องท่ีอยู ่จากนั้นมาผมก็ใชห้อ้งน ้านั้นมาตลอด และส่ิงท่ีสุดยอดไปกวา่นั้นคือ ระบบต่างๆของหอ้งน ้า(ภายนอก)ท่ีไดน้ าเทคโนโลยมีาใช ้ไม่วา่จะเป็น 

หลอดไฟท่ีส่องสวา่งในห้องน ้าสามารถปรับได ้3 แบบคือ ปรับใหเ้ป็นแบบ เม่ือมีคนเขา้มาในหอ้งน ้าไฟจะเปิดเองโดยอตัโนมติั ซ่ึงใชห้ลกัการของเซ็นเซอร์ตรวจจบั

การเคล่ือนไหวภายในห้องน ้ านัน่เอง หากไม่พบการเคล่ือนไหวในเวลาประมาณ 20 วนิาที ไฟจะดบัลง และสามารถปรับใหไ้ฟเปิดอยูต่ลอดเวลาหรือปิดอยู่

ตลอดเวลาได ้หรือชกัโครกท่ีทนัสมยัมากๆ โดยลกัษณะคร่าวๆคือ มีปุ่มกดหลกัอยู ่3 ปุ่ม ไดแ้ก่ ปุ่มฉีดน ้า ปุ่มหยดุฉีดน ้า และปุ่มช าระลา้งชกัโครก ซ่ึงปุ่มเหล่าน้ีจะ

มีฟังกช์นัเสริมข้ึนมาดว้ย เช่น ปุ่มฉีดน ้าจะมีใหป้รับระดบัถึง 5 ระดบั และสามารถเล่ือนต าแหน่งของหวัฉีดน ้าไดถึ้ง 5 ต าแหน่งเช่นกนั เป็นตน้ และท่ีพิเศษไปกวา่

นั้นคือ กระดาษช าระ เม่ือใชเ้สร็จ สามารถทิ้งลงในชกัโครกได ้เน่ืองจากสามารถยอ่ยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมาก ถดัจากเร่ืองห้องน ้า 

ส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้ลยคือ อาหารการกินในแต่ล่ะวนั ซ่ึงจะแบ่งเป็น 3 แบบ คือ ช่วงเชา้จะเป็นบุฟเฟ่ต ์สามารถตกัอาหารท่ีอยากกินไดต้ามใจชอบตามความเหมาะสม ช่วง

เท่ียงและช่วงเยน็จะเป็นขา้วกล่อง และวนัเสาร์จะมีขนมปังและน ้าผลไมใ้ห ้ส่วนวนัอาทิตยต์อ้งไปตามล่าหาซ้ือกินเอง โดยทางเจา้ของโครงการจะมีคูปองเงินสดใหก้บั

พวกผมคนล่ะ 7500 เยน เพื่อเอาไปใชจ่้ายซ้ือของท่ีหา้งร้านต่างๆ ช่วงแรกๆทุกคนจะใชคู้ปองกนัประหยดัมาก เพื่อใหมี้คูปองใชจ้นถึงวนัสุดทา้ยของโครงการฯ แต่

ช่วงหลงั 3 วนัก่อนกลบั ทุกคนจะเร่ิมใชคู้ปองอยา่งกระหน ่า เพราะจะรู้สึกเสียดายทีหลงัหากคูปองใชไ้ม่หมด นัน่ก็เป็นการหาประสบการณ์อยา่งหน่ึงของผมและ

เพื่อนๆ ท่ีจะไดใ้ชค้วามรู้ท่ีไดร้ ่ าเรียนมา ส่ือสารกบัร้านคา้หรือร้านสะดวกซ้ือต่างๆ ใหพ้วกเขาเขา้ใจ เพื่อซ้ือของท่ีตอ้งการใหไ้ด ้และเพื่อเอาชีวติรอดในวนัอาทิตยใ์ห้

ไดเ้ช่นกนั ซ่ึงในช่วงวนัอาทิตยข์องสัปดาห์ท่ีสองท่ีไปอยู ่ผมและเพื่อนๆไดเ้สนอไอเดียกนัวา่จะท าอะไรกินกนัดี สุดทา้ยจึงไดอ้าหารม้ือนั้นเป็นขา้วผดัปลาแซลม่อน 

เป็นอาหารม้ือแรกท่ีญ่ีปุ่น และเป็นม้ือแรกท่ีใชเ้คร่ืองปรุงรสท่ีมีตวัคนัจิเขียนอยูท่ี่ฉลากผลิตภณัฑเ์ยอะมาก ซ่ึงผมเป็นคนไม่ค่อยรู้จกัตวัคนัจิมากนกั จึงอ่านไม่ออกแปล

ไม่ได ้แต่ใชเ้ซนซ์ทางดา้นการท าอาหารมาเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจเลือกเคร่ืองปรุงแทน ถึงแมว้า่รสชาติท่ีออกมาจะไม่ไดอ้ร่อยมากนกั แต่ก็เป็นส่ิงแรกท่ีไดร่้วมกนั

ท ากบัเพื่อนๆท่ีต่างประเทศ ท าใหรู้้สึกมีความสุขมาก นอกจากอาหารท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นต่อทุกคนแลว้ ส่ิงท่ีเป็นส่วนส าคญัของโครงการอีกส่ิงหน่ึงคือ การไดไ้ปทศัน



ศึกษานอกหอพกั ไม่วา่จะเป็นสวนสัตวอ์าซาฮิยามะ ท่ีเปิดใหน้กัท่องเท่ียวและประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ชมสัตวต่์างๆมากมาย ซ่ึงบางชนิดผมเช่ือวา่ท่ีประเทศไทยไม่มี 

โดยเฉพาะนกฮูก ท่ีน่ีมีนกฮูกหลายสายพนัธ์ุมาก ขนาดตวัก็มีแตกต่างกนัไป ตวัแต่ตวัเล็กเท่าก าป้ันไปจนถึงตวัใหญ่เท่าหวัคน ท่ีผมชอบเป็นพิเศษเพราะวา่ นกฮูกมนั

ชอบท าหนา้มึนๆ บางคร้ังมนัจะจอ้งตากบัผมแลว้หลบัไปเอง เป็นสัตวท่ี์แปลกดี แต่น่ารักมาก นอกจากนกฮูกแลว้ สัตวช์นิดอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ เช่น จ้ิงจอกสีส้ม แพนดา้

แดง เสือชนิดต่างๆ เป็นตน้ จากนั้นพวกผมไดไ้ปทศันศึกษาต่อท่ีพิพิธภณัฑท่ี์เก่ียวกบัการใชชี้วติและเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆของคนญ่ีปุ่นสมยัก่อน ท าใหท้ราบวา่ก่อน

จะมาเป็นยคุท่ีรุ่งเรืองทางดา้นเทคโนโลยใีนปัจจุบนัน้ี ประเทศญ่ีปุ่นมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอะไรมาบา้ง ความรู้ท่ีไดรั้บถึงจะมีนอ้ย แต่ก็พอเขา้ใจความเป็นมา

บา้ง เพราะอยา่งท่ีไดเ้กร่ินไปตอนตน้วา่ คนัจิอ่านออกยากมาก เพราะมีแต่ค าศพัทท่ี์ไม่เคยพบเคยเห็น จึงตอ้งค่อยๆเรียนรู้กนัไป เม่ือออกจากพิพิธภณัฑฯ์แลว้ พวกผม

ก็ไดไ้ปพิพิธภณัฑต่์อไป นัน่คือ พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์ ซ่ึงจะมีหอดูดาวอยูภ่ายในพิพิธภณัฑฯ์ดว้ย เป็นสถานท่ีใหค้วามสนุกไม่ต่างกบัสวนสนุกเลย เพราะผมชอบ

อะไรท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ ไดท้ั้งความรู้ทั้งความสนุก หลงัจากท่ีไดท้ดลองเล่นในโซนต่างๆของพิพิธภณัฑแ์ลว้ ก็ถึงเวลาไปนอนดูดาว แรกๆผมก็ตั้งใจฟังวทิยากรท่ีพดู

อธิบายเก่ียวกบัดวงดาวต่างๆเป็นอยา่งดี หลงัๆเร่ิมไม่ค่อยไหว เพราะตอ้งนอนฟังนานถึงสองชัว่โมง ค าศพัทท่ี์ไดย้ินนั้น แทบจะไม่รู้จกั เน่ืองจากเป็นศพัทท่ี์เก่ียวกบั

วทิยาศาตร์และดวงดาว ผมสามารถนอนฟังไดโ้ดยไม่หลบัก็ดีท่ีสุดเท่าท่ีผมจะท าไดแ้ลว้ ผมหนัมองหาเพื่อนรอบขา้ง หลบักนัไปหมดแลว้ สงสัยบรรยากาศดีเกินไป 

จึงควรค่าแก่การนอนหลบั 

 

 

 

 

 

  

  



จากท่ีไดเ้ล่ามานั้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงจากกิจกรรมและส่วนหน่ึงของความรู้สึกท่ีผมประทบัใจเท่านั้น ยงัมีอีกหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีอยากบอก อยากเล่าใหฟั้ง 

แต่โดยส่วนตวัแลว้ผมอยากใหม้าสัมผสัดว้ยตวัเองมากกวา่ มาถึงช่วงน้ีแลว้ผมจะเร่ิมเล่าถึงเร่ืองการเรียนในชั้นเรียนของโรงเรียนท่ีผมไปเรียนแลกเปล่ียน หอ้งเรียน

ของท่ีน่ีจะแบ่งตามล าดบัความยากของเน้ือหา ไดแ้ก่ ผูเ้ร่ิมเรียนจะอยูใ่นคลาส A-D และ G ผูท่ี้มีความรู้ในระดบั N5-N4 จะอยูใ่นคลาส E และ ผูท่ี้มีความรู้ในระดบั 

N3-N1 จะอยูใ่นคลาส F ซ่ึงตวัผมและเพื่อนๆอีกหลายคนจะอยูค่ลาส E เน้ือหาท่ีเรียนเหมือนของท่ีสถาบนัฯประมาณภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 1-3 ซ่ึงเป็นบทเรียนท่ีผม

เรียนผา่นมาหมดแลว้ จึงง่ายต่อการเรียนมากข้ึน แต่ส่ิงท่ียากคือการฟังอาจารยท่ี์สอนใหรู้้เร่ืองใหไ้ดว้า่ท่านก าลงัสอนถึงเร่ืองอะไร ท าใหท้กัษะการฟังของผมดีข้ึนมาก 

เน่ืองจากอาจารยใ์ชค้  าท่ีฟังแลว้เขา้ใจง่าย พดูชดั ไม่เร็วจนเกินไป ซ่ึงส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการฟังใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนนัน่คือ เพื่อนท่ีเก่งค าศพัท ์ช่วยแปลค าศพัทใ์หผ้ม ดว้ยเหตุน้ี

ท าใหผ้มไดเ้พื่อนต่างชาติเพิ่มเป็นคร้ังแรกในชีวิต เน่ืองจากจะมีกิจกรรมในคลาสทุกวนั เช่น จบัคู่พดูบทสนทนา เล่นเกมประลองปัญญา เป็นตน้ ท าใหไ้ดท้กัทายกนั

ทุกวนั จนกลายมาเป็นเพื่อนกนั นอกจากกิจกรรมในคลาสท่ีน่าประทบัใจแลว้ วนัสุดทา้ยของการเรียนของพวกผม พี่นกท่ีท างานอยูท่ี่เทศบาลของเมืองน้ีไดช้วนพวก

ผมไปสอนภาษาไทยใหก้บัคนญ่ีปุ่นท่ีพี่เขาสอนอยูป่ระจ า เพื่อใหพ้วกผมคุน้เคยกบัคนท่ีน่ี และเป็นการฝึกทกัษะการพดูของพวกผมไปในตวัดว้ย ผมต่ืนเตน้มากท าตวั

ไม่ถูก แต่พอไดคุ้ยไปเร่ือยๆแลว้ไม่อยากหยดุคุยเลย เป็นการคุยท่ีสนุกมาก เป็นประสบการณ์ท่ีผมไม่รู้วา่จะไดส้ัมผสัอีกเม่ือไหร่ ขณะนัง่พิมไดอาร่ีน้ีไป ผมก็อมยิม้ไป 

คิดถึงวนัวาน วนัท่ียงันัง่เรียนอยูใ่นห้องนั้น กล่ินอายของบรรยากาศในห้องยงัคงอบอวลอยูใ่นความทรงจ าของผม ในอนาคตผมตอ้งหาโอกาสกลบัไปเยีย่มท่ีแห่งน่ีให้

ได ้ฮิกาชิคาวะ    
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