นางสาว ชณัฐกาญจน์ ช่ออังชัญ
รหัสนักศึกษา : 55132003-9
การเข้ าร่วมโครงแลกเปลีย่ นระยะยาว 1ปี ณ มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปนุ่ เดือน ตุลาคม 2558 – เดือน สิงหาคม 2559
สิง่ ที่คาดหวังก่อนทีจ่ ะเข้ าโครงการ J-Pac ณ มหาวิทยาลัยชิบะ
1.สามารถสือ่ สารภาษาญี่ปนได้
ุ่ อย่างคล่องแคล่ว
2.อยากเป็ นเพื่อนกับคนญี่ปน
ุ่
3.จะลงทะเบียนเรี ยนหลายๆวิชาเพื่อให้ ค้ ม
ุ ค่าที่ได้ มาเรี ยนที่ญี่ปนุ่
4.พยายามจะเข้ าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่มี

จากสิง่ ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น คือทีส่ งิ่ ตังใจและคาดหวั
้
งว่าจะได้ รับจาก
การเข้ าร่วมโครงการแลกเปลีย่ น ณ มหาวิทยาลัยชิบะ ผลลัพธ์ที่ทาได้
จริ งสาหรับฉัน อาจจะไม่บรรลุผล100%ในทุกข้ อตามที่ได้ ตงใจไว้
ั้
แต่
ได้ ลงมือทาจริ งพยามทาจริ งในทุกๆข้ อ เริ่ มจากข้ อที่1 เนื่องจากก่อนที่
จะได้ ไปญี่ปนุ่ คะแนนวิชาภาษาญี่ปนของฉั
ุ่
นอยูใ่ นระดับที่จดั ว่าดีมาก
ฉันสามารถสอบผ่านJLPTระดับN2ได้ แต่กลับรู้สกึ ไม่พอใจกับสิง่
เหล่านันเลย
้ เพราะฉันนาสิง่ ทีเ่ รี ยนมาใช้ จริงแทบไม่ได้ เลย ฉันเรี ยนภาษาญี่ปนก็
ุ่ เพราะอยากพูด สือ่ สารกับคนญี่ปนได้
ุ่ ดังนัน้
เมื่อมีโอกาสแล้ วฉันจึงพยายามพูดให้ ได้ มากที่สดุ แรกๆก็เขินอายไม่กล้ าคุย กลัวพูดผิดแล้ วเสียหน้ า แต่พอมาคิดๆดูแล้ ว ถ้ าเรา
ไม่เริ่ มพูดก่อน ก็ไม่ร้ ูวา่ ตัวเองจะพูดถูกได้ เมื่อไหร่ ต้ องรออีกนานแค่ไหนถึงจะมีคนมาพูดด้ วย พอได้ เริ่ มพูดแล้ ว ก็ทาให้ ได้ ร้ ูวา่
ถึงพูดผิดก็ไม่มใี ครว่าอะไร แถมยังมีคนช่วยสอนสิง่ ทีถ่ กู ให้ อีก เพราะคนส่วนใหญ่จะเข้ าใจเราว่าเราเป็ นคนต่างชาติ แค่พดู
ภาษาญี่ปนได้
ุ่ นดิ หน่อยเข้ าก็ดีใจแล้ วที่เรา
พยายามพูดกับเขา ข้ อ2.อยากเป็ นเพื่อนกับคน
ญี่ปนุ่ คนญี่ปนค่
ุ่ อนข้ างขี ้อาย ส่วนใหญ่ต้องเป็ น
ฝ่ ายเข้ าไปพูดคุยก่อน ต้ องค่อยๆใช้ เวลาคุยกันถึง
จะเริ่ มสนิทได้ ถ้ าไม่สนิทต้ องคอยระวังในการ
พูดคุยในเรื่ องทีค่ อ่ นข้ างเป็ นส่วนตัวสาหรับคน
ญี่ปนุ่ แต่ถ้าเราเริ่มสนิทกันแล้ วก็จะรู้สกึ ว่าคน
ญี่ปนก็
ุ่ คนๆนึง ที่คยุ เล่นได้ อย่างสนิทใจ จริ งๆเรา
อย่าตังเป
้ ้ าว่าอยากเป็ นเพื่อนกับคนชาติอะไรเลย

ดีกว่า แค่มองว่าคนเป็ นคน พูดคุยแสดงการกระทาที่จริ งใจกับทุกคน แล้ วดูเอาที่นิสยั จะดีกว่า ตอนแรกก่อนไปคนชาติอื่นไม่อยู่
ในสายตานอกจากคนญี่ปนุ่ เพราะคิดว่าไปญี่ปนทั
ุ่ งที
้ จะมีเพื่อนก็ต้องมีเพื่อนเป็ นคนญี่ปนเท่
ุ่ านัน้ แต่ปรากฏว่าเอาเข้ าจริงๆ
สังคมเราใหญ่มาก เพื่อนที่คบกันจริ งๆ รวมคนญี่ปนด้
ุ่ วย มีหลายชาติมาก การที่คบกับคนทีม่ ีรากเหง้ า ถิ่นกาเนิดต่างกับเรา ทา
ให้ เราได้ มองเห็นอะไรใหม่ๆ หลุดออกจากกรอบความคิดเดิมๆบางอย่าง มีความกล้ าแสดงออกทางด้ านความคิดของตัวเอง
มากขึ ้น ซึ ้งเป็ นสิง่ ที่ดี สรุปว่าเพราะการคบเพื่อนแบบนานาชาติ เปลีย่ นความคิด
เราได้ ในหลายเรื่ อง มองคนเป็ นคน โดยเลิกสนใจชาติกาเนิด ซึง่ ในจุดๆนีฉ้ นั คิดว่า
เป็ นจุดประสงค์ที่แท้ จริ งของโครงการแลกเปลีย่ น สาหรับเป้าหมายในข้ อ3.และ
ข้ อ4.ที่กล่าวมา การเรียนเป็ นสิง่ ที่ดี แต่การเรี ยนในห้ องเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่
ช่วยให้ เราเก่งในทางปฎิบตั ิ ซึง่ เป็ นเรื่ องจริง เพราะการที่ทงเรี
ั ้ ยน ทังท
้ ากิจกรรมทา
ให้ การสือ่ สารทังภาษาญี
้
่ปนุ่ และภาษาอังกฤษพัฒนาขึ ้นเร็วมาก เพราะได้ ใช้ จริ งแทบทุกวัน แถมยังได้ เรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆที่ใน
ห้ องเรี ยนไม่ได้ สอนอย่างเช่น มรรยาท หรื อวัฒนธรรมแปลกๆใหม่ๆในสังคม
เพื่อนคนญี่ปนคนนึ
ุ่
งเล่าให้ ฉนั ฟั งว่ามีคนจีนคนหนึง่ ซึง่ เป็ นคนขยันเรี ยนมาก
และไม่ทากิจกรรมเลย มาของสัมภาษณ์ไปทารายงาน ซึน่ คนจีนคนนี ้อยูใ่ น
คลาสภาษาญี่ปนระดั
ุ่
บสูงสุดเทียบเท่า JLPT N1 แต่เพื่อนคนญี่ปนคนนี
ุ่
้ของ
ฉันเล่าให้ ฟังว่า ภาษาญี่ปนที
ุ่ ่คนจีนคนนันพู
้ ด ฟั งยาก เข้ าใจยาก เพราะใช้
คาศัพท์ทใี่ ช้ ในภาษาเขียนมาพูด จนดูเป็ นทางการเกินไป ถ้ าเทียบกับคน
ต่างชาติคนอื่นที่มาทากิจกรรมด้ วยกันบ่อยๆที่ระดับภาษาญี่ปนไม่
ุ่ ได้ สงู มาก แต่ให้ ความรู้สกึ ว่าเป็ น ธรรมชาติและเข้ าใจง่าย
มากกว่า สาหรับฉันในเทอมแรกลงทะเบียนเรียนเยอะมาก ผลลัพท์คือการบ้ าน
เยอะ แบ่งเวลาในการเรี ยนยาก เพราะเข้ าร่วมกิจกรรมและงานสังคมค่อนข้ าง
เยอะ ทาให้ การเรี ยนในบางเวลาทาได้ ไม่เต็มที่เท่าที่ควร อย่างเช่นคันจิ เพราะ
ต้ องใช้ เวลาในการคัดและท่องจา ดังนัน้ ในเทอมถัดมาจึงลดจานวนวิชาลง และ
หันมาเข้ าสังคมและทากิจกรรมเพิ่มมาขึ ้น และลองหาประสบการณ์ด้วยการ
ทางานพิเศษ สาหรับสิง่ ที่ต้องระวังเป็ นพิเศษสาหรับการอยูใ่ นสังคมญี่ปนก็
ุ่ คือ
เรื่ อง ความเกรงใจ รักษากฎ และเรื่ องการรักษาเวลา
สิง่ ที่ไม่ได้ คาดคิดมาก่อน คือ ภาษาอังกฤษคือสิง่ สาคัญแม้ ในสังคมญี่ปนตอนนี
ุ่
้ โดยเฉพาะการเป็ นนักเรี ยนแลกเปลีย่ น
ภาษาอังกฤษถูกใช้ เยอะมาก และถ้ าหากเราพูดภาษาอังกฤษได้ เราก็จะมีโอกาสในการเป็ นเพื่อนหรื อทาความรู้จกั กับคนใน
หลายๆชาติได้ มากกว่าพูดภาษาญี่ปนเพี
ุ่ ยงภาษาเดียว ที่เห็นได้ ชดั คือ นักเรี ยนญี่ปนส่
ุ่ วนใหญ่อยากใช้ ภาษาอังกฤษในการ

สือ่ สารกับชาวต่างชาติมากกว่าภาษาญี่ปนุ่ จากความคิดเห็น
ส่วนตัวถ้ าหากเราเริ่ มใช้ ภาษาอังกฤษพูดคุยกับคนญี่ปนุ่ เราจะ
สนิทกับพวกเขาได้ งา่ ยกว่าการเริ่มต้ นด้ วยภาษาญี่ปนุ่ เพราะ
ภาษาอังกฤษไม่มีระดับภาษาเหมือนภาษาญี่ปนุ่ ทาให้ เกิดความ
เท่าเทียมกัน สิง่ ทีเ่ พื่อนคนญี่ปนเล่
ุ่ าให้ ฟังคือ พวกเขาสามารถ
แสดงความรู้สกึ ผ่านคาพูดได้ มากกว่าเวลาพูดด้ วยภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์ทงหมดสอนฉั
ั้
นให้ ร้ ูวา่ สิง่ ที่สาคัญคือ ต้ องอย่า
กลัวที่จะพูดผิด แค่พดู ออกไปก่อนครัง้ นึง แล้ วคิดเอาไว้ เสมอว่า
ถึงผิดครัง้ นี ้ แต่ครัง้ หน้ าเราจะพูดถูก ถ้ าไม่ร้ ูให้ ถามคนที่ร้ ู ถ้ าไม่ร้ ู
อย่าโกหกว่ารู้ เพราะไม่มใี ครอยากสอนคนที่ร้ ูอยูแ่ ล้ ว มีคาถามต้ องหาคาตอบทันที เพราะเราจะลืมมันไปเร็ วมาก และอย่ากลัว
ที่จะลองสิง่ ใหม่ๆ เพราะเราจะไม่มีทางรู้จนกว่าจะได้ ลอง ถ้ าไม่ชอบอะไรในครัง้ แรก ให้ ลองให้ อกี รอบเพื่อทาให้ แน่ใจว่าไม่ชอบ
จริ งหรื อเปล่า สรุปว่า การแลกเปลีย่ น1ปี ทาให้ ความคิด และการใช้ ชีวติ ฉันเปลีย่ นไปในทางที่ดีขึ ้น

