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 ณ ญีปุ่น่  วนัน้ีผมอยู่ทีน่ี่เป็นวนัที ่6 แลว้สนิะ เวลาชัง่ผ่านไปรวดเรว็เช่นน้ี ญีปุ่น่เป็นประเทศทีม่ ี

ความปลอดภยัสงู การใชช้วีติทีน่ี่ ผมพกัอาศยัอยูก่บัโฮส ชาวญีปุ่น่ เป็นหมู่บา้นในชุมชน ในเขตชาน

เมอืงของกรงุโตเกยีว ครอบครวัทีผ่มมาอาศยัอยูด่ว้ย เป็นครอบครวัทีน่่ารกั มพี่อ แม ่และลกู ชื่อน้อง “ยู

จงั” เป็นเดก็ทีช่่างพูดช่างเจรจา ถงึจะพดูไมค่่อยเขา้ใจแต่เป็นเดก็เขม้แขง็ต่างจากเดก็ไทยในวยัเดยีวกนั 

เมือ่เวลาหกลม้ หรอื จะเกดิอะไรกบัตวัเอง น้องเขาสามารถทีจ่ะยืน่ยดัดว้ยตนเอง ไมร่อ้งไห ้คุณแมไ่ม่

ตอ้งปลอบ ต่างกบัไทย ถา้พ่อแมไ่มบ่อกใหห้ยดุรอ้ง  กจ็ะรอ้ง หรอืตอ้งดุใหเ้งยีบ ซึง่ต่างกนัมากของการ

เลีย้งด ู ชวีติในประเทศญีปุ่่นกบัการอยูร่ว่มกบัครอบครวัคนญีปุ่น่ในความคดิตอนแรกเป็นสิง่หลายคน

อาจจะกงัวลเป็นอย่างมาก ซึง่ถา้เราไมค่ดิอะไร สิง่เหล่านัน้กจ็ะไมเ่กดิขึน้ ผมวางตวัเสมอว่าเราตอ้ง

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ใหม่ๆ ใหไ้ด ้เราไมใ่ช่ตวัเอง เราไมใ่ช่เขา เมือ่เราอยูใ่นสงัคมใดเราควรทีจ่ะ

ลมืหรอืพกัความคดิไวก่้อนว่าเราเป็นใคร เขาบอกใหเ้ราประหยดัเรากต็อ้งช่วยเขาประหยดั อย่างเช่น

ครอบครวัผม เขาไมใ่หผ้มท าไรเลย คุณแม ่(โฮสคนญี่ปุ่น) เขามคีวามเป็นแมบ่า้นมากเพราะสามเีขาจะ

ออกไปท างาน แลว้เขามหีน้าทีค่อยเลีย้งดลูกู ท ากบัขา้วกบัปลาใหส้าม ี ท าความสะอาดบา้น ซกัผา้ นี่

คอืพืน้ฐานของหญงิทีแ่ต่งงานแลว้ของคนญีปุ่น่ เขาปฏบิตักิบัครอบครวัอยา่งไร กจ็ะปฏบิตัต่ิอเรา

เหมอืนกนั เขาไมใ่หเ้ราลา้งจานเอง เพราะนัน้เป็นหน้าทีข่องเขา เขาไมใ่หเ้ราซกัผา้เองเพราะนัน้เป็น

หน้าทีข่องเขา เขาดแูลเราเป็นอย่างด ีแต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ เราก็ช่วยครอบครวัเขาดว้ยท าตามกฎเขา เช่น การ

ประหยดั การใชพ้ลงังาน เช่น ไฟฟ้า การแยกขยะ ฯลฯ ใช่แลว้ครบัตอนน้ีผมกส็ามารถปรบัตวัเขา้กบั

การใชช้วีติในญีปุ่น่ไดแ้ลว้ครบั ไมว่่าจะเป็นการใชช้วีติ การเดนิทาง การขึน้รถไฟ ทีม่คีวามสะดวกสบาย 

แมแ้ต่เป็นในเวลาช่วง working time ของคนญีปุ่น่ แต่ความตรงเวลาของคนทีน่ี่จรงิจงัมากๆ ครบั รถไฟ

มคีวามตรงเวลามาก สามารถน าเราจากทีบ่า้นอยูห่่างจากทีเ่รยีน ไปเรยีนไดท้นัเวลาพอด ีแมว้่าเราคดิ

ว่าจะไปไมท่นัคนญี่ปุน่เขามกีารวางแผนชวีติเป็นอยา่งด ีเช่น พรุง่นี้ท าอะไร จะออกบา้นตอนไหน จะกนิ

ขา้วเวลาไหน จะไดอ้อกบา้นไปขึน้รถไฟเทีย่วไหน จะไปถงึไดท้นัเวลา และเดนิทางใหถ้งึทีห่มายอย่าง

รวดเรว็ 

  10/04/2559 

 วนัหยดุของผมในวนัหยดุสุดสปัดาห ์คอืการออกไปใชช้วีติแบบคนญีปุ่น่ทีเ่ขาท ากนั การออกไป

เทีย่วไปพกัผ่อนดว้ยการชมดอกซากุระ ทีส่วนสาธารณะ ไปไหวศ้าลเจา้เพื่อขอพร การไดน้ัง่พกัผ่อน

หยอ่นใจในวนัหยดุ และสิง่ทีผ่มเหน็ไดถ้งึความแตกต่างระหว่างญีปุ่่นกบัไทยคอื วนัหยดุของเขาคอื

วนัหยดุจรงิๆ สถานที ่บรษิทัต่างๆจะหยดุท าการ ตกึราบา้นช่อง สถานทีร่าชการ บรษิทัเอกชน จะเงยีบ

สงดั ราวกบัไรผู้ค้น  ซึง่ต่างจากไทยทีว่นัหยดุตอ้งม ีover time or holiday working ผมไดม้โีอกาสไป
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เดนิเล่นและเดนิผ่านแถวอาคารส านกังานบรษิทัต่างๆ เขาจะปิดหน้าต่างปิดไฟ ปิดประตู ราวกบัไม่มใีคร

อยู ่แต่เราจะเหน็ผูค้นหรอืประชาชนญีปุ่น่ไดต้ามสวนสาธารณะ นัง่จบิเบยีร ์นัง่ทานขา้ว แบบปิคนิค เพื่อ

ชมดอกซากุระ หรอืนัง่พกัผ่อนหยอ่นใจ ซึง่ช่วงเวลานี้ในโตเกยีว ถอืไดว้่าเป็นช่วงสุดทา้ยของการชม

ดอกซากุระแลว้เพราะซากุระเมือ่บานแลว้ยอ่มมวีนัรว่งโรยตามกาลเวลาเหมอืนกบัชวีติของคนญีปุ่น่  

เมือ่เวลาท างานเหนื่อยรูส้กึทอ้ การไดช้มดอกซากุระกเ็หมอืนกบัการเตมิพลงัใหช้วีติ ซากุระทีบ่านก็

เหมอืนการผลบิานของงานทีท่ า ส่วนซากุระทีร่ว่งโรยกร็าวกบัความรูส้กึทีเ่หนื่อยจากการท างานตอ้งการ

ทีพ่กัผ่อน เพื่อกลบัมาผลบิานไดใ้หมอ่กีครัง้ เมือ่เวลา อากาศ อุณหภมู ิ พอเหมาะพอด ีฤดกูาลยอ่มมี

การเปลีย่นผนัอยูต่ลอดเวลา ดัง่ชวีติเราทีม่ที ัง้ขึน้และลง  ความคดิของคนญีปุ่่นเขาเป็นเช่นน้ีนี่เอง... และ

ทีผ่มไดย้นิคนญี่ปุน่พดูผ่านหผูมคอืคนญีปุ่น่ไมช่อบสงคราม ท าใหผ้มรูส้กึหดหู่ไปอกี ท าใหเ้รานึกถงึ

ประวตัศิาสตรก์ารแพส้งครามของชาวญีปุ่น่ คงเป็นเหตุผลน้ีเองทีท่ าใหเ้ขาเป็นประเทศทีไ่มช่อบการท า

สงคราม แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ นานาจติตงั หลายคนหลายความคดิ ชาวญีปุ่่นกม็กีารจบักลุ่มคุยกนับา้งเรือ่ง

การเมอืง  กไ็มต่่างไรกบัคนไทย แต่ทีน่ี่ดหีน่อยทีเ่ขาสามารถแสดงความคดิความอ่านของเขาได้

เน่ืองจากประเทศน้ีเป็นของประชาชนคนญี่ปุน่ทุกคน เขาบอกว่าท่านผูน้ าเขาชอบการท าสงคราม  แต่

เรากไ็มส่ามารถรูไ้ดว้่าเบือ้งลกึเบือ้งหลงัเป็นอยา่งไรอาจจะเป็นความคดิต่างทางการเมอืง แต่สิง่ทีเ่ขา

แสดงออกมกัจะไดก้ารยอมรบัและความเขา้ใจจากผูน้ า ซึง่ผมคดิว่าต่างจากไทย เราท าอะไรแมแ้ต่จะ

ขยบัเรายงัคดิว่าเราจะท าผดิ หรอืไปขดัใจคนใดคนหน่ึงหรอืไม ่คนไทยเหมอืนถูกจบัอยูก่รง ไมต่่างไรกบั

ลกูไก่ในก ามอื ขยบัเพื่ออยูร่อดแต่กต็อ้งถูกบบีและถูกบงัขบั เราอยูใ่นประเทศเราไม่รูห้รอกว่า ความเป็น

อสิรภาพ ความเป็นประชาธปิไตยแทจ้รงิเป็นเช่นไร คนไทยเรายงัอยูใ่นกรอบในความคดิเดมิๆ ถูกชกัจงู

ความคดิใหเ้ป็นอยา่งทีผู่ม้อี านาจอยากใหเ้ป็น เรยีนในสิง่ทีเ่ขาบอกใหเ้รยีน และท าในสิง่ทีเ่ขาบอกใหท้ า  

เราจะดหีรอืไมด่ ีไมใ่ช่ใหต้วัเองพดูว่าด ีแต่ตอ้งรูจ้กัฟงัทีค่นอื่นประเมนิเราต่างหาก ว่าเราดหีรอืไมด่ ี 

มใิช่โฆษณาว่าตนด ีด ีและด ี อยา่ไดแ้ค่พดู ควรทีจ่ะกระท าใหเ้หน็ดว้ยว่าสิง่นัน้เป็นสิง่ด ีและน้ีสนิะทีท่ า

ใหรู้ว้่าการอยูต่่างประเทศจะท าใหเ้รามองอะไรไดก้วา้งและเขา้ใจความต่างไดม้ากขึน้   

18/04/2559 

จากบทบรรยายของ ふちがみ先生  เกีย่วกบัวฒันธรรมญีปุ่น่และไทยทีแ่ตกต่าง
กนั ท าใหผ้มไดเ้ขา้ใจความเป็นมาเป็นไปของโครงสรา้งภาษา มารยาททางสงัคมของคนญีปุ่น่ การตรง
ต่อเวลา และรวมถงึเรือ่งการความสมัพนัธข์องไทยและญีปุ่น่ทัง้ดา้นประวตัศิาสตร ์ เศรษฐกจิ การ
แลกเปลีย่นสนิคา้ แนวคดิโมเดลในการท าผลติภณัฑ ์ทีม่แีนวคดิมากจากคนไทย สิง่ทีเ่ป็นขอ้คดิทีผ่ม
เหน็เป็นส าคญัส าหรบัการบรรยายครัง้นี้คอื ความใส่ใจในรายละเอยีดอย่างลกึซึง้ของคนชาวญีปุ่่น การ
เป็นประเทศทีพู่ดว่าขอโทษมากทีสุ่ด แมว้่าตนจะไมผ่ดิกต็าม การตรงต่อเวลารวมถงึมารยาท
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แนวความคดิต่างๆนานาของคนญีปุ่น่ นี่แหละคอืบรรทดัฐานนิสยัของคนทีเ่รยีกตวัเองว่า 日 本 人

(ni hon jin)   
  แต่มสีิง่หนึ่งทีน่่าสนใจมากทีสุ่ดคอืทีไ่ทยคดิไทยท าไทยสรา้งแต่คนไทยเรามองไมเ่หน็ค่าของมนั แต่คน
ญีปุ่น่เขามองเหน็คุณค่าของมนั อยา่งเช่น เซรามคิ ถว้ยชาม สงัคมโลก ซึง่เป็นตน้แบบของภูมปิญัญา
การท าถว้ยชาของญีปุ่่น เขามองว่าลวดลายสวยงามมองดมูคีุณค่ามรีาคา ซึง่ต่างกบัไทยทีม่องมนัเป็น
ภาชนะใส่กบัขา้ว เครือ่งคาวหวานเพยีงเท่านัน้ ผมคดิว่าถา้คนไทยใส่ใจในรายละเอยีดการบรรจงในการ
ท าภาชนะของเหล่าศลิปิน กจ็ะท าใหข้องเหล่านี้ดมูคีุณค่ามรีาคามากยิง่ขึน้ รวมถงึผลติภณัฑ ์OTOP ที่
คนไทยเริม่มองขา้มแต่ญีปุ่่นเขาใหค้วามส าคญัและสนับสนุนเป็นอยา่งมากเขาไดน้ าแนวคดิโมเดลนี้มา
ปรบัใชใ้นประเทศของเขา    
                นอกจากนี้สิง่ทีเ่ป็นองคค์วามรูใ้หมค่อืทีม่าของการนบัเงนิของญีปุ่น่เยน円 คนัจติวันี้ซึง่มา
จากภาพมุมสงูของตวัอาคาร  ธนาคาร หรอืกองการคลงัของญีปุ่น่ในอดตี รวมถงึความรูด้า้นตราสญัญา

ลกัษณ์ทีใ่ชก้นั ประเทศญีปุ่่นประกอบไปดว้ย 3 ดอกไมท้ีส่ าคญั 1桜🌸 ทีห่มายถงึดอกไมป้ระจ า
ประชาต ิ 2.桐 เป็นตราสญัญาลกัษณ์ของรฐับาลญีปุ่น่หรอืหน่วยงานราชการ 3.菊 ทีห่มายถงึตรา
ประจ า จกัรพรรด ิและราชวงศข์องญีน่  
                ทัง้นี้ทัง้นัน้ความรูไ้มม่วีนัสิน้สุดเราตอ้งรู้จกัเรยีนและมองโลกใหก้วา้งขึน้ ใส่ใจผูอ้ื่น เรยีนรู้
วฒันธรรมของนานาประเทศเพื่อไปพฒันาตนเอง เพื่อพรอ้มทีจ่ะเป็นประชาคมของโลกต่อไป  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

25/04/2559 

การใชช้วีติในญีปุ่น่ในวนัน้ี หลงัจากทีผ่มใชช้วีติกบัครอบครวัญีปุ่น่ อยูก่บัคนญีปุ่น่ทุกวนั ตลอด 
3 สปัดาหท์ีผ่่านท าใหโ้ลกกระทดัมุมมองความคดิเปลีย่นไปไดเ้ป็นอย่างมาก ทีแ่น่ๆ คอื
ภาษา ภาษาญี่ปุน่ผมมคีวามมัน่ใจในการพดูคุยเพิม่ขึน้แต่ไมใ่ช่แค่ภาษาญีปุ่่น มนัรวมถงึภาษาองักฤษ 
เนื่องจากทีบ่า้นเรามคีนต่างชาตอิยูร่ว่มกนัถงึ 4 ชาต ิการใชภ้าษาตอ้งมกีารปรบัใหเ้ขา้กนั ชวีติ
ครอบครวัญีปุ่น่กม็คีลา้ยๆกบัครอบครวัชาวไทยหรอืชาวต่างชาตทิัว่ๆไป คุยเรือ่งสารทุกขส์ุกดบิ สภาพ
อากาศ การเมอืงแนวคดิต่อประเทศนัน้ๆ แต่ทีต่่างกนัคอืการเลีย้งดลูกูของเขาซึง่จะเป็นอนาคตของชาติ
ต่อไป  



#BekeeInTokyo 
Keerakit 

 30/04/2559 

พดูถงึเรือ่งการท างานทีท่างสถาบนัใหง้านมาตอนแรกคิดว่าจะเป็นเรือ่งงา่ยส าหรบัการท าวดีโีอ..
แต่เอาเขา้จรงิมนัยากมากเพราะกฎของประเทศญีปุ่น่คอืสทิธสิ่วนบุคคลเราไมส่ามารถ จะถอืกลอ้งไป
ถ่ายในทีต่่างๆทีเ่ราตอ้งการไดต้ามใจแมแ้ต่บนถนน บนรถไฟหรอืสถานทีต่่างๆ มนัยากเหลอืเกนิ แต่สิง่
ทีไ่มค่าดฝนัมนักเ็กดิขึน้จรงิในวนัหนึ่งขณะทีผ่มไปเรยีนตามปกต ิผมไดถ้อืกลอ้งขนาดมนิิตดิมอืขึน้
รถไฟในเวลาเชา้ของวนัท างาน การเบยีดเสยีดกนัของผูค้นท าใหก้ลอ้งของผมนัน้อดัวดีโีอโดยไม่
รูต้วั.. จนมาถงึสถานีหน่ึงทีช่ื่อว่า iidabashi คนลุงคนหนึ่งไดก้ระชากกระเป๋าแลว้ลากผมลงจากรถไฟไป
หาเจา้หน้าทีส่ถานีแลว้ เเจง้ว่าผมไดแ้อบถ่ายวดีโีอ  ซึง่ผมกไ็ดก้ล่าวขอโทษและพรอ้มทีจ่ะลบไฟลท์ีถู่ก
อดัไป..แต่ดเูหมอืนคุณลุงท่านนัน้กย็งัไมพ่อใจ ผมบอกว่า เดีย๋วผมเอาเมมโมรีก่ารด์จากกลอ้งลงใส่มอืถอื
แลว้ลบใหเ้ขาดแูต่ดเูหมอืนเขากจ็ะไมพ่อใจกระชากมอืถอืจากมอืผมไปแลว้พดูประหนึ่งเหมอืนผมจะ
คดัลอกไฟลห์รอืกูไ้ฟลไ์ด ้เขาบอกเขาขอเมมโมรีก่ารด์เพื่อจะเอาไปท าลาย.. ผมแทบจะรอ้งไหเ้พราะมนั
มทีัง้งานทีเ่คยถ่ายไว ้รวมถงึราคาทีซ่ือ้มามนัไมใ่ช่ถูกๆ ราคารวมแลว้ประมาณ3000 กว่าบาท แต่จะให้
ท าอย่างไรไดเ้มือ่การสื่อสารทีไ่มส่ามารถเขา้ใจไดข้องเราเอง..หลงัจากนี้กต็อ้งเรยีนและเขา้ใจภาษาให้
มากกว่านี้เพื่อทีจ่ะไมต่อ้งถูกเอาเปรยีบดว้ยความไม่รูภ้าษา การไกล่เกลีย่จบลงดว้ยการเอาเมมโมรี่
การด์ใหเ้จา้หน้าทีเ่พื่อเอาไปท าลาย…. มนัไมใ่ช่เรือ่งง่ายทีเ่ราจะท าอะไรทีเ่ราชอบไดด้ัง่ใจเรา คนบนโลก
นี้ไมว่่าจะประเทศไหนๆ ยอ่มมทีัง้คนดแีละคนไมด่อียู่รว่มกนั อยูท่ีเ่ราจะดวงดไีปเจอคนไหนมากกว่า…  

ใช่คบัถงึเรือ่งน้ีจะเป็นเรือ่งทีแ่ย่ๆ ในประเทศญีปุ่่นแต่มนักไ็มท่ าใหเ้รามองญีปุ่่นในทางลบไป
ได ้ญีปุ่น่ยงัมเีรือ่งดีๆ อกีมากมายใหเ้ราจดจ าและตามหามนั สิง่ดีๆ ไมไ่ดอ้ยู ่ณ ทีท่ีแ่ห่งเดยีวแต่มนัคอย
ใหเ้ราไดเ้ดนิทางตามหามนั หรอืทีทุ่กคนตอ้งการใหไ้ดม้นัมา นัน่คอืประสบการณ์ชวีติ  
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