นิงาตะ
จากประสบการณ์ที่ได้ ไปเรี ยนในโครงการเรี ยนภาษาญี่ปนที
ุ่ ่นิงาตะ หรื อเรี ยกย่อๆว่า NSG นี ้ ถือว่าเป็ นโครงการ
ที่ดีที่สดุ ก็วา่ ได้ ในโครงการนี ้เราจะได้ ร้ ูสกึ ว่า ได้ ไปอยูต่ า่ งแดนจริ งๆ ซึง่ แตกต่างจากการไปแลกเปลีย่ นที่อื่นๆ
ข้ อได้ เปรี ยบอย่างแรกคือ โครงการณ์นี ้จากัดคนเข้ าร่วมแค่เพียง 10 คน เป็ นจานวนคนที่พอเหมาะต่างคนต่างสามารถ
ช่วยเหลือกันได้ งา่ ย ไม่วนุ่ วาย และสามารถเข้ าถึงเพื่อนต่างชาติได้ มากกว่าที่จะอยูใ่ นกลุม่ ขนาดใหญ่
ข้ อสองเมืองนิงาตะนันเรี
้ ยกได้ วา่ เป็ นเมืองใหญ่ที่เงียบสงบ และทีส่ าคัญคือแทบจะไม่มีคนไทยอยูใ่ นเมืองนี ้เลย เราจึง
มัน่ ใจได้ วา่ แค่การเดินเตร็ ดเตร่ ในเมืองเราก็เหมือนกับได้ เรี ยนภาษาแน่นอน
ข้ อที่สามเมืองนิงาตะนี ้ค่าครองชีพต่ากว่าโตเกียวเราสามารถซื ้อของราคาถูกได้ ทตี่ ลาดซึง่ คุณภาพพอๆกับซื ้อของในห้ างที่
ไทยเลย
การไปเรี ยนภาษาครัง้ นี ้ของผมถือได้ วา่ เป็ นการเปิ ดโลกก็วา่ ได้ หลายๆอย่างก็ไม่เป็ นไปตามแผน อย่างแรกคือ
จากทังหมด10คน
้
มีคนไปจริ งๆแค่6คน ซึง่ สาหรับผมถือว่าดีจะได้ ไม่วนุ่ วาย และเมือมีคนไปแค่6คน อาจารย์เลยไม่ได้ ไป ก็
ทาให้ ยงิ่ ดีไปอีกจะได้ เหมือนการไปแลกเปลียนจริ งๆ และพวกผมเป็ นรุ่นแรกที่ได้ ไปโครงการนี ้จึงไม่สามารถปรึกษาใครได้
เลย ถ้ าใครที่ไม่เคยไปญี่ปนมาก่
ุ่
อนก็อาจจะลาบากไปบ้ างเหมือนผม วันแรกเหนื่อยสุดๆเพราะเราต้ องเดินทางต่อจาก
โตเกียวไปนิงาตะ แต่สกั พักพอปรับตัวได้ เมืองๆถือว่าสงบสุขมากๆ
ถ้ าอยากจะเรี ยนภาษา และไม่ตดิ เทียว แสงสี ซื ้อของ ทัวร์ อากิบะ ชอบอาหารญี่ปนุ่ และไม่อยากไปเจอทัวร์ คน
ไทยโครงการนี ้ถือว่าเหมาะอย่างมาก เป็ นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ จากที่อื่นแน่นอน
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วันที่1 การไปเรี ยนครัง้ นี ้ถือว่าเป็ นการเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวครัง้ แรก และเป็ นครัง้ ที่นานที่สดุ ด้ วย งบ
ก้ อนแรกประมาณ 8หมื่นเยนคานวนแล้ วน่าจะอยูไ่ ด้ เดือนนึงสบายๆ และเมือต้ องไปนานถึง2เดือน ก็ควรเตรี ยมของให้
พร้ อม พวกของใช้ จาเป็ น เครื่ องมือควรจะพกติดไปด้ วย จะได้ ไม่ต้องเจียดตังค่ากินค่าเทียวไปซื ้อใหม่ เช่น ช้ อน ส้ อม แปรง
สีฟัน เครื่ องอาบน ้า ปลักพวกจ
้
าเป็ นมาก รองเท้ าแตะ ถ้ ามีที่เหลือก็เอาเพิ่มไปได้ โดยผมเลือกเอากระทะคูใ่ จไปด้ วย ถึงดูไร้
ค่าแต่มนั มีประโยชน์มาก เพื่อนผมเอาหม้ อไปด้ วยแนะ เตรี ยมของเสร็ จแล้ วก็ไปสนามบิน หาเพือนทาความรู้จกั คนทีจ่ ะไป
ด้ วยให้ เรี ยบร้ อยเพราะต้ องอยูด่ ้ วยกันอีกยาว
วันที่2พอมาถือญี่ปนุ่ นรกเริ่มถามหา มาญี่ปนครั
ุ่ ง้ แรก แถมไม่มีอาจารย์ แต่โชคดีมีเพื่อนชาวญี่ปนท่
ุ่ เคยมาเรียน
ทีม่ หาลัยเรามาส่งขึ ้นรถไฟถือที่ ไม่งนเราคงต้
ั้
องหาทางอีกนานแน่ ค่ารถไฟก็แพงนิดหน่อย 1หมื่นเยนหายไปละ พอมาถึง
สถานีนิงาตะก็จะมีคนมารับ ชื่อเซโนะซังพอพูดไทยได้ บ้างก็ชว่ ยได้ เยอะ หลังจากนันเซโนะซั
้
งก็ไปไปดูโรงเรี ยนที่พกั พร้ อม
กับกินข้ าวเทียง และไปงานต้ อนรับหาชุดดีๆใส่ไป พอจบงานตอนบ่ายก็มีกินเลี ้ยงแต่พวกเราเลือกที่จะกลับไปพักผ่อนจัด
ของ ที่พกั แบ่งเป็ นห้ องละ2คน ผมอยูก่ บั รุ่นพี่ปี3 ในห้ องพักถือว่าพร้ อมมากๆ ครัวเตา กระทะ มีด เครื่ องซักผ้ า ผงซักฟอก
ถุงขยะ กาน ้าร้ อน หม้ อหุงข้ าว จาน ชาม ตะเกียบ สบู่ ยาสระผม กระดาษทิชชู่ มีให้ พร้ อมเพียงพอสาหรับ2เดือน ยกเว้ น
สบูถ่ ้ าใช้ เยอะ ในห้ องมีทีวี โต๊ ะทางาน ให้ พร้ อมและ โต๊ ะอุน่ ขาไอเท็มสุดโปรดช่วยได้ มากเพราะวันแรกๆอากาศยังหนาวอยู่

ในวันเสาร์ อาทิตย์เราก็ได้ หยุดเหมือนโรงเรี ยนทัว่ ไป
ส่วนใหญ่ผมชอบทีจ่ ะพักผ่อนอยูเ่ ฉยๆ แต่ไหนๆมาญี่ปนทั
ุ่ งที
้ ก็
ต้ องออกไปดูโลกภายนอกบ้ าง โดยเฉพาะกลุม่ สาวๆที่อยาก
ออกไปถ่ายรูป ตามหาทีช่ ๊ อป ผมก็เลยติดสอยห้ อยตามไปด้ วย
โดยที่ที่เราไปบ่อยๆก็คือฝั่ งเมืองใหม่ ผมเรี ยกสันว่
้ าย่านLoft
เพราะมีห้างLoftและห้ างอื่นๆตังเด่
้ นอยู่
ผมลืมบอกไปอย่าง ย่านหอพักทีเ่ ราอยูช่ ื่อฟุรุมาจิ หรื อ
เมืองเก่า มีสภาพเป็ นเหมือนเกาะเพราะมีแม่น ้ากับทะเล
ล้ อมรอบ การจะไปสถานนีหรื อห้ างก็ต้องเดินข้ ามฝั่ งไป
และงานอดิเรกของผมอย่างนึงก็คือ การมานังชิ
้ วๆอยู่
ตรงริ มแม่น ้า แบบลุงแก่ๆ กลุม่ สาวๆก็ชอบไปถ่ายรูปกัน และ
พวกผมก็ได้ เจอเหตุการณ์หนึง่ ทีน่ ่าประหลาดใจ เพราะมีคณ
ุ
ลุงคนนึงสวมชุดสูทท่าทางดูดเี ข้ ามาทัง ตอนแรกพวกเราก็ตกใจ แต่เมื่อได้ คยุ กันก็ร้ ูวา่ เค้ าเป็ นหัวหน้ าฝ่ ายของโรงงานแถวๆ
ท่าเรื่ อที่เดินกลับทางแม่น ้าประจา และเข้ าไม่คอ่ ยเห็นนักท่องเทียวมาทีเ่ มืองนี ้เท่าไร ผมก็ร้ ูสกึ แปลกใจแต่ก็ดใี จที่ได้ พดู กับ
คนญี่ปนจริ
ุ่ งๆเสียที ถือเป็ นประสบการณ์ที่แปลกอย่างนึงของผมเลยละ
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วันต่อมาเป็ นวันเรี ยนวันแรก ทุกคนจะต้ องไปดูวา่ ได้ เรี ยนห้ องไหนกันบ้ างซึง่ ก็เจอปั ญหายูก่ บ้ าง อย่างแรกก็คือไม่
มีชื่อบนบอร์ ด อาจจะเพราะว่าเราพึง่ มาถึง หรื อความผิดพลาดอื่นๆแต่ก็ทาให้ บรรยากาศเช้ าวันแรกเต็มไปด้ วยความ
วุน่ วายเลยทีเดียว แต่พอได้ ถามไปยังอาจารย์เค้ า ก็จกั การปั ญหาได้ รวดเร็ วและเราก็ได้ แยกย้ ายไปเรี ยนตามห้ องที่ได้ จดั ไว้
ซึง่ ผมได้ เรียนห้ องเดียวกับรุ่นพี่ปี4ที่มาด้ วยกัน ในตอนแรกผมก็แปลกใจว่าเค้ าจัดห้ องกันยังไงอยูเ่ หมือนกัน เพราะผมที่พงึ่
จบปี 1 ระดับความรู้ก็ควรจะแตกต่างจากพี่ที่อยูป่ ี 4พอสมควร เพื่อนผมที่อยูป่ ี 1เหมือนกันก็ถกู แยกไปเรี ยนในอีกห้ องหนึง่
และเรื่ องนี ้ก็เป็ นปั ญหาอีกอย่างขึ ้น...พอพวกผมไปถึงห้ องเรี ยนก็มคี นอยูไ่ ม่มา ประมาณ9-10รวมพวกผมด้ วย มีทงคนจี
ั้ น
เวียดนาม ไตหวัน และเกาหลี เป็ นห้ องรวมหลายชาติเลยก็วา่ ได้ และพออาจารย์ก็ให้ พวกผมแนะนาตัว ว่าชื่ออะไรมาจาก
ไหน ช่วงพูดคุยก็ราบรื่ นไป ผมสังเกตุได้ วา่ ทุกคนใช้ ภาษาญี่ปนได้
ุ่ เก่งมาก และกว่าผมจะรู้ตวั ก็เมื่อเป็ นหนังสือเรี ยน เพราะ
มันเป็ นหนังสือระดัน N3 ผมก็ไม่เคยสอบวันระดับละนะ แต่เดาๆว่าพอสอบN4ได้ แต่พอมาเจอก็ไปไม่เป็ นเลย เราก็ลอง
ถามพี่ปี4ไปดูเค้ าก็บอกว่ายากเกินไปเหมือนกัน ต่อมาพวกผมก็ได้ ติดต่อไปทางอาจารย์และขอย้ ายห้ องซึง่ อาจารย์ก็
จัดการให้ ในวันถัดไปผมก็เลยเรี ยนN3เล่นๆไปก่อนวันนึง....เพื่อนผมคนนึงถูกส่งไปห้ องระดับN2ก็มี
ต่อมาเราก็ได้ ย้ายมาอยูห่ ้ องเดียวกันทุกคนเลยทัง6คนมาเรี
้
ยนอยูห่ ้ องเดียวกันเราเลยถูกเรี ยกว่าไทยทีม ในห้ องก็
มีคนอยูห่ ลายชาติ ส่วนใหญ่จะเป็ นเวียดนาม มีคนอเมริ กา2คน จีน2คน และเนปาล มองโกลเลีย รัสเซีย และเยอรมันอีก
แต่วนั นี ้ผมว่าเรามาพักเรื่ องเรียนกันดีกว่า ผมจะข้ ามเรื่ องเรี ยนไปเลยละกัน
สิง่ หนึง่ ที่ญี่ปนเด่
ุ่ นไม่แพ้ ใครก็คืออาหาร วัตถุดิบชันเลิ
้ ศในราคาที่ไม่แพง ทาให้ หลายๆคนต้ องน ้าลายสอ และใน
ฐานะที่ผมกับพี่รูมเมททเป็ นพ่อครัวจาเป็ น ทีต่ ้ องทาอาหารเลี ้ยงปากท้ องทุงคนในกลุม่ ก็ต้องออกจ่ายตลาด โดยตลาดนัน้
อยูใ่ นย่านการค้ าทีถ่ ดั ไปไม่ไกล ใช่เวลาเดินไปประมาณ5นาที โดยจะมีคณ
ุ ลุง คุณป้ามาตังโต๊
้ ะขายเต็มสองข้ างทาง ทังผั
้ ก
สด ไข่ไก่ ปลา ผลไม้ แต่ถ้าอยากได้ เนื ้อก็ต้องเข้ าซูเปอร์ หรื อร้ านขายเนื ้อแทน ตลาดที่นี ้ต่างจากไทยอยูม่ าก เพราะจะขาย
ไนตอนเช้ าถึงบ่ายวันไหนที่ออกมาช้ าก็ต้องไปซื ้อของในซูปเปอร์ แทน
ในตอนเช้ าย่านฟุรุมาจิของผมนันจะเงี
้
ยบสงบร้ านค้ าส่วนใหญ่จะปิ ด ผู้คนดูบางตา ไม่มคี นมาซื ้อของเท่าไรทังๆที
้ ่
เป็ นย่านการค้ า ต่างจากฝั่ งเมืองใหม่ที่มเี ด็กนักเรี ยนทีเ่ ลิกเรี ยนออกมาเที่ยวกันมากมาย ... แต่เมื่อถึงช่วงกลางคือ
บรรยากาศกลับเปลีย่ นไปทันตา เหล่าพนักงานจากออฟฟิ ศที่อยูไ่ กล้ เริ่ มเลิกงานและทยอยกันเข้ ามา เหล่าร้ านค้ าที่ปิดไปก้
เริ่ มเปิ ดรับลูกค้ า ทังร้้ านอาหาร บาร์ ต่างๆถนนเริ่มคึกคัก และกลับกันฝั่ งเมืองใหม่กบั ไม่คอ่ ยมีคน ดูเหมือนว่าแหล่งท่อง
เทียวของเด็กและผู้ใหญ่ในเมือนนี ้จะต่างกันอยู่ ในตอนกลางคืนผมก็ชอบออกมาเดินเล่นในเมืองหรื อไม่ก็มานังอยู
้ ร่ ิ มแม่น ้า
และโชคดีที่เมืองๆถนนส่วนใหญ่ตดั กันเป็ นสีเ่ หลี่ยม ผมเลยเดียวเล่นไปในที่แปลกๆโดยไม่ต้องกลัวหลงทางเลย
ในอาทิตย์แรกๆเรี ยกได้ วา่ ไม่คอ่ ยได้ เรี ยนหนังสือเลยเพราะในเดือนนันมี
้ วนั หยุดเยอะมาก และยังมีช่วง
โกล์ดเดนวีคที่เป็ นวันหยุดยาวของญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย ผมและเพื่อนอีก2คนเลยในโอกาสนี ้นัง่ รถไฟเข้ าโตเกียว เป็ นเวลา3วัน ได้
ไปเที่ยวอากิบะ ชินจุกุ และดิสนีย์แลนด์อีกด้ วยทังเหนื
้ อยทังสนุ
้ ก เรี ยกได้ วา่ ของที่ของกลับมาจากโตเกียวนี่หนักประมาณ
20กิโลได้ เลย ไปโตเกียวครัง้ นี ้ค่าใช้ จา่ ยเฉลีย่ ต่อคนประมาณ4หมืน่ เยขเลยละ ทาให้ ผมกับรุ่นพีต่ ้ องประหยัดไปอีกทังเดื
้ อน
เราสองคนเลยเริ่มเกมอยูใ่ ห้ ได้ ด้วยเงิน5000เยน ในครึ่งเดือน
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หลังจากกลับมาจากหยุดยาวเรามาพูดถึงเรื่ องการเรี ยนกันบ้ าง โดยการเรี ยนที่นี่ก็คล้ ายคลึง่ กับที่เรียนในมหาลัย
แต่เราจะเรียนเป็ นภาษาญี่ปนล้
ุ่ วนและอาจารย์จะคอยเรียกถามตอบในห้ องอยูเ่ สมอ สาหรับคนที่ไม่ได้ อาจารย์ก็จะอธิบาย
ให้ อยูต่ ลอด นอกจากนันก็
้ มกี ารทาแบบฝึ กหัด แต่งประโยคและจับคูก่ บั เพื่อนคุยโต้ ตอบกัน สาหรับคนที่ไม่คอ่ ยเก่งก็ไม่
ต้ องกลัวเพราะว่าในห้ องมีคนอยูห่ ลายระดับ บางคนเคยเรียนญี่ปนมา3เดี
ุ่
อน บางคนเรี ยนมา2ปี แต่ก็อยูใ่ นห้ องเดียวกันได้
ส่วนอาจารย์นนดี
ั ้ เกินคาด ทุกคนใจดีมาก และคอยช่วยเหลือพวกเราตลอด
อาจารย์ที่ผมประทับใจที่สดุ คืออาจารย์ซากาซูเมะ มิกิ หรื อมิกิเซนเซอาจารย์เป็ นคนที่อธั ยาศัยดีมากพูดคุยได้ ทกุ
เรื่ อง และมิกิเซนเซจะเป็ นคนที่พาเราไปเทียวในที่ตา่ งๆเสมอ ถือว่าเป็ นอาจารย์ที่อยูด่ ้ วยกันนานทีส่ ดุ จนเรารู้สกึ ผูกพัน และ
ยังเป็ นคนสุดท้ ายทีม่ าส่งพวกเราตอนกลับอีกด้ วย
***ถ้ าใครได้ ไปในโครการต่อไปและมีโอกาสเจออาจารย์มกิ ิเค้ า ผมขอฝากสวัสดีอาจารย์เค้ าด้ วย ขอขอบคุณ

เรามาพูดถึงสถานที่ทอ่ งเทียวในเมืองกัน
บ้ างดีกว่านอกจากห้ างLoft แล้ วก็ยงั มีสถานที่
ท่องเทียวอื่นๆอีกมากมายทังที
้ ่สถานีก็เป็ นแหล่ง
ซื ้อของทีใ่ หญ่มีทงร้
ั ้ านอาหาร ร้ านเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
ของเล่น และใกล้ กนั นันก็
้ มีร้านanimate ของ
เหล่าคนการตูน หรื อถ้ าอยากได้ ของถูกก็มี
book off ที่ขายหนังสือมือสองและhard off ที่
ขายของมือสองแทบทุกชนิต ผมนี่อยากจะเหมา
ไปทังร้้ านถ้ าแบกกลับไหวเลยละ นอกจากแหล่ง
นักช็อปแล้ วก็มีแหล่งนังชิมทังย่
้ านการค้ าที่นี่มีร้านอาหารมากมายเต็มสองข้ างทาง หรื อถ้ าใครอยากได้ อาหารทะเลราคา
ถูกมาทากินเองก็มีตลาดปลาอยูแ่ ต่เราต้ องเดินไกลไปสักนิด กว่าจะถึงเขตท่าเรื อซึง่ ผมรับประกันความสดเพราะปลาจาก
ที่นี่เป็ นแหล่งแรกก่อนจะถูกส่งไปทัว่ แถบโตเกียว ส่วนเรื่ องราคาไม่ต้องกังวลเพราะถูกมากและคุมค่านอกจากนันในเมื
้
อง
ยังมสวนสาธารณะ ศาลเจ้ า สนามกิฬาให้ ออกกาลัง หรื อใครอยากไปเทียวที่แปลกๆก็ยงั มีอควาเรียมเข้ าเข้ าชมกันได้ โดย
สถานที่ทอ่ งเทียวเหล่านี ้อยูใ่ นระยะที่เดินไปได้ แต่บางที่ก็เดินเกิมชั่วโมงอะนะ
แต่ถึงกระนันพวกผมกั
้
บรุ่นพี่ก็ยงั กินแกลบจากการไปเที่ยวครัง้ ก่อนเราเลยจะไปตามหาทะเลกัน โดยตัวเมือง
นิงาตะทีเ่ ราอยูน่ นติ
ั ้ ดกับทะเล แผนการเดินเล่นของวันนี ้เลยไกลเป็ นพิเศษ ผมกันรุ่นพีจ่ บั กลุ่มกันเดินเท้ าไปยังทะเลด้ วยกัน
โดยดูจากแผนที่ไม่นา่ เกินครึ่งชัว่ โมง แต่ก็ไม่เป็ นอย่างที่คดิ จากถนนตรงๆในย่านการค้ า พวกผมเดินไปยังทิศตะวันตกสูเ่ ขต
ที่อยูอ่ าศัย ที่นี่บรรยาการนันดู
้ เงียบสงบ บ้ านต่างๆดูแปลกตา และไม่มีคนเดินไปมามากนัก ก่อนไปถึงทะเลเราต้ องเดิน
ข้ ามเนินสูงๆ บนเนินนันมี
้ โรงเรียนกับป่ า กว่าจะข้ ามไปได้ ก็เหนือยพอควรแต่พอมาถึงเราก็มาถึงทะเลกัน เดินเล่นรับลม
ทะเล ดูคนตกปลาอยูส่ ดั พักก็เริ่ มเย็นเราก็เลยเดินทางกลับ เอาประสบการณ์ มาอวดกว่าสาวๆแต่วา่ ช้ าไปเพราะพวกเขาไป
กันมาแล้ วโธ่...
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นอกจากไปเที่ยวในเมืองแล้ วเรายังได้ ไปทากิจกรรมต่างๆที่โรงเรี ยนจัดให้ อกี มากมาย ทัง้ ไปเก็บดอกไม้ มาวาง
ตามถนน งานนี ้เรี ยกได้ วา่ ต้ องสวมบทเป็ นชาวไร่เพราะต้ องเก็บดอกไม้ กนั เป็ นแปลงๆ ขนกันเป็ นกระสอบ นอกจากนันก็
้ มี
ไปดูการแสดง โดยต้ องนัง่ รถออกจากเมืองไปไกลผมก็ได้ เพลิดเพลินกับวิวบ้ านนาในญี่ปนุ่ ต่อมาก็มกี ิจกรรมเรี ยนทาขนม
และ ทาอาหารครัง้ นี ้เราได้ เจอรุ่นพี่คนไทยในที่นี่ด้วย ในกิจกรรมครัง้ นี ้ผมได้ พดู คุยกับนักเรียนญี่ปนเยอะมากพวกเค้
ุ่
าก็ดู
ตื่นเต้ นที่พวกเรามาอีกด้ วย นอกจากนี ้ก็มีกิจกรรมไปดูฟาร์ ม และเรี ยนสร้ างเกมอีกด้ วย และกิจกรรมสุดท้ ายที่ผมชอบมาก
คือไปแช่ออนเซนโดยเราได้ ในพักโรงแรม1คืน
การมาแลกเปลีย่ นในครัง้ นี ้ผมได้ อะไรหลายๆอย่างมาทังภาษา
้
เพือ่ น ประสบการณ์ การใช้ ชีวิต จากผมที่เรี ยน
ภาษาญี่ปมมาไม่
ุ่
มาก ก็กล้ าทีจ่ ะพูดคุยได้ สาหรับผมการแลกเปลีย่ นในครัง้ นี ้คุ้มค่ากับเงินทีเ่ สียไปแน่นอน
***แต่วา่ ถ้ าคนทีค่ ิดจะไปแล้ วเอาแต่เที่ยวโดดเรี ยนแล้ วละก็ ขอให้ เลิกเสียเถอะเพราะคนอื่นที่ตงใจไปก้
ั้
มีมาก และสืง่ ที่
สาคัญก็คือความรู้สกึ ดีๆที่พวกเราสร้ างไว้ ผมไม่อยากให้ ใครไปทาลายลง
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