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นิงาตะ 

 จากประสบการณ์ที่ได้ไปเรียนในโครงการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นท่ีนิงาตะ หรือเรียกยอ่ๆวา่ NSG นี ้ ถือวา่เป็นโครงการ

ที่ดีที่สดุก็วา่ได้ ในโครงการนีเ้ราจะได้รู้สกึวา่ ได้ไปอยูต่า่งแดนจริงๆ ซึง่แตกตา่งจากการไปแลกเปลีย่นที่อื่นๆ  

ข้อได้เปรียบอยา่งแรกคือ โครงการณ์นีจ้ ากดัคนเข้าร่วมแคเ่พียง 10 คน เป็นจ านวนคนท่ีพอเหมาะตา่งคนตา่งสามารถ

ช่วยเหลอืกนัได้งา่ย ไมวุ่น่วาย และสามารถเข้าถึงเพื่อนตา่งชาติได้มากกวา่ที่จะอยูใ่นกลุม่ขนาดใหญ่ 

ข้อสองเมืองนิงาตะนัน้เรียกได้วา่ เป็นเมืองใหญ่ที่เงียบสงบ และทีส่ าคญัคือแทบจะไมม่ีคนไทยอยูใ่นเมืองนีเ้ลย เราจึง

มัน่ใจได้วา่ แคก่ารเดินเตร็ดเตร่ในเมืองเราก็เหมือนกบัได้เรียนภาษาแนน่อน  

ข้อที่สามเมืองนิงาตะนีค้า่ครองชีพตา่กวา่โตเกียวเราสามารถซือ้ของราคาถกูได้ทีต่ลาดซึง่คณุภาพพอๆกบัซือ้ของในห้างที่

ไทยเลย 

 การไปเรียนภาษาครัง้นีข้องผมถือได้วา่เป็นการเปิดโลกก็วา่ได้ หลายๆอยา่งก็ไมเ่ป็นไปตามแผน อยา่งแรกคือ 

จากทัง้หมด10คน มีคนไปจริงๆแค6่คน ซึง่ส าหรับผมถือวา่ดีจะได้ไมวุ่น่วาย และเมือมีคนไปแค6่คน อาจารย์เลยไมไ่ด้ไป ก็

ท าให้ยิง่ดีไปอีกจะได้เหมือนการไปแลกเปลยีนจริงๆ และพวกผมเป็นรุ่นแรกที่ได้ไปโครงการนีจ้งึไมส่ามารถปรึกษาใครได้

เลย ถ้าใครที่ไมเ่คยไปญ่ีปุ่ นมากอ่นก็อาจจะล าบากไปบ้างเหมือนผม วนัแรกเหน่ือยสดุๆเพราะเราต้องเดินทางตอ่จาก

โตเกียวไปนิงาตะ แตส่กัพกัพอปรับตวัได้เมืองๆถือวา่สงบสขุมากๆ 

 ถ้าอยากจะเรียนภาษา และไมต่ดิเทียว แสงส ีซือ้ของ ทวัร์อากิบะ ชอบอาหารญ่ีปุ่ น และไมอ่ยากไปเจอทวัร์คน

ไทยโครงการนีถื้อวา่เหมาะอยา่งมาก เป็นประสบการณ์ที่หาไมไ่ด้จากที่อื่นแนน่อน 
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 วนัท่ี1 การไปเรียนครัง้นีถื้อวา่เป็นการเดินทางไปตา่งประเทศคนเดียวครัง้แรก และเป็นครัง้ที่นานท่ีสดุด้วย งบ

ก้อนแรกประมาณ 8หมื่นเยนค านวนแล้วนา่จะอยูไ่ด้เดือนนงึสบายๆ และเมือต้องไปนานถงึ2เดือน ก็ควรเตรียมของให้

พร้อม พวกของใช้จ าเป็น เคร่ืองมือควรจะพกตดิไปด้วย จะได้ไมต้่องเจียดตงัคา่กินคา่เทียวไปซือ้ใหม ่เช่น ช้อน ส้อม แปรง

สฟัีน เคร่ืองอาบน า้ ปลัก้พวกจ าเป็นมาก รองเท้าแตะ ถ้ามีที่เหลอืก็เอาเพิ่มไปได้โดยผมเลอืกเอากระทะคูใ่จไปด้วย ถงึดไูร้

คา่แตม่นัมีประโยชน์มาก เพื่อนผมเอาหม้อไปด้วยแนะ เตรียมของเสร็จแล้วก็ไปสนามบิน หาเพือนท าความรู้จกัคนท่ีจะไป

ด้วยให้เรียบร้อยเพราะต้องอยูด้่วยกนัอีกยาว  

 วนัท่ี2พอมาถือญ่ีปุ่ น นรกเร่ิมถามหา มาญ่ีปุ่ นครัง้แรก แถมไมม่ีอาจารย์ แตโ่ชคดีมีเพื่อนชาวญ่ีปุ่ นทเ่คยมาเรียน

ทีม่หาลยัเรามาสง่ขึน้รถไฟถือที่ ไมง่ัน้เราคงต้องหาทางอีกนานแน ่คา่รถไฟก็แพงนิดหนอ่ย 1หมื่นเยนหายไปละ พอมาถงึ

สถานีนิงาตะก็จะมคีนมารับ ช่ือเซโนะซงัพอพดูไทยได้บ้างก็ชว่ยได้เยอะ  หลงัจากนัน้เซโนะซงัก็ไปไปดโูรงเรียนที่พกั พร้อม

กบักินข้าวเทยีง และไปงานต้อนรับหาชดุดีๆใสไ่ป พอจบงานตอนบา่ยก็มีกินเลีย้งแตพ่วกเราเลอืกที่จะกลบัไปพกัผอ่นจดั

ของ ที่พกัแบง่เป็นห้องละ2คน ผมอยูก่บัรุ่นพ่ีปี3 ในห้องพกัถือวา่พร้อมมากๆ ครัวเตา กระทะ มีด เคร่ืองซกัผ้า ผงซกัฟอก 

ถงุขยะ กาน า้ร้อน หม้อหงุข้าว จาน ชาม ตะเกียบ สบู ่ยาสระผม กระดาษทิชชู่ มีให้พร้อมเพียงพอส าหรับ2เดือน ยกเว้น

สบูถ้่าใช้เยอะ ในห้องมีทีวี โต๊ะท างาน ให้พร้อมและ โต๊ะอุน่ขาไอเท็มสดุโปรดช่วยได้มากเพราะวนัแรกๆอากาศยงัหนาวอยู ่

 

 ในวนัเสาร์อาทิตย์เราก็ได้หยดุเหมือนโรงเรียนทัว่ไป 

สว่นใหญ่ผมชอบท่ีจะพกัผอ่นอยูเ่ฉยๆ แตไ่หนๆมาญ่ีปุ่ นทัง้ทีก็

ต้องออกไปดโูลกภายนอกบ้าง โดยเฉพาะกลุม่สาวๆที่อยาก

ออกไปถ่ายรูป ตามหาทีช๊่อป ผมก็เลยตดิสอยห้อยตามไปด้วย 

โดยที่ท่ีเราไปบอ่ยๆก็คือฝ่ังเมืองใหม ่ผมเรียกสัน้วา่ยา่นLoft

เพราะมีห้างLoftและห้างอื่นๆตัง้เดน่อยู ่ 

 ผมลมืบอกไปอยา่ง ยา่นหอพกัทีเ่ราอยูช่ื่อฟรุุมาจิ หรือ

เมืองเกา่ มีสภาพเป็นเหมือนเกาะเพราะมแีมน่ า้กบัทะเล

ล้อมรอบ การจะไปสถานนีหรือห้างก็ต้องเดินข้ามฝ่ังไป  

 และงานอดเิรกของผมอยา่งนงึก็คือ การมานัง้ชิวๆอยู่

ตรงริมแมน่ า้ แบบลงุแก่ๆ  กลุม่สาวๆก็ชอบไปถ่ายรูปกนั และ

พวกผมก็ได้เจอเหตกุารณ์หนึง่ทีน่่าประหลาดใจ เพราะมีคณุ

ลงุคนนงึสวมชดุสทูทา่ทางดดูเีข้ามาทงั ตอนแรกพวกเราก็ตกใจ แตเ่มื่อได้คยุกนัก็รู้วา่เค้าเป็นหวัหน้าฝ่ายของโรงงานแถวๆ

ทา่เร่ือที่เดินกลบัทางแมน่ า้ประจ า และเข้าไมค่อ่ยเห็นนกัทอ่งเทียวมาทีเ่มืองนีเ้ทา่ไร ผมก็รู้สกึแปลกใจแตก็่ดใีจที่ได้พดูกบั

คนญ่ีปุ่ นจริงๆเสยีที ถือเป็นประสบการณ์ที่แปลกอยา่งนงึของผมเลยละ 
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 วนัตอ่มาเป็นวนัเรียนวนัแรก ทกุคนจะต้องไปดวูา่ได้เรียนห้องไหนกนับ้างซึง่ก็เจอปัญหายูก่บ้าง อยา่งแรกก็คือไม่

มีช่ือบนบอร์ด อาจจะเพราะวา่เราพึง่มาถงึ หรือความผิดพลาดอื่นๆแตก็่ท าให้บรรยากาศเช้าวนัแรกเต็มไปด้วยความ

วุน่วายเลยทเีดียว แตพ่อได้ถามไปยงัอาจารย์เค้า ก็จกัการปัญหาได้รวดเร็วและเราก็ได้แยกย้ายไปเรียนตามห้องที่ได้จดัไว้ 

ซึง่ผมได้เรียนห้องเดียวกบัรุ่นพ่ีปี4ที่มาด้วยกนั ในตอนแรกผมก็แปลกใจวา่เค้าจดัห้องกนัยงัไงอยูเ่หมือนกนั เพราะผมที่พึง่

จบปี1 ระดบัความรู้ก็ควรจะแตกตา่งจากพี่ท่ีอยูปี่4พอสมควร เพื่อนผมที่อยูปี่1เหมือนกนัก็ถกูแยกไปเรียนในอีกห้องหนึง่ 

และเร่ืองนีก็้เป็นปัญหาอีกอยา่งขึน้...พอพวกผมไปถึงห้องเรียนก็มคีนอยูไ่มม่า ประมาณ9-10รวมพวกผมด้วย มีทัง้คนจีน 

เวียดนาม ไตหวนั และเกาหล ีเป็นห้องรวมหลายชาติเลยก็วา่ได้ และพออาจารย์ก็ให้พวกผมแนะน าตวั วา่ช่ืออะไรมาจาก

ไหน ช่วงพดูคยุก็ราบร่ืนไป ผมสงัเกตไุด้วา่ทกุคนใช้ภาษาญ่ีปุ่ นได้เก่งมาก และกวา่ผมจะรู้ตวัก็เมื่อเป็นหนงัสอืเรียน เพราะ

มนัเป็นหนงัสอืระดนั N3 ผมก็ไมเ่คยสอบวนัระดบัละนะ แตเ่ดาๆวา่พอสอบN4ได้ แตพ่อมาเจอก็ไปไมเ่ป็นเลย เราก็ลอง

ถามพี่ปี4ไปดเูค้าก็บอกวา่ยากเกินไปเหมือนกนั ตอ่มาพวกผมก็ได้ติดตอ่ไปทางอาจารย์และขอย้ายห้องซึง่อาจารย์ก็

จดัการให้ในวนัถดัไปผมก็เลยเรียนN3เลน่ๆไปก่อนวนันงึ....เพื่อนผมคนนงึถกูสง่ไปห้องระดบัN2ก็มี  

 ตอ่มาเราก็ได้ย้ายมาอยูห้่องเดียวกนัทกุคนเลยทัง้6คนมาเรียนอยูห้่องเดยีวกนัเราเลยถกูเรียกวา่ไทยทีม ในห้องก็

มีคนอยูห่ลายชาติ สว่นใหญ่จะเป็นเวียดนาม มคีนอเมริกา2คน จีน2คน และเนปาล มองโกลเลยี รัสเซีย และเยอรมนัอีก 

แตว่นันีผ้มวา่เรามาพกัเร่ืองเรียนกนัดีกวา่ ผมจะข้ามเร่ืองเรียนไปเลยละกนั 

 สิง่หนึง่ที่ญ่ีปุ่ นเดน่ไม่แพ้ใครก็คืออาหาร วตัถดุิบชัน้เลศิในราคาที่ไมแ่พง ท าให้หลายๆคนต้องน า้ลายสอ และใน

ฐานะท่ีผมกบัพ่ีรูมเมททเป็นพอ่ครัวจ าเป็น ทีต้่องท าอาหารเลีย้งปากท้องทงุคนในกลุม่ก็ต้องออกจา่ยตลาด โดยตลาดนัน้

อยูใ่นยา่นการค้าทีถ่ดัไปไมไ่กล ใช่เวลาเดินไปประมาณ5นาที โดยจะมีคณุลงุ คณุป้ามาตัง้โต๊ะขายเต็มสองข้างทาง ทัง้ผกั

สด ไขไ่ก่ ปลา ผลไม้ แตถ้่าอยากได้เนือ้ก็ต้องเข้าซเูปอร์ หรือร้านขายเนือ้แทน ตลาดที่นีต้า่งจากไทยอยูม่าก เพราะจะขาย

ไนตอนเช้าถึงบา่ยวนัไหนที่ออกมาช้าก็ต้องไปซือ้ของในซูปเปอร์แทน 

 ในตอนเช้ายา่นฟรุุมาจิของผมนัน้จะเงียบสงบร้านค้าสว่นใหญ่จะปิด ผู้คนดบูางตา ไมม่คีนมาซือ้ของเทา่ไรทัง้ๆที่

เป็นยา่นการค้า ตา่งจากฝ่ังเมืองใหมท่ี่มเีด็กนกัเรียนทีเ่ลกิเรียนออกมาเที่ยวกนัมากมาย ... แตเ่มื่อถึงชว่งกลางคือ

บรรยากาศกลบัเปลีย่นไปทนัตา เหลา่พนกังานจากออฟฟิศที่อยูไ่กล้เร่ิมเลกิงานและทยอยกนัเข้ามา เหลา่ร้านค้าที่ปิดไปก้

เร่ิมเปิดรับลกูค้า ทัง้ร้านอาหาร บาร์ ตา่งๆถนนเร่ิมคกึคกั และกลบักนัฝ่ังเมืองใหมก่บัไมค่อ่ยมีคน ดเูหมือนวา่แหลง่ทอ่ง

เทียวของเด็กและผู้ใหญ่ในเมือนนีจ้ะตา่งกนัอยู ่ในตอนกลางคืนผมก็ชอบออกมาเดินเลน่ในเมืองหรือไมก็่มานัง้อยูริ่มแมน่ า้ 

และโชคดีที่เมืองๆถนนสว่นใหญ่ตดักนัเป็นสีเ่หลี่ยม ผมเลยเดียวเลน่ไปในที่แปลกๆโดยไมต้่องกลวัหลงทางเลย 

 ในอาทิตย์แรกๆเรียกได้วา่ไมค่อ่ยได้เรียนหนงัสอืเลยเพราะในเดือนนัน้มีวนัหยดุเยอะมาก และยงัมชี่วง                 

โกล์ดเดนวคีที่เป็นวนัหยดุยาวของญ่ีปุ่ นอีกด้วย ผมและเพื่อนอกี2คนเลยในโอกาสนีน้ัง่รถไฟเข้าโตเกียว เป็นเวลา3วนั ได้

ไปเที่ยวอากิบะ ชินจกุ ุและดิสนีย์แลนด์อีกด้วยทัง้เหนือยทัง้สนกุ เรียกได้วา่ของที่ของกลบัมาจากโตเกียวนี่หนกัประมาณ

20กิโลได้เลย ไปโตเกียวครัง้นีค้า่ใช้จา่ยเฉลีย่ตอ่คนประมาณ4หมืน่เยขเลยละ ท าให้ผมกบัรุ่นพ่ีต้องประหยดัไปอีกทัง้เดือน 

เราสองคนเลยเร่ิมเกมอยูใ่ห้ได้ด้วยเงิน5000เยน ในคร่ึงเดือน 
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 หลงัจากกลบัมาจากหยดุยาวเรามาพดูถึงเร่ืองการเรียนกนับ้าง โดยการเรียนที่น่ีก็คล้ายคลึง่กบัท่ีเรียนในมหาลยั

แตเ่ราจะเรียนเป็นภาษาญ่ีปุ่ นล้วนและอาจารย์จะคอยเรียกถามตอบในห้องอยูเ่สมอ ส าหรับคนท่ีไมไ่ด้อาจารย์ก็จะอธิบาย

ให้อยูต่ลอด นอกจากนัน้ก็มกีารท าแบบฝึกหดั แตง่ประโยคและจบัคูก่บัเพื่อนคยุโต้ตอบกนั ส าหรับคนท่ีไมค่อ่ยเก่งก็ไม่

ต้องกลวัเพราะวา่ในห้องมีคนอยูห่ลายระดบั บางคนเคยเรียนญ่ีปุ่ นมา3เดีอน บางคนเรียนมา2ปี แตก็่อยูใ่นห้องเดียวกนัได้

สว่นอาจารย์นัน้ดเีกินคาด ทกุคนใจดมีาก และคอยชว่ยเหลอืพวกเราตลอด 

 อาจารย์ที่ผมประทบัใจที่สดุคืออาจารย์ซากาซูเมะ มิกิ หรือมกิิเซนเซอาจารย์เป็นคนท่ีอธัยาศยัดมีากพดูคยุได้ทกุ

เร่ือง และมิกิเซนเซจะเป็นคนท่ีพาเราไปเทยีวในท่ีตา่งๆเสมอ ถือวา่เป็นอาจารย์ที่อยูด้่วยกนันานท่ีสดุจนเรารู้สกึผกูพนั และ

ยงัเป็นคนสดุท้ายทีม่าสง่พวกเราตอนกลบัอีกด้วย 

***ถ้าใครได้ไปในโครการตอ่ไปและมีโอกาสเจออาจารย์มกิิเค้า ผมขอฝากสวสัดีอาจารย์เค้าด้วย ขอขอบคณุ   

  

 เรามาพดูถงึสถานที่ทอ่งเทยีวในเมืองกนั

บ้างดกีวา่นอกจากห้างLoft แล้วก็ยงัมีสถานท่ี

ทอ่งเทียวอื่นๆอีกมากมายทัง้ที่สถานีก็เป็นแหลง่

ซือ้ของทีใ่หญ่มีทัง้ร้านอาหาร ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ของเลน่ และใกล้กนันัน้ก็มีร้านanimate ของ

เหลา่คนการตนู หรือถ้าอยากได้ของถกูก็มี 

book off ที่ขายหนงัสอืมือสองและhard off ที่

ขายของมือสองแทบทกุชนิต ผมนี่อยากจะเหมา

ไปทัง้ร้านถ้าแบกกลบัไหวเลยละ นอกจากแหลง่

นกัช็อปแล้วก็มีแหลง่นงัชิมทัง้ยา่นการค้าที่น่ีมีร้านอาหารมากมายเต็มสองข้างทาง  หรือถ้าใครอยากได้อาหารทะเลราคา

ถกูมาท ากินเองก็มีตลาดปลาอยูแ่ตเ่ราต้องเดินไกลไปสกันิด กวา่จะถึงเขตทา่เรือซึง่ผมรับประกนัความสดเพราะปลาจาก

ที่น่ีเป็นแหลง่แรกก่อนจะถกูสง่ไปทัว่แถบโตเกียว สว่นเร่ืองราคาไมต้่องกงัวลเพราะถกูมากและคมุคา่นอกจากนัน้ในเมือง

ยงัมสวนสาธารณะ ศาลเจ้า สนามกิฬาให้ออกก าลงั หรือใครอยากไปเทียวที่แปลกๆก็ยงัมีอควาเรียมเข้าเข้าชมกนัได้โดย

สถานท่ีทอ่งเทยีวเหลา่นีอ้ยูใ่นระยะที่เดินไปได้ แตบ่างที่ก็เดินเกิมชั่วโมงอะนะ  

 แตถ่ึงกระนัน้พวกผมกบัรุ่นพ่ีก็ยงักินแกลบจากการไปเที่ยวครัง้ก่อนเราเลยจะไปตามหาทะเลกนั โดยตวัเมือง     

นิงาตะทีเ่ราอยูน่ัน้ติดกบัทะเล แผนการเดินเลน่ของวนันีเ้ลยไกลเป็นพิเศษ ผมกนัรุ่นพ่ีจบักลุ่มกนัเดินเท้าไปยงัทะเลด้วยกนั 

โดยดจูากแผนที่ไมน่า่เกินคร่ึงชัว่โมง แตก็่ไมเ่ป็นอยา่งที่คดิจากถนนตรงๆในยา่นการค้า พวกผมเดนิไปยงัทิศตะวนัตกสูเ่ขต

ที่อยูอ่าศยั ที่น่ีบรรยาการนัน้ดเูงียบสงบ บ้านตา่งๆดแูปลกตา และไมม่ีคนเดินไปมามากนกั ก่อนไปถึงทะเลเราต้องเดิน

ข้ามเนินสงูๆ บนเนินนัน้มีโรงเรียนกบัป่า กวา่จะข้ามไปได้ก็เหนือยพอควรแตพ่อมาถึงเราก็มาถึงทะเลกนั เดินเลน่รับลม

ทะเล ดคูนตกปลาอยูส่ดัพกัก็เร่ิมเย็นเราก็เลยเดินทางกลบั เอาประสบการณ์มาอวดกวา่สาวๆแตว่า่ช้าไปเพราะพวกเขาไป

กนัมาแล้วโธ่...   



พีระเดช วีระเสริฐนิยม 57122117-5 MT 

 นอกจากไปเที่ยวในเมืองแล้วเรายงัได้ไปท ากิจกรรมตา่งๆที่โรงเรียนจดัให้อกีมากมาย ทัง้ไปเก็บดอกไม้มาวาง

ตามถนน งานนีเ้รียกได้วา่ต้องสวมบทเป็นชาวไร่เพราะต้องเก็บดอกไม้กนัเป็นแปลงๆ ขนกนัเป็นกระสอบ นอกจากนัน้ก็มี

ไปดกูารแสดง โดยต้องนัง่รถออกจากเมืองไปไกลผมก็ได้เพลดิเพลนิกบัวิวบ้านนาในญ่ีปุ่ น ตอ่มาก็มกิีจกรรมเรียนท าขนม

และ ท าอาหารครัง้นีเ้ราได้เจอรุ่นพ่ีคนไทยในท่ีนี่ด้วย ในกิจกรรมครัง้นีผ้มได้พดูคยุกบันกัเรียนญ่ีปุ่ นเยอะมากพวกเค้าก็ดู

ตื่นเต้นท่ีพวกเรามาอีกด้วย นอกจากนีก็้มีกิจกรรมไปดฟูาร์ม และเรียนสร้างเกมอกีด้วย และกิจกรรมสดุท้ายที่ผมชอบมาก

คือไปแช่ออนเซนโดยเราได้ในพกัโรงแรม1คืน  

 การมาแลกเปลีย่นในครัง้นีผ้มได้อะไรหลายๆอยา่งมาทัง้ภาษา เพือ่น ประสบการณ์ การใช้ชีวิต จากผมที่เรียน

ภาษาญ่ีปุ่ มมาไมม่าก ก็กล้าทีจ่ะพดูคยุได้ ส าหรับผมการแลกเปลีย่นในครัง้นีคุ้้มคา่กบัเงินท่ีเสยีไปแนน่อน  

***แตว่า่ถ้าคนทีค่ิดจะไปแล้วเอาแตเ่ที่ยวโดดเรียนแล้วละก็ ขอให้เลกิเสยีเถอะเพราะคนอื่นท่ีตัง้ใจไปก้มีมาก และสืง่ที่

ส าคญัก็คือความรู้สกึดีๆ ที่พวกเราสร้างไว้ผมไมอ่ยากให้ใครไปท าลายลง 

 

 


