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ในวันท่ี 4 เมษายน 2559  ดิฉันและเพ่ือนๆ อาจารย์ รวมกัน 15 คน ได้

เดินทางมาท่ีประเทศญี่ ปุ่น  เพ่ือเรียนซัมเมอร์ภาษาญี่ ปุ่น ท่ีสถาบัน

ภาษาญี่ปุ่น เซนดะกะยะ ซึ่งมีน้องๆจากสถาบันอื่นมาร่วมเรียนด้วย วันแรก

ท่ีมาถึง พวกเราได้แยกย้ายไปอยู่กับโฮสแฟมิลี่ ซึ่งฉันได้อยู่ร่วมกับเพ่ือน

อีก 1 คน บ้านท่ีฉันพักอยู่ห่างจากโรงเรียนถึง 15 สถานี ซึ่งต้องนั่งรถไฟ

ถึง 2 ต่อด้วยกัน แต่ก็ใกล้กลับสถานีรถไฟของญี่ปุ่นมาก ซึ่งถือว่าไม่

ล าบากต่อการเดินทางไปเรียนในช่วงเช้า วันแรกคุณแม่ได้มารับฉันและ

เพ่ือนท่ีโรงเรียน พร้อมกับอธิบายเรื่องรถไฟให้พวกเราฟังเป็นภาษาญี่ปุ่น 

ซึ่งพวกเรายังไม่คุ้นกับส าเนียงของคนญี่ปุ่นท่ีพูดเร็วกว่าเวลาท่ีเรียนท่ี

สถาบัน พวกเราขอให้คุณแม่พูดเป็นภาษาอังกฤษ แต่คุณแม่ เองก็ไม่

สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เราจึงขอให้คุณแม่พูดช้าลง เพ่ือให้เราปรับตัว

และเข้าใจกับสิ่งท่ีเขาพยายามจะให้เราฟัง วันแรกจึงยากท่ีสุดส าหรับการ

ใช้ชีวิตกับโฮสแฟมิลี่ แต่คุณแม่ก็พยายามเข้าใจในสิ่งท่ีเราจะสื่อให้เขาฟัง 

เช่น เมื่อมาถึงฉันมีของต้องส่งไปให้พ่ีชายท่ีอยู่เกียวโต จึงลองไปถามเรื่อง

ไปรษณีย์กับคุณแม่ เพ่ือให้ฉันกับเพ่ือนจะได้ไปกันเอง แต่คุณแม่ก็พาพวก

เราไปส่งของถึงไปรษณีย์ เป็นสิ่งท่ีพวกเราประทับใจคุณแม่ของพวกเรา

เป็นอย่างมาก ในบ้านท่ีเราอาศัยอยู่ มีสมาชิกอยู่ 4 คน คือ คุณพ่อ คุณแม่ 

หลาน และลูกชาย และไม่ค่อยมีการต้ังกฎอะไรมากมายเท่าบ้านอื่น เวลา

ทานข้าวก็จะมีช่วงเวลาและไม่บังคับว่าจะต้องกินพร้อมหน้ากันเพราะว่า

คุณพ่อกลับบ้านดึก เรื่องส่วนตัวของพวกเรา คุณแม่ก็ค่อนข้างปล่อย ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องซักผ้าท่ีให้เราสามารถใช้เครื่องซักผ้าซักกันเองได้ การกลับ

บ้านไม่มีเวลาก าหนดว่าจะต้องกลับกี่โมง แต่ก็ต้องส่งข้อความมาบอกกับ

คุณแม่ว่าจะกลับกี่โมงหรือถ้ากลับดึก ก็ขอให้กลับก่อนเท่ียงคืน เพราะว่า

สถานีจะปิด ถึงจะไม่มีกฎ แต่พวกเราก็พยามยามช่วยงานบ้านแทบทุก

อย่างที่ท าได้ เช่น ล้างจาน ดูแลลูกของเขาเวลาเขายุ่งๆ  



วันที่ 5 พวกเราก็ไปปฐมนิเทศที่สถาบัน เซนดะกะยะ ก่อนปฐมนิเทศก็มีสอบ

สัมภาษณ์เพ่ือจัดห้องเรียน หลังจากนั้นก็ปฐมนิเทศโดยอาจารย์ใหญ่  

วันท่ี 6  เป็นวันหยุดก่อนเริ่มเรียน ฉันและเพ่ือนก็ได้ไปชินจูกุและชิบูย่า 

การเดินเท่ียวก็ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นมาก เพราะตามร้านขายของของ

ท้ัง 2 ย่านนี้พนักงานก็เริ่มใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ 

แต่พวกเราก็พยายามใช้ภาษาญี่ปุ่นให้มากท่ีสุด ซึ่งอาหารเท่ียง ก็ทานกัน

ข้างนอกบ้าน แต่ตอนเย็นพวกเราก็กลับไปกินท่ีบ้านกันเพ่ือใช้เวลาร่วมกับ

โฮส  

วันท่ี 7 เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ในห้องเรียนของฉันมีชาวต่างชาติถึง 6 ชาติ

ด้วยกัน ถึงเวลาเรียนเซนเซย์จะให้เราใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักในการ

สื่อสาร แต่ด้วยในห้องมีชาวต่างชาติเข้ามาเรียน ในห้องเรียนของฉันจึง

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร แต่ก็ถูกสั่งให้พูดภาษาญี่ปุ่น

กับเซนเซย์ ถึงจะถามเป็นภาษาอังกฤษ เซนเซย์ก็จะตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น 

ซึ่งสถาบันเซนดะกะยะจะเน้นสอนภาษาญี่ปุ่น น้อยครั้งมากท่ีจะพูด

ภาษาอังกฤษกัน ตอนเย็นเวลากลับบ้าน คุณแม่ก็จะถามเรื่องท่ัวไปของ

พวกเราว่าทานข้าวเท่ียงท่ีไหน ห้องเรียนเป็นอย่างไรบ้าง เอาใจใส่พวก

เราเหมือนอยู่กับครอบครัวท่ีเมืองไทย 

วันท่ี 8 หลังจากเรียนเสร็จ พวกเราได้ไปฮาราจูกุ เพ่ือท า Okonomiyaki 

และไปศาลเจ้า Meiji ซึ่งเป็นศาลเจ้าของนิกายชินโต ย่านฮาราจูกุเป็นย่าน

ของวัยรุ่นญี่ปุ่น มีแฟชั่นท่ีหลากหลาย แตกต่างจากย่านชินจูกุและชิบูย่า

พอสมควร  

วันท่ี 9 และ 10 พวกเราได้เจอกับคุณพ่อ พวกเราก็แนะน าตัวและพูดคุย 

คุณพ่อเป็นคนท่ีรู้เรื่องรอบตัวค่อนข้างมาก และพูดภาษาอังกฤษได้ เวลา

พวกเราไม่เข้าใจ คุณพ่อจะพูดค าที่เราไม่รู้เป็นภาษาอังกฤษ  

วันท่ี 11 ท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมเขียนตัวคันจิด้วยพู่กันและเขียนลงบนพัด

กระดาษท่ีชาวญี่ปุ่นเรียกว่า うちわ เซนเซย์ท่ีสอนเขียนพู่กันก็ได้เล่า

ประวัติของตัวอักษรคันจิ อักษรฮิรางานะ และ คาตาคะนะ การเขียนอักษร



ด้วยพู่กันก็ยากกว่าการเขียนด้วยดินสอ ถ้าไม่ลงน้ าหนักหรือลงน้ าหนัก

มากเกินไป ตัวอักษรก็จะไม่สวย  

วันท่ี 13 พวกเราได้ลองใส่ชุดยูกะตะและลองเข้าร่วมพิธีชงชา ซึ่งพิธีชงชา

เป็นพิธีของชนชั้นสูง ท้ังได้ลองชงชา และเป็นแขก ทุกอย่างมีขั้นตอน

ท้ังหมด  

วันท่ี 15 ก็ได้ไปพิพิธภัณฑ์ Ghibi ซึ่งเป็นสตูดิโอและท่ีรวมผลงานของค่าย

การ์ตูนอนิเมชั่นของญี่ปุ่น ซึ่งในพิพิธภัณฑ์ห้ามผู้ เข้าชมถ่ายรูป เป็น

สถานท่ีท่ีเกี่ยวกับประวัติการสร้างการ์ตูนอะนิเมชั่น เช่น เรื่อง โตโตโร่ 

สุสานหิ้งห้อย เป็นต้น 

วันท่ี 16 ทางเซนดะกะยะได้พาไปท่ีคามาคุระ เพ่ือไปท่องเท่ียวท่ีวัดถึง 3 

แห่งด้วยกัน ซึ่งเป็นวัดของนิกายชินโต 2 แห่ง และศาสนาพุทธ นิกาย

มหายาน และได้เดินตามย่านของคามาคุระ ซึ่งคามาคุระเป็นย่านท่ีอยู่นอก

เมือง ในช่วงวันหยุดคนจะค่อนข้างมาก ต้องนั่งรถไฟไปค่อนข้างไกล เมือง

คามาคุระอยู่ติดกับทะเล มีวิวท่ีสวย 

วันท่ี 18 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ิมให้ คือการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

เราได้ทราบความสัมพันธ์ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น สถิติการ

เดินทางมาท่องเท่ียวในญี่ปุ่นของชาวไทยและชาวต่างชาติ สถิติการ

ท่องเท่ียวแต่ละประเทศของชาวญี่ปุ่น ประวัติต่างๆของประเทศญี่ปุ่น เช่น 

ประวัติของสกุลเงินเยน (えん) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า วงกลม รูปบนเหรียญ

ต่างๆของญี่ปุ่น ดอกไม้ประจ าชาติ ดอกไม้ประจ าราชวงศ์ และดอกไม้

ประจ ารัฐบาล เป็นต้น 

วันท่ี 19 ฉันและเพ่ือนได้ไปย่านอากิฮะบะระ ซึ่ งเป็นย่านท่ีเกี่ยวกับ

การ์ตูนอะนิเมะ เพ่ือไปท างาน ซึ่งย่านนี้ในช่วงวันหยุด จะมีการปิดถนนให้

ประชาชนเดินในย่านนี้ได้อย่างสะดวก 

วันท่ี 20 ทางโรงเรียนได้พาพวกเราไปท่ีพิพิธภัณฑ์อะนิเมะ เพ่ือลองท าอะ

นิเมะ ส าหรับฉันและเพ่ือนๆหลายๆคนถือว่าเป็นเรื่องยาก เพราะว่าพวกเรา

ไม่มีทักษะในการวาดรูป การออกแบบเรื่องราวเพียงสั้นๆ ก็ถือว่ายาก



ส าหรับพวกเรา ในพิพิธภัณฑ์ก็มีการจัดแสดงอุปกรณ์ต่างๆ รวมท้ังให้ผู้เข้า

ชมลองพากษ์เสียงการ์ตูนเองด้วย 

วันท่ี 21 โรงเรียนก็จัดกิจกรรมพิเศษให้พวกเราอีกเช่นกัน นั้นก็คือ การ

สนทนากับชาวญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นท่ีเราพูดคุยกับเขาคือ ชาวญี่ปุ่นท่ีก าลัง

เรียนเป็นอาจารย์สอนญี่ปุ่น ซึ่ง 1 โต๊ะจะมี นักศึกษา 3 คน และอาจารย์

ชาวญี่ปุ่น 3 – 4 คน ซึ่งโต๊ะของฉันต้องคุยกับอาจารย์ถึง 4 คน พวกเราก็

ได้แลกเปลี่ยนหลายๆอย่างกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่ก็คุยกันเรื่อง

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น อาหารไทยและอาหารญี่ปุ่น การสนทนา

แบบนี้อาจจะแตกต่างจากการพูดคุยกับโฮส เพราะว่า อาจารย์ญี่ปุ่นจะพูด

ค่อนข้างเร็วกว่าโฮส แต่พวกเราก็พยายามเลือกเรื่องสนทนาให้ง่ายและ

ใกล้ตัวเรา และใช้ศัพท์ท่ีง่าย มีการแลกเปลี่ยนภาษาไทยกับอาจารย์ญี่ปุ่น  

วันท่ี 22 ก็ได้ไปวัดอาซากุซะ ซึ่งในวันท่ีเราได้ไป มีคนค่อนข้างมาก ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เช่น ชาวไทย ชาวจีน การเดินเข้าไปในวัดจึง

ใช้เวลานาน หลังจากไปวัดอาซากุซะแล้ว เราก็นั่งเรือไปเกาะโอไดบะ ซึ่ง

เกาะนี้สร้างจากการถมขยะ ซึ่งลักษณะจะคล้ายกับสนามบินคันไซ ซึ่งสร้าง

จากการถมขยะเช่นเดียวกัน จุดเด่นอีกอย่างของเกาะนี้คือ รูปจ าลองของ

เทพีเสรีภาพนั้นเอง อากาศของเกาะนี้ก็จะเย็นกว่าในเมือง เพราะทางเดิน

ระหว่างห้างของเกาะนี้โล่ง ท าให้ลมพัดตลอดทางเดิน 

วันท่ี 24 เพ่ือนได้ชวนฉันไปดูพระราชวังอิมพีเรียล ซึ่งเป็นท่ีประทับของ

จักรพรรดิของญี่ปุ่น ซึ่งไม่สามารถเข้าไปได้ถึงในเขตรอบๆพระราชวังก็จะ

มีชาวญี่ปุ่นออกมาวิ่งออกก าลังกายกัน ซึ่งตลอด 2 สัปดาห์ท่ีเราได้อยู่ใน

ประเทศญี่ปุ่นก็เห็นว่าชาวญี่ปุ่นใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมาก การใช้รถของ

ชาวญี่ปุ่นค่อนข้างน้อยกว่าประเทศไทยมาก ส่วนมากก็จะใช้รถไฟในการ

เดินทาง เพราะรถไฟของญี่ปุ่นครอบคลุมท้ังรถไฟ JR ซึ่งเป็นของรัฐบาล 

และรถไฟใต้ดิน แม้กระท่ังเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ชาวญี่ปุ่นก็จะ

ไม่เข้าไปมุง แต่จะปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีหรือผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น 

เพ่ือสะดวกต่อการด าเนินงาน หลังจากท่ีไปพระราชวังแล้ว เราก็ไปโตเกียว

ทาว์เวอร์ ซึ่งใช้เวลาเดินจากพระราชวังครึ่งชั่วโมง แต่ด้วยอากาศเย็น



สบาย เราจะเลือกเดินไปแทนท่ีจะนั่งรถไฟใต้ดิน หลังจากนั้นเราก็ไปเดิน

ไปย่านอิเคะบุคุโละ ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านอะนิเมะอีกท่ีหนึ่งเช่นกัน ช่วงวัน

เสาร์อาทิตย์ ย่านนี้คนก็มากเหมือนย่านชิบูย่า หรือชินจูกุ พอช่วงเวลาเย็น

ก็แยกย้ายกันกลับบ้าน ท่ีบ้านคุณพ่อก็มักจะถามเรื่องสถานท่ีท่ีไปเท่ียว ซึ่ง

คุณพ่อเคยให้หนังสือไกด์เท่ียวในโตเกียวมา เผื่อพวกเราจะไปเดินเท่ียว

เอง 

วันท่ี 25 ห้องเรียนของฉันมีการสอบ หลังจากนั้นก็มีกิจกรรมวาดการ์ตูน

โดยอาจารย์ท่ีเป็นนักวาดการ์ตูนจริงๆมาสอน อาจารย์ได้สอนถึงการใช้

ปากกาในการลงเส้นให้กับการ์ตูนท่ีวาด ส าหรับฉันและเพ่ือนๆอีกหลายๆ

คนก็คิดเหมือนกันว่าการวาดการ์ตูนยากกว่าการท าอะนิเมชั่นอีก เพราะ

ต้องลงเส้นหนัก เล้นเบา เส้นหนา เส้นบาง หากท าเละก็ไม่สามารถแก้ไขได้ 

วันท่ี 26 ฉันและเพ่ือนก็ได้ลองท าอาหารไทยให้คุณแม่ได้ลองทาน ซึ่งพวก

เราเคยลองท ามาแล้วครั้งหนึ่ง นั้นคือ ต้มย ากุ้ง เพราะว่าคุณพ่ออยากลอง

ทาน ซึ่งต้มย ากุ้งทีท านั้นมีรสชาติเผ็ด โดยปกติแล้วชาวญี่ปุ่นไม่ทานเผ็ด  

วันที่ 27 ทางโรงเรียนได้พาไป Tokyo skytree  วันท่ี 28 เป็นพิธีอ าลาของ

นักเรียนชาติไทย วันท่ี 29 พวกเราได้ไป Tokyo Disney Sea ซึ่งเป็น

วันหยุดของชาวญี่ปุ่น เนื่องในวันพระเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์

จักรพรรดิ คนใน Tokyo Disney Sea จะมากกว่าวันธรรมดา 

การท่ีได้มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 เดือน ถึงจะไม่นาน แต่

ฉันก็ได้ประสบการณ์มาก ท้ังการได้ใช้ชีวิตอยู่กับโฮสแฟมิลี่ท่ีเขาเอาใจใส่

เราเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวของเขา ในกรุงโตเกียว การแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า ถึงระหว่างมาจะมีภัยพิบัติอย่างแผ่นดินไหวท่ีเกาะคิวซู ก็เห็น

ถึงความมีระเบียบของคนญี่ปุ่น ท่ีถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ท่ีคับขัน แต่ก็

ยังใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบ เป็นสิ่งท่ีเป็นตัวอย่างท่ีฉันจะเอาไปใช้ในชีวิต

เม่ือกลับไปประเทศไทย 
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