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จิรายุ ลิมประดิ

านนท

นักเรียนแลกเปลี่ยน ออีจี รุน
ประเท เยอรมัน

" ี

ห น่ง ป น า ง แ ด น
ป ร ะ เ ท เ ย อ ร มัน "

สวัสดีครับนองๆ พี่ชื่อ “บอล” เปนนักเรียนแลกเปลี่ยน
ประเทศเยอรมัน อยูเยอรมันตะวันออกเฉียงเหนือ รั

รุน 2

ecklen ur

มาแลกเปลี่ยน ณ

or ommern ชื่อเมือง

tralsund หางจากตัวเมืองฮัมบวกประมาณ 3 ชั่วโมง เปนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่เกาแกและ
โบราณมาก เปนเมืองทาติดทะเล

st ee ครับ

ทาไม งเลอกมาเปนนักเรียนแลก
เปลี่ยนที่ประเท เยอรมัน?

น ัย นเยอรมันเปนอยางไร?
>> คนเยอรมันเปนคนที่ปดมากๆ หมายความ

>> คือพี่รูมาวาคนเยอรมันเปนคนที่มีระเบียบ

วา

เวลา

ตรงตอเวลา

มีวินัย พูดตรงไปตรงมา ซื่อสัตย ตรงตอ
รักความสะอาด

เปนประเทศที่เจริญ

ไฮเทคโนโลยี นาอยู และเมื่อตอนสมัยพี่เด็กๆ
พี่มีความฝนที่อยากจะมาเหยียบและอยากเห็น
ประเทศในยุโรป พอโตขึ้นพี่ก็มีโอกาสไดมาเปน
นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมัน แลวพี่ก็
สนใจและชอบภาษาเยอรมัน

เคาเปนคนที่เขาถึงยาก

ถามคําตอบคํา

unfriendly หยิ่ง มีระเบียบ มีวินัย รักสะอาด
ตรงไปตรงมา

และทุกอยางตองทําเปนระบบ
วาจริงๆแลว
friendly

ซื่อสัตย

ขยัน

พี่อยากจะบอก

คนเยอรมันเปนคนที่จริงใจมาก

ชอบชวยเหลือ

นิสัยดี

แตตองใช

ความอดทน ความจริงใจที่เรามีใหเคา และเวลา
ใ น ก า ร ทํ า ค ว า ม รู  จั ก น า น พ อ ส ม ค ว ร
นิ สั ย คนเยอรมั น อาจจะเปรี ย บได เ หมื อ นกั บ
“ลูกมะพราว” คือเปลือกขางนอกจะแข็งๆ แต
ขางในจะเหลวๆ

High

รอ

รั อป ัม

>> พี่ไดโฮสแบบ
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elcome

ost 2 months ตอนแรกพี่ก็ต่ืนเตนวา “เฮยทําไมเพื่อนไดโฮสแบบ

ermanent กันเกือบหมดเลยหวะ” ก็แบบตองทําใจวาเดี๋ยวหลังจาก 2 เดือนนี้จะตองไปอยูไหน

ตอก็ไมรู โฮสจะเปนยังไงก็ไมรู แตเราก็ตองอดทนสู อะไรจะเกิดก็ตองเกิด พออยูไดจะครบเดือน
พี่ก็เริ่มเครียดแหละ เพราะเดี๋ยวอยูบานนี้อีกแคเดือนเดียวเองแลวตองยายบาน หลังจากนั้นประ
มาณสัปดาหนึงพี่ก็แบบไมไหวแลว ไมอยากยายบาน พี่ก็เลยตัดสินใจไปคุยกับโฮสพอกับโฮสแมวา
“ผมไมอยากจากครอบครัวนี้ ผมมีความสุข มีกิจกรรมทําและมีเพื่อน ผมชอบ ผมอยากอยูกับ
ครอบครัวของคุณตอ

อนุญาตใหผมอยูจนครบปเลยไดมัย

โฮสแมก็ตอบกลับมาวาพวกเรา

ยินดีที่จะใหคุณอยูตอจนครบป พี่ก็ไปกอดแลวก็ขอบคุณพวกเขา ความรูสึกตอนนั้นนี่แบบยิ่งกวา
ถูกหวย นํ้าตาแตกเลย โฮสแฟมิลี่ของพี่มี โฮสพอ โฮสแม โฮสพี่ชายอีก 2 คน คนนึงไปทํางาน
เลี้ยงเด็กที่

olom ia เปนเวลา 1 ป โฮสพอกับโฮสแมเปนหมอฟนทั้งคู เขาทั้งสองไมคอยมีเวลา

ใหพี่มากเทาไหร แมกระทั่งลูกแทๆ ของเขาก็ยังไมมีเวลาใหเพราะทํางานหนัก งานเยอะมาก แตก็ไม
เปนไรพี่ดูแลตัวเองได แลวก็ยังมีโฮสพี่ชายเปนเพื่อนบาง โฮสพอกับโฮสแมก็บอกพี่อยูเสมอวาเรา
ไมมีเวลาใหคุณมากเทาไหรนะ ถามีอะไรใหชวย มีปญหาอะไรก็ใหบอก คือเขาเปนหวง เขาเลี้ยงดูเรา
เหมือนกับเปนลูกเขาจริงๆ คนนึงเลย พี่ก็โชคดีท่ีไดมาเจอครอบครัวแบบนี้ แตพี่ก็อยากจะบอก
นองๆ วา อยาคาดหวังวาเราจะได สดี อยูส าย มีคน ัก าตาก าให อยูในเมือง เดิน
นาทีถึง รงเรียน อยาคาดหวังอยางนัน เพราะเดียวถานองมาเจอ สที่ไมตรงกั ที่นองคาด
หวังหรือ นไว นองจะปรั ตัวยากและจะไมมีความสุข ตองคิดวา เราจะไปอยูไหนกตองยอมรั
และพยายามปรั ตัวใหเขากั ตรงนัน แลวชีวิต

ี

>>

ปของนองจะมีความสุข

การเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนเปนอยางไร าง?

บอกกอนวาพี่เปนคนที่ไมชอบอยูบาน ชอบเขาสังคม ชอบหาเพื่อนเลน ไมชอบอยูคนเดียว

ชีวิตการเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนของพี่มีความสุขมาก
พี่ตื่นหกโมงครึ่งทุกวัน เขาเรียนตั้งแต

ไดทํากิจกรรมกับเพื่อนๆ และครอบครัว

โมงเชา เลิกบาย 3 โมงเย็น หลังเลิกเรียนของทุกวัน พี่ก็

จะมีกิจกรรมทําตลอด ในสัปดาหนึงพี่ก็จะมีไปซอมวายนํ้ากับนักกี าวายนํ้าเยอรมัน
ทีมนักกี าที่ชวยเหลือคนตกนํ้า

เปน

ไปเลนบานเพื่อน นัดเพื่อนไปเดินเลนในเมือง เขาฟตเนส บาง

สัปดาหพี่ก็มีไปทะเลกับเพื่อนๆ และทุกวันศุกรกับเสาร พี่มีไป meetin

ที่โบสถทํากิจกรรมรวมกับ

เพื่อนๆ รองเพลง พูดคุยสังสรรค แลวทุกวันอาทิตย ก็มีไปนมัสการ พระเจากับครอบครัว คือถา
High

เรามีอะไรทํา เราจะไมเบื่อ มีเพื่อนเยอะ แลวยังทําใหเราไมเกิดอาการ homesick อีกดวย
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ปญหาของนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาเยอรมัน

>> ปญหาหลักของนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาเยอรมันคือ ไมมีเพื่อน การที่เราไมมีเพื่อนจะทําใหเรา
เบื่อ ไมสนุก ไมมีความสุข ในที่สุดเราก็จะเกิดอาการ homesick ทําอยางไรถึงจะมีเพื่อน? คือเรา
ตองเปนฝายที่เขาไปหาเคากอนเสมอ friendly ตองกลาเขาไปพูดคุยกับเคา ไมตองอาย พูดผิด
พูดถูกก็ไมเปนไร พูดไปเถอะ ชวนเพื่อนไปไหนมาไหนดวยกัน ตองฝก ตองพยายามพูดสื่อสารกับ
เพื่อนใหรูเรื่องแลวเพื่อนเคาจะไมดูถูกเรา ปญหาที่สองคือ เรียนไมรูเรื่อง พี่ใชเวลาประมาณเกือบ
5 เดือนในการปรับตัวในเรื่องของภาษาจึงจะพอฟงครูในหองรูเรื่อง คืออยาไปเครียดกับมัน เดี๋ยว
พออยูไปเรื่อยๆ แลวเราจะพอพูดพอฟงเคารูเรื่องเอง เพราะเราไดพูดไดฟงไดใชทุกวัน อยากดดัน
อยาไปเครียดวา ทําไมผานมา 3 เดือนกวาแลวยังฟงไมคอยรูเรื่อง ยังพูดไมคอยคลองเลย เชื่อพี่
วาเดี๋ยวก็ไดเอง ปญหาที่สามคือ เรื่องอาหารและวัฒนธรรมในการทานอาหารของคนเยอรมัน
คนเยอรมันจะทาน “มันฝรั่ง” กันเยอะมากๆ มันฝรั่งจะเปนอาหารหลักของเคาเลย ถาเทียบกับ
เมืองไทยก็คือ “ขาว” วัฒนธรรมในการทานอาหารของเคาก็คือ ตอนเชาเคาจะทานของเบาๆ เชน
ขนมปงทาเนย แยม Nutella แลวก็ Quark กัน อันนี้หลายๆ คนอาจจะไมรูจัก รสชาติจะคลายๆ
กับโยเกิรต แตจะมันกวา อรอยมวากกกก!!! ตอนกลางวันเคาจะทานของหนักกัน เชน สเต็กเนื้อ
สัตวตางๆ มันฝรั่งตม สลัดผัก คนเยอรมันจะทานอาหารเย็นกันประมาณ 1ทุม ถึง 2ทุม ซึ่งชา
มากๆ แลวก็ทานนิดเดียว บางบานอาจจะเปนขนมปง ทาเนย ทาแยม มันฝรั่งตมกับ สลัดผัก
บางบานก็อาจจะเปนสปารเก็ตตี้กับซอสมะเขือเทศ แตกตางกันไป แตเคาจะทานกันไมเยอะเหมือน
อาหารมื้อเย็นบานเรา ก็ตองคอยๆปรับตัวไป

ไดอะไรจากการมาเปนนักเรียนแลกเปลี่ยน?

>>

ครั้งนึงในชีวิตพี่ไดมีโอกาสมาเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนในตางแดนเปนเวลา 1 ป พี่วามันเปน

ชวงเวลานึงที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เลยก็วาได พี่ไดมีโอกาสมาหาประสบการณดีๆ หาความรู มันเปน
อะไรที่คุมคาสําหรับพี่มากๆ สอนใหพี่รูอะไรใหมๆ ไดประสบการณใหมๆ ไดเจอในสิ่งที่พี่ไมเคยคาด
คิดมากอนวาจะเจอ ไดรูจักเพื่อนใหมๆ หลายๆ แบบ ฝกใหพี่ตองทําทุกอยางดวยตนเอง พึ่งตน
เอง เดินทางไกลๆ คนเดียว อดทน แข็งแกรงขึ้น อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ตองรับใหได พี่ตองแกปญหา
เฉพาะหนาดวยตนเอง

โฮสพอกับโฮสแมก็ไดสอนอะไรหลายๆ

พยายามปรับตัวใหเขากับสังคมตรงนั้น

อยางใหพี่ไดคิด
High

แลวพี่ก็ตอง

