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สวสัดชีีวตินกัเรยีนแลกเปลี่ยน การเดินทางของเราไดเ้ริ่มขึน้แลว้นะ.. 
 

 

 

27 กรกฎาคม 2560 เวลา 8 นาฬิกา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อน

จะออกเดินทางคิดในใจหลายอย่างมาก ต้องคิดถึงครอบครัวมากๆ 

แน่ จะไม่ได้เจอหน้ากันอีกตั้ง 1ปี คิดๆ ดูมันก็นานเหมือนกันนะ แต่อีก

ใจก็ตื่นเต้นมากๆ ท่ีจะได้เดินทางไปเมกาคนเดียว ลุ้นท่ีสุดว่าเราจะต้อง

เจอกับปัญหาอะไรยังไงบ้าง ละจะแก้ไขเองได้ไหม คือตัวเองเปน็คนท่ี

ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อนเลย และทุกคร้ังท่ีขึ้นเคร่ืองบินก็ไป

กับครอบครัวตลอด ไม่เคยขึ้นคนเดียวเลย เลยกังวลใจนิดๆ แต่ก็ไม่

คิดว่าจะร้องไห้นะ แต่พอตอนจะจากแม่แล้วเท่าน้ันแหละ เห็นน ้าตาแม่

ไหล เราก็เลยกลั้นไม่อยู่ ร้องไห้กอดแม่เลยจ้า  

 

 

 
 

 

 

พอร ่าลาครอบครัวเสร็จ พี่จากโครงการก็จัดการเตรียมเอกสารการ

เดินทางให้เราหมดเลย พี่เขาใจดีมากนะ  แนะน าการเดินทางดีมากเลย 

ละก็มาส่งเราถึงประตูขาออกผู้โดยสารด้วย ก็ไหว้ขอบคุณพี่แล้วก็เดิน

เข้าประตูตรวจไป.. 

 

 

น้บตั้งแต่น้ันก็คิดในใจตลอดว่า ต่อไปน้ีเจออะไรต้องแก้ปัญหาด้วย

ตัวเองให้ได้ ต้องเข้มแข็ง! ก็ผ่านด่านตรวจอะไรไปได้ดีนะ ไม่มีปัญหา

อะไร พอขึ้นบนเคร่ืองบินของสายการบิน Japan airline ท่ีน่ังอะไรก็

สบายดีนะ  และแล้วก็มาถึงอาหารว่างม้ือแรก น่ีเปน็ขนมข้าวญ่ีปุ่นกับ

น ้าส้ม ก็ใช้ได้อร่อยอยู่นะ  

 

 

กินเสร็จก็นอน 555 ไม่รู้ท าอะไรก็ดูหนังต่อ 555 พอถึงตอนประมาณ

เท่ียงพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินก็เดินแจกเมนูอาหารให้เลือกว่าเรา

จะกินอะไร มีราเมนกับข้าวผัดกระเพราเราเลือกผัดกระเพราเพราะคิด

ว่าเดี๋ยวไปอยู่นู้น ละจะหาข้าวกินยาก + อยากกินเผ็ด 5555 และน่ีก็

เปน็ม้ือเท่ียงจ้า อร่อยมากชอบๆ  
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ถัดจากอาหารคาวก็เปน็ของหวาน ไอศกรีมจ้า กินหมดทุกอย่าง 555 เราน่ังบนเคร่ืองจากไทยไปเปล่ียนเคร่ืองท่ีนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น รวม

ท้ังหมดก็ประมาณ 9 ช่ัวกว่าๆ กไ็ม่ค่อยเบ่ือนะ ตื่นเต้นมากกว่า  ละบนเคร่ืองก็มีหนังให้ดู ชิวดีๆ 

 

พอถึงเวลาประมาณ 17.00 ก็เดินทางมาถึงนาริตะแล้วจ้า ตื่นเต้น

มากๆๆ คือเร่ิมงงๆ ว่าจะต้องเดินไปทางไหน ตรวจของท่ีไหน รอ

เคร่ืองเกทไหน คือรู้นะว่าเกทท่ีเท่าไหร่แต่ตามหาเกทไม่เจอ 5555 

สนามบินมันกว้างอ่ะ แต่ด้วยความท่ีโชคดีมากๆๆๆๆ ไปเจอคนเอเชีย

ด้วยกันจ้า คือตอนแรกนึกว่าเขาเปน็คนไทย แต่ปรากฏว่าเปน็คนลาว 

เลยดีใจมาก เขามากับญาติซ่ึงญาติท างานอยู่รัฐจอเจียร์ พูดลาวได้

ไม่ค่อยชัด แตชั่ดอังกฤษ 5555 น่ียังงง 555 ซ่ึงเขาใจดีมาก เทคแคร์

เราหมดเลย ละคือเขาก็ต่อเคร่ืองบินและลงท่ีเดียวกับเรา เขาเลยพาเรา

ไปรอในเกท พาไปตรวจของ คือเราโชคดีมากๆ อ่ะ.. 

 
 

ระหว่างท่ีรอเคร่ือง ก็วีดโิอคอลหาครอบครัวจ้า คิดถึงครอบครัวแล้ว555 ก็บอกแม่ไม่ต้องห่วงนะ สบายมากอิอิ เวลา 17.33 อยู่บนเคร่ืองบิน

แล้วจ้า เย้~ ตื่นเต้น เคร่ืองจะออกแล้ว สถานีต่อไปชิคาโก อเมริกาจ้า ว้าววว~ ซ่ึงจากญ่ีปุ่นไปเมกาใช้เวลาท้ังหมด 13 ช่ัวโมงจ้า น่ังจนปวด

ตูดไปเลย 555 และอาหารว่างม้ือแรกก็เหมือนเดิมเลย ขนมข้าวญ่ีปุ่น กับน ้าแอปเปิล สดช่ืนเลยจ้า 

พอถึงช่วงเย็น เปน็เวลาของอาหารม้ือเย็นแล้ว ม้ือน้ีเปน็ม้ือท่ีชอบท่ีสุดละ เน้ือผัดอะไรสักอย่างจ าช่ือไม่ได้ แต่อร่อยท่ีสุด 555 เสริฟพร้อมกับ

สลัดแซลมอลด้วยจ้า ตบท้ายด้วยเค้กชอ็กโกแลตหน้าน่ิม >//< ฟินสุดๆๆๆ อ่ิมมากม้ือน้ี  
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พอเสร็จจากการกินก็นอนเลยจ้า แต่ไม่หลับนะ ไม่รู้เปน็อะไรนอนไม่

หลับ ไม่ค่อยง่วงด้วย สงสัยยังคงตื่นเต้น.. ละไปเผลอหลับตอนไหนไม่

รู้ สะดุ้งตื่น แอร์โฮสเตรสเดินแจกอาหารม้ือดึก! โอ้โหพึ่งจัดเต็มม้ือเย็น

ไป 555 อาหารม้ือดึกเปน็ชีสเบอเกอร์(แช่เย็น-.-)  

 

 

ถึงแม้จะไม่ค่อยอร่อยแต่น่ีก็กินไม่เหลือนะจ้ะ555 แต่ยัง.. อาหารยังไม่

หมดเพียงเท่าน้ี ตี 2 กว่า มีอาหารมาอีกจ้า 5555 เปน็บะหม่ีอูด้งกับ

ผลไม้  

 

 

  
 

อ้ือหือ อ่ิมตลอดเวลาจริงๆ 555 หลังจากม้ือตี 2 ก็สลบไปเลยจ้า ตื่นมาอีกที ก็ยังคงมืดอยู่บนเคร่ืองบินเหมือนเดิม ช่างเปน็การเดินทางท่ีแสน

ยาวนานจริงๆ....  

และแล้วเวลา 16.00น เคร่ืองก็ landing ถึงชิคาโกแล้วจ้า ว้าว มาเหยียบแผ่นดินอเมริกาแล้วนะ สนามบินท่ีน่ีกว้างกว่าสุวรรณภูมิกับนาริตะอ่ะ 

คือกว้างสุดๆ ก่อนลงจากเคร่ืองพนักงานต้อนรับก็อธิบายเกี่ยวกับใบท่ีเขาจะแจก เปน็เหมือนด่านตรวจ ตม. อ่ะ ท่ีคนต่างชาติจะเข้าสหรัฐต้อง

ผ่านด่านตรวจ ก็กรอกๆ บนเคร่ือง หลังจากลงเคร่ืองเสร็จแล้ว คนลาวกลุ่มน้ันเขาก็พาเดินไปด่านตรวจ แบบใจดีมากๆ ช่วยเหลือเราหมดเลย 

ระหว่างท่ีเขารอเราเข้าแถวด่านตรวจ 

 

 



P a g e  | 4 
 

 

เขามี Passport เปน็เมกาแล้วเลยไม่ต้องผ่านด่านน้ี ซ่ึงเขาก็ยืนรอเรานานมาก คร่ึงช่ัวโมงได้เลย ส าหรับค าถามท่ี ตม. ถามก็ไม่ยากเลยนะ ก็

ถามปกติว่ามาท าอะไร อยู่นานแค่ไหน ท้ิงท้ายด้วยประโยคท่ีว่า อย่าโดนเรียนนะ 55555 เออด่านตรวจ ตม. ก็ฮาดีนะ หลังจากผ่านด่านตม. 

เสร็จ เขาก็เดินมาหาเรา พร้อมก้บลากกระเป๋าเดินทางมาให้ด้วย คือเขาไปตามหากระเป๋าเดินทางให้ละก็ช่วยเราเข็นอ่ะ คือใจดีท่ีสุด ก่อนจะจาก

กันเพราะเขาขึ้นเคร่ืองบิน คนละไฟท์เขาให้แฟนของเขาขึ้นรถไฟฟ้า ไปส่งเราอีกเกทหน่ีงเพื่อไปต่อเคร่ืองบินไป Nashville คือเกทเรามันไกลมาก

ต้องขึ้นรถไฟฟ้าไปจนวินาทีสุดท้าย ก่อนท่ีจะจากเขา เขาให้เงินเรามา 20 ดอล อ่ะ คือให้เราพกติดตัวไว้ โอ้ยคือเขาใจดีมาก ชีวติน้ีจะไม่ลืม

บุญคุณเลย ไม่มีเขาน่ีก็แอบแย่นะ เพราะเดินทางคนเดียวคร้ังแรกเลยงะ 

 

พออยู่บนเคร่ืองบินซ่ึงต่อไป Nashville เมืองท่ีอยู่ ก็ติดต่อโฮสว่าตอนน้ีอยู่บนเคร่ืองละนะ คือตื่นเต้นมาก อีกแค่ 1 ช่ัวโมงจะได้เจอโฮสแล้ว หล่ะ

จากท่ีคุยกันในเฟสบุ๊คมาหลายเดือน 555 ตอนน่ังไป Nashville เปน็ตอนเย็นๆ ค ่าๆ ก็จะเห็นท้องฟ้าสวยมาก พอท้องฟ้ามืดปุ๊บก็เห็นแสงไฟ

จากเมืองสว่างไสวมากเลยจ้า เปน็สัญญาณท่ีบ่งบอกว่าใกล้ถึงสนามบินแล้ว ตอนน้ันท้ังเหน่ือยท้ังตื่นเต้นท้ังง่วง ความรู้สึกมันพะอึด-พอม 

5555  

 

และในท่ีสุด… เวลา 2 ทุ่มตรง เคร่ืองบิน landing ถึงสนามบินท่ี Nashville ถึงเวลาท่ีจะเจอโฮสแล้ว~ ในใจน่ีก็ตื่นเต้นสุดๆ ก็เดินออกมาทาง

ประตูเร่ือยๆๆๆ จนถึงในสนามบิน น่ันไง!! เจอโฮสแล้ว เค้ายืนถือป้าย Welcome to the USA อ้ากกกก!! โฮสก็เห็นเราแล้ว พอวินาทีท่ีเค้าเห็น

เราเท่าน้ันแหละ เค้าวิ่งเข้ามาหาเราเลยจ้า อ้อมกอดของเค้าอบอุ่นมาก ความรู้สึกตอนน้ันบอกไม่ถูกจริงๆ มันเหมือนแบบถึงบ้านหลังท่ีสองของ

เราแล้ว ได้สัมผัสอ้อมกอดท่ีอบอุ่นของพ่อและแม่คนท่ี 2 แล้ว หลังจากท่ีเผชิญกับส่ิงต่างๆ หรือปัญหามากมาย 1 วันเต็มๆ ตอนน้ีเราสบายใจ

ได้แล้วนะว่าท่านท้ังสองคนน้ีจะดูแลเรา เราโอบกอดเค้าพร้อมกับร้องไห้ คือดใีจมากๆ ป้ายต้อนรับท่ีเค้าท าให้สวยมาก เราภูมิใจสุดๆ ละเราก็กะ

เค้าก็เดินไปเอากระเป๋าพร้อมกลับบ้าน!  

 

  

 
  

 

ในระหว่างท่ีน่ังรถกลับบ้านเปน็เวลาเย็นแล้ว2ทุ่ม ท้องฟ้าก็มืดละ ตื่นเต้นอยากจะเห็นบ้านแล้วว่าเปน็แบบไหน เค้าถามเราเยอะมาก เปน็ไงบ้าง

สบายดีไหมเหน่ือยไหม ตอนแรกเขาจะพาไปกินอาหารไทยแต่ว่ามันเร่ิมค ่าแล้ว เขาเลยซ้ืออาหารไทยเปน็กล่องใหญ่มาให้ ผัดไทจ้า บ้านของโฮส

เปน็หมู่บ้านท่ีใหญ่มาก ก่อนจะถึงบ้านเค้าบอกเค้ามีเซอร์ไพรส์ให้เรา เราก็แบบคิดว่าจะให้ของอะไร ปรากฎว่าพอถึงหน้าบ้าน แสงไฟจากรถส่อง

ไปท่ีหน้าบ้าน ป้ายช่ือใหญ่มากปักตรงสนามหญ้าหน้าบ้าน welcome to AMERICA Kornchanok & Ilaira โอ้มายย  
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เค้าจัดเต็มมากๆๆๆ ประทับใจท่ีสุด และยังไม่หมดเพียงเท่าน้ี หลังจากท่ีจอดรถเรียบร้อยเค้าพาเราไปห้องนอน แล้วห้องนอนเขาก็เซอร์ไพรส์ด้วย

เตียงท่ีใหญ่มาก โคมไฟกับแสงไฟท่ีสวย พร้อมกับตะกร้าใส่ของวางอยู่บนเตียง ซีงของในตะกร้ามีของใช้ส่วนตัว สบู่,แชมพู,ผ้าคลุมอาบน ้า,

อุปกรณ์การเรียนสมุดต่างๆ ,เส้ือของโรงเรียน และก็ลูกโป่งท่ีแหวนไว้กับตะกร้า เปน็การต้อนรับท่ีประทับใจท่ีสุด ท าให้เราไม่ลืมเค้าเลย หลังจาก

น้ันเราก็อาบน ้ามานอน สบายท่ีสุดเลย คิดถึงเตียงนุ่มๆ มาก55555 พอถึงตอนเช้าของวันถัดไป เราตื่นเช้ามากมาน่ังคุยกะเขา พยายามท าตัวให้

สบาย ไม่เกร็งมาก ก็สนุกดีนะ ไม่มีปัญหาในการส่ือสารภาษากะเขา และพอถึงเวลาอาหารเช้า น่ีเปน็อาหารเช้าม้ือแรกของเราเลย ว้าวเยอะมาก

น่ากินสุดๆ อร่อยมากๆด้วย โฮสมัมท าอาหารอร่อยทุกอย่าง  

 

 

 
 

หลังจากวันแรกยอมรับเลยว่ามีความสุขมากๆ สบายดีมาก ท่ีส าคัญเราไม่โฮมซิกหรือฟูดซิกอะไรใดๆ ท้ังน้ันจ้า ไม่อยากกลับไทยแล้วด้วยซ ้า  

โฮสมัมเปน็คนท่ีดีมาก มีนิสัยท่ีชอบแบ่งปันสุดๆ ไม่แปลกเลยท่ีเขาเปน็ volunteer เขาจัดการให้เราหมดเลย ไม่ว่าจะเปน็เร่ืองท่ีโรงเรียนหรือป้ญหา

ต่างๆ ของเรา  คือเค้าท าให้เรารู้สึกโชคดีมากๆ ท่ีได้เขาเปน็โฮส  

 

พอถึงเวลาของการไปโรงเรียนวันแรก ก็รู้สึกไม่ได้โดดเดี่ยวมากนะเพื่อนท่ีโรงเรียนเฟรนล่ีมาก แต่การท่ีเขาเฟรนล่ีก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเข้ามาคุย

กะเราก่อนนะ 555 ก็ต้องเปน็เราท่ีเข้าหาเขาก่อน ไม่ง้ันก็ไม่มีเพื่อน 555 
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ส่วนเวลาอาหารกลางวันไม่ได้น่ังคนเดียวนะจ้ะ 555 โชคดีเจอเพื่อนท่ีเรียนคลาสแรกด้วยกัน เลยไปน่ังกะเค้าและเพื่อนๆ เขา ก็สนุกดีไม่เหงาอิอิ 

ชีวิตท่ีน่ีค่อนข้างดีมากถึงมากท่ีสุด ลงตัวกับโฮสมาก เข้ากันได้ด ีท่ีโรงเรียนก็สนุก เรียนไม่หนัก เพื่อนเฟรนล่ี และเราลงกีฬาด้วยหลังเลิกเรียน 

ก็ไปเล่นกีฬา เราลงกีฬาซอฟบอล เพื่อนในทีมเฟรนลีทุกคน น่ารักมากๆๆๆๆ เขาตื่นเต้นท่ีรู้ว่าเรามากจากไทย วันแรกน่ียืนมุงเลยอ่ะ แบบเค้า

ตกใจกับภาษาของเรา การพูด การเขียนท าให้เราดู popular ในทีม นิดๆ 5555 และล่าสุดเราก็ไปขึ้นไปร้องเพลงประสานเสียงของคลาส choir 

บนเวทีของโรงเรียนซ่ึงเปน็ Fall concert เปน็กิจกรรมท่ีน่ารักมาก ได้ออกงานคร้ังแรก 5555 ตื่นเต้นๆๆๆๆ   

 

 

  
 

 

และน่ีก็เปน็อเมริกันฟุตบอล เราถ่ายกับเพื่อนท่ีเปน็

นักเรียนแลกเปล่ียนท่ีอยู่หมู่บ้านเดียวกับเรา เขามา

จากอิตาล ี(ดับเบ้ิลเราเอง) บราซิล และเบลเย่ียม ก็

เปน็เกมส์ท่ีสนุกดีนะ ถึงแม้จะดูไม่ค่อยรู้เร่ือง

เท่าไหร่ อิอิ 
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และว่าด้วยเร่ืองของการเท่ียว โฮสชอบท่องเท่ียวนะ Nashville ก็ไปมาแล้ว และล่าสุดพึ่งไปแคนาดาจ้า!! ไปงานแต่งงานของเพื่อนโฮส ทริป

แคนาดาเปน็ทริปท่ี the best เลยนะ คือท าให้เราชอบประเทศน้ีมาก แบบไม่อยากกลับ เมกา แล้ว ท้ังสภาพอากาศ บ้านเมือง คือดีและสวย

มาก เราได้ท าพิซซ่ากับลูกโฮสด้วย คือลูกเขาโตแล้วละเขาอยู่และท างานอยู่ท่ีแคนาดา น่ีเปน็พิซซ่าท่ีเราท า ท าเสร็จแล้วก็กินเปน็ดินเนอร์อิอิ และ

ท่ีเราชอบมากแบบท่ีสุดเลยคือโฮสพาเราไป Niagara Falls เปน็น ้าตกท่ีสวยท่ีสุดเท่าท่ีเราเคยเห็นเลยจ้า ซ่ึงเปน็ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกเลย 

ไม่อยากกลับเมกาแล้ว 5555 ชอบท่ีน้ีอ่ะ  

 

  
 

แต่อ่ะนะเราอยู่ท่ีแคนาดาแค่ 4 วันเอง แล้วก็กลับมาท่ีอเมริกา

เหมือนเดิม แต่ชีวิตท่ีอเมริกาก็มีความสุขไม่แพ้ตอนท่ีไปแคนาดานะ เรา

อยากจะใช้ชีวิตท่ีน่ีให้คุ้มแบบสุดๆ ไปเลย ตอนน้ีเราอยู่น่ีก็ 2 เดือนแล้ว 

วันเวลาผ่านไปเร็วมาก เราต้องได้อะไรกลับมาท่ีไทยเยอะท่ีสุดเท่าท่ีจะ

ท าได้ เพื่อครอบครัวและตัวเราเอง สู้ๆ ! เย้! 

 

 
 

 


