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         สวสัดีครับ ผม กฤชณัท เนาวสยัศรี ช่ือเลน่ 
เอ็ม นกัศกึษาคณะบริหารธรุกิจ สาขาการจดัการ

อตุสาหกรรม ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน

ระยะสัน้ ท่ี Shinshu University 

        วนันีผ้มจะมาเลา่ประสบการณ์เก่ียวกบัการไป

แลกเปล่ียนให้ทกุท่านได้ฟังครับ 

       การเดนิทางจากประเทศไทยมาประเทศญ่ีปุ่ นใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง จากนัน้นัง่รถไฟจากสนามบนินาริตะมาเปล่ียนสายท่ีชินจกู ุแล้วตอ่มายงัสถานีมตัซึโมโตะ 

พอไปถึงท่ีสถานี ก็มีเจ้าของหอพกัมารับไปยงัท่ีพกั  โดยหอพกัของผมเป็นแบบแชร์เฮ้าส์ (Share House) ซึ่งเป็นบ้าน
ส าหรับผู้ชายเท่านัน้ครับ ภายในบ้านนัน้จะมีอยู่ทัง้หมด 10 ห้อง โดยชัน้ลา่ง จะมีห้องนอน 4 ห้อง , ห้องครัว  , ห้องน า้ 

และชัน้บนอีก 6 ห้อง โดยเราแชร์ทกุอย่างภายในบ้าน เช่น ห้องครัว ห้องน า้ ทกุๆเช้า เวลาเข้าครัวมาท าอาหารก็จะเจอ

เพ่ือนญ่ีปุ่ นเป็นประจ า ก็พดูคยุเร่ืองทัว่ๆกนั บางครัง้เพ่ือนญ่ีปุ่ นก็จะสอนภาษาให้กบัผม ก็ท าให้เราเรียนรู้ค าศพัท์ใหม่ๆ   

 

 

 

 

 

 

อีกมุมหน่ึงส าหรับแชร์เฮ้าส์  : เวลาเพ่ือนๆไปเท่ียวก็จะซือ้ขนมมาฝากแล้วเขียนข้อความแนบไว้แล้วมาวางไว้ 

ท่ีห้องครัว  



  

ด้านการเรียน : ก่อนท่ีจะเร่ิมเรียน ทางมหาวทิยาลยัก็จะมีการสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ นก่อนวา่เราจะได้เรียนอยู่ในคลาส

เรียนอะไร การเรียนนัน้ก็จะมีการทดสอบย่อยเป็นประจ าทกุสปัดาห์ ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา อีกทัง้

อาจารย์ยงัมีกิจกรรมโดยตา่งๆภายในห้อง เช่น ให้ฝึกพดูบอ่ยๆเพ่ือให้เกิดความเคยชิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวิเตอร์ของผมเอง (บังเอิญมากเลยเกิดวันและเดือนเดียวกัน) 

นอกจากนัน้แล้วทางมหาวทิยาลยัยงัมีตวิเตอร์ไว้ให้เรา ซึ่งจะท าหน้าท่ีดแูลเราตลอดช่วงเวลาท่ีเราอยู่ท่ีน่ี โดย 1 สปัดาห์ก็

จะมีการนดัเจอกนั1-2 ครัง้เพ่ือมาพดูคยุหรือแลกเปล่ียนเร่ืองตา่งๆกบัเรา บางครัง้ถ้ามีเวลาเราก็จะออกไปเท่ียวด้วยกนั 



ด้านสังคมและวัฒนธรรม : การมาแลกเปล่ียนในครัง้นี ้ท าให้เราพบเจอเพ่ือนๆท่ีหลากหลายในแตล่ะประเทศ เช่น 

ญ่ีปุ่ น ฝร่ังเศส เวียดนาม อเมริกา เกาหลี จีน เยอรมนี รัสเซีย และอ่ืนๆอีกมากมาย  นอกจากนี ้ผมยงัมีโอกาสไปร่วม

กิจกรรมตา่งๆอีกด้วย เน่ืองจากตรงกบัช่วงเวลาท่ีมีการจดังานประจ าปี  

 

Koi Koi Matsumoto 

งานนี ้จดัขึน้โดยท่ีจะมีนกัเรียนตา่งชาตมิาในแต่ละประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรม และมีการน าเสนอกิจกรรมตา่งๆแตล่ะ

ประเทศของตนเอง เช่น กลุม่พวกผมก็จะน าเสนอเก่ียวกบัประเทศไทย วฒันธรรมตา่งๆ อาหาร เคร่ืองดนตรีไทย และ การ

ฝึกให้คนต่างชาตลิองเขียนช่ือตวัเองเป็นภาษาไทย โดยคนท่ีมาร่วมภายในงานนีส้ามารถทดลองใสช่ดุไทยได้อีกด้วย 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bon Bon Matsumoto 

งานนีก้็ถือวา่เป็นอีกหนึ่งงานท่ีมีความส าคญัมากๆเลย เน่ืองจากชาวเมืองนีจ้ะมาเข้าร่วมกิจกรรมกนัเป็นจ านวนมาก โดย

ตลอดช่วงเวลาท่ีมีกิจกรรมก็จะมีการปิดถนน แล้วก็เต้นร ากนัอย่างสนกุสนาน โดยงานเร่ิมประมาณช่วงบา่ยจนถึงตอนดกึ  

 

Fireworks Festival 

เป็นเทศกาลดอกไม้ไฟท่ีใหญ่ท่ีสดุ บอกเลยว่าคุ้มค่ากบัการไปชมมากโดยมีการแสดงดอกไม้ไฟท่ีหลากหลายภายในงาน

นัน้ ผู้คนมากนัเยอะมาก ถึงขนาดท่ีร้านสะดวกซือ้ยงัต้องคนตอ่ควิกนัยาวมากเพ่ือเข้ามาซือ้ของภายในร้าน  

 



ความทรงจ าทีป่ระทับใจ : ส าหรับผมนัน้ก็จะมีอยู่ 3 เร่ือง ท่ีประทบัใจมากๆ คือ การได้ไปท ากิจกรรมอาสาท่ีโรงเรียน 

คณุแมท่ี่แชร์เฮ้าส์ และ การได้ไปเท่ียวกบัเพ่ือนๆ 

 

การได้ท ากิจกรรมอาสา 

ผมได้มีโอกาสมาท ากิจกรรมอาสาท่ีโรงเรียนมธัยมต้น ถึง 2 ครัง้ โดยครัง้แรก ทางโรงเรียนเชิญมา บอกต้องการนกัศกึษา

ตา่งชาตมิาท่ีโรงเรียนเน่ืองจาก เดก็ๆอยากจะเจอกบันกัเรียนตา่งชาตบ้ิาง การมาครัง้แรกก็ได้ท ากิจกรรมร่วมกันตา่งๆกบั

น้องๆท่ีโรงเรียน สว่นรอบท่ี 2 ผม มากบัเพ่ือนคนไทยโดยการมาในรอบนีเ้ป็นการน าเสนอเก่ียวกบัประเทศไทย เช่น  ประวตัิ

เบือ้งต้น อาหาร ประเพณีไทย และ วฒันธรรมไทย รวมถึงมีการฝึกสอนภาษาไทยโดยให้เดก็ๆลองหดัพดู และมีการเลน่

เกมตอบค าถามแจกรางวลัตา่งๆอีกด้วย เป็นสิง่ท่ีประทับใจมากๆส าหรับการมาท ากิจกรรมอาสาท่ีโรงเรียนนี  ้

 



 

 

 

 

 

 

 

คุณแม่ที่แชร์เฮ้าส์ 

ส าหรับการมาใช้ชีวติในแชร์เฮ้าส์นัน้ คณุแม ่นัน้ดแูลดีมากตัง้แตก่ารรับมาท่ีบ้าน คอยสอบถามตา่งๆว่ามีปัญหาการใช้

ชีวติประจ าวนัหรือไม ่ ตลอดจนถึงทางบ้านนัน้จะมีการจดังานเลีย้งให้ 2 ครัง้ คือ ครัง้แรกเป็นการเลีย้งต้อนรับเดก็ใหมม่า

อยู่ท่ีบ้านและครัง้สดุท้ายคือตอนท่ีเราจะย้ายออกจากบ้าน โดยคณุแมน่ัน้ดแูลดีมากเลย วนัท่ีย้ายออก ก็ยงัคงขบัรถไปสง่ท่ี

สถานีและยงัมีของท่ีระลกึมอบมาให้อีกด้วย 

 



 

การเที่ยวกับเพ่ือนๆ 

การออกไปเท่ียวกบัเพ่ือนด้วยกนัท าให้พวกเราเกิดความสนิทสนมมากยิ่งขึน้ ช่วงแรกๆผมก็ไมค่อ่ยกล้าคยุกบัเพ่ือนๆสกั

เท่าไรเพราะยงัไมรู้่จกัเพ่ือนบางคน แตพ่อผ่านไปท าให้เราพดูคยุกนัมากยิ่งขึน้ หรือ การจดัปาร์ตีต้่างๆก็ท าให้เราได้มี

โอกาสพดูคยุกนัมากขึน้ เฮฮา สงัสรรค์ไปด้วยกนั และเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือความคดิเห็นต่างๆ 

 

 

 

 



เหตุการณ์ทีไ่ม่มวัีนลมื (Oozone station) !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เป็นภาพท่ีผมจะจดจ าไปตลอดเลยวา่ครัง้หนึ่งเคยไปเท่ียวท่ีนาโกยา แล้วได้ท าโทรศพัท์หลน่ระหวา่งการเดนิทาง 

ตอนนัน้ผมคดิในในยงัไงก็ไมมี่หวงัแล้ว คงไมมี่วนัได้คืนแน่ๆ คดิวา่แคอ่ยากจะแจ้งไว้เพ่ือความสบายใจ แตแ่ล้วผมกบั

เพ่ือนก็เลยลองไปแจ้งท่ีสถานีรถไฟว่าท าโทรศพัท์หล่นไว้ (ในใจก็ไมรู้่หลอกวา่ได้ท าหลน่ไว้ท่ีไหน) จะไปแจ้งท่ีสถานีต ารวจ

ก็ไมรู้่ด้วยว่าอยู่ตรงไหน ตอนนัน้มีแค่สถานีรถไฟเท่านัน้ท่ีใกล้ท่ีสดุ แตแ่ล้วเจ้าหน้าท่ีทางสถานีก็สอบถามรายละเอียดตา่งๆ

เก่ียวกบัโทรศพัท์ของผมวา่เป็นลกัษณะแบบไหน จนสามารถรู้วา่ผมได้ท าหลน่ไว้บนรถไฟ (ในใจพอรู้วา่โทรศพัท์ไมห่ายดี

ใจมาก) จากนัน้ผมก็รอเวลาท่ีรถไฟขบวนอ่ืนจะมาเปล่ียนสายท่ีสถานีนีแ้ล้วเจ้าหน้าท่ีก็ไปรับโทรศพัท์ของผมมาให้ พอ

ได้รับโทรศพัท์คืนมา ผมน่ี ขอบคณุเจ้าหน้าท่ีหลายรอบเลย ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งท่ีดี 

 

 

สิง่ทีไ่ด้รับจากการมาโครงการแลกเปลีย่น 

จากการไปแลกเปล่ียนในครัง้นีท้ าให้ผมได้เรียนรู้ทัง้ภาษา วฒันธรรม และ การใช้ชีวติ  มีการพฒันาทางด้านภาษาญ่ีปุ่ น

ขึน้มา ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ  เช่น การท ากิจกรรมอาสาหรือการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆท่ีจดัขึน้ ซึ่งหาไมไ่ด้จากในห้องเรียน 

รวมถึงได้พบเจอกบัเพ่ือนใหม่ๆ มีการพดูคยุและแลกเปล่ียนความคดิเห็นหรือประสบการณ์ตา่งๆ สดุท้ายนี ้ขอขอบคณุ

ทางสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น ท่ีให้โอกาสผมได้ไปแลกเปล่ียนท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ท าให้ผมเห็นอีกมมุมองหนึ่งครับ ถือวา่

เป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีสดุในชีวติหนึ่งของผมเลยครับ 


