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ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ วันท่ี 5 เมษายน 2560 เวลา 23.05 น. ถึงท่ีสนามบิน 
New Chitose วันท่ี 6 เมษายน 2560 เวลา 8.30 น. จากนัน้ก็นัง่รถบัสไปท่ี Muroran Terminal 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. เจ้าหน้าท่ีจากศูนย์ดูแลนักศึกษาต่างชาติ หรือ “เซนเตอร์” ขับรถ
มารับไปสถาบัน และไปส่งท่ีหอพักของแต่ละคน คนมารอบเดียวกันมีคนไทย 2 คน และเพื่อน
เวียดนามอีก 1 คน สภาพอากาศค่อนข้างหนาว ประมาณ 6-8 องศา 
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หอพักนักศึกษาต่างชาติ เป็นหอท่ียังอยู่ในเขตของสถาบัน ห้องพักส าหรับ 2 คน  
รูมเมทเป็นพี่คนไทย ส่วนใหญ่แล้วทางเซนเตอร์จะจัดให้รูมเมทเป็นคนชาติเดียวกัน 

สามารถเดินทางได้หลายวิธี ทัง้การเดิน ป่ันจักรยาน และรถเมล์ รถเมล์จะมาตามเวลา 
หากจะไปตอนไหนสามารถเชค็เวลาได้ตรงป้ายท่ีจะขึน้ และสามารถเชค็ทางอินเตอร์เน็ต
ได้ด้วย รถเมล์วันธรรมดา และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลาก็จะต่างกันด้วย 

สถาบันมีสหกรณ์ท่ีมีของขายเยอะแยะมากมาย แทบทุกอย่างท่ีต้องการ เหมือนกับ
ซุปเปอร์ขนาดเล็ก ชัน้ล่างจะขายพวกอาหารทัง้อาหารสดและอาหารแห้ง ชัน้บนจะขาย
พวกของใช้และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ รวมไปถึงตัว๋รถบัสด้วย หรือหากอยากซื้อของ
ในราคาท่ีถูกกว่านัน้ ก็สามารถเข้าไปซือ้ในเมืองได้ 

ช่วงแรกไม่มีอินเตอร์เนตใช้ เพราะไม่ได้ซือ้ซิมอินเตอร์เนตไว้ เลยไปใช้ไวไฟท่ีเซ่เว่นทุกวัน 
แต่หลังจากนัน้ทางสถาบันจะให้ไปท าเร่ืองการใช้ไวไฟ สามารถใช้ได้บริเวณตึกเรียน  
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ทางเซนเตอร์จะนัดให้มาเจอกับติวเตอร์ ติวเตอร์คือนักศึกษาท่ีท าหน้าท่ีดูแล ให้ความ
ช่วยเหลือ ทัง้เร่ืองเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ จากนัน้ติวเตอร์ก็จะพาไปห้องวิจยั และ
พบอาจารย์ท่ีปรึกษาช่ือ อ.ซาโต้ คาซูฮิโคะ เป็นห้องวิจัยเกี่ยวกับเนตเวิร์คข้อมูล ใน
ห้องวิจัยนี ้มีนักศึกษาปริญญาโท 3 คน และนักศีกษาปริญญาตรีปีท่ี 4 อีก 6 คน 
ติวเตอร์ช่ือ ยามากุจิ ยูตะ อยู่ปริญญาโทชัน้ปีท่ี 1 

วิชาท่ีลงทะเบียนมีทัง้หมด 6 วิชา คือ 

・เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลและ

การประมวลผล 

・ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมท่ีมุ่งเน้นข้อมูลเทคโนโลยี 

 I

・เรียนพืน้ฐานตัง้แต่ต้นของภาษาเยอรมัน เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

II

・เรียนพืน้ฐานของภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช่ในชีวิตประจ าวัน 

・ท าความเข้าใจกลไกการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในสังคม ทักษะในการใช้งาน

อย่างปลอดภัย 

・เรียนรู้เร่ืองพืน้ฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเป็นพืน้ฐานของเครือข่าย

สารสนเทศ 
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ศูนย์ดูแลนักศึกษาต่างชาติจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาต่างชาติมากมาย สามารถลงช่ือ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ แต่ละกิจกรรมจะจ ากัดจ านวนไม่เท่ากัน ใครลงช่ือก่อนได้ก่อน 

 

มีการให้ความรู้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ แนะน าและข้อควรระวังในการใช้ชีวิตท่ีญ่ีปุ่น 
จากนัน้จะเป็นงาน Welcome Party จากทางสถาบันต่อ  

นักศึกษาต่างชาติท่ีพึ่งเข้าใหม่ออกไปแนะน าตัว นักศึกษาแต่ละชาติจะท าอาหารของ
ชาติตัวเอง เชิญท่ีปรึกษา ติวเตอร์ และนักศึกษาชาวญ่ีปุ่นท่ีสนใจเข้าร่วมมาในงานนี ้ 
ปีนีท้ า แกงไก่ และ บัวลอยน า้ขิง 
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ทางเซนเตอร์ได้เชิญนักศึกษาเข้าใหม่มาแนะน าตัว เลีย้งอาหารกลางวันเป็นการต้อนรับ 

 

ชมรมท่ีมีนักศึกษาต่างชาติ และเด็กญ่ีปุ่นอยู่ด้วย ส่วนใหญ่เด็กในชมรมนีเ้ข้ามาเพราะ
อยากมีเพื่อนต่างชาติ ฝึกภาษา และท ากิจกรรมร่วมกับคนต่างชาติ  
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รูปรวมหลังจากเสร็จพิธีชงชา 

 

การปีนเขาท่ีความสูงของภูเขาประมาณ 1 กิโลเมตร  
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นัง่เรือไปดูปลาโลมาใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

  

 รูปท่ีลงในนิตยสารรายเดือน    ถ่ายรูปกับสมาคมแม่บ้านชาวเวียดนาม 
         (ติดตามสามีมาอยู่ที่ประเทศญ่ีปุ่นด้วย) 
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ประทับใจการให้ความส าคัญในการด ารงชีวิตของประเทศญ่ีปุ่น การรักษาความสะอาด
ในท่ีสาธรณะ การเคารพกฏระเบียบ เช่น การเข้าคิว การคาดเข็มขัด และหากขับรถมา 
หรือ อายุไม่ถึง 20 ปี จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น อีกทัง้ยังใส่ใจทุกรายละเอียด ทัง้
ความปลอดภัย การแยกขยะ และน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้สะดวกสบายในการใช้ชีวิต
มากขึน้ ส่ิงท่ีประทับใจท่ีสุดเลยคือ อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีจากศูนย์ดูแลนักศึกษาต่างชาติท่ี
ค่อยช่วยเหลือตลอดเวลา และประทับใจเพื่อนๆ ทัง้เพื่อนต่างชาติและเพื่อนชาวญ่ีปุ่น 
ทุกคนเป็นกันเอง คุยง่าย ท าให้ได้ฝึกภาษาญ่ีปุ่น และภาษาอังกฤษด้วย 

・สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่วนใหญ่แล้วสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงบ่อย 

มักมีสาเหตุมาจากฝนตก ฝนตกท าให้อากาศเย็นขึน้ บางวันฝนจะตกหนักมากๆ ลมจะ
แรง ร่มท่ีแข็งแรงจึงจ าเป็นมากในการใช้ชีวิต 
・ความรู้และทักษะด้านภาษาญ่ีปุ่น ตัวอักษรคันจิมีความส าคัญอย่างมาก คนญ่ีปุ่น

มักจะใช้ตัวคันจิเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเมล การคุยกันผ่านแชท หรือป้ายบอกทางและ
โปสเตอร์ต่างๆ หากไม่รู้ตัวคันจิ จะค่อนข้างล าบากในการอ่านท าความเข้าใจ 

การได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครัง้นี ้ท าให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ 
มากมายท่ีหาไม่ได้ในประเทศไทย ได้ลองท าส่ิงใหม่ๆ ท่ีไม่เคยท ามาก่อน เรียนรู้วิถีการใช้
ชิวิตแบบญ่ีปุ่น แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนหลายๆ ชาติ เรียนรู้ความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรม อีกทัง้ยังได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาอังกฤษจากการใช้
ชีวิตประจ าวันอีกด้วย ถือเป็นโอกาสท่ีดีมากๆ ท่ีได้มาแลกเปลี่ยนในครัง้นี ้

สุดท้ายนี ้ต้องขอขอบพระคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น และ Muroran Institute 
of Technology ท่ีมอบโอกาสและประสบการณ์ดีๆ แบบนีใ้ห้ หากมีโอกาส จะเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนอีกอย่างแน่นอน 


