เข้ าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปี เดือนตุลาคม 2559 - สิงหาคม 2560
โปรแกรมDEEp-Bridge มหาวิทยาลัยโทโฮคุ เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปนุ่
เซนได...อยู่ท่ ไี หน?
เซนไดเป็ นเมืองหนึง่ อยูใ่ นจังหวัดมิยางิ (Miyagi)
ภูมิภาคโทโฮคุหรื อว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศญี่ปนุ่ พูดไปหลายๆคนอาจจะไม่
รู้จกั แต่ถ้าพูดว่าเมืองที่สนึ ามิเข้ าตอนปี 2011นัน้
หลายๆคนคงรู้จกั ตอนแรกก่อนที่เราจะไป เราก็
ไม่ร้ ูจกั เซนไดเลย เซนไดที่คิดไว้ ก็คือเมืองเล็กๆ
ไม่มีอะไร มีแต่ทงุ่ นา ทุง่ หญ้ า แต่จริงๆแล้ วเซนได
เป็ นเมืองที่เจริญที่สดุ ในภูมิภาคโทโฮคุเลยก็วา่ ได้
มีห้างสรรพสินค้ า และร้ านค้ าต่างๆมากมายแม้ จะไม่มากเท่าโตเกียว และแน่นอนคนที่อาศัยอยูท่ ี่นี่ก็ไม่มาก
เท่าโตเกียว ทาให้ คนที่นี่อยู่กนั แบบสบายๆไม่เร่งรี บ เป็ นเมืองที่นา่ อยูม่ ากๆเลยทีเดียว:)
โปรแกรม DEEp-Bridge

DEEp-Bridgeโปรแกรมนันเพิ
้ ่งเปิ ดขึ ้นเมื่อปี 2016 เราเลยได้ เป็ นรุ่นแรกที่ได้ เรี ยนในโปรแกรมนี ้ โปรแกรมนี ้
เน้ นการเรี ยนภาษาญี่ปนุ่ โดยในหนึง่ เทอมเราต้ องลงเรี ยนทังหมด
้
13 หน่วยกิจ แบ่งเป็ นวิชาภาษาญี่ปนุ่
เช่น Grammar, Reading, Writing วิชาเรี ยนรวมกับนักศึกษาชาวญี่ปนุ่ (International co-learning
classes) ซึง่ เรี ยนเป็ นภาษาญี่ปนที
ุ่ ่มีเพื่อนร่วมคลาสเป็ นคนญี่ปนุ่ ในวิชาพวกนี ้ส่วนใหญ่จะเป็ นการจับ

กลุม่ พูดคุยแสดงความคิดเห็น ทางานกลุม่ และนาเสนองาน เขียนรายงานเป็ นคะแนนแทนการสอบ วิชาที่
เราชอบที่สดุ ก็คือวิชาเพลง จะเป็ นการเรี ยนภาษาญี่ปนจากการร้
ุ่
องเพลงญี่ปนุ่ ทุกๆสัปดาห์อาจารย์จะจับคู่
ให้ นงั่ คูก่ บั คนญี่ปนพู
ุ่ ดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่เรี ยนไปแล้ ว และวันสุดท้ ายของคลาสนี ้
จะเป็ นมินิคอนเสิร์ต โดยทุกคนจะร้ องประสานเสียงเพลงที่เรี ยนมาตลอดเทอม และวิชาวิจยั เป็ นวิชาบังคับ
ของโปรแกรมนี ้ ทุกๆคนจะต้ องคิดหัวข้ อที่ตวั เองสนใจและอยากทาวิจยั อาจารย์ในคลาสนี ้ก็จะสอน
เกี่ยวกับการเขียนวิจยั และให้ คาปรึกษาในการเขียนวิจยั และวันสุดท้ ายของคลาสก็คือการนาเสนอวิจยั ที่
ตัวเองทามา หากใครอยากเรี ยนต่อปริญญาโทที่ญี่ปนก็
ุ่ สามารถนาวิจยั ที่เขียนตอนนี ้ไปต่อยอดในปริญญา
โทได้ เลย
ติวเตอร์
ติวเตอร์ เป็ นคนที่มหาวิทยาลัยเป็ นคนจับคูใ่ ห้ เรา ส่วนใหญ่จะเป็ นติวเตอร์ ที่มาจากคณะ
เดียวกันหรื อคล้ ายๆกัน เราเรี ยนคณะบริหารธุรกิจที่ไทย แต่ที่มหาวิทยาลัยโทโฮคุไม่มี
คณะบริหารธุรกิจ แต่จะเป็ นคณะเศรษฐศาสตร์ แทน และติวเตอร์ เราก็เป็ นนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเวลาเราทาวิจยั จะได้ สามารถปรึกษากับติวเตอร์ ได้ และติวเตอร์
ก็จะเป็ นคนช่วยเราในการเรี ยน สอนการบ้ านและที่สาคัญที่สดุ คือการเขียนรายงาน ถ้ า
ให้ เขียนรายงานเป็ นภาษาญี่ปนคนเดี
ุ่
ยวนันโหดร้
้
ายมากๆ ดังนันคนที
้
่จะมาช่วยเราก็คือ
ติวเตอร์ นนั่ เอง ส่วนใหญ่เราจะนัดเจอกับติวเตอร์ อาทิตย์ละครัง้ ถ้ าช่วงไหนไม่มีรายงาน
ที่ต้องเขียน ติวเตอร์ ก็จะช่วยสอนภาษาให้ เราเพื่อสอบวัดระดับ และนอกจากการเรี ยน
เราก็สามารถนัดไปเที่ยว ไปกินข้ าวกับติวเตอร์ ได้ เท่ากับได้ เพื่อนคนญี่ปนมาเพิ
ุ่
่มอีก
หนึง่ คน :)
หอพัก
หอพักที่เราพักเป็ นหอพักของมหาวิทยาลัยแต่วา่ ไกลจากมหาวิทยาลัย ห่างจากแคมปั สที่เราเรี ยนประมาณ
3 กิโลเมตร ถ้ าเดินจะใช้ เวลาประมาณ 30-40 นาที ปั่ นจักรยานประมาณ 10-20 นาที และสามารถขึ ้นรถ
บัสไปได้ ราคาเที่ยวละประมาณ 200 เยน หอพักที่นี่มีหลายแบบมากๆ หอพักจะอยูใ่ นที่เดียวกัน แต่มีหลาย
ตึก และแต่ละตึกจะมีชื่อที่ตา่ งกัน เราอยูห่ อ University House Sanjo2 เราเลือกที่นี่เพราะเป็ นหอพักที่ใหม่
ที่สดุ และราคาไม่แพงมาก ค่าหอเดือนละ 18000 เยนไม่รวมค่าน ้าค่าไฟและค่าส่วนกลาง ในหนึง่ ยูนิตจะ
อยูด่ ้ วยกันทังหมด
้
8 คน เป็ นคนญี่ปนุ่ 3 คน และคนต่างชาติ5คน จะแชร์ ครัว ตู้เย็น ห้ องนัง่ เล่น ห้ องน ้า

และห้ องอาบน ้าด้ วยกัน และทุกคนจะมีห้องนอนส่วนตัวของตัวเองอยูใ่ นยูนิต ในห้ องนอนขนาดประมาณ
10 ตารางเมตร อาจจะดูเหมือนเล็ก แต่พออยูจ่ ริงๆอยูไ่ ด้ สบายๆเลย
เพื่อนร่วมยูนิตของเรามาจากประเทศโมรอคโค เยอรมัน เกาหลี เวียดนาม มองโกเลียและญี่ปนุ่ สื่อสารกัน
โดยใช้ ภาษาอังกฤษ เพราะมีบางคนที่ไม่สามารถพูดภาษาญี่ปนได้
ุ่ เลย เลยจาเป็ นต้ องใช้ ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร แต่ทกุ คนก็เฟรนด์ลี่มากๆ สามารถคุยกันได้ ทกุ เรื่ อง

เพื่อนและอาจารย์

เพื่อนที่อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน
และเลเวลภาษาญี่ปนเท่
ุ่ ากัน จะ
มีวิชาที่เรี ยนเหมือนกันเยอะที่สดุ
เพื่อนร่วมคลาสของเรามีทงหมด
ั้
10 คน คนจีน 3 คน รัสเซีย 2
คน เกาหลี 1 คน ไต้ หวัน 1 คน
และคนไทยอีก 2 คน เนื่องจากโปรแกรมที่เราเรี ยนเป็ นโปรแกรมที่เน้ นภาษาญี่ปนุ่ ทุกคนในคลาสสามารถ
พูดภาษาญี่ปนได้
ุ่ ดงั นัน้ เราจึงสื่อสารกันด้ วยภาษาญี่ปนุ่ ทุกคนเฟรนด์ลี่มากๆ เราออกไปกินข้ าว เที่ยวกับ
เพื่อนในคลาสบ่อยมาก เพื่อนที่สนิทที่สดุ ที่ได้ จากการไปแลกเปลี่ยนครัง้ นี ้ก็คือเพื่อนคนจีนในคลาส ถึงแม้
จะกลับมาไทยแล้ ว เราก็ตดิ ต่อคุยกันเกือบทุกวัน

พูดถึงคลาสเรี ยนแล้ วนอกจากเพื่อน ก็คืออาจารย์ อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ที่นี่ทกุ คนใจดีมากๆ อาจารย์ที่เรา
และเพื่อนรักที่สดุ คืออาจารย์โซเอจิมา เคนซะคุที่สอนวิชาวิจยั และในวิชานันมี
้ นกั เรี ยนอยูแ่ ค่ 10 คน
อาจารย์ก็ใจดี คุยเล่นด้ วยได้ ทาให้ ทกุ คนสนิทกันมากขึ ้น :)
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