บันทึกการเดิ นทาง
โครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว ณ มหาวิ ทยาลัยโทโฮคุ ประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นระยะเวลา 1 ปี
IPLA Exchange Program at Tohoku University Japan for 1 year

สวัสดีครับ ผม นายณัฐพล ผ่องสุวรรณ (ต้น) เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) ชัน้ ปีท่ี 4 ได้มโี อกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นระยะยาว IPLA ณ
มหาวิทยาลัยโทโฮคุ เมือง เซนได จังหวัด มิยากิ ประเทศญีป่ นุ่ เป็ นระยะเวลา 1 ปี สาหรับตัวผมเอง นี่
เป็ นการมาญีป่ ่นุ ครัง้ ที่ 3 จึงไม่รสู้ กึ กังวัลเท่าไร แต่เป็นครัง้ แรกทีต่ อ้ งจากประเทศบ้านเกิดถึง 1 ปี จึงคิด
ว่าต้องมีการปรับตัวอย่างพอสมควร ก่อนทีจ่ ะเดินทางออกจากประเทศไทย ผมก็ได้ไปสังสรรค์กบั เพื่อนๆ
พบปะและพูดคุยกันก่อนจาก ผมได้ขน้ึ เครือ่ งบินจากสนามบินดอนเมือง มาลงทีส่ นามบินนาริตะ ประเทศ
ญีป่ นุ่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง
่ จากนัน้ จึงนังรถไฟชิ
่
งคังเซนต่อมาทีเ่ ซนได โดยตรงอีกประมาณ
3 ชัวโมง
่
ระหว่างทางก็พบเจออุปสรรคบ้าง แต่กไ็ ม่ได้ยากลาบากอะไร ขนาดทีจ่ ะผ่านมันไปไม่ได้ พอถึง
สถานีรถไฟเซนได ก็จะมีบดั ดีม้ ารอรับครับ โครงการนี้มดี ตี รงระบบบัดดี้น่แี หละ ทางสถาบันจะทาการ
จับคู่นกั เรียนต่างชาติกบั นักเรียนญี่ปนุ่
เพื่อทีจ่ ะได้คอยสนับสนุ นการใช้ชวี ติ ในประเทศญี่ปนุ่ ได้อย่าง
เต็มที่ อีกทัง้ ยังปรึกษาเรือ่ งอื่นๆได้อกี ด้วย
Buddy

หลังจากทีบ่ ดั ดีม้ ารับก็แนะนาตัวกันเล็กน้อย เพราะเป็นการเจอกันครัง้ แรก แล้วบัดดีก้ จ็ ะพาเราไปที่
หอพัก พอถึงหอพัก ผมก็ไปเจอเจ้าหน้าที่ แจ้งข้อมูลว่าเป็นนักเรียนแลกเปลีย่ นหลังจากคุยกันเสร็จ
เรียบร้อย เขาก็จะพาไปเข้าห้องพัก ห้องพักทีญ
่ ป่ี นุ่ ค่อนข้างต่างจากทีป่ ระเทศไทย เพราะห้องค่อนข้าง
เล็กแคบ แต่ยาว เป็นห้องพักสาหรับ 1 คนกาลังพอดี แต่ถา้ เทียบกับห้องพักในโตเกียวแล้ว ก็ถอื ว่าใหม่
มากทีเ่ ดียว และค่าเช่ายังถูกมากกว่าหลายเท่าอีกด้วย

สาหรับทีพ่ กั แล้วถือว่าค่อนข้างอยูห่ ่างไกลตัวเมืองและมหาลัยทาให้ตอ้ งใช้บริการรถบัสประจาทาง
เท่านัน้ สถานีรถไฟทีใ่ กล้ทส่ี ุดก็ตอ้ งเดินไกล ทาให้ตวั เลือกมีแค่เดินและรถบัส หอพักทีผ่ มอยูช่ ่อื
International House Sanjo 1 ถือเป็ นหอทีเ่ ก่าแก่ทส
่ี ุดของทีน่ ่ี สาเหตุทเ่ี ลือกหอพักนี้เพราะเป็ นหอพักที่
มีครัวในตัว และมีหอ้ งโถงใหญ่สาหรับจัดงานต่างๆ จึงสะดวกต่อการเดินทาง และยังได้ความเป็นส่วนตัว
จากการทาอาหารเองอีกด้วย ทุกหอพักเป็ นหอพักรวมของนักศึกษาต่างชาติหลายๆชาติ เช่น จีน
เวียดนาม สวีเดน แต่ละหอจะแบ่งโซนชาย-หญิง โดยส่วนใหญ่ชนั ้ ของผูช้ ายจะโซนด้านล่างของแต่ละหอ
เรือ่ งความปลอดภัยของทีน่ ่ีถอื ว่าดีมากๆ การปรับตัวอย่างแรกเลยเมือ่ มาถึงญีป่ ุ่นคือ สภาพอากาศทีน่ ่ี
ค่อนข้างจะหนาวและลมแรงมากเป็ นพิเศษ แต่ช่วงทีม่ าถึง (ปลายเดือนกันยายน) ยังเป็ นหน้าร้อนของทีน่ ่ี
อยูจ่ งึ ไม่ค่อยแตกต่างกับประเทศไทยมาก แต่พอเริม่ เข้ากลางเดือนตุลาคมอากาศเย็นเร็วมาก ระวังจะ
เป็นหวัดกันได้ง่ายๆ ถ้าพกยามาจากไทยด้วยจะดีมาก เพราะยาทีญ
่ ่ปี นุ่ จะค่อนข้างอ่อน บรรเทาอาการ
ได้ชา้

ถ้าเป็ นห่วงเรือ่ งการใช้ชวี ติ ทีน่ ่ี การทาเอกสารสาคัญต่างๆ จะมีตวิ เตอร์คนญีป่ ุ่นทีท่ างโทโฮคุได้จดั เตรียม
ไว้ให้เด็กแลกเปลีย่ น ติวเตอร์ช่วยพาไปทาเอกสารต่างๆ รวมถึงการเดินทางไปมหาลัย รวมถึงสถานที่
สาคัญทีต่ อ้ งรูเ้ มือ่ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซือ้ โรงพยาบาล และยังได้รบั

การต้อนรับโดยการพาไปกินของอร่อยของเซนไดอีกด้วย นันก็
่ คอื ลิน้ วัวย่างเป็ นของขึน้ ชื่อประจาเมือง
เซนได รวมถึงซุนดะโมจิทไ่ี ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก

ส่วนเรือ่ งการเรียน ชีวติ ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลักทัง้ ในการฟงั และการ
พูด เพราะทุกวิชาจะเรียนและอภิปรายเป็ นภาษาอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยมีวชิ าให้เลือกเรียน
หลากหลายสาขามาก แต่ละวิชาก็มคี วามน่ าสนใจแตกต่างกันไป แต่ละเทอมจะมีวชิ าทีเ่ ด็กมา
แลกเปลีย่ นทีน่ ่สี นใจมากเป็ นพิเศษคือ วิชาทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรูป้ ระเพณี วัฒนธรรมของชาวญีป่ นุ่ ทีน่ ่ี
ทางมหาวิทยาลัยจะให้เวลาทดลองเข้าเรียนแต่ละวิชาประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อให้เวลาในการตัดสินใจ
ลงทะเบียนเรียนวิชาทีเ่ ราชอบ ทีเ่ ราสนใจ แต่สงิ่ ทีท่ ุกคนจะได้เรียนเหมือนกันก็คอื ภาษาญี่ปนุ่ ก่อนทีจ่ ะ
เริม่ เรียนก็จะมีการสอบวัดระดับภาษาญีป่ ุ่น เพื่อแบ่งระดับการเรียนว่าเด็กแลกเปลีย่ นแต่ละคนจะต้อง
เรียนทีร่ ะดับไหน โดยปกติแล้วเราจะเรียนภาษาญีป่ ุ่นสัปดาห์ละ 2 วัน เรียนวันละ 2 คาบ การเดินทาง
ไปโรงเรียนก็ไปได้หลายวิธ ี ทัง้ เดินไป นัง่ รถบัสไป ขึน้ รถไฟใต้ดนิ และจักรยาน แต่ส่วนใหญ่
ชาวต่างชาติทม่ี าแลกเปลีย่ นทีน่ ่ีจะไม่ค่อยมีพน้ื นฐานทางภาษาญีป่ ุ่นมากนัก บางคนก็ไม่เคยเรียนมา
ก่อนเลย ทาให้คดิ ว่าโชคดีทไ่ี ด้เรียนทีส่ ถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุ่นมาเยอะ ทาให้ได้มาต่อยอดทีป่ ระเทศ
แม่ภาษาเองเลย ไม่คดิ ว่าจะได้มโี อกาสมาใช้ภาษาญีป่ ุ่นทีเ่ รียนมา ถือว่าคุม้ มากๆแล้วทีไ่ ด้ใช้ภาษาใน
การใช้ชวี ติ ทีน่ ่ดี ว้ ยตัวเอง การเอาตัวรอด การเดินทางต่างๆ และทุกๆวันจะมีการบ้านให้ไปศึกษาว่า
วัฒนธรรมของญีป่ นุ่ ว่าคืออะไร มีความสาคัญอย่างไร พอให้เราได้เข้าใจเบือ้ งต้น หลังจากนัน้ จะเป็ นงาน
กลุ่มให้เราแสดงความคิดเห็นของแต่ละประเทศ แลกเปลีย่ นว่าประเทศของตัวเองต่างกับเพื่อนยังไง แต่

บางวันก็จะมีกจิ กรรมเสริมออกไปเรียนนอกสถานทีพ่ าชมสถานทีจ่ ริงของธรรมชาติบา้ ง เหมือนได้ไป
เทีย่ วไปในตัว
นอกจากเรือ่ งเรียนแล้ว ทางมหาลัยโทโฮคุยงั มีชมรมทีค่ อยสนันสนุนรักเรียนต่างชาติซง่ึ จะคอยจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสนิทสนมและรูจ้ กั กันมากขึน้ ซึง่ กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็ นปาร์ตใ้ี นช่วงเสาร์
หรือ อาทิตย์และในแต่ละปาร์ต้ี ก็มธี มี งานต่างๆกันไปให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกและมีเรือ่ งให้พดู คุยกัน
บางทีกจ็ ดั เป็ นกิจกรรมเดินสารวจเมือง วันแข่งกีฬา ทริปค้างคืนต่างๆ ซึง่ กิจกรรมเหล่านี้แหละทีจ่ ะทาให้
เราสามารถมีเพื่อนใหม่ๆได้จากคนหลายๆชนชาติ ซึง่ ทุกกิจกรรมก็จะมีค่าเข้าร่วมแต่กไ็ ม่ได้แพงมากนัก
เพราะเงินเหล่านัน้ ก็จะกลายไปเป็นอาหารและเครือ่ งดื่มให้พวกเราได้ทานกัน ซึง่ ผมก็ได้เพื่อนจาก
กิจกรรมพวกนี้แหละ

เพื่อเป็นการสร้างความสาพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึน้ ไปอีก ทางโครงการ IPLA ยังมีการนัดกินข้าวอาทิตย์ละ 1
วัน เพื่อให้ทุกคนได้มาเจอและพูดคุยกัน อาจจะเป็นระยะเวลาสัน้ ๆแต่ว่ามันสนุกมากเลย เพราะทุกคน
ต่างมีวชิ าทีต่ นเองสนใจจะเรียนต่างกัน ดังนัน้ การกินข้าวร่วมกันแค่วนั เดียวในหนึ่งอาทิตย์จงึ เป็นวัน
เดียวทีจ่ ะได้พดู คุยซึง่ กันและกัน

สุดท้ายนี้กอ็ ยากฝากไว้ว่าสาหรับใครทีช่ อบการเข้าสังคม พบปะผูค้ นจากทีซ่ กี โลก อยากเรียนรู้
วัฒนธรรมญี่ปนุ่ โครงการ IPLA ก็เป็นอีก 1 ตัวเลือก เพราะเราจะได้ใช้ทงั ้ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญีป่ นุ่
ควบคู่กนั ไป ทัง้ นี้กข็ น้ึ อยูก่ บั ความสามารถและความตัง้ ใจของเราด้วยว่าเราต้องการอะไร และอยาก
พัฒนาตัวเองไปด้านไหน เมืองเซนไดเป็ นเมืองทีค่ ่อนข้างเงียบสงบ สถานทีเ่ ทีย่ วค่อนข้างน้อย เรียกว่า
เป็นเมืองทีเ่ หมาะสาหรับการตัง้ ใจเรียนเลยก็ว่าได้(หัวเราะ) ถ้าใครติดเทีย่ ว ก็อาจจะไม่ใช่ตวั เลือกทีด่ สี กั
เท่าไร แต่สาหรับคนทีต่ อ้ งการเรียนรูจ้ ริงๆ มีความเป็ นตัวของตัวเอง ก็อยากให้ลองมา เพราะอยู่ทน่ี ่ี
แม้ว่าจะมีบดั ดีค้ อยช่วยเหลือทุกอย่างแต่ว่า ก็ตอ้ งสูช้ วี ติ อยูด่ ี ก็สุดท้ายใครสนใจก็สๆู้ นะครับ อยากให้มา
เจอประสบการณ์ดๆี แบบทีเ่ ราเจอ และมันจะเป็ นความทรงจาทีด่ ตี ลอดไป

