โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University (IPLA)
สวัสดีคะ่ ดิฉัน นางสาวบุณยนุช กิตติรัตนวิวฒ
ั น์ ปั จจุบนั ดิฉันกาลังจะจบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ดิฉันได้ รับโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโทโฮคุ โครงการ IPLA เป็ นระยะเวลาหนึง่ ปี รวมถึงได้ รับทุน JASSO
จานวน 80,000 เยนต่อเดือน เป็ นระยะเวลา 10 เดือน มหาวิทยาลัยโทโฮคุถือเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปนุ่ ดิฉันจึง
รู้สกึ เป็ นเกียรติอย่างมากที่ได้ รับโอกาสนี ้ ดิฉันเคยไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปนมาแล้
ุ่
วถึงสองครัง้ แต่เป็ นเพียงการศึกษาระยะสัน้ สอง
เดือนที่โตเกียว และหนึ่งเดือนที่ฮอกไกโด ครัง้ นี ้จึงเป็ นการเรียนรู้ครัง้ ยิ่งใหญ่ครัง้ หนึ่งในชีวิตของดิฉัน

เซนไดเป็ นเมืองที่ไม่ได้ ใหญ่โต มีห้างสรรพสินค้ าหรือสถานที่ทอ่ งเที่ยวมากมายเหมือนดัง่ โตเกียว แต่เซนไดก็เป็ นเมืองที่สวยไปด้ วย
ธรรมชาติ ความร่มรื่น ความสงบและความปลอดภัย ในช่วงแรกที่ดิฉนั ไปถึงเซนได ดิฉันต้ องใช้ เวลาค่อนข้ างนานเลยทีเดียวในการปรับตัวให้
คุ้นเคยและคุ้นชิน เนืองมาจากดิฉันใช้ ชีวิตทังชี
้ วิตในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เคยชินกับการขับรถยนต์หรือนัง่ รถยนต์ที่คนในครอบครัวเป็ น
คนขับ ถึงจะมีไปศึกษาหรือท่องเที่ยวที่ตา่ งประเทศอยูบ่ ้ าง แต่ก็เป็ นเพียงแค่ชว่ งระยะเวลาสัน้ ๆ ดังนันการที
้
่ดิฉนั ได้ ไปแลกเปลี่ยนในครัง้ นีถ้ ือว่า
เป็ นการปรับตัวที่ทาให้ ดิฉันได้ เรียนรู้อะไรต่าง ๆ ได้ เปิ ดโลกให้ กว้ างขึ ้นจากโลกแคบ ๆ เล็ก ๆ ทาให้ ดฉิ ันได้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมายที่ดิฉัน
คิดว่าดิฉันคงไม่ได้ พบถ้ าหากดิฉันยังคงใช้ ชีวิตอยูใ่ นกรอบเล็ก ๆ ของดิฉัน ได้ ลองใช้ ชีวิตด้ วยตัวเอง ซึง่ โดยส่วนใหญ่ดิฉันจะใช้ การเดินแทนการ
ขึ ้นรถเมย์ รถไฟ หรือปั่ นจักรยาน เนื่องมาจากดิฉันไม่คอ่ ยถนัดปั่ นจักรยาน นัน่ จึงเป็ นเรื่องยากของดิฉันในการปั่ นขึ ้นหรือลงภูเขา

ดิฉันพักอยูท่ ี่หอพัก University House Sanjo 2 หอพักแห่งนี ้แบ่งเป็ น 3 ตึก แต่ละตึกมี 4 ถึง 5 ชัน้ แต่ละชันมี
้ แบ่งเป็ น 1 ถึง 2 ยูนิต
และใน 1 หนึ่งยูนิตแบ่งออกเป็ น 8 ห้ อง นอกจากนี ้ในแต่ละยูนิตยังต้ องแตะคีย์การ์ ดก่อนเข้ ายูนิตและยังมีที่ใส่รหัสปลดล็อคก่อนเข้ าห้ องแทนที่
จะเป็ นการพกกุญแจ จึงถือเป็ นหอพักที่คอ่ นข้ างมีความเป็ นส่วนตัว ใหม่ และปลอดภัยเป็ นอย่างมาก เนื่องจากดิฉันเป็ นผู้หญิง ในตอนแรกก็
ค่อนข้ างกังวลเรื่องหอพักแต่เนื่องจากหอพักนี ้มีการแบ่งแยกชันของผู
้
้ หญิงและผู้ชายอย่างชัดเจน รวมถึงไม่อนุญาตให้ เพศตรงข้ ามเข้ ามาในยู
นิตหลังจากสามทุม่ โดยจะมีรปภ.มาเดินตรวจตราตามชัน้ การใช้ ชีวิตอยูห่ อพักของดิฉันจึงไม่มีปัญหาเลยแต่อย่างใด นอกจากนี ้การพักหอพักนี ้
เนื่องมาจากผู้พกั อาศัยในแต่ละยูนิตต้ องมีการใช้ ห้องน ้าและห้ องครัวร่วมกัน ดังนันนอกจากดิ
้
ฉันจะได้ มีเพื่อนตามห้ องเรียนของมหาวิทยาลัย
แล้ ว ดิฉันยังได้ ทาความรู้จกั ได้ ลองใช้ ชีวิตร่วมกับคนต่างชาติ ได้ แบ่งปั นความสุขร่วมกันเช่น การทาอาหารและแบ่งปั นกัน การปรึกษาพูดคุยกัน
การเดินไปซื ้อของใช้ หรือรับประทานอาหารนอกหอพักร่วมกัน เป็ นต้ น การใช้ ชีวิตในหอพักแห่งนี ท้ าให้ ดิฉันได้ เรียนรู้การใช้ ชีวิตของคนแต่ละ
ประเทศและเกิดมุมมองใหม่ ๆ มากมาย

ในช่วงแรกที่ไปถึงเซนไดก็คือ ประมาณปลายเดือนกันยายน อากาศที่นนั่ ค่อนข้ างเย็นสบาย ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปอาจจะเริ่ม
ใส่เสื ้อกันหนาวในประมาณปลาย ๆ เดือนพฤศจิกายน อากาศในช่วงแรกที่ไปถึงถือเป็ นช่วงเวลาที่ดิฉันชอบมากทีส่ ดุ เพราะแต่งตัวค่อนข้ างง่าย
การเดินทางไปข้ างนอกก็คอ่ นข้ างสบายเนื่องจากอากาศดี นอกจากนี ้ยังเป็ นช่วงใบไม้ เริ่มเปลี่ยนสี และเซนไดเป็ นเมืองที่เต็มเปี่ ยมไปด้ วยต้ นไม้
และภูเขา จึงทาให้ ชว่ งนันเป็
้ นช่วงทีส่ วยมาก ๆ พอประมาณใกล้ สิ ้นปี อากาศก็เริ่มเย็นมากขึ ้นเรื่อย ๆ ในตอนต้ นปี เริ่มมีหิมะตก ในบางอาทิตย์ก็
ตกเกือบทุกวัน การเดินทางในช่วงนัน้ ค่อนข้ างลาบากพอตัว เนื่องมาจากดิฉนั มีเรียนรอบ 8 โมง 50 นาที ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่ตรงกันกับคนส่วน
ใหญ่ การได้ ขึ ้นรถเมย์จงึ เป็ นเรื่องที่ไม่แน่นอน เนื่องมาจากในรอบเวลา 8 โมง มีรถเมย์ไปมหาวิทยาลัยเพียงแค่คนั เดียว จึงทาให้ ผ้ คู นค่อนข้ าง
แน่นมาก แต่หากเดินทางไปตัวเมืองก็คอ่ นข้ างสะดวกสบาย เนื่องมาจากมีรถเมย์หลายรอบหลายคัน และในช่วงเวลานี ้ก็ถือเป็ นช่วงเวลาทีด่ ี
มาก ๆ ที่ไปออนเซน บรรยากาศรอบ ๆ ดูขาวเพราะการปกคลุมของหิมะ การได้ แช่น ้าก็เป็ นการได้ ผ่อนคลายให้ สบายตัวและได้ คลายหนาว พอ
ช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคม อากาศก็เริ่มอุน่ มากขึ ้นเรื่อย ๆ อีกทังยั
้ งเป็ นช่วงที่ซากุระบาน ดิฉันได้ มีโอกาสไปดูซากุระกับเพื่อน ๆ
ชาวต่างชาติทงที
ั ้ ่โตเกียวและเซนได ถือเป็ นบรรยากาศที่ตา่ งกัน ทาให้ ความสวยของซากุระนันดู
้ ตา่ งกันตามสภาพแวดล้ อม พอช่วงใกล้ กลับ
เมืองไทยหรื อช่วงใกล้ จบโครงการ อากาศที่เซนไดค่อนข้ างร้ อนมาก ๆ แดดที่นนั่ ค่อนข้ างแรง อาจจะแรงกว่ากรุงเทพฯบ้ านเรา แต่เป็ นช่วงที่ เริ่มมี
เทศกาลต่าง ๆ ที่สาคัญมากมายของเซนได เช่น เทศกาลทานาบาตะ หรือการดูดอกไม้ ไฟ

การลงหน่วยกิจที่นี่ จาเป็ นที่จะต้ องมีอย่างน้ อย 13 หน่วยกิจต่อเทอม โดยวิชาส่วนใหญ่ที่มีให้ เลือกจะเป็ นวิชาเกี่ยวกับสายภาษา
สายศิลป์ และสายบริหาร เกือบทุกวิชาจะถูกสอนเป็ นภาษาอังกฤษ โดยวิชาภาษาญี่ปนจะสามารถเลื
ุ่
อกได้ ตามลาดับความสามารถที่เราได้
สอบวัดระดับเอาไว้ ดิฉันได้ ลงเรียนญี่ปนระดั
ุ่
บ 2 ในเทอมแรกและระดับ 3 ในเทอมที่สอง ส่วนวิชาอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็ นวิชาที่สามารถนามา
ปรับใช้ ได้ กบั สาขาของดิฉัน และวิชาที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมของประเทศญี่ปนุ่
ทาให้ ดฉิ ันได้ มีโอกาสลองทาอะไรหลาย ๆ อย่างที่เป็ น
วัฒนธรรมหรือธรรมเนียมของประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ นสิ่งที่น่าสนใจมาก ๆ การเรียนการสอนของญี่ปนจะเน้
ุ่
นไปทีก่ ารแสดงความคิดเห็น การ
โต้ ตอบ และการมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน นอกจากนี ้ในบางวิชาดิฉันยังได้ มีโอกาสเรียนกับนักศึกษาปริญญาของมหาวิทยาลัยโทโฮคุ ทาให้ ได้ ร้ ูจกั
และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันกับเพื่อน ๆ ต่างชาติ ซึง่ เป็ นการทาให้ ดิฉนั ได้ เห็นมุมมองที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ นอกจากนี ้โครงการ
IPLA จะมีการจับคูต่ ิวเตอร์ หรือพี่เลี ้ยง กับเด็กแลกเปลี่ยนแต่ละคน ทาให้ การใช้ ชีวิตของดิฉันในญี่ปนง่
ุ่ ายขึ ้น เนื่องมาจากกระบวนการหลาย ๆ
กระบวนการของญี่ปนจ
ุ่ าเป็ นต้ องใช้ เพียงแค่ภาษาญี่ปนเท่
ุ่ านันในการสื
้
่อสาร เช่นการเปิ ด-ปิ ดบัญชีธนาคาร การซื ้อซิมการ์ ดแบบจ่ายรายเดือน
ฯลฯ นอกจากนี ้หากดิฉันมีคาถามเกี่ยวกับภาษาญี่ปนจากในชั
ุ่
นเรี
้ ยน ดิฉันก็จะถามพี่เลี ้ยงให้ เธอช่วยอธิบาย ดังนันการมี
้
พี่เลี ้ยงนอกจากจะมี
คนคอยช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ แล้ วยังได้ เพื่อนพูดคุยเพื่อเป็ นการฝึ กภาษาและปรึกษากันอีกด้ วย

สิ่งที่ได้ รับจากการมาโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโทโฮคุ
การได้ ไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโทโฮคุทาให้ ดิฉันได้ ลองทาและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากมาย ทังในห้
้ องเรียนและนอกห้ องเรียน
เหมือนดิฉันได้ ทดลองใช้ ชีวิตจริง ๆ ได้ เรียนรู้วา่ ในบางครัง้ สิ่งที่เราคิด เราฝั น ในความเป็ นจริงมันอาจไม่ได้ สวยงามเสมอไป หรืออาจไม่ได้ แย่
เสมอไป ทุก ๆ สิ่งเกิดจากการเรียนรู้และเข้ าใจ เข้ าใจในวัฒนธรรมที่ตา่ งกัน เข้ าใจในการดาเนินชีวิต หรือแนวคิดที่แตกต่างกัน และได้ ลองใช้
ชีวิตด้ วยตนเอง พึง่ พา และแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง ดิฉันได้ มีโอกาสในการลองใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อื่นที่มาจากคนละประเทศ ได้ ลองเข้ าร่วม
โครงการ Hippo Host Family โดยไปอาศัยและทากิจกรรมร่วมกับคนญี่ปนเป็
ุ่ นเวลา 2 วัน 1 คืน ทาให้ ได้ ร้ ูการใช้ ชวี ิตในแบบของญี่ปนุ่ รวมทัง้
การได้ เข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ ้น หรือที่ตา่ ง ๆ จัดขึ ้นก็ทาให้ ดฉิ ันได้ เรียนรู้วฒ
ั นธรรมต่าง ๆ ของญี่ปนมากมาย
ุ่
ทังสิ
้ ่งที่
เหมือนหรือคล้ ายจากที่เคยเรียน รวมทังสิ
้ ่งที่ตา่ งจากที่เคยเรียน นอกจากนี ้สิ่งที่สาคัญที่สดุ เลยก็คือ ดิฉันได้ พฒ
ั นาการใช้ ภาษาทังภาษาอั
้
งกฤษ
และภาษาญี่ปนจากการพู
ุ่
ดคุยสนทนากับเพื่อน ๆ หรือการใช้ ในชีวิตประจาวัน รวมทังในห้
้ องเรียน เมื่อก่อนที่ดิฉันจะได้ ไปศึกษาแลกเปลี่ ยนใน
ครัง้ นี ้ ดิฉันเป็ นคนไม่คอ่ ยมัน่ ใจในการตอบคาถามในห้ องเรียน การนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน การพูดภาษาญี่ปนหรื
ุ่ อแม้ แต่ภาษาอังกฤษ
เนื่องมาจากดิฉันเป็ นคนไม่คอ่ ยมัน่ ใจ กลัวการพูดผิด ดังนันการได้
้
ไปแลกเปลี่ยนในครัง้ นี ้ ถึงแม้ จะมีเกร็ง ๆ ในตอนแรก แต่เนื่องจากในเกือบทุก
ๆ วิชาเราต้ องมีการแลกเปลี่ยนความคิด และมีการนาเสนอจากการสรุปผลความคิดเห็นในกลุม่ ก็ทาให้ ดฉิ ันรู้สกึ คุ้นชินกับการใช้ ภาษามาก
ยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาญี่ปนุ่ เมื่อทุกคนได้ ขึ ้นระดับ 3 ขึ ้นไปก็จะมีวิชาบังคับให้ ลงคือ ไวทยากรณ์ การพูดและการนาเสนอ ดังนันในทุ
้ กๆ
คาบทุก ๆ คนจะต้ องได้ พดู และนาเสนออย่างน้ อย 3 นาที ดังนันนอกจากการที
้
่จะได้ ฝึกการพูดแล้ วนัน้ ยังได้ ฝึกการเขียน เรียบเรียงประโยค การ
จัดลาดับการพูด ดิฉันคิดว่าวิชาเหล่านี ้เป็ นวิชาที่สาคัญและมีประโยชน์เป็ นอย่างมาก ดังนันการมาแลกเปลี
้
ย่ นในครัง้ นี ้ถือเป็ นสิ่งที่ค้ มุ ค่า
สาหรับดิฉันมาก และเป็ นเหมือนแรงกระตุ้นที่ทาให้ ดฉิ ันรู้ สกึ อย่างเรียนรู้ภาษาทังอั
้ งกฤษและญี่ปนให้
ุ่ มากยิ่งขึ ้น ให้ สามารถพูด อ่าน หรือเขียน
ได้ ดงั่ เจ้ าของภาษา
สาหรับดิฉัน การใช้ ชีวิตในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องที่งา่ ย โดยเฉพาะเมื่อดิฉันมาจากเมืองที่คอ่ นข้ างครึกครืน้ สะดวกสบายในการ
เดินทาง ดังนันสิ
้ ่งเหล่านี ้ที่ดฉิ ันได้ รับ ได้ เรียนรู้ ได้ พฒ
ั นา และได้ สมั ผัสจากการไปแลกเปลี่ยนในครัง้ นี ้จึงทาให้ ดฉิ ันรู้สกึ ภูมิใจ ดีใจที่ครัง้ นึงดิฉัน
ได้ รับโอกาสในการเปิ ดโลก รับประสบการณ์ เรียนรู้สิ่งที่ไม่มีในตารา และได้ พฒ
ั นาภาษาซึง่ เป็ นโอกาสที่ดฉิ ันคิดว่าดิฉันคงไม่มีโอกาสได้ รับ หรือ
ได้ ทามันอีกหากดิฉันเติบโตขึ ้นกว่านี ้ ดิฉันขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนเป็
ุ่ นอย่างสูงที่ให้ โอกาสดิฉันได้ ไปแลกเปลี่ยนเป็ นระยะเวลา
หนึ่งปี ที่ประเทศญี่ปนุ่ ขอบคุณค่ะ

