
  

เราจะอยูไ่ด้ไหมเนี่ย ตัง้เป็นปีเลยนะ แตก็่รู้สกึอุน่ใจขึน้ท่ีทริปนีม้ีเพือ่นมาด้วยอีกคน  การเดินทางมาเซนได สามารถเลอืกสนามบินที่

จะมาลงได้สองแบบ อยา่งแรกคอืบินตรงจากสวุรรณภมูิ (BKK)-เซนได(SDJ) แตร่าคาตัว๋คอ่นข้างจะแพงและหาไฟลท์บินตรงยากอยู่

พอสมควร เราจึงเลอืกอยา่งที่สองคือ บินมาลงโตเกียวแล้วตอ่ชินคงัเซนอีกที จากไทยมาญ่ีปุ่ นใช้เวลาประมาณ 6 ชัว่โมงก็ถึงญ่ีปุ่ น

แล้ว หลงัจากนัน้เราก็ขึน้ชินคงัเซนจากสถานีโตเกียว ไปสถานเีซนได ราคาประมาณ 11,000 เยน ใช้เวลาประมาณ 90 นาที ก็ถงึเซน

ไดเลย  ตื่นเต้นกบัการนัง่ชินคงัเซนมาก เพราะเป็นการขึน้ชินคงัเซนครัง้แรก แตพ่อได้ขึน้ปุ๊ ป หลบัเป็นตายเลยเพราะเหน่ือยจากการ

นัง่เคร่ืองบินรอบดกึ แถมยงัต้องยกกระเป๋าใบใหญ่ขึน้ลงบนัไดในสถานียอ่ยๆ แอบงีบได้สกัพกัก็ถึงเมืองเซนไดแล้วคะ่                  

                         

แตเ่นื่องจากเราไมรู้่ลายระเอียดการเดินทางจากสถานีเซนไดเข้าไปยงัหอพกัที่มหาวิทยาลยัหาไว้ให้ เราเลยนัง่แทกซี่มากบัเพื่อนแล้ว

บอกจดุหมายปลายทางให้กบัคณุลงุคนขบัแทกซี่ แตจ่ริงๆแล้วจากสถานเซนไดไปหอพกั เราสามารถนัง่รถบสัสาย 899 , 999 , 990 

จากป้ายรถบสัเบอร์ 9 จากหน้าสถานี แล้วกดกร่ิงลงที่ป้าย Tohoku-fukushidai mae หรืออีกทางคือนัง่รถไฟใต้ดินไปลงสถานี 

 สวสัดีค่ะ ดิฉนั นางสาวชลลดา มาสิลีรังสี เป็น

นัก ศึ กษ า คณะบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  ส า ข า ก า ร

บริหารธุรกิจญ่ีปุ่ น(BJ)  ชัน้ปีที่ 4  ได้มีโอกาส

ได้รับทุนการศึกษาไปแลกเปลี่ยนระยะยาวที่

ญ่ีปุ่ น เป็นเวลา 1ปี ที่มหาวิทยาลยัโทโฮค ุเมือง

เซนได จงัหวดั มิยากิ  ซึ่งเป็นการมาญ่ีปุ่ นครัง้ที่

2 จึงไม่ค่อยกังวลเร่ืองการนัง่รถไฟที่ญ่ีปุ่ นมาก

นกั แต่ก็ยงัตื่นเต้นอยูด่ี เนื่องจากไมเ่คยต้องหา่ง

จากครอบครัวเป็นเวลานาน ท าให้รู้สกึกลวัวา่  

 



KITAYAMA ก็ได้ ซึง่พอรถได้จอดที่ปลายทางแล้ว ปรากฏวา่หอพกัอยูไ่กลจากตวัเมืองแคป่ระมาณ 5กิโลเมตรเอง น่ีก็ถือเป็นการขึน้

แทกซีญ่ีปุ่ นครัง้แรกอีกเช่นกนั เราเลือกหอพกัที่ช่ือ University House Sanjo2 เพราะว่าเป็นหอเดียวที่ดสูะอาดมากที่สดุ แตค่า่หอ

จะแพงกวา่หออื่นเลก็น้อยและยงัเป็นหอใหม่สดุด้วย ทกุหอพกัเป็นหอพกัรวมของนกัศึกษาตา่งชาติหลายๆชาติ เช่น จีน เวียดนาม 

สวีเดน แต่ละหอจะแบ่งโซนชาย-หญิง โดยสว่นใหญ่ชัน้ของผู้ชายจะโซนด้านลา่งของแต่ละหอ เร่ืองความปลอดภยัของที่นี่ถือว่าดี

มากๆ เพราะแต่ละชัน้จะต้องมีคีย์การ์ดเข้ายนูิตของตวัเอง โดยในแต่ละยนูิตจะมีสมาชิกทัง้หมด 8ห้อง และแน่นอนว่าจุดประสงค์

ของการมาแลกเปลยีนคือ การได้พบปะกบัคนตา่งหน้า ดงันัน้คนท่ีมาจากประเทศเดียวกนัสว่นใหญ่จะโดนจบัแยกยนูิตเพื่อทีจ่ะได้ท า

ความรู้จกักบัเพื่อนใหม่ได้ง่ายขึน้ และในหอจะมีครัวรวม ห้องอาบน า้ที่ใช้ร่วมกนั ห้องน า้ เคร่ืองซกัผ้าของหอเราไมไ่ด้ต้องหยอดเงิน

เพิ่ม แตจ่ะไปรวมอยูใ่นคา่น า้คา่ไฟแทน แตห่ออ่ืนๆคือต้องหยอดครัง้ละ 200 เยน 

     

การปรับตวัอย่างแรกเลยเมื่อมาถึงญ่ีปุ่ นคือ สภาพอากาศที่นี่ค่อนข้างจะหนาวและลมแรงมากเป็นพิเศษ แต่ช่วงที่มาถึง

(ปลายเดือนกนัยายน)ยงัเป็นหน้าร้อนของที่น่ีอยู่จึงไมค่่อยแตกตา่งกบัประเทศไทยมาก แตพ่อเร่ิมเข้ากลางเดือนตลุาคมอากาศเย็น

เร็วมาก ระวงัจะเป็นหวดักนัได้ง่ายๆ ถ้าพกยามาจากไทยด้วยจะดีมาก เพราะยาที่ญ่ีปุ่ นจะคอ่นข้างอ่อน บรรเทาอาการได้ช้า 



 

 ถ้าเป็นหว่งเร่ืองการใช้ชีวิตที่นี่ การท าเอกสารส าคญัตา่งๆ จะมีตวิเตอร์คนญ่ีปุ่ นท่ีทางโทโฮคไุด้จดัเตรียมไว้ให้เด็ก

แลกเปลีย่นคนละ 1 คน ท่ีจะคอยช่วยเหลอืเราเร่ืองตา่งๆ หรือสามารถปรึกษาการบ้านก็ได้ ในช่วงแรกๆของการอยูท่ีเ่ซนได ก็ได้ตวิ

เตอร์ชว่ยพาไปท าเอกสารตา่งๆ รวมถงึการเดินทางไปมหาลยั รวมถึงสถานท่ีส าคญัที่ต้องรู้เมือ่เกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน เช่น 

ซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซือ้ โรงพยาบาล และยงัได้รับการต้อนรับโดยการพาไปกินของอร่อยของเซนไดอกีด้วย นัน่ก็คือลิน้ววัยา่ง 

เป็นของขึน้ช่ือประจ าเมืองเซนได รวมถึงซุนดะโมจิที่ได้รับความนยิมเป็นอยา่งมาก 

 

 สว่นเร่ืองการเรียน ชีวิตในมหาวิทยาลยัสว่นใหญ่จะต้องใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกั ทัง้ในการฟังและการพดู เพราะทกุวิชาจะ

เรียนและอภิปรายเป็นภาษาองักฤษทางมหาวิทยาลยัมีวิชาให้เลอืกเรียนหลากหลายสาขามาก แตล่ะวิชาก็มีความน่าสนใจแตกตา่ง



กนัไป แตล่ะเทอมจะมีวิชาที่เด็กมาแลกเปลีย่นที่น่ีสนใจมากเป็นพิเศษคือ วิชาที่เก่ียวกบัการเรียนรู้ประเพณี วฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่ น

ที่น่ี ทางมหาวิทยาลยัจะให้เวลาทดลองเข้าเรียนแตล่ะวิชาประมาณ 2 สปัดาห์เพื่อให้เวลาในการตดัสนิใจลงทะเบียนเรียนวิชาที่เรา

ชอบ ที่เราสนใจ แต่สิ่งที่ทกุคนจะได้เรียนเหมือนกนัก็คือภาษาญ่ีปุ่ น ก่อนที่จะเร่ิมเรียนก็จะมีการสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น เพื่อแบ่ง

ระดบัการเรียนวา่เด็กแลกเปลีย่นแตล่ะคนจะต้องเรียนที่ระดบัไหน โดยปกติแล้วเราจะเรียนภาษาญ่ีปุ่ นสปัดาห์ละ 2วนั เรียนวนัละ 2

คาบ  การเดินทางไปโรงเรียนก็ไปได้หลายวิธี ทัง้เดินไป นั่งรถบสัไป ขึน้รถไฟใต้ดิน และจักรยาน แต่ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติที่มา

แลกเปลี่ยนที่นี่จะไม่ค่อยมีพืน้ฐานทางภาษาญ่ีปุ่ นมากนกั บางคนก็ไม่เคยเรียนมาก่อนเลย ท าให้คิดว่าโชคดีที่ได้เรียนที่สถาบนั

เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ นมาเยอะ ท าให้ได้มาต่อยอดที่ประเทศแมภ่าษาเองเลย ไมค่ิดวา่จะได้มีโอกาสมาใช้ภาษาญ่ีปุ่ นที่ร ่าเรียนมา ถือ

วา่คุ้มมากๆแล้วที่ได้ใช้ภาษาในการใช้ชีวิตทีนี่ด้วยตวัเอง การเอาตวัรอด การเดินทางต่างๆ และทกุๆวนัจะมีการบ้านให้ไปศึกษาว่า

วฒันธรรมของญ่ีปุ่ นช่ือนัน้คืออะไร มีความส าคญัอยา่งไร พอให้เราได้เข้าใจเบือ้งต้น หลงัจากนัน้จะเป็นงานกลุม่ให้เราแสดงความ

คิดเห็นของแตล่ะประเทศ แลกเปลีย่นวา่ประเทศของตวัเองตา่งกบัเพื่อนยงัไง แตบ่างวนัก็จะมีกิจกรรมเสริมออกไปเรียนนอกสถานที่ 

พาชมสถานท่ีจริงของธรรมชาติบ้าง เหมือนได้ไปเที่ยวไปในตวั 

โครงการ IPLA สว่นตวัคิดวา่เป็นโครงการท่ีนา่ประทบัใจมากๆ เนือ่งจากมี IPLANET ที่เป็นนกัเรียนญ่ีปุ่ นของทางมหาวิทยาลยั คอย
ดแูล มานัง่กินข้าวเที่ยงด้วยกนัอยา่งน้อยอาทติย์ละ 1ครัง้ ให้เราได้ปรึกษาปัญหาตา่งๆที่เจอ และโครงการนีย้งัมีปาร์ตีเ้ยอะมากๆไว้
ให้ท าความรู้จกักนัมากขึน้ มีกิจกรรมให้ออกไปท าทกุสปัดาห์ ไมว่า่จะเป็น การไปปิกนิก ไปเที่ยวต้องห้ามพลาดของเมืองเซนได 
กิจกรรมแรลลีใ่ห้รู้จกัเมืองแหง่นีม้ากขึน้  ได้ท าอาหารประจ าชาตติวัเองให้เพื่อนได้กิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ได้เรียนรู้ว่าคนญ่ีปุ่ นที่นี่เขามีวฒันธรรมยงัไง ใช้ชีวิตยงัไง ซึ่งเมื่อได้เจอกับตวัเองและเปรียบเทียบกับเมืองหลวงของญ่ีปุ่ นอย่ าง

โตเกียวแล้ว เซนไดเป็นเมืองที่สงบมากแหง่หนึง่ เราสามารถใช้ชีวิตได้อยา่งสบายกวา่ที่คิด เราสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ง่ายๆ 

สถานท่ีเที่ยวไมห่า่งไกลจากเมือง เป็นเมืองที่ไมวุ่น่วาย ราบร่ืน เพราะเซนไดเป็นเมืองแหง่ต้นไม้ 

 

ได้เจอกบัโฮสต์แฟมมิลี ่ท่ีดแูลเราดีมากๆ พาเราไปท่ีกินของอร่อยขึน้ช่ือของเซนได พาไปรู้จกักบัครอบครัวคนญ่ีปุ่ นท่ีดแูลคนตา่งชาติ

แบบเราๆ 

 



 

ได้รู้จกักบัเพื่อนท่ีมาจากอกีมมุนงึของโลก แลกเปลีย่นวฒันธรรมกนัและกนั  ได้รับมิตรภาพดีดจีากเพื่อนตา่งชาตใินการมา

แลกเปลีย่นครัง้นี ้ มีโอกาสได้ท ากิจกรรมร่วมกบัคนในท้องถ่ินของเมืองเซนไดผา่นการเรียนของทางมหาวิทยาลยัโทโฮคหุลายอยา่ง 

เช่น SUZEME ODORI , CHRISTMAS DAY , พิธีการชงชา การแสดงโนะ  ทศันศกึษาที่โรงเรียนเด็กประถม 



 

 สว่นในวนัหยดุ ก็ได้มีโอกาสไปเทีย่วไฮไลท์ประจ าเมืองเซนได ก็คือ SNOW MONSTER ที่จะมีแคช่ว่งฤดทูี่หิมะตก ปก

คลมุต้นไม้บนภเูขา มีกระเช้าให้ขึน้ไปดถูึงยอดเขาสงูๆ บรรยากาศสวยมาก ที่ส าคญัอากาศก็หนาวมากเช่นกนัคะ่ พอขึน้ไปถึงยอด

เขาแล้วลมแรงมากจนเมด็หิมะสาดเข้าหน้าเหมือนพายเุข้า แตก็่ถือวา่เป็นภาพท่ีประทบัใจอกีอยา่งนงึเลย 

 

 



 โดยรวมแล้ว โปรแกรม IPLA ของมหาวิทยาลยัโทโฮคเุป็นโครงการแลกเปลีย่นระยะยาวที่นา่สนใจเอามากๆ มกิีจกรรมให้

ท าตลอดทัง้ปี แถมยงัได้เพื่อนตา่งชาติกลบัมาอีกด้วย รู้สกึวา่การมาแลกเปลีย่นครัง้นี ้ได้อะไรกลบัไปคิดหลายอยา่งไมว่า่จะเป็น 

เร่ืองของความแตกตา่งทางวฒันธรรม ประเพณี การใช้ชีวิตของคนแตล่ะประเทศ  ได้ความรู้กลบัไปมากมาย อากาศก็เย็นตลอดทัง้ปี 

สว่นตวัแล้วประทบัใจกบัโครงการนี ้และถ้าน้องๆได้มีโอกาส ก็อยากให้มาลองโครงการนีด้ ูมนัมีอะไรเยอะมากกวา่ที่คดิ มากกวา่ที่

เขียนไว้ ลองมาเผชิญด้วยตวัเองดแูล้วจะรู้วา่… มนัสนกุมากเลยละ่ 

 


