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ฉนัไดเ้ขา้ร่วมโครงการศึกษาแลกเปล่ียนเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.2559 ท่ี 

Muroran Institute of Technology ซ่ึงตั้งอยูใ่นเมืองมุโรรัน จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น มุโรรันเป็นเมืองท่ีอุ่นท่ีสุดใน
เกาะฮอกไกโด แต่เน่ืองจากเกาะฮอกไกโดตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่น ถึงจะเป็นเมืองท่ีอุ่นท่ีสุด แต่อากาศก็ยงัเยน็
มากอยูดี่ โดยในช่วงแรกท่ีไปถึงมีอุณหภูมิประมาณ 5 องศาเซลเซียส และร้อนท่ีสุดในช่วงเดือนกรกฎาคมซ่ึงเป็นฤดูร้อน 
อุณหภูมิประมาณ 27 องศาเซลเซียส 
 
การเรียนและห้องวจิยั 

Muroran Institute of Technology ภาคการศึกษาท่ี 1 มีระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนกรกฏาคม 
โดยวชิาท่ีฉนัลงทะเบียนเรียนมีทั้งหมด 7 วชิา ไดแ้ก่ 

1) Information Theory : เรียนเก่ียวกบัการเขา้รหสัขอ้มูล โดยทฤษฎีท่ีใชใ้นการเรียนคือหลกัความน่าจะเป็น 
2) Basic Information Media : เรียนพ้ืนฐานเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 

และพ้ืนฐานการเขียนรายงานและท าสไลดส์ าหรับน าเสนองานวจิยั 
3) Object Oriented : เรียนเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Java เป็นคาบปฏิบติัการเขียนโปรแกรม โดยโปรแกรมท่ีได้

เขียนมี 2 ช้ินคือเคร่ืองคิดเลข และโปรแกรมแชท 
4) วิชาแลกเปล่ียนวฒันธรรม : เป็นการน าเอานักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาญ่ีปุ่นมาเรียนร่วมกัน ได้เรียนรู้

เก่ียวกบัความต่างของวฒันธรรมในแต่ละประเทศ 
5) ภาษาญ่ีปุ่น A : เรียนไวยกรณ์ของภาษาญ่ีปุ่น และการน าไปใชใ้นการสนทนาส่ือสาร 
6) ภาษาญ่ีปุ่น B : เรียนไวยกรณ์ของภาษาญ่ีปุ่น และการเขียนภาษาญ่ีปุ่น 
7) ภาษาญ่ีปุ่น C : เรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นจากรายการโทรทศัน์ โดยในคาบเรียนอาจารยผ์ูส้อนจะเปิดรายการโทรทศัน์

ใหดู้ นกัศึกษาจะตอ้งดูและท าความเขา้ใจ รวมถึงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาของรายการนั้นๆ 
ซ่ึงมีตารางเรียนดงัน้ี (วชิา Object Oriented เรียนเพียง 5 คร้ังจึงไม่ไดร้วมอยูใ่นตารางเรียน) 

 
 

ฉันได้เข้าไปอยู่ในห้องวิจัยของอาจารย์ชิโอยะ ซ่ึงมีช่ือของห้องวิจัย คือ 確率システム (Probability 
System) โดยมีหัวข้อวิจัย 4 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ 1) Neural Network 2) Image Processing for Science 3) Data Mining 
4) Reinforcement Learning สมาชิกของห้องวิจยัประกอบดว้ยนกัศึกษาปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 5 คน และปริญญาตรี
ปีท่ี 4 อีก 8 คน งานท่ีฉันไดรั้บมองหมายให้ท าในห้องวิจยัคือการออกแบบเทมเพลตของโฮมเพจของห้องวิจยั รวมถึงการ
เขียนไฟล ์css ดว้ย แต่ในส่วนเน้ือหาของโฮมเพจ สมาชิกในหอ้งวจิยัคนอ่ืนจะน าไปท าต่อเอง 



 
การใช้ชีวติประจ าวนั 

ในช่วงระหว่างการศึกษาแลกเปล่ียนเป็นเวลา 6 เ ดือนท่ี Muroran Institute of Technology ฉันพักอยู่ใน 
อพาร์ทเมน้ท์ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติของทางมหาวิทยาลยั โดยพกัอยูก่บันักศึกษาชาวอินโดนีเซียช่ือวิยนัตี เป็นห้องพกั
แบบ 2 คน มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวใ้ห้คือ เตียง โต๊ะท างาน ฮีตเตอร์ ตูเ้ย็น 
ไมโครเวฟ เตาแก๊ส เคร่ืองซกัผา้ หมอ้หุงขา้วและเคร่ืองครัวต่างๆ สามารถท าอาหารรับประทานเองได ้หรือไปรับประทานท่ี
โรงอาหารของมหาวทิยาลยัก็มีราคาไม่สูงมากนกั 

จากหอพกัสามารถเดินไปมหาวิทยาลยัได้โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที ในระแวกใกลเ้คียงมีทั้ งซุปเปอร์ ร้าน
สะดวกซ้ือ ร้านอาหาร ไปรษณีย ์และธนาคาร หากตอ้งการจะเขา้ไปในเมืองก็สามารถนัง่รถบสัได ้โดยใชเ้วลาประมาณ 10 
นาที 

นกัศึกษาแลกเปล่ียนทุกคนจะมีติวเตอร์ 1 คนท าหนา้ท่ีคอยดูแลให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการใชชี้วิตประจ าวนั หรือ
ช่วยเหลือเร่ืองการเรียนและการจดัการเอกสารต่างๆ โดยติวเตอร์จะเป็นนกัศึกษาท่ีอยูใ่นห้องวิจยัเดียวกนั ติวเตอร์ของฉัน
ช่ือพ่ีอาร์ม ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโท นอกจากพ่ีติวเตอร์แลว้ก็ยงัมีรุ่นพ่ีนกัศึกษาชาวไทยท่ีก าลงัศึกษาอยูท่ี่ Muroran 
Institute of Technology คอยใหค้วามช่วยเหลือกนัอยูเ่สมอเช่นกนั 
 
กจิกรรม 

Welcome Party : ในช่วงแรกมีการจดั Welcome Party จากหลายๆ ฝ่าย ทั้งรุ่นพ่ีชาวไทย, อาจารยแ์ละนกัศึกษาใน
หอ้งวจิยั, Muroran Institute of Technology, ศูนยน์กัศึกษาต่างชาติของ Muroran Institute of Technology และศูนยน์กัศึกษา
ต่างชาติของมุโรรัน ท าใหไ้ดท้ าความรู้จกักบัทั้งนกัศึกษาต่างชาติ และนกัศึกษาญ่ีปุ่น 

 
  

 
 



Niseko : ศูนยน์กัศึกษาต่างชาติของ Muroran Institute of Technology ไดจ้ดัโปรแกรมให้นกัศึกษาของ TNI ท่ีไป
แลกเปล่ียนทั้งระยะยาวและระยะสั้นไดไ้ปเท่ียวดว้ยกนัท่ี Niseko โดยไดไ้ปชมภูเขาไฟ เล่นเล่ือนหิมะ และแช่ออนเซ็น 

  
 

Onihanabi : ไปดูเทศกาลดอกไม้ไฟยกัษ์ท่ีเมืองโนโบริเบ็ตสึซ่ึงอยู่ข ้างๆ เมืองมุโรรัน เป็นการแสดงๆสั้ นๆ
ประมาณ 20 นาที โดยมีรถของทางมหาวทิยาลยัไปรับ-ส่ง และไม่เสียค่าใชจ่้าย 

  
 

งานเทศกาลท่าเรือมุโรรัน : ทุกๆ ปีเมืองมุโรรันจะมีการจดังานเทศกาลท่าเรือ โดยหน่วยงานต่างๆ จะฝึกซอ้มการ
ร าแบบญ่ีปุ่น และเดินขบวนร ารอบเมือง Muroran Institute of Technology เองก็มีการฝึกซอ้มและส่งสมาชิกเขา้ร่วมในการ
เดินขบวนเช่นกนั ซ่ึงสมาชิกท่ีส่งไปเขา้ร่วมก็เป็นนกัศึกษาต่างชาตินัน่เอง และคนท่ีเขา้ร่วมการร าก็จะตอ้งแต่งชุดแบบญ่ีปุ่น
ดว้ย ผูห้ญิงจะไดใ้ส่ชุดยกูาตะ ส่วนผูช้ายจะไดใ้ส่เส้ือฮปัปิ 

 
 

กิจกรรมท่ีศูนยน์กัศึกษาต่างชาติของ Muroran Institute of Technology จดัใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมยงัมีอีกมาก เช่น พิธี
ชงชา, นั่งเรือออกไปชมปลาโลมากลางทะเล, ปีนเขา, ตั้งแคมป์ เป็นตน้ ซ่ึงการเขา้ร่วมนั้นข้ึนอยู่กับความสมคัรใจของ 



ตวันักศึกษาเอง และจ านวนคนท่ีสามารถเขา้ร่วมไดก็้มีจ ากัด หากไปลงช่ือเขา้ร่วมช้าก็อาจท าให้จ านวนคนเต็มและไม่
สามารถเขา้ร่วมได ้
 

จากการศึกษาแลกเปล่ียนท่ี Muroran Institute of Technology เป็นระยะเวลา 6 เดือน ท าให้ไดรั้บทั้งประสบการณ์
ท่ีดีและความรู้มากมาย เปิดโลกทศัน์ในการเรียนรู้พฒันาศกัยภาพของตวัเอง รวมถึงไดพ้ฒันาทกัษะการใชภ้าษาญ่ีปุ่นจาก
ทั้งการเรียนและการใชชี้วิตประจ าวนัอีกดว้ย เมืองมุโรรันค่อนขา้งเงียบเหงา แต่ก็เรียกไดว้า่มีบรรยากาศสงบเหมาะสมแก่
การเรียน การปรับตวัในการใชชี้วติอยูท่ี่น่ีไม่ใช่เร่ืองยาก โดยส่วนตวัแลว้คิดวา่ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีอาศยัอยูง่่าย และยงัไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากสตาฟของศูนยน์ักศึกษาต่างชาติของ Muroran Institute of Technology และพ่ีติวเตอร์อยา่งเต็มท่ี ท าให้
สามารถใชชี้วติประจ าวนัและเขา้เรียนวชิาต่างๆ ไดอ้ยา่งราบร่ืน 
 
 

นุชนรินทร์ ส าราญฤทธ์ิ 
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