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รายงานโครงการแลกเปลีย่ นต่ างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย
Tokyo University of agriculture and technology ประเทศญีป่ ุ่ น
การใช้ ชีวติ ในมหาวิทยาลัย
หอพักนักศึกษา
ส ำหรั บ เรื่ องที่ พ กั ของนัก ศึ ก ษำ ทำงมหำวิท ยำลัย เป็ นผู้ด ำเนิ น กำรจัดให้ก ับ นัก ศึ ก ษำที่ เ ข้ำ ร่ ว ม
โครงกำรทุกคน โดยหอพักจะมีอยูส่ องประเภทได้แก่ หอพักในมหำวิทยำลัยที่อำศัยอยูห่ ้องละหนึ่ งคน และ
อพำร์ ทเม้นต์นอกมหำวิทยำลัยที่ตอ้ งอำศัยอยูร่ ่ วมกับเพื่อนร่ วมห้องอีกหนึ่ งคน ซึ่ งผูจ้ ดั ทำนั้นได้อำศัยอยูใ่ น
หอพักของมหำวิทยำลัย นับว่ำเป็ นเรื่ องที่โชคดีมำกเนื่ องจำกค่ำใช้จ่ำยของกำรอยูใ่ นหอพักของมหำวิทยำลัย
นั้นถูกกว่ำกำรอยูน่ อกมหำวิทยำลัยเป็ นอย่ำงมำก
การเดินทาง
เนื่ องจำกผูจ้ ดั ทำอำศัยอยูใ่ นหอพักของทำงมหำวิทยำลัยเวลำไปเรี ยนจึงสะดวกเป็ นอย่ำงมำก แต่ก็มี
บำงวิชำที่จะต้องออกไปเรี ยนที่อีกวิทยำเขตหนึ่ งซึ่ งอยูไ่ กลออกไป โดยกำรเดิ นทำงนั้นสำมำรถเดินทำงได้
สองแบบคือกำรปั่ นจักรยำนและเดินทำงโดยรถไฟ ซึ่ งผูจ้ ดั ทำก็โชคดีเป็ นอย่ำงมำกที่ได้รับจักรยำนมำจำกรุ่ น
พี่ของ TNI เมื่ อปี ที่แล้วที่มำแลกเปลี่ยนที่นี่ ทำให้ไม่จำเป็ น ที่จะต้องซื้ อจักรยำนใหม่ โดยกำรเดิ นทำงไป
เรี ยนอี กวิทยำเขตนึ งนั้นก็ใช้เวลำประมำณ 25 นำทีโดยประมำณ นอกจำกนี้ เวลำที่ จะไปเที่ ยวที่ ไหนหรื อ
อยำกออกไปซื้ อของก็สะดวกและประหยัดเงินได้เป็ นอย่ำงมำก แต่เนื่ องจำกจักรยำนที่ได้รับมำนั้นเป็ นของ
รุ่ นพี่คนก่อนทำให้จะต้องนำจักรยำนไปลงทะเบียนเป็ นชื่อของตัวเองเพื่อรักษำกฏระเบียบของที่นี่อีกด้วย
อาหารการกิน
ในมหำวิทยำลัยมีโรงอำหำรอยู่สองที่ ซ่ ึ งเปิ ดตั้งแต่ 11.30 – 20.00 น. โดยนักศึกษำสำมำรถเข้ำมำ
รับประทำนอำหำรที่นี่ได้ นอกจำกนี้ ยงั มีนักศึ กษำส่ วนใหญ่เข้ำมำนัง่ อ่ำนหนังสื อ ทำกำรบ้ำนที่ นี่อีกด้วย
เนื่ องจำกชั้นสองของโรงอำหำรมี ร้ำนมิ นิมำร์ ทเล็ก ๆ ของมหำวิท ยำลัยที่ เปิ ดขำยขนมอยู่ตลอด เวลำหิ ว
เมื่อไหร่ ก็สำมำรถมำซื้ อกินที่นี่ได้ทนั ที อีกทั้งยังมีอินเทอร์ เน็ตฟรี ให้ใช้ เวลำที่อำกำศหนำวก็สำมำรถมำนัง่
ที่นี่ได้เพื่อประหยัดไฟจำกกำรเปิ ดฮีทเตอร์ ในห้องของตัวเองถือว่ำสะดวกสบำยมำกจริ งๆ
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กิจกรรมระหว่ างการเข้ าร่ วมโครงการ
โครงกำรแลกเปลี่ ย นระยะยำว ณ มหำวิทยำลัย Tokyo University of agriculture and technology
ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ แบ่งนักเรี ยนที่เข้ำร่ วมโครงกำรออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ U1 สำหรับนักศึกษำระยะ
สั้น (6 เดือน) V2 สำหรับนักศึกษำระยะยำว (1 ปี ) และ G3 สำหรับนักศึกษำปริ ญญำเอก โดยผูจ้ ดั ทำเป็ น
นักศึกษำอยูใ่ นประเภท V2
1. กิจกรรมด้ านวิชาการ
ในช่วง 6 เดือนแรกของโครงกำรเป็ นช่วงที่ทำงมหำวิทยำลัยเปิ ดให้นกั ศึกษำลงทะเบียนเพื่อ
เข้ำ ชั้นเรี ยนตำมรำยวิช ำต่ ำ งๆ ที่ จดั ไว้ ซึ่ ง แต่ ล ะวิช ำจะเป็ นวิชำที่ เกี่ ย วข้องกับ วิท ยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี ภำษำญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยนักเรี ยนทุกคนจะต้องลงทะเบียนให้ครบตำมหน่วย
กิ ตที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง กำรเรี ย นกำรสอนของแต่ ล ะวิช ำจะใช้ภำษำอัง กษษ แต่ ใ นส่ วนของรำยวิช ำ
ภำษำญี่ปุ่นนนั้นจะใช้ภำษำญี่ปุ่นในกำรสอน นอกจำกนี้ ยงั มีกำรสอบเพื่อแบ่งระดับของนักเรี ยนว่ำ
อยูใ่ นระดับใด เพื่อให้กำรเรี ยนกำรสอนบรรลุ เป้ ำหมำยของนักเรี ยนมำกที่สุดเนื่ องจำกนักเรี ยนแต่
ละคนก็มีพ้ืนฐำนภำษำญี่ปุ่นในระดับที่ต่ำงกัน ในส่ วนของเรื่ องกำรประเมินผลกำรเรี ยนแต่ละวิชำ
ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะใช้ ก ำรรำยงำนหน้ ำ ชั้ น เรี ยนท ำให้ ไ ม่ มี ก ำรสอบ นอกจำกวิ ช ำภำษำญี่ ปุ่ น
ซึ่ งกำรรำยงำนหน้ำชั้นเรี ยนก็จะมีท้ งั งำนกลุ่มและงำนเดี่ยวทำให้ผจู ้ ดั ทำได้ฝึกควำมกล้ำแสดงออก
ฝึ กทักษะกำรรำยงำนหน้ำชั้นเรี ยนและได้ฝึกภำษำไปในตัวอีกด้วย ส่ วนในช่วง 6 เดือนหลังจะเป็ น
กำรเข้ำไปอยูใ่ นแลปเพื่อทำงำนวิจยั ของตนเอง
2. กิจกรรมทัศนศึกษา
นอกจำกกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนแล้ว ทำงมหำวิทยำลัยยังจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษำตำม
สถำนที่ ต่ำงๆ ให้กบั นักเรี ยนผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำรเพื่อเป็ นกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงเพื่อน
นักเรี ยนกันเองและเพื่อเป็ นกำรสร้ ำงควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับประเทศญี่ปุ่นให้มำกขึ้น โดยตัวอย่ำงกำร
ทัศนศึกษำที่ทำงมหำวิทยำลัยได้จดั ให้ มีดงั ต่อไปนี้
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2.1 กิจกรรมทัศนศึกษำที่ภูเขำ Okutakao เป็ นกิจกรรมที่อำจำรย์พำนักเรี ยนมำชมบรรยำกำศของใบไม้
เปลี่ยนสี ที่ภูเขำ Okutakao ซึ่ งอยูห่ ่ำงจำกมหำวิทยำลัยใช้เวลำประมำณ 45 นำทีโดยรถไฟ ต่อจำกนั้น
นัง่ รถบัสต่อไปอีกเพื่อไปยังภูเขำอีกประมำณครึ่ งชัว่ โมง บรรยำกำศของที่นี่ดีมำก เนื่องจำกอำกำศที่
เย็นกำลังดีรวมทั้งวิวของใบไม้เปลี่ยนสี ที่สวยงำม
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2.2 กิจกรรมสกีทริ ป เป็ นกิจกรรมที่พวกเรำได้มีโอกำสไปเล่นสกีดว้ ยกันที่จงั หวัดฟุคุชิมะ
ซึ่ งห่ำงจำกโตเกียวประมำณ 4 ชัว่ โมงโดยรถบัส กิจกรรมในครั้งนี้ เป็ นประสบกำรณ์
ในกำรเล่นสกีครั้งแรกของผูจ้ ดั ทำและเพื่อนๆ อีกหลำยๆ คน ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่
ค่อนข้ำงเหนื่ อย แต่สนุกมำกๆ

2.3 กิ จกรรมทัศนศึกษำที่ศำลเจ้ำ Okunitama jinja เป็ นกิ จกรรมที่อำจำรย์พำพวกเรำเยี่ยม
ชมที่ศำลเจ้ำใกล้กบั มหำวิทยำลัยและสอนพวกเรำเกี่ ยวกับเรื่ องกำรปฏิ บตั ิตวั เวลำเข้ำ
ศำลเจ้ำ เช่ นกำรล้ำ งมื อ กำรขอพรต่ ำ งๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ แตกต่ ำ งจำกบ้ำ นเรำและเป็ น
วัฒนธรรมในแบบที่ต่ำงออกไป
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2.4 กิจกรรมทัศนศึกษำที่สวนสำธำรณะชิ ชิบุ เป็ นกิจกรรมที่พวกเรำได้ไปเที่ยวที่เขตชิ ชิบุ
จังหวัดไซตำมะซึ่ งอยู่ติดกับโตเกี ยว โดยใช้เวลำกำรเดิ นทำงประมำณ 3 ชัว่ โมงโดย
รถไฟเพื่อมำชมควำมสวยงำมของใบไม้เปลี่ยนสี และเมื่อมำถึงพวกเรำก็เห็นตรงกันว่ำ
คุม้ ค่ำกับกำรมำชมจริ งๆ
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
จำกกำรที่ผจู ้ ดั ทำได้มีโอกำสเข้ำร่ วมโครงกำรแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทำได้รับประสบกำรณ์ ดีๆ
มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่ องของกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ ทั้งภำษำอังกษษและภำษำญี่ปุ่นเนื่ องจำกจำเป็ นที่
จะต้องใช้สองภำษำนี้ ในกำรสื่ อสำรระหว่ำงที่ใช้ชีวิตอยูท่ ี่นน่ั นอกจำกนี้ ยงั เป็ นเรื่ องของกำรปรับตัวเพื่อให้
เข้ำกับสังคมเนื่ องจำกโปรแกรมกำรแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ มีนกั ศึกษำมำจำกหลำกหลำยประเทศทัว่ โลก โดย
แต่ละคนก็มิท ศั นคติ มุ มมองและแนวคิ ดที่ แตกต่ำงกันออกไป แต่ เมื่ อมำใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เรี ยนด้วยกัน
ทำงำนด้วยกันแล้ว แต่ละคนก็ยอ่ มที่จะต้องปรับตัวให้เข้ำกับเพื่อนๆ รวมทั้งตัวของผูจ้ ดั ทำเองด้วย ทำให้เรำ
มีโอกำสได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่แตกต่ำงกันออกไปซึ่ งถือเป็ นกำรเปิ ดมุมมองใหม่ๆ ให้กบั ตัวเอง

ปัญหาทีพ่ บและวิธีการแก้ ไขระหว่ างการเข้ าร่ วมโครงการ
กำรเดินทำงมำแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ทำให้ผจู ้ ดั ทำได้รับประสบกำรณ์ดีๆ มำกมำย แต่เนื่ องจำกเป็ น
สถำนที่ที่ไม่คุย้ เคย อีกทั้งเพื่อนๆ ก็มำจำกหลำกหลำยที่ ทำให้บำงครั้งก็เกิ ดปั ญหำขึ้ น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ปั ญหำทำงด้ำนกำรสื่ อสำร เนื่ องจำกนักเรี ยนที่มำที่นี่บำงคนสำมำรถพูดภำษำญี่ปุ่นได้บำ้ ง ไม่ได้บำ้ งปะปน
กันไป ทำให้ภำษำหลักที่ใช้จึงกลำยเป็ นภำษำอังกษษ ผูจ้ ดั ทำเองก็ไม่ได้พูดภำษำอังกษษคล่องมำกนัก ทำให้
มีปัญหำเล็กน้อย ดังนั้นผูจ้ ดั ทำจึ งต้องพยำยำมฝึ กฝนเรื่ องภำษำ กล้ำพูด กล้ำคุ ยมำกยิ่งขึ้ น เพื่อไม่ให้เป็ น
ปั ญหำและสำมำรถเข้ำกับคนอื่นๆ ได้ นอกจำกนี้เนื่องจำกเพื่อนๆ มำจำกต่ำงถิ่น แต่ละคนก็มีวฒั นธรรมและ
ประเพณี ที่แตกต่ำงกัน มุมมองและทัศนคติก็แตกต่ำงกัน ทำให้แนวคิดเวลำทำงำนกลุ่มร่ วมกันหรื อเวลำที่ใช้
เวลำอยูด่ ว้ ยกัน มีปัญหำเล็กน้อยในช่วงเริ่ มต้น แต่เมื่อเวลำผ่ำนไป แต่ละคนก็เริ่ มที่จะเรี ยนรู ้และปรับตัวเข้ำ
หำกัน ยอมรับและให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน ทำให้ไม่เกิดปั ญหำขึ้นอีก

น.ส.สโรชำ อ่อนแครง

