เริ่มรู้จกั โครงการนี ้จากเพื่อนในกลุม่ ที่ไปมาเมื่อปี ที่แล้ ว ตอนแรกคิดว่าไม่อยากไปเพราะเคยไปมาตอนม.5
เคยไปอยูม่ า 1 ปี แต่อีกความคิดนึงก็อยากไปเพราะไม่เคยใช้ ชีวิตแบบอิสระหรื อแบบนักศึกษาที่ญี่ปนุ่ มาปี นี ้ก็
เลยไป พอไปถึงที่นนั่ ก็สอบแบ่งห้ องที่นนั่ ก็มีคลาส A จะได้ เรี ยนครึ่งวันเช้ าส่วนคลาส B จะได้ เรี ยนครึ่งวันบ่าย
ซึง่ ผลออกมาได้ อยู่ห้อง A8 และต้ องเรี ยนเช้ าตอนแรกก็กงั วลมากเพราะที่มากันทุกคนเรี ยนบ่ายหมดเลย มี
เรี ยนเช้ า 2 คน และได้ อยู่คนละห้ องกัน กลัวจะไม่มีเพื่อน แต่พอวันแรกที่ไปเรี ยนก็ได้ เจอกับรุ่นพี่ที่ TNIและรุ่นพี่
คนไทยอีกคนที่ไปเรี ยนด้ วย เลยทาให้ ไม่ตื่นเต้ นและไม่กลัว แต่ก็มีตกใจที่วา่ คนในห้ องไม่พดู ภาษาอื่นเลย
นอกจากญี่ปนุ่ หรื อภาษาของตัวเอง เลยทาให้ เรากล้ าที่จะพูดและทาให้ เก่งขึ ้นด้ วย ส่วนเวลาสอบยอมรับว่า
ค่อนข้ างกดดันเพราะว่าพอผิดเกิน 3 ข้ อเหมือนจะโดนมองหน้ ากัน แต่ก็ผ่านไปได้ ด้วยดี คลาส A มีกิจกรรม
มากมาย เช่น การไปซ้ อมแผ่นดินไหว น ้าท่วม หนีไฟ หนีพายุ ซึง่ กิจกรรมเหล่านี ้ทาให้ ได้ ร้ ูจกั เพื่อนในห้ องเพิ่ม
มากขึ ้นด้ วย และนอกจากนันยั
้ งมีกิจกรรมอีก 1 อย่างสาหรับนักศึกษาTNI ที่เรี ยนคลาด A ก็คือการไป
แลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย Toyo ซึง่ จากกิจกรรมนี ้ทาให้ มีเพื่อนมากขึ ้น และเป็ นคนญี่ปนุ่ 2 คน พอวันต่อมามี
ไปศึกษาที่บริษัท Honda เป็ นบริษัทที่ใหญ่มากๆ ได้ เห็นรถที่เพิ่งจะผลิตออกมาใหม่ ได้ นงั่ ฟั งเรื่ องราวเกี่ยว
Honda มากมาย และกิจกรรมสุดท้ ายคือได้ กลับไปที่มหาวิทยาลัย Toyo ไปเจอกับนักศึกษาอีกกลุม่ ที่ไม่ใช่
กลุม่ เดิม ทาให้ เพื่อนคนญี่ปนนั
ุ่ นเพิ
้ ่มมากขึ ้น และนอกจากนันได้
้ ไปฟั งการสอนคอมพิวเตอร์ ร่วมกับนักศึกษา
ปริญญาโทด้ วย นอกจากกิจกรรมของที่ ABK แล้ ว ยังมีกิจกรรมสาหรับคนที่มาโครงการ2เดือนด้ วย วันเสาร์
แรกที่หยุดได้ ไปซ้ อมแผ่นดินไหว แต่ไม่ใช่ที่เดียวกับของ ABK ก็ทาให้ คนที่มาด้ วยกันนันสนิ
้ ทมากขึ ้น และไป
บริษัท Panasonic เป็ นบริษัทที่ใหญ่มากๆและตอนนี ้กาลังทาเรื่ องเกี่ยวกับ โอลิมปิ คที่กาลังจะจัดขึ ้นในปี 2020
ด้ วย และนอกจากนันยั
้ งมีการไปอยู่โฮสด้ วยคือไม่เคยไปอยูม่ าก่อนเลยรู้สกึ กังวลนิดหน่อย ไม่ร้ ูว่าจะได้ นอนกับ
ใคร หรื อได้ โฮสแบบไหนแต่สดุ ท้ ายก็คลายความกังวลเพราะได้ โฮสที่นา่ รักมากๆ เหมือนได้ พี่สาวกับพี่ชายเพิ่ม
รู้สกึ ดีมากเพราะเป็ นอะไรที่แปลกใหม่ และได้ ใช้ ภาษามากขึ ้นด้ วย และนอกจากนันในวั
้ นหยุดก็ไปเที่ยวหลายๆ
ที่ ไม่วา่ จะเป็ น Sugamo, Ikebukuro, Shinjuku, Shibuya, Akihabara, Harajuku และมีการจัดกิจกรรม Thai
Festival ที่สวย Yoyogi ซึง่ มีอาหารไทยมากมาย และมีคอนเสิร์ตจากศิลปิ นคนไทยเยอะมาก ไม่วา่ จะเป็ นวง
Seoson5, Zeal สนุกมากๆ และทาให้ ร้ ูวา่ คนไทยมาประเทศญี่ปนเยอะมากจริ
ุ่
งๆ และตอนเกือบท้ ายเป็ น
อาทิตย์ที่คอ่ นข้ างยุง่ มากๆ เพราะต้ อง Project TNI ต้ องนาเสนอที่ ABK และ Toyo ฟั งด้ วย สคริปต์เราก็ต้องทา
เองทุกอย่าง และช่วงนี ้ก็มีกล่าวสุนทรพจน์ของตัวเองด้ วยถึงจะเป็ นอาทิตย์ที่เหนื่อยแต่ก็ดีใจมากและคุ้มค่า

เพราะสิ่งที่เราทานันได้
้ ถ่ายทอดมหาวิทยาลัยของเราให้ คนอื่นๆได้ ร้ ู และมีการแลกเปลี่ยนกับเด็ก Toyoอีกครัง้
และทาให้ ได้ เพื่อนใหม่มากมาย
พอเรี ยนจบก็มีไป Tokyo Disney Land ก่อนกลับสนุกมากๆ ทุกอย่างน่ารักไม่วา่ จะเป็ นขบวนพาเรดของ
เหล่าตัวการ์ ตนู และเครื่ องเล่นต่างๆ ทุกอย่างที่นี่ทาดีมากไม่วา่ จะเป็ นอาหาร การรอคิวของเล่น พื ้นก็สะอาด
และเป็ นพื ้นที่กนั ลื่นด้ วยนอกจากนันก็
้ ไปกินข้ าวกับเพื่อนสนิทในห้ องเป็ นคนมองโกเลีย ทาให้ ได้ เรี ยนรู้
ภาษาญี่ปนที
ุ่ ่เป็ นคาของผู้ชาย และได้ ใช้ ภาษาญี่ปนมากขึ
ุ่
้นด้ วย และนอกจากนันก็
้ ไปเมือง Akihabara ไปกิน
ข้ าวกับเพื่อนที่มหาวิทยาลัย Toyo ที่เป็ นคนญี่ปนุ่ ได้ อยูด่ ้ วยกันทังวั
้ น ไปเล่นเกมไปถ่ายรูปและซื ้อของทาให้ ได้
ใช้ ภาษมากขึ ้น
2 เดือนที่ผา่ นมาอ่าจจะเป็ นเวลาสันๆที
้ ่สนุกและมีความทรงจาดีๆมากมาย มากกว่าตอนที่ไป1ปี ได้ ใช้ ภาษา
ที่มากขึ ้น สังคมค่อนข้ างอิสระและโตขึ ้นถือว่าเป็ นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ดีใจที่ได้ ไปโครงการดีๆแบบนี ้
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