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สวัสดีครับ ผม กฤชณัท เนาวสัยศรี ชื่อเล่น
เอ็ม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม ได้ มีโอกาสเข้ าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ระยะสัน้ ที่ Shinshu University
วันนี ้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการไป
แลกเปลี่ยนให้ ทกุ ท่านได้ ฟังครับ
การเดินทางจากประเทศไทยมาประเทศญี่ปนุ่ ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง จากนันนั
้ ง่ รถไฟจากสนามบินนาริ ตะมาเปลี่ยนสายที่ชินจูกุ แล้ วต่อมายังสถานีมตั ซึโมโตะ
พอไปถึงที่สถานี ก็มีเจ้ าของหอพักมารับไปยังที่ พกั โดยหอพักของผมเป็ นแบบแชร์ เฮ้ าส์ (Share House) ซึ่งเป็ นบ้ าน
สาหรับผู้ชายเท่านันครั
้ บ ภายในบ้ านนันจะมี
้ อยู่ทงหมด
ั้
10 ห้ อง โดยชันล่
้ าง จะมีห้องนอน 4 ห้ อง , ห้ องครัว , ห้ องน ้า
และชันบนอี
้
ก 6 ห้ อง โดยเราแชร์ ทกุ อย่างภายในบ้ าน เช่น ห้ องครัว ห้ องน ้า ทุกๆเช้ า เวลาเข้ าครัวมาทาอาหารก็จะเจอ
เพื่อนญี่ปนุ่ เป็ นประจา ก็พดู คุยเรื่ องทัว่ ๆกัน บางครัง้ เพื่อนญี่ปนุ่ ก็จะสอนภาษาให้ กบั ผม ก็ทาให้ เราเรี ย นรู้คาศัพท์ใหม่ๆ

อีกมุมหนึ่งสาหรั บแชร์ เฮ้ าส์ : เวลาเพื่อนๆไปเที่ยวก็จะซื ้อขนมมาฝากแล้ วเขียนข้ อความแนบไว้ แล้ วมาวางไว้
ที่ห้องครัว

ด้ านการเรียน : ก่อนที่จะเริ่มเรี ยน ทางมหาวิทยาลัยก็จะมีการสอบวัดระดับภาษาญี่ปนุ่ ก่อนว่าเราจะได้ เรี ยนอยู่ในคลาส
เรี ยนอะไร การเรี ยนนันก็
้ จะมีการทดสอบย่อยเป็ นประจาทุกสัปดาห์ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความกระตือรื อร้ นอยู่ตลอดเวลา อีกทัง้
อาจารย์ยงั มีกิจกรรมโดยต่างๆภายในห้ อง เช่น ให้ ฝึกพูดบ่อยๆเพื่อให้ เกิดความเคยชิน

ติวเตอร์ ของผมเอง (บังเอิญมากเลยเกิดวันและเดือนเดียวกัน)
นอกจากนันแล้
้ วทางมหาวิทยาลัยยังมีตวิ เตอร์ ไว้ ให้ เรา ซึ่งจะทาหน้ าที่ดแู ลเราตลอดช่วงเวลาที่เราอยู่ที่นี่ โดย 1 สัปดาห์ก็
จะมีการนัดเจอกัน1-2 ครัง้ เพื่อมาพูดคุยหรื อแลกเปลี่ยนเรื่ องต่างๆกับเรา บางครัง้ ถ้ ามีเวลาเราก็จะออกไปเที่ยวด้ วยกัน

ด้ านสังคมและวัฒนธรรม : การมาแลกเปลี่ยนในครัง้ นี ้ ทาให้ เราพบเจอเพื่อนๆที่หลากหลายในแต่ละประเทศ เช่น
ญี่ปนุ่ ฝรั่งเศส เวียดนาม อเมริกา เกาหลี จีน เยอรมนี รัสเซีย และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี ้ ผมยังมีโอกาสไปร่วม
กิจกรรมต่างๆอีกด้ วย เนื่องจากตรงกับช่วงเวลาที่มีการจัดงานประจาปี

Koi Koi Matsumoto
งานนี ้ จัดขึ ้นโดยที่จะมีนกั เรี ยนต่างชาติมาในแต่ละประเทศมาเข้ าร่วมกิจกรรม และมีการนาเสนอกิจกรรมต่างๆแต่ละ
ประเทศของตนเอง เช่น กลุม่ พวกผมก็จะนาเสนอเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมต่างๆ อาหาร เครื่ องดนตรี ไทย และ การ
ฝึ กให้ คนต่างชาติลองเขียนชื่อตัวเองเป็ นภาษาไทย โดยคนที่มาร่วมภายในงานนีส้ ามารถทดลองใส่ชดุ ไทยได้ อีกด้ วย

Bon Bon Matsumoto
งานนี ้ก็ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งงานที่มีความสาคัญมากๆเลย เนื่องจากชาวเมืองนี ้จะมาเข้ าร่ วมกิจกรรมกันเป็ นจานวนมาก โดย
ตลอดช่วงเวลาที่มีกิจกรรมก็จะมีการปิ ดถนน แล้ วก็เต้ นรากันอย่างสนุกสนาน โดยงานเริ่มประมาณช่วงบ่ายจนถึงตอนดึก

Fireworks Festival
เป็ นเทศกาลดอกไม้ ไฟที่ใหญ่ที่สดุ บอกเลยว่าคุ้มค่ากับการไปชมมากโดยมีการแสดงดอกไม้ ไฟที่หลากหลายภายในงาน
นัน้ ผู้คนมากันเยอะมาก ถึงขนาดที่ร้านสะดวกซื ้อยังต้ องคนต่อคิวกันยาวมากเพื่อเข้ ามาซื ้อของภายในร้ าน

ความทรงจาทีป่ ระทับใจ : สาหรับผมนันก็
้ จะมีอยู่ 3 เรื่ อง ที่ประทับใจมากๆ คือ การได้ ไปทากิจกรรมอาสาที่โรงเรี ยน
คุณแม่ที่แชร์ เฮ้ าส์ และ การได้ ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ

การได้ ทากิจกรรมอาสา
ผมได้ มโี อกาสมาทากิจกรรมอาสาที่โรงเรี ยนมัธยมต้ น ถึง 2 ครัง้ โดยครัง้ แรก ทางโรงเรี ยนเชิญมา บอกต้ องการนักศึกษา
ต่างชาติมาที่โรงเรี ยนเนื่องจาก เด็กๆอยากจะเจอกับนักเรี ยนต่างชาติบ้าง การมาครัง้ แรกก็ได้ ทากิจกรรมร่วมกันต่างๆกับ
น้ องๆที่โรงเรี ยน ส่วนรอบที่ 2 ผม มากับเพื่อนคนไทยโดยการมาในรอบนี ้เป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับประเทศไทย เช่น ประวัติ
เบื ้องต้ น อาหาร ประเพณีไทย และ วัฒนธรรมไทย รวมถึงมีการฝึ กสอนภาษาไทยโดยให้ เด็กๆลองหัดพูด และมีการเล่น
เกมตอบคาถามแจกรางวัลต่างๆอีกด้ วย เป็ นสิง่ ที่ประทับใจมากๆสาหรับการมาทากิจกรรมอาสาที่โรงเรี ยนนี ้

คุณแม่ ที่แชร์ เฮ้ าส์
สาหรับการมาใช้ ชีวติ ในแชร์ เฮ้ าส์นนั ้ คุณแม่ นันดู
้ แลดีมากตังแต่
้ การรับมาที่บ้าน คอยสอบถามต่างๆว่ามีปัญหาการใช้
ชีวติ ประจาวันหรื อไม่ ตลอดจนถึงทางบ้ านนันจะมี
้ การจัดงานเลี ้ยงให้ 2 ครัง้ คือ ครัง้ แรกเป็ นการเลี ้ยงต้ อนรับเด็กใหม่มา
อยู่ที่บ้านและครัง้ สุดท้ ายคือตอนที่เราจะย้ ายออกจากบ้ าน โดยคุณแม่นนดู
ั ้ แลดีมากเลย วันที่ย้ายออก ก็ยงั คงขับรถไปส่งที่
สถานีและยังมีของที่ระลึกมอบมาให้ อีกด้ วย

การเที่ยวกับเพื่อนๆ
การออกไปเที่ยวกับเพื่อนด้ วยกันทาให้ พวกเราเกิดความสนิทสนมมากยิ่งขึ ้น ช่วงแรกๆผมก็ไม่คอ่ ยกล้ าคุยกับเพื่อนๆสัก
เท่าไรเพราะยังไม่ร้ ูจกั เพื่อนบางคน แต่พอผ่านไปทาให้ เราพูดคุยกันมากยิ่งขึ ้น หรื อ การจัดปาร์ ตี ้ต่างๆก็ทาให้ เราได้ มี
โอกาสพูดคุยกันมากขึ ้น เฮฮา สังสรรค์ไปด้ วยกัน และเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรื อความคิดเห็นต่างๆ

เหตุการณ์ ทไ่ี ม่ มวี ันลืม (Oozone station) !!

เป็ นภาพที่ผมจะจดจาไปตลอดเลยว่าครัง้ หนึ่งเคยไปเที่ยวที่นาโกยา แล้ วได้ ทาโทรศัพท์หล่นระหว่างการเดินทาง
ตอนนันผมคิ
้
ดในในยังไงก็ไม่มีหวังแล้ ว คงไม่มีวนั ได้ คืนแน่ๆ คิดว่าแค่อยากจะแจ้ งไว้ เพื่อความสบายใจ แต่แล้ วผมกับ
เพื่อนก็เลยลองไปแจ้ งที่สถานีรถไฟว่าทาโทรศัพท์หล่นไว้ (ในใจก็ไม่ร้ ูหลอกว่าได้ ทาหล่นไว้ ที่ไหน) จะไปแจ้ งที่สถานีตารวจ
ก็ไม่ร้ ูด้วยว่าอยู่ตรงไหน ตอนนันมี
้ แค่สถานีรถไฟเท่านันที
้ ่ใกล้ ที่สดุ แต่แล้ วเจ้ าหน้ าที่ทางสถานีก็สอบถามรายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับโทรศัพท์ของผมว่าเป็ นลักษณะแบบไหน จนสามารถรู้วา่ ผมได้ ทาหล่นไว้ บนรถไฟ (ในใจพอรู้วา่ โทรศัพท์ไม่หายดี
ใจมาก) จากนันผมก็
้
รอเวลาที่รถไฟขบวนอื่นจะมาเปลี่ยนสายที่สถานีนีแ้ ล้ วเจ้ าหน้ าที่ก็ไปรับโทรศัพท์ของผมมาให้ พอ
ได้ รับโทรศัพท์คืนมา ผมนี่ ขอบคุณเจ้ าหน้ าที่หลายรอบเลย ก็เป็ นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ดี

สิง่ ทีไ่ ด้ รับจากการมาโครงการแลกเปลีย่ น
จากการไปแลกเปลี่ยนในครัง้ นี ้ทาให้ ผมได้ เรี ยนรู้ทงภาษา
ั้
วัฒนธรรม และ การใช้ ชีวติ มีการพัฒนาทางด้ านภาษาญี่ปนุ่
ขึ ้นมา ได้ ประสบการณ์ ใหม่ๆ เช่น การทากิจกรรมอาสาหรื อการเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ ้น ซึ่งหาไม่ได้ จากในห้ องเรี ยน
รวมถึงได้ พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆ มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อประสบการณ์ตา่ งๆ สุดท้ ายนี ้ ขอขอบคุณ
ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ที่ให้ โอกาสผมได้ ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปนุ่ ทาให้ ผมเห็นอีกมุมมองหนึ่งครับ ถือว่า
เป็ นประสบการณ์ที่ดีที่สดุ ในชีวติ หนึ่งของผมเลยครับ

