โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น1 ปีการศึกษา
JAPAN EXCHANGE STUDENT
ญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาค เอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ ในมหาสมุทร
แปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับ คาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี
ทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค์ เป็นเส้นแบ่ง
แดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่าถิ่นกำเนิดของดวงอำทิตย์ จึงทาให้บางครั้งถูก
เรียกว่าดินแดนแห่งอำทิตย์อุทัย
ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก หมู่
เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะน้อยใ หญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือ
เกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ ตามลาดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะ
ภูเขา ซึ่งในนั้นมีจานวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็น
อันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว ซึ่งถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้ว
จะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้านคน
สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ ยุคหินเก่า การกล่าวถึง
ญี่ปุ่นครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึกของราชสานักจีนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ญี่ปุ่น
ได้รับอิทธิพลจากจีนในหลายด้าน เช่นภาษา การปกครองและวัฒนธรรม แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงทาให้ญี่ปุ่นมี
วัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจนปัจจุบัน อีกหลายศตวรรษต่อมา ญี่ปุ่นก็รับเอา
เทคโนโลยีตะวันตกและนามาพัฒนาประเทศจนกลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและมี
อิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออก หลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใช้
รัฐธรรมนูญใหม่ใน พ.ศ. 2490

ประชากร
จากการสารวจในวันที่ 1 สิงหาคม 2012 ญี่ปุ่นมีประชากรประมาณ 127,692,273 คน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาและมี
วัฒนธรรมที่เหมือนกัน โดยมีชาวต่างชาติ เช่นชาวเกาหลี จีน บราซิล ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และชาติอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1.2
ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ เชื้อชาติส่วนใหญ่คือเชื้อสาย ชาวยะมะโตะ และมีชนกลุ่มน้อยเช่น ชาวไอนุ และชาวริ ว
กิว รวมทั้งชนกลุ่มน้อยทางสังคมที่เรียกว่าบุระกุ
ประชากรญี่ปุ่นมีอายุคาดหมายเฉลี่ยประมาณ 82.07 ปี จึงนับเป็นประเทศที่มีประชากรอายุยืนยาวที่สุดประเทศหนึ่งใน
โลกโครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเด็กที่เกิดมาในยุคเบบี้บูมหลังสงครามโลกเริ่มเข้าสู่วัยชรา
ในขณะที่อัตราการเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2532 มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ จึงทาให้จานวนประชากรค่อย ๆ ลดลง (มีการประมาณว่าจะ
ลดลงต่ากว่า 100 ล้านคนในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ) ในขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (ในปี พ.ศ. 2550)
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมีมากถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด ) การที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปทาให้เกิ ด
ปัญหาสังคมหลายอย่าง เช่นปัญหาแรงงานที่ลดลง และภาระเงินบานาญของคนหนุ่มสาวเพิ่มมากขึ้น

ศาสนา
จากการสารวจพบว่าคนญี่ปุ่นร้อยละ 51.8 ระบุว่าตนไม่
มีศาสนา ศาสนาในญี่ปุ่นถูกผสมผสานจนทาให้
พิธีกรรมทางศาสนานั้นมีความหลากหลาย เช่นพ่อแม่
พาลูกไปศาลเจ้าชินโตเพื่อทาพิธีชิจิ-โกะ-ซัน แต่งงานใน
ไทริอิของศาลเจ้าอึสึกุชิมะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าลัทธิชินโต
โบสถ์คริสต์และฉลองในวันคริสต์มาส จัดงานศพแบบพุทธ และ
บูชาบรรพบุรุษแบบขงจื๊อ นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นพุทธศตววรษที่ 25 มีลัทธิต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายเช่นลัทธิเทนริเกียว และลัทธิ
โอมชินริเกียว

ภาษา
ประชากรมากกว่าร้อยละ 95 ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ ภาษาญี่ปุ่นมีวิธีการผันคากริยาและคาศัพท์ที่แสดงถึงสถานะ
ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ซึ่งแสดงถึงลักษณะสังคมที่มีระดับขั้นของญี่ปุ่น ภาษาพูดนั้นมีทั้งภาษากลางและสาเนียงของแต่ละ
ท้องถิ่น เช่นสาเนียงคันไซ โรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนมักมีวิชาภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ

การศึกษา
ระบบการศึกษาในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษาถูกนามาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2451 ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเมจิ ตั้งแต่
พ.ศ. 2490 การศึกษาภาคบังคับของญี่ปุ่นมีระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเกือบทั้งหมดจะ
เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อ จากข้อมูลของกระทรวงการศึกษาของญี่ปุ่น (MEXT) ใน พ.ศ. 2547 พบว่าร้อยละ 75.9 ของผู้
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ การศึกษาในญี่ปุ่น
เต็มไปด้วยการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัย โครงการประเมินผลการศึกษานานาชาติ
(Programme for International Student Assessment: PISA) ซึ่งจัดขึ้นโดย โออีซีดี จัดอันดับให้เด็กญี่ปุ่นมีความรู้และทักษะ
เป็นอันดับ 6 ของโลก มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น เช่น มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยเคโอ และ มหาวิทยาลัย
เคียวโตะ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยแห่งโตเกียว

มหาวิทยาลัยเคียวโตะ

มหาวิทยาลัยเคโอ

วัฒนธรรม
วัฒนธรรมญี่ปุ่นมีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแต่วัฒนธรรม ยุคโจมงซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศ จนถึงวัฒนธรรมผสมผสานร่วมสมัย
ซึ่ง ได้รับอิทธิพลมาจาก เอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ศิลปะดั้งเดิม
ของญี่ปุ่นมีทั้งงานฝีมือ เช่น อิเกะบะนะ (การจัดดอกไม้ )โอะริงะมิ อุกิ
โยะ-เอะ ตุ๊กตา เครื่องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา การแสดง เช่น คะบุ
กิ โน บุนระกุ ระกุโงะ และประเพณีต่าง ๆ เช่น การละเล่น พิธีชง
ชา ศิลปการต่อสู้ สถาปัตยกรรม การจัดสวน ดาบ และอาหาร การ
ผสมผสานระหว่างภาพพิมพ์กับศิลปะตะวันตก นาไปสู่การสร้างสรรค์ มังงะหรือหนังสือการ์ตูนของญี่ปุ่นที่เป็นที่ นิยมทั้งใน
และนอกญี่ปุ่น แอนิเมชัน ที่ได้รับอิทธิพลมาจากมังงะเรียกว่า อะนิเมะ วงการเกมคอนโซลของญี่ปุ่นเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
ตั้งแต่ พ.ศ. 2523

กีฬาที่ได้รับความนิยม




ซูโม่เป็นกีฬาประจาชาติของญี่ปุ่นที่มีประวัติอันยาวนาน และเป็นกีฬาที่ได้รับความ
นิยมอย่างมากในญี่ปุ่น ศิลปะป้องกันตัวของญี่ปุ่น เช่น ยูโด คาราเต้ และเคนโด้ ก็
เป็นกีฬาที่มีผู้เล่นและผู้ชมมากเช่นเดียวกัน
การแข่งขันเบสบอลอาชีพในญี่ปุ่นเริ่มต้นขึ้นใน พ.ศ. 2479 มี 2 ลีก คือเซ็นทรัลลีก
และแปซิฟิกลีก ในปัจจุบัน เบสบอล เป็นกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในประเทศ ใน
ระหว่างฤดู กาลการแข่งขัน จะมีการถ่ายทอดการแข่งขันเกือบทุกคืนและมีอัตรา
ผู้ชมรายการที่สูง นักเบสบอลญี่ปุ่นที่โด่งดังที่สุดคือ อิจิโร ซุซุกิ และ ฮิเดะกิ มัตซุย

อาหาร
ชาวญี่ปุ่นกิน ข้าว เป็นอาหารหลัก อาหารญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงได้แก่ ซูชิ , เท็มปุระ , สุกียากี้ , ยะกิโทะริ และ โซบะ เป็น
ต้น อาหารญี่ปุ่นหลายอย่างดัดแปลงจากอาหารต่างประเทศ เช่น ทงกะสึ, ราเม็ง และ แกงกะหรี่ญี่ปุ่น อาหารญี่ปุ่นได้รับความนิยม
ในต่างประเทศเพราะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จากการสารวจพบว่าในปี 2006 มีร้านอาหารญี่ปุ่นมากกว่า 20,000 แห่งทั่วโลก
ชาวญี่ปุ่นมี ความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบจึงทาให้มีอาหารประจาท้องถิ่นและอาหารประจาฤดู
วัตถุดิบที่เป็น
เอกลักษณ์ในอาหารญี่ปุ่นคือถั่วเหลืองซึ่งนามาทาโชยุ, มิโซะ, เต้าหู้ ถั่วแดงซึ่งมักนามาทา ขนม และสาหร่ายชนิดต่าง ๆ เช่น
คมบุ นอกจากนี้ ชาวญี่ปุ่นยังนิยมกินซะชิมหิ รืออาหารทะเลดิบอีกด้วย
ชาในญี่ปุ่นมีหลายชนิดซึ่งแตกต่างไปตามกรรมวิธีการผลิตและส่วนผสม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต้นกาเนิดจากญี่ปุ่น
คือเหล้าสาเก (หรือนิฮงชุ) ซึ่งผลิตโดยใช้วิธีหมักข้าว และโชชูซึ่งเป็นเหล้าที่เกิดจากการกลั่น

นักเรียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 สัญชาติไทย อายุ 15 – 18 ปี ในวันเดินทาง
 กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.4 – ม.5
 มีผลการเรียนในรายวิชาหลัก 2.00 ขึ้นไป และมีผลการเรียน ย้อนหลังเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 ต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน
 มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น
 นักเรียนต้องมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
 นักเรียนต้องมีความประพฤติที่ดี และพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม คอรอบครัว เพื่อให้ใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ รวมอะไรบ้าง
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัฐบาล 1 ปีการศึกษา
 ดาเนินการจัดหาครอบครัวอาสาสมัครประจาท้องถิ่น (Volunteer Host Family) ตลอด 1 ปีการศึกษา
 การปฐมนิเทศ (Orientation) และสัมมนาทางวิชาการ (Academic Seminar)
 การประชุมผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมคู่มือฉบับภาษาไทย ก่อนการเดินทาง
 รถรับ – ส่ง จากสนามบินภายในประเทศ (Domestic Airport) ถึงที่พักโดยครอบครัวอาสาสมัคร หรือผู้ดูแล ประจา
ท้องถิ่น (Coordinator)
 กิจกรรมหลังจบโครงการ (Welcome Back Party)
 การดาเนินการและประสานงานภายในประเทศและต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง
 ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่รวม
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีสนามบิน
 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียนของแต่ละประเทศ
 ค่าเรียนภาษาอังกฤษ และกิจกรรม เข้าค่ายเตรียมความพร้อม (IES Camp) 2 คืน 3 วัน
 ค่าแปลเอกสาร
 การรับรองเอกสารต่าง ๆ ของนักเรียนและผู้ปกครอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES
444 อาคารโอลิมเปียไทย ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2512-6022-4 Website: www.ies-education.com E-mail: iesusa@hotmail.com / info@ies-education.com
Facebook : ies Inter

