
     สวสัดีคะ่!  ส าหรับน้องๆที่จะสนใจไปศกึษาตอ่ พ่ีช่ือจนู อยู่BJ เร่ืองราวที่จะเขียนต่อไปนี ้เป็นประสบการณ์ตอนท่ีไป

แลกเปลี่ยน ระยะเวลา 1 ปี ท่ี มหาวิทยาลยั Shinshu เมืองมตัสโึมโต้ จงัหวดันากาโนะ  

ก่อนอ่ืนขออธิบายซกัเลก็น้อย นากาโนะ เป็นจงัหวดัท่ีอยูห่า่งจากโตเกียวประมาณ3-4ชัว่โมง ญ่ีปุ่ นขนานนามให้จงัหวดันี ้

เป็น 宇宙県 เป็นจงัหวดัท่ีมองดาวสวยมากๆท่ีนงึ ถ้าในมมุธรรมชาติละก็ จงัหวดันีมี้ครบมาก มตัสโึมโต้เป็นอ าเภอเลก็ๆ

ในนากาโนะท่ีมีวฒันธรรมท่ีโดดเดน่ ธรรมชาติสวย มีปราสาทมตัสโึมโต้ท่ีเป็นมรดกอนัล า้คา่ของคนญ่ีปุ่ น เมืองนีเ้น้น

ธรรมชาติมากๆ ห้างใหญ่ๆหลกัๆก็จะมีแค ่AEON กบั Parco ซึง่อยูแ่ถวๆสถานีรถไฟ สถานท่ีท่องเท่ียวเดน่ๆนอกจาก

ปราสาทก็จะมี แอล์ป พาร์ค ท่ีราบสงูตา่ง มี คามิโคจิด้วย อนันีแ้นะน าวา่ถ้ามาให้ไปตอนฤดใูบไม้ร่วง สวยยยยยมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ปราสาทมตัสโึมโต้ หน้าหนาว) 

เม่ือเราไปเรียนแลกเปล่ียนท่ีน่ี กิจกรรมส าหรับเด็กแลกเปลี่ยน สว่นใหญ่ฟรี และที่ไมฟ่รีก็ถูกมาก เข้าพิพิธภณัฑ์หรือ
หอศิลป์ก็ไมเ่สียคา่ใช้จ่าย ได้ความรู้ด้วย กิจกรรมฟรีๆส าหรับเด็กแลกเปลี่ยนก็จะมี อย่างเช่น บตัรคอนเสิตฟรี (ไมใ่ช่คอน

เสติตืด้ๆนะ) หรือวา่เชิญเข้าร่วมคลาสเรียนท าอาหารกบัคนญ่ีปุ่ นฟรี พิธีจดัดอกไม้ท่ีโรงแรมหรูๆ  แบบนี ้(แนะน าวา่ให้

เตรียมเสือ้ดีๆแพคใสเ่ป๋าไปซกัชดุสองชดุ)  

กิจกรรมแบบเสียเงินก็จะมีประเภทเที่ยวเป็นทวั ไปกบัเดก็แลกเปลี่ยน เซน็เซ แล้วก็เดก็ญ่ีปุ่ น เช่นไปคามิโคจิหรือวา่คิริกามิ

โคเก็น หรือวา่ไปเลน่สกี เป็นต้น  (รูปอยูห่น้าถดัไป) 



 

อยูม่ตัสโึม้โต้มีอะไรให้ท าเยอะมาก ส าหรับคนท่ีชอบโซนในเมือง  ชอบชอปปิง้อาจจะดนู่าเบ่ือ แต่ส าหรับคนท่ีชอบไปเดิน

เลน่ ดวูฒันธรรมตา่งๆ บอกเลยวา่น่าสนใจมาก แตล่ะเดือนจะมีเทศกาลแตกตา่งกนัไป บางเทศกาลใหญ่ท่ีจนจดัแบบปิด

ถนนไปจนถงึเทศกาลเลก็ๆท่ีเดินผ่านแล้วพึง่รู้ว่าจดัก็มี เทศกาลต้องตามเก็บให้ครบ สนกุดี นอกจากนี ้เดินเลน่ ปีนเขา ชม

วิว ชมหิ่งห้อย ดเูทศกาลดอกไม้ไฟ ก็ท าได้ ท่ีให้แช่ออนเซน็ก็มี  อยากรู้อะไรเพิ่มเติม ในอินเตอร์เน็ตมีทกุอยา่ง ลองหาด ู

 

เก่ียวกบัการใช้ชีวิต  มาเรียนคนเดียว ไมต้่องกลวั

เหงา ไมต้่องกลวัเวลาท าเร่ืองท าเอกสารแล้วจะ

ล าบาก เพราะวา่ท่ีมหาลยัเค้าจะจดัติวเตอร์มาให้เรา 

1 คน ซึง่เป็นคนญ่ีปุ่ น ติวเตอร์คนนีก้็จะช่วยเราใน

ทกุๆเร่ือง เช่น การไปท าเร่ืองที่อ าเภอ เปิดบญัชี

ธนาคาร การจ่ายค่าน า้คา่ไฟ การลงทะเบียนเรียน 

ช่วยสอนภาษาญ่ีปุ่ นเราด้วย อาทิตย์นงึทางมหาลยั

จะบงัคบัวา่ ต้องเจอกบัติวเตอร์อยา่งน้อย 1-2ครัง้  

                                  ในรูปน่ีถ่ายกบัติวเตอร์ เจอกนัอาทิตย์ละ 3 ครัง้เพราะมนัสนกุมากจริงๆ 

 

นอกจากติวเตอร์แล้ว ถ้าเราได้อยูห่อท่ี International House(ปกติเรียกกนัสัน้ๆวา่ไคคงั 会館) ก็จะได้รับข่าวสารต่างๆ

ไวเป็นพิเศษ ท่ีไคคงั จะมีแตเ่ดก็ตา่งชาติ มี 3 ชัน้ รวมประมาณ 60คน สว่นใหญ่ผู้หญิงจะได้อยูช่ัน้บนๆ คา่เช่าถกูมากๆ 

ในห้องมีครัวเลก็ๆ แล้วก็มีห้องน า้ให้ จะแนะน าวา่ช่วงที่หนาว พยามอยา่ใช้ฮีทเตอร์ของไคคงั เพราะมนัใช้แก๊ส และมนัก็

แพงงงงงมากๆ  ไปซือ้มือ2หรือซือ้ฮีทเตอร์ไฟฟา้ถกูๆดีกวา่ นอกจากนี ้ในตกึก็จะมีเลาจ์ มีห้องอา่นหนงัสือ ห้องท าอาหาร

ให้ใช้ด้วย รอบท่ีไปมาเดก็นานาชาติมาก มีเยอรมนั รัสเซีย อเมริกา ฮอลแลนด์ อิตาลี เวียดนาม เกาหลี อียิปต์ มองโกเลีย 



ฝร่ังเศส เนปาล เยอะแยะ! เพราะฉะนัน้ ไมต้่องกลวัวา่ไปญ่ีปุ่ นแล้วจะลืมภาษาองักฤษ เพราะนกัวิจยัท่ีเค้ามาเรียนท่ีน่ีสว่น

ใหญ่พดูภาษาญ่ีปุ่ นไมค่ลอ่ง แตอ่งักฤษไฟแลบ่ ไปฝึกกบัพวกเค้าได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนันีบ้รรยากาศในเลาจ์ หรือห้องไว้พกัผ่อนนัน่แหละ หน้าหนาวมีพรมไฟฟา้กบัผ้าหม่ให้ด้วย ผู้ดแูลหอน่ารักมาก 

   พดูถงึหน้าหนาว ขอเตือนเลย หนาวมากๆ ตอนท่ีไป หนาวสดุคือ -15 องศา ส าหรับคนท่ีไมเ่คยผา่นหน้าหนาว
ท่ีตา่งประเทศจะสะท้านมาก (แบบเราเอง) หนาวแบบใสเ่สือ้สี่ชัน้ไมอุ่น่ มีถงุมือก็ยงัหนาว ใสผ้่าใบแล้วก้าวเท้าไมอ่อก 

เวลาเข้าห้องน า้แล้วปลดกระดมุกางเกงไมไ่ด้เพราะมือแข็ง มนัแบบนัน้เลย 

มนัหนาวมากจริงๆ 

แตช้่าก่อน  ถ้าคิดวา่จะซือ้เสือ้ จะขนเสือ้มาเยอะๆ ไมต้่อง! มาซือ้มือ2ใสเ่อา ถกูมาก และคณุภาพดีด้วย (ท่ี Hard-off 

สถานีฮิราตะ จากมตัสโึมโต้ถดัไป2สถานี) รอดจากญ่ีปุ่ นมาได้ก็ต้องขอบคณุร้านนีแ้หละ ไมใ่ช่แคเ่สือ้ผ้านะ ฮีทเตอร์ 

จกัรยาน มีหมด แตอ่ยากแนะน าให้ซือ้ลองเท้าท่ีเอาไว้ใสล่ยุหิมะ เพราะวา่ใส่ผ้าใบมนัลื่น มนัเปียกด้วย แตใ่ครทรงตวัดี จะ

ซือ้แคส่เปรย์กนัน า้ไว้ฉีดรองเท้าก็ท าได้นะ 

 



ท่ีไคคงั ผนงับางมาก ท ายงัไงก็ไมอุ่น่ ถ้ามีตงั ซือ้ผ้าหม่ไฟฟา้มาใช้ปนูอนจะช่วยได้เยอะมาก มีวนันงึต่ืนมาแล้วเปิดประตู

ห้องออกไปข้างนอกไมไ่ด้ งง พอดดีูๆ ประตนู า้แข็งเกาะจ้ะ! น า้ตาจะไหล ต้องแบกฮีทเตอร์มาจ่อ ข าก็ข า หนาวก็หนาว ละ

หน้าหนาวน่ีห้ามผมเปียกออกนอกบ้านนะ เพราะอะไรน่ะหรอ เพราะมนัจะแข็ง ถามวา่ท าไมรู้? เคยลองแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาวยะเยือกจนล าธารแข็ง หินปาน า้แข็งไมแ่ตก (เดินได้) 

 

ใครไปก็ ขอให้สู้นะคะ เพ่ือนฝร่ังบอกวา่ ท่ีน่ีหนาวกวา่บ้านเกิดเค้าอีก ฟังแล้วคนมาจากประเทศร้อนแบบเราๆ ได้แตย่ิม้สู้  

 

จบกบัหน้าหนาวไป ลืมบอกไปเลยว่า คา่ใช้จ่ายตา่งๆเป็นยงัไง ถ้าประหยดั เดือนละ 6-8หม่ืน ก็พอแล้ว สว่นใหญ่มนัจะ

แพงคา่อาหาร ถ้าขยนัหน่อย ท ากบัข้าวเองก็จะประหยดัลงเยอะ แตเ่ราอาบน า้นาน ท ากบัข้าวบอ่ย ค่าน า้กบัค่าแก๊สก็จะ

สงูหน่อย แต่คา่ไฟธรรมดา  

เวลาท ากบัข้าวเอง ต้องซือ้ของ ข้างๆไคคงัจะมีซเูปอร์ช่ือ เดลเิชีย อยูต่ิดกนัเลย สะดวก แต่วา่ถ้าเดินไปไกลหน่อย จะมี

ซเูปอร์อีกท่ี ช่ือเซย ูถกูมาก ถกูกวา่เดลิเชียเยอะ เม่ือก่อนขยนัไปมาก เพราะอกไก่ถกูกวา่  

ใครมีจกัยานจะสะดวกกวา่ ป่ันไปไหนก็ง่าย แตช่่วงหิมะตกจะลื่นหน่อย โดยเฉพาะตรงสะพานข้ามแมน่ า้ ก่อนถึงเซยมีูร้าน

จกัรยานมือ2 ราคาไมแ่รงมาก หรือลองถามคนในไคคงัก่อนก็ได้ใครไมเ่อาจกัรยานแล้ว  



 นอกจากฤดหูนาว อีกฤดนูงึท่ีมีปัญหาคือ ฤดรู้อน มนัร้อนแบบไมมี่ลม ใช้พดัลมก็เป็นลมร้อน ไปเดินเลน่ก็ทรมาน  ใครท่ี

ผิวคล า้ง่าย อย่าลืมทาครีม แดดมตัสโึมโต้แรงมากจริงๆ รถบสัก็มาไมค่อ่ยตรงเวลา บางทีต้องเดินไปสถานี เด๋ียวไมท่นั

รถไฟ  

ญ่ีปุ่ นรอบท่ีไปมานี ้ เจอคลื่นความร้อน คนญ่ีปุ่ นเข้าโรงบาลกนัหลายรายมาก ตอ่ให้เรามาจากประเทศร้อน ก็ห้ามประมาท 

กินน า้เยอะๆ ใช้พดั อย่าฝืนร่างกายตวัเองนะจ้ะ ถ้าอาบน า้ระหว่างวนั ถึงจะเป็นหน้าร้อน แตน่ า้มนัยงัเยน็มาก ต ่ากวา่ศนูย์ 

เพราะฉะนัน้ เปิดน า้อุน่อาบ ถือเป็นเร่ืองปกติ 

ตอ่ไป เร่ืองการเรียน 

พอมาถงึ สิง่ท่ีเค้าจะท าคือ สอบแบง่คลาส เรียงจากคลาสเบือ้งต้นสดุๆคือ A B C1 C2 D E และคลาสพิเศษ คือคลาส F 

คลาส A-C1 ลงเรียนได้ตามท่ีมหาลยัก าหนดไว้ ใครยากลงเรียนเพิ่มลองไปตอ่รองกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาด ูสว่นคลาสC2ขึน้

ไป สามารถลงเรียนวิชาทัว่ไปกบัคนญ่ีปุ่ นได้ อย่างตอนท่ีเราไป สอบได้คลาส D นอกจากเรียนภาษาญ่ีปุ่ นกบัเดก็

แลกเปลี่ยนแล้ว ยงัสามารถลงเรียนกบัคนญ่ีปุ่ นได้ด้วย สว่นเทอมหลงัโดนไลไ่ปอยูค่ลาส F คลาสนีจ้ะให้ลงวิชาได้ตามใจ

ชอบ ไมมี่ตวับงัคบัลงแล้ว เรียนอะไรก็ได้ (ยกเว้นภาษาอื่นนอกเหนือจากญ่ีปุ่ น) 

บางทีอาจารย์จะให้สง่การบ้านใน eAlps คล้ายๆ Regบ้านเรา ถ้างงก็ลองถามติวเตอร์ด ูไมย่าก หรือถ้าใครมีปัญหาอะไร 

เจ็บป่วย ของหาย อยากได้อะไร ขึน้ตกึเรียนGEC ไปชัน้สองห้องกระจก เค้ามีหน่วยงานซพัพอร์ตเด็กตา่งชาติอยู ่

รับประกนัวา่ใจดีทกุคน  

สดุท้ายนี ้ใครไปเรียนก็ขอให้สู้  มตัสโึมโต้มนัดีจริงๆ อยากให้ไปสมัผสักนัเยอะๆน้า 

 

 

 


