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เกีย่วกบัมหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลัยจิบะ เป็นม.ของรัฐบาลติดอันดับต้นของประเทศ การที่

นักเรียนญ่ีปุ่นสอบเข้าได้ ถือเป็นเกียรติ แก่วงตระกูล และเป็นที่ภาคภูมิใจ

อย่างมาก  ฉะนั้น เม่ือคนญ่ีปุ่นนอกมหาลัยรู้ว่าเราได้มาเรียนที่นี่ เขาจะ

ต่ืนเต้นกันมาก ว่าเป็นชาวต่างชาติ แต่เข้ามาเรียนที่นี่ได้ ต้องเก่งมากแน่

เราจะโดนชื่นชม ยกย่อง อย่างมาก เพราะเขาคงคิดว่าเราสอบเข้ามาด้วย

ข้อสอบเดียวกับเด็กญ่ีปุ่นทั่วไป  

ส าหรับตัวเรานั้นรู้สึกอึดอัดเม่ือมีคนชมเกินไป เพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่

เก่งขนาดนั้น ไม่ต้องชมขนาดนั้นก็ได้ เราไม่ได้สอบเข้ามาด้วยวิธีเดียวกับเด็กญ่ีปุ่น วิธีการตอบเวลามีคนชม ตอบได้สอง

แบบ คือถ่อมตัวหรือขอบคุณ เช่น บอกว่า ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ/ค่ะ  พร้อมโบกมือระดับจมูกเหมือนไล่แมลงวันไปมา 

ห่อปากนิดหน่อยแล้วพูดว่า  “いえ いえ そんなことないです。” หรือแค่ いえいえ อย่างเดียวก็ได้ แต่ถ้า

คิดว่าเขาอุตส่าห์ชมไม่อยากหักหาญน้ าใจ อาจจะพูดขอบคุณไป 

ติวเตอร์ 

 

  

 

 

 

 

 

ติวเตอร์ของที่นี่จะคล้ายๆบัดดี้ของมอเราที่ดูแลนศ.ต่างชาติ แต่เป็นระยะเวลา 1 เทอม อาจารย์จะตามผลจากติวเตอร์คน

ญ่ีปุ่นว่าชีวิตความเป็นอยู่เราเป็นยังไงบ้าง พาเราไปซื้อของบ้าง ท าเร่ืองซิม แนะน ามหาลัย ช่วยสอนการบ้านญ่ีปุ่นบ้าง 

เที่ยวบ้าง แวะมาเยี่ยมหอบ้าง แล้วแต่สะดวกว่าอยากจะไปท าอะไร ปรึกษาเร่ืองเรียนก็ได้ แต่เราไม่ค่อยสนิทกับติวเตอร์

เท่าไหร่  เพราะเขาเรียนเยอะมาก  

การลงวิชาเรียน 

เทอมหนึ่งต้องลงประมาณ  9-10  หน่วยกิต ถ้าลงภาษาญ่ีปุ่นทกุคลาส แนะน าลงวิชาเลือกอื่นแค่ 1-2 วิชาจะได้ไม่เหนื่อย

เพราะการบ้านวิชาภาษาญ่ีปุ่นเยอะมาก ส่วนวิชาเลือกจะได้เรียนรวมกับคนญ่ีปุ่นด้วย วิชาเลือกอื่นหลักๆมีอยู่ในหมวดวิชา 

สถาปัตฯ,วิศวะ,ศึกษาฯ,บริหาร,สังคม สอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นคอร์สส าหรับเด็กแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ ถ้ามานะบากบั่น
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ภาษาญ่ีปุ่นเก่งพอก็ลงวิชาที่สอนเป็นภาษาญ่ีปุ่นเลยก็ได้ แต่ถ้าไม่ม่ันก็ลงวิชาที่สอนเป็นภาษาองักฤษ ส าหรับเพ่ือนคน

ญ่ีปุ่น คลาสที่มาลงเรียนกับเด็กต่างชาติคลาสเล็ก จะมีความกล้าพูดกล้าคุยมากกว่า คลาสส าหรับเด็กญ่ีปุ่นล้วน จะเป็น

ญ่ีปุ่นแบบที่ไม่กล้าพูด เงียบมากๆ  

วิชาเลือกส าหรับเด็กต่างชาติส่วนใหญ่จะนั่งเป็นกลุ่มต้องตอบค าถามในห้อง แสดงความเห็น มีdiscussion ให้เลือกอยู่กลุ่ม

ที่เป็นเด็กต่างชาติด้วยกันจะคุยง่ายกว่า ญ่ีปุ่นบางคนอ่อนภาษาองักฤษมาก แล้วก็ไม่พยายามที่จะส่ือสาร จะท างานด้วย

ล าบาก นัดเจอนอกคลาสก็ไม่ค่อยมา บางคนพอถึงเวลาท างานกลุ่มต้องพรีเซนต์ตอนไฟนอล ก็ใช้วิธีเท ให้เด็กต่างชาติท า

คนเดียว หรือไม่ก็ ท ากับเพ่ือนญ่ีปุ่นแค่สองคน แต่อันนี้แค่ส่วนน้อยนะที่เป็นแบบนี้ เด็กญ่ีปุ่นอื่นๆส่วนใหญ่จะตามงานอยู่

แล้ว ก่อนที่เราจะลงทะเบียนจริง เปิดเทอมสองอาทิตย์แรกเราสามารถเข้าไปsit-in ลองเรียนได้ว่าเราชอบไหม อยากเรียน

ไหม ยากไปหรือไม่ แล้วก็ลงทะเบียนจริงทีหลัง  

หอนอ้ยกลอยใจ 

พื้นที่น้อยใช้สอยประหยัด 

เห็นสภาพห้องคร้ังแรก เข่าแทบทรุด ด้วยความที่อยู่บ้านมาตลอด ขนาด

คอนโด24ตร.ม. ที่เมืองไทยว่าเล็กแล้ว ยังใหญ่กว่าห้องที่นี่อีก พอเข้าไปยืนรู้สึก

เหมือนตัวเองเป็นยักษ์  เปิดประตูคร้ังแรกตกใจคือแคบมาก เป็นเหมือนแท่ง

ยางลบส่ีเหลี่ยมผืนผ้า   มีที่ถอดรองเท้าหลังประตู ซ้ายเป็นห้องน้ า ขวาเป็น

ครัวเล็กๆ มีตู้เย็นที่มีช่องฟรีซที่เหมือนคนหมดไฟ ท างานเหมือนอยู่ไปวันๆ ฝาก

เอาไอติมไปแช่ให้แข็ง...ละลายเสียอย่างนั้น อ่างกับเตา induction ถัดจากห้องน้ า

เป็นเตียง ฝั่งตรงข้ามเตียงเป็นโต๊ะเขียนหนังสือ กับตู้เส้ือผ้าขนาดเท่าตู้แช่น้ าใต้

ตึกB แค่สูงกว่า แล้วก็มีชั้นวางของที่ขนาดพอกัน  เปิดสไลด์ประตูหลังไปเป็น

ระเบียง มีคอมเพรสเซอร์ ที่ตากผ้า และพ้ืนที่วางกระเป่าเดินทางได้  ส่วน

ห้องน้ าล้ ามาก เปิดไปไม่เจอโถส้วม ไม่ต้องตกใจ แต่เพียงแค่เราโยกอ่างล้าง

มือออกมาก็จะเจอ อยู่ใต้อ่าง ประหยัดพ้ืนที่มากๆ หอนี้มีหลายตึก จะ

เรียงล าดับความเก่าใหม่จากตัวอักษร มีA-E ห้องที่เราได้อยู่คือตึก D มี 4 ชั้น ผู้ชายจะอยู่ชั้น 1 กับชั้น 2 แค่คร่ึงนึง อีกฝั่ง

ของชั้นสองมีผู้หญิงด้วย ชั้นสามขึ้นไปเป็นห้องผู้หญิงหมด

เลย  หลังตึกD จะเป็นสนามหญ้าบางทีก็มีคนมาเล่นบอล 

ถ้าช่วงซากุระบานก็มานั่งเล่น โชคดีห้องติดกับสนามหญ้า

พอดี ค่าเช่าห้อง 19,000เยน รวมค่าซักผ้าไว้แล้ว จะซักจะ

อบเท่าไหร่ก็ได้ ไม่ต้องหยอดเหรียญ แต่ค่อนข้างสกปรก

เพราะไม่มีคนท าความสะอาดเคร่ืองซักผ้าหรือเคร่ืองอบเลย 

บางทีเราทนไม่ไหวก็เลยท าความสะอาดเอง ถ้าใส่เส้ือผ้า
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แล้วเร่ิมคันให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่า เป็นเพราะที่นอนหรือไม่ก็เคร่ืองสกปรก เส้ือที่อบแล้วสะบัดทีนึง ฝุ่นตลบ เส้ือที่ซื้อมาก็ดู

ด้วยว่าอบได้ไหม บางทีอบแล้วเป็นขุย อบแล้วหด ผ้าเสีย บางคนยอมตากในห้อง เส้ือผ้าหน้าหนาวไม่ควรอบเท่าไหร่ 

แต่แล้วแต่เนื้อผ้า  

ตอนแรกแอบจิตตกว่าท าไมห้องเล็ก แต่อยู่ไปนานๆเรากลับชอบหอนี้นะ สงบ(ถ้าไม่มีปาร์ต้ี ฮา) สบายใจ ถึงจะเล็กแต่

เต็มไปด้วยความอบอุ่น กลับกลายเป็นที่ที่เราเรียกว่าบ้านได้อย่างเต็มปาก ให้ความรู้สึกว่าเป็นครอบครัว เพราะได้เจอ

เพ่ือนที่ดี ได้ใช้เวลาด้วยกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข มิตรภาพได้ถูกถักทอตามกาลเวลาที่เปลี่ยนผ่าน ถึงแม้จะแค่ปีเดียว มัน

ผูกพันเกินบรรยาย เม่ือถึงวันที่ต้องเห็นเพ่ือนทยอยเก็บของออกจากหอกลับประเทศ ความรู้สึกของเรามันก็เหมือนห้องนั้น

แหละ ห้องที่ว่างเปล่า ได้แต่หวังว่าสักวันเราจะได้กลับมาอยู่บน Time zone เดียวกันอีกคร้ังหนึ่ง  

 

ความเปน็อยูท่ัว่ไป 

อาหารการกิน 

 

เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า ประเทศนี้ค่าครองชีพสูง แต่ก็มีร้าน 100เยน ไว้เพ่ือคนงบ

น้อย หากจะตกแต่งห้องหรือของใช้ในบ้าน ให้ไปไดโสะ ร้านของกินที่เป็น 100 

เยนก็มี เป็นร้านสะดวกซื้อ Lawson100yen ซุปเปอมาเก็ตละแวกหอ มีอยู่สองแห่ง 

ได้แก่ Maruetsu กับ Aeon (อิอ้อน)  สองห้างนี้ ต่างกันตรงที่ Maruetsu ของน้อย

กว่า แพงกว่าบางอย่าง แต่คุณภาพดี ส่วนอิอ้อนนั้น ของหลากหลายกว่า มีส่ีชั้น 

ขายของครบวงจรเป็น  Mall เล็กๆ  

การกินอาหารนอกบ้านนั้น ขั้นต่ า ม้ือละ 400-500 เยนขึ้นไป ถ้าประหยัด ควรซื้อ

ของมาท าเองจะดีกว่า   1,000เยน ซือ้ของมาท ากินได้สัก4ม้ือ ขึ้นอยู่กับว่าซื้ออะไรด้วย วัตถุดิบที่ราคาถูกหน่อย จะเป็นหมู

สับ ไก่ ถ่ัวงอก เห็ด ต้นหอมญ่ีปุ่น หัวหอม  

ปลาแซมอน ชิ้นละ 100 เยนก็มี ที่นี่จะไม่ได้ขายของตามน้ าหนัก ต่างจาก

เมืองไทย จะขายตามที่ตัดแบ่งไว้แล้ว  

นาทีทองของลดราคา คือช่วงประมาณ 18.30น. เป็นต้นไป ยิ่งดึกยิ่งถูก เขาจะ

แปะสติกเกอร์ 割引
わりびき

 แปลว่าส่วนลด เช่น 2割引 คือลด20%    ส่วน 

半額
はんがく

 แปลว่าลดคร่ึงราคา ถ้าไปดึกมากของจะหมดเสียก่อน บางทีทุ่มคร่ึงสองทุ่มก็หมดแล้ว กะเวลาให้ดี 

ถ้าเป็นคนชอบกินข้าว ให้ซื้อแบบ5กก.หรือ 10กก.ราคาจะถูกมาก แต่ถ้าไม่ได้ชอบกินข้าวหรือขนกลับหอไม่ไหวแค่ 2 กก.ก็

เพียงพอ   น้ าคือส่วนส าคัญของชีวิต คนญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ดื่มน้ าจากก๊อก ใช่แล้วอ่านไม่ผิด ดื่มจากก๊อก แต่...ส าหรับเรานั้น 

เราได้กลิ่นสนิมเลยต้องซื้อน้ าขวดมาดื่มแทน ที่ขายทั่วไปคือขวด 2 ลิตร ราคา 100 เยน หรือบางที่ก็ 85 เยน  ขวด1 

ลิตรจะแพงกว่า ไม่รู้ท าไมเหมือนกัน  น้ าของยี่ห้อของFamilyMart กับ ยี่ห้อ ของ Santory รสชาติไม่กร่อย อร่อยดี  
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ส าหรับสายสุขภาพที่ชอบผัก ผลไม้ บอกไว้ก่อนเลยว่าผลไม้แพงกว่าเมืองไทยมาก เช่นแอปเปิ้ลลูกละร้อยสองร้อยเยน 

ส้มก้แพง ผลไม้เมืองร้อนยิ่งแพง ยกเว้นกล้วยหอมราคาไม่แพงหวีนึง 100-200กว่าเยนนิดๆ ร้านนอกห้างจะขายถูกกว่า 

คือได้กล้วยเยอะกว่าต่อถุง เช่น ร้านขายผักผลไม้ตรงข้าม Maruetsu ค่อนข้างถูกแต่ขายเป็นแพคใหญ่หน่อย บางทีถ้าเลือก

ไม่ดีก็เจอของใกล้เสีย แต่ถ้าเลือกละเอียดหน่อยก็ถือว่าคุ้ม  

ฤดูหนาวที่ไม่คุ้นเคย  

 

คนเมืองร้อนอย่างเรานั้นไม่มีเส้ือโค้ทหรือเส้ือกันหนาวเก็บไว้

ในตู้เส้ือผ้าเป็นธรรมดา คร้ันจะซื้อจากไทยไปก็ไม่รู้ว่าแบบ

ไหนดี แพงอีกต่างหาก เปลีองพ้ืนที่ตอนจัดกระเป๋าทั้งขาไปขา

กลับด้วย หนักเปล่าๆ  

จิบะนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่แถบคันโตติดทะเล อากาศหนาวหิมะตก

นับคร้ังได้นานๆที ไม่ได้หนาวขนาดทางฮกไกโด ถ้าไปช่วง

ปลายกันยา แนะน าให้ไปร้านมือสองถ้าขายแต่หนังสือจะใช้ชื่อ

ว่า Book off ถ้าขายทุกส่ิงอย่างใช้ร้านชือ่ว่า Hard Off จะได้

เส้ือโค้ทที่คุณภาพดีราคาถูกอย่างน่าตกใจ บางตัวแค่พันกว่า

สองพันกว่าเยน  พอหมดหน้าหนาวก็เอาไปขายคืน แต่จะเขาจะรับซื้อด้วยราคาที่ถูกมาก ขนาดที่เราคิดว่า ถ้าถูกขนาดนี้

เราให้ฟรีเลยก็ได้ เคยเอาเส้ือ sweater ไปขาย ได้แค่ 1 เยน ถ้ามียี่ห้อจะได้ราคาขึ้นมาหน่อยนึง เช่น ยูนิโคล ได้มา 100 

เยน  

ถุงเท้าหรือถุงน่องนั้น ให้นึกภาพตลาดนัดเมืองไทย ขายกางเกงใน 3 ตัวร้อย ที่นี่มีเหมือนกัน แต่ขายถุงเท้าถุงน่อง 3 คู่ 

1,000 เยน เขาจะเขียนว่า 3 足 1,000 円 ที่นี่จะมีระดับความหนาของถุงน่องให้เลือกเยอะมาก ให้เราดูตรงที่เขียนว่า 

Denier คือรอบการทอ  ยิ่งมากยิ่งหนา ยิ่งหนายิ่งอุ่น ช่วงฤดูใบไม้ผลิใส่แค่ Denier 60-80 ก้เพียงพอ ส่วนฤดูหนาว สัก 

100 ขึ้นไป   ถ้าเป็นนอ้งผู้ชายจะหาซื้อของพวกนี้ยากหน่อย เอาสะดวกเลยก็คือ Uniqlo กับ GU มีของผู้ชายด้วย  

วิธีการแต่งตัวในหน้าหนาวนั้น จะมีสามขั้นตอนด้วยกัน คือ เส้ือใน เส้ือแขนยาวหรือคอเต่า sweater และคลุมทับชั้น

สุดท้ายด้วยเส้ือโค้ทหรือแจ๊คเก็ต และหมวกไหมพรม กรณีนี้คือใส่ออกไปข้างนอก เวลาอากาศหนาว ประมาน 9-10องศา  

ถ้าที่หอแค่ sweater พอ  

หากขี่จักรยานไปเรียน หรือลมแรงหนาวจัด ให้ซื้อที่ใส่คอ มาสวม  มันกันลม ปิดได้ถึงจมูก ถ้าไม่มีจะแสบจมูกเป็นอย่าง

มาก ถุงมือก็ส าคัญ    มีแบบธรรมดากับที่เราใช้กดมือถือผ่านถุงมือได้ด้วย  

ในวันที่ฝนตกหรือหิมะตกหนักให้ใส่แจ๊กเก็ตแหนม  (คล้ายๆผ้าร่ม) มันจะได้แห้งง่าย เพราะหิมะมันจะละลายพอเราไปถึง

ในห้องเรียน อีกอย่างเราจะได้ไม่ตัวเปียกชื้น วันไหนฝน หรือ หิมะไม่ตก ก็ใส่โค้ทไปปกติ (ผ้าไม่ลื่นๆเหมือนผ้าร่ม เช่น 

cashmierแพงมาก, หรือที่ขายถูกๆท าจากพลีเอสเตอร์ผสมขน)ถ้ายังอยู่ในชว่ง Fall อากาศไม่หนาว แคเ่ย็น จะเป็นโค้ทผ้า

บางหน่อย เรียกว่า Trench coat  
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แหล่งชอปปิ้ง มือหนึ่ง ราคาถูก ให้นั่งรถไฟ ไปที่สถานีจิบะ จะมี พลาซ่า เล็กๆใต้สถานี สองแห่งชื่อว่า Perie(ราคาแพง) 

กับ C- One(ราคาถูกมีแต่ของผู้หญิง)   หรือจะเดินไปสักหน่อย ประมาณสิบนาที จะเป็นห้าง Parco ไปชั้นสาม จะเป็น

ไลน์เส้ือผ้าของ ยูนิโคลใช้ชื่อว่า GU(เส้ือผ้าทั้งหญิงชาย) กับร้านHoney (เส้ือผ้าผู้หญิงอย่างเดียว) 

เคร่ืองนอน ผ้าห่มให้ซื้อหนาๆไปเลย ผสมขนแกะนิดนึงก็มี ราคาประมาน 7,000เยน บางทีมีโปรโมชัน ซื้อเป็นเซ็ตได้ทั้ง

หมอน ผ้าห่ม ก็มี แต่อาจจะประมาน10,000 เยน ส าหรับผ้าปูเตียงช่วงหน้าหนาว แม้ว่าจะไม่มีฟูกมาวางแต่ก็อุ่นเหมือนมี 

ถูกด้วยอุ่นด้วยผืนละประมาณ 1,000เยนที่ Maruetsu หรือเวลาไปถึงหอให้แวะดู common roomแต่ละชั้นของตึกเรา 

บางอย่างขนกลับประเทศล าบากเช่นฟูกผ้าห่ม เคร่ืองครัว จะมีคนที่กลับไปแล้วเขาจะเอาของมาวางเราสามารถเอาไปได้

ฟรีๆ ถ้าไม่ได้มีกระดาษเขียนแปะไว้ว่าของใคร  อีกอย่างห้องนี้เปิดฮีทเตอร์ฟรี มีทีวีด้วย เข้ามานั่งเล่นได้ อ่านหนังสือก้

ได้ 

จักรยานวิบาก 

 

จ าได้ว่าก่อนไปญ่ีปุ่นขี่จักรยานคร้ังล่าสุด คือตอนปีสองขอยืมจักรยานของยามในสถาบันมาขี่เล่น หลังจากนั้นมาจักรยาน

ไม่ได้มีบทบาทอะไรในชีวิตของเราเลย จนกระทั่ง...มาอยู่ที่ญ่ีปุ่น สมัยเรียนมัธยมอาจเคยได้ยินอาจารย์พูดว่า ปากกาคือ

อาวุธ คือของคู่กาย จักรยานเหมือนเป็นอีกอวัยวะที่33ของคนที่อยู่ญ่ีปุ่นเลยก็ว่าได้  นั่งรถไฟไปเรียนหนึ่งสถานี ขาละ 133 

เยน ถ้าอึดหน่อยเดินประมานคร่ึงชั่วโมง บางคนก็เดินไปแต่ต้องเผ่ือเวลาต่ืนเช้าถ้าวันไหนมีคาบแรก แต่ขี่จักรยานแค ่10-

15 นาทีก็ถึง แล้วแต่ความซิ่ง เพราะภูมิประเทศ ของที่นี่เป็นภูเขา เนินจะเยอะมาก แนะน าให้ซื้อจักรยานมีเกียร์ ชีวิตจะง่าย

เวลาปั่นขึ้นเนิน และประหยัดเวลาในการเดินทาง แนะน าให้ซื้อล้อใหญ่จะปั่นได้ไกล ถ้าซื้อล้อเล็กจะเหนื่อยรอบการปั่นจะ

Trench Coat Coat Jacketแหนม 
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เยอะกว่า บางรุ่นล้อเล็กรัศมีต่ ากว่า 20  อนันั้นหนืดมาก ขี่ยาก เม่ือย ปั่นน่องปูด ปั่นได้ไฟฟ้าใช้กันทั้งหมู่บ้านเลย  เวลา

ขี่ลงเนินอันไหนที่ชันมาก อันตรายอย่าปล่อยล้อฟรี ให้ใช้เบรกล้อหลังถ่วงไว้บ้าง เวลาเบรกก็เช่นกันเบรกล้อหลังปลอดภัย

กว่า จะได้ไม่ลอยหน้าคะม า  

ส าหรับการหาซื้อจักรยานก็ไม่ได้ยากอะไร เราซื้อมาประมาณ 16,000 เยน มีทั้งมือสองมือหนึ่ง แต่ต้องลงทะเบียนว่าป็นข

องเราเวลาหายจะได้ตามได้ แต่ถ้าไม่ได้สนใจว่าใหม่หรือเก่า รับฟรีหรือซื้อต่อในราคาถูก จากคนที่เคยอยู่ในหอก็ได้  

สถานที่ซื้อมีทั้งแถวมหาลัย กับอิอ้อน จักรยานที่นี่จะมีตัวล็อกล้อ และมีไฟส าหรับเปิดตอนกลางคืนด้วย อย่าลืมเก็บใบ

ประกันกับใบที่ลงทะเบียนเป็นเจ้าของไว้ด้วย การขี่จักรยานควรขี่บนถนน บางทีบางช่วงของถนนก็อันตรายขี่บนฟุตบาทก็

ได้ แต่ระวังคนด้วย ถ้าหลบหลีกไม่เก่งอาจจะจูงเอา แล้วพอถนนว่างค่อยขี่ลงถนน  เวลาจะข้ามถนนเขาจะมีเลนจักรยาน 

กับทางม้าลาย ถ้าไฟคนข้ามมันแดงอยู่ไม่ควรฝ่า กดก่อนรอไฟเขียว แล้วค่อยขา้ม ไฟนี้มันจะไปหยุดสัญญาณไฟรถให้

เป็นสีแดง เวลารถเยอะอันตรายทั้งรถบรรทุกเล็ก รถเก๋ง   แต่ถ้าดูซ้ายขวาแน่ใจแล้ว ว่าไม่มีรถเช่นตอนกลางคืน(อย่าลืม

เปิดไฟ) หรือกลางวัน ตอนที่ไม่ใช่เวลาเลิกงานหรือโรงเรียนเลิก ก็ข้ามบ้าง แต่อย่าบ่อยถ้าแจ็กพอตต ารวจผ่านมาพอดี

อาจจะโดนจับ มีรุ่นพ่ีคนไทยเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นคนโดนจับต่อหน้าต่อตา  เร่ืองการจอดจักรยานเช่นกัน ถ้าอยู่ดีๆ

จักรยานหาย บางที่ไม่ได้โดนขโมยหรอก เราไปจอดตรงที่เขาห้ามจอด ต ารวจแถวนั้นเลยยกกลับโรงพัก  

ซิมการ์ดเจ้าปญัหา  

 ขาดเธอเหมือนขาดใจ ขาดเน็ตมือถือเหมือนคนโดนปล่อยเกาะที่ไม่รู้เหนือใต้ เดินทางล าบากเพราะสถานีรถไฟของญ่ีปุ่น

เยอะและซับซ้อนมาก ไปโตเกียวอาจหลงได้ หรือเกิดมีปัญหาเวลาติดต่อเพ่ือนหรือติวเตอร์ทางไลน์หรือเฟสบุคจะได้

สะดวก  มีเน็ตมือถือไว้อุ่นใจกว่า ถ้าเป็นของเครือข่ายอย่าง Soft Bank, AU, Docomo ต่อเดือนแพงมาก 7,000เยน เลยไม่

เอา ไปซื้อซิมการ์ดอีกแบบได้จากร้าน Yodobashi ที่สถานีจิบะ หรือซื้อที่มหาลัยก็ได้ร้านอยู่บนฟู้ดคอร์ทชั้น 2 ไม่ต้องใช้

บัตรเครดิต แต่ของเราซื้อจากร้านโยโดบาชิ จะเป็นซิมของบริษัท 

Wireless Gate  มีสองแบบ เล่นเน็ตได้อย่างเดียว กับ โทรได้ด้วย 

แบบโทรได้จะประมาณเดือนละ 3,000 เยน เน็ต 3 GB(ถ้าคิดว่าจะ

ท างานพิเศษตอนเทอมสองให้ซื้อแบบโทรได้) ส่วนแบบโทรไม่ได้ 

มีหลายราคาขึ้นอยู่กับเน็ตที่เราต้องการยิ่งเยอะยิ่งแพง ราคาถูกที่สุด

น่าจะประมาณ 1,000 เยน ต่อเดือน ทั้งนี้ทัง้นั้นก่อนซื้อให้เขาลอง

เสียบซิมใช้เน็ตบนโทรศัพท์ของเราก่อนว่าใช้ด้วยกันได้ไหม ต้องใช้บัตรเครดิตเท่านั้นในการซื้อเพราะเขาจะหักค่าบริการ

จากบัตร พนักงานจะบอกไว้ก่อนเลยว่าต้องใช้บัตรเครดิตของธนาคารญ่ีปุ่นเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วใช้ของอะไรก้ได้ขอแค่เป็น

บัตรเครดิต ที่มีสัญลักษณ์ visa, master card , JTB ฯลฯ 
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เดินทางด้วยรถไฟ 

ที่เห็นนี่คือบัตร ซุยกะ ใช้กับรถไฟทุกสายทั่วประเทศจะใต้ดินหรือบนดินใช้ด้วยกันได้หมด ใช้

ขึ้นรถเมล์ยังได้ ใช้ซื้อของก็ได้เช่นกัน สะดวกมากไม่ต้องมีหลายๆใบเหมือนเมืองไทย เปิด

กระเป๋าสตางค์มาทีนึกว่าตลับไพ่ บัตรในแต่ละภูมิภาคจะใช้ชื่อต่างกันไปเห็นได้ถึงความฮา 

และความคิดสร้างสรรค์ของทางโอซากะจะเป็นบัตรชื่อว่า ICOCA คิดว่าน่าจะเป็นการเล่นเสียง

ของค าว่า 行こうか ที่แปลว่า “ไปกันเถอะ!” ทางฮกไกโดใช้ชื่อว่า KITACA ทิศเหนือเรียกว่า 北
きた

 อาจเป็นไปได้สอง

แบบคือ 北か“นี่ภาคเหนือเรอะ” กับ来たか ที่แปลว่า “มาแล้วเรอะ” แต่คิดว่าอย่างหลังน่าจะถูกต้อง 

เราสามารถท าบัตรได้จากตู้อัตโนมัติพิมพ์ชื่อเราไว้บนบัตรได้ด้วย เวลาหายคนจะได้รู้  ค่ามัดจ าบัตร 500เยน ยังไม่รวม

เงินที่เราต้องเติมไว้ใช้อีกต่างหาก ท าบัตรคร้ังแรกพกเงินไปเลย 1,000 -2,000 เยน   

สงัคมใหม ่
ส าหรับเราเป็นคนที่ไม่เก่งเร่ืองการเข้าสังคมเอาเสียเลย แต่เพ่ือความอยู่รอดและไม่โดดเดี่ยว จะต้องหาเพ่ือนใหม่ให้ได้ 

ปาร์ต้ี เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้รู้จักผู้คน พลาดปาร์ต้ีไปคือพลาดโอกาสที่จะได้เป็นที่จะได้เพ่ือนใหม่แล้ว พลาดที่จะท า

ให้เราเป็นที่จดจ า อนึ่ง ปาร์ต้ีนั้นมีสองแบบ ทั้งของมหาวิทยาลยัจัดเองในมอ กับ นศ.จัดเองกันเอง ที่หอ แบบในมอนั้น

จะมีWelcome party คร้ังใหญ่ที่รวมนศ.แลกเปลี่ยนทุกคนทุกโครงการทั้งเด็ก JPAC เด็กทุนวิจัย เด็กทุนรบ.ญ่ีปุ่น นศป.โท 

ป.เอก หลากหลายชนชาติมากมาย เพราะฉะนั้นไม่ควรพลาด อีกอันนึง คือ ได้เพ่ือนจากคลาสเรียน เหมือนเป็นโครงการ

เดียวกัน แล้วบังเอิญได้อยู่คลาสเดียวกัน ก็อาจท าให้คุยง่ายขึ้น ช่วงเทอมแรกๆจะแนะน าตัวองกันจนเบื่อเลยล่ะ เพราะ

อาจารย์จะขอให้ นศ. แนะน าตัวเองทุกคาบ  

ส่วนปาร์ต้ีที่หอนั้น...วู้ฮู้ มาก เอาล่ะ เคยเห็นปาร์ต้ีในหนังฝร่ังไหม...เขาจะชวนผ่านทาง สร้างเป็นอีเว้นท์หรือกรุ๊ปในเฟสบุค 

แล้วกด”เชิญ” เพ่ือนๆ รู้จักใครก็กดๆเชิญเข้ามา พอถึงวันก็จะน าเคร่ืองดื่มของตัวเองกันมา แล้วก็มาดื่มกันมีขนมบ้างแล้ว

ใครอยากเอาอะไรมาแบ่งๆกันกิน ถ้าเราไม่ดื่มเหล้าเบียร์หรืออะไรเทือกนี้ก็ไม่เป็นไรนะ เอาอย่างอื่น พวกโคล่า น้ าผลไม้

ไปได้ ถ้ามีคนถามก็บอกเหตุผลของเราไป ไม่ต้องเขินอาย สไตล์ของทางตะวันตกกับญ่ีปุ่นคล้ายกันตรงที่ เหล้าเป็นเหมือน

ตัวที่ท าให้เขามีความกล้า ละลายพฤติกรรม ท าให้กล้าพูดกล้าคุยมากขึ้น ก่อนไปผับก็ต้องดื่มก่อนไปให้มึนนิดๆไม่งั้นเขา

จะไม่กล้าเต้น เพราะฉะนั้นพวกนี้เขาคอแข็งจะดื่มกันหนักมาก ของเราคนไทยเมาดิบคือไม่ดื่มแต่เต้นสะบัด ไม่เมาก็เหมือน

เมา เต้นไปสิ สุดสวิงริงโก้อีโต้บั๊ม อันนี้ต้องขอบคุณการรับน้องเมืองไทยนะคะ สอนให้เต้นอย่างมีสติ เก่งไหมล่ะ ดีไม่ดี

ต้องเป็นพยาบาลจ าเป็นคอยดูแลคนเมาอีกต่างหาก เคล็ดลับคือ ก่อนดื่มต้องกินอาหาร อย่าดื่มตอนท้องว่าง ไม่อย่างนั้น

จะเมาง่าย แถมด้วยอาการอาเจียน หรือเมาค้าง ถ้าจะดื่มเยอะแค่ที่หอเท่านั้น แต่ถ้าออกข้างนอก,ไปผับจะไม่ดื่ม ถ้าไป

บาร์หรืออิซากายะอย่างน้อยแค่แก้วเดียวพอแล้ว จะได้ไม่เป็นภาระเพ่ือน ไม่อันตรายด้วย เดินๆอยู่ตกรางรถไฟนี่แย่เลย

นะคะ บางคนอาจคิดว่าถ้าไม่ดื่มเหล้าแล้วจะไม่มีเพ่ือนเข้าสังคมไม่ได้ อันนี้ไม่จริง มีตัวอย่างจากเพ่ือนชาวเยอรมันเชื้อสาย

เวียดนามในกลุ่มเราเองเป็นผู้ชายบุคลิกดี รู้จักคุย มีจุดยืนเป็นของตัวเอง ม่ันใจในตัวเอง ใส่ใจคนรอบข้าง แค่นี้กินขาด

แล้ว มีแต่คนรู้จัก เนื้อหอมด้วยสาวๆเต็มเลย ทุกคร้ังที่ไปปาร์ต้ีของที่ติดมือเขาจะมีอยู่สองสามอย่างคือ น้ าผลไม้กล่อง นม
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กล่อง ไม่ก็โคล่า ขนาด 1 ลิตร ถ้วน ฮ่าๆ  

 

Racism & Stereotype 

พูดถึงสไตล์ของคนแต่ละชนชาติ คนจีน คนเกาหลี คนเยอรมัน จะไม่คุยกับใครก่อน เราต้องเร่ิมก่อน หน้าเขาจะตึงถึงบึ้ง

ไปเลย จริงๆแล้วเขาหน้าแบบนั้นอยู่แล้วไม่ได้โมโหโทโสใครอยู่ พอเร่ิมคุ้นเคย เราเร่ิมทักเขาก่อน ยิ้มให้เขาทุกวันเดี๋ยวดี

เอง คนทางตะวันตก เช่น ยุโรป หรือ อเมริกา ส่ิงที่เราต้องรู้จักสองค าคือ racist กับ stereotype ส าคัญมากๆ พอเร่ิม

สนิทกันไป เวลาเล่นมุกเขาจะประชดประชันกันแบบแสบๆคันๆเก่ียวกับการเหยียดเชื้อชาติ ไม่ต้องไปเครียดหรือถือสา เขา

เหยียดเรามา เราเหยียดเขากลับก็แฟร์ๆ ท าเป็นข าๆไป ถ้าเขาไม่พอใจก้บอกไปว่า ทีตัวเองว่าเราเรายังไม่ว่าเลย แค่นี้

รับไม่ได้เหรอ เป็นยังไงล่ะ เข้าใจหรือยังว่าเรารู้สึกยังไง สนุกไหม ฯลฯ แล้วก้ยิ้มไปไม่ต้องไปใส่ใจ อยู่กับคนทางยุโรป

เราต้องกล้าพูดไม่อย่างนั้นเขาจะคิดว่าเราไม่อยากคุยด้วย หรือคิดว่าเป็น loser ไปเลย คิดเห็นอะไรต้องพูด กล้าแสดง

ความคิดเห็น เขาจะไม่ชอบคนอมพะน าจะร าคาญคนประเภทนี้มากๆ ต้องชัดเจน  

ค าว่า Racism หมายถึงการดูถูกเหยียดชนชาติ ถ้าเราจะเตือนเพ่ือนบอกว่านี่มันเหยียดกันนี่นา ก็จะพูดว่า That’s 

racist. แบ่งได้หลายแบบ แต่ในต าราไม่ได้แบ่งแบบนี้นะ เวลาพูดจะเรียกง่ายๆตามกลุ่มแบบนี้ คือ Muslim, Asian, 

white, black, Latino(อันที่จริงใครเป็นคนเผ่าพันธ์นี้เขาเรียกเหมารวมว่าMexican ทั้งที่อาจมาจากประเทศอื่นก็ตาม), 

เช่น พอพูดถึงกลิ่นตัวเหม็น อาจจะพูดว่า You smell like indian. หรือพอเห็นคนแขกเดินผ่าน ก็บอกว่า Here they 

come stink people . หรือแม้แต่แค่พูด เร่ืองสีผิว เช่น เราเรียกคนผิวขาวแบบฝร่ังว่า Hey white boy ,แบบนี้ไม่

โอเค หรือเรียกคนผิวด าว่า Niger/Negros ถ้าเขาได้ยินนี่อาจถึงขั้นเกลียดกันเลย หรือทักเพ่ือนชาวเยอรมันว่า Hi 

Hitler ถ้าสนิทกันจริงท าได้ แต่ถ้าไม่สนิทคงโกรธไม่มองหน้ากัน หรือถ้าใครท าตัวน่าเบื่อๆไม่สังสรรค์เอาแต่เรียนเขาจะ

พูดว่า You’re so Chinese หรือไม่ก็  You’re so Asian. เวลาเขาพูดค าว่า Asian เหมาหมดว่าเอเชียนทุกคนคือ

คนจีน หรือแม้แต่คนไทยเองที่ชอบพูดว่า “หน้าอย่างกับคนลาว/พม่า” “ท าอะไรลาวๆ” “เป็นลูกคร่ึง ไทย-เขมรอะสิ” 

“ด าแบบนี้พ่อเป็นอัฟริกาใช่ไหม” แบบนี้ก็เข้าข่าย racist ทั้งทีอ่ันที่จริงคนประเทศเพ่ือนบ้านเขาอาจจะมีดีหลายอย่างกว่า

เราก็ได้นะ   

เร่ืองเกิดกับตัวเองก็มี เราโดนถามเร่ืองพัทยา กะเทย นวด แล้วก็โสเภณี เยอะมาก ภาพของประเทศไทยในสายตาคน

ยุโรปคือเร่ืองค้าประเวณีบ้าง ไม่มีความเจิรญบ้าง เขาเห็นภาพประเทศเราจากพวกหนังฮอลลีวู้ด ก็จะเป็นในด้านลบ แล้ว

ยิ่งเราเป็นผู้หญิงเขาจะพูดว่า Oh, THAI GIRL แล้วยิ้มแบบมีเลศนัย เขาถามเร่ืองโสเภณีนี้บางทีก็โดนล้อบ่อยมาก จนเรา

แอบไปร้องไห้ทุกคร้ัง ตอนเราอยู่ในวงสนทนาเราก็หัวเราะตามน้ าไป แต่ที่จริงแล้วเสียใจมากเพราะคนพูดเป็นเพ่ือนใน

กลุ่มเรา พอตอนหลังเราคิดว่าในเม่ือเขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกเราขนาดนั้น เราก็พูดความรู้สึกเราต่อหน้าเขาไปเลยว่าเรา

ไม่ชอบเพราะอะไร หลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครล้ออีกเลย มากอดขอโทษกันยกใหญ่ 

 

Stereotype คือ การที่เราตัดสินคนจาก คาแรกเตอร์ อาจจะเป็นชนชาติ หรือ ลักษณะภายนอก หรือบุคลิก เช่น เห็น

คนมีรอยสักเต็มตัว แล้วไปตัดสินว่าเขาเป็นคนไม่ดี, เป็นคนเอเชีย ต้องเก่งเลข, คนญ่ีปุ่นเวลาเห็นคนผิวขาวจะเหมาคิดว่า 
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เป็นคนอเมริกัน และคิดว่าทุกคนต้องพูดอังกฤษได้ ซึ่งในเร่ืองนี้เพ่ือนยุโรปหลายคนจะรู้สึกนอยด์มากๆ เพราะคนทางยุโรป

จะมีความภูมิใจในประเทศของเขา มองตัวเองมีวัฒนธรรมมากกว่าคนอเมริกัน ส่วนคนออสเตรเลียเหมือนเป็นชนกลุ่มน้อย 

บางทีเขาแอบน้อยใจว่ามีแต่คนคิดว่าเป็นอเมริกัน ถ้าใครพูดอังกฤษส าเนียงออสเตรเลียกับเขาจะต่ืนเต้นมาก, หรือแม้แต่

เรียนอยู่ม.จิบะ เป็นคนหัวดีแน่ๆ, ถ้าใส่แว่นหนาเตอะ ต้องเป็นเด็กเรียน เป็นต้น  

สภาพจิตใจ 

เขาว่ากันว่า สุขภาพกายเร่ิมจากสุขภาพใจ เราเห็นเพ่ือนบางคนโทรหาที่บ้านทุกวันเลยช่วงแรกที่ไป แต่ส าหรับเราสบาย

มากไม่มีอาการ home sick รู้สึกเหมือนนกที่ได้บินอย่างอิสระไร้กังวล แต่ส่ิงที่ท าให้เราเคยหยุดเรียนไปทั้งอาทิตย์ช่วง

กลางๆเทอม ใครชวนไปไหนไม่ไป ปาร์ต้ีก็ไม่เข้า คือ อาการ depression หรือ หดหู่ซึมเศร้านั่นเอง เขาบอกว่ามันเกิด

จากเคมีในสมองท างานไม่ปกติ แต่อะไรล่ะที่ไปกระตุ้นส่ิงนั้น มันคือส่ิงแวดล้อมนี่แหละ ความเครียด ความกดดัน ความ

กลัว ความกังวล  

ตอนนั้นรู้สึกกลัว แบกความหวังของคนที่เมืองไทย กดดันตัวเองว่าจะต้องสอบเอาใบวัดระดับให้ได้ กังวลอนาคตว่า

กลับไปจะท าอะไร นึกถึงสภาพสังคมเมืองไทย อนาคตจะเลือกทางไหน เครียดที่เป็นคนเฟรนลี่ไม่ได้ ฯลฯ เหมือนสมองถูก

ใช้งานมากไป มึนงง สมองเลยบอกว่า เออ บึ้มความรู้สึกมัน! ให้เป็นโกโก้คร้ันช์ไปเลย! มันก็เหมือนคอมเก่าๆแรมต่ าๆ 

ข้อมูลเยอะเกินไป พอเอาทุกไปอย่างประมวลผล ก็รวนไม่ได้ค าตอบ ใช้งานเยอะดีนักใช้ไหม shut down ตัวเองซะเลย  

นอนเป็นผัก ร้องไห้สลับกรีดร้อง เหมือนมีใครตาย กินอะไรไม่ลง อยากหายไปจากโลกนี้ ไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้ว รู้สึก

ไร้ค่า และไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง เพ่ือนถามก็บอกว่าไม่สบายบ้างต่ืนสายบ้าง จนกระทั่งเพ่ือนคนเยอรมันเพลย์บอยสุดคาส

โนวาที่พร้อมไปปาร์ต้ีพร้อมกับนมกล่องสตอเบอร่ี มาเคาะห้องถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงว่าหายหน้าไปไหนทั้งอาทิตย์ 

เท่านั้นแหละ คิดได้เลยว่า เราต้องเปิดใจให้กับเพ่ือนบ้าง เก็บไว้คนเดียวในใจสักวันได้ตายจริงแน่ๆ เพ่ือนพร้อมที่จะดูแล

เรา รับฟังเร่ืองของเรา มีอะไรก็เล่าๆไปเถอะ จะได้สบายใจ อันที่จริงแล้วที่มอมี จิตแพทย์ด้วยนะ เขาบอกว่ามีปัญหา

อะไรนัดเวลาเข้าไปคุยได้ ทุกอย่างเป็นความลับ แต่เราไม่ไว้ใจ คิดว่าเขาต้องเก็บเป็นรีพอร์ตส่งให้อาจารยที่ดูแล

โครงการอ่านแน่ๆเลยไม่อยากไป ที่เราไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะคิดไปเองว่าคนจะตัดสินเราว่า เรียกร้องความสนใจ 

ซ้ าเติมว่าไร้สาระ โง่ คิดสั้น ฯลฯ อะไรเทือกนี้  เพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยค่อนข้างมาก   

หลังจากนั้นมา เราเปิดใจมากขึ้น คุยกับเพ่ือนๆมากขึ้น ออกไปเจอผู้คน การเก็บตัวอยู่คนเดียวนานๆไม่มีปฏิสัมพัธกับคน

นอก เราจะอยู่กับตัวเองมากเกินไป มันจะท าให้ทักษะการเข้าสังคมของเราลดลง ออกไปเจอผู้คนที่หลากหลาย เหมือนเรา

ยังมีแสงแห่งความหวัง ได้พลังจากคนรอบข้าง ยียวนกวนประสาทบ้าง พูดมากบ้าง ติงต๊องบ้าง พลังเพ้ียนๆของเพ่ือนพวก

เนี้ย กลับท าให้ใจเรามีชีวิตชีวา สนุกกับชีวิตมากขึ้น  

ส่วนส าคัญนอกจากได้ระบายให้เพ่ือนฟังแล้ว วัฒนธรรมการกอด เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กแลกเปลี่ยน ด้วยความที่ใน

กลุ่มจะมีเพ่ือนเป็นชาวยุโรปเยอะ จะกอดกันเป็นว่าเล่น พอรู้สึกจิตตก จะวิ่งไปหาเพ่ือนที่สนิท บอกว่าขอกอดหน่อย รู้สึก

แย่ไม่ไหวแล้ว มันช่วยได้จริงๆนะ  พอดีใจก็กอด คิดถึงก็กอด หนาวก็กอด เศร้าก็กอดเหมือนเทเลทับบี้ เหมือนลูกหมาวิ่ง

ไปหาเจ้าของ  จนเราเสพติดส่ิงนี้ไปแล้ว พอกลับมาไทย อ้าวไม่มีใครพุ่งเข้ากอดเราอีกแล้ว เพ่ือนรู้ใจมันไม่อยู่ ให้วิ่งไป



                                   ชีวตินกัเรยีนแลกเปลีย่นทีญ่ี่ปุน่ มหาวทิยาลยัจิบะ 

นส. ณภทัร แกว้ทอง  

โครงการJ-PAC 1 ป ี 

 

10 
 

กอดแล้ว   ก็เหมือนอะไรมันขาดหายไป เคว้งคว้าง ส่ิงนี้มันเคยเติมเต็มหัวใจเรา เพ่ือนกลุ่มนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เรา

อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป โลกนี้มันน่าอยู่มากขึ้นก็เพราะพวกแกเลยนะเว้ย  
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Index 

 การเดินทาง แผนที่ 

หอ千葉大学 国際交流会館  https://goo.gl/maps/EAZ56k2C

XXH2 

Maruetsu เดิน ,จักรยาน https://goo.gl/maps/A63qs1wJ5

3u 
Aeon เดิน ,จักรยาน https://goo.gl/maps/7Ajkea5ysq

P2 

Hard off・Book off  

 ร้านมือสอง  

สาขา美浜 

1.ไปสถานีอินาเกะ西口 

2.รอรถป้ายNo.4  

3.ลงที่สถานี 幸町団地 

4.เดินย้อนขึ้นไปตรงแยกไฟแดง

เลี้ยวซ้าย จะเห็นที่จอดรถ แล้ว

เดินตรงไปเร่ือยๆ เดี๋ยวเจอเอง 
 

https://goo.gl/maps/vwGDuM4q

Beq 

ตารางการเดินรถเมล์สาย 

Chiba City bus 

http://www.citybus.co.jp/pc/rosen/time/r00

2_2.pdf 

ในกรณีที่เดินทางไปแถวที่ไม่มี

รถไฟเชื่อมจากสถานีอินาเกะ 

ต้องนั่งรถเมล์ 

 

แอพฯรถไฟ 
https://play.google.com/store/apps/details?

id=jp.co.yahoo.android.apps.transit 

สามารถค้นได้ว่ารถไฟจะมา

เม่ือไหร่ จะไปยังไง มีบอกหมด 

บอกเวลาที่ใช้ในการเดินทางด้วย  

 

 


