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วันแรกที่เดินทางถงึญ่ีปุ่น 

 ทางมหาลยัจะสง่คนมารับท่ีสนามบิน เราขึน้รถบสัจากสนามบินนาริตะ มาลงที่สถานีรถไฟ Tokyo แล้วตอ่รถไฟ 

Chuo line สายสส้ีม ไปลงที่สถานีปลายทางซึง่คือ Higashi-Koganei เดินประมาณ 10 นาท ีก็จะถึงหอ 

(ข้อควรระวงั เก่ียวกบัรถไฟสาย Chuo นีค้ือ รถไฟสายนีม้ีสายทีเ่ป็น Local, Rapid และ Special rapid สายที่เป็น 

Special rapid จะไมจ่อดที่สถานี Higashi-Koganei เราจะต้องเปลีย่นสายเป็น Local ที่สถานใีหญ่ๆ เช่น สถานี 
Mitaka) 

 

หอพัก 

 ทางมหาลยัได้จดัให้พกัอยูใ่นหอพกันกัศกึษาตา่งชาติ (International House) ซึง่สะดวกมากเพราะติดมหาลยั 

ใกล้สถานีรถไฟ (Higashi-Koganei station) และแถวนัน้ก็มีซุปเปอร์มาเกตหลายที่ แตล่ะที่ก็จะมีราคาสนิค้าที่ตา่งๆกนั

ไป ไปเดือนแรกวา่งๆไมท่ าอะไรก็เดินเข้าซุปเปอร์เช็คราคาสนิค้าตลอด ห้องพกัเป็นห้องเดีย่ว อยูค่นเดียวได้พอดี แตถ้่าใคร

ตวัใหญ่หรือชอบเนือ้ที่กว้างๆ ก็อาจจะรู้สกึแคบ มีระเบยีง ท่ีท าครัวส าหรับท ากบัข้าวกินเอง ห้องส้วม สว่นห้องอาบน า้เป็น

ห้องอาบน า้ทีต้่องใช้ร่วมกบัคนอืน่และเป็นแบบหยอดเหรียญ 100 เยนอาบน า้ 7 นาที (กดหยดุน า้ได้)  
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ของท่ีได้รับตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

 สิง่แรกเลยคือ จกัรยาน เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นมากๆ ส าหรับการอยูท่ี่ในนี่ในระยะยาว อีกทัง้มเีตารีด ไมโครเวฟ หม้อ 

จาน ชาม ช้อน ส้อม คอ่นข้างมาก เหมือนพร้อมจดัปาตี ้รวมไปถงึอาหารส าเร็จรูป ผงปรุงรส ที่คนท่ีมาจากรุ่นก่อนไมเ่อา

กลบัไปด้วย 

ป.ล. ในกรณีเรา ได้ขอฟตุง หรือคือเคร่ืองนอน พร้อมผ้าหม่หนาๆ จากรุ่นก่อนมาด้วย ซึง่ส าคญัมากๆ ในตอนหน้าหนาว 

ช่วยชีวติสดุๆ ถ้าไมม่ีคงต้องเปิดฮีทเตอร์ทัง้วนัทัง้คืนแน ่(แตส่ามารถซือ้ใหมไ่ด้ โดยตดิตอ่กบัทางมหาลยั ก่อนไป

แลกเปลีย่น) 

 

 

 

 

 

 

การเรียน 

 มีคาบเรียนที่เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ (เรียนเป็นภาษาองักฤษ) ซึง่สามารถเลอืกลงได้ตามความสนใจ แตท่างมหา

ลยัจะก าหนดไว้วา่ต้องเรียนให้ครบก่ีหนว่ยกิจ คาบเรียนภาษาญ่ีปุ่ น มีแบง่เป็นหลายระดบั โดยทกุคนจะต้องสอบวดัระดบั

ก่อนวา่จะได้เรียนในระดบัไหน คาบเรียนเก่ียวกบัวฒันธรรมญ่ีปุ่ น ตา่งๆ 
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สถานที่รอบๆ มหาลัย 

 นบัวา่โชคดีมากที่ได้อยูห่ออยูใ่กล้กบัสถานท่ีอ านวยความสะดวกมากมาย  แถวมหาลยัมซีุปเปอร์มาเก็ต

ประมาณมากกวา่ห้าแหง่ เซเวน่ ลอสนั แฟมิลีม่าร์ท ร้านร้อยเยน ห้าง ร้านขายยา คลนิิก ร้านอาหาร ร้านกินดื่ม มีครบ

หมด ท าให้ไมเ่ดือดร้อนในการใช้ชีวิตตลอด 1 ปีเลย 

 

กิจกรรมนอกเวลาเรียน 

1) ห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่ นท่ี Midori center  

 ที่ญ่ีปุ่ นมีกิจกรรมห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่ นส าหรับชาวตา่งชาติ ที่จดัโดยอาสาสมคัรชาวญ่ีปุ่ น สว่นใหญ่จะเป็น

ผู้สงูอาย ุคณุลงุ คณุป้า หรือแมบ้่าน ที่มีเวลาวา่ง จงึมาเป็นคณุครูของที่นี่ จดัขึน้ทกุวนัเสาร์ เรียนวนัละชัว่โมงคร่ึง คณุครู

หนึง่คนตอ่นกัเรียนสองถึงห้าคน ซึง่เราจะถกูจดัให้ไปเรียนกบันกัเรียนในเลเวลพอๆกนั หรือเราแจ้งกบัคณุครูได้วา่เราอยาก

เรียนเน้นภาษาญ่ีปุ่ นในพาร์ทไหน  

 นอกจากห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่ นแล้ว ทางโรงเรียนยงัมีจดักิจกรรมตา่งๆ เพื่อให้นกัเรียนตา่งชาติได้รู้จกัและเข้าใจใน

วฒันธรรมญ่ีปุ่ นมากขึน้ 

ป.ล.นอกจาก Midori center แล้ว ยงัมีสถานท่ีอื่นๆ ตามพืน้ท่ีตา่งๆ อีกมากมายทีจ่ดัสอนภาษาญ่ีปุ่ นให้ชาวตา่งชาติ 

  

 

- 

 

 

 

 

2) ห้องสมดุ 

 ห้องสมดุเป็นสถานท่ีที่เราไปบอ่ยๆ มาก เพราะมีอินเตอร์เนต็ อุน่ยาม

หน้าหนาว และเปิดแอร์ในหน้าร้อน อีกทัง้เงียบสงบ เหมาะกบัการเลน่คอม อา่น

หนงัสอืหรือท างานตา่งๆ เราสามารถยืมหนงัสอืจากห้องสมดุได้ สว่นใหญ่เป็น

ภาษาญ่ีปุ่ นหมด แตม่มีมุหนงัสอืส าหรับชาวตา่งชาติอยู ่ซึง่เป็นหนงัสอืเก่ียวกบั

การทอ่งเที่ยว การใช้ชีวิตในญ่ีปุ่ น การเรียนภาษาญ่ีปุ่ น และอื่นๆ 
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3) เที่ยว  

 การได้ไปอยูท่ี่ญ่ีปุ่ นครบทัง้ 4 ฤด ูนบัเป็นความโชคดี เราควรจะหาและเข้าร่วมงานเทศกาลตา่งๆ ท่ีจดัขึน้ตาม

ฤดกูาล หรือสถานท่ีตา่งๆ ท่ีถ้าไมไ่ด้ไปแล้วจะเสยีดาย ด้วยความที่คาบเรียนไมไ่ด้แนน่มาก และปิดเทอมก็มีเวลา จงึควร

หาโอกาสไปเที่ยว แตถ้่าไปบอ่ยแนน่อนวา่เงินจะหมดนะ 😊 
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4) ปาร์ตี ้

 ต้องบอกวา่ปีทีเ่ราไปมีผู้น าปาร์ตีห้ลายคน เช่นเพื่อนจากรัสเซีย จากเช็ก จากฝร่ังเศส และมีผู้ตามที่ดีมากมาย 

ท าให้ตลอดปีมีปาร์ตีเ้ร่ือยๆ ทัง้ปาร์ตีแ้รกพบ ปาร์ตีเ้ลน่เกม นดัดหูนงัยามวกิาล ปาร์ตีอ้าหารไทย และอื่นๆ 

 

 

 

  

 

 

 

บัตร Suica แบบ Teikiken 

 บตัร Suica เป็นบตัรที่สะดวกมากในญ่ีปุ่ น ด้วยความทนัสมยัที่มเีทคโนโลยีแบบ cashless คือไมต้่องพกเงินสด 

สามารถใช้บตัรนีไ้ด้กบัรถไฟฟ้า รถเมล์ เคร่ืองขายอตัโนมตัิ รวมถงึตอนซือ้ของในซุปเปอร์มาเก็ต เดีย๋วคงจะได้รู้

รายละเอียดของบตัรนีม้ากขึน้ แตท่ี่อยากจะแนะน าไมใ่ช่บตัร suica แบบธรรมดา  

 นี่คือบตัรแบบ Teikien ซึง่คล้ายๆ บตัรรายเดือน เหมาะส าหรับคนไปเที่ยวในตวัเมืองบอ่ย เราจะท าการก าหนด

สถานีต้นทางและปลายทาง เช่นในภาพก าหนดต้นทางไว้เป็นสถานี Higashi-Koganei ปลายทางเป็นสถานี Shinjuku 

เมื่อท าบตัรแบบนีแ้ล้ว เหมือนเราเหมาจ่ายรายเดือน แล้วจะไปกลบัสถานชินจกุุเทา่ไหร่ก็ได้ รวมไปถึงสถานีระหวา่ง 

Higashi-Koganei และ Shinjuku ทกุสถานี ดีสดุๆ ไปเลย เลอืกได้วา่จะท ารายเดือน สามเดือน หรือ หกเดือน ถ้าท าแบบ

สามเดือนหรือหกเดือนก็จะได้ลดราคาไปอีก (ป.ล. เทา่ที่ค านวณแล้ว บตัรนีจ้ะคุ้มก็ตอ่เมื่อเดินทางเกิน 30 เที่ยวตอ่เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

ความจริงมีรายละเอียดอีกมากที่ไม่สามารถจะบรรยายหมด ใครสงสัยอะไรถามมา
ได้ที่เมลล์ ja.natnicha_st@tni.ac.th นะจ้ะ (ช่ือ นัด ค่ะ) 
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