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สวัสดีค่ะ ผู้อ่า นทุกคน ฉันรู้ สึกดี ใจมากที่ได้ มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่ม หาวิ ทยาลัย จิ บ ะ ประเทศญี่ ปุ่ น เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี ฉันจึงอยากนาประสบการณ์ที่ฉนั ได้ มาเล่าให้ ผ้ อู า่ นทุกคนได้ อา่ นกันค่ะ
อย่างแรกที่ฉนั อยากบอกเลยก็คือ เมื่อคิดที่จะไปเป็ นนักศึกษาแลกเปลีย่ นที่ประเทศญี่ปนแล้
ุ่ ว ต้ องคิดก่อนเลยว่า
อยากไปแลกเปลี่ยนที่ไหนในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งในการเลือกนี ้ ผู้อ่านอาจจะไม่ได้ มองว่าเป็ นจุดที่สาคัญมาก แต่ความจริ ง
แล้ ว มันสาคัญมาก เพราะเราต้ องใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมใหม่ หรื อสภาพแวดล้ อมใหม่เป็ นระยะเวลา 1 ปี สาหรับฉันเอง ฉัน
อยากไปแลกเปลี่ยนที่ม หาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ ๆโตเกียว เพราะก่อนหน้ านันฉั
้ นเคยไปเรี ยนภาษาระยะสันที
้ ่โตเกียว ฉันจึง
ตัดสินใจไปแลกเปลีย่ นที่มหาวิทยาลัยจิบะ

Chiba University (千葉大学)
มหาวิทยาลัยจิ บะ หรื อที่คนญี่ ปนเรี
ุ่ ยกกันง่ายๆว่า “จิ บะได” เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีทงั ้ หมด 4 campus ได้ แก่
Nishi-Chiba campus, Inohana campus, Matsudo campus และ Kashiwano-ha campus นักศึกษาแลกเปลี่ยน (JPAC) อย่างพวกเราก็จะได้ เรี ยนที่ Nishi-Chiba campus ซึ่งแคมปั สนี ้เป็ นแคมปั สที่กว้ างมากที่สดุ เพราะมี ตึกเรี ยนของ
หลายคณะรวมกัน อยู่ที่ นี่ ตึก ที่พวกเราจะได้ ไปเรี ยน ไปติด ต่อ เป็ นประจ าก็ คื อ 国際教育センター (Center for
International Education) พวกเราเรี ยกตึกนี ้กันง่ายๆว่า ตึก CIE ค่ะ ซึง่ ตึกนี ้มีไว้ สาหรับนักศึกษาแลกเปลีย่ นโดยเฉพาะ

ชีวิตนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่จิบะได
หอพัก
เรื่ องแรกที่จะขอพูดถึงเลยก็คือ เรื่ องหอพักนักศึกษา พวกเราต้ องไปอยู่ที่หอพักก่อนที่จะเปิ ดเทอมประมาณ 1
อาทิต ย์ พวกเราจะได้ รั บข้ อมูลต่า งๆที่ จาเป็ นผ่า น e-mail ก่ อน ในนัน้ ก็ ร วมไปถึ งข้ อ มูลเกี่ ย วกับหอพัก ด้ ว ย หอพัก ที่
นักศึกษาแลกเปลีย่ นส่วนใหญ่อยู่ก็คือ 国際交流会館 (Chiba University International House) ในวันแรกที่เราไปถึง
หอพัก เจ้ าหน้ าที่ทางหอพักก็จะมาดูแลต้ อนรับเรา และช่วยเราทาเรื่ องลงทะเบียนเข้ าหอ นอกจากเจ้ าหน้ าที่แล้ วก็จะมี
นักศึกษาญี่ปนของมหาวิ
ุ่
ทยาลัยที่เป็ นอาสาสมัครมาช่วยเราในการยกของขึ ้นหอ และแนะนาข้ อมูลเบื ้องต้ นของหอพักค่ะ
หลังจากที่อยูห่ อไม่นาน ก็จะมีกิจกรรมแนะนาเมือง (เมืองที่เราอยูช่ ื่อว่า Inage “อินาเกะ” นะคะ) โดยอาสาสมัครกลุม่ นี ้จะ
พาเราเดินดูวา่ ใกล้ ๆหอพักมีสถานที่อะไรบ้ าง เช่น ห้ างอิออน ห้ างมารุเอะสึ ร้ านร้ อยเยน ร้ านอาหารต่างๆ สถานีรถไฟ เป็ น
ต้ น ในช่วงแรกๆที่ฉันไปอยู่หอพัก ฉันรู้ สึกลาบากมาก เพราะห้ องมีขนาดที่เล็กมาก แต่ ที่น่าตกใจก็ คือ มีเฟอร์ นิเจอร์ ที่
จาเป็ นครบทุกอย่าง รวมไปถึงมีห้องครัวขนาดเล็ก และห้ องน ้าอีกด้ วย ราคาของหอพักก็จะอยู่ที่ 19,000 เยนต่อเดือน ซึ่ง
ราคานี ้ก็จะรวมค่าห้ อง ค่าใช้ เครื่ องซักผ้ า,เครื่ องอบผ้ า และค่า Wi-Fi ด้ วยค่ะ แต่เมื่อได้ อยู่หอไปเรื่ อยๆ ฉันก็ร้ ู สกึ ว่าหอพัก
เป็ นที่ที่สร้ างความทรงจาดีๆให้ กบั ฉัน และเป็ นเหมือนบ้ านหลังที่สองของฉันค่ะ

การเรียน
นัก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นทุก คนจะมี ทัง้ คณะและสาขาวิ ช าเป็ นของตนเอง ฉัน อยู่ International Liberal Arts
program โดยโปรแกรมนี ้จะเรี ยนทังวิ
้ ชาที่เป็ นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปนุ่ รวมถึงเรี ยนรู้ วัฒนธรรมของญี่ปนโดยผ่
ุ่
าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโฮมสเตย์ (พักบ้ านคนญี่ปน)
ุ่ กิจกรรมการจัดดอกไม้ กิจกรรมการชงชา กิจกรรมพับกระดาษ
(โอริ กามิ) กิจกรรมสวมชุดยูกาตะและกิโมโน เป็ นต้ น

นอกจากนี ้ทุกคนก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้ วย อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็ นคนที่ให้ คาปรึกษาในทุกๆเรื่ อง ไม่วา่ จะเป็ น
การเรี ยนในมหาวิทยาลัย หรื อว่าการใช้ ชีวิตในญี่ปนุ่ แล้ วก็ยงั เป็ นคนจัดหาติวเตอร์ ให้ ซึ่งส่วนนี ้ไม่ได้ บงั คับ ติวเตอร์ ก็คือ
นักศึกษาญี่ปนของมหาวิ
ุ่
ทยาลัยที่จะมาช่วยเหลือ ดูแลนักศึกษาแลกเปลีย่ นในทุกๆเรื่ อง เช่น สอนภาษาญี่ปนให้
ุ่ พาไปซื ้อ
ของ พาไปเที่ยว ฯลฯ

การลงทะเบียนเรี ยน
นัก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นทุก คน ใน 1 เทอมต้ อ งลงเรี ย นให้ ค รบ 10 หน่ ว ยกิ ต หรื อ จะมากกว่า ก็ ไ ด้ ก่ อ นที่ จ ะ
ลงทะเบียนเรี ยน เขาจะมีใบให้ เราติ๊กว่าจะลงเรี ยนวิชาไหน หากเรามีวิชาที่ต้องการลงเรี ยนอยู่ในใบ ก็สามารถติ๊กได้ เลย
ทังนี
้ ้ทังนั
้ น้ ความโหดในการลงเรี ยน คือ วิชาส่วนใหญ่จะมีแค่หน่วยกิตเดียวเท่านัน้ เมื่อเราต้ องลงเรี ยนให้ ครบ 10 หน่วย
กิต หรื อมากกว่า เราจึงต้ องลงเรี ยนหลายวิชามาก
วิชาที่นกั ศึกษาแลกเปลี่ยนสามารถลงเรี ยนได้ หลักๆคือ วิชาภาษาญี่ ปนและวิ
ุ่
ชาทัว่ ไป (วิชาของคณะตนเอง)
แต่ถ้าหากใครอยากเรี ยนภาษาอื่น (เกาหลี เยอรมัน สเปน ฯลฯ) เพิ่มเติม หรื อว่าอยากเรี ยนวิชาพละ ก็สามารถลงเรี ยนได้
เช่นกัน วิชาภาษาญี่ปนของที
ุ่
่นี่ จะมีให้ เรี ยนโดยแบ่งเป็ นระดับ 100 ถึง 800 แล้ วในระดับนึง ก็จะมีให้ เราได้ ลงเรี ยนทังการ
้
สนทนา (会話) การอ่าน (読解) การเขียน (作文) ไวยากรณ์ (文法) คันจิ (漢字) เป็ นต้ น ส่วนวิชาทัว่ ไป ก็จะเป็ น
พวกวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ สัง คม เศรษฐศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ดี ไซน์ ฯลฯ ซึ่งจะมี ทัง้ ที่ บ รรยายเป็ นภาษาอัง กฤษหรื อ
ภาษาญี่ปนล้
ุ่ วน และที่บรรยายเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปนุ่
สาหรับการลงทะเบียนของฉัน ใน 1 เทอม ฉันลงเรี ยนให้ ครบ 10 หน่วยกิต โดยลงเป็ นวิชาญี่ปนทุ
ุ่ กตัวในระดับที่
ฉันเลือก และวิชาทัว่ ไปอีก 2 ตัว **ในส่วนนี ้ขอแนะนาว่า ถ้ าหากใครลงเรี ยนวิชาญี่ปนทุ
ุ่ กตัวแล้ ว ควรเลือกวิชาอื่นๆอีกแค่
ไม่กี่ตวั เท่านัน้ เพราะไม่อย่างนันอาจจะเรี
้
ยนไม่ไหวได้ โดยเฉพาะวิชาญี่ปนุ่ การบ้ านและงานต่างๆจะเยอะมาก ส่วนวิชา
ทัว่ ไป จะหนักไปทาง discussion และสอบ**

ในเทอมหลังของฉัน มีวิชาพิเศษที่ฉนั และเพื่อนคนไทยใน J-PAC สามารถลงเรี ยนได้ นัน่ ก็คือวิชา Thai Study ซึง่
วิชานี ้ พวกเราได้ เรี ยนร่ วมกับคนญี่ปนุ่ โดยที่ ในแต่ละคาบเรี ยน พวกเราต้ องสอนภาษาไทย แล้ วจะมีหนึ่งคาบที่เราต้ อง
นาเสนอเกี่ยวกับประเทศไทย ถึงแม้ วา่ จะเป็ นช่วงเวลาไม่นาน แต่สนุกมากๆค่ะ

สังคม
จานวนเด็กโครงการแลกเปลี่ยน J-PAC ปี ที่ฉนั ไป มีประมาณ 70 คน ในจานวนทังหมดนี
้
้จะมีทงที
ั ้ ่แลกเปลี่ยน
แบบ 6 เดือนและแบบ 1 ปี โดยเป็ นคนจีนเยอะที่สดุ ตามด้ วยไต้ หวัน ไทย ส่วนชาติอื่นๆก็จะปะปนกันไป เช่น อินโดนีเซีย
เม็กซิโก อเมริ กา รัสเซีย เยอรมัน ฟิ นแลนด์ ฯลฯ ในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่างชาติ เราสามารถเข้ าไปคุยได้ เลย โดยที่ไม่
ต้ องกลัวหรื อกังวล เพราะว่าทุกคนก็ มาและพร้ อมที่จะรับกับสังคมใหม่ๆเหมือนกัน ส่วนใหญ่เราก็จะเจอกันที่หอ ตอนที่
เรี ยนด้ วยกัน ตอนไปเที่ยว หรื อตามกิจกรรมที่ทางหอและทางมหาวิทยาลัยจัดให้

งานพิเศษ (アルバイト)
นอกจากการเรี ย นในมหาวิ ท ยาลัย หากคนไหนสนใจที่ จ ะท างานพิ เ ศษ ก็ ส ามารถท าได้ แต่ ส าหรั บ ทาง
มหาวิทยาลัยจิบะ จะอนุญาตให้ ทาหลังจากที่อยูญ
่ ี่ปนได้
ุ่ 6 เดือนแล้ ว หลายคนคงมักมีคาถามว่างานพิเศษหายากไหม หา
ได้ ที่ไหน ขอบอกเลยค่ะว่าหาไม่ยาก เราสามารถหาดูได้ ตามป้ายประกาศรับสมัครที่แปะตามร้ าน (มักจะมีคาว่า アルバ
イト募集) ตามเว็บไซต์ หรื อตามวารสารแจกฟรี ที่รวบรวมงานพิเศษไว้ ค่ะ วิธีเลือกร้ านของฉันคือ เลือกร้ านที่อยู่แถวๆ
หอพักค่ะ เพราะจะได้ เดินทางสะดวก ฉันทางานพิเศษที่ร้านสะดวกซื ้อค่ะ ในแต่ละวันที่ทา ฉันต้ องคุยกับลูกค้ าเยอะมาก
เพราะฉะนันเรื
้ ่ องฝึ กพูดภาษาญี่ปนไม่
ุ่ ต้องห่วงเลยค่ะ ได้ พดู แน่ๆอยูแ่ ล้ ว หน้ าที่ของฉันในร้ านก็มีแคชเชียร์ จัดวางสินค้ าบน
ชัน้ และทาความสะอาดร้ าน ค่าแรงของร้ านอยู่ที่ชวั่ โมงละ 870 เยนค่ะ แต่ถ้าทากะกลางคืน (หลัง 4 ทุ่มไป) ค่าแรงก็จะ
เพิ่ ม ขึน้ อี ก ค่ะ สาหรั บ ฉัน แล้ ว การท างานพิ เ ศษทาให้ ฉัน ได้ ป ระสบการณ์ เ ยอะมาก เป็ นสิ่ง หนึ่ง ที่สาคัญ ของการไป
แลกเปลีย่ นครัง้ นี ้เลยค่ะ

ความประทับใจ
ในความรู้ สึกของฉัน โครงการ J-PAC ของมหาวิทยาลัยจิบะเป็ นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ โดยเฉพาะ
สาหรั บคนที่อยากมาแถวๆโตเกี ยว ประโยชน์ ของการไปแลกเปลี่ยนนัน้ มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการได้ พัฒ นาทักษะ
ภาษาญี่ปนของเราให้
ุ่
มากขึ ้น การที่เราได้ เจอเพื่อนชาวต่างชาติและได้ มารู้ จัก มาอยู่ในที่เดียวกัน หรื อการได้ เห็นความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สังคมของแต่ละประเทศ นอกจากนีย้ งั ได้ ลองทาอะไรใหม่ๆ เปิ ดมุมมองให้ กับตนเองมากขึน้
สุดท้ ายนี ้ก็อยากจะขอขอบคุณที่สถาบันมอบโอกาสดีๆแบบนี ้ให้ คะ่ และอยากบอกกับรุ่นน้ องต่อๆไปว่า อยากให้ กล้ าลองที่
จะไปแลกเปลีย่ น ไม่ต้องกลัว แล้ วเราจะได้ อะไรมากกว่าที่คิดไว้ เยอะค่ะ 

