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 สวัสดีค่ะ ผู้ อ่านทุกคน ฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลยัจิบะ ประเทศญ่ีปุ่ น เป็น
ระยะเวลา 1 ปี ฉนัจึงอยากน าประสบการณ์ที่ฉนัได้มาเลา่ให้ผู้อา่นทกุคนได้อา่นกนัคะ่ 

อยา่งแรกที่ฉนัอยากบอกเลยก็คือ เมื่อคิดที่จะไปเป็นนกัศกึษาแลกเปลีย่นที่ประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว ต้องคิดก่อนเลยวา่
อยากไปแลกเปลี่ยนที่ไหนในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งในการเลือกนี ้ผู้อ่านอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นจุดที่ส าคญัมาก แต่ความจริง
แล้ว มนัส าคญัมาก เพราะเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมใหม่ หรือสภาพแวดล้อมใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี ส าหรับฉันเอง ฉัน
อยากไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลยัที่อยู่ใกล้ๆโตเกียว เพราะก่อนหน้านัน้ฉันเคยไปเรียนภาษาระยะสัน้ที่โตเกียว ฉนัจึง
ตดัสนิใจไปแลกเปลีย่นที่มหาวิทยาลยัจิบะ 

Chiba University (千葉大学)  

 มหาวิทยาลยัจิบะ หรือที่คนญ่ีปุ่ นเรียกกันง่ายๆว่า “จิบะได” เป็นมหาวิทยาลยัที่มีทัง้หมด 4 campus ได้แก่ 
Nishi-Chiba campus, Inohana campus, Matsudo campus และ Kashiwano-ha campus นักศึกษาแลกเปลี่ยน (J-
PAC) อย่างพวกเราก็จะได้เรียนที่ Nishi-Chiba campus ซึ่งแคมปัสนีเ้ป็นแคมปัสที่กว้างมากที่สดุ เพราะมีตึกเรียนของ
หลายคณะรวมกันอยู่ที่นี่ ตึกที่พวกเราจะได้ไปเรียน ไปติดต่อเป็นประจ าก็คือ 国際教育センター (Center for 
International Education) พวกเราเรียกตกึนีก้นัง่ายๆวา่ ตกึ CIE คะ่ ซึง่ตกึนีม้ีไว้ส าหรับนกัศกึษาแลกเปลีย่นโดยเฉพาะ 

 

ชีวิตนักศึกษาแลกเปล่ียนที่จิบะได 

 หอพัก 

 เร่ืองแรกที่จะขอพูดถึงเลยก็คือ เร่ืองหอพกันกัศึกษา พวกเราต้องไปอยู่ที่หอพกัก่อนที่จะเปิดเทอมประมาณ 1 
อาทิตย์ พวกเราจะได้รับข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นผ่าน e-mail ก่อน ในนัน้ก็รวมไปถึงข้อมูลเก่ียวกับหอพักด้วย หอพักที่
นกัศกึษาแลกเปลีย่นสว่นใหญ่อยู่ก็คือ 国際交流会館 (Chiba University International House) ในวนัแรกที่เราไปถึง
หอพกั เจ้าหน้าที่ทางหอพกัก็จะมาดแูลต้อนรับเรา และช่วยเราท าเร่ืองลงทะเบียนเข้าหอ นอกจากเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมี
นกัศึกษาญ่ีปุ่ นของมหาวิทยาลยัที่เป็นอาสาสมคัรมาช่วยเราในการยกของขึน้หอ และแนะน าข้อมลูเบือ้งต้นของหอพกัค่ะ 
หลงัจากที่อยูห่อไมน่าน ก็จะมีกิจกรรมแนะน าเมือง (เมืองที่เราอยูช่ื่อวา่ Inage “อินาเกะ” นะคะ) โดยอาสาสมคัรกลุม่นีจ้ะ
พาเราเดินดวูา่ใกล้ๆหอพกัมีสถานท่ีอะไรบ้าง เช่น ห้างอิออน ห้างมารุเอะส ึร้านร้อยเยน ร้านอาหารต่างๆ สถานีรถไฟ เป็น
ต้น ในช่วงแรกๆที่ฉันไปอยู่หอพกั ฉันรู้สึกล าบากมาก เพราะห้องมีขนาดที่เล็กมาก แต่ที่น่าตกใจก็คือ มีเฟอร์นิเจอร์ที่
จ าเป็นครบทกุอย่าง รวมไปถึงมีห้องครัวขนาดเล็ก และห้องน า้อีกด้วย ราคาของหอพกัก็จะอยู่ที่ 19,000 เยนตอ่เดือน ซึ่ง
ราคานีก็้จะรวมค่าห้อง ค่าใช้เคร่ืองซกัผ้า,เคร่ืองอบผ้า และค่า Wi-Fi ด้วยคะ่ แต่เมื่อได้อยู่หอไปเร่ือยๆ ฉนัก็รู้สกึวา่หอพกั
เป็นท่ีที่สร้างความทรงจ าดีๆให้กบัฉนั และเป็นเหมือนบ้านหลงัที่สองของฉนัคะ่ 

 

mailto:ptw.patrawan@gmail.com


 การเรียน 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกคนจะมีทัง้คณะและสาขาวิชาเป็นของตนเอง ฉันอยู่ International Liberal Arts 
program โดยโปรแกรมนีจ้ะเรียนทัง้วิชาที่เป็นภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่ น รวมถึงเรียนรู้วฒันธรรมของญ่ีปุ่ นโดยผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโฮมสเตย์ (พกับ้านคนญ่ีปุ่ น) กิจกรรมการจดัดอกไม้  กิจกรรมการชงชา กิจกรรมพบักระดาษ
(โอริกามิ) กิจกรรมสวมชดุยกูาตะและกิโมโน เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นอกจากนีท้กุคนก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นคนท่ีให้ค าปรึกษาในทกุๆเร่ือง ไมว่า่จะเป็น
การเรียนในมหาวิทยาลยั หรือว่าการใช้ชีวิตในญ่ีปุ่ น แล้วก็ยงัเป็นคนจดัหาติวเตอร์ให้ ซึ่งสว่นนีไ้ม่ได้บงัคบั ติวเตอร์ก็คือ
นกัศกึษาญ่ีปุ่ นของมหาวิทยาลยัที่จะมาช่วยเหลอื ดแูลนกัศกึษาแลกเปลีย่นในทกุๆเร่ือง เช่น สอนภาษาญ่ีปุ่ นให้ พาไปซือ้
ของ พาไปเที่ยว ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนเรียน 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกคน ใน 1 เทอมต้องลงเรียนให้ครบ 10 หน่วยกิต หรือจะมากกว่าก็ได้ ก่อนที่จะ
ลงทะเบียนเรียน เขาจะมีใบให้เราติ๊กว่าจะลงเรียนวิชาไหน หากเรามีวิชาที่ต้องการลงเรียนอยู่ในใบ ก็สามารถติ๊กได้ เลย 
ทัง้นีท้ัง้นัน้ ความโหดในการลงเรียน คือ วิชาสว่นใหญ่จะมีแค่หน่วยกิตเดียวเท่านัน้ เมื่อเราต้องลงเรียนให้ครบ 10 หน่วย
กิต หรือมากกวา่ เราจึงต้องลงเรียนหลายวิชามาก 

 วิชาที่นกัศึกษาแลกเปลี่ยนสามารถลงเรียนได้ หลกัๆคือ วิชาภาษาญ่ีปุ่ นและวิชาทัว่ไป (วิชาของคณะตนเอง) 
แตถ้่าหากใครอยากเรียนภาษาอื่น (เกาหล ีเยอรมนั สเปน ฯลฯ) เพิ่มเติม หรือวา่อยากเรียนวิชาพละ ก็สามารถลงเรียนได้
เช่นกนั วิชาภาษาญ่ีปุ่ นของที่นี่ จะมีให้เรียนโดยแบ่งเป็นระดบั 100 ถึง 800 แล้วในระดบันงึ ก็จะมีให้เราได้ลงเรียนทัง้การ
สนทนา (会話) การอ่าน (読解) การเขียน (作文) ไวยากรณ์ (文法) คนัจิ (漢字) เป็นต้น ส่วนวิชาทัว่ไป ก็จะเป็น
พวกวิชาประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดีไซน์ ฯลฯ ซึ่งจะมีทัง้ที่บรรยายเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาญ่ีปุ่ นล้วน และที่บรรยายเป็นภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่ น 

ส าหรับการลงทะเบียนของฉนั ใน 1 เทอม ฉนัลงเรียนให้ครบ 10 หน่วยกิต โดยลงเป็นวิชาญ่ีปุ่ นทกุตวัในระดบัที่
ฉนัเลอืก และวิชาทัว่ไปอีก 2 ตวั **ในสว่นนีข้อแนะน าว่า ถ้าหากใครลงเรียนวิชาญ่ีปุ่ นทกุตวัแล้ว ควรเลอืกวิชาอื่นๆอีกแค่
ไม่ก่ีตวัเทา่นัน้ เพราะไม่อยา่งนัน้อาจจะเรียนไม่ไหวได้ โดยเฉพาะวิชาญ่ีปุ่ น การบ้านและงานต่างๆจะเยอะมาก สว่นวิชา
ทัว่ไป จะหนกัไปทาง discussion และสอบ** 

 



ในเทอมหลงัของฉนั มีวิชาพิเศษที่ฉนัและเพื่อนคนไทยใน J-PAC สามารถลงเรียนได้ นัน่ก็คือวิชา Thai Study ซึง่
วิชานี ้พวกเราได้เรียนร่วมกับคนญ่ีปุ่ น โดยที่ในแต่ละคาบเรียน พวกเราต้องสอนภาษาไทย แล้วจะมีหนึ่งคาบที่เราต้อง
น าเสนอเก่ียวกบัประเทศไทย ถึงแม้วา่จะเป็นช่วงเวลาไมน่าน แตส่นกุมากๆคะ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สังคม 

จ านวนเด็กโครงการแลกเปลี่ยน J-PAC ปีที่ฉนัไป มีประมาณ 70 คน ในจ านวนทัง้หมดนีจ้ะมีทัง้ที่แลกเปลี่ยน
แบบ 6 เดือนและแบบ 1 ปี โดยเป็นคนจีนเยอะที่สดุ ตามด้วยไต้หวนั ไทย สว่นชาติอื่นๆก็จะปะปนกนัไป เช่น อินโดนีเซีย 
เม็กซิโก อเมริกา รัสเซีย เยอรมนั ฟินแลนด์ ฯลฯ ในการอยู่ร่วมกนักบัเพื่อนต่างชาติ เราสามารถเข้าไปคยุได้เลย โดยที่ไม่
ต้องกลวัหรือกงัวล เพราะว่าทกุคนก็มาและพร้อมที่จะรับกับสงัคมใหม่ๆเหมือนกนั ส่วนใหญ่เราก็จะเจอกนัที่หอ ตอนที่
เรียนด้วยกนั ตอนไปเที่ยว หรือตามกิจกรรมที่ทางหอและทางมหาวิทยาลยัจดัให้  

 

งานพเิศษ (アルバイト) 

นอกจากการเรียนในมหาวิทยาลัย หากคนไหนสนใจที่จะท างานพิเศษ ก็สามารถท าได้ แต่ส าหรับทาง
มหาวิทยาลยัจิบะ จะอนญุาตให้ท าหลงัจากที่อยูญ่ี่ปุ่ นได้ 6 เดือนแล้ว หลายคนคงมกัมีค าถามวา่งานพิเศษหายากไหม หา
ได้ที่ไหน ขอบอกเลยคะ่วา่หาไมย่าก เราสามารถหาดไูด้ตามป้ายประกาศรับสมคัรที่แปะตามร้าน (มกัจะมีค าวา่ アルバ
イト募集) ตามเว็บไซต์ หรือตามวารสารแจกฟรีที่รวบรวมงานพิเศษไว้ค่ะ วิธีเลอืกร้านของฉนัคือ เลือกร้านที่อยู่แถวๆ
หอพกัคะ่ เพราะจะได้เดินทางสะดวก ฉนัท างานพิเศษที่ร้านสะดวกซือ้คะ่ ในแต่ละวนัที่ท า ฉนัต้องคยุกบัลกูค้าเยอะมาก 
เพราะฉะนัน้เร่ืองฝึกพดูภาษาญ่ีปุ่ นไมต้่องหว่งเลยคะ่ ได้พดูแน่ๆ อยูแ่ล้ว หน้าที่ของฉนัในร้านก็มีแคชเชียร์ จดัวางสนิค้าบน
ชัน้ และท าความสะอาดร้าน ค่าแรงของร้านอยู่ที่ชัว่โมงละ 870 เยนค่ะ แต่ถ้าท ากะกลางคืน (หลงั 4 ทุ่มไป) ค่าแรงก็จะ
เพิ่มขึน้อีกค่ะ ส าหรับฉันแล้ว การท างานพิเศษท าให้ฉันได้ประสบการณ์เยอะมาก เป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญของการไป
แลกเปลีย่นครัง้นีเ้ลยคะ่ 

 

 

 

 

 

 



ความประทับใจ 

 ในความรู้สึกของฉัน โครงการ J-PAC ของมหาวิทยาลยัจิบะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ โดยเฉพาะ
ส าหรับคนที่อยากมาแถวๆโตเกียว ประโยชน์ของการไปแลกเปลี่ยนนัน้มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการได้พัฒนาทักษะ
ภาษาญ่ีปุ่ นของเราให้มากขึน้ การที่เราได้เจอเพื่อนชาวต่างชาติและได้มารู้จกั มาอยู่ในที่เดียวกนั ห รือการได้เห็นความ
แตกต่างทางวฒันธรรม สงัคมของแต่ละประเทศ นอกจากนีย้งัได้ลองท าอะไรใหม่ๆ เปิดมุมมองให้กับตนเองมากขึน้ 
สดุท้ายนีก็้อยากจะขอขอบคณุที่สถาบนัมอบโอกาสดีๆแบบนีใ้ห้คะ่ และอยากบอกกบัรุ่นน้องตอ่ๆไปวา่ อยากให้กล้าลองที่
จะไปแลกเปลีย่น ไมต้่องกลวั แล้วเราจะได้อะไรมากกวา่ที่คิดไว้เยอะคะ่  

 

 

 


