สวัสดีคะ่ ! สาหรับน้ องๆที่จะสนใจไปศึกษาต่อ พี่ชื่อจูน อยู่BJ เรื่ องราวที่จะเขียนต่อไปนี ้ เป็ นประสบการณ์ตอนที่ไป
แลกเปลี่ยน ระยะเวลา 1 ปี ที่ มหาวิทยาลัย Shinshu เมืองมัตสึโมโต้ จังหวัดนากาโนะ
ก่อนอื่นขออธิบายซักเล็กน้ อย นากาโนะ เป็ นจังหวัดที่อยูห่ า่ งจากโตเกียวประมาณ3-4ชัว่ โมง ญี่ปนุ่ ขนานนามให้ จงั หวัดนี ้
เป็ น 宇宙県 เป็ นจังหวัดที่มองดาวสวยมากๆที่นงึ ถ้ าในมุมธรรมชาติละก็ จังหวัดนี ้มีครบมาก มัตสึโมโต้ เป็ นอาเภอเล็กๆ
ในนากาโนะที่มีวฒ
ั นธรรมที่โดดเด่น ธรรมชาติสวย มีปราสาทมัตสึโมโต้ ที่เป็ นมรดกอันล ้าค่าของคนญี่ปนุ่ เมืองนี ้เน้ น
ธรรมชาติมากๆ ห้ างใหญ่ๆหลักๆก็จะมีแค่ AEON กับ Parco ซึง่ อยูแ่ ถวๆสถานีรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆนอกจาก
ปราสาทก็จะมี แอล์ป พาร์ ค ที่ราบสูงต่าง มี คามิโคจิด้วย อันนี ้แนะนาว่าถ้ ามาให้ ไปตอนฤดูใบไม้ ร่วง สวยยยยยมาก

(ปราสาทมัตสึโมโต้ หน้ าหนาว)

เมื่อเราไปเรี ยนแลกเปลี่ยนที่นี่ กิจกรรมสาหรับเด็กแลกเปลี่ยน ส่วนใหญ่ฟรี และที่ไม่ฟรี ก็ถูกมาก เข้ าพิพิธภัณฑ์หรื อ
หอศิลป์ ก็ไม่เสียค่าใช้ จ่าย ได้ ความรู้ด้วย กิจกรรมฟรี ๆสาหรับเด็กแลกเปลี่ยนก็จะมี อย่างเช่น บัตรคอนเสิตฟรี (ไม่ใช่คอน
เสิตตื ้ดๆนะ) หรื อว่าเชิญเข้ าร่วมคลาสเรี ยนทาอาหารกับคนญี่ปนฟรี
ุ่ พิธีจดั ดอกไม้ ที่โรงแรมหรูๆ แบบนี ้ (แนะนาว่าให้
เตรี ยมเสื ้อดีๆแพคใส่เป๋ าไปซักชุดสองชุด)
กิจกรรมแบบเสียเงินก็จะมีประเภทเที่ยวเป็ นทัว ไปกับเด็กแลกเปลี่ยน เซ็นเซ แล้ วก็เด็กญี่ปนุ่ เช่นไปคามิโคจิหรื อว่าคิริกามิ
โคเก็น หรื อว่าไปเล่นสกี เป็ นต้ น (รูปอยูห่ น้ าถัดไป)

อยูม่ ตั สึโม้ โต้ มีอะไรให้ ทาเยอะมาก สาหรับคนที่ชอบโซนในเมือง ชอบชอปปิ ง้ อาจจะดูน่าเบื่อ แต่สาหรับคนที่ชอบไปเดิน
เล่น ดูวฒ
ั นธรรมต่างๆ บอกเลยว่าน่าสนใจมาก แต่ละเดือนจะมีเทศกาลแตกต่างกันไป บางเทศกาลใหญ่ที่จนจัดแบบปิ ด
ถนนไปจนถึงเทศกาลเล็กๆที่เดินผ่านแล้ วพึง่ รู้ว่าจัดก็มี เทศกาลต้ องตามเก็บให้ ครบ สนุกดี นอกจากนี ้ เดินเล่น ปี นเขา ชม
วิว ชมหิ่งห้ อย ดูเทศกาลดอกไม้ ไฟ ก็ทาได้ ที่ให้ แช่ออนเซ็นก็มี อยากรู้อะไรเพิ่มเติม ในอินเตอร์ เน็ตมีทกุ อย่าง ลองหาดู

เกี่ยวกับการใช้ ชีวิต มาเรี ยนคนเดียว ไม่ต้องกลัว
เหงา ไม่ต้องกลัวเวลาทาเรื่ องทาเอกสารแล้ วจะ
ลาบาก เพราะว่าที่มหาลัยเค้ าจะจัดติวเตอร์ มาให้ เรา
1 คน ซึง่ เป็ นคนญี่ปน
ุ่ ติวเตอร์ คนนี ้ก็จะช่วยเราใน

ทุกๆเรื่ อง เช่น การไปทาเรื่ องที่อาเภอ เปิ ดบัญชี
ธนาคาร การจ่ายค่าน ้าค่าไฟ การลงทะเบียนเรี ยน
ช่วยสอนภาษาญี่ปนุ่ เราด้ วย อาทิตย์นงึ ทางมหาลัย
จะบังคับว่า ต้ องเจอกับติวเตอร์ อย่างน้ อย 1-2ครัง้
ในรูปนี่ถ่ายกับติวเตอร์ เจอกันอาทิตย์ละ 3 ครัง้ เพราะมันสนุกมากจริงๆ

นอกจากติวเตอร์ แล้ ว ถ้ าเราได้ อยูห่ อที่ International House(ปกติเรี ยกกันสันๆว่
้ าไคคัง 会館) ก็จะได้ รับข่าวสารต่างๆ
ไวเป็ นพิเศษ ที่ไคคัง จะมีแต่เด็กต่างชาติ มี 3 ชัน้ รวมประมาณ 60คน ส่วนใหญ่ผ้ หู ญิงจะได้ อยูช่ นบนๆ
ั้
ค่าเช่าถูกมากๆ
ในห้ องมีครัวเล็กๆ แล้ วก็มีห้องน ้าให้ จะแนะนาว่าช่วงที่หนาว พยามอย่าใช้ ฮีทเตอร์ ของไคคัง เพราะมันใช้ แก๊ ส และมันก็
แพงงงงงมากๆ ไปซื ้อมือ2หรื อซื ้อฮีทเตอร์ ไฟฟ้าถูกๆดีกว่า นอกจากนี ้ ในตึกก็จะมีเลาจ์ มีห้องอ่านหนังสือ ห้ องทาอาหาร
ให้ ใช้ ด้วย รอบที่ไปมาเด็กนานาชาติมาก มีเยอรมัน รัสเซีย อเมริ กา ฮอลแลนด์ อิตาลี เวียดนาม เกาหลี อียิปต์ มองโกเลีย

ฝรั่งเศส เนปาล เยอะแยะ! เพราะฉะนัน้ ไม่ต้องกลัวว่าไปญี่ปนุ่ แล้ วจะลืมภาษาอังกฤษ เพราะนักวิจยั ที่เค้ ามาเรี ยนที่นี่สว่ น
ใหญ่พดู ภาษาญี่ปนุ่ ไม่คล่อง แต่องั กฤษไฟแล่บ ไปฝึ กกับพวกเค้ าได้

อันนี ้บรรยากาศในเลาจ์ หรื อห้ องไว้ พกั ผ่อนนัน่ แหละ หน้ าหนาวมีพรมไฟฟ้ากับผ้ าห่มให้ ด้วย ผู้ดแู ลหอน่ารักมาก
พูดถึงหน้ าหนาว ขอเตือนเลย หนาวมากๆ ตอนที่ไป หนาวสุดคือ -15 องศา สาหรับคนที่ไม่เคยผ่านหน้ าหนาว
ที่ตา่ งประเทศจะสะท้ านมาก (แบบเราเอง) หนาวแบบใส่เสื ้อสี่ชนไม่
ั ้ อนุ่ มีถงุ มือก็ยงั หนาว ใส่ผ้าใบแล้ วก้ าวเท้ าไม่ออก
เวลาเข้ าห้ องน ้าแล้ วปลดกระดุมกางเกงไม่ได้ เพราะมือแข็ง มันแบบนันเลย
้
มันหนาวมากจริ งๆ
แต่ช้าก่อน ถ้ าคิดว่าจะซื ้อเสื ้อ จะขนเสื ้อมาเยอะๆ ไม่ต้อง! มาซื ้อมือ2ใส่เอา ถูกมาก และคุณภาพดีด้วย (ที่ Hard-off
สถานีฮิราตะ จากมัตสึโมโต้ ถดั ไป2สถานี) รอดจากญี่ปนุ่ มาได้ ก็ต้องขอบคุณร้ านนี ้แหละ ไม่ใช่แค่เสื ้อผ้ านะ ฮีทเตอร์
จักรยาน มีหมด แต่อยากแนะนาให้ ซื ้อลองเท้ าที่เอาไว้ ใส่ลยุ หิมะ เพราะว่าใส่ผ้าใบมันลื่น มันเปี ยกด้ วย แต่ใครทรงตัวดี จะ
ซื ้อแค่สเปรย์กนั น ้าไว้ ฉีดรองเท้ าก็ทาได้ นะ

ที่ไคคัง ผนังบางมาก ทายังไงก็ไม่อนุ่ ถ้ ามีตงั ซื ้อผ้ าห่มไฟฟ้ามาใช้ ปนู อนจะช่วยได้ เยอะมาก มีวนั นึงตื่นมาแล้ วเปิ ดประตู
ห้ องออกไปข้ างนอกไม่ได้ งง พอดูดีๆ ประตูน ้าแข็งเกาะจ้ ะ! น ้าตาจะไหล ต้ องแบกฮีทเตอร์ มาจ่อ ขาก็ขา หนาวก็หนาว ละ
หน้ าหนาวนี่ห้ามผมเปี ยกออกนอกบ้ านนะ เพราะอะไรน่ะหรอ เพราะมันจะแข็ง ถามว่าทาไมรู้ ? เคยลองแล้ ว

หนาวยะเยือกจนลาธารแข็ง หินปาน ้าแข็งไม่แตก (เดินได้ )

ใครไปก็ ขอให้ ส้ นู ะคะ เพื่อนฝรั่งบอกว่า ที่นี่หนาวกว่าบ้ านเกิดเค้ าอีก ฟั งแล้ วคนมาจากประเทศร้ อนแบบเราๆ ได้ แต่ยิ ้มสู้

จบกับหน้ าหนาวไป ลืมบอกไปเลยว่า ค่าใช้ จ่ายต่างๆเป็ นยังไง ถ้ าประหยัด เดือนละ 6-8หมื่น ก็พอแล้ ว ส่วนใหญ่มนั จะ
แพงค่าอาหาร ถ้ าขยันหน่อย ทากับข้ าวเองก็จะประหยัดลงเยอะ แต่เราอาบน ้านาน ทากับข้ าวบ่อย ค่าน ้ากับค่าแก๊ สก็จะ
สูงหน่อย แต่คา่ ไฟธรรมดา
เวลาทากับข้ าวเอง ต้ องซื ้อของ ข้ างๆไคคังจะมีซเู ปอร์ ชื่อ เดลิเชีย อยูต่ ิดกันเลย สะดวก แต่วา่ ถ้ าเดินไปไกลหน่อย จะมี
ซูเปอร์ อีกที่ ชื่อเซยู ถูกมาก ถูกกว่าเดลิเชียเยอะ เมื่อก่อนขยันไปมาก เพราะอกไก่ถกู กว่า
ใครมีจกั ยานจะสะดวกกว่า ปั่ นไปไหนก็ง่าย แต่ช่วงหิมะตกจะลื่นหน่อย โดยเฉพาะตรงสะพานข้ ามแม่น ้า ก่อนถึงเซยูมีร้าน
จักรยานมือ2 ราคาไม่แรงมาก หรื อลองถามคนในไคคังก่อนก็ได้ ใครไม่เอาจักรยานแล้ ว

นอกจากฤดูหนาว อีกฤดูนงึ ที่มีปัญหาคือ ฤดูร้อน มันร้ อนแบบไม่มีลม ใช้ พดั ลมก็เป็ นลมร้ อน ไปเดินเล่นก็ทรมาน ใครที่
ผิวคล ้าง่าย อย่าลืมทาครี ม แดดมัตสึโมโต้ แรงมากจริงๆ รถบัสก็มาไม่คอ่ ยตรงเวลา บางทีต้องเดินไปสถานี เดี๋ยวไม่ทนั
รถไฟ
ญี่ปนุ่ รอบที่ไปมานี ้ เจอคลื่นความร้ อน คนญี่ปนเข้
ุ่ าโรงบาลกันหลายรายมาก ต่อให้ เรามาจากประเทศร้ อน ก็ห้ามประมาท
กินน ้าเยอะๆ ใช้ พดั อย่าฝื นร่างกายตัวเองนะจ้ ะ ถ้ าอาบน ้าระหว่างวัน ถึงจะเป็ นหน้ าร้ อน แต่น ้ามันยังเย็นมาก ต่ากว่าศูนย์
เพราะฉะนัน้ เปิ ดน ้าอุน่ อาบ ถือเป็ นเรื่ องปกติ
ต่อไป เรื่ องการเรี ยน
พอมาถึง สิง่ ที่เค้ าจะทาคือ สอบแบ่งคลาส เรี ยงจากคลาสเบื ้องต้ นสุดๆคือ A B C1 C2 D E และคลาสพิเศษ คือคลาส F
คลาส A-C1 ลงเรี ยนได้ ตามที่มหาลัยกาหนดไว้ ใครยากลงเรี ยนเพิ่มลองไปต่อรองกับอาจารย์ที่ปรึกษาดู ส่วนคลาสC2ขึ ้น
ไป สามารถลงเรี ยนวิชาทัว่ ไปกับคนญี่ปนุ่ ได้ อย่างตอนที่เราไป สอบได้ คลาส D นอกจากเรี ยนภาษาญี่ปนุ่ กับเด็ก
แลกเปลี่ยนแล้ ว ยังสามารถลงเรี ยนกับคนญี่ปนุ่ ได้ ด้วย ส่วนเทอมหลังโดนไล่ไปอยูค่ ลาส F คลาสนี ้จะให้ ลงวิชาได้ ตามใจ
ชอบ ไม่มีตวั บังคับลงแล้ ว เรี ยนอะไรก็ได้ (ยกเว้ นภาษาอื่นนอกเหนือจากญี่ปนุ่ )
บางทีอาจารย์จะให้ สง่ การบ้ านใน eAlps คล้ ายๆ Regบ้ านเรา ถ้ างงก็ลองถามติวเตอร์ ดู ไม่ยาก หรื อถ้ าใครมีปัญหาอะไร
เจ็บป่ วย ของหาย อยากได้ อะไร ขึ ้นตึกเรี ยนGEC ไปชันสองห้
้
องกระจก เค้ ามีหน่วยงานซัพพอร์ ตเด็กต่างชาติอยู่
รับประกันว่าใจดีทกุ คน
สุดท้ ายนี ้ ใครไปเรี ยนก็ขอให้ ส้ ู มัตสึโมโต้ มนั ดีจริ งๆ อยากให้ ไปสัมผัสกันเยอะๆน้ า

