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ช่วงเริม่มาถึงประเทศญีปุ่่น

สิง่ของทีไ่ม่ควรนําเข้าประเทศญีปุ่่น 

ผู้กระทําผิดจะถูกลงโทษตามกฏหมาย หากนําวัตถุเหล่านี้เข้าประเทศญี่ปุน่ 

1. สารเสพติด เชน่ เฮโรอีน โคเคน ฝิ่ น กัญชา และสารอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นข้อห้ามของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน 

และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น  

2. ผลไม้ เชน่ ทุเรียน สับปะรด ล้ินจ่ี ฝรั่ง ส้ม และมะเขือเทศ เปน็ต้น 

3. ผัก เชน่ พริกสด เปน็ต้น 

4. เนื้อแปรรูปและเนื้อสด 

5. อาวุธประเภทปืน ชิ้นสว่นปืน และกระสุนปืน 

6. วัตถุระเบิด เชน่ ดินปืน เป็นต้น 

7. สารต้ังต้นสําหรับผลิตอาวุธเชิงเคม ี

8. เชื้อก่อโรคท่ีอาจทําให้เกิดการก่อการร้ายทางชีวภาพ (bio-terrorism) 

9. เอกสารปลอมแปลง เชน่ ธนบัตรปลอม บัตรเครติดปลอม เป็นต้น 

10. หนังสือ ภาพวาด งานแกะสลัก หรือวัตถท่ีุเปน็ภัยต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือศีลธรรมต่างๆ เชน่ สื่อ

ลามก เป็นต้น 

11. สื่อลามกอนาจารท่ีเก่ียวกับเด็กและผู้เยาว์  

12. วัตถุอ่ืนๆ ท่ีละเมิดทรัพย์สินทางปญัญา 

ของทีค่วรพกจากประเทศไทยไปญีปุ่่น 

1. เสื้อผ้า  

ควรเตรียมเสื้อผ้าตามสภาพอากาศของท้องท่ีจะไปอยูใ่นชว่งเวลานั้น และรองเท้ากันนํ้าสําหรับสวมในชว่งฤดูฝน

หรือพายุเข้า สถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นไมม่ีเครื่องแบบหรือกฏบังคับเรื่องการแต่งกาย นักเรียน

หรือนักศึกษาจึงสามารถสวมชุดไปรเวทเข้าห้องเรียนหรือห้องทดลองได้ตามสบาย  ท้ังนี้ควรมีชุดสุภาพสําหรับ

สวมในงานพิธีการต่างๆ ของสถานศึกษาอยา่งน้อย 1 ชุด  

2. เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดแรงดัน 100 V หรอื เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้า (Adapter) 

เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าสว่นใหญใ่นประเทศไทยมีแรงดันอยูท่ี่ 230 V แต่การจ่ายไฟฟ้าสว่นใหญท่ี่ประเทศญี่ปุ่น

มีแรงดันอยูท่ี่เพียง 100 V เครื่องใช้ไฟฟ้าสว่นมากท่ีผลิตในประเทศไทยจึงอาจใช้ในประเทศญี่ปุ่นไมไ่ด้ หากมี

ความจําเป็นต้องพกพาเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทย ควรพกหัวปล๊ักแปลงแรงดันไฟฟ้ามาใช้หรือซื้อเครื่องใช้

ไฟฟ้าแบบท่ีผลิตในประเทศญี่ปุ่น 
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3. อ่ืนๆ 

เงินสดสําหรับใช้จ่ายและชําระค่าบริการต่างๆ ท่ีจําเป็น (ประมาณ 200,000-300,000 เยน) ยาสามัญประจําบ้าน

และยาประจําตัว รูปถ่าย 1 นิ้วและ 2 นิ้ว สําเนาผลการศึกษา หนังสือเดินทาง ผงประกอบอาหาร และเครื่องครัว 

บตัร Travel Card 

สําหรับผู้ท่ีต้องการพกบัตรชําระเงินเพื่อใช้จ่ายนอกประเทศไทย บัตร travel card เป็นบัตรเดบิตหรือบัตรเติมเงิน

ท่ีสามารถใช้แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจ่ายค่าสินค้าและกดเงินจากตู้ ATM ต่างประเทศ ปัจจุบันบัตร 

travel card สามารถสมัครผา่น KTB, KBANK, TMB, SCB และ City Bank โดยแต่ละธนาคารจะมีจุดเด่นและจุด

ด้อยท่ีต่างกันขึ้นอยูกั่บวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง (https://chillchilljapan.com/compare-travel-card/) 

ใบรบัรองแพทย ์และเอกสารทางการแพทยท์ีจํ่าเป็นสาํหรบัเดินทางเข้าประเทศญีปุ่่น  (ปี 2021) 

ผู้มีโรคประจําตัวจําเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษท่ีสถานพยาบาล เพื่อใช้ยืนยันเวลาพบแพทย์ท่ี

ประเทศญี่ปุ่นหรือการขอจ่ายและซื้อยา 

เอกสารท่ีต้องนํามาแสดงท่ีสถานพยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพสําหรับเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ 

• บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

• สําเนาหนังสือเดินทาง 

• รูปถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว ท่ีถ่ายภายในเวลาไมเ่กิน 6 เดือนก่อนทําเรื่องตรวจสุขภาพ 

นอกจากนี้ มาตรการการเข้าประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตลอด เนื่องในสถานการณ์โรค

ระบาด COVID-19 นักศึกษาจึงควรติดตามขา่วสาร ท้ังจากทางหนว่ยให้บริการผู้อพยพและรัฐบาลญี่ปุ่น และ

ขา่วสารภายในประเทศไทยอยา่งสมํ่าเสมอผา่นแหล่งข้อมูลต่างๆ เชน่ 

ชื่อหน่วยงาน URL เว็บไซต์ของหน่วยงาน

ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

https://www.rama.mahidol.ac.th/goabroad/th/

news/announcement/18jun2019-1437 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขั้นตอนการตรวจสุขภาพเพื่อรับใบ Fit 
to Fly 72 Hours  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

https://www.rama.mahidol.ac.th/goabroad/th/

news/announcement/04aug2021-1653 
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ทนุการศกึษา (ประเภททีส่มัครได้ก่อนมาทีป่ระเทศญีปุ่่น) 

ตารางข้างใต้รวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาท่ีผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อขอรับได้ก่อนไปถึงประเทศญี่ปุ่น 

หมายเหต:ุ วันเวลาในการรับสมัครของแต่ละทุนเป็นเพียงกําหนดการครา่วๆ ท่ีมักเปิดรับสมัครเป็นประจําใน

แต่ละปี ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีเว็บไซต์ของทุนแต่ละแหล่ง 

หนว่ยให้บริการด้านผู้อพยพประเทศญี่ปุ่น (Immigration 
Services Agency of Japan) https://www.isa.go.jp/en/index.html 

ตัวอยา่งแบบฟอร์มใบรับรองผลการตรวจ COVID-19 ฉบับ
ภาษาไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ 
ประเทศญี่ปุ่น 

https://www.mhlw.go.jp/content/000806505.pdf 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น 
(Japan Ministry of Health, Labor and Welfare) https://www.mhlw.go.jp/english/ 

ชื่อทนุการศกึษา ประเภททนุ/ระดับการ
ศกึษา

จํานวนเงินทนุทีใ่ห/้
ระยะเวลาการใหท้นุ

ช่วงเวลา 
เปิดรบัสมัคร URL เว็บไซต์

1. ทนุรฐับาลญีปุ่่น 
(MEXT Scholarship)

ปรญิญาตร ี 
(สําหรับนักเรียนมัธยมท่ี
ต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี)

117,000 JPY/เดือน 
5 - 7 ปี

เดือนพฤษภาคมของทุก
ปี 

https://www.th.emb-
japan.go.jp/files/
000521283.pdf 

วิทยาลัยเทคโนโลย ี
(สําหรับนักเรียนมัธยม/
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ
ท่ีต้องการศึกษาต่อใน
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ญี่ปุ่น)

117,000 JPY/เดือน 
4 - 4.5 ปี

วิทยาลัยอบรมวิชาชพี 
(สําหรับนักเรียนมัธยม/
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ
ท่ีต้องการศึกษาต่อใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา)

117,000 JPY/เดือน 
3 ปี

นักศกึษาวิจัย  
(สําหรับผู้ต้องการศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท/
เอก)

143,000 JPY/เดือน 
1.5 - 2 ปี

2. ทนุรฐับาลญีปุ่่น ผา่น
การแนะนําจากสมาคม
นักเรยีนเก่าในญีปุ่่น ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
(MEXT-ASJA 
Scholarship)

ปรญิญาตร ี 
(สําหรับนักเรียนมัธยมท่ี
ต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ท่ี สมาคมนักเรียนเก่า
ในญี่ปุ่น ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ภายในต้นเดือนมิถุนายน https://
www.ojsat.or.th/main/
government-
scholarship-mext-
asja-fy2020/  
(ประกาศเป็นของปีการ
ศึกษา 2020 โปรด
ติดตามหน้าเว็บไซต์หลัก
เพื่อรับขา่วประกาศ
ปัจจุบัน)

นักศกึษาวิจัย  
(สําหรับผู้ต้องการศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท/
เอก)

ภายในปลายเดือน
สิงหาคม
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3. ทนุรฐับาลญีปุ่่น รว่ม
กับกรมความรว่มมือ
ระหว่างประเทศญีปุ่่น 
(MEXT-JICA/
Innovative Asia)

สําหรับผู้ต้องการศึกษา
ต่อระดับปรญิญาโท/
เอก

ปริมาณและระยะเวลา
ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
จําเป็นโดยท่ัวไปของผู้รับ
ทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้กับสถานศึกษาใน
เครือ Innovative Asia

https://
www.jica.go.jp/
english/countries/
asia/
innovative_asia.html  
(เว็บไซต์หลัก), https://
www.hotcourses.in.th/
study-in-japan/
applying-to-
university/jica-
scholarships-for-thai-
students/ (ข้อมูลโดย
สรุปภาษาไทย) 

*หมายเหต:ุ ควร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากมหาวิทยาลัยไทยใน
สังกัดเครือ Innovative 
Asia ตามรายชื่อใน
เว็บไซต์ข้างต้น

4. ทนุเล่าเรยีนหลวง/
ทนุรฐับาลไทย  
(สาํนักงาน ก.พ.)

ปรญิญาตร ี 
(สําหรับนักเรียนมัธยมท่ี
ต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี)

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 
ค่าเดินทางระหว่าง
ประเทศ และค่าใช้จ่ายท่ี
จําเป็นจนสําเร็จการ
ศึกษา

เดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน

https://
www.ocsc.go.th/
scholarship/
highschool 

ทนุเพื่อดึงดูดผูม้ี
ศกัยภาพสงูทีกํ่าลัง
ศกึษาอยูใ่นสถาบนัการ
ศกึษาในประเทศ  
(นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปีท่ี 3 ท่ัวไปและผู้
ท่ีต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท/เอก)

เดือนธันวาคม https://
www.ocsc.go.th/
scholarship/uis 

บุคคลท่ัวไประดับ
ปรญิญา  
(สําหรับผู้ท่ีต้องการ
ศึกษาต่อระดับปริญญา
โท/เอก)

https://
www.ocsc.go.th/
scholarship/degree 

5. ทนุ AUN / SEED-
Net สาํหรบัการศกึษา
ระยะสั้น (Short-Term 
Study in Japan 
Program)

สําหรับผู้ท่ีต้องการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก
ในระยะสั้น สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 
ค่าเดินทางระหว่าง
ประเทศ และค่าใช้จ่ายท่ี
จําเป็นในระยะเวลาไม่
เกิน 240 - 300 วัน (ไม่
เกิน 1 ปี)

ภายในสิ้นเดือนกันยายน https://seed-net.org/
programs/scholarship-
ssjp-program/ 

6. ทนุพานาโซนิค ป้ัน
วิศวะ สรา้งอนาคต 
(Panasonic Future 
Gear Scholarship)

สําหรับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีท่ี 
2 สังกัดมหาวิทยาลัยรัฐ

มูลค่ารวม 135,000 บาท 
(ประมาณ 467,692 
JPY) เป็นเวลา 3 ปี

เดือนกันยายน https://
www.panasonic.com/
th/corporate/news/
articles/panasonic-
future-gear-
scholarship-2021-
application-form.html 
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7. ทนุการศกึษาจากมูล
นิธิอายโินะโมโต๊ะ 
Ajinomoto 
Foundation 
Scholarship: ATS 
(Ajinomoto Talent 
Scholarship)

สําหรับนักศึกษาปริญญา
ตรีคณะวิทยาศาสตร์ 
หรือวิศวกรรมศาสตร์ สา
ขาท่ีเีก่ยวข้องกับอาหาร
และโภชนาการ สังกัด
มหาวิทยาลัยไทย 8 แหง่
ในเครือมูลนิธิ

60,000 บาท  
(~ 207,861 JPY)/ปี  
เป็นเวลาจนกว่าจะจบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

เดือนพฤศจิกายน - 
มกราคม

https://
www.facebook.com/
atsscholarship 

8. ทนุการศกึษาจาก
ธนาคารแหง่
ประเทศไทย  
(Bank of Thailand 
Scholarship)

ทนุสาํหรบัพนักงาน
ธนาคารแหง่ชาติ  
เพื่อศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท/เอก/ศึกษา
ต่อตามแผนพัฒนางาน
รายบุคคล

จํานวนผู้รับทุน เงินทุน และกําหนดการต่างๆ เป็นไป
ตามประกาศจากธนาคารแหง่ประเทศไทยในแต่ละปี

https://www.bot.or.th/
Thai/
RecruitmentIternshipS
cholarship/
Scholarship/Pages/
default.aspx 

ทนุสาํหรบับุคคล
ภายนอก  
คณะเศรษฐศาสตร์ การ
บัญชี และสาขาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการเงินและ
สถิติ เพื่อศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี/โท/เอก

9. ทนุการศกึษาจาก
ธนาคารกสกิรไทย 
(Kasikorn Bank 
Scholarship)

สําหรับผู้ต้องการศึกษา
ต่อระดับปรญิญาโท 
สาขา MBA, Finance, 
Financial Engineering 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ี
ธนาคารกสิกรไทย

ภายในสิ้นเดือนเมษายน https://
www.kasikornbank.co
m/th/announcement/
pages/kbank-
scholarship-2564.aspx 

10. ทนุการศกึษาจาก
ธนาคารกรุงเทพ 
(Bangkok Bank 
Scholarship)

สําหรับพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ หรือ บุคคล
ท่ัวไปท่ีต้องการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ี
ธนาคารกรุงเทพ

เดือนมกราคม - เมษายน
ของทุกปี

http://
www.bangkokbank.co
m/scholarships 
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การเลือกสถานทีศ่กึษาต่อ และเตรยีมตัวเพื่อมาศกึษาทีป่ระเทศญีปุ่่น 

1. ค้นหาชื่อสถานศึกษาที่ต้องการ 

หลังตัดสินใจสาขาและระดับการศึกษาท่ีต้องการศึกษาต่อแล้ว สามารถค้นหารายชื่อมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นท่ีเปิด

สอนสาขาวิชาในระดับการศึกษาท่ีต้องการได้ ด้วยการสอบถามผู้รู้หรือสถาบันให้การชว่ยเหลือด้านการศึกษาต่อ

ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถค้นหาผา่นบริการออนไลนท่ั์วไป เชน่ Google หรือผา่นระบบของสถาบันการศึกษา 2 

แหง่ ตามตารางข้างใต้นี้ 

2. ติดต่อสถานศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อ 

เมื่อได้รายชื่อสถานศึกษาท่ีสนใจแล้ว หากทางสถานศึกษามีกฏให้ต้องติดต่อไปยังสถานศึกษา (มักจะมีความ

จําเป็นอยา่งมากสําหรับผู้ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก หรือต้องการเป็นนักศึกษาวิจัย) ควรสง่ e-mail 

หรือหาชอ่งทางติดต่ออาจารย์ประจําห้องแล็บ/สาขาวิชาท่ีต้องการเข้าศึกษา เพื่อแจ้งอาจารย์ให้ทราบและแสดง

ความต้องการไปศึกษา ซึ่งโดยท่ัวไป สามารถหารายชื่อห้องแล็บ รวมถึงอาจารย์ประจําห้องแล็บได้จากเว็บไซต์

ของมหาวิทยาลัย หากไมส่ามารถติดต่ออาจารย์ประจําห้องแล็บหรือเลขานุการของอาจารย์ท่านนั้นได้ ก็ควร

ติดต่อสํานักงานแลกเปล่ียนต่างชาติ (International Exchange Office) ของสาขาวิชาประจําสถานศึกษานั้นๆ 

3. ยื่น Research Plan และ/หรอื เตรยีมตัวเพื่อสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการ  

เมื่อติดต่อห้องแล็บ/สถานศึกษาแล้ว สิ่งท่ีควรทําในลําดับต่อไป คือการเตรียมตัว ข้อมูลและเอกสารตามท่ีทาง

สถานศึกษาต้องการ ซึ่งอาจแตกต่างไปตามแต่ละสถาบัน และระดับการศึกษา ดังนี้ 

3.1. ยื่น Research Plan มหาวิทยาลัยหลายแหง่ในญี่ปุ่นมักขอให้ผูท่ี้ต้องการสมัครเป็นนักศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาโทหรือเอกสง่ Research Plan/Research Proposal ให้ นั่นคือ แผนวิจัยท่ีใช้

ประกอบการสมัครศึกษาต่อหรือขอสมัครขอทุนการศึกษาต่อ โดยท่ัวไปมักประกอบไปด้วย 

3.1.1. บทนํา (กรอบแนวคิด คําถามงานวิจัย วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง) 

3.1.2. ขั้นตอนการวิจัย 

3.1.3. ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

3.1.4. เอกสารอ้างอิง 

ชื่อหน่วยงาน URL เว็บไซต์ของหน่วยงาน

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแหง่ประเทศญี่ปุ่น สํานักงาน
ประเทศไทย (JASSO/Jeic-Bangkok)

https://www.jeic-bangkok.org/education-system 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุน่ JEDUCATION https://jeducation.com/main/search-schools/ 
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3.2. เตรยีมตัวเพื่อสมัครสอบเข้าสถานศกึษา มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นจะจัดสอบคัดเลือกนักเรียน/ศึกษา

ทุกระดับชั้นปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ชว่งฤดูใบไม้ผลิ (รับสมัครชว่งเดือนธันวาคม สอบมกราคม - 

กุมภาพันธ์ เปิดภาคเรียนเดือนเมษายน) และฤดูใบไม้รว่ง (รับสมัครชว่งมิถุนายน สอบกรกฏาคม - 

สิงหาคม เปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม) นอกจากการเตรียมตัวศึกษาเนื้อหาท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชา

ล่วงหน้าเพื่อทําข้อสอบแล้ว จําเปน็ต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อม เพื่อไมใ่ห้พลาดโอกาสในการ

สมัคร หากขาดเอกสารสําคัญอันใดอันหนึ่งไป ได้แก่ 

3.2.1. ใบประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากสถานศึกษาในประเทศไทย 

3.2.2. ใบประกาศผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา ในกรณท่ีีสถานศึกษาบางแหง่ระบุ

ให้ยื่นเพื่อยืนยันความสามารถในการศึกษาของผู้สมัคร เชน่ ผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน่ 

(JLPT) หรือภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS) 

 

การหาทีพ่ักอาศยัในประเทศญีปุ่่น 

เมื่อผา่นการคัดเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีต้องการในญี่ปุ่นแล้ว สิง่ท่ีต้องจัดการเป็นลําดับถัดไป คือการหา

ท่ีพักอาศัย โดยท่ัวไป นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาวิจัย รวมถึงนักศึกษาปริญญาโทและเอกในปีแรกๆ มัก

จะได้รับการอนุญาตให้พักในหอในสังกัดของมหาวิทยาลัย (หอใน) ในกรณีท่ีนักศึกษาพักในหอในจนหมดสัญญา

และต้องย้ายออก หรือไมป่ระสงค์จะพักในหอในต้ังแต่ต้น นักศึกษาสามารถมองหาท่ีพักอาศัยประเภทหอพัก

เอกชน (หอนอก) ได้ตามความสะดวก 

การพักในหอในสังกัดสถานศึกษามีข้อดีมากมาย เชน่ ค่าเชา่ห้องรายเดือนถูกกว่าหอพักเอกชน สถานท่ีต้ังมักอยู่

ใกล้สถานศึกษา สามารถพบปะเพื่อนรว่มสถาบันได้โดยสะดวกกว่าหอพักเอกชน อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ี

นักศึกษาพักในหอในจนกระท่ังถึงเวลาหมดสัญญาและต้องย้ายออก (เชน่ มหาวิทยาลัยบางแหง่อนุญาตให้

นักศึกษาปริญญาโท/เอกพักในหอในได้เพียง 1 ปี หลังจากนั้นต้องย้ายออกไปอยูห่อเอกชน) การศึกษาหาท่ีพัก

เอกชนก่อนย้ายออกจากหอในจึงมีความสําคัญมาก โดยสามารถหาข้อมูลเก่ียวกับหอพักได้จากเพื่อนรว่มห้อง

แล็บ/ชั้นเรียน อาจารย์ หรือจากสํานักงานให้ความชว่ยเหลือนักศึกษา (Student Support Office) ของแต่ละ

สถานศึกษา ท่ีมักจะประสานงานกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ (不動産 - ฟุโดซัง) ท่ีพร้อมจะนําเสนอห้องพักหลาก

หลายแบบ หลายราคา หลายสถานท่ีให้นักศึกษาเลือก และเว็บไซต์ค้นหาท่ีพักต่างๆ ในญี่ปุ่น เชน่ https://

www.homes.co.jp/ (เว็บไซต์เป็นภาษาญี่ปุ่น) 
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สิ่งท่ีควรคํานึงในการเลือกหอพักมีมากมาย เชน่ ระยะเวลาของสัญญาเชา่ท่ีพัก ค่าเชา่รายเดือน ค่าใช้จ่ายแรกเข้า 

เง่ือนไขการทําสัญญาผู้คํ้าประกันหอพัก (Rent Guarantor) ทําเลท่ีต้ัง รวมไปถึงประเภทของห้อง ห้องพักใน

ญี่ปุ่นจําแนกได้ตามขนาดและลักษณะห้อง (1R, 1K, 1LDK) แต่ละลักษณะห้องมีราคาแตกต่างกันไป เชน่ ห้อง 1R 

ท่ีมีลักษณะเป็นห้องพักขนาดเล็ก ประกอบด้วยห้องนอนเพียงห้องเดียวยอ่มมีราคาถูกสุด ในขณะท่ีห้องท่ีมีครัว

เพิ่ม อยา่ง 1K หรือ 1LDK ท่ีมีท้ังครัว ห้องนั่งเล่น และพื้นท่ีสําหรับรับประทานอาหาร ก็จะมีราคาสูงขึ้นตามลําดับ 

การเปิดบญัชธีนาคาร 

นักศึกษาควรนําบัตรประชาชนต่างชาติ หนังสือเดินทาง และตราปั๊ มไปขอเปิดบัญชีธนาคารญี่ปุ่น ซึ่งทางธนาคาร

จะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลและเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ในเวลาราชการ 

โดยท่ัวไป นักศึกษาควรเปิดบัญชีธนาคารออมทรัพย์กับธนาคารไปรษณียญ์ี่ปุ่น (ゆうちょ銀行 -Japan Post 

Bank) ซึ่งเป็นธนาคารท่ีมีสาขาและตู้เอทีเอ็มท่ัวประเทศญี่ปุ่น ท้ังยังเป็นธนาคารท่ีสามารถใช้บัตรเงินสด/เครดิต

จากต่างประเทศเพื่อทําธุรกรรมสง่โอนเงินระหว่างประเทศได้อีกด้วย  

อยา่งไรก็ตาม ประเทศญี่ปุ่นยังมีลักษณะพิเศษท่ีต่างไปจากประเทศไทย คือ แต่ละเมือง/จังหวัดมักจะมีธนาคาร

ท้องถ่ินประจําพื้นท่ี (ราวๆ 1 - 2 เจ้าต่อเมืองหรือจังหวัด) ต่างจากประเทศไทยท่ีมีธนาคารเพียงไมก่ี่เจ้า แต่เปิด

สาขาทุกจังหวัดท่ัวประเทศ แม้ธุรกิจสว่นใหญข่องประเทศญี่ปุน่ในปัจจุบันจะยินยอมให้มีการทําธุรกรรมทางการ

เงินโดยใช้บัญชีธนาคารไปรษณียญ์ี่ปุ่นเป็นหลักแล้ว ธุรกิจบางแหง่ในบางพื้นท่ียังนิยมให้ลูกค้า/คู่ธุรกิจทํา

ธุรกรรมโอนถ่ายเงินกันระหว่างบัญชีธนาคารเจ้าเฉพาะท้องถ่ินอยู ่อยา่งเชน่ ผู้ให้เชา่หอพักบางรายในเมืองเซ็น

ได จังหวัดมิยางิ อาจมีเง่ือนไขให้ผู้เชา่ห้องพักชําระค่าเชา่รายเดือนผา่นบัญชีธนาคาร 77 Bank (七十七銀行) 

ซึ่งเป็นธนาคารท้องถ่ินเจ้าหนึ่ง ท่ีมีสาขาและตู้เอทีเอ็มเฉพาะในเมืองเซ็นไดและพื้นท่ีรอบข้าง เมื่อเกิดกรณีเชน่นี้ 

นักศึกษาอาจต้องพิจารณาเปิดบัญชีธนาคารไว้ 2 บัญชี ได้แก่ บัญชีธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุน่ และบัญชีธนาคาร

ท้องถ่ินประจําเมือง/จังหวัดท่ีอาศัยอยู ่หรือจําเป็นต้องสอบถามธุรกิจท่ีทําธุรกรรมด้วยทุกครั้ง ว่าทางธุรกิจมี

เง่ือนไขขอรับค่าใช้จ่ายผา่นบัญชีธนาคารใดเป็นพิเศษหรือไม ่

 

My Number 

My Number (マイナンバー) หรือ หมายเลขประจําตัว (個人番号 โคจินบังโก) คือ เลขประจําตัว 12 หลักท่ี

รัฐบาลญี่ปุน่กําหนด เพื่อให้หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องใช้ระบุตัวบุคคลในการเก็บภาษี ประกันสังคม และใน

ชว่งเกิดเหตุภัยพิบัติ ซึ่งทุกคนในประเทศญี่ปุ่น รวมท้ังนักศึกษาและชาวต่างชาติอ่ืนๆ ท่ีได้วีซา่ระยะยาวเข้า

ประเทศมาแล้วจะได้รับติดตัว มักจะมีความสําคัญต่อนักศึกษาท่ีมีรายได้ หากระบุและยื่นเลข My Number ให้กับ
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ช่วงเริม่มาถึงประเทศญีปุ่่น

ผู้ว่าจ้าง จะสามารถใช้สิทธิลดหยอ่นภาษีได้ (ในทางกลับกัน หากนักศึกษาไมส่ามารถระบุ My Number ให้แก่ผู้ว่า

จ้าง ก็อาจมีปัญหาเรื่องรายได้ถูกหักจากจํานวนเต็มเพื่อนําไปเป็นค่าเสียภาษี เป็นต้น) นักศึกษาจึงควรทราบและ

ให้ความสําคัญในการเก็บรักษาหมายเลขประจําตัวนี้ไว้ให้ดี 

โดยท่ัวไป หลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว ทางท่ีว่าการเมือง/จังหวัดจะสง่จดหมายเอกสารพร้อมบัตรอ่อนสีเขียว 

(通知カード) มาให้นักศึกษาหลังแจ้งขึ้นทะเบียนท่ีพักกับท่ีทําการเมือง/จังหวัดแล้ว นักศึกษาจะต้องกรอก

ข้อมูลในเอกสารนั้นแล้วสง่เอกสารนั้นเป็นจดหมาย หรือสง่ข้อมูลทางโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ บูธถ่ายรูปอัตโนมัติ 

ตามความสะดวกกลับไปให้ทางท่ีว่าการดําเนินธุรกรรมต่อจนเสร็จสิ้น 

ในกรณีท่ีไมไ่ด้รับเอกสารเก่ียวกับ My Number หรือทําเอกสารหาย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเอกสาร

ใหมไ่ด้ท่ีเว็บไซต์ด้านล่าง 

 

การทําตราป๊ัม 

อินกัง (印鑑) หรือ ฮังโกะ (ハンコ) คือ ตราปั๊ มสว่นตัวท่ีใช้แทนลายเซ็นหรือใช้พร้อมกับลายเซ็นท่ีประเทศญี่ปุ่น 

ปัจจุบัน บริษัทและองค์กรหลายแหง่ในประเทศญี่ปุ่นยินยอมให้มีการใช้ลายเซ็นเพื่อแสดงการรับทราบหรือตกลง

ระหว่างการทําธุรกรรมต่างๆ มากขึ้น แต่การทําธุรกรรมหลายอยา่ง เชน่ การเปิดบัญชีธนาคารหลายแหง่ ยัง

บังคับให้ใช้ตราปั๊ มในการยืนยันเอกสารอยู ่นักศึกษาสามารถพบร้านเหล่านี้ได้ท่ัวประเทศญี่ปุน่ ท่ัวทุกเมือง เพียง

มองหาร้านท่ีมปี้ายเขียนว่า 印鑑 หรือ ハンコ ด้านหน้า เมื่อมาถึงร้านแล้ว สามารถสอบถามราคา ประเภทตรา

ปั๊ มท่ีต้องการทํา เขียนชื่อท่ีต้องการให้ชา่งนําไปทําตราประทับ ชําระเงิน และรอรับสินค้า ซึ่งมักจะใช้เวลาไมเ่กิน 

1-2 วัน ก็เป็นอันเสร็จสิ้น 

เว็บเพจ URL

แนะนําขั้นตอนการทําธุรกรรมขอ My Number (ทุกวิธี) https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/ 

แนะนําขั้นตอนการทําธุรกรรมขอ My Number ผา่นทางไปรษณีย์ 
(และลิงก์สําหรับดาวน์โหลดฟอร์มขอเอกสารใหม ่หากฉบับเดิม
หาย)

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse-yubin/ 
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สรุปสิง่ทีน่่ารูเ้กีย่วกับการใช้ชวิีตในประเทศญีปุ่่น 

ระหว่างใช้ชวิีตทีญ่ีปุ่่น 



ระหว่างใช้ชวิีตทีญ่ีปุ่่น

กลุ่มนักเรยีนไทยในญีปุ่่น 

กลุ่ม TSAJ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นและศิษย์เก่า https://www.facebook.com/groups/tsajapan 

ชอ่งทางในการติดต่อนักเรียนไทยในแต่ละเมืองมีระบุเพิ่มเติมท่ีหน้า 20 

การหาและทํางานพิเศษในประเทศญีปุ่่น 

นักเรียนญี่ปุน่มักทํางานพิเศษนอกเวลาเรียนเพื่อหารายได้ นักศึกษาชาวต่างชาติก็สามารถทํางานพิเศษท่ี

ประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  

1. ทําเรื่องขออนุญาตทํางานพิเศษในประเทศ 

โดยท่ัวไป ชาวต่างชาติผู้ถือวีซา่นักศึกษาในประเทศญี่ปุ่นจะไมส่ามารถทํางานพิเศษได้ จนกว่าดําเนินการขอ

อนุญาตประกอบกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสถานะของวีซา่ (Application for permission 

to engage in an activity other than those permitted by the status of residence previously granted) 

นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดของเอกสารท่ีต้องเตรียม พิมพ์แบบฟอร์มเพื่อนําไปให้สถานศึกษาและตนเอง

กรอก ก่อนนําไปยื่นท่ีหนว่ยงานให้บริการผู้อพยพในเมือง/จังหวัดท่ีนักศึกษาอยู ่(Regional Immigration 

Services Bureau/Immigration Information Center) ท่ีเว็บเพจนี้: https://www.isa.go.jp/en/applications/

procedures/16-8.html 

2. ค้นหาสถานที่ทํางานพิเศษ  

นักศึกษาไทยสว่นใหญท่ี่ภาษาญี่ปุน่ไมแ่ข็งแรงจะเลือกทําร้านอาหารไทยหรือร้านสะดวกซื้อ โดยมีวิธีหางานดังนี้ 

• คนญีปุ่่นท่ัวไปจะหางานพารท์ไทม์จากแอพลิเคชั่นออนไลน์ เชน่ Baitoru (バイトル), 

Townwork (タウンワーク), MyNaviBaito (マイナビバイト) มีท้ังงานตามร้านอาหาร 

คาราโอเกะ ร้านสะดวกซื้อ 

• ถ้ามงีานทีส่นใจอยากทําอยูใ่นใจแล้ว สามารถค้นหาข้อมูลในด้วยคีย์เวิร์ด アルバイト(Arubaito) 

ต่อด้วยภูมิภาคท่ีเราสะดวกทํางาน เชน่ コンビニ アルバイト 東京駅 (ร้านสะดวกซื้อ อะรุไบโตะ 

สถานีโตเกียว) ข้อมูลจากหลายจะขึ้นมาให้เลือก ถ้ามีสถานท่ีท่ีอยากทําแนน่อนอยูแ่ล้วอาจจะ

เข้าไปในเว็บไซต์โดยตรงแล้วเลือกดูประกาศงานท่ีถูกระบุว่า 求人 (คิวจิน แปลว่า หาคนทํางาน) 

หรือ アルバイト募集 (Arubaito Boshū รับสมัครพาร์ทไทม์) เป็นต้น 
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ระหว่างใช้ชวิีตทีญ่ีปุ่่น

• สาํหรบัคนทีพ่ื้นฐานภาษาญีปุ่่นไม่แข็งแรง อาจจะเริ่มต้นจากงานร้านอาหารไทย ร้านสะดวกซื้อ 

หรือ สอนภาษาไทยได้ สว่นใหญจ่ะมีรุน่พี่คนไทยท่ีทํางานอยูแ่ล้วแนะนํากันต่อๆ มา หรือจะเข้าไป

สอบถามท่ีร้านโดยตรงได้ จะมีพนักงานท่ีพูดไทยได้อยูแ่ล้ว  ร้านสะดวกซื้อสว่นใหญจ่ะสามารถใช้

คําศัพท์ภาษาญี่ปุน่ง่ายๆ แต่งานท่ีต้องทําจะหลากหลายมาก ท้ังคิดเงิน รับสง่พัสดุกับไปรษณีย์ เช็ค

เครื่องกดกาแฟ เช็คสินค้า ดูแลเครื่องถ่ายเอกสาร ทําความสะอาดห้องนํ้า และลูกค้าจะมีความ

ต้องการหลากหลาย 

3. หมายเหตุและข้อควรรูเ้พิ่มเติม 

• ทนุการศกึษาหลายทนุไม่อนุญาตใหนั้กศกึษาทํางานพิเศษ นักศึกษาควรทําความเข้าใจเง่ือนไข

ของทุนท่ีได้รับให้ดี การละเมิดข้อตกลงของทุนการศึกษา เชน่ การทํางานพิเศษท้ังท่ีทางผู้ให้ทุน

ห้ามไว้แล้ว จะทําให้นักศึกษาถูกตัดสิทธิในการรับทุนได้ 

• สถานศกึษา (และหน่วยใหบ้รกิารผูอ้พยพญีปุ่่น) มักจะมีข้อกําหนดว่าด้วยเวลาในการทํางาน

พิเศษของนักศึกษา โดยมักจะกําหนดให้นักศึกษาสามารถทํางานพิเศษไมเ่กินจํานวนชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ แล้วแต่สถานศึกษาจะกําหนด นักศึกษาไมค่วรทํางานพิเศษเกินกําหนดเวลานั้น หากฝ่าฝืน 

อาจได้รับบทลงโทษจากสถานศึกษา 

• นอกจากงานพิเศษข้างนอก สถานศึกษาในญี่ปุ่นหลายแหง่ยังนิยมจ้างนักศึกษาให้ทํางานพิเศษใน

ฐานะ TA (Teacher Assistant) หรือ RA (Research Assistant) ซึ่งมักจะมีหน้าท่ีชว่ยอาจารย์

เตรียมเนื้อหาและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ไปจนถึงชว่ยอาจารย์ทํางานวิจัย นักศึกษา

สามารถติดตามขา่วสารเพื่อสมัครงานประเภทนี้ได้จากเพื่อนและอาจารย์รว่มห้องแล็บ/คณะ 

ระบบอีเมลประชาสัมพันธ์ขา่วสารภายในสถานศึกษา และประกาศรับสมัครตามวิทยาเขตต่างๆ 

ของสถานศึกษา 

• งานภายในสถานศกึษา ท่ีนา่สนใจยังรวมไปถึงการเปน็พนักงานห้องสมุดประจําแต่ละวิทยาเขต (ท่ี

มักประกาศรับสมัครนักศึกษาทํางานพิเศษชว่งเดือนเมษายน/ตุลาคมของทุกปี) รวมไปถึงงาน

พิเศษท่ีรับผู้เข้ารว่มเฉพาะงานไป เชน่ งานทําหน้าท่ีเป็นผู้เข้ารว่มงานวิจัยของนักศึกษาบางคณะ ท่ี

มักจะให้ของตอบแทนเป็นกิฟต์การ์ด งานประเภทท่องเท่ียวเชิงเผยแพรวั่ฒนธรรมและกระตุ้นการ

ท่องเท่ียว (Monitor Tour) ฯลฯ   

ทนุการศกึษา (แบบหาระหว่างเรยีนทีป่ระเทศญีปุ่่น) 

แม้จะพลาดโอกาสในการรับทุนการศึกษาก่อนเดินทางมาศึกษาต่อแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสสมัครรับทุนการ

ศึกษาอีกมากมายหลังมาถึงประเทศญี่ปุน่ โดยท่ัวไป ทางสถานศึกษาจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาให้

นักศึกษาอยูเ่ป็นประจําอยา่งต่อเนื่องผา่นชอ่งทางต่างๆ เชน่ การติดประกาศหน้าสํานักงานกิจการนักศึกษา/

สํานักงานดูแลกิจการนักศึกษาแลกเปล่ียนต่างชาติ (International Exchange Office) หรือกระท่ังในระบบอีเมล
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แจ้งขา่วสารภายในสถานศึกษา นักศึกษาควรติดตามขา่วสารจากทางสถานศึกษาอยา่งใกล้ชิดเพื่อไมใ่ห้พลาด

โอกาสดังกล่าว 

ตารางข้างใต้รวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาท่ีมีประกาศประจํา ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อขอรับได้หลังมาถึงประเทศ

ญี่ปุ่นแล้ว (ทุนเอกชนอ่ืนๆ มีประกาศรับสมัครตลอดปีการศึกษา แต่จะมีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาค เพื่อไมใ่ห้

พลาดขา่วสารเฉพาะภูมิภาค นักศึกษาควรติดตามเพิ่มเติมจากทางสถานศึกษา) 

หมายเหต:ุ วันเวลาในการรับสมัครของแต่ละทุนเป็นเพียงกําหนดการครา่วๆ ท่ีมักเปิดรับสมัครเป็นประจําใน

แต่ละปี ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้วยตนเองเพิม่เติมท่ีเว็บไซต์ของทุนแต่ละแหล่ง 

นอกจากตารางข้างต้น นักศึกษายังสามารถค้นหาทุนการศึกษาจากแหล่งสนับสนุนเอกชนแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่น

ได้ท่ีเว็บ: https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2021/04/

Scholarship%20for%20international%20students%20EN.pdf  

ชื่อทนุการศกึษา ประเภททนุ/ระดับการ
ศกึษา

จํานวนเงินทนุทีใ่ห/้
ระยะเวลาการใหท้นุ

ช่วงเวลา 
เปิดรบัสมัคร

URL เว็บไซต์

1. ทนุรฐับาลญีปุ่่น
สาํหรบันักเรยีนต่างชาติ
ทีไ่ด้รบัทนุสนับสนุนจาก
ภาคสว่นเอกชน 
(Monbukagakusho 
Honors Scholarship 
for Privately-
Financed 
International 
Students)

สําหรับผู้ท่ีต้องการศึกษา
ต่อ/กําลังศึกษาในระดับ
ปรญิญาตร/ีโท/เอก

48,000 JPY/เดือน 
6 - 12 เดือน

เดือนเมษายน/ตุลาคม
ของทุกปี 

https://
www.jasso.go.jp/en/
ryugaku/scholarship_j/
shoreihi/about.html  

สําหรับผู้ท่ีต้องการศึกษา
ต่อ/กําลังศึกษาใน
สถาบนัสอนภาษาญีปุ่่น

30,000 JPY/เดือน 
6 - 12 เดือน

2. ทนุเพื่อสนับสนุนการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร ์ 
จากสมาคมสงัคมเพื่อ
การสง่เสรมิ
วิทยาศาสตรแ์หง่
ประเทศญีปุ่่น (Grants-
in-Aid for Scientific 
Research - KAKENHI)

มีหลากหลายประเภท 
โดยท่ัวไปเหมาะสําหรับ
นักวิจัย/นักศึกษาสังกัด
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ ท่ีกําลัง
ทําการวิจัย

หลากหลายตามประเภท
ทุนวิจัย ต้ังแต่ 2 - 500 
ล้าน JPY/โครงการ (ให้
ครั้งเดียว), บางประเภท
ให้เงินทุนเป็นรายปี

เดือนกันยายนของทุกปี https://
www.jsps.go.jp/
english/e-grants/
index.html 
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วัตถดิุบอาหารไทย 

วัตถุดิบท่ีใช้ประกอบอาหารท่ีกินในประเทศไทยสามารถหาได้เกือบท่ัวไปในญี่ปุน่ ท้ังในซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขาย

อาหารนานาชาติ และร้านค้าขนาดใหญ ่(AEON Supermarket, MAX Value, Kaldi, Muji, Donki และ Asia 

Super Store) หรือร้านอาหารหรือร้านค้าเอเชีย (เชน่ ร้านไทย ร้านเวียดนาม ร้าน Halal) นอกจากนี้ ยังสามารถ

สอบถามแหล่งซื้อวัตถุดิบได้จากร้านอาหารไทยในพื้นท่ีท่ีนักศึกษาอยูไ่ด้โดยตรง เนื่องจากปัจจุบัน วัตถุดิบ

ประกอบอาหารไทยหลายชนิดเป็นท่ีนิยมมากขึ้น จนกระท่ังมีผู้ผลิตจําหนา่ยหลายรายในประเทศญี่ปุ่น เชน่ 

ฟาร์มปลูกผักชีไทยในญี่ปุน่ ไรม่ะมว่งและผลไม้ไทยอ่ืนๆ ท่ีสามารถปลูกได้ในบางพื้นท่ีของประเทศญี่ปุน่ ร้าน

อาหารไทยมักสั่งซื้อวัตถุดิบภายในประเทศจากผู้ผลิตเหล่านี้ และหากทางร้านสะดวกให้ข้อมูล นักศึกษาก็จะได้

ทราบแหล่งสั่งซื้อวัตถุดิบนี้ได้โดยตรง 

 

ถงุยงัชพี 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจนจําเป็นต้องอพยพด้วยสาเหตุต่างๆ เชน่ แผน่ดินไหว ไฟไหม้ นํ้าท่วม ดินถล่ม หรือ 

สึนามิ ถุงยังชีพก็จะกลายเป็นสิ่งจําเปน็ท่ีนักศึกษาต้องพกเพื่อประทังชีวิต ดังนั้น แม้นักเรียนต่างชาติจะมาอยูท่ี่

ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่การเตรียมถุงยังชีพก็เป็นอีกเรื่องท่ีไมค่วรมองข้าม 

  

สิ่งที่ต้องมีในถุงยังชีพ 

1. นํ้า ถุงยังชีพจะไมม่ีนํ้าด่ืมธรรมดา แต่จะเป็นนํ้าประเภทท่ีเก็บได้นานประมาณ 5 ปี ควรเตรียมนํ้าไว้อยา่ง

น้อย 1.5 ลิตร และเก็บภาชนะสําหรับเติมนํ้าตามบริเวณท่ีมีนํ้าให้บริการในภายหลัง 

2. อาหาร ควรเป็นประเภทสําเร็จรูป/พร้อมรับประทาน และมนีํ้าหนักเบา โดยท่ัวไป ควรเตรียมนํ้าและ

อาหารสําหรับพอประทังชีวิตได้ประมาณ 3 วัน ตัวอยา่งอาหารนํ้าหนักเบา ได้แก่ ขนมปังแห้ง บะหมี่

สําเร็จรูป อาหารแท่ง ขนมปงักระป๋อง ข้าวสําเร็จรูปแบบท่ีใสน่ํ้าอุณหภูมิธรรมดาก็ปรุงได้ เป็นต้น และ

อยา่ลืมพกท่ีเปิดกระป๋องเพื่อให้สามารถรับประทานอาหารกระป๋องได้ 

3. ยาประจําตัวและยาสามัญประจําบ้าน เชน่ ยาแดง ยาแก้ปวด พลาสเตอร์ เป็นต้น 

4. ไฟฉาย ใช้ในกรณีไฟดับฉุกเฉิน ควรเตรียมให้พร้อมท้ังไฟฉายและถ่าน 

5. แผนท่ีและเข็มทิศ อาจใช้ GPS Navigator หรือแผนท่ีแบบกระดาษกับเข็มทิศแบบแมเ่หล็กจริง ในกรณีท่ี

โทรศัพท์มือถือไมส่ามารถทํางานได้ 

6. นกหวีด ใช้สําหรับเป่าแจ้งตําแหนง่ท่ีอยูใ่ห้ผู้อ่ืนรับทราบ/เข้ามาหาเพื่อชว่ยเหลือเมื่อเกิดอันตราย 

7. เงินสด เพื่อใช้จ่าย ในกรณีท่ีบัตรเครดิตและระบบการเงินอิเล็กทรอนิคส์ไมทํ่างานในสถานการ์ฉุกเฉิน 

8. วัตถุแทนเงินสด เอกสารสําคัญประจําตัว และสิ่งท่ีเก่ียวข้อง เชน่ สมุดบัญชีธนาคาร ตราปั๊ มประจําตัว 

สําหรับเบิกเงินเพื่อใช้ในเหตุจําเป็น 

9. มีดพับ แนะนําให้เป็นแบบท่ีมีอุปกรณ์หลายชนิดอยูใ่นตัว 
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10. ผ้าหม่ แนะนําผ้าอะลูมิเนียมแบบฉนวนความร้อน (非常用アルミ保温シート) เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน

นอกจากหม่เพื่อสร้างความอบอุ่นท่ัวไป 

11. ถุงมือ ชนิดหนาสําหรับทํางานชา่ง หรือหยิบจับวัตถท่ีุอาจเป็นอันตรายระคายเคืองต่อผิวหนัง 

12. หน้ากากอนามัย สําหรับป้องกันฝุ่น สารพิษ และโคโรนา่ไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ควรเตรียมไว้เป็น

จํานวนมากเพื่อใช้และเปล่ียนในเวลาท่ีเหมาะสม 

13. เจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันตัวจากโควิด และเพื่อรักษาสุขอนามัยโดยท่ัวไป 

14. ทิชชูเ่ปียก สําหรับเช็ดทําความสะอาดวัตถุต่างๆ 

15. กระเป๋า แนะนําให้เป็นแบบสะพาย ควรต้ังไว้ท่ีทางเข้าบ้าน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถหยิบและว่ิงออก

จากบ้านไปยังสถานท่ีอพยพได้อยา่งรวดเร็ว 

อุปกรณ์อ่ืนที่พึงมี 

1. หมวกนิรภัย ป้องกันวัตถุอันตรายหล่นกระแทกศีรษะ 

2. ไฟฉายชนิดสวมศีรษะ (Head light) ใช้ในกรณท่ีีต้องการแสงไฟในขณะท่ีประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ  

3. เครื่องชาร์จไฟฟ้าชนิดใช้มือหมุน สําหรับชาร์จถ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ ไฟฉายต่างๆ หรือจะเป็นเครื่อง

ชาร์จไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ก็เหมาะสมเชน่กัน 

4. เครื่องกรองนํ้าแบบพกพา สําหรับกรองนํ้าจากแหง่ท่ีไมส่ะอาดเพื่อด่ืมใช้ 

5. ห้องนํ้าแบบพกพา  

6. เสื้อผ้าสํารอง 

7. ไฟแช็ก สําหรับจุดไฟให้ความอบอุ่น หรือทําอาหาร เป็นต้น 

8. เสื้อกันฝน สําหรับห้องกันฝนตกขณะกําลังอพยพไปสถานท่ีหลบภัย 

9. ถุงพลาสติก สําหรับบรรจุสิ่งจําเป็นต่างๆ 

10. เชือก แนะนําแบบคล้ายเง่ือนลูกเสือ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอยา่ง 

  

การเตรียมของในถุงยังชีพควรคํานึงถึงจํานวนท่ีเหมาะสมกับการเอาตัวรอดในระยะเวลา 3 - 4 วันเป็นอยา่งน้อย

เนื่องจากบางสภาวะฉุกเฉินก็อาจจะจําเป็นต้องรอการชว่ยเหลือในชว่งระยะเวลาหนึ่ง 

JLPT 

Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) คือ การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุน่ของชาวต่างชาติ 

ในหนึ่งปีจะมีการสอบ 2 ครั้งคือ เดือนกรกฏาคม และเดือนธันวาคม มี 5 ระดับ (N1-N5) โดย N1 คือระดับท่ีมี

ความยากสูงสุด และ N5 คือระดับท่ีมีความยากตํ่าสุด การสอบประกอบไปด้วยแบบทดสอบความรู้ด้านคําศัพท์ 

ไวยากรณ์ การอ่าน และการฟังภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละระดับมีความแตกต่างท้ังในมิติระยะเวลาการสอบ ความเข้ม
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ข้นของเนื้อหา และคะแนนในการผา่น นักศึกษาไมจํ่าเป็นต้องสมัครสอบตามลําดับความยากง่าย (จาก N5 ไปถึง 

N1) แต่สามารถเลือกสอบจากระดับท่ีต้องการได้เลย 

  

นักศึกษาสามารถอ่านวิธีการสมัครสอบ JLPT ท่ีประเทศญี่ปุ่นได้ท่ีเว็บไซต์: https://www.jlpt.jp/e/application/

domestic_index.html 

การสอบ JLPT โดยท่ัวไป มีความสําคัญสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการศึกษาต่อในแผนการเรียนท่ีใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็น

หลักในชั้นเรียน (หรือแผนการเรียนใดๆ ท่ีกําหนดเง่ือนไขว่านักศึกษาจะต้องเข้ารับการสอบนี้ก่อนสมัครเข้าเรียน) 

และสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการประกอบอาชีพหลายสาขาในประเทศญี่ปุ่น (มีผู้ว่าจ้างบางรายเปิดรับลูกจ้างท่ีไมม่ี

ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่นอยูเ่ชน่กัน แต่น้อยมาก และมักจะเป็นงานท่ีผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญอยา่งสูงใน

ด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะ) นอกจากนี้ ทุนการศึกษาหลายรายท่ีเปิดรับสมัครในประเทศญี่ปุน่ยังนิยมให้ผู้สมัครขอทุนมี

หลักฐานการสอบ JLPT อีกด้วย  

โดยท่ัวไป ท้ังผู้ว่าจ้างงานและผู้ให้ทุนการศึกษาในญี่ปุ่นมักพิจารณารับผู้สมัครเข้าทํางานหรือรับทุนท่ีสอบ JLPT 

ผา่นในระดับ N2 ขึ้นไป ซึ่งนับว่ามีความยากพอสมควร นักศึกษาสามารถเพิ่มโอกาสในการสอบ JLPT ระดับสูงให้

ผา่นได้ ด้วยการเข้าเรียนโรงเรียนสอนภาษา ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษา (หลายแหง่มักมี

คอร์สสอนภาษาให้นักศึกษาต่างชาติ) หรือศึกษาด้วยตนเอง จากหนังสือสอนภาษาญี่ปุน่ หรือหนังสือแนวเก็ง

ข้อสอบ JLPT ท่ีวางจําหนา่ยตามร้านท่ัวไป หรือเชา่ยืมได้จากห้องสมุดประจําสถานศึกษา 

 

การติดต่อสถานเอกอัครราชทตูไทยและสถานกงสลุในญีปุ่่น 

เมื่อนักศึกษาต้องการทํานิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับประเทศไทยในญี่ปุน่ อาทิ การต่ออายุ/ทําหนังสือเดินทางใหม ่

เปล่ียนแปลงสัญชาติ ทําบัตรประจําตัวประชาชนไทย ขึ้นทะเบียนนิติราษฎร์ จดทะเบียนสมรส แจ้งเกิด/ตาย 

กระท่ังไปถึงการขอความชว่ยเหลือจากหนว่ยงานไทยในระหว่างท่ีพักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น สามารถดําเนินการ

ท้ังหมดนี้ได้ท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทยในญี่ปุ่น (มี 1 แหง่ ท่ีกรุงโตเกียว) และสถานกงสุลใหญใ่นญี่ปุ่น (มี 3 แหง่ 

ท่ีนครโอซาก้า เมืองฟูกูโอกะ และสถานเอกอัครราชทูตฯ กรุงโตเกียว) ด้วยการไปท่ีสํานักงานโดยตรงตามท่ีอยู่

เบื้องล่าง และติดตามขา่วสารต่างๆ จากเว็บไซต์หลักของหนว่ยงาน 

1. สถานเอกอัครราชทูตไทยในญี่ปุ่น (และแผนกกงสุล) ณ กรุงโตเกียว  

ท่ีอยู:่  3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021 

เวลาทําการ: จันทร์ - ศุกร์ (ปิดทําการเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

  09.00 - 12.00 และ 13.30 - 17.30 น. (สถานเอกอัครราชทูตฯ)  
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  09.00 - 12.00 และ 13.30 - 15.30 น. (แผนกกงสุล) 

เบอร์โทรศัพท์: 03-5789-2433 (ติดต่อท่ัวไป)  

  090-4435-7812 (สําหรับติดต่อขอความชว่ยเหลือเรง่ด่วนเท่านั้น) 

เว็บไซต์: https://site.thaiembassy.jp/th/  

  https://www.facebook.com/rtejapan/  

2. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า 

ท่ีอยู:่  Bangkok Bank Building-4th floor, 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 

541-0056  

เวลาทําการ: จันทร์ - ศุกร์ (ปิดทําการเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

  09.30 - 12.30 และ 13.30 - 17.30 น.  

เบอร์โทรศัพท์: 06-6262-9226 หรือ 06-6262-9227 (ติดต่อท่ัวไป)  

  090-1895-0987  (สําหรับติดต่อขอความชว่ยเหลือเรง่ด่วนเท่านั้น) 

เว็บไซต์: http://www.thaiconsulate.jp/th/jpn/ 

3. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ  

ท่ีอยู:่  ชั้น 2 อาคาร Dai Ichi Myojo, 4-1-37, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 

810-0001 

เวลาทําการ: จันทร์ - ศุกร์ (ปิดทําการเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

  09.00 - 12.00 และ13.30 - 17.30 น.  

เบอร์โทรศัพท์: 092-739-9088 (สํานักงาน) และ 092-739-9090 (ฝ่ายกงสุล)  

เว็บไซต์: https://fukuoka.thaiembassy.org/  

  https://www.facebook.com/RTCGFukuoka   

 

การไปโรงพยาบาลในประเทศญีปุ่่น และข้อควรปฏิบติัเมื่อเจ็บป่วย 

1. เข้าใจระบบสาธารณสุข และวันเวลาการให้บริการของโรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพต่างๆ ใน

ประเทศญี่ปุ่น โดยท่ัวไป โรงพยาบาลแหง่ต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น จะเปิดให้ผู้ป่วยเข้าไปพบแพทย์เฉพาะ

เวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:00 น.) คลินิกต่างๆ ก็จะเปิดให้บริการเฉพาะชว่งเวลาทําการ 

หากรู้สึกเจ็บป่วย ต้องการพบแพทย์นอกเหนือเวลาราชการและทําการดังกล่าว สามารถติดต่อขอเข้ารับ

การรักษาได้ตามโรงพยาบาลฉุกเฉินท่ีเปิดให้บริการตลอดเวลา หรือคลินิกท่ีเปิดทําการนอกเวลา 
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2. หากมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือพบเห็นผู้ป่วยท่ีต้องนําสง่โรงพยาบาล สามารถโทรเรียกรถพยาบาลได้ท่ี

เบอร์ฉุกเฉิน 119 

3. เตรียมข้อมูลท่ีสําคัญก่อนพบแพทย์ และเตรียมตัวในกรณท่ีีมีปัญหาทางการสื่อสาร โรงพยาบาลและ

คลินิกบางแหง่ในประเทศญี่ปุ่นมีบุคลากรท่ีสามารถอสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ซึ่งพวกเขามักจะระบุไว้เชน่

นั้นในป้ายหน้าโรงพยาบาล/คลินิก หรือในเว็บไซต์โรงพยาบาล/คลินิก อยา่งไรก็ตาม สถานบริการทาง

สุขภาพสว่นใหญใ่นประเทศญี่ปุ่นยังใช้ภาษาญี่ปุ่นในการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก หากผู้ป่วยไมส่ามารถ

สื่อสารเป็นภาษาญี่ปุน่ได้อยา่งเชี่ยวชาญ ควรไปท่ีโรงพยาบาล/คลินิกพร้อมล่าม หรือคนรู้จักท่ีสื่อสาร

ภาษาญี่ปุ่นได้เพื่อความสะดวก นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรเตรียมข้อมูลสําหรับตอบคําถามบุคลากรทางการ

แพทย์บางประการเพื่อความสะดวก ดังนี้: 

• ชื่อ-นามสกุล 

• เพศ 

• วัน/เดือน/ปีเกิด 

• อายุ 

• โรคประจําตัว 

• ยาประจําตัว 

• สถานะการต้ังครรภ์ 

• ประวัติการเจ็บป่วย 

• ประวัติการแพ้ยา อาหาร หรือสารอ่ืนๆ 

• ภาษาท่ีใช้สื่อสารเป็นหลัก 

• ศาสนาท่ีนับถือ   

สามารถอ่านรายละเอียดการรับบริการท่ีโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติม ท่ีคู่มือการไปโรงพยาบาลฉบับ

ภาษาไทย: https://www.jnto.go.jp/emergency/common/pdf/guide_tai.pdf  

การโอนเงินกลับประเทศไทย 

1. โอนเงินผา่นเว็บไซต์และบรกิารประเภท Online Banking เชน่ TransferWise (https://wise.com/jp)  

Western Union (https://www.westernunion.com/jp/en/home.html) ฯลฯ โดยการสร้างบัญชีกับบริการ 

Online Banking เพื่อนําไปผูกกับบัญชีธนาคาร (ท้ังผู้รับและสง่เงินจะต้องมีบัญชี Online Banking สว่นตัวท่ี

ผูกเข้ากับบัญชีธนาคารภายในประเทศของตนเพื่อสง่รับเงิน) สําหรับ Paypal ท่ีเคยเป็นบริการ Online 

Banking ท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันไมแ่นะนําให้ใช้ เนื่องจากมาตรการด้านภาษีล่าสุด และ

เง่ือนไขท่ีทําให้เจ้าของบัญชีในประเทศไทยท่ีไมใ่ชผู่้ประกอบการไมส่ามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ 

2. โอนเงินผา่นธนาคาร Seven Bank นักศกึษาจะต้องมบีญัชธีนาคาร Seven Bank (เจ้าของเดียวกับกิจการ

ร้านสะดวกซื้อ 7 - 11 ในประเทศญี่ปุ่น มีตู้เอทีเอ็มในร้าน 7 - 11 ท่ัวประเทศ) เพื่อโอนเงินข้ามประเทศ การ

โอนเงินผา่นธนาคารนี้เชื่อมต่อกับบริษัทการเงิน Western Union ซึ่งทําให้เจ้าของบัญชี Seven Bank 

สามารถโอนเงินไปให้เฉพาะผู้รับในประเทศท่ีอยูใ่นเครือขา่ยให้บริการของ Western Union เท่านั้น (รวม

ประเทศไทย) ทางฝั่ งผู้รับจะต้องมีบัญชี/หลักฐานเก่ียวข้องกับ Western Union หรือหลักฐานยืนยันตนเป็น

21



ระหว่างใช้ชวิีตทีญ่ีปุ่่น

ผู้รับเงินจากผู้สง่ สําหรับนําไปยื่นรับเงินท่ีศูนย์ Western Union ใกล้ตัวได้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ท่ี https://www.sevenbank.co.jp/soukin/ti/sendmoney/  

3. โอนเงินผา่นธนาคารไปรษณยีญ์ีปุ่่น (ゆうちょ銀行 -Japan Post Bank) นักศึกษาจะต้องปรินท์เอกสาร

ทําธุรกรรมดังกล่าวจากเว็บเพจ https://jp-bank-kaisetsu.japanpost.jp/kokusai/kokusai_soukin/

0020.php เพื่อกรอกข้อมูล และนําไปยื่นต่อธนาคารไปรษณียญ์ี่ปุ่นใกล้ตัว พร้อมเอกสารยืนยันตนอ่ืนๆ เชน่ 

หนังสือเดินทาง ไซริวการ์ด ฯลฯ ตามท่ีเว็บเพจระบุ หลังดําเนินการเสร็จสิ้น เงินจะถูกโอนไปยังปลายทาง

ภายในเวลา 7 วันทําการ นอกจากนี้ ทางธนาคารยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 7,500 JPY ต่อการโอนเงินหนึ่ง

ครั้ง 

 

ข้อควรปฏิบติัเมื่อทําทรพัยส์นิหาย/ถกูขโมยในประเทศญีปุ่่น 

1. ติดต่อศูนย์แจ้ง/รบัส่งของหายประจําสถานที่ที่ทําทรพัย์สินหาย 

สถานท่ีสาธารณะหลายแหง่ในญี่ปุน่ เชน่ สถานีรถไฟ ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา มักมีศูนย์ให้บริการรับแจ้งและ

สง่คืนทรัพย์สินท่ีมีผู้ทําหล่นหรือหาย ท่ีอาจเรียกว่าเคาน์เตอร์ Lost and Found, Lost Items (忘れ物) หรืออ่ืนๆ 

แล้วแต่สถานท่ี เมื่อทําทรัพย์สินหาย นักศึกษาสามารถไปท่ีเคาน์เตอร์เหล่านี้ประจําสถานท่ีท่ีทําทรัพย์สินหายได้

โดยตรง เพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ีว่าทรัพย์สินท่ีทําหายไปคืออะไร มีลักษณะอยา่งไร สงสัยว่าทําหายหรือลืมเอา

ไว้ ณ ท่ีใด เวลาใด เมื่อเจ้าหน้าท่ีรับทราบแล้ว จะทําการค้นหา (หรือสง่เรื่องไปให้เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ในกรณีเชน่ 

นักศึกษาลืมทรัพย์สินไว้บนรถไฟ/สถานีรถไฟอ่ืนท่ีเป็นคนละแหง่กับท่ีนักศึกษาไปแจ้งเรื่อง เป็นต้น) เมื่อเจ้า

หน้าท่ีพบทรัพย์สินแล้ว จะแจ้งให้นักศึกษาทราบผา่นทางเบอร์โทรศัพท์ท่ีนักศึกษาให้ข้อมูลไว้ ให้มารับทรัพย์สิน

ท่ีพบแล้วท่ีศูนย์ให้บริการนั้นๆ  

รวมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์รับแจ้ง/รับสง่ของหายประจําสถานีรถไฟใหญ่ๆ  ในประเทศญี่ปุน่ สามารถสืบหาเบอร์

โทรศัพท์ของสถานีอ่ืนได้อีกมากมาย ท่ี https://www.japanstation.com/complete-guide-to-lost-and-

found-in-japan/ 

ชื่อสถานรีถไฟ เวลาทําการ เบอรโ์ทรศพัท์

สถานรีถไฟซปัโปโร 09.00 - 17.00 น. 011-222-6130

สถานรีถไฟเซน็ได 10.00 - 18.00 น. (สําหรับติดต่อทางโทรศัพท์)  
08.30 - 20.00 น. (เวลาทําการหน้าเคาน์เตอร์)

022-227-0255

สถานรีถไฟโตเกยีว สาย JR East 
• 10.00 - 18.00 น. (สําหรับติดต่อทางโทรศัพท์) 
• 08.30 - 20.00 น. (เวลาทําการหน้าเคาน์เตอร์) 
สาย JR Toka (06.00 - 24.00 น.)

สาย JR East 
03-3231-1880 
สาย JR Tokai 
050-3772-3910
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2. แจ้งตํารวจ หากสงสัยว่าทรพัย์สินที่หายไปถูกขโมย 

นักศึกษาสามารถแจ้งตํารวจญี่ปุ่นและดําเนินการ ดังนี้ 

• โทรแจ้งความทีเ่บอร ์110 

• แจ้งความทีส่าํนักงานตํารวจ (交番 - Police Box) ทีใ่กล้ทีส่ดุ เพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ี อาจ

ดําเนินการเพิ่มเติม ด้วยการปรินท์แบบฟอร์มแจ้งของหาย (Lost Property Report) จากเว็บไซต์

หนว่ยงานตํารวจนครบาลกรุงโตเกียว (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/multilingual/

english/finding_services/lost_and_found/forms.html) เพื่อกรอกข้อมูลและยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี

ด้วยก็ได้ 

• หากทรพัยส์นิทีห่ายเป็นเอกสารสาํคัญ เชน่ บัญชี/บัตรธนาคาร หนังสือเดินทาง หรือเอกสาร

ประจําตัวอ่ืนๆ อยา่ลืมติดต่อหนว่ยงานท่ีออกเอกสารเหล่านี้ด้วยหลังแจ้งความกับตํารวจ ได้แก่ 

ธนาคาร สถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุล ท่ีว่าการเมือง/จังหวัด ฯลฯ เพื่อเตรียมทําเอกสารเหล่านี้

ใหมใ่นกรณีท่ีไมส่ามารถรับของเก่าคืนได้ หรือทําเรื่องอาญัติบัตร/เลขบัญชีธนาคาร เพื่อป้องกันไม่

ให้ผู้ขโมยบัตร/บัญชีธนาคารของนักศึกษานําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

สถานรีถไฟอูเอโนะ (โตเกยีว) 10.00 - 18.00 น. (สําหรับติดต่อทางโทรศัพท์) 
10.00 - 20.00 น. (เวลาทําการหน้าเคาน์เตอร์)

03-3841-8069

สถานรีถไฟชิซูโอกะ 08.00 - 18.00 น. 054-251-9630

สถานรีถไฟฮานามัตสึ 08.00 - 18.00 น. 053-453-2502

สถานรีถไฟนาโงยา่ 07.00 - 24.00 น. 052-564-2445

สถานรีถไฟเกยีวโต 08.00 - 19.30 น. 075-371-0134 
075-361-4601

สถานรีถไฟนารา 08.00 - 20.00 น. 0570-002-486

สถานรีถไฟคานาซาวะ 08.00 - 20.00 น. 076-293-2234

สถานรีถไฟโอซาก้า 08.00 - 20.00 น. 0570-00-2486 
078-382-8686

สถานรีถไฟชินโอซาก้า 08.00 - 21.00 น. 06-6302-7335

สถานรีถไฟฮากาตะ 07.30 - 22.00 น. 092-474-4282

สถานรีถไฟโออิตะ (คมุาโมโตะ) 08.00 - 20.00 น. 097-513-5723

สถานรีถไฟคาโกชิมะ จูโอ 08.00 - 20.00 น. 099-254-0418
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การขนสง่และจัดการสมัภาระก่อนกลับประเทศไทย 

1. การจัดการเฟอรนิ์เจอรท์ี่ไม่ต้องการก่อนย้ายออก/กลับประเทศไทย 

เนื่องจากท่ีพักสว่นใหญใ่นประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นห้องเปล่าให้เจ้าของซื้อเครื่องใช้มาเติมเองในภายหลัง ก่อน

จะย้ายออกจากท่ีพัก นักศึกษาเจ้าของห้องไมส่ามารถท้ิงเครื่องใช้ท่ีซื้อมาไว้กับห้องได้ แต่จําเป็นต้องจัดการกับ

เครื่องใช้เหล่านั้นด้วยตนเองด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

• แจกหรอืขายต่อ กิจการเครื่องใช้มือสองในญี่ปุน่มีความเฟื่ องฟูมาก เนื่องจากการนําเครื่องใช้ไปท้ิง

ต้องเสียค่าธรรมเนียม คนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติในญี่ปุ่นจึงมักกําจัดเครื่องใช้ท่ีไมต้่องการแล้วด้วย

การสง่ต่อให้แก่ผู้อ่ืน นักศึกษาสามารถประกาศแจกเครื่องใช้ให้เพื่อนนักศึกษาหรือคนรู้จักรับมาใช้

ต่อผา่นทางกลุ่มออนไลน์ต่างๆ หรือขายเครื่องใช้ผา่นกลุ่มตลาดนัดหรือร้านรับซื้อเครื่องใช้มือสอง 

เชน่ Book-Off เป็นต้น 

• นําไปท้ิงตามจุดท้ิงขยะใกล้ตัว เครื่องใช้ท่ีมีขนาดความยาวไมเ่กิน 30 เซนติเมตรสามารถถูกบรรจุ

ใสถุ่งขยะตามประเภท (ขยะครัวเรือน/พลาสติก) เพื่อนําไปท้ิงในจุดท้ิงขยะตามวันท่ีกําหนดเหมือน

ขยะท่ัวไป  

• ติดต่อทีว่่าการเมือง/จังหวัดใหม้ารบัเครื่องใช้ไปท้ิง ในกรณท่ีีเครื่องใช้ท่ีนักศึกษาต้องการท้ิงมี

ความยาวมากกว่า 30 เซนติเมตรขึ้นไป จะไมส่ามารถท้ิงเหมือนเครื่องใช้ท่ีมีขนาดเล็กกว่าได้ แต่

ต้องติดต่อท่ีทําการเมือง/จังหวัดท่ีนักศึกษาอาศัยอยู ่เพื่อนัดให้เจ้าหน้าท่ีมารับเครื่องใช้ท่ีต้องการ

ท้ิง ทําได้โดยการค้นหาข้อมูลว่าด้วยการท้ิงเครื่องใช้ขนาดใหญบ่นเว็บไซต์ท่ีทําการเมือง/จังหวัด

เพื่อติดต่อ เจ้าหน้าท่ีจะสง่สติกเกอร์สําหรับแปะระบุเครื่องใช้ท่ีนักศึกษาต้องการท้ิง ก่อนจะมารับ

เครื่องใช้เหล่านั้น ณ จุดท้ิงขยะ ตามเวลาท่ีนัดหมาย 

• ติดต่อรา้นรบัรไีซเคิล หรอืรา้นเครื่องใช้ไฟฟ้า นักศึกษาไมส่ามารถท้ิงเครื่องใช้ไฟฟา้ได้ด้วยวิธี

เดียวกับเครื่องใช้ในประเภทข้างต้น แต่จําเป็นต้องติดต่อร้านรับรีไซเคิลหรือร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าโดย

เฉพาะแทน นักศึกษาควรหารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับร้านเหล่านี้จากผู้รู้ในสถานศึกษา เพื่อน 

ฯลฯ 

2. การขนส่งเฟอรนิ์เจอรใ์นกรณีย้ายที่พักอาศัยภายในประเทศญี่ปุ่น 

หากนักศึกษาจําเป็นต้องย้ายท่ีพักอาศัยภายในประเทศญี่ปุ่น (ยังไมก่ลับประเทศไทย) และมีเครื่องใช้ขนาดใหญท่ี่

ต้องการพกติดตัวไปยังท่ีพักใหม ่สามารถขนย้ายด้วยการติดต่อเพื่อนนักศึกษา หรือคนใกล้ตัวในประเทศญี่ปุน่ท่ีมี

รถยนต์และยินดีจะชว่ยขนย้ายเครื่องใช้ให้ (มักจะเป็นวิธท่ีีดีสําหรับนักศึกษาท่ีย้ายท่ีพักภายในเมือง/จังหวัดเดิม) 

หรือติดต่อใช้บริการบริษัทขนย้ายญี่ปุ่น และดําเนินการตามขั้นตอนขนย้ายต่างๆ ประเทศญีปุ่่ นมีบริษัทขนย้าย

มากมาย หาตัวอยา่งได้จากบางรายในตารางข้างล่าง 
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3. การขนส่งสัมภาระกลับประเทศไทย 

 หากมีสิ่งท่ีต้องการนําติดตัวจากประเทศญี่ปุ่นกลับไปท่ีประเทศไทย นักศึกษาสามารถใช้บริการขนย้ายจาก

บริษัทมากมายในญี่ปุ่น โดยมีตัวอยา่งตามตารางข้างล่าง ดังนี้ 

การต่อหรอืเปลีย่นประเภทวซีา่ในประเทศญีปุ่่น 

ผู้ถือวีซา่ทุกประเภทท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่นจะต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดเมื่อวีซา่นั้นหมดอายุ ไมต่่าง

จากประเทศอ่ืน เมื่อนักศึกษาต้องการต่ออายุวีซา่นักเรียนด้วยเหตุผลเชน่ เพื่อศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือ

ต้องการเปล่ียนประเภทของวีซา่ จากประเภทนักเรียน ไปเป็นประเภทอ่ืนตามสถานการณ์ในชีวิต (เชน่ นักศึกษา

ได้สมรสกับชาวญี่ปุ่น ได้รับการจ้างงานประจําในประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ) ด้วยการติดต่อหนว่ยให้บริการด้านผู้อพยพ

ญี่ปุ่นในเมือง/จังหวัดท่ีอยู ่พร้อมปรินท์แบบฟอร์มดําเนินการต่างๆ ตามความต้องการได้จากเว็บเพจนี้:  https://

www.isa.go.jp/en/applications/procedures/index.html 

ข้อควรระวังทีส่าํคัญ: นักศึกษาควรเรง่ดําเนินการต่ออายุ/เปล่ียนประเภทวีซา่ให้แล้วเสร็จก่อนวันหมดอายุวีซา่

ฉบับปัจจุบัน เพื่อไมใ่ห้เกิดปัญหา 

ชื่อบรษัิท URL เว็บไซต์

Yamato Transport https://www.008008.jp/en/ 

Sakai Moving Service http://www.hikkoshi-sakai.co.jp/ 

Art Corporation https://www.the0123.com/ 

Dekataku (ให้บริการเฉพาะเขตจังหวัดโตเกียว จิบะ  
ไซตามะ และคานางาวะ)

https://px.a8.net/svt/ejp?
a8mat=3BFMPC+9W18J6+4HN6+5YJRM 

ชื่อบรษัิท URL เว็บไซต์

ไปรษณยีญ์ีปุ่่น (Japan Post - International Parcel Post)  
จํากัดนํ้าหนักสัมภาระไมเ่กิน 30 กิโลกรัม 

https://www.post.japanpost.jp/int/service/i_parcel_en.html 

Kenko Corporation http://www.kenko-net.co.jp/kaigai/t_ikou.html 

Y&N auction  
รับประมูล สั่งซื้อ สง่ออก สินค้าจากญี่ปุ่น

https://www.facebook.com/YNauction/ 

KT Japan Cargo  
รับสั่งซื้อ-ประมูลสินค้าญี่ปุน่ รับสง่ของกลับไทย

https://www.facebook.com/KTJapanCargo/ 
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ชอ่งทางในการติดต่อนักเรียนไทยแต่ละเมือง 

ฮอกไกโด 

กลุ่ม  Thai Student in Hokkaido 

https://www.facebook.com/groups/Thai.Hokkaido/ 

 

โทโฮคุ 

กลุ่ม Sendai Thai Student  

https://www.facebook.com/groups/sendaithai 

 

คันโต 

เพจ TSAJKantoHipster (ภูมิภาคคันโต) 

https://www.facebook.com/Kantohipster 

 

กลุ่ม Thai Tokodai (Tokyo Institute of Technology) 

https://www.facebook.com/groups/thaitokodai 

 

กลุ่ม Thai Student in Todai (The University of Tokyo) 

https://www.facebook.com/groups/945613885620532 

 

กลุ่ม ThaiSaidai (Saitama) 

https://www.facebook.com/groups/thaisaidai/ 

 

เพจ Thai-Tsukuba Student Group (เมือง Tsukuba) 

https://www.facebook.com/ThaiTsukuba 

 

ชุบุ 

กลุ่ม THAI-KANAZAWA 

https://www.facebook.com/groups/103148029726764/ 
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กลุ่ม Thai Student @ Nagaoka University of Technology 

https://www.facebook.com/groups/111120935620879/ 

 

กลุ่ม Thai students in Nagoya 

https://www.facebook.com/groups/248438783639/ 

คันไซ 

กลุ่ม เด็กโกเบ Dek Kobe 

https://www.facebook.com/groups/204409289577026/ 

 

กลุ่ม THAI@Kyoto.JP 

https://www.facebook.com/groups/THAI.Kyoto.JP/ 

 

กลุ่ม นักเรียนไทยในนารา 

https://www.facebook.com/groups/thainara/ 

 

กลุ่ม DEK MIE 

https://www.facebook.com/groups/105486712867251/ 

 

กลุ่ม Dek Osaka เด็กโอซากา 

https://www.facebook.com/groups/dekosaka/ 

 

เพจ รักกันคันไซ - THAI in Kansai.JP 

https://www.facebook.com/TSAJKansai 

 

ชูโกกุ และชิโกกุ 

กลุ่ม คนไทยในฮิโรชิมา  

https://www.facebook.com/groups/296470167063930/ 

 

เพจ TSAJ Chugoku Shikoku 
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https://www.facebook.com/TSAJChugokuShikoku 

 

กลุ่ม มีร้านอรอ่ยบอกด้วย ฮิโรชิมา่ 

https://www.facebook.com/groups/222549214831608/?ref=share 

 

คิวชู 

กลุ่ม ThaiFuk  

https://www.facebook.com/groups/thaifuk/ 

 

กลุ่ม Thai Student @ Okinawa 

https://www.facebook.com/groups/110309089050025/ 

 

เพจ นักเรียนไทยในคิวชู – Thai Students Society Kyushu 

https://www.facebook.com/นักเรียนไทยในคิวชู-Thai-Students-Society-

Kyushu-384651035477866 

 

เพจ Miyazaki Thai Students 

https://www.facebook.com/TSAJMiyazaki 

 

เพจ TSAJ Kumamoto 在日タイ留学生協会熊本支部 

https://www.facebook.com/TSAJ-Kumamoto-在日タイ留学生協会熊本支

部-1956462307933862/ 
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