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ก่อนอ่ืนมาท าความรู้จกักนัก่อนดีกวา่ผมช่ือกลวชัร ชยัวรรณ 

เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 คณะบริหารธุกิจญ่ีปุ่ น (แขนงญ่ีปุ่ น) และ

เพ่ือให้ได้อรรถรสผมขอใช้ภาษาแบบไมค่อ่ยเป็นทางการละกนันะ

ครับ ซึง่เร่ืองราวท่ีจะบอกเลา่ตอ่ไปนีห้ลกั ๆ จะเก่ียวกบัประสบการณ์

การใช้ชีวิต 1 ปีในจงัหวดั Osaka ประเทษญ่ีปุ่ นและเก่ียวกบัทนุ 

Maple นะครับ  

 

 

 

เกี่ยวกับทุน Maple 

 ทนุ Maple นีเ้ป็นทนุท่ีจะพาเราไปเรียนท่ี Osaka 

University หรือท่ีเขาเรียกกนัสัน้ ๆ ว่า “ฮนัได (阪大)” ซึง่ตอน

แรกท่ีได้รู้ว่าจะได้ไปเรียนท่ี ฮนัได ซึง่เป็นมหาลยัอนัดบัต้น ๆ ของ

ญ่ีปุ่ นน่ีจินตนาการไว้วา่มหาลยัต้องใหญ่มาก ๆ อยูใ่กล้ตวัเมือง

เดนิทางไปไหนก็สะดวกแน ่ๆ แต ่!! พอไปถึงมหาลยัเท่านัน้แหละ

เราก็ได้รับรู้วา่ ฮนัได เน่ียมนัมีทัง้หมด 3 Campus ก็คือ Toyonaka Campus(Campus หลกั), Suita 

Campus(Campus ของพวกสายวิทย์), Minoh Campus(Campus ของสายภาษา) ซึง่ทนุ Maple จะได้มา

เรียนท่ี Minoh Campus ซึง่ถือวา่เป็นแคมปัสท่ีเล็กท่ีสดุใน 3 ท่ีและคอ่นข้างห่างไกลความเจริญ (แตท่ี่ญ่ีปุ่ น

สว่นมากพวกรถไฟ รสบสัจะทัว่ถึงอยุ่แล้ว ตา่เวลาเราจะเข้าไปตวัเมืองอาจจะต้องนัง่หลายตอ่หน่อยและเสียคา่

รถเยอะ) แตพ่อได้อยูไ่ปประมาณ 1 เดือนอาจจะหลงรัก Campus นีเ้ลยก็ได้เพราะวา่ Minoh Campus จะอยู่

บนเขาหน่อย ๆ และใกล้ชิดกบัธรรมชาตมิาก ๆ บางครัง้อาจจะเห็นลิงมาเดนิป้วนเปีย้นใน Campus ก็เป็นได้

(แตบ่างครัง้ก็ใกล้ชิดเกินไปหนอ่ย)  



การเรียนการสอน 

 การเรียนท่ีน่ีเราจะได้เรียนกบัคนญ่ีปุ่ นโดยตรงใช้แตภ่าษาญ่ีปุ่ นในการเรียนแตอ่าจารย์บางทา่นก็

อาจจะมีพดูภาษาองักฤษมาบ้างเวลานกัเรียนท าทา่ไมเ่ข้าใจ และเราจะมีอิสระในการเลือกเรียนวิชาตา่ง ๆ แต่

ใน 1 ปีต้องเรียนให้ครบ 30 หนว่ยกิต (แนะน าให้เรียนเกินมานิดนงึสกั 32-34 หนว่ยกิต) จะถือวา่เรียนจบและได้

ใบประกาศณียบตัร ซงึวิชาท่ีเราจะได้เลือกหลกั ๆ จะแบง่เป็น 2 สายคือ สายวฒัธรรม และ สายภาษา(ฟัง,พดู,

อา่น,เขียน,ค าศพัท์,แกรมมา่,คนัจิ) สว่นมากวิชาท่ีนา่สนใจจะอยูใ่นสายวฒันธรรม เชน่ พวกซุปเปอร์ฮีโร่ ภตูผีิ

พืน้บ้าน（妖怪） ชงชา （茶道）เขียนพูก่นั（書道） เป็นต้น ซึง่ความสนกุก็จะแลกมากบัพวก ค าศพัท์เฉพาะทาง

ตา่ง ๆ แตถ้่าเราขยนัฝึกทบทวนบทเรียนเร่ืองพวกนีก็้

จะไมเ่ป็นปัญหา และอาจารย์ของ Minoh Campus 

ทกุคนใจดีและเข้าใจนกัเรียนเพราะอาจารย์แตล่ะทา่น

เป็นผู้ มีประสบการณ์ในการสอนนกัเรียนตา่งชาตมิา

อยา่งโชกโชนดงันัน้เราสามารถหมดห่วงเร่ืองอาจารย์

จะด ุ หรือสอนไมรู้่เร่ืองไปได้เลย และนอกจากอาจารย์

ท่ีใจดีแล้วยงัมี CJLC (Center for Japanese 

Language and Culture) ซึง่จะคอยซพัพอร์ตเราใน

ด้านตา่ง ๆ อีกด้วย 

กจิกรรมต่าง ๆ  

 ท่ีฮนัไดจะแบง่ภาคการศกึษาเป็น 2 ภาคการศกึษา(เหมือนมหาลยัทัว่ไปนัน่แหละ) และของ M 

program เราจะมีการจดัทริปพาเท่ียว（見学旅行）เทอมละ 1 ครัง้ซึง่แนะวา่ต้องไปให้ครบทัง้ 2 ครัง้

จา่ยแค ่ 3000 เยน(ตอ่ครัง้) แตคุ่้มคา่มากกก(ก.ไก่ล้าน

ตวั) ไมว่า่จะไปนอนเรียวกงั,แชอ่อนเซ็น,เท่ียวแหล่ง

ทอ่งเท่ียวช่ือดงัตา่ง ๆ ไมมี่ทริปไหนจะคุ้มเทา่นีอี้กแล้ว 

และนอกจาก 見学旅行 แล้วท่ีศนูย์ CJLC ก็จะมีพา

ไปดคูาบกิู ซูโม ่ปัน้ดินเผา ฯลฯ ซึง่แนน่อนว่าฟรี !!  
 

 

 

 



 

การใช้ชีวิตที่ญ่ีปุ่ น 

 อยา่งแรกมาพดูถึงการเดนิทางกนัก่อน การเดินทางในญ่ีปุ่ นสะดวกสบายมาก ไมว่า่จะเป็นรถไฟ รถบสั

มีเวลารถออกบอกไว้ชดัเจนว่ามีรอบก่ีโมงมัง่และไมค่อ่ยเลทด้วย ซึง่เราสามารถวางแผนได้วา่จะไปท่ีไหนออกก่ี

โมงถึงก่ีโมง ไมต้่องมาคกุกีเ้ส่ียงทายรอรถเมล์นานถึงคร่ึงชัว่โมงอยา่งบางประเทศ(ประเทศอะไรให้เดาเอาเอง 

ฮา่ ๆ ) และมีบตัรเดียวครอบจกัรวาลอยา่งบตัร ICOCA (เหมือนบตัร Rabbit หรือ MRTท่ีเราต้องคอยเตมิ

เงินเอาไว้) ซึง่ไอบตัร ICOCA น่ีสามารถใช้ขึน้รถบสั รถไฟในแถบคนัไซได้ทัง้หมดแถมยงัเอาไปซือ้ของท่ี 

Family Mart ได้ด้วยนะ โดยเราสามารถซือ้บตัรนีไ้ด้จากตู้ขายตัว๋ได้หรือถ้าซือ้ไมเ่ป็นสามารถถามนาย

สถานีได้ว่าต้องกดซือ้ยงัไงเขาจะมาอธิบายให้

อยา่งละเอียดเลยแหละ 



 และนอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วยงัมีอีกทางนงึท่ีมีประสิทธิภาพพอ ๆ กนัคือการท างาน Part-

Time หรือ アルバイト นัน่เองแล้วแนะน าให้ท างานในร้านอาหาร หรือ พวกงานท่ีเราต้องไปพดูคยุกบั

ลกูค้า ช่วงแรก ๆ อาจจะเกร็ง ๆ พดูผิดพดูถกูไปบ้าง แตไ่อ้ตรงนีแ้หละจะท าให้เราสามารถพฒันาสกิลการพดู 

และพวกค าสภุาพตา่ง ๆ ไม่วา่จะเป็นรูปยกยอ่งถ่อมตวัได้อย่างมากเลยแหละและนอกจากพดูคยุกบัลกูค้าแล้ว

เราสามารถเรียนภาษาวยัรุ่นหรือพวกค า

แสลงตา่ง ๆ จากเพ่ือนร่วมงานได้อีกด้วย

เรียกวา่ยิงปืนนดัเดียวได้นก 3 ตวัเลยแหละ 

ไมว่า่จะเป็น ค าสภุาพ รูปธรรมดาหรือพวก

方言(ภาษาถ่ิน) ตา่ง ๆ และอยา่งสดุท้าย

ท่ีส าคญัท่ีสดุก็คือเงินนัน่เอง 

 

 

 แล้วไหน ๆ ก็มาถึงญ่ีปุ่ นแล้วแนะน าให้เช็ค

ปฏิทินดี ๆ ควรไปเก็บเทศกาลส าคญั ๆ ให้ครบไมง่ัน้เราอาจจะมาเสียดายทีหลงัก็ได้เพราะญ่ีปุ่ นน่ีเทศกาลเยอะ

มากกกกกกกกก !! และเทศกาลท่ีพลาดไมไ่ด้เลยก็คือ

การดดูอกไม้（花見）และเทศกาลดอกไม้ไฟ （花

火大会）ซึง่จะจดัขึน้ในฤดรู้อนเป็นเทศกาลท่ีควรไป

เพราะมนัดีมากจริง ๆ ดอกไม้ไฟท่ีญ่ีปุ่ นมีลกูเลน่เยอะ

มาก ๆ ไมเ่ช่ือลองไปเปิดดใูนยทูปูดไูด้ แตถ้่าจะให้ดีต้อง

มาดดู้วยตาตวัเองแล้วถ้าใส่กิโมโนแล้วไปกบัคนรู้ใจน่ีโร

แมนตคิสดุ ๆ (แตผ่มไปกบัเพ่ือนก็สนกุดีเหมือนกนันะ) 

ยิ่งถ้าดไูปเปิดเพลง 打ち上げ花火 ฟังไปด้วยน่ี

อินสดุ ๆ (เวอร์ไปแล้ว !! ฮา่ ๆ)   

 

 



 

 สดุท้ายนีไ้มว่า่จดุประสงค์เราจะเป็นอะไร ไมว่า่จะมาเรียน มาหาประสบการณ์ มาเท่ียว มาหาแฟน ผม

ขอบอกไว้เลยว่าประสบการณ์ 1 ปีใน Maple Program เป็นประสบการณ์ท่ีมีคา่มาก ๆ อาจจะมีหกล้ม 

คลกุคลานกนัมัง่แตท่กุ ๆ ประสบการณ์จะหล่อหลอมให้เราแข็งแกร่งขึน้เอง ไมว่า่จะคนท่ีได้ทนุ JASSO หรือ

ไมไ่ด้ทนุขอแคเ่ราสู้  แล้วพอผา่นมาได้แล้วลองมองย้อนกลบัไปด ูคณุจะไมเ่สียใจเลยท่ีได้มาเรียน Program 

นี ้ 


