
1 Year in Osaka 

(โครงการแลกเปลีย่น Maple Program มหาวิทยาลยัโอซาก้า) 
 ก่อนอ่ืนขอแนะน าตวัก่อนนะคะ เราช่ือ นางสาววิรัญญา ชูนาค 

ช่ือเล่นช่ือ โอ๊ต นักศึกษา BJ ปี 4 แขนงเช่ียวชาญญ่ีปุ่ น เราเป็น

นักศึกษาโครงการ Fast track หรือก็คือ 3 ปีคร่ึง เพราะฉะนัน้ เราจึง

สามารถเรียนจบจาก TNI แล้วก็เรียนภาษาตอ่ท่ีโอซาก้า 1 ปี โดยท่ีไม่

ต้องกลบัมาเรียนตอ่เลย เอาล่ะ! มาเข้าเร่ืองกนัเลยดีกว่า ไดอาร่ีฉบบันี ้

เราจะขอละความเป็นทางการไป จะขอเล่าด้วยภาษากันเองนะคะ เรา

จะเล่าเร่ืองราวท่ีผ่านมา 1 ปี ทัง้เร่ืองการเรียน ภาษา เพ่ือน การผจญ

ภยั ความยากล าบาก ความทรงจ าดีๆมากมายทัง้หมดท่ีประสบพบเจอมาโดยย่อๆ เพ่ือให้รุ่นน้องรุ่นตอ่ๆท่ี

อยากไปแลกเปล่ียนท่ีญ่ีปุ่ น แตย่งัลงัเล และยงัตดัสินใจไม่ได้ว่าจะไปท่ีไหน มีโครงการดีๆโครงการนี เ้ข้าไป

อยู่ในใจของใครหลายๆคน และเน่ืองจากเร่ืองท่ีเล่าอาจจะยาว จึงแบง่หวัข้อไว้ให้เลือกอ่านกนัเฉพาะเร่ือง

ได้คะ่ 

ก่อนจะสมัครโครงการนี ้ 

เราเคยไปเข้าร่วมแนะแนวโครงการแลกเปล่ียน Maple Program ซึ่งมีอาจารย์จากมหาวิทยาลยัโอ

ซาก้ามาเองเลยล่ะ สิ่งท่ีน่าสนใจของโครงการนีน้อกจากทนุการศกึษาJASSO ซึ่งจะได้รับเดือนละ 80,000 

เยน นัน่คือ คณุสามารถท าพาร์ทไทม์ หรือท่ีทุกคนรู้จกักนัว่า อะรุไบโตะ ได้ตัง้แต่แรกเลย !! มีแต่คุ้มกับคุ้ม

ไม่ใช่เหรอ? ท าให้เราและเพ่ือนๆหลายๆคนสนใจโครงการนีก้นัมาก เราสมคัรโครงการนีอ้ย่างไม่ลงัเล และ

ไม่มีช่ือโครงการอ่ืนในหวัเลย หลงัจากนีข้อข้ามไปตอนท่ีเห็นช่ือของตวัเองผ่านเข้าไปในโครงการ Maple 

แนน่อนวา่เราดีใจมาก แตเ่ราไมไ่ด้ทนุ JASSO “ภาระหนกัแล้วล่ะ” เรามีแตป่ระโยคนีใ้นหวั แตว่า่อยา่งน้อย 

เราคือคนท่ีได้โอกาส เราไมต้่องจา่ยคา่เรียนด้วยซ า้ หลงัจากนัน้ในหวัก็แทนท่ีด้วยประโยคว่า “สู้ๆ เราจะท า 

1 ปีนีใ้ห้มีคา่ท่ีสดุเลยละ่”  

ถงึโอซาก้าวันแรก เคราะห์ซ า้กรรมซัด กระเป๋าล้อพัง!!  

 เรามาถึงโอซาก้าก่อนเข้ารายงานตวั 2 วนั เราจึงจองโรงแรมท่ีใกล้สถานีรถไฟ เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทาง วนัแรกก็โชคร้ายซะแล้ว กระเป๋าเดินทางท่ีเราเอาไป 2 ใบ ใบใหญ่ล้อฝืด เข็นติดๆขดัๆ ท าให้

เราไมส่ามารถขนย้ายไปไหนได้ และเราก็ขึน้รถไฟไมไ่ด้เชน่กนั จงึต้องยอมขึน้รถแท็กซ่ีเข้าเมือง เราต้องปาด

น า้ตากบัมิเตอร์ท่ีพุ่งพรวดด้วยความรวดเร็ว และจ่ายเงินไป 14,000 เยนด้วยความจ าใจ หลงัจากนัน้ จาก



ค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ี TNI สุดท้ายจึงเลือกส่งกระเป๋าใบใหญ่ไปลงท่ีหอพกัในคืนก่อนเข้ารายงานตวัท่ี

มหาวิทยาลัย เม่ือถึงวันท่ีต้องไปมหาวิทยาลัยจึงมีเพียงกระเป๋าเดินทางใบเล็กเพียงใบเดียวเท่านัน้ แต่

เหมือนโชคร้ายจะยังไม่หมด ในขณะท่ีเดินทางไปมหาวิทยาลัย ยางล้อของกระเป๋าใบเล็กก็หลุดออกมา

เร่ือยๆ กวา่จะไปถึงก็ใช้เวลาหลายชัว่โมงเลย เน่ืองจากหลงทาง  

 

 

 

 

ถงึมหาวิทยาลัยโอซาก้า!! 

 ถึงแม้เราจะผ่านเร่ืองโชคร้ายมาเยอะ แตก็่อดต่ืนเต้นไม่ได้ในการเข้ามหาวิทยาลยัโอซาก้าวนัแรก 

นักศึกษาโครงการ Maple จะประจ าอยู่ท่ีวิทยาเขต Minoh เรียกได้ว่าอยู่ห่างไกลความเจริญท่ีสุดในทุก

วิทยาเขตเลยก็ว่าได้ ตัง้อยู่บนเนินเขา มีต้นไม้เยอะ วิวสวยๆ บรรยากาศร่มร่ืนและลมพัดเย็นสบาย มี

หมูบ้่าน และผู้คนพกัอาศยั มีเดก็ๆวิ่งเล่นกนัทกุวนั ท่ีน่ีไมมี่ห้างให้ช๊อปปิง้ แตมี่แฟมิล่ีมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ร้านขายยา ร้าน 100 เยน และสถานีรถไฟ Saito-nishi ซึ่งอยู่สุดสาย เพียงเท่านีก็้เพียงพอต่อการใช้ชีวิต

แล้วละ่ 

 

 

 

 

 

ป้ายประกาศท่ีท าให้หลายๆคนผวา (ระวงังพูิษ) แตเ่รายงัไมเ่คยเจอนะ 

 

 

 



หอพัก 

 เราได้อยู่หอพกัหญิงท่ีช่ือวา่ “หอ K” เรียกได้วา่เป็นหอพกัท่ีลกึและเงียบสงบท่ีสดุเลยก็วา่ได้ 

 

ขออธิบายตรงนีก้่อนว่า หอพกัของมหาวิทยาลยัจะแบง่เป็น 4 หอพกั ได้แก่ หอ 1 และ หอ 2 ซึง่เป็น

หอพักรวมชายหญิง หอโมมิจิ และ หอ K ซึ่งเป็นหอพักหญิง หอพักท่ีคาดว่าน่าจะสบายท่ีสุดคือ หอ 2 

เพราะว่ามีทัง้ห้องอาบน า้และห้องส้วมในตวัห้องนอน รองลงมาคือหอ K ซึ่งมีห้องส้วมในตวัห้องนอน ส่วน

ห้องอาบน า้จะเป็นห้องอาบน า้รวมชัน้ละ 2 ห้อง (1 ชัน้ มี  6 ห้อง) อนัดบั 3 คือหอ 1 หอนีมี้คนอยู่มากท่ีสุด

และจะครึกครืน้ท่ีสดุ หอนีท้ัง้ห้องอาบน า้และห้องส้วมจะอยู่นอกห้องเราทัง้หมด พดูง่ายๆคือ เข้าห้องก็มีแต่

เตียง โต๊ะ ตู้ เก็บรองเท้า และ ตู้ เสือ้ผ้าเท่านัน้ อีกทัง้จ านวนห้องส้วมและห้องอาบน า้มีอยูน้่อยมากเม่ือเทียบ

กบัจ านวนห้อง (1 ชัน้ มีประมาณ 25 ห้อง) หอพกัสดุท้ายท่ีความสะดวกสบายน้อยท่ีสดุ แตแ่ลกมาด้วยคา่

เช่าท่ีถกูกว่าหอพกัท่ีเหลือกว่าเท่าตวั คือ หอโมมิจิ จะไม่มีทัง้ห้องอาบน า้และห้องส้วมในตวัห้อง ห้องส้วม

จะมีอยู่ในทุกชัน้ แต่หอพกันีจ้ะไม่มีห้องอาบน า้ให้ ซึ่งทุกคนจะต้องไปอาบน า้ท่ีโรงอาบน า้นอกตวัอาคาร 

และหอนีเ้ป็นหอเดียวท่ีไมมี่ลิฟต์ด้วย 

 เราพูดถึงห้องนอนและห้องน า้ไปแล้ว หลายๆคนจะเร่ิมรู้สึกไม่โอเคกับห้องน า้รวม ขอท าความ

เข้าใจใหม่ว่า มันคือห้องอาบน า้ท่ีตัง้ไว้ให้เป็นส่วนรวม ไม่ใช่การอาบน า้รวมกันแต่อย่างใด ความ

สะดวกสบายอีกอย่างท่ีทกุคนชอบกนัมากๆคือ ห้องครัว แม้จะใช้รวมกนัแตห่อพกัท่ีไหนๆของไทยมกัจะไม่

มี นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองซกัผ้า และเคร่ืองอบผ้า ซึ่งทุกๆอย่างท่ีกล่าวมา สามารถใช้ได้โดยไม่ มีค่าใช้จ่าย 

รวมถึงน า้และไฟด้วยนะ! 

 



การเรียน 

 ระบบการเรียนการสอนท่ีน่ี พูดได้ว่า ดีมากๆเลยล่ะ! ก่อนอ่ืนเราจะต้องท าการสอบเพ่ือวดัระดบั

ภาษาของตวัเอง จะแบง่ความยากเป็น 3 ระดบัตามล าดบัง่ายไปยาก คือ B1, B2 และ C1 ไม่ต้องกงัวลว่า

วิชาท่ีเราจะเจอจะยากเกินไป เพราะเราสามารถเลือกวิชาเรียนท่ีเหมาะกบัเราได้   

- หากเราอยูท่ี่ระดบั B1 เราสามารถเลือกเรียนวิชาท่ีความยากระดบั B1 หากใครอยากลองท้าทาย

ความสามารถก็สามารถเรียนวิชาของ B2 ได้เชน่กนั แตไ่มส่ามารถเรียนวิชา C1 ได้  

- หากเราอยูท่ี่ระดบั B2 สามารถเลือกเรียนได้ทัง้วิชา B1 และ C1 

- หากเราอยูท่ี่ระดบั C1 สามารถเลือกเรียนได้ทัง้วิชา B2 และ C1 แตจ่ะไมส่ามารถเรียนวิชาของ B1 

ได้ 

ซึง่เราเองอาจจะโชคดีก็ได้ เพราะอยู่ระดบั B2 เราสามารถเรียนได้ทกุวิชาเลย ภายใน 2-3 สปัดาห์แรก

จะเป็นช่วงเวลาทดลองเรียน เราสามารถไปเข้าเรียนทกุวิชาท่ีเราสนใจได้ และจดัตารางเรียนเองได้ โดยมี

วิชาบังคบัแค่วิชาเดียวเท่านัน้คือ MDR ซึ่งเปรียบเสมือนวิชาโฮมรูม จริงอยู่ท่ีพวกเราเลือกเรียนเองได้

ตามใจชอบ จะเรียนน้อยหรือเรียนมากก็ได้ แตข้่อส าคญัคือ ใน 1 ปี เราจะต้องเก็บหน่วยกิตให้ได้ 30 หนว่ย

ขึน้ไป 

 

เรามีเพื่อนจากทั่วโลกที่ไม่ใช่แค่ญ่ีปุ่น 

 ในความคิดของทกุคน การท่ีเราไปแลกเปล่ียนท่ีญ่ีปุ่ น เราจะต้องมีแตเ่พ่ือนท่ีเป็นคนญ่ีปุ่ นใช่ไหม? 

น่ีคือสิ่งท่ีเราคิดก่อนท่ีจะได้มาท่ีน่ี แตแ่ล้วเราก็ต้องช๊อคเม่ือได้รู้ว่า 100% ของเพ่ือนร่วมชัน้ของเราไม่ใช่คน

ญ่ีปุ่ น!! โครงการ Maple คือโครงการท่ีรวมนักเรียนจากทั่วโลกมาเรียนภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่ น เรา

คอ่นข้างรู้สึกแปลกๆในช่วงแรก ท่ีจะต้องคยุกบัเพ่ือนฝร่ังด้วยภาษาญ่ีปุ่ น แตพ่วกเราอยู่ประเทศญ่ีปุ่ น มนั

จงึกลายเป็นภาษาหลกัของพวกเรา  

 



 แน่นอนว่าท่ีท่ีคนจากหลายประเทศมารวมกัน มันจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมาก 

ไมใ่ชแ่คว่ฒันธรรมญ่ีปุ่ น แตเ่ราสามารถซมึซบัวฒันธรรมทัว่โลกได้เลย สิ่งเหลา่นีม้นัท าให้ความคิดและโลก

ของเรา มนัเปิดได้กว้างมากกวา่มีแคเ่พ่ือนคนญ่ีปุ่ น เห็นไหม มีแตไ่ด้กบัได้!! 

ระบบตวิเตอร์ 

 มนัจะไมมี่ความหมายเลย ถ้าเรามาอยูญ่ี่ปุ่ น แตไ่มไ่ด้เพ่ือนเป็นเจ้าของภาษา เน่ืองจากพวกเรา

โครงการ Maple และนกัเรียนแลกเปล่ียนจากโครงการอ่ืน ไมไ่ด้เรียนรวมกบัคนญ่ีปุ่ น ทาง CJLC (Center 

for Japanese Language and Culture) จงึมีระบบตวิเตอร์ให้ส าหรับทกุคน แตเ่ราจะไมเ่อาก็ได้นะ ฮา่ๆ 

ตวิเตอร์คือ นกัเรียนญ่ีปุ่ นท่ีก าลงัเรียนภาษาของคณุอยู่ เชน่ เราเป็นคนไทย เราจะได้ตวิเตอร์ท่ีเรียนเอก

ภาษาไทย เพ่ือท่ีพวกเราจะได้ชว่ยกนัพฒันาได้ทัง้ 2 ภาษา! ดีไหมละ่ ไมเ่พียงแคต่วิเตอร์ของเราเอง เราก็

สามารถท าความรู้จกัติวเตอร์ๆของเพ่ือน และนกัเรียนญ่ีปุ่ นเอกภาษาไทยคนอ่ืนได้เช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

เพื่อนคนไทย 

 พูดถึงเพ่ือนต่างชาติไปแล้ว จริงๆแล้วเราก็ยังมีเพ่ือนคนไทยท่ีมาจากหลายๆมหาวิทยาลัยทั่ว

ประเทศไทยเลย ถึงแม้ว่าเราจะไปแลกเปล่ียนวฒันธรรมและภาษา แต่บางครัง้เราก็ต้องการความอุ่นใจ

เวลาอยูก่บัคนบ้านเดียวกนัเหมือนกนั 

 

 

 

 



การทัศนศึกษา 

 ชีวิต 1 ปีท่ีน่ี แน่นอนวา่จะไมใ่ชแ่คเ่รียนในห้องเรียนเฉยๆ แตเ่ราได้ไปทศันศกึษาราวๆ 4 ครัง้

ด้วยกนั!! การได้ออกไปเท่ียวตา่งจงัหวดัในราคาท่ีถกูมากๆคงเป็นความฝันของใครหลายๆคน 

 ครัง้แรก เราได้ไปปัน้เคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ีจงัหวดัเฮียวโกะ หลงัจากนัน้ประมาณเดือนพฤศจิกายนจะ

มีทศันศกึษาค้างคืน เราได้ไปท่ีจงัหวดัโอคายามะ ครัง้ท่ี 3 ไปพิพิธภณัฑ์คนัจิ ท่ีจงัหวดัเกียวโต และทศัน

ศกึษาใหญ่ครัง้สดุท้ายท่ีอิเสะ จงัหวดัมิเอะคะ่ ทัง้นี ้การทศันศกึษาแบบค้างคืนทกุครัง้จะไปพกัการท่ี

โรงแรมสไตล์ญ่ีปุ่ น หรือท่ีเรียกวา่ เรียวกงั มียกูาตะนา่รักๆ แถวยงัมีออนเซ็นด้วยนะ! 

 

 

 

 

 

 

 ได้ยินมาวา่ในแตล่ะปี สถานท่ีท่ีไปจะตา่งกนัออกไป ต้องลุ้นกนัแล้วละ่! 

 

 

 

 

 



ความยากล าบาก (ท างานพเิศษ) 

หากว่าคุณได้ทุน JASSO ก็ตดัข้อนีไ้ปได้เลย เพราะน่ีเป็นความยากล าบากท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง 

“เงิน” คะ่ แน่นอนวา่เราได้เขียนไว้ตัง้แตต้่นแล้ววา่ เราไมไ่ด้ทนุ JASSO และก็รู้ชะตากรรมตวัเองตัง้แตแ่รก 

ฮ่าๆ แต่เรายอมแลก “ความเหน่ือย” กับ “ประสบการณ์” ท่ียิ่งใหญ่ท่ีเราจะได้รับ นัน่คือการท างานพิเศษ 

หรืออะรุไบโตะคะ่ เราได้พบกบัรุ่นพ่ีโครงการ Maple รุ่นก่อน เขาได้แนะน าให้เราไปสมคัรงานท่ีร้านอาหาร

ไทยแหง่หนึง่ ซึ่งน่ีเป็นครัง้แรกท่ีเราจะท างานร้านอาหารอยา่งเตม็ตวั ร้านอาหารแหง่นัน้ตัง้อยูใ่จกลางเมือง 

หรือท่ีเรียกว่า Umeda และเราอาศยัอยู่ท่ี Saito-nishi ถ้าลองเปิด Google Map ดจูะรู้คะ่ ว่ามนัไกลมากๆ 

เราใช้เวลาเดนิ, นัง่ทัง้รถบสัและรถไฟฟ้า รวมแล้วประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึงคะ่ เราเดนิทางไกลขนาดนี ้แลกกบั

การท่ีเราจะได้กินอาหารไทยฟรีคะ่ (อาหารไทยท่ีญ่ีปุ่ นแพงมากๆ)  

เราเร่ิมงานปลายเดือนตุลาคม 2560 ตอนนัน้เราอยู่ญ่ีปุ่ นได้ประมาณ 1 เดือนนิดๆ ทุกคนท่ีท่ี

ท างานใจดีมากค่ะ สอนงานเราอย่างใจเย็น พยายามอธิบายทกุอย่าง แตด้่วยภาษาญ่ีปุ่ นของเราท่ียงัไม่ดี

นกั ท าให้ล าบากมากเหมือนกัน เราพยายามเรียนรู้งานอย่างเต็มท่ี ทัง้กะกลางวนัและกะกลางคืน มีเนือ้

งานท่ีต่างกันมาก เหมือนเราท างานคนละท่ีกันเลยล่ะ หน้าท่ีของเราคือท าทุกอย่าง ยกเว้นอาหารและ

แคชเชียร์คะ่ ทัง้รับออเดอร์ เสิร์ฟ ล้างจาน ท าเคร่ืองด่ืม เหมือนจะง่ายนะ แตร่ะบบการท างานมีรายละเอียด

เล็กๆน้อยๆท่ีต้องจ าเตม็ไปหมด และมนัเป็นภาษาญ่ีปุ่ นคะ่  

เราท างานมาตลอดจนถึงเดือนสิงหาคม 2561 ค่ะ เราได้รับรู้ถึงความล าบากของการเรียนไป

ท างานไป บางวันเราเรียนตัง้แต่เช้า ตกเย็นก็ไปท างาน เลิกงาน 5 ทุ่ม กว่าจะกลับถึงหอก็เท่ียงคืนคร่ึง 

วนัหยดุเสาร์อาทิตย์ก็รับงานเตม็วนั ตัง้แต ่10 โมงเช้า – 5 ทุม่ จนหลายครัง้ เรารู้สกึท้อแท้ใจ และรู้สกึอิจฉา

ใครๆท่ีได้ทุน เพ่ือนๆคนอ่ืนๆมีวันหยุดก็ไปเท่ียว พักผ่อน แต่เราต้องท างาน เพราะเราไม่มีเงิน ความคิด

เหล่านีเ้ป็นความคิดด้านลบท่ีคนไม่ได้ทนุทกุคนตา่งก็รู้สึก แตก่ลบักนั เราได้เรียนรู้การท างานของคนญ่ีปุ่ น 

ได้เรียนรู้สงัคมภายนอกรัว้มหาลยั เราได้เพ่ือนใหม ่ท่ีไมใ่ชแ่คค่นในมหาลยั เราได้ใช้ภาษากบัเจ้าของภาษา

กบัเจ้าของภาษาจริงๆ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นภาษาคนัไซ และเราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราก็ท าอะไรได้มากกวา่ท่ีเราคิด 

เพราะตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีอยู่โอซาก้า มากกว่า 6 เดือนท่ีเราหาเงินใช้ด้วยน า้พกัน า้แรงของตวัเองโดยท่ี

ไม่ได้ขอเงินจากพ่อแม่เลยสกับาทเดียว! มนัเป็นประสบการณ์และความทรงจ าท่ีมีค่าท่ีจะอยู่ติดตวัเราไป

ตลอดคะ่ 

 


