
Diary in Japan (โครงการแลกเปลี่ยน Maple Program ของ Osaka University) 

 ก่อนอ่ืนขอออกตวัก่อนว่า เพราะถูกบอกว่าให้เขียนบนัทึกนีด้้วยรูปแบบไดอาร่ี ดงันัน้แล้วภาษาท่ีใช้

ต่าง ๆ จะไม่ได้เป็นทางการมากนัก เรียกได้ว่าเป็นภาษาทั่วไปก็ว่าได้ จริง ๆ ตวัเราเองก็เขียนไดอาร่ีตลอด

ชว่งเวลาท่ีแลกเปล่ียนเหมือนกนั แตเ่พราะมนัมากกว่า 500 หน้า ดงันัน้แล้วจงึสรุปความได้ว่า ขอเลือกสิ่งท่ีคิด

วา่นา่จะเป็นประโยชน์แล้วก็นา่สนกุกบัคนท่ีอา่นจะดีกวา่ 

 เราไม่ใช่คนชอบเท่ียวหรือชอบไปไหนมากนกั แถมตอนเรียนอยู่ท่ีไทยก็ไม่เคยอยู่หอมาก่อนเลยด้วย 

ดงันัน้แล้วการไปแลกเปล่ียนท่ีญ่ีปุ่ นตลอด 1 ปีในครัง้นี ้จึงถือว่าเป็นสิ่งท่ีท้าทายเราอยา่งมาก เร่ืองอยูค่นเดียวก็

ส่วนหนึ่ง แต่เร่ืองท่ีท้าทายยิ่งกว่าคือ หากไปแลกเปล่ียนท่ีญ่ีปุ่ นแล้ว เราคงไม่สามารถบอกตวัเองได้ว่า “จะไม่

เท่ียว” ได้แน่นอน ถึงอย่างไรท่ีนัน่ก็เป็นประเทศในฝันท่ีเราอยากไปเยือนด้วยร่างกายตวัเองสกัครัง้ แน่นอนว่า

เร่ืองเรียนนัน้ต้องเป็นหลกั แตส่ าหรับเราแล้ว แตไ่หนแตไ่ร ค าวา่ “เรียน” นัน่ไม่ได้หมายถึงการนัง่ตดิโต๊ะแล้วฟัง

อาจารย์สอน แต่หมายถึงการค้นคว้า ค้นหาข้อมูลท่ีตวัเองสนใจผ่านโลก ผ่านสงัคมของจริง สรุปความได้ว่า 

เป้าหมายของการไปแลกเปล่ียนครัง้นีคื้อ “เพิ่มประสบการณ์ชีวิต” และ “เรียนรู้เร่ืองญ่ีปุ่ น” ควบคูก่นัไป 

 อารัมภบทมามากพอแล้ว เร่ิมบนัทึกของจริงกนัเลยดีกว่า (อ้อใช่ มีเร่ืองต้องบอกอย่างหนึ่งก่อน นัน่คือ

เร่ืองรูปถ่าย เน่ืองจากเราไม่ใช่คนชอบถ่ายรูป “มนุษย์” สกัเท่าไหร่ แต่ชอบถ่ายรูปประเภท “วิวทิวทศัน์” เสีย

มากกว่า ดงันัน้ไม่ต้องตกใจหากจะไม่ค่อยมีรูป “มนษุย์” ติดมา หรือถ้าคณุเห็นอะไรติดมากบัภาพ ผมต้องขอ

แสดงความเสียใจเป็นอยา่งยิ่งวา่นัน่เป็นความรับผิดชอบของสายตาคณุแล้ว) 

วันแรกของการเดนิทาง : 20 กนัยายน 2016 ตอนถึงญ่ีปุ่ นเป็นครัง้แรกยงัจ าได้ดีวา่พายเุข้า ท้องฟ้ามีแตเ่มฆ

สีด าครึม้ตลอด รอบข้างท่ีมีแตค่นญ่ีปุ่ นท าให้เราประหม่าอยู่ไมน้่อย แตก่ระนัน้ก็ยงัพอใจชืน้อยู่ได้บ้างท่ีฟังพวก

เค้าออก หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองออกมา เราก็ยืนรออยู่บริเวณล็อบบีข้องสนามบิน เน่ืองจ ากทาง

มหาวิทยาลยัโอซาก้าบอกไว้ว่าจะส่งคนมาติดต่อเราช่วง 9 โมง ยงัเหลือเวลาอีกชัว่โมงนิด ๆ ตอนนัน้แหละท่ี

เร่ิมปล่อยไก่ตวัใหญ่เข้าอย่างจงั ท่ีล็อบบีเ้ราเห็นคนเอเชียท่ีคล้าย ๆ กบัคนไทย ด้วยความท่ีอยากจะมีจดุพึ่งพิง 

ก็เลยเดินไปหาแล้วทักด้วยภาษาไทย แต่จากสีหน้าของอีกฝ่าย เราก็พอจะเดาได้แล้วว่าเค้าฟังเราไม่รู้เร่ือง       

แต่เพราะเห็นว่าเป็นนกัเรียนเหมือนกัน เลยคิดว่าคงพูดภาษาญ่ีปุ่ นได้ พอลองทกัเป็นภาษาญ่ีปุ่ นดถูึงได้รู้ว่า  

เค้าเป็นคนเวียดนาม และคนเวียดนามคนนีก็้เป็นคนท่ีจะมาเป็นเพ่ือนข้างห้องเราภายหลงัอีกด้วย 



การเดนิทางสู่มหาวิทยาลัยโอซาก้า : ถึงเวลานดั 9 โมง ก็มีพนกังานจากทางมหาวิทยาลยัถือป้ายสีเหลือง ๆ 

มีข้อความว่า CJLC ยืนอยู่ตรงทางออก หลังจากเราเข้าไปหา เค้าก็ให้เราซือ้ตั๋วรถลีมูซีนบัส ซึ่งมุ่งตรงสู่

สนามบินอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีช่ือว่า “สนามบินโอซาก้า (ช่ือเล่น อิตามิ)” สนามบินท่ีเราอยู่ตอนนีคื้อ “สนามบิน    

คนัไซ” ก็ไม่รู้ท าไมใช้ช่ือคล้ายกัน หลายครัง้ท่ีเราแยกไม่ออกระหว่าง 2 สนามบินนี ้ตอนแรกนึกว่าเป็นการ

เดินทางท่ีทรหด แต่ในความเป็นจริงพอได้ลองแล้วปรากฏว่าเข้าใจง่ายมาก หลังจากนั่งรถลีมูซีนบัสจาก

สนามบินคนัไซจนถึงสนามบินโอซาก้า (อิตามิ) ราว ๆ 1 ชัว่โมงคร่ึง ก็มาถึงปลายทาง จากท่ีน่ี เราต้องนัง่รถไฟ 

ท่ีเรียกกนัว่า “โมโนเรล” วิ่งตรงจาก “สนามบินโอซาก้า” ถึงสถานี “ไซโตะนิชิ” ตอนแรกนึกว่านัง่ตอ่เดียวถึง แต่

ปรากฎว่า ต้องเปล่ียนสายท่ี “บมัพาขุคิเน็นโคเอ็น” เพ่ือจะไปให้ถึงปลายทางจริง ๆ ของเรา จากตรงนีใ้ช้เวลา

ประมาณ 40 นาที พอมาถึงสถานี “ไซโตะนิชิ” แล้ว สิ่งแรกท่ีท าให้เรารู้สกึประหลาดคือ ทางออก ปกตแิล้วตอน

อยู่ท่ีไทยเราจะชินกบัทางออกท่ีต้องเดินลงมาด้านล่าง ไม่เคยเดินออกทางด้านบนมาก่อน แถมพอมาถึง ฝนก็

พร้อมใจกนัเทลงมาแบบหนกัสดุ ๆ ตอนแรกคิดว่าต้องฝ่าฝนไปให้ถึงหอ แตป่รากฏว่าเจอกบัพนกังานของทาง

มหาวิทยาลยัท่ีมารับ (คงเห็นวา่ฝนตก) เค้าเลยให้เรานัง่รถยนต์แล้วไปสง่ให้ถึงหน้าหอ จะเรียกวา่ VIP ก็ได้แฮะ 

 

ว่าด้วยเร่ืองของหอ : หอท่ีทุกคนต้องมาเพ่ือเช็คช่ือก็คือหอท่ีมีช่ือว่า “หอ 1” (บางทีเราก็อยากถามคนตัง้ช่ือ

เหมือนกนัวา่ท าไมตัง้ง่ายจนไมค่ดิวา่มนัจะเป็นช่ือหอ) ตรงสว่นของล็อบบี ้หอท่ีอยู่ในมหาวิทยาลยันีมี้หลายหอ 

แตห่อท่ีเรามกัคุ้นเคยกนัก็คือ “หอ K” หอนีส้งวนไว้เฉพาะผู้หญิงเท่านัน้ เป็นหอท่ีได้ยินว่าสบายท่ีสดุ เน่ืองจาก

มีห้องน า้ในตวั แตก็่เงียบเหงาท่ีสดุเพราะแตล่ะชัน้มีคนน้อย ชัน้นงึน่าจะมีประมาณ 8 คน นอกจากหอนีแ้ล้วยงั

มี “หอ 1” ซึง่ก็คือหอท่ีทกุคนต้องไปเช็คช่ือ ผู้ชายส่วนใหญ่จะถกูส่งมาท่ีหอนีแ้หละ ชัน้ 3 กบัชัน้ 4 ของหอนีเ้ป็น

ส่วนของผู้ ชาย ส่วนชัน้ 5 เป็นส่วนของผู้หญิง ในหอนีน้ัน้ห้องน า้ ห้องครัว รวมถึงห้องซักผ้าต้องใช้ร่วมกัน      

ห้องทกุห้องจะเป็นห้องเด่ียว มีขนาดเล็ก (ส าหรับเราจดัว่าก าลงัดี) มี WIFI พร้อมใช้กบัเฟอร์นิเจอร์ไว้ด้วย สิ่งท่ี

มีในห้องทกุห้องจะเป็น โต๊ะ เก้าอี ้ชัน้วางของ ตู้ใสข่อง ตู้ เสือ้ผ้า เตียงนอน ถงัขยะ ตู้ขนาดเล็กพร้อมลิน้ชกัล็อค 



ชัน้นงึจะมีห้องประมาณ 28 ห้อง เรียกได้ว่าครึกครืน้ท่ีสดุก็วา่ได้ ถามวา่ท าไมถึงรู้ละเอียดขนาดนี ้ก็เพราะเราได้

อยู ่“หอ 1” น่ีแหละ ในหอนีแ้ตล่ะชัน้จะแบง่กลุม่นกัเรียนง่าย ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่ม U Program กบั M Program 

โดย M ก็แน่นอนว่าคือพวกเรา Maple นัน่เอง นกัเรียนท่ีมาจะมีแตร่ะดบัมหาวิทยาลยั แล้วก็มีความรู้พืน้ฐาน

ทางภาษาญ่ีปุ่ นในระดบัท่ีพดูได้แล้ว กับอีกกลุ่มคือ U ซึ่งก็คือ University หรือก็คือพวกท่ีมาเรียนต่อเพ่ือสอบ

เข้ามหาวิทยาลัยของญ่ีปุ่ น ดังนัน้ พวกนีจ้ะยังเป็นเด็กมัธยมท่ีพึ่งจบมาหมาด ๆ และยังไม่ค่อยมีความรู้

ภาษาญ่ีปุ่ นเทา่ไหร่ (แตห่ลายคนคนก็มี แถมคลอ่งด้วย) หากจะคยุกบัพวกเค้า คงต้องใช้ภาษาองักฤษแทน 

เร่ิมต้นชีวิตเด็กหอ ณ ต่างแดน : คนท่ีอยู่บ้านใจกลางเมืองทัง้ชีวิตแบบเรา พอต้องมาใช้ชีวิตคนเดียวแบบนี ้

กลับรู้สึก… ต่ืนเต้นอย่างบอกไม่ถูก สิ่งแรกท่ีเรารู้สึกหลังอยู่หอมาได้ 1 วันก็คือ ชีวิตท่ีไทยกับชีวิตท่ีญ่ีปุ่ น        

ตอ่จากนีจ้ะเปล่ียนไปอย่างมาก เน่ืองจากท่ีมิโน (ช่ือเขตท่ีพวกเราอาศยัอยู่ อยู่ส่วนบนสดุของจงัหวดัโอซาก้า) 

สามารถใช้ค าว่า “บ้านนอก” ได้อย่างเต็มรูปแบบ ถึงเราจะพูดว่าบ้านนอก แต่ไม่ได้มีความหมายเชิงลบ          

แต่อย่างใด ต้องบอกว่าเป็นสถานท่ีท่ีสงบ ห่างไกลตวัเมือง และผู้คนก็ไม่มากเท่าไหร่ สภาพแวดล้อมของท่ีน่ี

ห้อมล้อมไปด้วยภเูขา ป่าใหญ่และแมน่ า้ เป็นเมืองแห่ง “ครอบครัว” ของจริง ถามวา่ท าไมเรียกแบบนัน้ ก็เพราะ

ตัง้แตก้่าวแรกท่ีมาถึงท่ีน่ี ก็พบคณุแม่ยงัสาวหลายคนมาก พร้อมกบัเด็ก ๆ หน้าตาน่ารักอีกมากมาย หากบอก

ว่าอตัราการเกิดของคนญ่ีปุ่ นลดลง พอมาอยู่ท่ีมิโนนีแ้ล้ว เราจะไม่อยากเช่ือเลยจริง ๆ เพราะตลอดการใช้ชีวิต 

1 ปีท่ีหอนี ้เราได้ยินเสียงเด็ก ๆ เล่นกนัไม่เคยขาดจากทางหน้าตา่งห้อง การไปซือ้ของกินของใช้ท่ีน่ีนัน้ ไม่ยาก 

และไม่ต้องเร่ืองมาก เน่ืองจากมีซุปเปอร์มาเก็ตเพียงแหง่เดียว เราจึงไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาเลือกว่าจะซือ้ของท่ี

ไหนดี โดยอยู่ใกล้กบัสถานีรถไฟโมโนเรล “ไซโตะนิชิ” เป็นห้างสรรพสินค้า 2 ชัน้ ชัน้บนจะมีร้าน Seria ซึ่งเป็น

ร้าน 100 เยน ต้องการอะไรท่ีน่ีมีหมด ดงันัน้เราจึงไปใช้บริการท่ีน่ีบอ่ยมากในช่วงแรก ๆ ของการอยู่หอ ส่วนชัน้

ลา่งเป็นแหล่งของสด ผกั ผลไม้ อาหารส าเร็จรูป ข้าวสาร ของกินและของใช้ทกุอย่างอยู่ท่ีนัน่ สามารถไปเลือก

ซือ้กนัได้ นอกจากนี ้หากใครไม่ชอบกินน า้จากก๊อกน า้หรือไม่อยากเสียเงินซือ้น า้เปลา่แล้วล่ะก็ สามารถซือ้ขวด

ของท่ีน่ี (วางขายอยู่ใกล้กับเคาน์เตอร์คิดเงิน) เพ่ือเอาไปเติมน า้เปล่าฟรี จากตู้ของ おいしい水 ได้อีกด้วย 

แต่จ ากัดจ านวนเติมได้วันละไม่เกิน 2 ขวด และจ าเป็นต้องมีบตัรสมาชิกของทางห้างเสียก่อน การท าบตัร          

ก็ไม่ยาก แค่เดินไปหาประชาสัมพันธ์ท่ีอยู่ใกล้ ๆ กับเคาน์เตอร์คิดเงิน แล้วบอกเค้าว่าจะมาท าบตัรสมาชิก        

เค้าจะให้กรอกรายละเอียดตา่ง ๆ จากนัน้ก็จะได้บตัรมา โดยบตัรนีเ้ราสามารถเติมเงินเข้าไปเพ่ือใช้ซือ้ของจาก

ทางห้างได้ คนท่ีไม่อยากพกเหรียญควรท าบตัรนีไ้ว้ด้วย ถัดจากเร่ืองห้างก็คือเร่ืองร้านสะดวกซือ้ แฟมิล่ี -         

มาร์ทนัน้อยู่ใกล้กบัสถานีของรถไฟฟ้าโมโนเรล ไมว่่าใครก็ตามท่ีมาถึง จะต้องเห็นแฟมิล่ีมาร์ทน่ีก่อนเป็นอนัดบั



แรกแน่นอน ตอนแรกสุดท่ีเรามา มนัมีแค่สาขาเดียว แตล่่าสุดประมาณต้นปี 2017 ก็ได้สร้างสาขาใหม่ขึน้มา

ใกล้หอกว่าเดิม โดยจะอยู่ตรงส่ีแยกเยือ้งท่ีท าการไปรษณีย์นั่นเอง หากใครไม่อยากเดินมาไกล (จากหอถึง

ซุปเปอร์มาเก็ตใช้เวลาประมาณ 20 นาที และจากหอถึงแฟมิล่ีมาร์ทท่ีใกล้ท่ีสุดใช้เวลาประมาณ 10 นาที)        

ก็สามารถไปซือ้อาหารกินกนัได้ท่ีโรงอาหารของทางมหาวิทยาลยั โดยจะอยูด้่านล่าง ถดัจากตกึเรียนของเราไป

อีก อาหารท่ีขายในโรงอาหารจะมีราคาถกูกว่าข้างนอกเท่าหนึ่ง และมีร้านสะดวกซือ้เล็ก ๆ พร้อมกับสหกรณ์

ให้บริการอยู่ด้วย ส าหรับใครท่ีไม่รู้จะไปยงัไง ไม่ต้องกังวลเพราะจะมีคนน าทัวร์ทุกส่วนท่ีจ าเป็นส าหรับเรา

ภายหลงั 

เร่ืองเล่าจากกาลเก่าที่ เคยเยือน : อธิบายรายละเอียดคร่าว ๆ ของการใช้ชีวิตมามากพอ ตอ่ไปคงเป็นเร่ือง

เล่าจากตวัเราน่ีแหละ หอท่ีเราได้อยู่คือหอ 1 แน่นอนว่าเป็นหอท่ีครึกครืน้ เราได้อยู่ห้อง 1317 เป็นห้องท่ีมี

หน้าตา่งหนัเข้าหาทิศตะวนัออก มองออกไปก็จะเห็นทางเดนิท่ีใช้เดนิขึน้เพ่ือเข้ามาท่ีมหาวิทยาลยั ทกุเช้าเราจะ

ต่ืนก่อนตะวนัขึน้เพ่ือมานัง่ชมวิวธรรมชาติท่ีข้างหน้าต่างเสมอ สารภาพตามตรงว่าเราไม่เคยต่ืนหลงัตีห้าเลย

ตัง้แตว่นัแรกจนถึงวนัสดุท้ายของการอยู่ท่ีน่ี แม้จะเป็นวนัหยดุสดุสปัดาห์ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์เราก็ต่ืนราว ๆ ตีส่ี

หรือตีส่ีคร่ึงตลอด ถามว่าท าไมถึงต่ืนเช้าได้ทุกวันแบบนัน้ ก็คงเพราะไม่อยากให้ทุกวินาทีท่ีได้อยู่ท่ีน่ีเสียไป 

เพราะไมว่า่ยงัไง น่ีก็เป็นสถานท่ีท่ีเราใฝ่ฝัน และเราก็เช่ือวา่น้อง ๆ ทกุคนก็คงคดิเหมือนกนั ถึงได้เลือกมาท่ีน่ี 

 

 ยามเช้าท่ีหอสงบมาก คงเพราะยงัไมค่อ่ยมีคนต่ืนกนัซกัเท่าไหร่ จากท่ีสงัเกต ส่วนใหญ่จะเร่ิมตื่นราว ๆ 

7 โมง คลาสเรียนของท่ีมหาวิทยาลยันีเ้ร่ิมตัง้แต ่8.50 น. เป็นต้นไป จนถึง 17.50 น. เร่ืองรายละเอียดการเรียน 

ทุกคนคงจะได้ฟังกันตอนเข้าปฐมนิเทศ หลัก ๆ แล้ววิชาท่ีสามารถเลือกเรียนได้จะมีทัง้สายภาษากับ            

สายวฒันธรรม สายภาษาคือสายส าหรับคนท่ีอยากฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ถึงจะได้ไม่เน้นไปท่ีเพ่ือการ

สอบวดัระดบัมากมายนกั แตก็่จดัวา่เพิ่มความรู้ให้กบัเราได้เป็นอย่างดี ตอนเทอมแรกเราลงแตว่ิชาสายนีแ้หละ 

อีกสายหนึง่ก็คือสายวฒันธรรม แน่นอนวา่มีหลากหลาย เชน่การชงชา การเขียนพูก่นั ประวตัศิาสตร์ญ่ีปุ่ น และ



อ่ืน ๆ อีกมากมาย ส าหรับใครท่ีอยากเลือกสายนี ้แนะก่อนเลยว่าต้องมีพืน้ฐานภาษาระดับหนึ่งแล้ว                        

เพราะไม่อย่างนัน้อาจจะฟังท่ีอาจารย์สอนไม่รู้เร่ืองก็เป็นได้ เร่ืองเรียนกล่าวไปแล้ว ตอ่มาคงไม่พ้นเร่ืองเท่ียว 

เน่ืองจากท่ีน่ีอยูห่า่งจากตวัเมืองพอสมควร หากชอบไปเท่ียวในตวัเมืองแล้วละก็ จดัวา่ไมค่อ่ยสะดวกซกัเทา่ไหร่ 

เพราะต้องนั่งรถไฟไปตัวเมืองราว ๆ 1 ชั่วโมงคร่ึง  แต่ถ้าหากสนใจท่ีเท่ียวธรรมชาติละก็ แนะน าให้ไปท่ี         

สวน  สาธารณะท่ีอยู่ท่ีสถานีบมัพาขุคิเน็นโคเอ็น ท่ีนัน่เป็นสวนขนาดใหญ่ กินพืน้ท่ีหลายกิโลเมตร เป็นสวนท่ี

สวยและได้บรรยากาศธรรมชาตมิาก ๆ เราชอบไปท่ีน่ี เพราะนอกจากมีสวนแล้วยงัมีห้างสรรพสินค้าให้เลือกซือ้

ของใช้จ าเป็นเชน่เสือ้ผ้าแบรนด์ยนูิโคลไ่ด้อีกด้วย (มีร้านอาหารไทยด้วย หากนัให้เจอนะ) 

 ชีวิตส่วนใหญ่ส าหรับเราท่ีได้ทุนจาก JASSO และไม่ได้ท างานพิเศษนัน้ก็จะวนอยู่แค่ไม่ก่ีอย่าง 

พยายามจะใช้ให้คุ้มค่าท่ีสุดตามแบบฉบบัของตวัเอง ถึงตรงนีก็้อยากแนะน าไว้ด้วยว่า ลองหดัเขียนไดอาร่ีด ู

จริง ๆ ด้วยก็ได้ มนัอาจจะไมจ่ าเป็นต้องเขียนลงบนสมดุ แตอ่าจจะพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ซึง่สะดวกและเร็วกว่า 

ถามว่าท าไมถึงให้ท าแบบนัน้ ก็เพราะความประทบัใจและเร่ืองราวนัน้ ในแต่ละวันท่ีได้อยู่ท่ีน่ีมีหลากหลาย

ความประทบัใจท่ีผา่นเข้ามา และในจ านวนนัน้ มนัก็มากเหลือเกิน เกินวา่จะจ าได้ทกุรายละเอียด หากอยากดงึ

ความประทบัใจนีก้ลบัมาอีกครัง้หลงัจากเรากลบัไทยไปแล้วล่ะก็ การเขียนบนัทึกก็ดจูะเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

เราเองก็เหมือนกนั มีหลายเร่ืองท่ีลืมไปแล้ว แตพ่อย้อนกลบัมาอา่นไดอาร่ีของตวัเอง ก็อมยิม้ทกุครัง้เหมือนกบั

วา่เร่ืองราวเหล่านัน้มนัย้อนกลบัคืนมา ใช้เวลาแคไ่ม่ก่ีนาทีเขียนบนัทึกประสบการณ์ดี ๆ ลงไป แตผ่ลตอบแทน

ท่ีได้รับกลบัมา มนัมีคา่เกินกวา่การประเมินมากนกันะ 

 ตอนอยู่ท่ีญ่ีปุ่ น ทางมหาวิทยาลยัพาไปเท่ียวหลายท่ี แตท่ี่ไหนบ้างนัน้ ให้ไปลุ้นกนัเอาเอง เพราะเราไม่รู้

วา่เค้าจะพาไปท่ีเดมิหรือเปลา่ หากเล่าหรือเอารูปมาลง เกรงวา่จะท าให้น้อง ๆ หมดสนกุ แตถ้่าจะไมใ่ห้ยกอะไร

ขึน้มาเลยคงจะนา่เสียดายพอสมควร เพราะงัน้จะเลา่แบบคร่าว ๆ และลงรูปซกัท่ีสองท่ีก็แล้วกนั 

  

  



น่ีเป็นภาพท่ีเราถ่ายตอนอยู่ท่ีโรงแรมท่ีทางมหาวิทยาลยัพาไปพกั รู้สึกเราจะมีดวงกับทิศตะวนัออกนะ ขนาด 

มาอยูท่ี่โรงแรมยงัได้ห้องพกัท่ีหนัหน้าหาทิศตะวนัออกเลย เป็นภาพของจงัหวดัหนึง่ซึง่อยูต่ดิทะเล ด้านหนึง่เป็น

ทะเล ด้านหนึ่งเป็นภเูขา เรียกได้ว่าเป็นความงดงามท่ียากจะเอ่ย การท่องเท่ียวคราวนีเ้ป็นการเท่ียวแบบ 2 วนั 

1 คืน ปกติแล้วการท่องเท่ียวท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้จะมี 2 แบบ คือแบบไปเช้าเย็นกลบั กับแบบค้างคืน โดยเรา

สามารถเลือกได้ว่าจะไปหรือไม่ไป แต่ต่อให้เราเคยไปแล้วก็แนะน าให้ไป เพราะสภาพแวดล้อม สถานะภาพ    

ในคราวนีข้องเราถือเป็นสิ่งท่ีมีแค่ตอนนีเ้ท่านัน้ ดงันัน้ถึงจะเป็นสถานท่ีเดิม ๆ แต่การได้ไปกับเพ่ือนต่างชาติ    

ได้ไปกบัทางมหาวิทยาลยัก็เป็นประสบการณ์ดี ๆ ท่ีหาได้ยากนะ 

 

ว่าด้วยเร่ืองของการเรียนกับวิชาเล็ก ๆ น้อย ๆ : ถึงทกุคนท่ีไปจะต้องเข้ารับฟังการบรรยายเก่ียวกับวิชา

เรียนอยู่แล้ว แต่เราก็ขอเล่ารายละเอียดคร่าว ๆ ส าหรับการเรียนท่ีน่ีให้คนท่ีสนใจฟังหน่อยก็แล้วกัน การเรียน

ให้ผ่านมาตรฐานของทางมหาวิทยาลยัโอซาก้านัน้ จ าเป็นต้องเก็บหน่วยกิตตลอด 1 ปีให้ครบ 30 หน่วยกิต 

หรือเกินกว่า 30 หน่วยกิตเท่านัน้ หากต ่ากว่านัน้ถือว่าไม่ผ่าน วิชาแต่ละวิชานัน้แบ่งย่อย ๆ เป็น 2 กลุ่ม คือ          

วิชาสายภาษา (ไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน) วิชาพวกนีจ้ะมีหน่วยกิตเท่ากับ 1 และอีกกลุ่มคือวิชา           

สายวฒันธรรม (ไม่วา่จะเป็นการเขียนพูก่นั การชงชา ประวตัศิาสตร์ และอ่ืน ๆ) วิชาพวกนีจ้ะมีหน่วยกิตเท่ากบั 

2 ดงันัน้แล้ว เราสามารถเลือกวิชาทัง้ 2 กลุ่มนีผ้สมกัน แล้วจดัเป็นตารางเรียนของเราขึน้มาได้ ในเทอมแรก       

ให้เราเลือกเลยว่าอยากลงก่ีตวั สมมติวา่เทอมแรกลงไปแล้ว 20 หนว่ยกิต ส่วนเทอมท่ีสองอยากจะไปเท่ียวเล่น

บ้าง และเหลืออีกแค่ 10 หน่วยกิต จะลงแค่ 10 หน่วยกิตก็ยงัได้ หรือถ้าเกิดว่าเทอม 2 มีวิชาท่ีน่าสนใจเยอะ        

จะลง 20 หน่วยกิตก็ไม่ว่ากนั อนึ่ง ส าหรับใครท่ีได้ทนุการศกึษาของ JASSO บงัคบัว่าต้องลงเรียนเทอมละ 14 

หนว่ยกิตขึน้ไป ดงันัน้จะต้องเก็บหนว่ยกิตทัง้สองเทอมแบบ 15/15 หรือ 14/16 หรือมากกวา่นัน้เทา่นัน้ 

 



วิชาของเทอม 1 กับเทอม 2 นัน้จะเปล่ียนไปบางวิชา ให้ดูในหนังสือคู่มือท่ีเราจะได้รับแจกดี ๆ ด้วย     

ในเร่ืองตึกเรียนของเรานัน้ จะเป็นตึกเล็ก ๆ มีทัง้หมด 5 ชัน้ เป็นตึกท่ีท าการของ CJLC ตึกนีอ้ยู่ใกล้สนาม

เทนนิสซึ่งอยู่ใกล้หอ K ซึ่งอยู่ใกล้หอ 1 โดยปกติเราจะเรียนกันท่ีชัน้ 3 และมีเรียนท่ีชัน้ 2 บ้างเป็นบางวิชา      

โดยจะขอไลเ่รียงกนัแตล่ะชัน้ดงันี ้

1. ชัน้ 1 จะมีศนูย์ของ CJLC ท่ีคอยท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและด าเนินเร่ืองราวตา่ง ๆ ตลอด 1 ปีท่ีอยู่ท่ีน่ี 

โดยจะมีบอร์ดกิจกรรมติดไว้ (เข้าประตไูปอยูด้่านขวามือ) ในบอร์ดนัน้จะมีใบปลิวตา่ง ๆ ทัง้กิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับเรา กิจกรรมท่ีน่าสนใจท่ีจัดขึน้ในโอซาก้า กิจกรรมตามฤดูกาล เราสามารถ เช็คได้ท่ีน่ี 

นอกจากนัน้ยงัมีห้องพกัอาจารย์ แตป่กตแิล้วเราจะไมค่อ่ยได้เข้าซกัเทา่ไหร่หรอก 

2. ชัน้ 2 จะมีทัง้ห้องเรียนและห้องสมุด โดยในห้องสมุดนัน้จะแบ่งเป็นส่วนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเราสามารถ

เข้าไปใช้คอมของทางมหาวิทยาลยัได้ แต่ต้องมีบตัรห้องสมุดเสียก่อน (บตัรเคลือบสีเขียว) โดยคอม      

มีทัง้หมด 5 เคร่ือง ในส่วนของห้องสมุดก็มีหนังสือมากมาย และในช่วงท่ีจัดทริปพาเท่ียวของทาง

มหาวิทยาลยั จะมีการน าหนงัสือท่ีเก่ียวข้องกบัสถานท่ีนัน้มาวางไว้ให้เราได้อา่นกนัด้วย 

3. ชัน้ 3 ห้องเรียน 

4. ชัน้ 4 ...นั่นสิ มีอะไรอยู่ชัน้ 4 นะ ปกติไม่เคยขึน้ไปเลยซักครัง้ เหมือนจะเคยอ่านรายละเอียดของ        

แตล่ะชัน้อยู ่แตเ่พราะไมไ่ด้ส าคญัมากนัน่แหละถึงได้ลืม เอาเป็นวา่ลองไปดก็ูไมเ่สียหาย 

5. ชัน้ 5 ห้องท างานของอาจารย์ ต่างกับห้องพกัอาจารย์ ตรงท่ีว่าห้องนีจ้ะเป็นห้องส่วนตวัของอาจารย์  

แตล่ะท่านเลย อาจารย์ท่ีปรึกษาของพวกเราส่วนใหญ่ถ้าไม่มีคาบก็จะอยู่ท่ีชัน้นีแ้หละ แตห่ากวนัไหน

ไมมี่คาบท่ีทา่นสอนเลย สว่นใหญ่ทา่นจะไมค่อ่ยมาซกัเทา่ไหร่ แนะน าให้จดอีเมล์ของอาจารย์ท่ีปรึกษา

เอาไว้ด้วย เผ่ือต้องใช้ปรึกษาเร่ืองตา่ง ๆ ทัง้เร่ืองเรียนและกิจกรรม (ส าคญัมาก) 

คร่าว ๆ ของตกึเรียนก็จะประมาณนี ้ถึงตอนนีบ้างคนคงรู้สึกตวัแล้วว่า “แล้วคนญ่ีปุ่ นท่ีเรียนเอกภาษา 

เค้าเรียนกนัท่ีไหน” ค าตอบก็คือ “เรียนคนละตึก” ตกึของเรานัน้อยู่แนวด้านหลงัของมหาวิทยาลยั แต่ตกึท่ีคน

ญ่ีปุ่ นเรียนกนันัน้จะเป็นตกึด้านหน้า พดูง่าย ๆ คือแยกกนัเรียนระหวา่งเรากบัคนญ่ีปุ่ นนัน่เอง หากใครอยากคยุ

กบัคนญ่ีปุ่ นละก็ แนะน าว่าไปท่ีโรงอาหารท่ีอยู่ใกล้ตึกเรียนของพวกเค้า (โรงอาหารท่ีพูดถึงในตอนต้นนั่นล่ะ) 

ช่วงกลางวนัจะมีนกัเรียนญ่ีปุ่ นหลายคนไปกินอาหารกนัท่ีนัน่ บอกเลยว่าคนเยอะมาก ถ้าไปสายละก็ จะไม่มี   

ท่ีนัง่เอานะ 



กลบัมาพูดถึงเร่ืองวิชาเรียน ในบรรดาวิชาต่าง ๆ มนัก็จะมีวิชาแปลก ๆ ท่ีเราไม่เคยคิดว่ามนัจะมีด้วย

อยู่หลายวิชา ขอยกตวัอย่างวิชาแปลก ๆ ท่ีเราได้เข้าไปสมัผสัประสบการณ์มาเล่าสู่กนัฟังนะ โดยวิชาท่ีเราจะ

ยกมามีอยู่ 2 วิชา วิชาพวกนีเ้ป็นวิชาสายวฒันธรรม นัน่หมายความว่ามีหน่วยกิต 2 หน่วยกิตนัน่เอง โดยวิชา

แปลก ๆ ท่ีอยากแนะน าเป็นวิชาแรกคือ ซุปเปอร์ฮีโร่ของญ่ีปุ่น วิชานีจ้ะสอนเร่ืองราวของสงัคมญ่ีปุ่ น ผ่าน

อลุตร้าแมนและมาสไรเดอร์ โดยมีการเปรียบเทียบว่าอุลตร้าแมนเกิดมาจากอะไร ในแง่ความเช่ือ มีตวัตน

อย่างไรในสายตาคนญ่ีปุ่ น และมาสไรเดอร์มีบทบาทอย่างไรและสะท้อนอะไรในสงัคมญ่ีปุ่ นบ้าง ส าหรับใครท่ี

ช่ืนชอบซุปเปอร์ฮีโร่สองคนนีล้ะก็ บอกเลยว่าอย่าพลาด แถมให้อีกนิดคือ การสอบของวิชานีน้ัน้เป็นการสอบ

แบบเปิดต าราเต็มรูปแบบ โดยหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบ อาจารย์จะบอก “หัวข้อการสอบ” ให้ แล้วให้เราไปคิด

ค าตอบมาเอง สามารถหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตแล้วจด สรุปข้อมูลลงมาในกระดาษ และสามารถเอาเข้าไป

อา่นในห้องสอบได้ด้วย จริง ๆ ต้องบอกวา่ เอาไปลอกในห้องสอบได้จะถกูกว่า แตส่ิ่งส าคญัก็คือ ข้อมลูท่ีหาได้

นัน้ ต่อให้เราปริน้ออกมาและน าเข้าห้องสอบ แต่ไม่สามารถส่งทัง้ ๆ อย่างนัน้ได้ เราจ าเป็นต้องเขียนลงใน

กระดาษค าตอบท่ีอาจารย์จดัมาให้เทา่นัน้ ดงันัน้แล้วต้องสรุป ยอ่ข้อมลูท่ีหามาให้เหลือแค ่1-2 หน้าด้วย เพราะ

เวลาในการสอบคือ 1 ชัว่โมง 30 นาที ดงันัน้แล้วหากมัน่ใจว่าเขียนทนั จะจัดไปซกั 4-10 หน้าก็ตามสะดวก 

สว่นอีกวิชาท่ีอาจจะไม่แปลกซกัเทา่ไหร่ แตน่่ากลวัใช่เลน่คือ วิญญาณหลอนของญ่ีปุ่น ก่อนจะเล่า บอกก่อน

ว่าเราเป็นคนกลวัผี แตเ่พราะกลวัน่ีแหละถึงอยากจะท้าทายลองลงเรียนด ูและบทสรุปท่ีได้คือ เร่ืองบางเร่ือง

อย่าไปท้าทายมนัเลยดีกวา่ เพราะจนถึงตอนนี ้เสียงกร๊อบแกร๊บของจอูอนยงัคงตดิหเูราไมจ่างหาย... วิชานีน้ัน้

สอนโดยอาจารย์คนเดียวกบัท่ีสอนวิชาซุปเปอร์ฮีโร่ของญ่ีปุ่ น แตว่ิชานีจ้ะเปิดสอนในเทอม 2 และเน่ืองจากเป็น

วิชาสายวฒันธรรม ท าให้มีหน่วยกิตเท่ากับ 2 รายละเอียดวิชานีคื้อ จะมีการสอนเร่ืองราวเก่ียวกับความเช่ือ

เร่ืองภูตผีและวิญญาณของญ่ีปุ่ น ว่าเกิดขึน้มาได้อย่างไร ความเช่ือของคนญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัเร่ืองทางวิญญาณนัน้

เป็นอย่างไร และจะมีการฉายภาพยนตร์หนงัผีเวอร์ชัน่ภาษาญ่ีปุ่ นและองักฤษให้เราดดู้วย ความหลอนมนัอยู่

ตรงนี ้ส าหรับใครท่ีชอบดหูนงัผีคงไม่ใชเ่ร่ืองน่ากลวัซกัเทา่ไหร่ แตส่ าหรับเรา การปิดไฟห้องจนมืดหมดแล้วเปิด

จอโปรเจคเตอร์ฉายหนงัผีพร้อมเสียงสตดูิโอระดบัเซอร์ราวด์นัน้ เป็นประสบการณ์ท่ีไมอ่ยากไปลองอีกเป็นครัง้

ท่ี... 15 ละ่มัง้ (เน่ืองจากคลาสเรียนใน 1 เทอมจะเรียนวิชานัน้ ๆ ประมาณ 14-15 ครัง้) แนน่อนวา่ไมไ่ด้เปิดให้ดู

ทกุครัง้ แต่กระนัน้หากได้เปิดแล้วละก็ จะดยูาวจนหมดคาบ ใครท่ีชอบเร่ืองแบบนีบ้อกเลยว่าห้ามพลาด ส่วน

ใครท่ีไม่ชอบเร่ืองแบบนี ้บอกเลยว่าถ้าคิดจะลอง ใจต้องนิ่งนะ ภาพยนตร์ท่ีเอามาเปิดท่ีเด่น ๆ จะเป็นเร่ือง    

เดอะริงค์ กับจูออน ส าหรับเราแล้ว เราไม่เคยดสูองเร่ืองนี ้นัน่ท าให้เราไม่เคยพบเจอกับความน่ากลวัของมนั       

มาก่อน เร่ืองเดอะริงค์ยงัไม่เท่าไหร่ (เงยหน้าดบูางฉาก) แต่เร่ืองจอูอน... ต้องบอกว่าสุดจะทน อาจจะเป็นคน



เดียวในห้องก็ได้ท่ีก้มหน้าตลอดทัง้คาบ แตก่ระนัน้ก็ยงัได้ยินเสียงหลอน ๆ ของมนัอยู่ บอกตามตรงว่าเสียงมนั

ช่าง... สยอง ส่วนเร่ืองการสอบ เน่ืองจากอาจารย์สอนเป็นคนเดียวกบัท่ีเคยเล่าไปแล้ว ดงันัน้แล้วรูปแบบการ

สอบจึงเหมือนกนัแบบไม่ผิดเพีย้น แตไ่ม่แน่ว่าการก าหนดรูปแบบการสอบอาจจะเปล่ียนไปในแตล่ะปีก็เป็นได้ 

ดงันัน้ฟังท่ีอาจารย์อธิบายเอาไว้ด้วยจะดีกวา่ 

 วิชาแนะน าก็ประมาณนี ้จริง ๆ มีเยอะมากจนเลือกไมไ่หว ยงัไงก็ลองเลือกดไูด้นะ 

ประสบการณ์ดี ๆ ที่ มีตลอด 1 ปีที่ ผ่านมา : ตัง้แต่วันแรกของการได้มาเรียนแลกเปล่ียนท่ีญ่ีปุ่ น จนถึง       

วนัสดุท้ายของการได้อยู่ท่ีน่ี บอกตามตรงว่ามีเร่ืองราวตา่ง ๆ เกิดขึน้มากมาย และทกุเร่ืองล้วนท าให้เราเติบโต 

ตวัเราเองรู้อยู่แก่ใจว่าตวัเองในตอนนีไ้ม่เหมือนกับตวัเองเม่ือ 1 ปีก่อน ประสบการณ์ ความทรงจ า เร่ืองราว 

ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ต่างก็หล่อหลอมให้เราเป็นคนใหม่ หากจะให้เล่าทัง้หมดคงจะยาว แต่หลกั ๆ ท่ีบอกได้คงจะ

เป็นเร่ือง “การใช้ชีวิต” วันหนึ่งเราก็ต้องเติบโต จากเด็กนักเรียน กลายมาเป็นผู้ ใหญ่ในสังคม จากคนท่ี            

ไม่ประสีประสาเร่ืองความเป็นอยู่ ก็กลายมาเป็นคนท่ีดแูลชีวิตตวัเองได้ด้วยตวัเอง (ยืนด้วยตวัเองได้) ผ่านการ

ใช้ชีวิตท่ีญ่ีปุ่ น และมันไม่ได้หมายความว่า 1 ปีนีเ้ราเติบโตและจะหยุดอยู่แค่นี ้คนเราเติบโตอยู่ตลอดเวลา          

ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนก็ตาม ถามว่าอะไรท่ีท าให้เราเติบโต ค าตอบก็เหมือนท่ีได้บอกมาก่อนหน้านีแ้ล้ว มันก็คือ 

“ประสบการณ์” “ความทรงจ า” “เร่ืองราว” ต่าง ๆ ท่ีผ่านเข้ามาและหล่อหลอมเรา ท าให้เราแกร่งขึน้ สิ่งหนึ่งท่ี

แสนส าคญัท่ีได้เรียนรู้จากท่ีน่ีก็คือ หากเราไม่คิดจะก้าวออกมาใช้ชีวิตของตวัเองอย่างจริง ๆ จงั ๆ แล้วละก็ 

สดุท้ายแล้วเราก็จะโตอยู่แค่ในฝันของเราเท่านัน้ ค าว่า “โลกกว้าง” มนัเป็นค าง่าย ๆ ท่ีหลายคนคงพดูและลืม

มนัไปได้อย่างรวดเร็ว แตก่ารท่ีเราได้ออกมาจาก “โลกของเรา” สู ่“โลกภายนอก” นัน้ เป็นอะไรท่ีตวัเราคนก่อน

ไม่เคยจินตนาการถึง และไม่อาจจินตนาการได้ถ้ายงัไม่ลองออกมา ดงันัน้แล้ว ในตอนนีท่ี้ได้ออกมา ก็เรียนรู้   

สิ่งต่าง ๆ ให้เต็มท่ี ใช้ชีวิตในแบบของตวัเอง ในแบบท่ีตวัเองอยากให้เป็น เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราชอบ     

ใช้ชีวิตแบบไหน จนกว่าเราจะได้ลองใช้มนั ผิดบางถกูบ้างเป็นเร่ืองปกติ หากเจอแตเ่ร่ืองท่ีถกูตลอด เส้นทางคง     

นา่เบื่อพิลกึ เส้นทางท่ีไมมี่ขวากหนาม ภเูขาท่ี ไมมี่ความชนั มนัไมมี่คา่พอให้เราข้ามผา่นหรอกนะ 

 

 

 

 



Key Point! 

 ไหน ๆ ก็เขียนเป็นแนวทางให้กบัน้อง ๆ แล้ว ดงันัน้อยากจะบอกถึงจุดส าคญัหรือข้อควรรู้ส าหรับการ 

ใช้ชีวิตอยูท่ี่มหาวิทยาลยัโอซาก้าวิทยาเขตมิโนเอาไว้หน่อย 

1. มหาวิทยาลยัโอซาก้า มีอยู่ 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตซุยตะ วิทยาเขตโทโยนากะ และวิทยาเขตมิโน 

ซึ่งวิทยาเขตท่ีเราอาศยัอยู่และเรียนนัน้คือวิทยาเขตมิโนนัน่เอง เป็นวิทยาเขตท่ีมีความเป็นธรรมชาติ

สงูสุด หากสนใจ เราสามารถนัง่รถบสัจากวิทยาเขตมิโน เพ่ือไปสู่อีก 2 วิทยาเขตท่ีเหลือได้ โดยนัง่รถ

บสัจากในมหาวิทยาลยั (ไมใ่ชร่สบสัท่ีอยูพ้่นประตมูหาวิทยาลยันะ) ซึง่เป็นรถรับสง่นกัเรียนโดยเฉพาะ 

2. อาหารการกิน แนะน าว่าควรจะท าอาหารเอง จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าซือ้ของกินท่ีร้าน            

สะดวกซือ้หลายเท่านกั เราเองก็เป็นคนหนึ่งท่ีไม่เคยท าอาหารมาก่อนจนกระทัง่ไปแลกเปล่ียนท่ีญ่ีปุ่ น 

แล้วก็ได้พบว่าการท าอาหารท่ีญ่ีปุ่ นนัน้แสนง่าย ลงทนุซือ้หม้อหงุข้าว กระทะ หม้อ ไม่เกิน 10000 เยน 

ก็สามารถประหยดัคา่ใช้จา่ยได้มากกวา่การไปซือ้อาหารส าเร็จรูปมากินเสียอีก ส าหรับกระทะกบัหม้อ 

ต้องดใูห้ดีว่า หอท่ีเราอยู่นัน้ใช้เตาแบบไหน หากเป็นหอ 1 จะใช้เตาแก๊สจดุไฟ ดงันัน้ให้ซือ้กะทะหรือ

หม้อแบบท่ีใช้กบัเตาแก๊สมา ถ้าเป็นหอโมมิจิ จะเป็นเตาแบบไฟฟ้า ดงันัน้ให้เลือกซือ้อุปกรณ์ท าครัว  

ให้ถกูต้องด้วย 

3. IC Card หรือเรียกอีกอย่างวา่ Icoca เป็นบตัรท่ีนิยมใช้ในภูมิภาคคนัไซ โดย IC Card ใบเดียวสามารถ

ใช้กับการซือ้ของในร้านสะดวกซือ้ การขึน้รถบัส การขึน้รถไฟ ได้ทัง้หมด เรียกว่าบัตรเดียว

ครอบจกัรวาล (ในเขตคนัไซ) ดงันัน้ควรท าเอาไว้จะถือเป็นการดีอย่างยิ่ง ส าหรับแหลง่ท่ีท า สามารถไป

ท าได้กบัเคร่ืองขายบตัรอตัโนมตัิท่ีตดิตัง้ประจ าจดุอยูใ่นสถานีรถไฟใหญ่ ๆ อยา่งเชน่ Umeda, Namba 

(ถ้าอยู่โอซาก้าแล้วละก็ ช่ือพวกนีจ้ะคุ้นหเูราอย่างมากแน่นอน เพราะเป็นสถานีรถไฟท่ีคนพลุกพล่าน

ท่ีสดุเน่ืองจากเป็นศนูย์กลางการเดนิรถ การค้า การทอ่งเท่ียวนัน่เอง) 

4. Universal Studio Japan 1 Year Pass อีกสิ่งหนึ่งท่ีขาดไม่ได้ (หรือขาดได้!?) ส าหรับการมาอยู่ท่ี       

โอซาก้าคือการซือ้บตัรเข้าเลน่สวนสนกุอย่าง USJ น่ีแหละ โดยตัว๋ปีมีราคาอยูท่ี่ 20000 เยนต้น ๆ หาก

ซือ้แล้วเราสามารถเข้ามาเล่นท่ีน่ีได้ทัง้ปี โดยไม่ต้องเสียเงินคา่เข้าอีก (จะมีวนัท่ีเข้าไมไ่ด้ด้วย ให้ไปเช็ค

อีกทีท่ีบตัร) ถ้าคิดว่าจะมาเลน่ท่ีน่ีเกิน 3 ครัง้ใน 1 ปีแล้วละก็ ควรซือ้อย่างยิ่ง เพราะการซือ้ตัว๋เข้าแบบ

ปกตต้ิองเสีย 7500 เยน ดงันัน้ถ้าจะมาเลน่หลายรอบ ควรซือ้ตัว๋ปีจะดีท่ีสดุ 



5. ก๊วนคนญ่ีปุ่ นเอกภาษาไทย ท่ีมหาวิทยาลัยโอซาก้าวิทยาเขตมิโนนัน้ เป็นวิทยาเขตท่ีมีสาขา

ภาษาตา่งประเทศตัง้อยู ่ดงันัน้จงึไมน่่าแปลกใจถ้าทางมหาวิทยาลยัจะเลือกให้เรามาอยูท่ี่น่ี เพราะเรา

จะได้เจอกับคนญ่ีปุ่ นท่ีสนใจในภาษาต่างประเทศท่ีหลากหลาย และแน่นอนว่าในจ านวนนั น้ก็มีคน

ญ่ีปุ่ นท่ีสนใจภาษาไทยอยู่ด้วย (มีเอกภาษาไทย) ซึ่งเหมือนเป็นธรรมเนียม ท่ีนักเรียนญ่ีปุ่ นเอก

ภาษาไทยจะจดัปาร์ตีเ้พ่ือต้อนรับคนไทย ลองถามไถ่จากเพ่ือน ๆ ท่ีรู้ดก็ูได้ หากอยากมีเพ่ือนเป็นคน

ญ่ีปุ่ นแล้วละก็ อย่าได้พลาดโอกาสนี ้สถานท่ีจดังานสว่นใหญ่จะเป็น ท่ีล็อบบีข้องหอ 1 (ท่ี ๆ เรามาเช็ค

ช่ือเข้าหอตอนมาถึงใหม่ ๆ นัน่แหละ) นอกจากนัน้เราสามารถไปเข้าเรียนวิชาภาษาไทยร่วมกับคน

ญ่ีปุ่ นในตกึเรียนส าหรับคนญ่ีปุ่ นได้อีกด้วย แตเ่ข้าเรียนทัง้ทีก็ควรจะเข้าให้สม ่าเสมอนะ หากมีการบ้าน

ก็ควรท าส่งด้วย สอนโดยอาจารย์ภาษาไทย ดงันัน้ไม่ต้องกลวัเร่ืองภาษา จะว่าไปนกัเรียนญ่ีปุ่ นเอก

ภาษาไทยนัน้พดูไทยชดักวา่คนไทยบางคนเสียอีกนะ 

 

           นาย ชนะบดณิทร์ ชลชาตติระกลู 

                                                                   คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญ่ีปุ่ น (BJ) ชัน้ปีท่ี 4 

 

 

 

 


