Diary in Japan (โครงการแลกเปลี่ยน Maple Program ของ Osaka University)
ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนว่า เพราะถูกบอกว่าให้ เขียนบันทึกนี ้ด้ วยรู ปแบบไดอารี่ ดังนัน้ แล้ วภาษาที่ใช้
ต่าง ๆ จะไม่ได้ เป็ นทางการมากนัก เรี ยกได้ ว่าเป็ นภาษาทั่วไปก็ว่าได้ จริ ง ๆ ตัวเราเองก็เขียนไดอารี่ ตลอด
ช่วงเวลาที่แลกเปลี่ยนเหมือนกัน แต่เพราะมันมากกว่า 500 หน้ า ดังนันแล้
้ วจึงสรุปความได้ ว่า ขอเลือกสิ่งที่คิด
ว่าน่าจะเป็ นประโยชน์แล้ วก็นา่ สนุกกับคนที่อา่ นจะดีกว่า
เราไม่ใช่คนชอบเที่ยวหรื อชอบไปไหนมากนัก แถมตอนเรี ยนอยู่ที่ไทยก็ไม่เคยอยู่หอมาก่อนเลยด้ วย
ดังนันแล้
้ วการไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปนตลอด
ุ่
1 ปี ในครัง้ นี ้ จึงถือว่าเป็ นสิ่งที่ท้าทายเราอย่างมาก เรื่ องอยูค่ นเดียวก็
ส่วนหนึ่ง แต่เรื่ องที่ท้าทายยิ่งกว่าคือ หากไปแลกเปลี่ ยนที่ญี่ปนแล้
ุ่ ว เราคงไม่สามารถบอกตัวเองได้ ว่า “จะไม่
เที่ยว” ได้ แน่นอน ถึงอย่างไรที่นนั่ ก็เป็ นประเทศในฝั นที่เราอยากไปเยือนด้ วยร่างกายตัวเองสักครัง้ แน่นอนว่า
เรื่ องเรี ยนนันต้
้ องเป็ นหลัก แต่สาหรับเราแล้ ว แต่ไหนแต่ไร คาว่า “เรี ยน” นัน่ ไม่ได้ หมายถึงการนัง่ ติดโต๊ ะแล้ วฟั ง
อาจารย์สอน แต่หมายถึงการค้ นคว้ า ค้ นหาข้ อมูลที่ตวั เองสนใจผ่านโลก ผ่านสังคมของจริ ง สรุ ปความได้ ว่า
เป้าหมายของการไปแลกเปลี่ยนครัง้ นี ้คือ “เพิ่มประสบการณ์ชีวิต” และ “เรี ยนรู้เรื่ องญี่ปน”
ุ่ ควบคูก่ นั ไป
อารัมภบทมามากพอแล้ ว เริ่ มบันทึกของจริ งกันเลยดีกว่า (อ้ อใช่ มีเรื่ องต้ องบอกอย่างหนึ่งก่อน นัน่ คือ
เรื่ องรู ปถ่าย เนื่องจากเราไม่ใช่คนชอบถ่ายรูป “มนุษย์” สักเท่าไหร่ แต่ชอบถ่ายรู ปประเภท “วิวทิวทัศน์” เสีย
มากกว่า ดังนันไม่
้ ต้องตกใจหากจะไม่ค่อยมีรูป “มนุษย์” ติดมา หรื อถ้ าคุณเห็นอะไรติดมากับภาพ ผมต้ องขอ
แสดงความเสียใจเป็ นอย่างยิ่งว่านัน่ เป็ นความรับผิดชอบของสายตาคุณแล้ ว)
วันแรกของการเดินทาง : 20 กันยายน 2016 ตอนถึงญี่ปนเป็
ุ่ นครัง้ แรกยังจาได้ ดีวา่ พายุเข้ า ท้ องฟ้ามีแต่เมฆ
สีดาครึม้ ตลอด รอบข้ างที่มีแต่คนญี่ปนท
ุ่ าให้ เราประหม่าอยู่ไม่น้อย แต่กระนันก็
้ ยงั พอใจชื ้นอยู่ได้ บ้างที่ฟังพวก
เค้ าออก หลัง ผ่านด่านตรวจคนเข้ า เมื องออกมา เราก็ ยืน รออยู่บริ เวณล็อบบีข้ องสนามบิน เนื่ องจ ากทาง
มหาวิทยาลัยโอซาก้ าบอกไว้ ว่าจะส่งคนมาติดต่อเราช่วง 9 โมง ยังเหลือเวลาอีกชัว่ โมงนิด ๆ ตอนนันแหละที
้
่
เริ่ มปล่อยไก่ตวั ใหญ่เข้ าอย่างจัง ที่ล็อบบี ้เราเห็นคนเอเชียที่คล้ าย ๆ กับคนไทย ด้ วยความที่อยากจะมีจดุ พึ่งพิง
ก็เลยเดินไปหาแล้ วทักด้ วยภาษาไทย แต่จากสีหน้ าของอีกฝ่ าย เราก็พอจะเดาได้ แล้ วว่าเค้ าฟั ง เราไม่ร้ ู เรื่ อง
แต่เพราะเห็นว่าเป็ นนักเรี ยนเหมือนกัน เลยคิดว่าคงพูดภาษาญี่ ปนได้
ุ่ พอลองทักเป็ นภาษาญี่ ปนดู
ุ่ ถึงได้ ร้ ู ว่า
เค้ าเป็ นคนเวียดนาม และคนเวียดนามคนนี ้ก็เป็ นคนที่จะมาเป็ นเพื่อนข้ างห้ องเราภายหลังอีกด้ วย

การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยโอซาก้ า : ถึงเวลานัด 9 โมง ก็มีพนักงานจากทางมหาวิทยาลัยถือป้ายสีเหลือง ๆ
มี ข้อ ความว่า CJLC ยื นอยู่ต รงทางออก หลัง จากเราเข้ าไปหา เค้ าก็ ให้ เราซื อ้ ตั๋ว รถลี มูซี น บัส ซึ่ง มุ่ง ตรงสู่
สนามบินอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่า “สนามบินโอซาก้ า (ชื่อเล่น อิ ตามิ)” สนามบินที่เราอยู่ตอนนี ้คือ “สนามบิน
คันไซ” ก็ไม่ร้ ู ทาไมใช้ ชื่อคล้ ายกัน หลายครัง้ ที่เราแยกไม่ออกระหว่าง 2 สนามบินนี ้ ตอนแรกนึกว่าเป็ นการ
เดินทางที่ ทรหด แต่ในความเป็ นจริ ง พอได้ ลองแล้ วปรากฏว่าเข้ าใจง่ ายมาก หลัง จากนั่ง รถลี มูซี นบัสจาก
สนามบินคันไซจนถึงสนามบินโอซาก้ า (อิตามิ) ราว ๆ 1 ชัว่ โมงครึ่ง ก็มาถึงปลายทาง จากที่นี่ เราต้ องนัง่ รถไฟ
ที่เรี ยกกันว่า “โมโนเรล” วิ่งตรงจาก “สนามบินโอซาก้ า” ถึงสถานี “ไซโตะนิชิ” ตอนแรกนึกว่านัง่ ต่อเดียวถึง แต่
ปรากฎว่า ต้ องเปลี่ยนสายที่ “บัมพาขุคิเน็นโคเอ็น” เพื่อจะไปให้ ถึงปลายทางจริ ง ๆ ของเรา จากตรงนี ้ใช้ เวลา
ประมาณ 40 นาที พอมาถึงสถานี “ไซโตะนิชิ” แล้ ว สิ่งแรกที่ทาให้ เรารู้สกึ ประหลาดคือ ทางออก ปกติแล้ วตอน
อยู่ที่ไทยเราจะชินกับทางออกที่ต้องเดินลงมาด้ านล่าง ไม่เคยเดินออกทางด้ านบนมาก่อน แถมพอมาถึง ฝนก็
พร้ อมใจกันเทลงมาแบบหนักสุด ๆ ตอนแรกคิดว่าต้ องฝ่ าฝนไปให้ ถึงหอ แต่ปรากฏว่าเจอกับพนักงานของทาง
มหาวิทยาลัยที่มารับ (คงเห็นว่าฝนตก) เค้ าเลยให้ เรานัง่ รถยนต์แล้ วไปส่งให้ ถึงหน้ าหอ จะเรี ยกว่า VIP ก็ได้ แฮะ

ว่ าด้ วยเรื่ องของหอ : หอที่ทุกคนต้ องมาเพื่อเช็คชื่อก็คือหอที่มีชื่อว่า “หอ 1” (บางทีเราก็อยากถามคนตังชื
้ ่อ
เหมือนกันว่าทาไมตังง่
้ ายจนไม่คดิ ว่ามันจะเป็ นชื่อหอ) ตรงส่วนของล็อบบี ้ หอที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี ้มีหลายหอ
แต่หอที่เรามักคุ้นเคยกันก็คือ “หอ K” หอนี ้สงวนไว้ เฉพาะผู้หญิงเท่านัน้ เป็ นหอที่ได้ ยินว่าสบายที่สดุ เนื่องจาก
มีห้องน ้าในตัว แต่ก็เงียบเหงาที่สดุ เพราะแต่ละชันมี
้ คนน้ อย ชันนึ
้ งน่าจะมีประมาณ 8 คน นอกจากหอนี ้แล้ วยัง
มี “หอ 1” ซึง่ ก็คือหอที่ทกุ คนต้ องไปเช็คชื่อ ผู้ชายส่วนใหญ่จะถูกส่งมาที่หอนี ้แหละ ชัน้ 3 กับชัน้ 4 ของหอนี ้เป็ น
ส่วนของผู้ช าย ส่วนชัน้ 5 เป็ นส่วนของผู้หญิ ง ในหอนี น้ ัน้ ห้ องนา้ ห้ องครัว รวมถึง ห้ องซักผ้ าต้ องใช้ ร่วมกัน
ห้ องทุกห้ องจะเป็ นห้ องเดี่ยว มีขนาดเล็ก (สาหรับเราจัดว่ากาลังดี) มี WIFI พร้ อมใช้ กบั เฟอร์ นิเจอร์ ไว้ ด้วย สิ่งที่
มีในห้ องทุกห้ องจะเป็ น โต๊ ะ เก้ าอี ้ ชันวางของ
้
ตู้ใส่ของ ตู้เสื ้อผ้ า เตียงนอน ถังขยะ ตู้ขนาดเล็กพร้ อมลิ ้นชักล็อค

ชันนึ
้ งจะมีห้องประมาณ 28 ห้ อง เรี ยกได้ ว่าครึกครื น้ ที่สดุ ก็วา่ ได้ ถามว่าทาไมถึงรู้ละเอียดขนาดนี ้ ก็เพราะเราได้
อยู่ “หอ 1” นี่แหละ ในหอนี ้แต่ละชันจะแบ่
้
งกลุม่ นักเรี ยนง่าย ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่ม U Program กับ M Program
โดย M ก็แน่นอนว่าคือพวกเรา Maple นัน่ เอง นักเรี ยนที่มาจะมีแต่ระดับมหาวิทยาลัย แล้ วก็มีความรู้พื ้นฐาน
ทางภาษาญี่ ปนในระดั
ุ่
บที่พดู ได้ แล้ ว กับอีกกลุ่มคือ U ซึ่งก็คือ University หรื อก็คือพวกที่มาเรี ยนต่อเพื่อสอบ
เข้ า มหาวิทยาลัย ของญี่ ปุ่น ดัง นัน้ พวกนี จ้ ะยัง เป็ นเด็กมัธ ยมที่ พึ่ง จบมาหมาด ๆ และยัง ไม่ค่อยมี ความรู้
ภาษาญี่ปนเท่
ุ่ าไหร่ (แต่หลายคนคนก็มี แถมคล่องด้ วย) หากจะคุยกับพวกเค้ า คงต้ องใช้ ภาษาอังกฤษแทน
เริ่มต้ นชีวิตเด็กหอ ณ ต่ างแดน : คนที่อยู่บ้านใจกลางเมืองทังชี
้ วิตแบบเรา พอต้ องมาใช้ ชีวิตคนเดียวแบบนี ้
กลับรู้ สึก … ตื่นเต้ นอย่างบอกไม่ถูก สิ่ ง แรกที่ เรารู้ สึกหลัง อยู่หอมาได้ 1 วันก็ คือ ชี วิตที่ ไ ทยกับชี วิตที่ ญี่ปุ่น
ต่อจากนี ้จะเปลี่ยนไปอย่างมาก เนื่องจากที่มิโน (ชื่อเขตที่พวกเราอาศัยอยู่ อยู่ส่วนบนสุดของจังหวัดโอซาก้ า)
สามารถใช้ คาว่า “บ้ านนอก” ได้ อย่างเต็ม รู ปแบบ ถึง เราจะพูดว่าบ้ านนอก แต่ไ ม่ไ ด้ มี ความหมายเชิ ง ลบ
แต่อย่างใด ต้ องบอกว่าเป็ นสถานที่ที่สงบ ห่างไกลตัวเมือง และผู้คนก็ไม่มากเท่าไหร่ สภาพแวดล้ อมของที่นี่
ห้ อมล้ อมไปด้ วยภูเขา ป่ าใหญ่และแม่น ้า เป็ นเมืองแห่ง “ครอบครัว” ของจริง ถามว่าทาไมเรี ยกแบบนัน้ ก็เพราะ
ตังแต่
้ ก้าวแรกที่มาถึงที่นี่ ก็พบคุณแม่ยงั สาวหลายคนมาก พร้ อมกับเด็ก ๆ หน้ าตาน่ารักอีกมากมาย หากบอก
ว่าอัตราการเกิดของคนญี่ปนลดลง
ุ่
พอมาอยู่ที่มิโนนี ้แล้ ว เราจะไม่อยากเชื่อเลยจริ ง ๆ เพราะตลอดการใช้ ชีวิต
1 ปี ที่หอนี ้ เราได้ ยินเสียงเด็ก ๆ เล่นกันไม่เคยขาดจากทางหน้ าต่างห้ อง การไปซื ้อของกินของใช้ ที่นี่นนั ้ ไม่ยาก
และไม่ต้องเรื่ องมาก เนื่องจากมีซุปเปอร์ มาเก็ตเพียงแห่งเดียว เราจึงไม่จาเป็ นต้ องเสียเวลาเลือกว่าจะซื ้อของที่
ไหนดี โดยอยู่ใกล้ กบั สถานีรถไฟโมโนเรล “ไซโตะนิชิ” เป็ นห้ างสรรพสินค้ า 2 ชัน้ ชันบนจะมี
้
ร้าน Seria ซึ่งเป็ น
ร้ าน 100 เยน ต้ องการอะไรที่นี่มีหมด ดังนันเราจึ
้
งไปใช้ บริ การที่นี่บอ่ ยมากในช่วงแรก ๆ ของการอยู่หอ ส่วนชัน้
ล่างเป็ นแหล่งของสด ผัก ผลไม้ อาหารสาเร็ จรูป ข้ าวสาร ของกิน และของใช้ ทกุ อย่างอยู่ที่นนั่ สามารถไปเลือก
ซื ้อกันได้ นอกจากนี ้ หากใครไม่ชอบกินน ้าจากก๊ อกน ้าหรื อไม่อยากเสียเงินซื ้อน ้าเปล่าแล้ วล่ะก็ สามารถซื ้อขวด
ของที่นี่ (วางขายอยู่ใกล้ กับเคาน์เตอร์ คิดเงิน) เพื่อเอาไปเติมน ้าเปล่าฟรี จากตู้ของ おいしい水 ได้ อีกด้ วย
แต่จากัดจานวนเติม ได้ วันละไม่เ กิน 2 ขวด และจ าเป็ นต้ องมีบตั รสมาชิกของทางห้ างเสียก่อน การทาบัตร
ก็ไม่ยาก แค่เดินไปหาประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ใกล้ ๆ กับเคาน์เตอร์ คิดเงิน แล้ วบอกเค้ าว่าจะมาทาบัตรสมาชิก
เค้ าจะให้ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ จากนันก็
้ จะได้ บตั รมา โดยบัตรนี ้เราสามารถเติมเงินเข้ าไปเพื่อใช้ ซื ้อของจาก
ทางห้ างได้ คนที่ ไ ม่อยากพกเหรี ยญควรทาบัตรนี ไ้ ว้ ด้วย ถัดจากเรื่ องห้ างก็คือเรื่ องร้ านสะดวกซื อ้ แฟมิ ลี่ มาร์ ทนันอยู
้ ่ใกล้ กบั สถานีของรถไฟฟ้าโมโนเรล ไม่ว่าใครก็ตามที่มาถึง จะต้ องเห็นแฟมิลี่มาร์ ทนี่ก่อนเป็ นอันดับ

แรกแน่นอน ตอนแรกสุดที่เรามา มันมีแค่สาขาเดียว แต่ล่าสุดประมาณต้ นปี 2017 ก็ได้ สร้ างสาขาใหม่ขึ ้นมา
ใกล้ หอกว่าเดิม โดยจะอยู่ตรงสี่แยกเยือ้ งที่ทาการไปรษณี ย์นั่นเอง หากใครไม่อยากเดินมาไกล (จากหอถึง
ซุปเปอร์ ม าเก็ ตใช้ เ วลาประมาณ 20 นาที และจากหอถึงแฟมิลี่ม าร์ ทที่ใกล้ ที่สุดใช้ เวลาประมาณ 10 นาที )
ก็สามารถไปซื ้ออาหารกินกันได้ ที่โรงอาหารของทางมหาวิทยาลัย โดยจะอยูด่ ้ านล่าง ถัดจากตึกเรี ยนของเราไป
อีก อาหารที่ขายในโรงอาหารจะมีราคาถูกกว่าข้ างนอกเท่าหนึ่ง และมีร้านสะดวกซื ้อเล็ก ๆ พร้ อมกับสหกรณ์
ให้ บริ การอยู่ด้วย สาหรับใครที่ไม่ร้ ู จะไปยังไง ไม่ต้องกังวลเพราะจะมีคนนาทัวร์ ทุกส่วนที่จาเป็ นสาหรับเรา
ภายหลัง
เรื่ องเล่ าจากกาลเก่ าที่เคยเยือน : อธิบายรายละเอียดคร่ าว ๆ ของการใช้ ชีวิตมามากพอ ต่อไปคงเป็ นเรื่ อง
เล่าจากตัวเรานี่แหละ หอที่เ ราได้ อยู่คือหอ 1 แน่นอนว่าเป็ นหอที่ครึ กครื น้ เราได้ อยู่ห้อง 1317 เป็ นห้ องที่ มี
หน้ าต่างหันเข้ าหาทิศตะวันออก มองออกไปก็จะเห็นทางเดินที่ใช้ เดินขึ ้นเพื่อเข้ ามาที่มหาวิทยาลัย ทุกเช้ าเราจะ
ตื่นก่อนตะวันขึ ้นเพื่อมานัง่ ชมวิวธรรมชาติที่ข้างหน้ าต่างเสมอ สารภาพตามตรงว่าเราไม่เคยตื่นหลังตีห้าเลย
ตังแต่
้ วนั แรกจนถึงวันสุดท้ ายของการอยู่ที่นี่ แม้ จะเป็ นวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เราก็ตื่นราว ๆ ตีสี่
หรื อตีสี่ครึ่ งตลอด ถามว่าทาไมถึงตื่นเช้ าได้ ทุกวันแบบนัน้ ก็คงเพราะไม่อยากให้ ทุกวินาทีที่ได้ อยู่ที่นี่เสียไป
เพราะไม่วา่ ยังไง นี่ก็เป็ นสถานที่ที่เราใฝ่ ฝั น และเราก็เชื่อว่าน้ อง ๆ ทุกคนก็คงคิดเหมือนกัน ถึงได้ เลือกมาที่นี่

ยามเช้ าที่หอสงบมาก คงเพราะยังไม่คอ่ ยมีคนตื่นกันซักเท่าไหร่ จากที่สงั เกต ส่วนใหญ่จะเริ่ มตื่นราว ๆ
7 โมง คลาสเรี ยนของที่มหาวิทยาลัยนี ้เริ่ มตังแต่
้ 8.50 น. เป็ นต้ นไป จนถึง 17.50 น. เรื่ องรายละเอียดการเรี ยน
ทุก คนคงจะได้ ฟั ง กัน ตอนเข้ า ปฐมนิ เ ทศ หลัก ๆ แล้ ว วิ ช าที่ ส ามารถเลื อ กเรี ย นได้ จ ะมี ทัง้ สายภาษากับ
สายวัฒนธรรม สายภาษาคือสายสาหรับคนที่อยากฝึ กทักษะฟั ง พูด อ่าน เขียน ถึงจะได้ ไม่เน้ นไปที่เพื่อการ
สอบวัดระดับมากมายนัก แต่ก็จดั ว่าเพิ่มความรู้ให้ กบั เราได้ เป็ น อย่างดี ตอนเทอมแรกเราลงแต่วิชาสายนี ้แหละ
อีกสายหนึง่ ก็คือสายวัฒนธรรม แน่นอนว่ามีหลากหลาย เช่นการชงชา การเขียนพูก่ นั ประวัตศิ าสตร์ ญี่ปนุ่ และ

อื่ น ๆ อี ก มากมาย ส าหรั บ ใครที่ อ ยากเลื อ กสายนี ้ แนะก่ อ นเลยว่ า ต้ อ งมี พื น้ ฐานภาษาระดับ หนึ่ ง แล้ ว
เพราะไม่อย่างนันอาจจะฟั
้
งที่อาจารย์สอนไม่ร้ ู เรื่ องก็เป็ นได้ เรื่ องเรี ยนกล่าวไปแล้ ว ต่อมาคงไม่พ้นเรื่ องเที่ยว
เนื่องจากที่นี่อยูห่ า่ งจากตัวเมืองพอสมควร หากชอบไปเที่ยวในตัวเมืองแล้ วละก็ จัดว่าไม่คอ่ ยสะดวกซักเท่าไหร่
เพราะต้ องนั่ง รถไฟไปตัว เมื องราว ๆ 1 ชั่ว โมงครึ่ ง แต่ถ้าหากสนใจที่ เที่ ย วธรรมชาติละก็ แนะนาให้ ไ ปที่
สวน สาธารณะที่อยู่ที่สถานีบมั พาขุคิเน็นโคเอ็น ที่นนั่ เป็ นสวนขนาดใหญ่ กินพื ้นที่หลายกิโลเมตร เป็ นสวนที่
สวยและได้ บรรยากาศธรรมชาติมาก ๆ เราชอบไปที่นี่ เพราะนอกจากมีสวนแล้ วยังมีห้างสรรพสินค้ าให้ เลือกซื ้อ
ของใช้ จาเป็ นเช่นเสื ้อผ้ าแบรนด์ยนู ิโคล่ได้ อีกด้ วย (มีร้านอาหารไทยด้ วย หากันให้ เจอนะ)
ชี วิ ต ส่ว นใหญ่ ส าหรั บ เราที่ ไ ด้ ทุน จาก JASSO และไม่ไ ด้ ท างานพิ เ ศษนัน้ ก็ จ ะวนอยู่แ ค่ไ ม่กี่ อ ย่า ง
พยายามจะใช้ ให้ ค้ มุ ค่าที่สุดตามแบบฉบับของตัวเอง ถึงตรงนี ้ก็อยากแนะนาไว้ ด้วยว่า ลองหัดเขียนไดอารี่ ดู
จริ ง ๆ ด้ วยก็ได้ มันอาจจะไม่จาเป็ นต้ องเขียนลงบนสมุด แต่อาจจะพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ ซงึ่ สะดวกและเร็วกว่า
ถามว่าทาไมถึงให้ ทาแบบนัน้ ก็เพราะความประทับใจและเรื่ องราวนัน้ ในแต่ละวันที่ได้ อยู่ที่นี่มีหลากหลาย
ความประทับใจที่ผา่ นเข้ ามา และในจานวนนัน้ มันก็มากเหลือเกิน เกินว่าจะจาได้ ทกุ รายละเอียด หากอยากดึง
ความประทับใจนี ้กลับมาอีกครัง้ หลังจากเรากลับไทยไปแล้ วล่ะก็ การเขียนบันทึกก็ดจู ะเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด
เราเองก็เหมือนกัน มีหลายเรื่ องที่ลืมไปแล้ ว แต่พอย้ อนกลับมาอ่านไดอารี่ ของตัวเอง ก็อมยิ ้มทุกครัง้ เหมือนกับ
ว่าเรื่ องราวเหล่านันมั
้ นย้ อนกลับคืนมา ใช้ เวลาแค่ไม่กี่นาทีเขียนบันทึกประสบการณ์ดี ๆ ลงไป แต่ผลตอบแทน
ที่ได้ รับกลับมา มันมีคา่ เกินกว่าการประเมินมากนักนะ
ตอนอยู่ที่ญี่ปนุ่ ทางมหาวิทยาลัยพาไปเที่ยวหลายที่ แต่ที่ไหนบ้ างนัน้ ให้ ไปลุ้นกันเอาเอง เพราะเราไม่ร้ ู
ว่าเค้ าจะพาไปที่เดิมหรื อเปล่า หากเล่าหรื อเอารูปมาลง เกรงว่าจะทาให้ น้อง ๆ หมดสนุก แต่ถ้าจะไม่ให้ ยกอะไร
ขึ ้นมาเลยคงจะน่าเสียดายพอสมควร เพราะงันจะเล่
้
าแบบคร่าว ๆ และลงรูปซักที่สองที่ก็แล้ วกัน

นี่เป็ นภาพที่เราถ่ายตอนอยู่ที่โรงแรมที่ทางมหาวิทยาลัยพาไปพัก รู้สึกเราจะมีดวงกับทิศตะวันออกนะ ขนาด
มาอยูท่ ี่โรงแรมยังได้ ห้องพักที่หนั หน้ าหาทิศตะวันออกเลย เป็ นภาพของจังหวัดหนึง่ ซึง่ อยูต่ ดิ ทะเล ด้ านหนึง่ เป็ น
ทะเล ด้ านหนึ่งเป็ นภูเขา เรี ยกได้ ว่าเป็ นความงดงามที่ ยากจะเอ่ย การท่องเที่ยวคราวนี ้เป็ นการเที่ยวแบบ 2 วัน
1 คืน ปกติแล้ วการท่องเที่ยวที่มหาวิทยาลัยจัดให้ จะมี 2 แบบ คือแบบไปเช้ าเย็นกลับ กับแบบค้ างคืน โดยเรา
สามารถเลือกได้ ว่าจะไปหรื อไม่ไป แต่ต่อให้ เราเคยไปแล้ วก็แนะนาให้ ไป เพราะสภาพแวดล้ อม สถานะภาพ
ในคราวนีข้ องเราถือเป็ นสิ่งที่มีแค่ตอนนี ้เท่านัน้ ดังนันถึ
้ งจะเป็ นสถานที่เดิม ๆ แต่การได้ ไปกับเพื่อนต่างชาติ
ได้ ไปกับทางมหาวิทยาลัยก็เป็ นประสบการณ์ดี ๆ ที่หาได้ ยากนะ

ว่ าด้ วยเรื่ องของการเรี ยนกับวิชาเล็ก ๆ น้ อย ๆ : ถึงทุกคนที่ไปจะต้ องเข้ ารับฟั งการบรรยายเกี่ยวกับวิ ชา
เรี ยนอยู่แล้ ว แต่เราก็ขอเล่ารายละเอียดคร่ าว ๆ สาหรับการเรี ยนที่นี่ให้ คนที่สนใจฟั งหน่อยก็แล้ วกัน การเรี ยน
ให้ ผ่านมาตรฐานของทางมหาวิทยาลัยโอซาก้ านัน้ จาเป็ นต้ องเก็บหน่วยกิตตลอด 1 ปี ให้ ครบ 30 หน่วยกิต
หรื อเกินกว่า 30 หน่วยกิตเท่านัน้ หากต่ากว่านัน้ ถื อว่าไม่ ผ่าน วิชาแต่ละวิชานัน้ แบ่งย่อย ๆ เป็ น 2 กลุ่ม คือ
วิ ช าสายภาษา (ไม่ว่า จะเป็ นฟั ง พูด อ่ า น เขี ย น) วิ ช าพวกนี จ้ ะมี ห น่ว ยกิ ต เท่ า กับ 1 และอี ก กลุ่ม คื อ วิ ช า
สายวัฒนธรรม (ไม่วา่ จะเป็ นการเขียนพูก่ นั การชงชา ประวัตศิ าสตร์ และอื่น ๆ) วิชาพวกนี ้จะมีหน่ว ยกิตเท่ากับ
2 ดังนันแล้
้ ว เราสามารถเลือกวิชาทัง้ 2 กลุ่มนี ้ผสมกัน แล้ วจัดเป็ นตารางเรี ยนของเราขึน้ มาได้ ในเทอมแรก
ให้ เราเลือกเลยว่าอยากลงกี่ตวั สมมติวา่ เทอมแรกลงไปแล้ ว 20 หน่วยกิต ส่วนเทอมที่สองอยากจะไปเที่ยวเล่น
บ้ าง และเหลืออีกแค่ 10 หน่วยกิต จะลงแค่ 10 หน่วยกิตก็ยงั ได้ หรื อถ้ าเกิดว่าเทอม 2 มีวิชาที่น่าสนใจเยอะ
จะลง 20 หน่วยกิตก็ไม่ว่ากัน อนึ่ง สาหรับใครที่ได้ ทนุ การศึกษาของ JASSO บังคับว่าต้ องลงเรี ยนเทอมละ 14
หน่วยกิตขึ ้นไป ดังนันจะต้
้ องเก็บหน่วยกิตทังสองเทอมแบบ
้
15/15 หรื อ 14/16 หรื อมากกว่านันเท่
้ านัน้

วิชาของเทอม 1 กับเทอม 2 นันจะเปลี
้
่ยนไปบางวิชา ให้ ดูในหนังสือคู่มือที่เราจะได้ รับ แจกดี ๆ ด้ วย
ในเรื่ องตึกเรี ยนของเรานัน้ จะเป็ นตึกเล็ก ๆ มี ทงั ้ หมด 5 ชัน้ เป็ นตึกที่ทาการของ CJLC ตึกนีอ้ ยู่ใกล้ สนาม
เทนนิสซึ่ง อยู่ใกล้ หอ K ซึ่งอยู่ใกล้ หอ 1 โดยปกติเราจะเรี ยนกันที่ชนั ้ 3 และมี เรี ยนที่ชัน้ 2 บ้ างเป็ นบางวิช า
โดยจะขอไล่เรี ยงกันแต่ละชันดั
้ งนี ้
1. ชัน้ 1 จะมีศนู ย์ของ CJLC ที่คอยทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษาและดาเนินเรื่ องราวต่าง ๆ ตลอด 1 ปี ที่อยู่ที่นี่
โดยจะมีบอร์ ดกิจกรรมติดไว้ (เข้ าประตูไปอยูด่ ้ านขวามือ) ในบอร์ ดนันจะมี
้
ใบปลิวต่าง ๆ ทังกิ
้ จกรรมที่
เกี่ ยวข้ องกับเรา กิจกรรมที่น่าสนใจที่จัดขึน้ ในโอซาก้ า กิ จกรรมตามฤดูกาล เราสามารถเช็คได้ ที่นี่
นอกจากนันยั
้ งมีห้องพักอาจารย์ แต่ปกติแล้ วเราจะไม่คอ่ ยได้ เข้ าซักเท่าไหร่หรอก
2. ชัน้ 2 จะมีทงห้
ั ้ องเรี ยนและห้ องสมุด โดยในห้ องสมุดนันจะแบ่
้
งเป็ นส่วนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเราสามารถ
เข้ าไปใช้ คอมของทางมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องมีบตั รห้ องสมุดเสียก่อน (บัตรเคลือบสีเขียว) โดยคอม
มีทงั ้ หมด 5 เครื่ อง ในส่วนของห้ องสมุดก็ มีหนังสือมากมาย และในช่วงที่ จัดทริ ปพาเที่ยวของทาง
มหาวิทยาลัย จะมีการนาหนังสือที่เกี่ยวข้ องกับสถานที่นนมาวางไว้
ั้
ให้ เราได้ อา่ นกันด้ วย
3. ชัน้ 3 ห้ องเรี ยน
4. ชัน้ 4 ...นั่นสิ มีอะไรอยู่ชนั ้ 4 นะ ปกติไ ม่เคยขึน้ ไปเลยซักครั ง้ เหมือนจะเคยอ่านรายละเอียดของ
แต่ละชันอยู
้ ่ แต่เพราะไม่ได้ สาคัญมากนัน่ แหละถึงได้ ลืม เอาเป็ นว่าลองไปดูก็ไม่เสียหาย
5. ชัน้ 5 ห้ องทางานของอาจารย์ ต่างกับห้ องพักอาจารย์ ตรงที่ว่าห้ องนี ้จะเป็ นห้ องส่วนตัวของอาจารย์
แต่ละท่านเลย อาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเราส่วนใหญ่ถ้าไม่มีคาบก็จะอยู่ที่ชนนี
ั ้ ้แหละ แต่หากวันไหน
ไม่มีคาบที่ทา่ นสอนเลย ส่วนใหญ่ทา่ นจะไม่คอ่ ยมาซักเท่าไหร่ แนะนาให้ จดอีเมล์ของอาจารย์ที่ปรึกษา
เอาไว้ ด้วย เผื่อต้ องใช้ ปรึกษาเรื่ องต่าง ๆ ทังเรื
้ ่ องเรี ยนและกิจกรรม (สาคัญมาก)
คร่าว ๆ ของตึกเรี ยนก็จะประมาณนี ้ ถึงตอนนี ้บางคนคงรู้สึกตัวแล้ วว่า “แล้ วคนญี่ปนที
ุ่ ่เรี ยนเอกภาษา
เค้ าเรี ยนกันที่ไหน” คาตอบก็คือ “เรี ยนคนละตึก” ตึกของเรานันอยู
้ ่แนวด้ านหลังของมหาวิทยาลัย แต่ตกึ ที่คน
ญี่ปนเรี
ุ่ ยนกันนันจะเป็
้
นตึกด้ านหน้ า พูดง่าย ๆ คือแยกกันเรี ยนระหว่างเรากับคนญี่ปนนั
ุ่ น่ เอง หากใครอยากคุย
กับคนญี่ ปนละก็
ุ่
แนะนาว่าไปที่โรงอาหารที่อยู่ใกล้ ตึกเรี ยนของพวกเค้ า (โรงอาหารที่พูดถึงในตอนต้ นนั่ นล่ะ)
ช่วงกลางวันจะมีนกั เรี ยนญี่ ปนหลายคนไปกิ
ุ่
นอาหารกันที่นนั่ บอกเลยว่าคนเยอะมาก ถ้ าไปสายละก็ จะไม่มี
ที่นงั่ เอานะ

กลับมาพูดถึงเรื่ องวิชาเรี ยน ในบรรดาวิชาต่าง ๆ มันก็จะมีวิชาแปลก ๆ ที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีด้วย
อยู่หลายวิชา ขอยกตัวอย่างวิชาแปลก ๆ ที่เราได้ เข้ าไปสัมผัสประสบการณ์มาเล่าสู่กนั ฟั งนะ โดยวิชาที่เราจะ
ยกมามีอยู่ 2 วิชา วิชาพวกนี ้เป็ นวิชาสายวัฒนธรรม นัน่ หมายความว่ามีหน่วยกิต 2 หน่วยกิตนัน่ เอง โดยวิชา
แปลก ๆ ที่อยากแนะนาเป็ นวิชาแรกคือ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ของญี่ปุ่น วิชานี ้จะสอนเรื่ องราวของสังคมญี่ ปนุ่ ผ่าน
อุลตร้ าแมนและมาสไรเดอร์ โดยมีการเปรี ยบเทียบว่าอุลตร้ าแมนเกิดมาจากอะไร ในแง่ความเชื่อ มีตวั ตน
อย่างไรในสายตาคนญี่ปนุ่ และมาสไรเดอร์ มีบทบาทอย่างไรและสะท้ อนอะไรในสังคมญี่ปนบ้
ุ่ าง สาหรับใครที่
ชื่นชอบซุปเปอร์ ฮีโร่ สองคนนี ้ละก็ บอกเลยว่าอย่าพลาด แถมให้ อีกนิดคือ การสอบของวิชานี ้นันเป็
้ นการสอบ
แบบเปิ ดตาราเต็มรู ปแบบ โดยหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบ อาจารย์จะบอก “หัวข้ อการสอบ” ให้ แล้ วให้ เราไปคิด
คาตอบมาเอง สามารถหาข้ อมูลผ่านอินเตอร์ เน็ตแล้ วจด สรุ ปข้ อมูลลงมาในกระดาษ และสามารถเอาเข้ าไป
อ่านในห้ องสอบได้ ด้วย จริ ง ๆ ต้ องบอกว่า เอาไปลอกในห้ องสอบได้ จะถูกกว่า แต่สิ่งสาคัญก็คือ ข้ อมูลที่หาได้
นัน้ ต่อให้ เราปริ น้ ออกมาและนาเข้ าห้ องสอบ แต่ไม่สามารถส่งทัง้ ๆ อย่างนัน้ ได้ เราจาเป็ นต้ องเขียนลงใน
กระดาษคาตอบที่อาจารย์จดั มาให้ เท่านัน้ ดังนันแล้
้ วต้ องสรุป ย่อข้ อมูลที่หามาให้ เหลือแค่ 1-2 หน้ าด้ วย เพราะ
เวลาในการสอบคือ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ดังนัน้ แล้ วหากมัน่ ใจว่าเขียนทัน จะจัดไปซัก 4-10 หน้ าก็ตามสะดวก
ส่วนอีกวิชาที่อาจจะไม่แปลกซักเท่าไหร่ แต่น่ากลัวใช่เล่นคือ วิญญาณหลอนของญี่ปุ่น ก่อนจะเล่า บอกก่อน
ว่าเราเป็ นคนกลัวผี แต่เพราะกลัวนี่แหละถึงอยากจะท้ าทายลองลงเรี ย นดู และบทสรุ ปที่ได้ คือ เรื่ องบางเรื่ อง
อย่าไปท้ าทายมันเลยดีกว่า เพราะจนถึงตอนนี ้ เสียงกร๊ อบแกร๊ บของจูออนยังคงติดหูเราไม่จางหาย... วิชานี ้นัน้
สอนโดยอาจารย์คนเดียวกับที่สอนวิชาซุปเปอร์ ฮีโร่ของญี่ปนุ่ แต่วิชานี ้จะเปิ ดสอนในเทอม 2 และเนื่องจากเป็ น
วิชาสายวัฒนธรรม ทาให้ มีหน่วยกิตเท่ากับ 2 รายละเอียดวิชานี ้คือ จะมีการสอนเรื่ องราวเกี่ยวกับความเชื่อ
เรื่ องภูตผีและวิญญาณของญี่ปนุ่ ว่าเกิดขึ ้นมาได้ อย่างไร ความเชื่อของคนญี่ปนเกี
ุ่ ่ยวกับเรื่ องทางวิญญาณนัน้
เป็ นอย่างไร และจะมีการฉายภาพยนตร์ หนังผีเวอร์ ชนั่ ภาษาญี่ปนและอั
ุ่
งกฤษให้ เราดูด้วย ความหลอนมันอยู่
ตรงนี ้ สาหรับใครที่ชอบดูหนังผีคงไม่ใช่เรื่ องน่ากลัวซักเท่าไหร่ แต่สาหรับเรา การปิ ดไฟห้ องจนมืดหมดแล้ วเปิ ด
จอโปรเจคเตอร์ ฉายหนังผีพร้ อมเสียงสตูดิโอระดับเซอร์ ราวด์นนั ้ เป็ นประสบการณ์ที่ไม่อยากไปลองอีกเป็ นครัง้
ที่... 15 ล่ะมัง้ (เนื่องจากคลาสเรี ยนใน 1 เทอมจะเรี ยนวิชานัน้ ๆ ประมาณ 14-15 ครัง้ ) แน่นอนว่าไม่ได้ เปิ ดให้ ดู
ทุกครัง้ แต่กระนันหากได้
้
เปิ ดแล้ วละก็ จะดูยาวจนหมดคาบ ใครที่ชอบเรื่ องแบบนี ้บอกเลยว่าห้ ามพลาด ส่วน
ใครที่ ไม่ชอบเรื่ องแบบนี ้ บอกเลยว่าถ้ าคิดจะลอง ใจต้ องนิ่งนะ ภาพยนตร์ ที่เอามาเปิ ดที่เด่น ๆ จะเป็ นเรื่ อง
เดอะริ งค์ กับจูออน สาหรับเราแล้ ว เราไม่เคยดูสองเรื่ องนี ้ นัน่ ทาให้ เราไม่เคยพบเจอกับความน่ากลัวของมัน
มาก่อน เรื่ องเดอะริ งค์ยงั ไม่เท่าไหร่ (เงยหน้ าดูบางฉาก) แต่เรื่ องจูออน... ต้ องบอกว่าสุดจะทน อาจจะเป็ นคน

เดียวในห้ องก็ได้ ที่ก้มหน้ าตลอดทังคาบ
้
แต่กระนันก็
้ ยงั ได้ ยินเสียงหลอน ๆ ของมันอยู่ บอกตามตรงว่าเสียงมัน
ช่าง... สยอง ส่วนเรื่ องการสอบ เนื่องจากอาจารย์สอนเป็ นคนเดียวกับที่เคยเล่าไปแล้ ว ดังนันแล้
้ วรูปแบบการ
สอบจึงเหมือนกันแบบไม่ผิดเพี ้ยน แต่ไม่แน่ว่าการกาหนดรูปแบบการสอบอาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละปี ก็เป็ นได้
ดังนันฟั
้ งที่อาจารย์อธิบายเอาไว้ ด้วยจะดีกว่า
วิชาแนะนาก็ประมาณนี ้ จริง ๆ มีเยอะมากจนเลือกไม่ไหว ยังไงก็ลองเลือกดูได้ นะ
ประสบการณ์ ดี ๆ ที่มี ต ลอด 1 ปี ที่ผ่ า นมา : ตังแต่
้ วันแรกของการได้ มาเรี ยนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปนุ่ จนถึง
วันสุดท้ ายของการได้ อยู่ที่นี่ บอกตามตรงว่ามีเรื่ องราวต่าง ๆ เกิดขึ ้นมากมาย และทุกเรื่ องล้ วนทาให้ เราเติบโต
ตัวเราเองรู้ อยู่แก่ใจว่าตัวเองในตอนนีไ้ ม่เหมือนกับตัวเองเมื่อ 1 ปี ก่อน ประสบการณ์ ความทรงจา เรื่ องราว
ทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นต่างก็หล่อหลอมให้ เราเป็ นคนใหม่ หากจะให้ เล่าทังหมดคงจะยาว
้
แต่หลัก ๆ ที่บอกได้ คงจะ
เป็ นเรื่ อง “การใช้ ชี วิต ” วันหนึ่ง เราก็ ต้อ งเติบ โต จากเด็ก นักเรี ยน กลายมาเป็ นผู้ใหญ่ ใ นสัง คม จากคนที่
ไม่ประสีประสาเรื่ องความเป็ นอยู่ ก็ กลายมาเป็ นคนที่ดแู ลชีวิตตัวเองได้ ด้วยตัวเอง (ยืนด้ วยตัวเองได้ ) ผ่านการ
ใช้ ชีวิตที่ญี่ปนุ่ และมันไม่ได้ หมายความว่า 1 ปี นีเ้ ราเติบโตและจะหยุดอยู่แค่นี ้ คนเราเติบโตอยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ถามว่าอะไรที่ทาให้ เราเติบโต คาตอบก็เหมือนที่ได้ บอกมาก่อนหน้ านีแ้ ล้ ว มันก็คือ
“ประสบการณ์ ” “ความทรงจา” “เรื่ องราว” ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ ามาและหล่อหลอมเรา ทาให้ เราแกร่งขึ ้น สิ่งหนึ่งที่
แสนสาคัญที่ได้ เรี ยนรู้ จากที่นี่ก็คือ หากเราไม่คิดจะก้ าวออกมาใช้ ชีวิตของตัวเองอย่างจริ ง ๆ จัง ๆ แล้ วละก็
สุดท้ ายแล้ วเราก็จะโตอยู่แค่ในฝั นของเราเท่านัน้ คาว่า “โลกกว้ าง” มันเป็ นคาง่าย ๆ ที่หลายคนคงพูดและลืม
มันไปได้ อย่างรวดเร็ ว แต่การที่เราได้ ออกมาจาก “โลกของเรา” สู่ “โลกภายนอก” นัน้ เป็ นอะไรที่ตวั เราคนก่อน
ไม่เคยจินตนาการถึง และไม่อาจจินตนาการได้ ถ้ายังไม่ลองออกมา ดังนันแล้
้ ว ในตอนนี ท้ ี่ได้ ออกมา ก็เรี ยนรู้
สิ่งต่าง ๆ ให้ เต็มที่ ใช้ ชีวิตในแบบของตัวเอง ในแบบที่ตวั เองอยากให้ เป็ น เพราะเราไม่มีทางรู้ เลยว่าเราชอบ
ใช้ ชีวิตแบบไหน จนกว่าเราจะได้ ลองใช้ มนั ผิดบางถูกบ้ างเป็ นเรื่ องปกติ หากเจอแต่เรื่ องที่ถกู ตลอด เส้ น ทางคง
น่าเบื่อพิลกึ เส้ นทางที่ไม่มีขวากหนาม ภูเขาที่ ไม่มีความชัน มันไม่มีคา่ พอให้ เราข้ ามผ่านหรอกนะ

Key Point!
ไหน ๆ ก็เขียนเป็ นแนวทางให้ กบั น้ อง ๆ แล้ ว ดังนันอยากจะบอกถึ
้
งจุดสาคัญหรื อข้ อควรรู้ สาหรับการ
ใช้ ชีวิตอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยโอซาก้ าวิทยาเขตมิโนเอาไว้ หน่อย
1. มหาวิทยาลัยโอซาก้ า มีอยู่ 3 วิทยาเขต ได้ แก่ วิทยาเขตซุยตะ วิทยาเขตโทโยนากะ และวิทยาเขตมิโน
ซึ่งวิทยาเขตที่เราอาศัยอยู่และเรี ยนนันคื
้ อวิทยาเขตมิโนนัน่ เอง เป็ นวิทยาเขตที่มีความเป็ นธรรมชาติ
สูงสุด หากสนใจ เราสามารถนัง่ รถบัสจากวิทยาเขตมิโน เพื่อไปสู่อีก 2 วิทยาเขตที่เหลือได้ โดยนัง่ รถ
บัสจากในมหาวิทยาลัย (ไม่ใช่รสบัสที่อยูพ่ ้ นประตูมหาวิทยาลัยนะ) ซึง่ เป็ นรถรับส่งนักเรี ยนโดยเฉพาะ
2. อาหารการกิ น แนะนาว่าควรจะท าอาหารเอง จะประหยัด ค่า ใช้ จ่ายได้ ม ากกว่า ซื อ้ ของกิ น ที่ ร้ าน
สะดวกซื ้อหลายเท่านัก เราเองก็เป็ นคนหนึ่งที่ไม่เคยทาอาหารมาก่อนจนกระทัง่ ไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปนุ่
แล้ วก็ได้ พบว่าการทาอาหารที่ญี่ปนนั
ุ่ นแสนง่
้
าย ลงทุนซื ้อหม้ อหุงข้ าว กระทะ หม้ อ ไม่เกิน 10000 เยน
ก็สามารถประหยัดค่าใช้ จา่ ยได้ มากกว่าการไปซื ้ออาหารสาเร็ จรูปมากินเสียอีก สาหรับกระทะกับหม้ อ
ต้ องดูให้ ดีว่า หอที่เราอยู่นนใช้
ั ้ เตาแบบไหน หากเป็ นหอ 1 จะใช้ เตาแก๊ สจุดไฟ ดังนันให้
้ ซื ้อกะทะหรื อ
หม้ อแบบที่ใช้ กบั เตาแก๊ สมา ถ้ าเป็ นหอโมมิจิ จะเป็ นเตาแบบไฟฟ้า ดังนันให้
้ เลือกซื ้ออุปกรณ์ทาครัว
ให้ ถกู ต้ องด้ วย
3. IC Card หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า Icoca เป็ นบัตรที่นิยมใช้ ในภูมิภาคคันไซ โดย IC Card ใบเดียวสามารถ
ใช้ กั บ การซื อ้ ของในร้ านสะดวกซื อ้ การขึ น้ รถบัส การขึ น้ รถไฟ ได้ ทัง้ หมด เรี ย กว่ า บัต รเดี ย ว
ครอบจักรวาล (ในเขตคันไซ) ดังนันควรท
้
าเอาไว้ จะถือเป็ นการดีอย่างยิ่ง สาหรับแหล่งที่ทา สามารถไป
ทาได้ กบั เครื่ องขายบัตรอัตโนมัติที่ตดิ ตังประจ
้
าจุดอยูใ่ นสถานีรถไฟใหญ่ ๆ อย่างเช่น Umeda, Namba
(ถ้ าอยู่โอซาก้ าแล้ วละก็ ชื่อพวกนี ้จะคุ้นหูเราอย่างมากแน่นอน เพราะเป็ นสถานีรถไฟที่คนพลุกพล่าน
ที่สดุ เนื่องจากเป็ นศูนย์กลางการเดินรถ การค้ า การท่องเที่ยวนัน่ เอง)
4. Universal Studio Japan 1 Year Pass อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ข าดไม่ไ ด้ (หรื อ ขาดได้ !?) ส าหรั บ การมาอยู่ที่
โอซาก้ าคือการซื ้อบัตรเข้ าเล่นสวนสนุกอย่าง USJ นี่แหละ โดยตัว๋ ปี มีราคาอยูท่ ี่ 20000 เยนต้ น ๆ หาก
ซื ้อแล้ วเราสามารถเข้ ามาเล่นที่นี่ได้ ทงปี
ั ้ โดยไม่ต้องเสียเงินค่าเข้ าอีก (จะมีวนั ที่เข้ าไม่ได้ ด้วย ให้ ไปเช็ค
อีกทีที่บตั ร) ถ้ าคิดว่าจะมาเล่นที่นี่เกิน 3 ครัง้ ใน 1 ปี แล้ วละก็ ควรซื ้ออย่างยิ่ง เพราะการซื ้อตัว๋ เข้ าแบบ
ปกติต้องเสีย 7500 เยน ดังนันถ้
้ าจะมาเล่นหลายรอบ ควรซื ้อตัว๋ ปี จะดีที่สดุ

5. ก๊ วนคนญี่ ปุ่ นเอกภาษาไทย ที่ ม หาวิ ท ยาลัย โอซาก้ าวิ ท ยาเขตมิ โ นนัน้ เป็ นวิ ท ยาเขตที่ มี ส าขา
ภาษาต่างประเทศตังอยู
้ ่ ดังนันจึ
้ งไม่น่าแปลกใจถ้ าทางมหาวิทยาลัยจะเลือกให้ เรามาอยูท่ ี่นี่ เพราะเรา
จะได้ เจอกับคนญี่ ปนที
ุ่ ่สนใจในภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย และแน่นอนว่าในจานวนนั น้ ก็มีคน
ญี่ ปุ่ นที่ ส นใจภาษาไทยอยู่ด้ วย (มี เ อกภาษาไทย) ซึ่ง เหมื อนเป็ นธรรมเนี ย ม ที่ นักเรี ยนญี่ ปุ่นเอก
ภาษาไทยจะจัดปาร์ ตี ้เพื่อต้ อนรับคนไทย ลองถามไถ่จากเพื่อน ๆ ที่ร้ ู ดกู ็ได้ หากอยากมีเพื่อนเป็ นคน
ญี่ปนแล้
ุ่ วละก็ อย่าได้ พลาดโอกาสนี ้ สถานที่จดั งานส่วนใหญ่จะเป็ น ที่ ล็อบบี ้ของหอ 1 (ที่ ๆ เรามาเช็ค
ชื่อเข้ าหอตอนมาถึงใหม่ ๆ นัน่ แหละ) นอกจากนัน้ เราสามารถไปเข้ าเรี ยนวิชาภาษาไทยร่ วมกับคน
ญี่ปนในตึ
ุ่
กเรี ยนสาหรับคนญี่ปนได้
ุ่ อีกด้ วย แต่เข้ าเรี ยนทังที
้ ก็ควรจะเข้ าให้ สม่าเสมอนะ หากมีการบ้ าน
ก็ควรทาส่งด้ วย สอนโดยอาจารย์ภาษาไทย ดังนัน้ ไม่ต้องกลัวเรื่ องภาษา จะว่าไปนักเรี ยนญี่ ปนเอก
ุ่
ภาษาไทยนันพู
้ ดไทยชัดกว่าคนไทยบางคนเสียอีกนะ

นาย ชนะบดิณทร์ ชลชาติตระกูล
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญี่ปนุ่ (BJ) ชันปี
้ ที่ 4

