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ก่อนอื่นเรามาแนะนาตัวกันก่อนดีกว่า.. ดิฉนั ชื่อนางสาวไอลดา ดีจงยางาม
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 สาขาบริ หารธุรกิจญี่ปนุ่ (การเงินและการลงทุน) บทความนี ้
จะขอเล่าถึงประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเองทังหมด
้
ณ ช่วงเวลาทีไ่ ด้ มาเป็ น
นักศึกษาแลกเปลีย่ นที่มหาวิทยาลัยโอซาก้ าค่ะ ก่อนเข้ าประเด็นสาคัญดิฉนั ขอ
บอกจุดประสงค์ที่มาแลกเปลีย่ นในครัง้ นี ้ก่อนนะคะจุดประสงค์หลักของดิฉนั
ที่มาแลกเปลีย่ นในครัง้ นี ้คือ อยากพูดได้ ให้ เหมือนกับเจ้ าของภาษา อยากฝึ ก
พูดให้ เก่งกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ จุดประสงค์รองก็คือ การเรียนและทาความเข้ าใจกับ
สังคมและวัฒนธรรมญี่ปนค่
ุ่ ะ
เอาล่ะ.. เรามาเข้ าประเด็นกันดีกว่า คือก่อนที่ดิฉนั จะสมัครโครงการนี ้ก็ลงั เล
อยูน่ านเหมือนกันว่าจะไปแลกเปลีย่ นของมหาวิทยาลัยไหนดี ระหว่างมหาวิทยาลัยโทโฮคุกบั มหาวิทยาลัยโอซาก้ า คิดไปคิด
มาบวกกับปรึกษากับท่านคณะบดีฯคณะบริ หารธุรกิจ ก็ได้ ผลสรุปมาว่าถ้ าเกิดคุณอยากเรี ยนเป็ นภาษาญี่ปนุ่ อยากที่จะใช้
ภาษาญี่ปนก็
ุ่ ควรทีจ่ ะไปมหาวิทยาลัยโอซาก้ าโครการเมเปิ ล้ สิ ดังนันดิ
้ ฉนั ก็เลยตัดสินใจมามหาวิทยาลัยโอซาก้ าค่ะ เพราะที่นี ้
ฉันคิดว่าจะได้ ใช้ ภาษาญี่ปนมากกว่
ุ่
ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ยกเว้ นมหาวิทยาลัยชิกะ เพราะระบบการเรียนการสอนใช้ ภาษาญี่ปนุ่
หมดเลยค่ะ แล้ วพวกคุณเชื่อมัยคะว่
้ า พอมาเรี ยนแล้ วสิง่ ทีค่ ิดกับสิง่ ที่ฝันกับความเป็ นจริ งมันชัง่ ต่างกันโดยสิ ้นเชิง มหาวิทยาลัย
โอซาก้ าในจินตนาการของดิฉนั คือ มหาวิทยาลัยที่เป็ นศูนย์หลักและอยูใ่ กล้ ความเจริ ญมากกว่านี ้ แต่ความเป็ นจริ งแล้ วคือ
วิทยาเขตย่อยของมหาวิทยาลัยหลักอีกที โดยมหาวิทยาลัยนี ้จะแบ่งออกเป็ น 3 วิทยาเขตด้ วยกันคือ วิทยาเขต TOYONOKA
(มหาลัยหลัก) วิทยาเขต SUITA และสุดท้ ายคือ วิทยาเขต MINOO โดยแต่ละวิทยาเขตก็จะถูกแบ่งสาขาเฉพาะทางออกไป
โดยวิทยาเขต TOYONOKA (มหาลัยหลัก) เป็ นศูนย์รวมของพวกเด็กสายสังคม บริ หาร และเศรษฐกิจ ส่วนวิทยาเขต SUITA
จะเป็ นศูนย์รวมของพวกเด็กสายวิทย์ และสุดท้ ายคือ วิทยาเขต MINOO วิทยาเขตนี ้เป็ นวิทยาเขตที่ดิฉนั ได้ มาใช้ ชีวิตนักเรี ยน
แลกเปลีย่ นที่นี่ วิทยาเขตนี ้จะเน้ นสายภาษาเป็ นหลัก โดยจะรวมเอกภาษาทังหมดไว้
้
ณ วิทยาเขตนี ้ วิทยาเขต MINOO ถือ
เป็ นวิทยาเขตเล็กๆ ตังอยู
้ ใ่ นย่านชานเมือง ถึงจะเป็ นชานเมืองแต่ก็เป็ นย่านของคนมีเงิน (ได้ ยินมาจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
อีกที) โครงการนี ้ไม่ใช่แค่จะได้ เรียนเป็ นภาษาญี่ปนเท่
ุ่ านัน้ เรายังได้ ทาความรู้จกั กับเพื่อนต่างชาติ ต่างภาษา แต่เราสือ่ สารกัน
ด้ วยภาษาญี่ปนุ่ ทุกวันเราจะไป-กลับศูนย์ภาษา CJLC ทุกวัน เนื่องจากเราเรี ยนกันที่นนค่
ั้ ะ

ว่ าด้ วยชีวติ ความเป็ นอยู่..
เรื่ องหอพักทางมหาวิทยาลัยก็จดั การให้ เราเรี ยบร้ อยเลยค่ะ โดยที่เรามาได้ แบบ
สบายใจว่าเราจะไม่ต้องไปยุง่ ยากหาหอข้ างนอกอยูเ่ อง เนื่องจากโครงการนี ้มีหอพักภายใน
มหาวิทยาลัยคอยรับรองนักศึกษาอยูแ่ ล้ ว โดยหอพักที่นี่ก็จะมีด้วยกัน 4 หอพัก 1.หอพัก
นักศึกษาต่างชาติ 1 (เป็ นหอรวมชาย-หญิง แชร์ ห้องน ้าและห้ องอาบน ้า) 2.หอพักนักศึกษา
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ต่างชาติ 2 (เป็ นหอหญิง มีห้องน ้าและห้ องอาบน ้าในตัว) 3.หอ K (หอพักสาหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็ นหอรวมชาย-หญิง มี
ห้ องน ้าในตัว แชร์ ห้องอาบน ้า) 4.หอโมมิจิ (เป็ นหอหญิง ที่แชร์ ห้องน ้าและห้ องอาบน ้า ประเด็นคือ ห้ อ งอาบน ้าดันอยูแ่ ยกคนละ
อาคารกับตัวอาคารพักอาศัย)
ซึง่ ดิฉนั เองก็ได้ อยูห่ อโมมิจิคะ่ หอนี ้จะว่าดีก็ไม่เชิง จะว่าไม่ดกี ็ไม่ได้
เพราะเป็ นหอทีถ่ กู ที่สดุ ในบรรดา 4 หอที่กล่าวมา หอนี ้ถือเป็ น
ตัวเลือกทีด่ ีสาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ ทนุ สาหรับดารงชีวิตอย่าง JASSO
ซึง่ ดิฉนั ก็เป็ นหนึง่ ในนัน้ แต่ดิฉนั ก็ไม่เดือนร้ อนอะไร เนื่องจากทางาน
พิเศษหาเงินดารงชีพเอาเอง ดิฉนั ทางานพิเศษอยูท่ ี่ร้านอาหารไทยร้ านหนึง่ ที่ HEBIS ENT อุเมดะ ร้ านนี ้ดีมากเลยช่วยเราทังค่
้ า
เดินทางและเลี ้ยงอาหารเรา ปกติดิฉนั ก็จะห่ออาหารที่เชฟทาให้ กลับมากินที่หอ เนื่องจากดิฉนั เข้ างานบ่อย จึงทาให้ ชว่ ย
ประหยัดเรื่ องอาหารการกินออกไปได้ เพื่อนร่วมงานก็นา่ รัก เป็ นมิตรกันดี เปรี ยบเหมือนครอบครัวเดียวกันไปแล้ วค่ะ

ว่ าด้ วย.. ตัวโครงการ MAPLE @OSAKA UNIVERSITY
โครงการนี ้เป็ นโครงการทีว่ า่ ด้ วยการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนกั
ุ่ บเจ้ าของภาษา โดยทุกคาบเรี ยนเราจะได้ เลือกวิชาเรี ยนเอง มี
อาจารย์ที่ปรึกษาคอยแนะนา มีตวิ เตอร์ ให้ เรายามเรามีปัญหาทางด้ านการเรี ยนเช่น การเขียนรายงานหรื อเรี ยงความ
ภาษาญี่ปนุ่ มีสงิ่ อานวยความสะดวกสาหรับการเรียนภาษาญี่ปนค่
ุ่ อยข้ างเยอะอยูพ่ อสมควร และมีคาบเรี ยนที่ทาให้ เราได้
ศึกษาถึงวัฒนธรรมของสังคมญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย โครงการนี ้ไม่ใช่เพียงแค่เรี ยนในห้ องเรียนอย่างเดียว แต่ยงั มีพานักศึกษาไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่ทงแบบไป-กลั
ั้
บ และค้ างคืน เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ทาความเข้ าใจและเรี ยนรู้สงั คมและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
ภายนอกห้ องเรี ยนอีกด้ วย โดยส่วนตัวดิฉนั ประทับใจในตัวติวเตอร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นอย่างมาก เพราะทังสองท่
้
านได้
คอยให้ คาแนะนาและช่วยเหลือดิฉนั มาเป็ นอย่างดี ตังแต่
้ เริ่ มจนกระทัง่ จบโครงการ สุดท้ ายนี ้ดิฉนั อยากจะแนะนารุ่นน้ องที่
อยากจะมาแลกเปลีย่ น ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้ าว่า การมาที่นี่แล้ วคิดว่าระดับภาษาของคุณจะพัฒนาขึ ้นนัน้ คุณจงถามกับตัว
คุณเองก่อนว่า คุณสนใจมันมากแค่ไหน การมาเรี ยนที่นี่มีแต่ตา่ งชาติทเี่ รี ยนกับเรา และยากมากทีจ่ ะหาเพื่อนญี่ปนในวิ
ุ่
ทยาเขต
นี ้ แต่มีอีกอย่างที่อยากจะแนะนาคือ อยากให้ ทางานพิเศษ เพราะการทางานพิเศษไม่ใช่จะได้ แค่ประสบการณ์การทางาน แต่
คุณยังจะได้ ทงเพื
ั ้ ่อนและสังคมจากคนญี่ปนุ่ ภาษาญี่ปนของฉั
ุ่
นที่พฒ
ั นาขึ ้นได้ นนส่
ั ้ วนใหญ่ก็มาจากการได้ พดู คุยกับเพื่อน
ร่วมงานทังนั
้ น้ ในมหาวิทยาลัยนันหากคุ
้
ณเลือกคบแต่กลุม่ คนไทย ภาษาของคุณจะอยูร่ ะดับไหนก็คงจะรู้กนั ดีอยูแ่ ล้ วนะ ที่นี่มี
กลุม่ คนไทยขนาดใหญ่ก็จริ ง แต่ดิฉนั เลือกคบแต่ตา่ งชาติ เนื่องจากจุดประสงค์หลักของฉันคือพัฒนาทักษะการพูดภาษาญี่ปนุ่
ของตัวเองให้ พฒ
ั นาขึ ้น ดังนันส่
้ วนน้ อยมากที่ฉนั จะอยูก่ ะกลุม่ คนไทย ปล.แต่ถ้ากลุม่ คนไทยพูดภาษาญี่ปนกั
ุ่ นมันก็โอเคนะ
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ประมวลภาพถ่ าย..
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