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มาท าความรู้จกั Osaka University (阪大 - ฮนัได) กนัเถอะ!! 

 ก่อนอื่นฉนัขอเรียก Osaka University อยา่งสัน้ๆวา่ ฮนัไดนะคะหลายคนอาจจะมีปัญหาวา่ไม่รู้จะไปแลกเปลีย่นที่

ไหนดี เพราะทางสถาบนัมีทนุให้เลอืกมากมายหลายแหง่ ในตอนนัน้ฉนัเองก็ลงัเลเหมือนกนัวา่จะไปแลกเปลีย่นที่ไหนดีระหวา่ง

โรงเรียนสอนภาษาหรือวา่มหาวยิาลยัดี ในท่ีสดุฉนัตดัสนิใจที่จะไปแลกเปลีย่นที่มหาวิทยาลยัแตท่างสถาบนัก็มีหลาย

มหาวิทยาลยัให้เลอืกอีก มีทัง้โปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาองักฤษและโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาญ่ีปุ่ น ด้วยความที่ฉนัอยากจะ

พฒันาภาษาญ่ีปุ่ นให้ดีกวา่เดิมเพราะในตอนนัน้ฉนัไมเ่ก่งภาษาญ่ีปุ่ นเลย บวกกบัการปรึกษาอาจารย์ รุ่นพ่ีและเพื่อนทีเ่คยไป

แลกเปลีย่นโครงการนี ้ฉนัจึงตดัสนิใจเลอืกฮนัไดในท่ีสดุ  

 ฮนัไดมีทัง้หมด 3 campus ได้แก่ Toyonaka campus, Suita campus, Minoh campus ส าหรับ Maple 

program นัน้จะเรียนที่ Minoh campus เมื่อพดูถงึโอซากาทกุคนก็จะคดิถึงภาพของเมืองทีเ่จริญแล้ว มีผู้คนมากมายและไม่

วา่จะไปท่ีไหนก็จะมีรถไฟเยอะแยะเตม็ไปหมด แต ่Minoh campusเหมือนเป็นเขตยกเว้นก็วา่ได้เพราะที่น่ีเงียบสงบ มคีนน้อย

สว่นใหญ่จะเป็นครอบครัวพอ่แมห่นุม่สาวกบัลกูเดก็ๆ และที่ส าคญัที่สดุที่ทกุคนมกัจะตกใจเมื่อมาถึงก็คือ “อยูบ่นเขา!!!” ใช่

คะ่ ทกุคนไมไ่ด้อา่นผิดหรือคิดไปเอง มนัอยูบ่นเขาจริงๆ ชว่งฤดรู้อนก็จะมีแมลงเยอะมากๆๆๆ เยอะในขนาดที่ไมเ่คยคิดเลยวา่

จะได้เจอบรรยากาศแบบนีท้ี่โอซากา ทกุคนเคยคดิไหมวา่เสยีงจิง้หรีดจะดงัจนนอนแทบไมห่ลบัร้องทัง้วนัทัง้คืน แมลงปอจะบิน

มาให้เราสามารถจบัได้ หรือในชว่งฤดหูนาวที่อณุหภมูิจะต ่ากวา่พืน้ท่ีอื่นประมาณ 2 องศาเนื่องจากอยูบ่นเขา ท าให้ที่นี่เป็นท่ี

แรกๆรวมถึงเป็นท่ีท้ายๆที่สามารถเห็นหิมะด้วย 
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Minoh campusเป็นแคมปัสที่เลก็ที่สดุในทัง้หมด แตเ่ป็นแคมปัสที่มีนกัเรียนแลกเปลีย่นเยอะที่สดุเนื่องจากที่

แคมปัสนีม้ีเพยีงคณะเดยีวก็คือคณะภาษาตา่งประเทศ สว่นภาษาที่เปิดสอนมมีากกวา่ 20 ภาษา เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส 

เยอรมนั อิตาล ีรัสเซีย จีน ไทย พมา่ ลาว กมัพชูา เวียดนาม อินเดยี มองโกล สวาฮีรี เป็นต้น บางภาษาฉนัเองก็เพิง่จะเคยได้

ยินเมื่อตอนไปแลกเปลีย่นเป็นครัง้แรก นกัเรียนของแตล่ะเอกจะมปีระมาณ 10-20 คนในแตล่ะชัน้ปี ในแคมปัสนีจ้ะมีลานกว้าง 

1แหง่ เพื่อใช้ในการซ้อมกีฬาของชมรมซึง่แตล่ะชมรมก็จะตกลงวา่จะใช้ลานวนัไหน นอกจากนีก็้ยงัมีโรงอาหารและห้องสมดุ

อยา่งละ 1แหง่ในแคมปัสนี ้หอพกัหญิงล้วน 4ตกึ หอพกัชายล้วน 2ตกึ และหอนกัเรียนแลกเปลีย่นอีก 2ตกึ โดยหอนกัเรียน

แลกเปลีย่นจะเป็นหอรวมแตแ่บง่ชัน้วา่ชัน้ไหนเป็นผู้ชายชัน้ไหนเป็นผู้หญิง แตก็่สามารถไปหากนัได้ปกติ สว่นตกึเรียนจะ

แบง่เป็นตกึเรียนของคนญ่ีปุ่ น และตกึเรียนของเด็กตา่งชาติ ซึง่ตกึที่พวกเราเรียนจะอยูใ่นรูปขวาด้านลา่งเป็นตกึหลงัคาสเีขียว

คะ่ ในชว่งประมาณต้นเดือนกรกฎาคมของทกุปีจะมีการเปิดซุ้มขายของที่ลานกว้าง ซึง่เทศกาลนัน้เราจะเรียกวา่ “夏祭り” 

ชาวบ้านท่ีอยูแ่ถบนัน้และพวกนกัเรียน นกัศกึษาก็จะมางานกนั และกวา่คร่ึงนงึที่ใสช่ดุยกูาตะมาเดิน 

 

 

ส าหรับการเรียนการสอนของโครงการอื่นฉนัเองก็ไมท่ราบแนช่ดัเหมือนกนัว่าการเรียนการสอนเป็นอยา่งไร แตส่ าหรับ

Maple Programแล้ว ก่อนที่จะไปทางมหาลยัจะมกีารสอบ Pre-Test เพื่อวดัความรู้ความสามารถของเด็กก่อน หลงัจากนัน้

เมื่อไปถึงเราจะได้รับคะแนนผลสอบและจดัแบง่คลาสเรียนตามคะแนนสอบ ในปีที่ฉนัไปโครงการของฉนัมีนกัเรียนประมาณ 

80 คน และแบง่นกัเรียนออกเป็น 6 กลุม่ หากสอบได้คะแนนไมถ่ึงที่ก าหนดก็จะต้องเรียนปรับพืน้ฐาน ในแตล่ะเทอมเราจะลงก่ี

วิชาก่ีหนว่ยกิตก็ได้ แตภ่ายใน 1 ปีนีเ้ราจะต้องเก็บหนว่ยกิตให้ได้อยา่งน้อย 30 หนว่ย แตส่ าหรับเด็กที่ได้รับทนุ JASSO จะต้อง

เรียนอยา่งน้อยเทอมละ 14 หนว่ย ส าหรับหนว่ยกิตของวิชาเรียนนัน้จะแบง่ออกเป็นวชิาด้านภาษาญ่ีปุ่ นจะเป็นวิชาละ 1 หนว่ย

กิต และวิชาด้านสงัคมและวฒันธรรมจะเป็นวิชาละ 2 หนว่ยกิต แตล่ะวิชาจะต้องเรียนทัง้หมด 15 ครัง้ตอ่เทอม เราสามารถ

เลอืกวิชาที่อยากเรียนได้เองก็จริงแตก็่ต้องขึน้อยูก่บัผล Pre-Test ของเราด้วย  

จากที่ฉนัเคยคยุกบัเพือ่นท่ีแลกเปลีย่นที่มหาวิทยาลยัอื่นในแถบนัน้ ที่น่ีถือวา่มีรายวิชาเยอะมาก และต้องเก็บหนว่ย

กิตเยอะกวา่เมื่อเทยีบกบัมหาวิทยาลยัอื่น ดงันัน้หากใครสนใจที่จะไปเรียนแบบจริงจงัก็ขอแนะน ามหาวิทยาลยันีเ้ลยคะ่ วชิา



ด้านภาษาญ่ีปุ่ นจะมีครบทกุด้านไมว่่าจะเป็น Writing, Listening, Reading, Speaking, Grammar & Vocabulary, 

Kanji & Vocabulary สว่นวิชาด้านสงัคมและวฒันธรรม ตวัอยา่งเช่น เขียนพูก่นั ชงชา วรรณกรรม ประวตัิศาสตร์ วนัส าคญั

ของประเทศญ่ีปุ่ น รวมไปถึงวิชาบริหารด้วย ในด้านของการสอบถ้าเป็นวิชาด้านภาษาสว่นใหญ่จะเป็นการสอบ แตถ้่าเป็นวิชา

ด้านสงัคมและวฒันธรรมจะเป็นการเขยีนรายงานหรือท า presentation เป็นสว่นใหญ่  

ถ้าหากเราเบื่อท่ีจะเรียนแตก่บัคนตา่งชาติเราก็สามารถไปเรียนกบัคนญ่ีปุ่ นได้ด้วย โดยไปติดตอ่กบัอาจารย์ประจ า

วิชานัน้ๆวา่ทา่นอนญุาติไหม ฉนัเองก็เคยไปเรียนกบัเพือ่นคนญ่ีปุ่ นเอกภาษาไทยมา 3วิชา เป็นวชิาไวยกรณ์ 1วิชา  และ

วิชาการอา่นอีก 2 วิชา ไมว่า่จะเป็นวิชาไหนเราก็จะต้องท าการบ้านและสอบเหมือนกบัท่ีคนญ่ีปุ่ นสอบ ในวิชาไวยกรณ์เราจะได้

เรียนไวยกรณ์ภาษาไทยโดยใช้ภาษาญ่ีปุ่ นอธิบาย ส าหรับฉนับางทีก็ท าให้ฉนัเข้าใจไวยกรณ์ภาษาญ่ีปุ่ นมากขึน้อกีด้วย สว่น

วิชาการอา่นเราจะได้อา่นเร่ืองสัน้ตา่งๆและต้องตีความวา่เร่ืองสัน้นัน้ๆหมายถงึอะไร ผู้แตง่รู้สกึนกึคิดอยา่งไร นอกจากวิชา

เหลา่นีท้ี่ฉนัได้ไปเรียนแล้วยงัมวีชิาอื่นๆอีก เช่น วชิาการฟังโดยอาจารย์จะให้ดลูะครไทยแล้วแปลบทพดูเป็นภาษาญ่ีปุ่ น ส่วน

ละครที่ดก็ูคือเร่ืองดอกส้มสทีอง หรือจะเป็นวชิาการพดูซึง่นกัศกึษาจะต้องพดูสนุทรพจน์ความยาวประมาณ 1หน้ากระดาษทกุ

2 อาทิตย์ หรือจะเป็นวชิานิทานไทยเป็นต้น 

 Maple program เป็นโครงการที่พาไปทศันศกึษา และมกิีจกรรมคอ่นข้างบอ่ย ในแตล่ะเทอมจะมีทศันศกึษาไปเช้า

เย็นกลบั และกิจกรรมที่มหาลยัอยา่งละประมาณ 2ครัง้ และจะมทีศันศกึษาค้างคืนอีกเทอมละ 1 ครัง้ ท่ีส าคญัทกุอยา่งฟรีคะ่ 

แตก็่ต้องแลกด้วยการเก็บข้อมลูที่ท่ีเราไปเพื่อมา presentation ในคาบอาทิตย์ถดัไป ทศันศกึษาสว่นใหญ่จะเก่ียวกบั

ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมญ่ีปุ่ น ท าให้ข้อมลูคอ่นข้างหาได้ยากและค าศพัท์ก็ยากเช่นกนั ท าให้ทกุคนไมค่อ่ยอยากไปเทา่ไหร่ 

แตก็่แนะน าให้ไปนะคะ ถือซะวา่ได้ไปเที่ยวกบัเพื่อนพร้อมหน้าพร้อมตา 

   

 

 ส าหรับงานพิเศษคา่แรงจะอยูท่ี่ประมาณชัว่โมงละ 900 เยน ซึง่ถือวา่เป็นคา่ชัว่โมงที่เยอะมากแตเ่พราะวา่ที่โอซากา

เป็นเมืองใหญ่คา่แรงเลยจะแพงกวา่หลายที่ ถ้าไปเมืองอื่นที่ไมใ่ชเ่มืองทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่คา่แรงจะอยูท่ี่ชัว่โมงละ 700-800 

เยน แล้วก็ถ้าท างานหลงั4ทุม่ไป คา่แรงก็จะเพิ่มอีกชัว่โมงละประมาณ 10-15%จากปกติ หลายคนมกัจะมีค าถามวา่งานพิเศษ

หายากไหม หาได้ที่ไหน ขอตอบเลยวา่งานหาไมย่ากหรอกคะ่แล้วก็มีงานให้เลอืกเยอะไมว่า่จะไปไหนก็จะมีป้ายประกาศรับ

สมคัรพนกังานพาทไทม์ตลอด สว่นใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหาร ร้านขนม แตเ่นื่องจากมิโนคือยอดดอยเลยไมค่อ่ยมีร้านอาหาร ท่ี



ท างานท่ีใกล้และเป็นท่ีนยิมของเด็กแลกเปลีย่นที่สดุก็คงจะเป็นซปุเปอร์มาเกตแถวมหาลยั ซึง่ใช้เวลาเดินประมาณ 10-15 

นาที แตว่า่การท างานในที่ที่ไมม่คีนไทยก็คอ่นข้างยากถกูไหมคะถ้าภาษาของเราไมแ่ข็งแรงพอแตน่ี่ก็ถือเป็นการบงัคบัฝึก

ภาษาญ่ีปุ่ นไปในตวั ฉนัท างานพิเศษที่ร้านอาหารไทยในอเุมดะทีน่ี่ก็เป็นท่ียอดฮิตของเด็กไทยเลยก็วา่ได้ ร้านนีม้ีหลายสาขา

และรับเด็กไทยเสมอ เพราะฉะนัน้ถ้าหากใครยงัไมม่ัน่ใจในภาษาญ่ีปุ่ นของตวัเองมากนกัก็ลองไปท าที่น่ีก่อนก็ได้นะคะ 

ถึงแม้วา่ร้านนีจ้ะคอ่นข้างไกลจากมหาลยั(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง)แตก็่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีคะ่ แตร้่านท่ีฉนั

ไมแ่นะน าให้ไปท างานพิเศษคือร้านซูชิแถวมหาลยั เพราะวา่ที่นัน่จะใช้งานเราหนกั งานยุง่ ชอบยดังานมาเกินกวา่ทีเ่รา

อยากจะท า เรียกได้วา่เป็น ブラック企業 ก็วา่ได้ เพื่อนของฉนัเคยไปท างานพิเศษที่ร้านนี ้2 คน ท างานได้ประมาณ 2 

เดือนก็ขอลาออกแตห่วัหน้าก็จะเมินไม่สนใจและเปลีย่นเร่ือง จนเวลาผา่นไปเป็นเดือนก็ไมไ่ด้ออกสกัทีสดุท้ายทัง้คูก็่ตดัสนิใจไม่

ไปท างานแบบดือ้ๆเลย ตอนนีท้กุคนคงจะคิดวา่มีแบบนีด้้วยหรอ!! ไมย่อมให้ลาออก อยากเลกิท าต้องหนีหายไปเอง นี่ถือวา่

เป็นเร่ืองปกติมากส าหรับการท างานพิเศษที่ญ่ีปุ่ น ขอบอกเลยวา่ก่อนจะท างานพิเศษที่ไหนต้องลองถามคนท่ีเคยท างานร้าน

นัน้ๆก่อนดีกวา่วา่ร้านเป็นยงัไง เป็นブラック企業 ไหม ถ้าเลอืกที่ผิดคิดจนตวัตายเลยคะ่ 

 นอกจากการท างานพิเศษตามร้านอาหาร หรือซุปเปอร์มาเกตแล้ว อีกงานพิเศษยอดฮิตของเดก็ไทยคือ งานอาหาร

ไทยในโอซากาหรือที่เราเรียกกนัวา่งาน Thai fest ซึง่งานนีจ้ะจดัขึน้ปีละครัง้ ครัง้ละ 2 วนัเทา่นัน้ งานนนีข้อบอกเลยวา่ถ้าเป็น

คนขายของก็จะเหน่ือยมากๆๆๆ ยืนกนัทัง้วนัเวลากินข้าวไมใ่ช่ 1 ชัว่โมงอยา่งที่คิดนะคะ กินเสร็จก็ต้องไปท างานตอ่ละผลดัให้

เพื่อนมากินข้าว ถ้าเรากินช้าเพื่อนก็จะไมไ่ด้กินข้าวสกัที อย่างเช่นร้านท่ีฉนัท ากวา่จะได้กินข้าวเทีย่งครบคนสดุท้ายก็ปาเข้าไป 

5โมงเย็นแล้ว เร่ืองอาหารเราก็กินอาหารที่ร้านท่ีเราท าในวนัแรกก็จะรู้สกึดีใจที่ได้กินอาหารไทยอร่อยๆ เพราะอาหารไทยที่นัน่

แพงมากและรสชาติคอ่นข้างเป็นแบบคนญ่ีปุ่ นไมใ่ช่รสไทยแท้ แตพ่อเป็นวนัถดัไปเราก็จะเร่ิมเบื่อ เพราะได้กลิน่มาทัง้วนัลู้สกึ

อยากกินอาหารร้านอื่นมากกวา่ บางทีถ้าฉนัได้พกัพร้อมเพื่อนที่ท าร้านอื่นก็จะมาสลบัข้าวกินกนั แตถ้่าได้ท างานอื่นที่ไมใ่ช่ขาย

ของ เช่น แจกใบปลวิ ลา่ม คนประจ าบทูตา่งๆ งานพวกนีก็้จะสบายๆมีเวลาพกักลางวนัเป็นชัว่โมง มีเวลาไปเดินเลน่ มีอาหาร

กลางวนัและอาหารเย็นให้ สว่นเร่ืองคา่แรงงานขายของตามร้านจะอยูท่ี่ 20,000-30,000 เยน ซึง่คา่แรงจะขึน้อยูก่บัความยุง่

ของงาน เลกิงานแล้วกลบับ้านได้เลยหรือต้องช่วยเก็บของตอ่เป็นต้น สว่นงานแจกใบปลวิหรือท าแบบสอบถามก็จะได้เงินพอๆ

กบัขายของตามร้านแตง่านจะสบายกวา่ สว่นงานลา่มหรือคนประจ าบทูตา่งๆ เร่ืองเงินเทา่ไหร่ไมรู้่แตข่อบอกเลยวา่เยอะคะ่ แต่

วา่งานก็จะคอ่นข้างหายากหนอ่ย ทัง้นีท้ัง้นัน้ขอบอกเลยวา่การท างานไทยเฟสขึน้อยูก่บัดวงวา่จะได้ไปร้านไหน ถ้าโชคดีเจอคน

ธรรมดาๆก็สบายหนอ่ย ถ้าเจอพวกมนษุย์ป้าจู้ จีข้ีบ้่นก็…ซวยและต้องทนๆกนัไป จะหาร้านท่ีเจ้าของใจดีเทา่ที่ฉนัและเพื่อนๆท า

มาก็ยงัไมม่เีลย ส าหรับคนท่ีสนใจจะท างานวนัไทยเฟสแล้วคิดวา่จะรู้จกัร้านได้ยงัไง เร่ืองนีไ้มต้่องหว่งเลยเพราะวา่พวกเพื่อนๆ

ที่แลกเปลีย่นด้วยกนัต้องรู้แนน่อนโดยผา่นพวกรุ่นพ่ีก่อนๆที่เคยไปท า พอถึงเวลางานจะวิง่มาชนเราเอง แตจ่ากประสบการณที่

ได้ไปท ามาก็ไมค่อ่ยแนะน าให้ท างานนีค้ะ่ เพราะวา่เหน่ือยมาก มากจนไมอ่ยากไปเรียนในวนัถดัไปเลย ถึงแม้จะได้เงินเยอะก็

ตาม แตถ้่าคิดดีๆหารตอ่ชัว่โมงก็พอๆกบัเราไปท างานพิเศษทัว่ไปแหละคะ่ แตส่ าหรับฉนัถือวา่เป็นประสบการณ์แปลกๆครัง้นงึ 

ถึงจะเหน่ือยแตก็่สนกุดี ได้เห็นรายรับมหาศาลของร้านเรียกได้วา่ปีนงึขาย 2วนัอยูเ่ฉยๆได้อีกหลายเดือน 



สดุท้ายนีส้ิง่ที่แนะน าให้ท าใน 1 ปีนี ้(ไมไ่ด้เรียงล าดบัเวลานะคะ) ก็คงจะเป็น ใสช่ดุกิโมโนเดินเลน่ท่ีเกียวโต ที่เกียวโต

ถ้าใสกิ่โมโนหรือยกูาตะจะได้รับสว่นลด หรือฟรีคา่เข้าสถานท่ีตา่งๆ ใสช่ดุยกูาตะไปดดูอกไม้ไฟช่วงฤดรู้อนอลงัการมากคนดู

เป็นแสนคน ปัน้ตุ๊กตาหิมะตวัใหญ่ๆกบัเพื่อนๆ ไปดหูิ่งห้อยอนันีโ้รแมนติกสดุๆ ไปน า้ตกมิโนชว่งฤดใูบไม้ร่วงเพราะที่น่ีเป็นท่ีขึน้

ช่ือในระดบันงึของโอซากาทีเดียว วนัปีใหมถ้่าได้ไป countdown ที่บ้านคนญ่ีปุ่ นก็จะดีมากเลย ไปดู祭り ดงัๆของโอซากา 

และเกียวโตด้วยนะคะ และสดุท้ายที่ส าคญัที่สดุคือเทีย่วให้เยอะที่สดุเทา่ที่จะเยอะได้เพราะตอ่ไปถ้าเราเร่ิมท างานจะไมค่อ่ยมี

โอกาสเที่ยวแบบนีอ้ีกแล้ว  

 

 

 


