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มาทาความรู้จกั Osaka University (阪大 - ฮันได) กันเถอะ!!
ก่อนอื่นฉันขอเรี ยก Osaka University อย่างสันๆว่
้ า ฮันไดนะคะหลายคนอาจจะมีปัญหาว่าไม่ร้ ูจะไปแลกเปลีย่ นที่
ไหนดี เพราะทางสถาบันมีทนุ ให้ เลือกมากมายหลายแห่ง ในตอนนันฉั
้ นเองก็ลงั เลเหมือนกันว่าจะไปแลกเปลีย่ นที่ไหนดีระหว่าง
โรงเรี ยนสอนภาษาหรื อว่ามหาวิยาลัยดี ในที่สดุ ฉันตัดสินใจที่จะไปแลกเปลีย่ นที่มหาวิทยาลัยแต่ทางสถาบันก็มีหลาย
มหาวิทยาลัยให้ เลือกอีก มีทงโปรแกรมที
ั้
่เรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษและโปรแกรมที่เรี ยนเป็ นภาษาญี่ปนุ่ ด้ วยความที่ฉนั อยากจะ
พัฒนาภาษาญี่ปนให้
ุ่ ดีกว่าเดิมเพราะในตอนนันฉั
้ นไม่เก่งภาษาญี่ปนเลย
ุ่
บวกกับการปรึกษาอาจารย์ รุ่นพี่และเพื่อนทีเ่ คยไป
แลกเปลีย่ นโครงการนี ้ ฉันจึงตัดสินใจเลือกฮันไดในที่สดุ
ฮันไดมีทงหมด
ั้
3 campus ได้ แก่ Toyonaka campus, Suita campus, Minoh campus สาหรับ Maple
program นันจะเรี
้
ยนที่ Minoh campus เมื่อพูดถึงโอซากาทุกคนก็จะคิดถึงภาพของเมืองทีเ่ จริ ญแล้ ว มีผ้ คู นมากมายและไม่
ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีรถไฟเยอะแยะเต็มไปหมด แต่ Minoh campusเหมือนเป็ นเขตยกเว้ นก็วา่ ได้ เพราะที่นี่เงียบสงบ มีคนน้ อย
ส่วนใหญ่จะเป็ นครอบครัวพ่อแม่หนุม่ สาวกับลูกเด็กๆ และที่สาคัญที่สดุ ที่ทกุ คนมักจะตกใจเมื่อมาถึงก็คือ “อยูบ่ นเขา!!!” ใช่
ค่ะ ทุกคนไม่ได้ อา่ นผิดหรื อคิดไปเอง มันอยูบ่ นเขาจริ งๆ ช่วงฤดูร้อนก็จะมีแมลงเยอะมากๆๆๆ เยอะในขนาดที่ไม่เคยคิดเลยว่า
จะได้ เจอบรรยากาศแบบนี ้ที่โอซากา ทุกคนเคยคิดไหมว่าเสียงจิ ้งหรี ดจะดังจนนอนแทบไม่หลับร้ องทังวั
้ นทังคื
้ น แมลงปอจะบิน
มาให้ เราสามารถจับได้ หรื อในช่วงฤดูหนาวที่อณ
ุ หภูมิจะต่ากว่าพื ้นที่อื่นประมาณ 2 องศาเนื่องจากอยูบ่ นเขา ทาให้ ที่นี่เป็ นที่
แรกๆรวมถึงเป็ นที่ท้ายๆที่สามารถเห็นหิมะด้ วย

Minoh campusเป็ นแคมปั สที่เล็กที่สดุ ในทังหมด
้
แต่เป็ นแคมปั สที่มีนกั เรี ยนแลกเปลีย่ นเยอะที่สดุ เนื่องจากที่

แคมปั สนี ้มีเพียงคณะเดียวก็คือคณะภาษาต่างประเทศ ส่วนภาษาที่เปิ ดสอนมีมากกว่า 20 ภาษา เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมัน อิตาลี รัสเซีย จีน ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินเดีย มองโกล สวาฮีรี เป็ นต้ น บางภาษาฉันเองก็เพิง่ จะเคยได้
ยินเมื่อตอนไปแลกเปลีย่ นเป็ นครัง้ แรก นักเรียนของแต่ละเอกจะมีประมาณ 10-20 คนในแต่ละชันปี
้ ในแคมปั สนี ้จะมีลานกว้ าง
1แห่ง เพื่อใช้ ในการซ้ อมกีฬาของชมรมซึง่ แต่ละชมรมก็จะตกลงว่าจะใช้ ลานวันไหน นอกจากนี ้ก็ยงั มีโรงอาหารและห้ องสมุด
อย่างละ 1แห่งในแคมปั สนี ้ หอพักหญิงล้ วน 4ตึก หอพักชายล้ วน 2ตึก และหอนักเรี ยนแลกเปลีย่ นอีก 2ตึก โดยหอนักเรี ยน
แลกเปลีย่ นจะเป็ นหอรวมแต่แบ่งชันว่
้ าชันไหนเป็
้
นผู้ชายชันไหนเป็
้
นผู้หญิง แต่ก็สามารถไปหากันได้ ปกติ ส่วนตึกเรี ยนจะ
แบ่งเป็ นตึกเรี ยนของคนญี่ปนุ่ และตึกเรี ยนของเด็กต่างชาติ ซึง่ ตึกที่พวกเราเรี ยนจะอยูใ่ นรูปขวาด้ านล่างเป็ นตึกหลังคาสีเขียว
ค่ะ ในช่วงประมาณต้ นเดือนกรกฎาคมของทุกปี จะมีการเปิ ดซุ้มขายของที่ลานกว้ าง ซึง่ เทศกาลนันเราจะเรี
้
ยกว่า “夏祭り”
ชาวบ้ านที่อยูแ่ ถบนันและพวกนั
้
กเรี ยน นักศึกษาก็จะมางานกัน และกว่าครึ่งนึงที่ใส่ชดุ ยูกาตะมาเดิน

สาหรับการเรี ยนการสอนของโครงการอื่นฉันเองก็ไม่ทราบแน่ชดั เหมือนกันว่าการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างไร แต่สาหรับ
Maple Programแล้ ว ก่อนที่จะไปทางมหาลัยจะมีการสอบ Pre-Test เพื่อวัดความรู้ ความสามารถของเด็กก่อน หลังจากนัน้
เมื่อไปถึงเราจะได้ รับคะแนนผลสอบและจัดแบ่งคลาสเรี ยนตามคะแนนสอบ ในปี ที่ฉนั ไปโครงการของฉันมีนกั เรียนประมาณ
80 คน และแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 6 กลุม
่ หากสอบได้ คะแนนไม่ถึงที่กาหนดก็จะต้ องเรี ยนปรับพื ้นฐาน ในแต่ละเทอมเราจะลงกี่
วิชากี่หน่วยกิตก็ได้ แต่ภายใน 1 ปี นี ้เราจะต้ องเก็บหน่วยกิตให้ ได้ อย่างน้ อย 30 หน่วย แต่สาหรับเด็กที่ได้ รับทุน JASSO จะต้ อง
เรี ยนอย่างน้ อยเทอมละ 14 หน่วย สาหรับหน่วยกิตของวิชาเรี ยนนันจะแบ่
้
งออกเป็ นวิชาด้ านภาษาญี่ปนจะเป็
ุ่
นวิชาละ 1 หน่วย
กิต และวิชาด้ านสังคมและวัฒนธรรมจะเป็ นวิชาละ 2 หน่วยกิต แต่ละวิชาจะต้ องเรี ยนทังหมด
้
15 ครัง้ ต่อเทอม เราสามารถ
เลือกวิชาที่อยากเรี ยนได้ เองก็จริ งแต่ก็ต้องขึ ้นอยูก่ บั ผล Pre-Test ของเราด้ วย
จากที่ฉนั เคยคุยกับเพือ่ นที่แลกเปลีย่ นที่มหาวิทยาลัยอื่นในแถบนัน้ ที่นี่ถือว่ามีรายวิชาเยอะมาก และต้ องเก็บหน่วย
กิตเยอะกว่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ดังนันหากใครสนใจที
้
่จะไปเรี ยนแบบจริ งจังก็ขอแนะนามหาวิทยาลัยนี ้เลยค่ะ วิชา

ด้ านภาษาญี่ปนจะมี
ุ่
ครบทุกด้ านไม่ว่าจะเป็ น Writing, Listening, Reading, Speaking, Grammar & Vocabulary,
Kanji & Vocabulary ส่วนวิชาด้ านสังคมและวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น เขียนพูก่ น
ั ชงชา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ วันสาคัญ
ของประเทศญี่ปนุ่ รวมไปถึงวิชาบริ หารด้ วย ในด้ านของการสอบถ้ าเป็ นวิชาด้ านภาษาส่วนใหญ่ จะเป็ นการสอบ แต่ถ้าเป็ นวิชา
ด้ านสังคมและวัฒนธรรมจะเป็ นการเขียนรายงานหรื อทา presentation เป็ นส่วนใหญ่
ถ้ าหากเราเบื่อที่จะเรี ยนแต่กบั คนต่างชาติเราก็สามารถไปเรี ยนกับคนญี่ปนได้
ุ่ ด้วย โดยไปติดต่อกับอาจารย์ประจา
วิชานันๆว่
้ าท่านอนุญาติไหม ฉันเองก็เคยไปเรี ยนกับเพือ่ นคนญี่ปนเอกภาษาไทยมา
ุ่
3วิชา เป็ นวิชาไวยกรณ์ 1วิชา และ
วิชาการอ่านอีก 2 วิชา ไม่วา่ จะเป็ นวิชาไหนเราก็จะต้ องทาการบ้ านและสอบเหมือนกับทีค่ นญี่ปนสอบ
ุ่
ในวิชาไวยกรณ์เราจะได้
เรี ยนไวยกรณ์ภาษาไทยโดยใช้ ภาษาญี่ปนอธิ
ุ่ บาย สาหรับฉันบางทีก็ทาให้ ฉนั เข้ าใจไวยกรณ์ภาษาญี่ ปนมากขึ
ุ่
้นอีกด้ วย ส่วน
วิชาการอ่านเราจะได้ อา่ นเรื่ องสันต่
้ างๆและต้ องตีความว่าเรื่ องสันนั
้ นๆหมายถึ
้
งอะไร ผู้แต่งรู้สกึ นึกคิดอย่างไร นอกจากวิชา
เหล่านี ้ที่ฉนั ได้ ไปเรี ยนแล้ วยังมีวชิ าอื่นๆอีก เช่น วิชาการฟั งโดยอาจารย์จะให้ ดลู ะครไทยแล้ วแปลบทพูดเป็ นภาษาญี่ปนุ่ ส่วน
ละครที่ดกู ็คือเรื่ องดอกส้ มสีทอง หรื อจะเป็ นวิชาการพูดซึง่ นักศึกษาจะต้ องพูดสุนทรพจน์ความยาวประมาณ 1หน้ ากระดาษทุก
2 อาทิตย์ หรื อจะเป็ นวิชานิทานไทยเป็ นต้ น
Maple program เป็ นโครงการที่พาไปทัศนศึกษา และมีกิจกรรมค่อนข้ างบ่อย ในแต่ละเทอมจะมีทศั นศึกษาไปเช้ า

เย็นกลับ และกิจกรรมที่มหาลัยอย่างละประมาณ 2ครัง้ และจะมีทศั นศึกษาค้ างคืนอีกเทอมละ 1 ครัง้ ที่สาคัญทุกอย่างฟรี คะ่
แต่ก็ต้องแลกด้ วยการเก็บข้ อมูลที่ที่เราไปเพื่อมา presentation ในคาบอาทิตย์ถดั ไป ทัศนศึกษาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ทาให้ ข้อมูลค่อนข้ างหาได้ ยากและคาศัพท์ก็ยากเช่นกัน ทาให้ ทกุ คนไม่คอ่ ยอยากไปเท่าไหร่
แต่ก็แนะนาให้ ไปนะคะ ถือซะว่าได้ ไปเที่ยวกับเพื่อนพร้ อมหน้ าพร้ อมตา

สาหรับงานพิเศษค่าแรงจะอยูท่ ี่ประมาณชัว่ โมงละ 900 เยน ซึง่ ถือว่าเป็ นค่าชัว่ โมงที่เยอะมากแต่เพราะว่าที่โอซากา
เป็ นเมืองใหญ่คา่ แรงเลยจะแพงกว่าหลายที่ ถ้ าไปเมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวส่วนใหญ่คา่ แรงจะอยูท่ ี่ชวั่ โมงละ 700-800
เยน แล้ วก็ถ้าทางานหลัง4ทุม่ ไป ค่าแรงก็จะเพิ่มอีกชัว่ โมงละประมาณ 10-15%จากปกติ หลายคนมักจะมีคาถามว่างานพิเศษ
หายากไหม หาได้ ที่ไหน ขอตอบเลยว่างานหาไม่ยากหรอกค่ะแล้ วก็มีงานให้ เลือกเยอะไม่วา่ จะไปไหนก็จะมีป้ายประกาศรับ
สมัครพนักงานพาทไทม์ตลอด ส่วนใหญ่ก็จะเป็ นร้ านอาหาร ร้ านขนม แต่เนื่องจากมิโนคือยอดดอยเลยไม่คอ่ ยมีร้านอาหาร ที่

ทางานทีใ่ กล้ และเป็ นที่นยิ มของเด็กแลกเปลีย่ นที่สดุ ก็คงจะเป็ นซุปเปอร์ มาเกตแถวมหาลัย ซึง่ ใช้ เวลาเดินประมาณ 10-15
นาที แต่วา่ การทางานในที่ที่ไม่มคี นไทยก็คอ่ นข้ างยากถูกไหมคะถ้ าภาษาของเราไม่แข็งแรงพอแต่นี่ก็ถือเป็ นการบังคับฝึ ก
ภาษาญี่ปนไปในตั
ุ่
ว ฉันทางานพิเศษที่ร้านอาหารไทยในอุเมดะทีน่ ี่ก็เป็ นที่ยอดฮิตของเด็กไทยเลยก็วา่ ได้ ร้ านนี ้มีหลายสาขา
และรับเด็กไทยเสมอ เพราะฉะนันถ้
้ าหากใครยังไม่มนั่ ใจในภาษาญี่ปนของตั
ุ่
วเองมากนักก็ลองไปทาที่นี่ก่อนก็ได้ นะคะ
ถึงแม้ วา่ ร้ านนี ้จะค่อนข้ างไกลจากมหาลัย(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ง)แต่ก็ถือเป็ นประสบการณ์ที่ดีคะ่ แต่ร้านที่ฉนั
ไม่แนะนาให้ ไปทางานพิเศษคือร้ านซูชิแถวมหาลัย เพราะว่าที่นนั่ จะใช้ งานเราหนัก งานยุง่ ชอบยัดงานมาเกินกว่าทีเ่ รา
อยากจะทา เรียกได้ วา่ เป็ น ブラック企業 ก็วา่ ได้ เพื่อนของฉันเคยไปทางานพิเศษที่ร้านนี ้ 2 คน ทางานได้ ประมาณ 2
เดือนก็ขอลาออกแต่หวั หน้ าก็จะเมินไม่สนใจและเปลีย่ นเรื่ อง จนเวลาผ่านไปเป็ นเดือนก็ไม่ได้ ออกสักทีสดุ ท้ ายทังคู
้ ก่ ็ตดั สินใจไม่
ไปทางานแบบดื ้อๆเลย ตอนนี ้ทุกคนคงจะคิดว่ามีแบบนี ้ด้ วยหรอ!! ไม่ยอมให้ ลาออก อยากเลิกทาต้ องหนีหายไปเอง นี่ถือว่า
เป็ นเรื่ องปกติมากสาหรับการทางานพิเศษที่ญี่ปนุ่ ขอบอกเลยว่าก่อนจะทางานพิเศษที่ไหนต้ องลองถามคนที่เคยทางานร้ าน
นันๆก่
้ อนดีกว่าว่าร้ านเป็ นยังไง เป็ น ブラック企業 ไหม ถ้ าเลือกที่ผิดคิดจนตัวตายเลยค่ะ
นอกจากการทางานพิเศษตามร้ านอาหาร หรื อซุปเปอร์ มาเกตแล้ ว อีกงานพิเศษยอดฮิตของเด็กไทยคือ งานอาหาร
ไทยในโอซากาหรื อที่เราเรี ยกกันว่างาน Thai fest ซึง่ งานนี ้จะจัดขึ ้นปี ละครัง้ ครัง้ ละ 2 วันเท่านัน้ งานนนี ้ขอบอกเลยว่าถ้ าเป็ น
คนขายของก็จะเหนื่อยมากๆๆๆ ยืนกันทังวั
้ นเวลากินข้ าวไม่ใช่ 1 ชัว่ โมงอย่างที่คิดนะคะ กินเสร็จก็ต้องไปทางานต่อละผลัดให้
เพื่อนมากินข้ าว ถ้ าเรากินช้ าเพื่อนก็จะไม่ได้ กินข้ าวสักที อย่างเช่นร้ านที่ฉนั ทากว่าจะได้ กินข้ าวเทีย่ งครบคนสุดท้ ายก็ปาเข้ าไป
5โมงเย็นแล้ ว เรื่ องอาหารเราก็กินอาหารที่ร้านทีเ่ ราทาในวันแรกก็จะรู้ สกึ ดีใจที่ได้ กินอาหารไทยอร่อยๆ เพราะอาหารไทยที่นน
ั่
แพงมากและรสชาติคอ่ นข้ างเป็ นแบบคนญี่ปนไม่
ุ่ ใช่รสไทยแท้ แต่พอเป็ นวันถัดไปเราก็จะเริ่มเบื่อ เพราะได้ กลิน่ มาทังวั
้ นลู้สกึ
อยากกินอาหารร้ านอื่นมากกว่า บางทีถ้าฉันได้ พกั พร้ อมเพื่อนที่ทาร้ านอื่นก็จะมาสลับข้ าวกินกัน แต่ถ้าได้ ทางานอื่นที่ไม่ใช่ขาย
ของ เช่น แจกใบปลิว ล่าม คนประจาบูทต่างๆ งานพวกนี ้ก็จะสบายๆมีเวลาพักกลางวันเป็ นชัว่ โมง มีเวลาไปเดินเล่น มีอาหาร
กลางวันและอาหารเย็นให้ ส่วนเรื่ องค่าแรงงานขายของตามร้ านจะอยูท่ ี่ 20,000-30,000 เยน ซึง่ ค่าแรงจะขึ ้นอยูก่ บั ความยุง่
ของงาน เลิกงานแล้ วกลับบ้ านได้ เลยหรื อต้ องช่วยเก็บของต่อเป็ นต้ น ส่วนงานแจกใบปลิวหรื อทาแบบสอบถามก็จะได้ เงินพอๆ
กับขายของตามร้ านแต่งานจะสบายกว่า ส่วนงานล่ามหรื อคนประจาบูทต่างๆ เรื่ องเงินเท่าไหร่ไม่ร้ ูแต่ขอบอกเลยว่าเยอะค่ะ แต่
ว่างานก็จะค่อนข้ างหายากหน่อย ทังนี
้ ้ทังนั
้ นขอบอกเลยว่
้
าการทางานไทยเฟสขึ ้นอยูก่ บั ดวงว่าจะได้ ไปร้ านไหน ถ้ าโชคดีเจอคน
ธรรมดาๆก็สบายหน่อย ถ้ าเจอพวกมนุษย์ป้าจู้จี ้ขี ้บ่นก็…ซวยและต้ องทนๆกันไป จะหาร้ านที่เจ้ าของใจดีเท่าที่ฉนั และเพื่อนๆทา
มาก็ยงั ไม่มเี ลย สาหรับคนที่สนใจจะทางานวันไทยเฟสแล้ วคิดว่าจะรู้จกั ร้ านได้ ยงั ไง เรื่ องนี ้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าพวกเพื่อนๆ
ที่แลกเปลีย่ นด้ วยกันต้ องรู้แน่นอนโดยผ่านพวกรุ่นพีก่ ่อนๆที่เคยไปทา พอถึงเวลางานจะวิง่ มาชนเราเอง แต่จากประสบการณที่
ได้ ไปทามาก็ไม่คอ่ ยแนะนาให้ ทางานนี ้ค่ะ เพราะว่าเหนื่อยมาก มากจนไม่อยากไปเรี ยนในวันถัดไปเลย ถึงแม้ จะได้ เงินเยอะก็
ตาม แต่ถ้าคิดดีๆหารต่อชัว่ โมงก็พอๆกับเราไปทางานพิเศษทัว่ ไปแหละค่ะ แต่สาหรับฉันถือว่าเป็ นประสบการณ์แปลกๆครัง้ นึง
ถึงจะเหนื่อยแต่ก็สนุกดี ได้ เห็นรายรับมหาศาลของร้ านเรี ยกได้ วา่ ปี นึงขาย 2วันอยูเ่ ฉยๆได้ อีกหลายเดือน

สุดท้ ายนี ้สิง่ ที่แนะนาให้ ทาใน 1 ปี นี ้ (ไม่ได้ เรี ยงลาดับเวลานะคะ) ก็คงจะเป็ น ใส่ชดุ กิโมโนเดินเล่นที่เกียวโต ที่เกียวโต
ถ้ าใส่กิโมโนหรื อยูกาตะจะได้ รับส่วนลด หรื อฟรี คา่ เข้ าสถานทีต่ า่ งๆ ใส่ชดุ ยูกาตะไปดูดอกไม้ ไฟช่วงฤดูร้อนอลังการมากคนดู
เป็ นแสนคน ปั น้ ตุ๊กตาหิมะตัวใหญ่ๆกับเพื่อนๆ ไปดูหิ่งห้ อยอันนี ้โรแมนติกสุดๆ ไปน ้าตกมิโนช่วงฤดูใบไม้ ร่วงเพราะที่นเี่ ป็ นที่ขึ ้น
ชื่อในระดับนึงของโอซากาทีเดียว วันปี ใหม่ถ้าได้ ไป countdown ที่บ้านคนญี่ปนก็
ุ่ จะดีมากเลย ไปดู 祭り ดังๆของโอซากา
และเกียวโตด้ วยนะคะ และสุดท้ ายที่สาคัญที่สดุ คือเทีย่ วให้ เยอะที่สดุ เท่าที่จะเยอะได้ เพราะต่อไปถ้ าเราเริ่ มทางานจะไม่คอ่ ยมี
โอกาสเที่ยวแบบนี ้อีกแล้ ว

