Maple Program at Osaka University

ก่อนอื่นมาทาความรู้จกั กันก่อนดีกว่าผมชื่อกลวัชร ชัยวรรณ
เป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 คณะบริหารธุกิจญี่ปนุ่ (แขนงญี่ปนุ่ ) และ
เพื่อให้ ได้ อรรถรสผมขอใช้ ภาษาแบบไม่คอ่ ยเป็ นทางการละกันนะ
ครับ ซึง่ เรื่ องราวที่จะบอกเล่าต่อไปนี ้หลัก ๆ จะเกี่ยวกับประสบการณ์
การใช้ ชีวิต 1 ปี ในจังหวัด Osaka ประเทษญี่ปนและเกี
ุ่
่ยวกับทุน
Maple นะครับ

เกี่ยวกับทุน Maple
ทุน Maple นี ้เป็ นทุนที่จะพาเราไปเรี ยนที่ Osaka
University หรื อที่เขาเรี ยกกันสัน้ ๆ ว่า “ฮันได (阪大)” ซึง่ ตอน
แรกที่ได้ ร้ ูว่าจะได้ ไปเรี ยนที่ ฮันได ซึง่ เป็ นมหาลัยอันดับต้ น ๆ ของ
ญี่ปนนี
ุ่ ่จินตนาการไว้ วา่ มหาลัยต้ องใหญ่มาก ๆ อยูใ่ กล้ ตวั เมือง
เดินทางไปไหนก็สะดวกแน่ ๆ แต่ !! พอไปถึงมหาลัยเท่านันแหละ
้
เราก็ได้ รับรู้วา่ ฮันได เนี่ยมันมีทงหมด
ั้
3 Campus ก็คือ Toyonaka Campus(Campus หลัก), Suita
Campus(Campus ของพวกสายวิทย์), Minoh Campus(Campus ของสายภาษา) ซึง่ ทุน Maple จะได้ มา
เรี ยนที่ Minoh Campus ซึง่ ถือว่าเป็ นแคมปั สที่เล็กที่สดุ ใน 3 ที่และค่อนข้ างห่างไกลความเจริญ (แต่ที่ญี่ปนุ่
ส่วนมากพวกรถไฟ รสบัสจะทัว่ ถึงอยุ่แล้ ว ต่าเวลาเราจะเข้ าไปตัวเมืองอาจจะต้ องนัง่ หลายต่อหน่อยและเสียค่า
รถเยอะ) แต่พอได้ อยูไ่ ปประมาณ 1 เดือนอาจจะหลงรัก Campus นี ้เลยก็ได้ เพราะว่า Minoh Campus จะอยู่
บนเขาหน่อย ๆ และใกล้ ชิดกับธรรมชาติมาก ๆ บางครัง้ อาจจะเห็นลิงมาเดินป้วนเปี ย้ นใน Campus ก็เป็ นได้
(แต่บางครัง้ ก็ใกล้ ชิดเกินไปหน่อย)

การเรี ยนการสอน
การเรี ยนที่นี่เราจะได้ เรี ยนกับคนญี่ปนโดยตรงใช้
ุ่
แต่ภาษาญี่ปนในการเรี
ุ่
ยนแต่อาจารย์บางท่านก็
อาจจะมีพดู ภาษาอังกฤษมาบ้ างเวลานักเรี ยนทาท่าไม่เข้ าใจ และเราจะมีอิสระในการเลือกเรี ยนวิชาต่าง ๆ แต่
ใน 1 ปี ต้ องเรี ยนให้ ครบ 30 หน่วยกิต (แนะนาให้ เรี ยนเกินมานิดนึงสัก 32-34 หน่วยกิต) จะถือว่าเรี ยนจบและได้
ใบประกาศณียบัตร ซึงวิชาที่เราจะได้ เลือกหลัก ๆ จะแบ่งเป็ น 2 สายคือ สายวัฒธรรม และ สายภาษา (ฟั ง,พูด,
อ่าน,เขียน,คาศัพท์,แกรมม่า,คันจิ) ส่วนมากวิชาที่นา่ สนใจจะอยูใ่ นสายวัฒนธรรม เช่น พวกซุปเปอร์ ฮีโร่ ภูตผิ ี
พื ้นบ้ าน（妖怪） ชงชา （茶道）เขียนพูก่ นั （書道） เป็ นต้ น ซึง่ ความสนุกก็จะแลกมากับพวก คาศัพท์เฉพาะทาง
ต่าง ๆ แต่ถ้าเราขยันฝึ กทบทวนบทเรี ยนเรื่ องพวกนี ้ก็
จะไม่เป็ นปั ญหา และอาจารย์ของ Minoh Campus
ทุกคนใจดีและเข้ าใจนักเรี ยนเพราะอาจารย์แต่ละท่าน
เป็ นผู้มีประสบการณ์ในการสอนนักเรี ยนต่างชาติมา
อย่างโชกโชนดังนันเราสามารถหมดห่
้
วงเรื่ องอาจารย์
จะดุ หรื อสอนไม่ร้ ูเรื่ องไปได้ เลย และนอกจากอาจารย์
ที่ใจดีแล้ วยังมี CJLC (Center for Japanese
Language and Culture) ซึง่ จะคอยซัพพอร์ ตเราใน

ด้ านต่าง ๆ อีกด้ วย

กิจกรรมต่ าง ๆ
ที่ฮนั ไดจะแบ่งภาคการศึกษาเป็ น 2 ภาคการศึกษา(เหมือนมหาลัยทัว่ ไปนัน่ แหละ) และของ M
program เราจะมีการจัดทริปพาเที่ยว（見学旅行）เทอมละ 1 ครัง้ ซึง่ แนะว่าต้ องไปให้ ครบทัง้ 2 ครัง้
จ่ายแค่ 3000 เยน(ต่อครัง้ ) แต่ค้ มุ ค่ามากกก(ก.ไก่ล้าน
ตัว)
ไม่วา่ จะไปนอนเรี ยวกัง,แช่ออนเซ็น,เที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวชื่อดังต่าง ๆ ไม่มีทริปไหนจะคุ้มเท่านี ้อีกแล้ ว
และนอกจาก 見学旅行 แล้ วที่ศนู ย์ CJLC ก็จะมีพา
ไปดูคาบูกิ ซูโม่ ปั น้ ดินเผา ฯลฯ ซึง่ แน่นอนว่าฟรี !!

การใช้ ชีวิตที่ญ่ ีปนุ่
อย่างแรกมาพูดถึงการเดินทางกันก่อน การเดินทางในญี่ปนสะดวกสบายมาก
ุ่
ไม่วา่ จะเป็ นรถไฟ รถบัส
มีเวลารถออกบอกไว้ ชดั เจนว่ามีรอบกี่โมงมัง่ และไม่คอ่ ยเลทด้ วย ซึง่ เราสามารถวางแผนได้ วา่ จะไปที่ไหนออกกี่
โมงถึงกี่โมง ไม่ต้องมาคุกกี ้เสี่ยงทายรอรถเมล์นานถึงครึ่งชัว่ โมงอย่างบางประเทศ(ประเทศอะไรให้ เดาเอาเอง
ฮ่า ๆ) และมีบตั รเดียวครอบจักรวาลอย่างบัตร ICOCA (เหมือนบัตร Rabbit หรื อ MRTที่เราต้ องคอยเติม
เงินเอาไว้ ) ซึง่ ไอบัตร ICOCA นี่สามารถใช้ ขึ ้นรถบัส รถไฟในแถบคันไซได้ ทงหมดแถมยั
ั้
งเอาไปซื ้อของที่
Family Mart ได้ ด้วยนะ โดยเราสามารถซื ้อบัตรนี ้ได้ จากตู้ขายตัว๋ ได้ หรื อถ้ าซื ้อไม่เป็ นสามารถถามนาย
สถานีได้ ว่าต้ องกดซื ้อยังไงเขาจะมาอธิบายให้
อย่างละเอียดเลยแหละ

และนอกจากการเรี ยนในห้ องเรี ยนแล้ วยังมีอีกทางนึงที่มีประสิทธิภาพพอ ๆ กันคือการทางาน PartTime หรื อ アルバイト นัน่ เองแล้ วแนะนาให้ ทางานในร้ านอาหาร หรื อ พวกงานที่เราต้ องไปพูดคุยกับ
ลูกค้ า ช่วงแรก ๆ อาจจะเกร็ง ๆ พูดผิดพูดถูกไปบ้ าง แต่ไอ้ ตรงนี ้แหละจะทาให้ เราสามารถพัฒนาสกิลการพูด
และพวกคาสุภาพต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นรูปยกย่องถ่อมตัวได้ อย่างมากเลยแหละและนอกจากพูดคุยกับลูกค้ าแล้ ว
เราสามารถเรี ยนภาษาวัยรุ่นหรื อพวกคา
แสลงต่าง ๆ จากเพื่อนร่วมงานได้ อีกด้ วย
เรี ยกว่ายิงปื นนัดเดียวได้ นก 3 ตัวเลยแหละ
ไม่วา่ จะเป็ น คาสุภาพ รูปธรรมดาหรื อพวก
方言(ภาษาถิ่น) ต่าง ๆ และอย่างสุดท้ าย
ที่สาคัญที่สดุ ก็คือเงินนัน่ เอง

แล้ วไหน ๆ ก็มาถึงญี่ปนแล้
ุ่ วแนะนาให้ เช็ค
ปฏิทินดี ๆ ควรไปเก็บเทศกาลสาคัญ ๆ ให้ ครบไม่งนเราอาจจะมาเสี
ั้
ยดายทีหลังก็ได้ เพราะญี่ปนนี
ุ่ ่เทศกาลเยอะ
มากกกกกกกกก !! และเทศกาลที่พลาดไม่ได้ เลยก็คือ
การดูดอกไม้ （ 花 見 ）และเทศกาลดอกไม้ ไฟ （ 花
火大会）ซึง่ จะจัดขึ ้นในฤดูร้อนเป็ นเทศกาลที่ควรไป
เพราะมันดีมากจริง ๆ ดอกไม้ ไฟที่ญี่ปนมี
ุ่ ลกู เล่นเยอะ
มาก ๆ ไม่เชื่อลองไปเปิ ดดูในยูทปู ดูได้ แต่ถ้าจะให้ ดีต้อง
มาดูด้วยตาตัวเองแล้ วถ้ าใส่กิโมโนแล้ วไปกับคนรู้ใจนี่โร
แมนติคสุด ๆ (แต่ผมไปกับเพื่อนก็สนุกดีเหมือนกันนะ)
ยิ่งถ้ าดูไปเปิ ดเพลง 打ち上げ花火 ฟั งไปด้ วยนี่
อินสุด ๆ (เวอร์ ไปแล้ ว !! ฮ่า ๆ)

สุดท้ ายนี ้ไม่วา่ จุดประสงค์เราจะเป็ นอะไร ไม่วา่ จะมาเรี ยน มาหาประสบการณ์ มาเที่ยว มาหาแฟน ผม
ขอบอกไว้ เลยว่าประสบการณ์ 1 ปี ใน Maple Program เป็ นประสบการณ์ที่มีคา่ มาก ๆ อาจจะมีหกล้ ม
คลุกคลานกันมัง่ แต่ทกุ ๆ ประสบการณ์จะหล่อหลอมให้ เราแข็งแกร่งขึ ้นเอง ไม่วา่ จะคนที่ได้ ทนุ JASSO หรื อ
ไม่ได้ ทนุ ขอแค่เราสู้ แล้ วพอผ่านมาได้ แล้ วลองมองย้ อนกลับไปดู คุณจะไม่เสียใจเลยที่ได้ มาเรี ยน Program
นี ้

