นางสาวพรนภัส ยิง่ ตระกูล
นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 คณะบริ หารธุ รกิจ
สาขาบริ หารธุ รกิจญี่ปุ่น
การตัดสิ นใจเลือกแลกเปลี่ยนที่จงั หวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเรี ยนจบปี สี่ เทอมหนึ่ง และมี
โอกาสเห็นทุนไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็ นระยะเวลาหนึ่งปี จึงได้ตดั สิ นใจสมัคร เขียนเรี ยงความและ
เข้าสอบสัมภาษณ์ ฉันหวังว่าจะได้เรี ยนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมเพื่อสามารถนามาใช้ในการทางานหรื อมาใช้ใน
การศึกษาต่อ และต้องขอบคุณอาจารย์คนไทยและคนญี่ปุ่นที่ให้คาแนะนาและสนับสนุนให้มาแลกเปลี่ยน
เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ การมาแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ฉันได้เรี ยนรู ้อะไรหลายๆอย่างนอกเหนื อจากเรื่ องการ
เรี ยนหนังสื อในห้องเรี ยนเพียงอย่างเดียวโดยจะแบ่งออกเป็ นสามเรื่ องใหญ่ๆ คือการเรี ยน เพื่อน สังคมและ
การท่องเที่ยว
เริ่ มจากเรื่ องแรกเรื่ องการเรี ยนภาษาญี่ปุ่น การเรี ยนภาษาญี่ปุ่นที่มหาลัยโอซาก้า การเรี ยนของที่นี่คือ
เรี ยนร่ วมกับเพื่อนชาวต่างชาติ มีคนเอเชียและคน
ยุโรปกว่า 25 ประเทศมารวมกัน เช่น จีน ไต้หวัน
เวียดนาม อังกฤษ เยอรมันเป็ นต้น ซึ่งเราได้มีโอกาส
พูดทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ แต่ส่วนใหญ่
นักเรี ยนแลกเปลี่ยนจะสื่ อสารกันด้วยภาษาญี่ปุ่น ซึ่งทาง
ครู ที่มหาลัยได้จดั แบ่งนักเรี ยนเป็ นห้องตามผลการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ มีการเรี ยนการสอน

ทั้งหมดสองภาคเรี ยน ทาให้ท้ งั สองเทอมมี
โอกาสได้เรี ยนในห้องใหม่พร้อมกับเพื่อน
ใหม่ๆ มีการแบ่งห้องเพื่อสามารถแจ้ง
รายละเอียดกาหนดการในแต่ละอาทิตย์ให้กบั
นักเรี ยน ซึ่ งคล้ายกับโฮมรู มตอนเช้าของ
ประเทศไทย แตกต่างกันคือจะมีเรี ยนเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และในแต่ละคาบจะได้เรี ยนภาญี่ปุ่น ซึ่ งในแต่
ละห้องจะมีเนื้ อหาการเรี ยนอาจจะไม่เหมือนกัน ต่อมาเป็ นเรื่ องของการลงทะเบียนเรี ยน นักเรี ยนแลกเปลี่ยน
ทุกคนสามารถเลือกเวลาเรี ยนได้ตามผล
คะแนนสอบที่มีเป็ นระดับ และสามารถลง
เรี ยนวิชาได้อย่างอิสระให้ครบหน่วยกิตที่
ทางมหาลัยกาหนด ในเทอมแรกคือช่วง
ฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว ฉันลงเรี ยนวิชาที่ยาก
และง่ายสลับกันไป โดยเนื้อหาวิชาของทางมหาลัยจะมีวิชาภาษาญี่ปุ่นทางด้านพูด ฟัง อ่าน เขียน คาศัพท์
และไวยากรณ์ พร้อมทั้งมีเรี ยนเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การเขียนพูก่ นั การชงชา เป็ นต้น ในเทอมแรก
นี้ทางมหาลัยจัดไปทัศนศึกษาที่จงั หวัดใกล้เคียง ฉันมีโอกาสได้ไปปั้ นถ้วยดินเผาเอง ซึ่ งเป็ นครั้งแรกที่ได้ทา
รู ้สึกทายากมากแต่กส็ นุกดีค่ะได้ทาอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทามาก่อน และสามารถเอากลับมาบ้านได้

นอกจากมีทศั นศึกษาแล้วยังมีไปทัศนศึกษาแบบค้างคืนสองวันหนึ่งคืน ได้ไปจังหวัดโอกะยามะค่ะ ได้เข้า
ชมวัด ศาลเจ้า พร้อมเข้าพักที่พกั สไตล์ญี่ปุ่นในราคาที่ถูกมากค่ะ ส่ วนในช่วงเทอมที่สอง ช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน นั้นก็มีสอบข้อเขียนและมีสัมภาษณ์แบ่งห้องเรี ยนเช่นกัน ในเทอมนี้เป็ นเทอมสุ ดท้ายที่นกั เรี ยน
ต่างชาติทุกคนจะต้องพรี เซนต์วฒั นธรรมของประเทศตนเองแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นๆซึ่ งถือว่าเป็ นโปร
เจคใหญ่โปรเจคสุ ดท้าย และในเทอมนี้ก็มีไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์คนั จิที่จงั หวัดเกียวโต และไปทัศน
ศึกษาแบบค้างคืนสองวันหนึ่ งคืนค่ะ สาหรับฉันแล้วการเรี ยนภาษาญี่ปุ่นที่มหาลัยโอซาก้านั้น เราได้เรี ยนกับ
ครู คนญี่ปุ่น มีโอกาสพูดแสดงความคิดเห็น หรื อถามคาถามในส่ วนที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา ทาให้มีโอกาส
พูด เขียน ฟังภาษาญี่ปุ่นบ่อยขึ้น ทาให้สามารถพัฒนาภาษาของตนเองได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ถึงแม้อาจจะ
ไม่ได้มากแต่คิดว่าต้องได้รับความรู ้ใหม่ๆมากขึ้นแน่นอนค่ะ
เรื่ องถัดมาจะเป็ นในเรื่ องของเพื่อน สังคม ซึ่งสาหรับฉันแล้วนั้นเป็ นเรื่ องที่ฉนั กังวลมากที่สุด
มากกว่าเรื่ องการเรี ยน เพราะถ้าเราไม่มีเพื่อน ไม่มีสังคม การเรี ยน การใช้ชีวิตในต่างประเทศก็อาจจะไม่
สนุก แต่เนื่ องจากไม่ได้มีโอกาสเรี ยนกับนักเรี ยนคนญี่ปุ่น ได้เรี ยนกับคนต่างชาติ ทาให้มีเพื่อนต่างชาติ
มากกว่าเพื่อนคนญี่ปุ่น แต่เพื่อนๆทุกคนนั้นก็สื่อสารกันด้วยภาษาญี่ปุ่นทาให้ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นตลอดเวลา ใน
ส่ วนของ Maple Program มีโครงการโฮสแฟมิลี่
และติวเตอร์คนญี่ปุ่น ฉันจึงมีติวเตอร์ เป็ นคนญี่ปุ่น

หนึ่งคน ซึ่งเป็ นนักเรี ยนเอกภาษาไทย สามารถพูดภาษาไทยได้ เนื่องจากฉันพูดภาญี่ปุ่นไม่ค่อยเก่ง
แต่โชคดีมากที่มีติวเตอร์ คอยให้คาแนะนาในด้านต่างๆ ในส่ วนเพื่อนคนไทยและเพื่อนต่างชาติน้ นั ทุกคนก็
ให้คาแนะนาให้คาปรึ กษาดีมาก ฉันเป็ นคนคุยไม่ค่อยเก่งนัก แต่การมาแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ทาให้ฉนั รู ้จกั คน
รู ้จกั โลกกว้างมากขึ้น ได้เรี ยนรู ้การอยูร่ ่ วมกับคนอื่น และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน

เรื่ องสุ ดท้ายคือเรื่ องการท่องเที่ยว การเดินทาง ในช่วงปิ ดเทอมหรื อวันหยุดฉันและเพื่อนได้ไปเที่ยว
ที่จงั หวัดอื่นๆ เช่น จังหวัดเฮียวโกะ จังหวัดโอกินาวา เป็ นต้น โดยปกติแล้วฉันไม่ค่อยชอบออกไปเที่ยวมาก
เท่าไรนัก แต่พอได้เปลี่ยนบรรยากาศไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ ก็เป็ นการผ่อนคลายจากการเรี ยนได้ดี
เหมือนกันค่ะ แต่เนื่องจากบางครั้งเวลาว่างไม่ตรงกับเพื่อนทาให้มีโอกาสได้ไปเที่ยวคนเดียวบ่อยๆ เช่น ไป
ไหว้พระที่ศาลเจ้า ไปพิพิธภัณฑ์หมู่บา้ นญี่ปุ่น เป็ นต้น ซึ่ งทาให้รู้วา่ การไปไหนมาไหนคนเดียวก็สนุกไปอีก
แบบเหมือนกันค่ะ การเดินทางจากหอพักที่มหาลัยโอซาก้าสามารถเดินทางได้หลายวิธี ไม่วา่ จะเดินไป นัง่

รสบัสหรื อรถไฟ เดินทางสะดวกมากแต่มหาลัยห่างจากตัวเมืองอาจใช้เวลาในการเดินทางนานค่ะ แต่ถา้
บริ หารจัดการเวลาได้ดีก็จะสามารถไปได้หลายๆสถานที่ในวันเดียวกัน ฉันเสี ยดายเวลาช่วงฤดูหนาว
เนื่องจากที่โอซาก้าไม่ค่อยมีหิมะตก ทาให้อากาศหนาว ฉันจึงไม่ค่อยได้ไปเที่ยวข้างนอกในช่วงเวลานั้นค่ะ
จึงไปเที่ยวในช่วงฤดูร้อนแทน ซึ่ งเที่ยวในช่วงนั้นคนไม่ค่อยเยอะ จึงได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติแบบ
เต็มที่ค่ะ
สุ ดท้ายแล้วสาหรับฉันดีใจมากที่ได้มาแลกเปลี่ยนที่โอซาก้า ถึงจะเป็ นเพียงเวลาสั้นๆแต่รู้สึก
ประทับใจในทุกๆเรื่ องและคิดว่าถ้ามีโอกาสอีก
ครั้งก็อยากไปอีกค่ะ

