1 Year in Osaka
(โครงการแลกเปลีย่ น Maple Program มหาวิทยาลัยโอซาก้ า)

ก่อนอื่นขอแนะนาตัวก่อนนะคะ เราชื่อ นางสาววิรัญญา ชูนาค
ชื่ อ เล่ น ชื่ อ โอ๊ ต นัก ศึ ก ษา BJ ปี 4 แขนงเชี่ ย วชาญญี่ ปุ่ น เราเป็ น
นักศึกษาโครงการ Fast track หรื อก็ คือ 3 ปี ครึ่ ง เพราะฉะนัน้ เราจึง
สามารถเรี ยนจบจาก TNI แล้ วก็เรี ยนภาษาต่อที่โอซาก้ า 1 ปี โดยที่ไม่
ต้ องกลับมาเรี ยนต่อเลย เอาล่ะ! มาเข้ าเรื่ องกันเลยดีกว่า ไดอารี่ ฉบับนี ้
เราจะขอละความเป็ นทางการไป จะขอเล่าด้ วยภาษากันเองนะคะ เรา
จะเล่าเรื่ องราวที่ผ่านมา 1 ปี ทังเรื
้ ่ องการเรี ยน ภาษา เพื่อน การผจญ
ภัย ความยากลาบาก ความทรงจาดีๆมากมายทังหมดที
้
่ประสบพบเจอมาโดยย่อๆ เพื่อให้ รุ่นน้ องรุ่นต่อๆที่
อยากไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปนุ่ แต่ยงั ลังเล และยังตัดสินใจไม่ได้ ว่าจะไปที่ไหน มีโครงการดีๆโครงการนี เ้ ข้ าไป
อยู่ในใจของใครหลายๆคน และเนื่องจากเรื่ องที่เล่าอาจจะยาว จึงแบ่งหัวข้ อไว้ ให้ เลือกอ่านกันเฉพาะเรื่ อง
ได้ คะ่
ก่ อนจะสมัครโครงการนี ้
เราเคยไปเข้ าร่วมแนะแนวโครงการแลกเปลี่ยน Maple Program ซึ่งมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอ
ซาก้ ามาเองเลยล่ะ สิ่งที่น่าสนใจของโครงการนี ้นอกจากทุนการศึกษาJASSO ซึ่งจะได้ รับเดือนละ 80,000
เยน นัน่ คือ คุณสามารถทาพาร์ ทไทม์ หรื อที่ทุกคนรู้จกั กันว่า อะรุไบโตะ ได้ ตงแต่
ั ้ แรกเลย!! มีแต่ค้ มุ กับคุ้ม
ไม่ใช่เหรอ? ทาให้ เราและเพื่อนๆหลายๆคนสนใจโครงการนี ้กันมาก เราสมัครโครงการนี ้อย่างไม่ลงั เล และ
ไม่มีชื่อโครงการอื่นในหัวเลย หลังจากนี ้ขอข้ ามไปตอนที่เห็นชื่อของตัว เองผ่านเข้ าไปในโครงการ Maple
แน่นอนว่าเราดีใจมาก แต่เราไม่ได้ ทนุ JASSO “ภาระหนักแล้ วล่ะ” เรามีแต่ประโยคนี ้ในหัว แต่วา่ อย่างน้ อย
เราคือคนที่ได้ โอกาส เราไม่ต้องจ่ายค่าเรี ยนด้ วยซ ้า หลังจากนันในหั
้ วก็แทนที่ด้วยประโยคว่า “สู้ๆ เราจะทา
1 ปี นี ้ให้ มีคา่ ที่สดุ เลยล่ะ”
ถึงโอซาก้ าวันแรก เคราะห์ ซา้ กรรมซัด กระเป๋าล้ อพัง!!
เรามาถึงโอซาก้ าก่อนเข้ ารายงานตัว 2 วัน เราจึงจองโรงแรมที่ใกล้ สถานีรถไฟ เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง วันแรกก็โชคร้ ายซะแล้ ว กระเป๋ าเดินทางที่เราเอาไป 2 ใบ ใบใหญ่ล้อฝื ด เข็นติดๆขัดๆ ทาให้
เราไม่สามารถขนย้ ายไปไหนได้ และเราก็ขึ ้นรถไฟไม่ได้ เช่นกัน จึงต้ องยอมขึ ้นรถแท็กซี่เข้ าเมือ ง เราต้ องปาด
น ้าตากับมิเตอร์ ที่พ่งุ พรวดด้ วยความรวดเร็ ว และจ่ายเงินไป 14,000 เยนด้ วยความจาใจ หลังจากนัน้ จาก

คาปรึ กษาจากอาจารย์ที่ TNI สุดท้ ายจึงเลือกส่งกระเป๋ าใบใหญ่ไปลงที่หอพัก ในคืนก่อนเข้ ารายงานตัวที่
มหาวิทยาลัย เมื่อถึงวันที่ต้องไปมหาวิทยาลัยจึงมีเพียงกระเป๋ าเดินทางใบเล็กเพียงใบเดียวเท่านัน้ แต่
เหมือนโชคร้ ายจะยังไม่หมด ในขณะที่เดินทางไปมหาวิทยาลัย ยางล้ อของกระเป๋ าใบเล็กก็หลุดออกมา
เรื่ อยๆ กว่าจะไปถึงก็ใช้ เวลาหลายชัว่ โมงเลย เนื่องจากหลงทาง

ถึงมหาวิทยาลัยโอซาก้ า!!
ถึงแม้ เราจะผ่านเรื่ องโชคร้ ายมาเยอะ แต่ก็อดตื่นเต้ นไม่ได้ ในการเข้ ามหาวิทยาลัยโอซาก้ าวันแรก
นักศึกษาโครงการ Maple จะประจาอยู่ที่วิทยาเขต Minoh เรี ยกได้ ว่าอยู่ห่างไกลความเจริ ญที่สุดในทุก
วิทยาเขตเลยก็ว่าได้ ตังอยู
้ ่บนเนินเขา มีต้นไม้ เยอะ วิวสวยๆ บรรยากาศร่ มรื่ นและลมพัดเย็นสบาย มี
หมูบ่ ้ าน และผู้คนพักอาศัย มีเด็กๆวิ่งเล่นกันทุกวัน ที่นี่ไม่มีห้างให้ ช๊อปปิ ง้ แต่มีแฟมิลี่มาร์ ท ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ร้ านขายยา ร้ าน 100 เยน และสถานีรถไฟ Saito-nishi ซึ่งอยู่สุดสาย เพียงเท่านีก้ ็เพียงพอต่อการใช้ ชีวิต
แล้ วล่ะ

ป้ายประกาศที่ทาให้ หลายๆคนผวา (ระวังงูพิษ) แต่เรายังไม่เคยเจอนะ

หอพัก
เราได้ อยู่หอพักหญิงที่ชื่อว่า “หอ K” เรี ยกได้ วา่ เป็ นหอพักที่ลกึ และเงียบสงบที่สดุ เลยก็วา่ ได้

ขออธิบายตรงนี ้ก่อนว่า หอพักของมหาวิทยาลัยจะแบ่งเป็ น 4 หอพัก ได้ แก่ หอ 1 และ หอ 2 ซึง่ เป็ น
หอพักรวมชายหญิ ง หอโมมิจิ และ หอ K ซึ่งเป็ นหอพักหญิ ง หอพักที่ คาดว่าน่าจะสบายที่สุดคือ หอ 2
เพราะว่ามีทงห้
ั ้ องอาบน ้าและห้ องส้ วมในตัวห้ องนอน รองลงมาคือหอ K ซึ่งมีห้องส้ วมในตัวห้ องนอน ส่วน
ห้ องอาบน ้าจะเป็ นห้ องอาบน ้ารวมชันละ
้ 2 ห้ อง (1 ชัน้ มี 6 ห้ อง) อันดับ 3 คือหอ 1 หอนี ้มีคนอยู่มากที่สุด
และจะครึกครื น้ ที่สดุ หอนี ้ทังห้
้ องอาบน ้าและห้ องส้ วมจะอยู่นอกห้ องเราทังหมด
้
พูดง่ายๆคือ เข้ าห้ องก็มีแต่
เตียง โต๊ ะ ตู้เก็บรองเท้ า และ ตู้เสือ้ ผ้ าเท่านัน้ อีกทังจ
้ านวนห้ องส้ วมและห้ องอาบน ้ามีอยูน่ ้ อยมากเมื่อเทียบ
กับจานวนห้ อง (1 ชัน้ มีประมาณ 25 ห้ อง) หอพักสุดท้ ายที่ความสะดวกสบายน้ อยที่สดุ แต่แลกมาด้ วยค่า
เช่าที่ถกู กว่าหอพักที่เหลือกว่าเท่าตัว คือ หอโมมิจิ จะไม่มีทงห้
ั ้ องอาบน ้าและห้ องส้ วมในตัวห้ อง ห้ องส้ วม
จะมีอยู่ในทุกชัน้ แต่หอพักนี ้จะไม่มีห้องอาบน ้าให้ ซึ่งทุกคนจะต้ องไปอาบน ้าที่โรงอาบน ้านอกตัวอาคาร
และหอนี ้เป็ นหอเดียวที่ไม่มีลิฟต์ด้วย
เราพูดถึงห้ องนอนและห้ องนา้ ไปแล้ ว หลายๆคนจะเริ่ มรู้ สึกไม่โอเคกับห้ องนา้ รวม ขอทาความ
เข้ า ใจใหม่ ว่ า มัน คื อ ห้ อ งอาบน า้ ที่ ตัง้ ไว้ ใ ห้ เ ป็ นส่ ว นรวม ไม่ใ ช่ ก ารอาบน า้ รวมกัน แต่อ ย่ า งใด ความ
สะดวกสบายอีกอย่างที่ทกุ คนชอบกันมากๆคือ ห้ องครัว แม้ จะใช้ รวมกันแต่หอพักที่ไหนๆของไทยมักจะไม่
มี นอกจากนีย้ งั มีเครื่ องซักผ้ า และเครื่ องอบผ้ า ซึ่งทุกๆอย่างที่กล่าวมา สามารถใช้ ได้ โดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย
รวมถึงน ้าและไฟด้ วยนะ!

การเรียน
ระบบการเรี ยนการสอนที่นี่ พูดได้ ว่า ดีมากๆเลยล่ะ ! ก่อนอื่นเราจะต้ องทาการสอบเพื่อวัดระดับ
ภาษาของตัวเอง จะแบ่งความยากเป็ น 3 ระดับตามลาดับง่ายไปยาก คือ B1, B2 และ C1 ไม่ต้องกังวลว่า
วิชาที่เราจะเจอจะยากเกินไป เพราะเราสามารถเลือกวิชาเรี ยนที่เหมาะกับเราได้
- หากเราอยูท่ ี่ระดับ B1 เราสามารถเลือกเรี ยนวิชาที่ความยากระดับ B1 หากใครอยากลองท้ าทาย
ความสามารถก็สามารถเรี ยนวิชาของ B2 ได้ เช่นกัน แต่ไม่สามารถเรี ยนวิชา C1 ได้
- หากเราอยูท่ ี่ระดับ B2 สามารถเลือกเรี ยนได้ ทงวิ
ั ้ ชา B1 และ C1
- หากเราอยูท่ ่ีระดับ C1 สามารถเลือกเรี ยนได้ ทงวิ
ั ้ ชา B2 และ C1 แต่จะไม่สามารถเรี ยนวิชาของ B1
ได้
ซึง่ เราเองอาจจะโชคดีก็ได้ เพราะอยู่ระดับ B2 เราสามารถเรี ยนได้ ทกุ วิชาเลย ภายใน 2-3 สัปดาห์แรก
จะเป็ นช่วงเวลาทดลองเรี ยน เราสามารถไปเข้ าเรี ยนทุกวิชาที่เราสนใจได้ และจัดตารางเรี ยนเองได้ โดยมี
วิช าบัง คับแค่วิชาเดียวเท่านัน้ คือ MDR ซึ่ง เปรี ยบเสมื อนวิชาโฮมรู ม จริ ง อยู่ที่พ วกเราเลือกเรี ยนเองได้
ตามใจชอบ จะเรี ยนน้ อยหรื อเรี ยนมากก็ได้ แต่ข้อสาคัญคือ ใน 1 ปี เราจะต้ องเก็บหน่วยกิตให้ ได้ 30 หน่วย
ขึ ้นไป

เรามีเพื่อนจากทั่วโลกที่ไม่ ใช่ แค่ ญ่ ีปุ่น
ในความคิดของทุกคน การที่เราไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปนุ่ เราจะต้ องมีแต่เพื่อนที่เป็ นคนญี่ปนใช่
ุ่ ไหม?
นี่คือสิ่งที่เราคิดก่อนที่จะได้ มาที่นี่ แต่แล้ วเราก็ต้องช๊ อคเมื่อได้ ร้ ูว่า 100% ของเพื่อนร่วมชันของเราไม่
้
ใช่คน
ญี่ ปุ่น!! โครงการ Maple คือโครงการที่ รวมนักเรี ยนจากทั่วโลกมาเรี ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ ปุ่น เรา
ค่อนข้ างรู้สึกแปลกๆในช่วงแรก ที่จะต้ องคุยกับเพื่อนฝรั่งด้ วยภาษาญี่ปนุ่ แต่พวกเราอยู่ประเทศญี่ปนุ่ มัน
จึงกลายเป็ นภาษาหลักของพวกเรา

แน่นอนว่าที่ที่คนจากหลายประเทศมารวมกัน มันจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมาก
ไม่ใช่แค่วฒ
ั นธรรมญี่ปนุ่ แต่เราสามารถซึมซับวัฒนธรรมทัว่ โลกได้ เลย สิ่งเหล่านี ้มันทาให้ ความคิดและโลก
ของเรา มันเปิ ดได้ กว้ างมากกว่ามีแค่เพื่อนคนญี่ปนุ่ เห็นไหม มีแต่ได้ กบั ได้ !!
ระบบติวเตอร์
มันจะไม่มีความหมายเลย ถ้ าเรามาอยูญ
่ ี่ปนุ่ แต่ไม่ได้ เพื่อนเป็ นเจ้ าของภาษา เนื่องจากพวกเรา
โครงการ Maple และนักเรี ยนแลกเปลี่ยนจากโครงการอื่น ไม่ได้ เรี ยนรวมกับคนญี่ปนุ่ ทาง CJLC (Center
for Japanese Language and Culture) จึงมีระบบติวเตอร์ ให้ สาหรับทุกคน แต่เราจะไม่เอาก็ได้ นะ ฮ่าๆ
ติวเตอร์ คือ นักเรี ยนญี่ปนที
ุ่ ่กาลังเรี ยนภาษาของคุณอยู่ เช่น เราเป็ นคนไทย เราจะได้ ตวิ เตอร์ ที่เรี ยนเอก
ภาษาไทย เพื่อที่พวกเราจะได้ ชว่ ยกันพัฒนาได้ ทงั ้ 2 ภาษา! ดีไหมล่ะ ไม่เพียงแค่ตวิ เตอร์ ของเราเอง เราก็
สามารถทาความรู้จกั ติวเตอร์ ๆของเพื่อน และนักเรี ยนญี่ปนเอกภาษาไทยคนอื
ุ่
่นได้ เช่นกัน

เพื่อนคนไทย
พูดถึงเพื่ อนต่างชาติไ ปแล้ ว จริ ง ๆแล้ วเราก็ยัง มีเพื่ อนคนไทยที่ม าจากหลายๆมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศไทยเลย ถึงแม้ ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา แต่บางครัง้ เราก็ต้องการความอุ่นใจ
เวลาอยูก่ บั คนบ้ านเดียวกันเหมือนกัน

การทัศนศึกษา
ชีวิต 1 ปี ที่นี่ แน่นอนว่าจะไม่ใช่แค่เรี ยนในห้ องเรี ยนเฉยๆ แต่เราได้ ไปทัศนศึกษาราวๆ 4 ครัง้
ด้ วยกัน!! การได้ ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดในราคาที่ถกู มากๆคงเป็ นความฝั นของใครหลายๆคน
ครัง้ แรก เราได้ ไปปั น้ เครื่ องปั น้ ดินเผาที่จงั หวัดเฮียวโกะ หลังจากนันประมาณเดื
้
อนพฤศจิกายนจะ
มีทศั นศึกษาค้ างคืน เราได้ ไปที่จงั หวัดโอคายามะ ครัง้ ที่ 3 ไปพิพิธภัณฑ์คนั จิ ที่จงั หวัดเกียวโต และทัศน
ศึกษาใหญ่ครัง้ สุดท้ ายที่อิเสะ จังหวัดมิเอะค่ะ ทังนี
้ ้ การทัศนศึกษาแบบค้ างคืนทุกครัง้ จะไปพักการที่
โรงแรมสไตล์ญี่ปนุ่ หรื อที่เรี ยกว่า เรี ยวกัง มียกู าตะน่ารักๆ แถวยังมีออนเซ็นด้ วยนะ!

ได้ ยินมาว่าในแต่ละปี สถานที่ที่ไปจะต่างกันออกไป ต้ องลุ้นกันแล้ วล่ะ !

ความยากลาบาก (ทางานพิเศษ)
หากว่าคุณได้ ทุน JASSO ก็ ตดั ข้ อนี ไ้ ปได้ เลย เพราะนี่เป็ นความยากล าบากที่ เกี่ ยวข้ องกับเรื่ อง
“เงิน” ค่ะ แน่นอนว่าเราได้ เขียนไว้ ตงแต่
ั ้ ต้นแล้ วว่า เราไม่ได้ ทนุ JASSO และก็ร้ ูชะตากรรมตัวเองตังแต่
้ แรก
ฮ่าๆ แต่เรายอมแลก “ความเหนื่อย” กับ “ประสบการณ์ ” ที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะได้ รับ นัน่ คือการทางานพิเศษ
หรื ออะรุไบโตะค่ะ เราได้ พบกับรุ่นพี่โครงการ Maple รุ่นก่อน เขาได้ แนะนาให้ เราไปสมัครงานที่ร้านอาหาร
ไทยแห่งหนึง่ ซึ่งนี่เป็ นครัง้ แรกที่เราจะทางานร้ านอาหารอย่างเต็มตัว ร้ านอาหารแห่งนันตั
้ งอยู
้ ใ่ จกลางเมือง
หรื อที่เรี ยกว่า Umeda และเราอาศัยอยู่ที่ Saito-nishi ถ้ าลองเปิ ด Google Map ดูจะรู้ คะ่ ว่ามันไกลมากๆ
เราใช้ เวลาเดิน, นัง่ ทังรถบั
้ สและรถไฟฟ้า รวมแล้ วประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่งค่ะ เราเดินทางไกลขนาดนี ้ แลกกับ
การที่เราจะได้ กินอาหารไทยฟรี คะ่ (อาหารไทยที่ญี่ปนแพงมากๆ)
ุ่
เราเริ่ ม งานปลายเดือนตุล าคม 2560 ตอนนัน้ เราอยู่ญี่ปุ่นได้ ประมาณ 1 เดือนนิดๆ ทุกคนที่ ที่
ทางานใจดีมากค่ะ สอนงานเราอย่างใจเย็น พยายามอธิบายทุกอย่าง แต่ด้วยภาษาญี่ปนของเราที
ุ่
่ยงั ไม่ดี
นัก ทาให้ ลาบากมากเหมือนกัน เราพยายามเรี ยนรู้ งานอย่างเต็มที่ ทังกะกลางวั
้
นและกะกลางคืน มีเนื ้อ
งานที่ต่างกันมาก เหมือนเราทางานคนละที่กันเลยล่ะ หน้ าที่ของเราคือทาทุกอย่าง ยกเว้ นอาหารและ
แคชเชียร์ คะ่ ทังรั้ บออเดอร์ เสิร์ฟ ล้ างจาน ทาเครื่ องดื่ม เหมือนจะง่ายนะ แต่ระบบการทางานมีรายละเอียด
เล็กๆน้ อยๆที่ต้องจาเต็มไปหมด และมันเป็ นภาษาญี่ปนค่
ุ่ ะ
เราทางานมาตลอดจนถึงเดือนสิง หาคม 2561 ค่ะ เราได้ รับรู้ ถึง ความล าบากของการเรี ยนไป
ทางานไป บางวันเราเรี ยนตังแต่
้ เช้ า ตกเย็นก็ไปทางาน เลิกงาน 5 ทุ่ม กว่าจะกลับถึงหอก็เที่ยงคืนครึ่ ง
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ก็รับงานเต็มวัน ตังแต่
้ 10 โมงเช้ า – 5 ทุม่ จนหลายครัง้ เรารู้สกึ ท้ อแท้ ใจ และรู้สกึ อิจฉา
ใครๆที่ได้ ทุน เพื่อนๆคนอื่นๆมีวันหยุดก็ไปเที่ยว พักผ่อน แต่เราต้ องทางาน เพราะเราไม่มีเงิน ความคิด
เหล่านี ้เป็ นความคิดด้ านลบที่คนไม่ได้ ทนุ ทุกคนต่างก็ร้ ูสึก แต่กลับกัน เราได้ เรี ยนรู้การทางานของคนญี่ปนุ่
ได้ เรี ยนรู้สงั คมภายนอกรัว้ มหาลัย เราได้ เพื่อนใหม่ ที่ไม่ใช่แค่คนในมหาลัย เราได้ ใช้ ภาษากับเจ้ าของภาษา
กับเจ้ าของภาษาจริงๆ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภาษาคันไซ และเราได้ ร้ ูว่าจริงๆแล้ วเราก็ทาอะไรได้ มากกว่าที่เราคิด
เพราะตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่อยู่โอซาก้ า มากกว่า 6 เดือนที่เราหาเงินใช้ ด้วยน ้าพักน ้าแรงของตัวเองโดยที่
ไม่ได้ ขอเงินจากพ่อแม่เ ลยสักบาทเดียว! มันเป็ นประสบการณ์และความทรงจาที่มีค่าที่จะอยู่ติดตัวเราไป
ตลอดค่ะ

