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First Day in Japan, October 27, 2018 

คร้ังแรกท่ีเดินทางไปต่างประเทศต่ืนเต้นมาก ต่ืนแต่เช้า
เพราะตอ้งไปข้ึนเคร่ืองรอบ 7.45 น. ซ่ึงนัดกบัเพื่อนท่ีไปดว้ยกนั
หนา้เกตตเ์พื่อเชคอิน คนเยอะมากตั้งแต่จุดเชคอินถึงจุดข้ึนเคร่ือง 
ซ่ึงเจอกบัเซนเซยบ์นเคร่ืองเลย พอไปถึงสนามบินนาริตะก็เยน็ๆ
แลว้ ประมาณ 17.30 น. ซ่ึงเป็นเวลาท่ีญ่ีปุ่นจะมากกวา่ไทย 2 ชม.  

คร้ังแรกท่ีสัมผัสกับอากาศ
เยน็ๆสบายๆท่ีญ่ีปุ่น รู้สึกว่าประเทศ
เขาสะอาดและอากาศดีมาก ซ่ึงวนัท่ี
ไปอยูใ่นช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี บรรยา
กาโดยรอบเยน็สบายมากและโชคดีท่ี
ฝนไม่ตกเลยท าใหก้ารเดินทางสะดวก 

 

อาหารม้ือแรกท่ีญ่ีปุ่นวนัน้ีไปกินอาหาร
อิตาเล่ียน อร่อยมากกินของคาวต่อดว้ยของหวาน
จากนั้นเราก็แยกยา้ยเขา้ห้องพกัซ่ึงเป็นโรงแรมท่ี
น่าอยู่มาก ได้อยู่ห้องคนเดียวด้วย พรุ่งน้ี เช้า 
Masami sensei นดั 7.45 น.  คืนแรกท่ีนอนไม่หลบั 
แอบต่ืนเตน้วา่พรุ่งน้ีจะไปไหนบา้ง 

 



October 28, 2018 

วนัท่ี 2 หลงัม้ือเช้าแลว้ Masami sensei ไดแ้จก Pasmo Card เพื่อเอาไวใ้ช้ในการเดินทางในญ่ีปุ่น
จากนั้ นเราก็เดินทางไปท่ี Salesian Polytechnic เพื่อเข้าโบสถ์ในเช้าว ันอาทิตย์ของนักศึกษา
แลกเปล่ียนจากฟิลิปปินส์ เพื่อนๆน่ารักกนัมาก ตอ้งส่ือสารกนัดว้ยภาษาองักฤษตลอด   

 

 

 

 

หลงัจากเขา้โบสถเ์ดินทางไปยงัพิพิธภณัฑเ์พื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมญ่ีปุ่นในแต่ละ
ยุค ท่ี  Sagamihara City Museum แ ละ  Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ซ่ึ ง เ ป็น
พิพิธภณัฑท่ี์เก่ียวกบัเทคโนโลยดีา้นอวกาศของญ่ีปุ่น  



ในช่วงบ่ายนั้ นเราได้ไปนั่งกินข้าวเท่ียงท่ี Miyagase 
Dam Site ซ่ึงอากาศตอนนั้นเยน็สบายมาก และไปศึกษา
กระบวนการบ าบดัน ้ าเสียของ Miyagase Dam ดว้ย ซ่ึง
เปิดใหผู้ส้นใจเขา้ไปศึกษาได ้ซ่ึงใชเ้วลาในการเดินข้ึน
เขาหน่อยมาก แต่เม่ือไดเ้ห็นวิวดา้นบนแลว้ ถือว่าคุม้
กบัการเดินทาง สีของน ้ าท่ีเข่ือนมีสีฟ้าปนเขียวซ่ึงเม่ือ
สอบถามแลว้ท่ีมีสีฟ้าปนเขียวเพราะผ่านการบ าบดัน ้ า
เสีย  

 

ในช่วงเยน็ได้ไปแวะกินขา้วและเดินเล่นท่ี Ario Hashimoto Shopping 
Mall ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีเดินทางกลับโดยการเดินจาก Ario Hashimoto 
Shopping Mall ไปยงัโรงแรมท่ีพกั ระยะทางใกลก้ันมาก โดยใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 นาที บรรยากาศโดยรอบก็เยน็สบาย และก่อนเขา้
หอ้งพกักไ็ดแ้วะซ้ือของจากร้านขายของทัว่ไปขา้งๆกบัโรงแรม ซ่ึงมีขาย
ทุกอย่างท่ีตอ้งการตั้งแต่ขนมกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเลยทีเดียว แถมราคาไม่
แพงดว้ย  



October 29, 2018 

ในช่วงเช้าวนัน้ีมีพิธีการต้อนรับนักเรียนแลกเปล่ียนท่ี Salesian Polytechnic โดยประกอบด้วย
อาจารยห์ลายๆท่านท่ีให้การตอ้นรับดูแลนักศึกษาและสนับสนุนโครงการแลกเปล่ียนในคร้ังน้ี 
บรรยากาศตอ้นรับอบอุ่นและต่ืนเตน้มาก เน่ืองจากมีอาจารยห์ลายท่านมาก 

หลังจากพิธีต้อนรับก็ได้เข้าเรียนกับนักเรียนญ่ีปุ่น เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในคาบวิชา
ภาษาองักฤษ โดยมีกิจกรรมให้นกัศึกษาแลกเปล่ียนแยกเขา้กลุ่มกบันกัเรียนญ่ีปุ่นและไดต้วัอกัษร
คนัจิมาเป็นสัญลกัษณ์ของแต่ละบุคคล  



ในช่วงบ่ายเราไดไ้ปเดินรอบๆมหาลยั และดูการเรียนการสอนของนกัศึกษาญ่ีปุ่น รวมถึงโปรเจค
ต่างๆท่ีนกัศึกษาท่ี Salesian Polytechnic ก าลงัทดสอบและคน้ควา้วจิยัต่างๆ 

หลงัจากนั้นกไ็ดเ้ปล่ียนชุดเพื่อไปเรียนเคนโด ้ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีไดใ้ส่ชุดเคนโด พบว่าชุดใหญ่มาก 
เน่ืองจากเป็นคนตวัเล็ก ท าใหเ้ป็นอุปสรรค แต่วาดะเซนเซยก์ลบัช่วยแต่งตวัให้อย่างเรียบร้อยเพื่อ
ไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคในการเรียนเคนโด  



October 30, 2018 

วันน้ีเดินทางไปดูงานท่ี Watty Corporation ซ่ึง
เป็นโรงงานท่ีผลิตเก่ียวกบัเซนเซอร์และดา้นฮีท
เ ต อ ร์  ซ่ึ ง ไ ด้ ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
กระบวนการผลิตมากยิง่ข้ึน และงานวิจยัทางดา้น
วสัดุท่ีใช้ท าเซนเซอร์นั้นน่าท่ึงมาก เน่ืองจากใช้
เซรามิคเป็นตัวน าความร้อนของฮีทเตอร์  มี
กระบวนการผลิตยากและมีขั้นตอนการควบคุม
การผลิตท่ียุง่ยากเช่นกนั 

หลงัจากศึกษาดูงานท่ี Watty Corporation ก็ไดก้ลบัไปกินขา้วเท่ียง
ท่ี Salesian Polytechnic และเดินทางไปยัง Tokyo Central Youth 
Hotel เพื่อสะดวกต่อการเดินทางศึกษาดูงานในอีกสถานท่ีหน่ึงใน
ระหว่างการเดินทางก็มีการพูดคุยกบันักศึกษาฟิลิปปินส์และร้อง
เพลงกนัขณะเดินทางอยา่งสนุกสนาน 

 

น้ีคือโรงแรมท่ีเราจะเขา้พกั 3 วนั 2 คืน สวยงาม
และสะดวกต่อการเดินทางมาก 



 

หลงัจากเก็บของและพกัผ่อนเสร็จแลว้ มีกิจกรรม 
Japanese Calligraphy Experience ซ่ึ งต้องสมา ธิ
และใจตอ้งน่ิงตอ้งใจเยน็ในการเขียนมาก เพื่อให้
ตวัอกัษรออกมาไดส้วยงาม 

 

 

 

 

 

มีกิจกรรมแต่งชุดกิโมโน พบว่าการแต่งชุดกิโมโนมีความ
ยากแต่เม่ือเสร็จแลว้มีความสวยงามอยา่งมาก 

หลั ง จ า กนั้ น ก็ ไ ด้ เ รี ย น รู้
วฒันธรรมการแสดง Kyogen 
จากผูมี้ประสบการณ์ เป็นการ
เรียนท่ีสนุกสนาน ซ่ึงเป็นการ
แสดงท่ีมีเอกลกัษณ์ของญ่ีปุ่น 

 

 

 



October 31, 2018 

ในช่วงเชา้เดินทางไปท่ี National Museum of Emerging 
Science and Technology เพื่อศึกษาเทคโนโลยดีา้นอวกาศ
และหุ่นยนตท่ี์ถูกพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนมาถึงปัจจุบนั  

หอ้งจ าลอง
อวกาศของ
นกับินอวกวศ 

 

 

 



และได้แวะท่ีหุ่นยนต์กันดั้ มท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ญ่ีปุ่นดว้ย ระหวา่งนั้นกไ็ดเ้ขา้แถวถ่ายรูปคู่กบั 
Unicorn Gundam  

ใน ช่ วง เ ย็น ได้ ดินทางไป กินข้า ว ท่ี ย่ า น 
Akihabara ซ่ึ ง เ ป็นแหล่งขายของกา ร์ ตูน
และอะนิเมชัน่ท่ีโด่งดงัมากของญ่ีปุ่น ซ่ึงหาก
ใครมีตวัการ์ตูนท่ีชอบและหายากสามารถมา
ซ้ือไดท่ี้ยา่น Akihabara ไดเ้ลย 



November 1, 2018 

วนัน้ีเป็นวนัท่ีนักศึกษาญ่ีปุ่นจะพาเท่ียวสถานท่ีต่างๆส าคัญในญ่ีปุ่น ซ่ึงสถานท่ีแรกท่ีไปคือ  
Koishikawa Korakuen เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองท่ีเงียบสงบมาก ยงัคงธรรมชาติท่ีสวยงามไว้
อยา่งสมบูรณ์แบบ จนไม่น่าเช่ือว่าอยูใ่นเขตเมืองท่ีขา้งนอกนั้นเตม็ไปดว้ย
รถยนต ์ 

สถานท่ีท่ี 2 คือ วดั Asakusa เป็นวดัท่ีโด่งดงัมาก
ในญ่ีปุ่นท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปไหวแ้ละสักการะ
เม่ือไปท่ีญ่ีปุ่น ซ่ึงมีความเช่ือวา่หากพดัเอาควนัธูป
เขา้มาหาตวัเอง จะท าใหไ้ดก้ลบัไปท่ีญ่ีปุ่นอีกคร้ัง 



สถานท่ีท่ี 3 คือ Tokyo Tower  

สถานท่ีสุดท้ายส าหรับ Shopping ท่ีย่าน Shibuya 
เป็นยา่นท่ีผูค้นพลุ่งพล่านมากท่ีสุดทั้งกลางวนัและ
กลางคืน 



วนัน้ีเป็นวนักลบัท่ีพกัท่ี Hashimoto  ซ่ึงเดินทางโดย
รถไฟจาก Shibuyaไปถึง Hashimoto ขณะท่ีเดินทาง
ไปรถไฟฟ้า สถานีเต็มไปดว้ยผูค้นท่ีก าลงัเดินทาง
กลบับา้นอยา่งหนาแน่น  

ม้ือเย็นวนัน้ีจบด้วยการกินซูซิ ซ่ึงอยู่ด้านหน้าของ
โรงแรม เป็นม้ือท่ีอร่อยท่ีสุด เ น่ืองจากวันน้ีใช้
พลงังานไปเยอะมากในการเดินทางทั้งวนั 



November 2, 2018 

วนัน้ีในช่วงเชา้เป็นพิธีกล่าวขอบคุณจาก
นกัศึกษาญ่ีปุ่นแลกนกัศึกษาแลกเปล่ียนจาก
ไทยและฟิลิปปินส์  ซ่ึงในช่วงบ่ายกมี็การ
น าเสนอ เร่ืองประสบการณ์ ในญ่ีปุ่น 

 

ต่อมาไดไ้ปดูการเรียนการสอนของวยัปฐมวยัของ Salesian 
Polytechnic ซ่ึงเดก็น่ารักมาก มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจและสนุกสนาน 

 



ในช่วงเย็นมีการจัด Sayonara Party 
เพื่อเล้ียงส่งนักศึกษาแลกเปล่ียนจาก
ไทยและฟิลิปปินส์ ซ่ึงบรรยากาศ
อบอุ่น และเศร้าในคราวเ ดียวกัน 
เพราะวนัพรุ่งน้ีกเ็ป็นวนัท่ีตอ้งเดินทาง
กลบับา้นกนัแลว้ 

  

 

 

 

 



November 3, 2018 

วนัสุดทา้ยก่อนเดินทางไปสนามบิน Masami Sensei ได้
ใหคู้ปองเงินจ านวน 500 เยน เพื่อซ้ือของและเดินดูผลงาน
ของนกัศึกษาท่ี Salesian Polytechnic  

 

ไดเ้วลาเดินทางกลบับา้นแลว้ จะจดจ าประสบการณ์คร้ังน้ี
ไวใ้ห้ดีท่ีสุด ไดรู้้จกัเพื่อนใหม่ๆ ท่ีส าคญัท่ีสุดคือการได้
เรียนรู้ภาษาท่ีมีความส าคญัอย่างมากในการส่ือสาร ใน
ก า รม า ญ่ี ปุ่ น ค ร้ั ง น้ี ไ ด้ เ พิ่ ม ทัก ษ ะทั้ ง ภ า ษ า ญ่ี ปุ่ น 
ภาษาองักฤษ และเรียนรู้ภาษาฟิลิปปินส์จากเพื่อนใหม่ 
และขอขอบคุณ Wada Sensei ท่ี ช่ วย เหลือทุกอย่าง 
ขอขอบคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีเป็นผูใ้ห้โอกาสได้สัมผสั
ความอบอุ่นน้ี 


