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ไดอารี่ ความประทับใจ
私のダイアリー

วันที่ 5 เมษายน 2560
วันนี ้ต้ องบอกลาเมืองไทยเพื่อไปเรี ยนคอร์ สภาษาญี่ปนระยะสั
ุ่
น้
2017 年 4 月 6 日
今日はﾀｲ国「さよなら」って言います、日本語を勉強ために日本に行きます

วันที่ 6 เมษายน 2560
เครื่ องถึงที่ญี่ปนเวลา
ุ่
6.30 อากาศที่นี่เย็นมากเลย วันนี ้เป็ นวันเกิดผมด้ วยแหละ ได้ ของขวัญชิ ้นใหญ่ที่สดุ เลยคือการที่ได้ มา
เรี ยนที่ญี่ปนุ่ พวกเราขึ ้นรถบัสไปที่หอพักของตนเอง ระหว่างทางก็พบว่าบ้ านเมืองที่ญี่ปนสะอาดกว่
ุ่
าที่ไทยมากๆ ทุกอย่างมี
ระเบียบเรี ยบร้ อย ผู้คนมีระเบียบวินยั ที่ดีมากๆ ตัวอย่างเช่น การรอข้ ามถนน ถ้ าสัญญาณไฟไม่เป็ นสีเขียวเขาจะไม่ข้ามกัน เป็ น
บ้ านเรานี่แค่เห็นทางโล่งก็ไม่อยูแ่ ล้ ว ที่นี่ตอ่ ให้ ทางโล่งแค่ไหนก็ไม่ข้ามต้ องรอให้ สญ
ั ญาณไฟเป็ นสีเขียว พอเอาของเก็บขึ ้นหอพัก
พวกเราก็มาสอบวัดระดับกัน หลังจากนันผมก็
้
ต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาล (โดนหมากัดก่อนมา5555) มีเซนเซไปด้ วยกัน 2 คน
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คืออุเอะดะเซนเซกับส้ มเซยเซ อุเอะดะเซนเซช่วยเรื่ องธุระการที่โรงพยาบาลส่วนส้ มเซนเซช่วยแปลเอกสารหลังจากอุเอะดะเซน
เซกลับไปแล้ ว โรงพยาบาลที่นี่ทนั สมัยมากเลย คุณหมอบอกสุขสันต์วนั เกิดด้ วยแหละดีใจจังเลย หลังจากนันก็
้ กลับหอ และ
กลับมาขอบคุณอาจารย์ทงั ้ 2 ท่าน เสร็ จแล้ วก็หยิบกล้ องเดินออกไปถ่ายรูปที่ศาลเจ้ า เดินไปเรื่ องเจอสวนซากุระสวยมาก เดิน
เข้ าไปกลับเป็ นสุสานของคนญี่ปนแทน
ุ่
สุสานบ้ านเขาเรี ยบร้ อยดีนะ ไม่เหมือนที่ไทย ถ่ายรูปบริเวณนันไปหลายรู
้
ปเลยสวย
มากๆ
วันที่ 7 เมษายน 2560
วันนี ้ไปหาซื ้อของที่จาเป็ นกันกับพวกรุ่นพี่และรุ่นน้ อง แถวๆ โคมาโกะเมะ หาร้ านร้ อยเยนกันแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ เลยถามคน
ญี่ปนแถวนั
ุ่
น้ ร้ อยเยนโนะมิเซะวะโดะโกะเดสก้ า เขาก็ทาหน้ ามึนๆซักพักพี่ๆก็บอกว่าพูดผิด ผมก็เอ้ ยผิดนี่หว่าก็ต้องแก้ เป็ น
เฮียคุเอนโนะมิเซะวะโดะโกะเดสก้ า แทน เขาก็จะบอกว่าต้ องไปยังไง
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วันที่ 8 เมษายน 2560
วันนี ้มีปฐมนิเทศที่ Bunkyo Civic Hall (Small Hall) นักเรี ยน ABK ทุกคนต้ องไป หลังจากเสร็จพิธีก็ไปเที่ยวสวนที่มีซากุระ
เยอะๆหน้ า Small Hall สวยมากๆเลย
วันที่ 9 เมษายน 2560
วันนี ้ไปเที่ยว Akihabara กันกับพวกพี่ๆน้ องๆ แต่วนั นี ้ฝนตกทังวั
้ นเลยอากาศหนาวมากลมก็แรง แต่เม็ดฝนละเอียดมากๆ
ตกแบบปรอยๆ ไม่เหมือนไทยทีต่ กทีก็ตมู เดียวหาย ที่นี่คอ่ ยๆตกปรอยๆตกทังวั
้ นน่าเบื่อมาก แต่ก็สนุกไปอีกแบบ หมดตังค์ไป
กับฟิ กเกอร์ และมังงะเยอะมาก นีข่ นาดมาอาทิตย์แรกนะเนี่ย เดินขาลากเลยตังแต่
้ 11.00-20.30 น. เหนื่อยมากๆ แต่ค้ มุ นะ ฟิ ก
เกอร์ หนังสือ สินค้ าต่างๆถูกกว่าไทยมากๆ ปกติฟิกเกอร์ 5000 ซื ้อที่ไทยได้ แค่ตวั เดียว ที่นี่ประมาณ 3-4 ตัว หลังจากนันก็
้ กลับ
หอพักกัน
วันที่ 10 เมษายน 2560 วันนี ้เป็ นวันเรี ยนวันแรกของนักเรียน (ABK) เป็ นการเรี ยนที่เหมือนกันกับคาบญี่ปนตอนที
ุ่
่อาจารย์
ญี่ปนเป็
ุ่ นคนสอน แต่ที่นี่จะไปไวกว่า เริ่ มแรกก็แนะนาตัว ต่อด้ วย สิง่ ที่ชอบ งานอดิเรก อยูท่ ี่ไหนกับใคร และตบท้ ายด้ วย
การบ้ านส่งพรุ่งนี ้ วันนี ้จะลองทากับข้ าวเองอร่อยมัยไม่
้ ร้ ูต้องลอง
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วันที่ 14 เมษายน 2560 วันนี ้ได้ เรี ยนจัดดอกไม้ “生け花” เป็ นครัง้ แรกเลยมังที
้ ่จดั ดอกไม้ ในชีวิตนี ้ไม่เคยอยากจะจัดเลย แต่
พอได้ ลองก็พบว่า เห้ ย มันก็สนุกดีนะ ทาออกมาสวยด้ วยอิอิ
今日は生け花を勉強しました。今回ははじめてしました。生け花は楽しいし、きれいだし
私はもう一回したいです。先生はとても優しかったです。先生がタイ語を話した時、私びっく
りした！！！！
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วันที่ 17 เมษายน 2560 วันนี ้ได้ ไปที่สานักงานป้องกันภัยพิบิติ ตื่นเต้ นมากๆเลย มีการจาลองสถานการณ์ ไฟไหม้ และ
แผ่นดินไหว ได้ ทงความรู
ั้
้ แล้ วก็ความสนุกไปในตัว ในตอนที่จาลองสถานการณ์ไฟไหม้ ต้ องเข้ าไปในห้ องที่มืดมากแต่ผมก็
สามารถมองเห็นทางได้ น่าจะเป็ นความเคยชินกับความมืดและก็ประสบการณ์ที่ไปฝึ กมา ทาให้ เคลือ่ นที่ได้ เร็ วกว่าคนอื่นๆ
ต่อไป จาลองสถานการณ์แผ่นดินไหว ถามว่ากลัวไหมตอบเลยว่าไม่ สนุกมากกว่า แรงกว่าของไทยเยอะมาก ของไทยนี่เด็กๆไป
เลย ความแรงของที่นี่อยูท่ ี่ประมาณ 7.9 ริ กเตอร์ โดยรวมแล้ วสนุกมากๆเลย ได้ ลองใช้ ถงั ดับเพลิงของญี่ปนด้
ุ่ วย ง่ายกว่าบ้ าน
เราเยอะเลย แค่ดงึ =>เล็ง=>กด ฉีดไปที่ฐานของไฟ แล้ วไฟก็จะดับ (กรณีที่ไฟไม่ลกุ ลามใหญ่โต) อ๋อลืมบอก เวลาเจอไฟไหม้
ต้ องบอกว่า 火事だ (ไฟไหม้ โว้ ยยยยยย)
ぼうさいたいけん

今日、私たちは防災体験へ行きました
じしん

もぎくんれん

もぎくんれん

ドキドキしました
もぎくんれん

へ

や

地震の模擬訓練と火事の模擬訓練がありました。火事の模擬訓練のでみんな部屋の中に入った
な

時、とてもくらいでした。でも、私は見られました。私は慣れとけいけんが会ったので早く外
に出られました。
次に地震の模擬訓練 とても楽しかったです。レベルは 7.9 りッタ－でした。
あ！ 忘れちゃった 火事が会ったら「かじだぁぁぁぁぁ」って 言って下さい。

วันที่ 21 เมษายน 2560 วันนี ้หลังเลิกเรี ยนมีการคุยแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมกับคนญี่ปนุ่ ไปเล่าเรื่ องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ประเทศเราเนี่ยแหละตื่นเต้ นสุดเลย ของผมได้ หวั ข้ อวันไหว้ ครู ทีญ
่ ี่ปนไม่
ุ่ มีวนั ไหว้ ครูนะ พอผมเล่าให้ คณ
ุ ป้าซาโอโตเมะ ท่านดู
สนใจกับเรื่ องนี ้มากๆเลย การพูดคุยกันครัง้ นี ้รู้สกึ ว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด แต่กบั คุณลุงคาตายามะ คุณลุงพูดเร็วมากๆเลย ฟั งไม่
ทัน ท่านก็ถามหลายๆอย่างเลย ภาษาญี่ปนยากมั
ุ่
ย้ ไม่ชอบอะไรบ้ าง อีกคนก็คณ
ุ ซาคาโมโต้ คุณลุงพูดไม่เร็ วฟั งง่ายมาก ทุกคน
ให้ เกียติพวกเรามากๆ เวลาเราไปสวัสดีพวกท่าน ทานก็จะลุกขึ ้นมานิดนึงแล้ วโค้ ง ซึง่ ก็คือการรับไหว้ ของคนญี่ปนนั
ุ่ นแหละ
้
โดยรวมแล้ ววันนี ้สนุกมากๆเลย คุณลุงคุณป้าใจดีมากๆ อ๋อลืมเลย คุณป้า ซาโอโตเมะ ท่านมีขนมเล็กๆน้ อยๆมาฝากด้ วย
こうりゅうかい

今日は交 流 会 がありました。みんなと日本人が話さなければありません。ドキドキしました。
私は先生の日について話しました。さおとめおばあちゃんは面白そうでした。私と日本人が話
す時、怖くないと思いました。次、片山おじいちゃんは話す時、とても早かったです。私はあ
まり聞けませんでした。さいごは さかもとおじいちゃん、色々話しました。話す時、あまり
早くなかったです。私は聞けました。
今日はとても楽しかったです。おばあちゃんとおじいちゃんはとても優しいです。
私はさおとめおばあちゃんにお菓子をもらいました。美味しかったです。
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วันที่ 26 เมษายน 2560 วันนี ้ได้ ทามากิซชู ิด้วยแหละ สนุกมากๆเลย ทุกคนต้ องทาของตัวเอง 2 ชิ ้น ชิ ้นใหญ่มากๆเลยกินได้
จนถึงเย็นเลยอิม่ แน่นอน ตอนทานี่แบบว่าเลอะมากๆ มันยากแค่ตอนหัน่ แตงกวาเนี่ยแหละ อ่อของตัวเองที่ทามีชิ ้นนึงที่ไม่ใส่
แตงกวาด้ วย ใส่ไข่หวานไป 3 อัน ปูอดั อีก 3 อันอร่อยมากๆ ทุกคนดูสนุกมากๆที่ทาของตัวเองสวยบ้ างไม่สวยบ้ างก็ฝีมือเรา
เนอะ อร่อยด้ วย
かん

す し

今日は巻.き寿司が作れました。とても楽しかった みんな、自分で作れました。
一人に二つ。巻き寿司はとても大きいです。みんなは手が汚れました。
きゅうり

き

むずか

胡瓜が切る時、 難 しいです。
みんなは自分で作る時、楽しいそうでした
あまりきれいじゃなかったです。でも、私たちは自分で作りましたよ。
おいしいかったです。

วันที่ 29 เมษายน 2560 วันนี ้ได้ คยุ กับนักเรียนห้ อง A8 ด้ วยแหละ ตื่นเต้ นมากๆเลย เริ่ มที่ 2 คนแรก พี่แนนกับพี่คงั คนไทย 2
คนซะงัน้ 55555+
ก็แนะนาตัวกันไปตามปกติ คุยง่ายมากๆ ก็คนไทยด้ วยกันนิเนอะ ศัพท์ไหนไม่ได้ ก็ถามเอากันเลย กลุม่ ต่อมาเป็ นคน จีน กับ
ฮ่องกง กลุม่ นี ้ก็คยุ สนุกมากๆ พี่อวิน กับ พี่ผ้ หู ญิง จาชื่อไม่ได้ อะ 55555 คุยหลายๆเรื่ องเลย เช่น อาหารที่ชอบ เครื่ องดื่ม สัตว์
เลี ้ยง งานอดิเรก ห้ อง A8 เนี่ยใจดีมากๆ แต่บางคาก็ฟังไม่ทนั บ้ างพูดไม่ได้ บ้าง ไม่ร้ ู ความหมายบ้ าง ก็เปิ ดดิกเอา
今日は A8 の学生クラスを話しました。とてもドキドキしました。はじめはタイ人の二人
ナアンお姉ちゃんとカンお兄ちゃん

かんたん

タイ人なのでとても簡単に話せました。

分からなかったらお兄ちゃんとお姉ちゃんに聞きました。次、香港人のアヴァウンお兄ちゃん
と中国人のお姉ちゃんです（お姉ちゃんの名前忘れしまいました）。 色々話しました。
例えば、好きな食べ物、飲み物、ペット、しゅみとか～。
やさ

A8 クラスはとても優しいでした。でも、だれかがあまり話せなかったです。
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วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 วันนี ้ไปไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์เอโดะ กรุงโตเกียว เป็ นอะไรที่นา่ สนใจมากๆเลย เจอนักเรี ยนญี่ปนุ่
ประมาณ ม.ต้ น เต็มเลย น่ารักๆทังนั
้ น้ 55555 มีกลุม่ เด็กๆมาขอถ่ายรูปด้ วยดีใจจังเลย พอมาถึงข้ างในตึกก็เป็ นการจาลอง
โตเกียวในช่วงเอโดะ สวยงามมากๆ ได้ เรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ ตา่ งๆ ถึงจะฟั งรู้เรื่ องบ้ างไม่ร้ ู เรื่ องบ้ างก็เถอะ โดยรวมแล้ วสนุกมากๆ
え

ど とうきょうはくぶつかん

今日は江戸 東 京 博物館へ行きました。すごく面白かった。
日本の学生が会った、中学生だと思います。とてもかわいかったです。
中に入る時、そこは東京が江戸の時で、 とてもきれいです。
色々歴史が勉強しました。
多分、聞いたり、聞かなかったりしました。でもすごく楽しかったです。
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วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 วันนี ้ไปเที่ยวภูเขาไปฟูจิ การเดินทางต้ องใช้ รถไฟกินเวลาประมาณ 3 ชัว่ โมงกว่าๆ
นังตู
้ ดชาเลย แบบยิงยาวก็มีนะแต่หมดเทีย่ ว เลยต้ องไปแบบธรรมดาแทน ตอนแรกนึกว่าแบบธรรมดาจะสายเดียวยาวๆแต่มนั
ต้ องเปลีย่ นขบวนด้ วย หลงกันมันส์เลย พอไปถึงแล้ วก็ต้องซื ้อตัว๋ รถบัสขึ ้นไปบนฟูจิชนั ้ ที่5 หนาวมากๆ มีหิมะด้ วยแหละเย้ ๆ
วิวสวยมากๆ มีทะเลหมอกด้ วยนะ เอ๊ ะหรื อต้ องเรี ยกทะเลเมฆ 555555 บรรยากาศดีสดุ ๆ แต่ขากลับนี่มาไม่ทนั รถเทีย่ วสุดท้ าย
เวลา 16.20 เลยติดอยูข่ ้ างบนนันแหละ
้
ตอนกลับก็ขอรถคนญี่ปนกลั
ุ่ บ “กลับด้ วยได้ ไหมครับ พอดีพวกผมตกรถบัสครับ TwT ”
แต่ก็กลับมาได้ โดยสวัสดีภาพ 55555 รัดทดจริ งๆ
今日は富士山が行きました。電車で 3 時間に行きました。そして、バスで富士山五合目に行き
ました。富士山五合目はとても寒いです。雪があるだよ、すごく冷たいでした。
景色はすごくきれいです。天気がきれいでした。でも、帰る時はバスが来ないでした。
どうして？ 時間が終わったのでバスが来ないです。
どうすればいいですか？

นาย จักริ น ชีพสัจญาณ 57113073-1 CE
私は日本人にあった。「すみませんお兄さん、わたしとお兄さんたちは一緒に帰ってもいいで
すか？ バスが来ないですから。」って言いました。お兄さんはとても優しいでした。
今日はとても大変でした。

วันที่4 พฤษภาคม 2560
วันนี ้ไปสวนสัตว์ละ สนุกมากๆเลยเจอสัตว์ที่ไทยไม่มีด้วยเยอะแยะเลย ชอบที่สดุ ก็นกฮูกเนี่ยแหละน่ารักมากกกกก เจอเหมือน
เจอเพื่อนชอบอยูท่ ี่มดื ๆเหมือนกัน55555 สวนสัตว์วนั นี ้เข้ าฟรี ไม่ต้องเสียตังค์เย้ ๆ
今日は動物園が行きました。色々な動物のタイ動物園がありません。
一番好きは梟です。かわいい～～～ 今日は動物園が無用でした。いいですね～～。
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วันที่18 พฤษภาคม 2560
วันนี ้มีสอบไฟนอลด้ วยแหละ ถามว่ายากมัย้ ตอบเลยว่าไม่ เพราะเรี ยนมาแล้ วตังแต่
้ ปี 1 ยันตอนนี ้ขึ ้นปี 4 มันต้ องได้ สิ แต่อาจมี
ลืมเล็กลืมน้ อยบ้ าง 5555555 พอสอบเสร็ จก็ไปพิธีชงชาต่อ ใกล้ ABK ที่เราเรี ยนเลย
การชงชาวันนี ้ไม่ยาก ขันแรกนั
้
งแบบท่
้
าเทพธิดาทังชายหญิ
้
ง (เข้ าใจความรู้สกึ ผู้หญิงละว่านังท่
้ าเทพธิดาลาบากไง ตอนนันคิ
้ ด
ว่าท่าเทพธิดาโอ้ ยสบาย เทพบุตรนี่เข่าจะพังนิ ้วเท้ านีง่ อเต็มที่เลย) เสร็ จแล้ วอาจารย์ที่สอนชงชาก็นาชุดน ้าชามาให้ สาธิตการ
ชงชา เริ่ มแรก ล้ างถ้ วยก่อน โดยเอาถ้ วยชามาวางไว้ ตรงหน้ าเรา แล้ วก็ตกั น ้าร้ อนมา 1 กระบวย (เรียกงี ้ป่ ะ?55) ค่อยๆเทลงไป
ในถ้ วยชา เสร็ จแล้ วก็นาถ้ วยนันยกขึ
้
้นมาประมาณว่าแกว่งอะ เสร็จแล้ วก็ เทออกในถ้ วยทีเ่ ตรี ยมไว้ ด้านซ้ าย แล้ วก็เอาถ้ วยมา
วางด้ านหน้ าเหมือนเดิม คานับ 1 ทีสวยๆ ตักชามา 1 ช้ อน กับอีกครึ่งนึง ค่อยๆเทลงถ้ วย เสร็ จแล้ วก็ตกั น ้าร้ อนมา 1 กระบวย
เช่นเดิม ค่อยริ นลงถ้ วยอย่างช้ าๆ เสร็ จแล้ วก็เอาที่คนมาคน ใช้ ข้อมือคนเอาหรื อเรี ยกว่า ยีดีละ พอมันเข้ ากันดีแล้ วก็วางทีค่ นไว้
ด้ านขวา ยกชาด้ วยมือขวา เอามารองที่มือซ้ าย เอามือขวาประคองไว้ แล้ วคานับโดยยกถ้ วยชาขึ ้นมา หมุนซ้ าย 2 รอบ แล้ วดืม่
ให้ หมดภายใน 3 ครัง้ เสร็ จแล้ วเช็ดเล็กน้ อยบริ เวณทีด่ ื่ม หมุนขวา 2 รอบ วางไว้ ด้านหน้ าเช่นเดิม คานับอีก 1 ที เป็ นอันเสร็ จ
ตอนเขาเก็บก็ต้องคานับด้ วย

