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ไดอาร่ีความประทบัใจ 

私のダイアリー 

วนัท่ี 5 เมษายน 2560  

วนันีต้้องบอกลาเมืองไทยเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาญ่ีปุ่ นระยะสัน้  

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 

วนัท่ี 6 เมษายน 2560  

เคร่ืองถึงที่ญ่ีปุ่ นเวลา 6.30 อากาศที่นี่เย็นมากเลย วนันีเ้ป็นวนัเกิดผมด้วยแหละ ได้ของขวญัชิน้ใหญ่ที่สดุเลยคือการท่ีได้มา

เรียนที่ญ่ีปุ่ น พวกเราขึน้รถบสัไปที่หอพกัของตนเอง ระหวา่งทางก็พบวา่บ้านเมืองที่ญ่ีปุ่ นสะอาดกวา่ที่ไทยมากๆ ทกุอยา่งมี

ระเบียบเรียบร้อย ผู้คนมีระเบียบวินยัที่ดีมากๆ ตวัอยา่งเช่น การรอข้ามถนน ถ้าสญัญาณไฟไมเ่ป็นสเีขียวเขาจะไมข้่ามกนั เป็น

บ้านเรานี่แคเ่ห็นทางโลง่ก็ไมอ่ยูแ่ล้ว ท่ีนี่ตอ่ให้ทางโลง่แคไ่หนก็ไมข้่ามต้องรอให้สญัญาณไฟเป็นสเีขยีว พอเอาของเก็บขึน้หอพกั

พวกเราก็มาสอบวดัระดบักนั หลงัจากนัน้ผมก็ต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาล (โดนหมากดัก่อนมา5555) มเีซนเซไปด้วยกนั 2 คน 
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คืออเุอะดะเซนเซกบัส้มเซยเซ อเุอะดะเซนเซช่วยเร่ืองธุระการท่ีโรงพยาบาลสว่นส้มเซนเซช่วยแปลเอกสารหลงัจากอเุอะดะเซน

เซกลบัไปแล้ว โรงพยาบาลท่ีนี่ทนัสมยัมากเลย คณุหมอบอกสขุสนัต์วนัเกิดด้วยแหละดใีจจงัเลย หลงัจากนัน้ก็กลบัหอ และ

กลบัมาขอบคณุอาจารย์ทัง้ 2 ทา่น เสร็จแล้วก็หยิบกล้องเดินออกไปถ่ายรูปท่ีศาลเจ้า เดินไปเร่ืองเจอสวนซากรุะสวยมาก เดิน

เข้าไปกลบัเป็นสสุานของคนญ่ีปุ่ นแทน สสุานบ้านเขาเรียบร้อยดนีะ ไมเ่หมือนท่ีไทย ถ่ายรูปบริเวณนัน้ไปหลายรูปเลยสวย

มากๆ 

วนัท่ี 7 เมษายน 2560  

วนันีไ้ปหาซือ้ของที่จ าเป็นกนักบัพวกรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง แถวๆ โคมาโกะเมะ หาร้านร้อยเยนกนัแตห่าเทา่ไหร่ก็ไมเ่จอ เลยถามคน

ญ่ีปุ่ นแถวนัน้ ร้อยเยนโนะมิเซะวะโดะโกะเดสก้า เขาก็ท าหน้ามนึๆซกัพกัพี่ๆก็บอกวา่พดูผิด ผมก็เอ้ยผิดนี่หวา่ก็ต้องแก้เป็น  

เฮียคเุอนโนะมเิซะวะโดะโกะเดสก้า แทน เขาก็จะบอกวา่ต้องไปยงัไง  
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วนัท่ี 8 เมษายน 2560  

วนันีม้ีปฐมนิเทศที่ Bunkyo Civic Hall (Small Hall) นกัเรียน ABK ทกุคนต้องไป หลงัจากเสร็จพธีิก็ไปเที่ยวสวนท่ีมีซากรุะ

เยอะๆหน้า Small Hall สวยมากๆเลย  

วนัท่ี 9 เมษายน 2560  

วนันีไ้ปเที่ยว Akihabara กนักบัพวกพี่ๆน้องๆ แตว่นันีฝ้นตกทัง้วนัเลยอากาศหนาวมากลมก็แรง แตเ่มด็ฝนละเอียดมากๆ 

ตกแบบปรอยๆ   ไมเ่หมือนไทยทีต่กทีก็ตมูเดยีวหาย ที่น่ีคอ่ยๆตกปรอยๆตกทัง้วนันา่เบื่อมาก แตก็่สนกุไปอีกแบบ หมดตงัค์ไป

กบัฟิกเกอร์และมงังะเยอะมาก นีข่นาดมาอาทติย์แรกนะเนี่ย เดินขาลากเลยตัง้แต ่11.00-20.30 น. เหน่ือยมากๆ แตคุ่้มนะ ฟิก

เกอร์ หนงัสอื สนิค้าตา่งๆถกูกวา่ไทยมากๆ ปกติฟิกเกอร์ 5000 ซือ้ที่ไทยได้แคต่วัเดียว ที่น่ีประมาณ 3-4 ตวั หลงัจากนัน้ก็กลบั

หอพกักนั  

วนัท่ี 10 เมษายน 2560 วนันีเ้ป็นวนัเรียนวนัแรกของนกัเรียน (ABK) เป็นการเรียนที่เหมือนกนักบัคาบญ่ีปุ่ นตอนท่ีอาจารย์

ญ่ีปุ่ นเป็นคนสอน แตท่ี่น่ีจะไปไวกวา่ เร่ิมแรกก็แนะน าตวั ตอ่ด้วย สิง่ที่ชอบ งานอดิเรก อยูท่ี่ไหนกบัใคร และตบท้ายด้วย

การบ้านสง่พรุ่งนี ้วนันีจ้ะลองท ากบัข้าวเองอร่อยมัย้ไมรู้่ต้องลอง 
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วนัท่ี 14 เมษายน 2560 วนันีไ้ด้เรียนจดัดอกไม้ “生け花” เป็นครัง้แรกเลยมัง้ที่จดัดอกไม้ ในชีวิตนีไ้มเ่คยอยากจะจดัเลย แต่

พอได้ลองก็พบวา่ เห้ย มนัก็สนกุดีนะ ท าออกมาสวยด้วยอิอิ  

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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วนัท่ี 17 เมษายน 2560 วนันีไ้ด้ไปท่ีส านกังานป้องกนัภยัพิบิติ ตื่นเต้นมากๆเลย มีการจ าลองสถานการณ์ ไฟไหม้ และ 

แผน่ดินไหว ได้ทัง้ความรู้แล้วก็ความสนกุไปในตวั ในตอนท่ีจ าลองสถานการณ์ไฟไหม้ ต้องเข้าไปในห้องที่มืดมากแตผ่มก็

สามารถมองเห็นทางได้ นา่จะเป็นความเคยชินกบัความมืดและก็ประสบการณ์ที่ไปฝึกมา ท าให้เคลือ่นท่ีได้เร็วกวา่คนอื่นๆ 

ตอ่ไป จ าลองสถานการณ์แผน่ดนิไหว ถามวา่กลวัไหมตอบเลยวา่ไม ่สนกุมากกวา่ แรงกวา่ของไทยเยอะมาก ของไทยนี่เด็กๆไป

เลย ความแรงของที่นี่อยูท่ี่ประมาณ 7.9 ริกเตอร์ โดยรวมแล้วสนกุมากๆเลย ได้ลองใช้ถงัดบัเพลงิของญ่ีปุ่ นด้วย งา่ยกวา่บ้าน

เราเยอะเลย แคด่งึ=>เลง็=>กด ฉีดไปที่ฐานของไฟ แล้วไฟก็จะดบั (กรณีที่ไฟไมล่กุลามใหญ่โต) ออ๋ลมืบอก เวลาเจอไฟไหม้

ต้องบอกวา่ 火事だ (ไฟไหม้โว้ยยยยยย) 

今日、私たちは防災体験
ぼうさいたいけん

へ行きました ドキドキしました  

地震
じ し ん

の模擬訓練
も ぎ く ん れ ん

と火事の模擬訓練
も ぎ く ん れ ん

がありました。火事の模擬訓練
も ぎ く ん れ ん

のでみんな部屋
へ や

の中に入った

時、とてもくらいでした。でも、私は見られました。私は慣
な

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。 

วนัท่ี 21 เมษายน 2560 วนันีห้ลงัเลกิเรียนมกีารคยุแลกเปลีย่นวฒันธรรมกบัคนญ่ีปุ่ น ไปเลา่เร่ืองเก่ียวกบัวฒันธรรมของ

ประเทศเราเนี่ยแหละตื่นเต้นสดุเลย ของผมได้หวัข้อวนัไหว้ครู ท่ีญ่ีปุ่ นไมม่ีวนัไหว้ครูนะ พอผมเลา่ให้คณุป้าซาโอโตเมะ ทา่นดู

สนใจกบัเร่ืองนีม้ากๆเลย การพดูคยุกนัครัง้นีรู้้สกึวา่ไมน่่ากลวัอยา่งที่คิด แตก่บัคณุลงุคาตายามะ คณุลงุพดูเร็วมากๆเลย ฟังไม่

ทนั ทา่นก็ถามหลายๆอยา่งเลย ภาษาญ่ีปุ่ นยากมัย้ ไมช่อบอะไรบ้าง อีกคนก็คณุซาคาโมโต้ คณุลงุพดูไมเ่ร็วฟังงา่ยมาก ทกุคน

ให้เกียติพวกเรามากๆ เวลาเราไปสวสัดีพวกทา่น ทานก็จะลกุขึน้มานิดนงึแล้วโค้ง ซึง่ก็คือการรับไหว้ของคนญ่ีปุ่ นนัน้แหละ 

โดยรวมแล้ววนันีส้นกุมากๆเลย คณุลงุคณุป้าใจดีมากๆ ออ๋ลมืเลย คณุป้า ซาโอโตเมะ ทา่นมีขนมเลก็ๆน้อยๆมาฝากด้วย 

今日は交流会
こうりゅうかい

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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วนัท่ี 26 เมษายน 2560 วนันีไ้ด้ท ามากิซชิูด้วยแหละ สนกุมากๆเลย ทกุคนต้องท าของตวัเอง 2 ชิน้ ชิน้ใหญ่มากๆเลยกินได้

จนถึงเย็นเลยอิม่แนน่อน ตอนท านี่แบบวา่เลอะมากๆ มนัยากแคต่อนหัน่แตงกวาเนี่ยแหละ ออ่ของตวัเองที่ท ามีชิน้นงึที่ไมใ่ส่

แตงกวาด้วย ใสไ่ขห่วานไป 3 อนั ปอูดัอีก 3 อนัอร่อยมากๆ ทกุคนดสูนกุมากๆที่ท าของตวัเองสวยบ้างไมส่วยบ้างก็ฝีมือเรา

เนอะ อร่อยด้วย  

今日は巻
かん

.き寿司
す し

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。 

胡瓜
きゅうり

が切
き

る時、難
むずか

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。 

 

วนัท่ี 29 เมษายน 2560 วนันีไ้ด้คยุกบันกัเรียนห้อง A8 ด้วยแหละ ตื่นเต้นมากๆเลย เร่ิมที่ 2 คนแรก พ่ีแนนกบัพ่ีคงั คนไทย 2

คนซะงัน้ 55555+ 

ก็แนะน าตวักนัไปตามปกติ คยุง่ายมากๆ ก็คนไทยด้วยกนันิเนอะ ศพัท์ไหนไมไ่ด้ก็ถามเอากนัเลย กลุม่ตอ่มาเป็นคน จีน กบั 

ฮ่องกง กลุม่นีก็้คยุสนกุมากๆ พี่อวิน กบั พี่ผู้หญิง จ าช่ือไมไ่ด้อะ 55555 คยุหลายๆเร่ืองเลย เช่น อาหารที่ชอบ เคร่ืองดื่ม  สตัว์

เลีย้ง งานอดเิรก ห้อง A8 เนี่ยใจดีมากๆ แตบ่างค าก็ฟังไมท่นับ้างพดูไม่ได้บ้าง ไมรู้่ความหมายบ้าง ก็เปิดดิกเอา 

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 タイ人なのでとても簡単
かんたん

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～。 

A8 クラスはとても優
やさ

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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วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 วนันีไ้ปไปทศันศกึษาที่ พิพิธภณัฑ์เอโดะ กรุงโตเกียว เป็นอะไรท่ีนา่สนใจมากๆเลย เจอนกัเรียนญ่ีปุ่ น

ประมาณ ม.ต้น เต็มเลย นา่รักๆทัง้นัน้ 55555 มีกลุม่เด็กๆมาขอถ่ายรูปด้วยดีใจจงัเลย พอมาถึงข้างในตกึก็เป็นการจ าลอง

โตเกียวในช่วงเอโดะ สวยงามมากๆ ได้เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ตา่งๆ ถึงจะฟังรู้เร่ืองบ้างไมรู้่เร่ืองบ้างก็เถอะ โดยรวมแล้วสนกุมากๆ 

今日は江戸
え ど

東京
とうきょう

博物館
はくぶつかん

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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วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 วนันีไ้ปเที่ยวภเูขาไปฟจิู การเดินทางต้องใช้รถไฟกินเวลาประมาณ 3 ชัว่โมงกวา่ๆ  

นัง้ตดูชาเลย แบบยิงยาวก็มีนะแตห่มดเทีย่ว เลยต้องไปแบบธรรมดาแทน ตอนแรกนกึวา่แบบธรรมดาจะสายเดียวยาวๆแตม่นั

ต้องเปลีย่นขบวนด้วย หลงกนัมนัส์เลย พอไปถึงแล้วก็ต้องซือ้ตัว๋รถบสัขึน้ไปบนฟจิูชัน้ท่ี5 หนาวมากๆ มีหิมะด้วยแหละเย้ๆ 

วิวสวยมากๆ มีทะเลหมอกด้วยนะ เอ๊ะหรือต้องเรียกทะเลเมฆ 555555 บรรยากาศดีสดุๆ แตข่ากลบัน่ีมาไมท่นัรถเทีย่วสดุท้าย

เวลา 16.20 เลยตดิอยูข้่างบนนัน้แหละ ตอนกลบัก็ขอรถคนญ่ีปุ่ นกลบั “กลบัด้วยได้ไหมครับ พอดพีวกผมตกรถบสัครับ TwT ” 

แตก็่กลบัมาได้โดยสวสัดีภาพ 55555 รัดทดจริงๆ  

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？ 
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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。 

 

วนัท่ี4 พฤษภาคม 2560 

วนันีไ้ปสวนสตัว์ละ สนกุมากๆเลยเจอสตัว์ที่ไทยไมม่ีด้วยเยอะแยะเลย ชอบที่สดุก็นกฮกูเนี่ยแหละนา่รักมากกกกก เจอเหมือน

เจอเพื่อนชอบอยูท่ี่มดืๆเหมือนกนั55555 สวนสตัว์วนันีเ้ข้าฟรีไมต้่องเสยีตงัค์เย้ๆ  

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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วนัท่ี18 พฤษภาคม 2560  

วนันีม้ีสอบไฟนอลด้วยแหละ ถามวา่ยากมัย้ ตอบเลยวา่ไม ่เพราะเรียนมาแล้วตัง้แตปี่ 1 ยนัตอนนีข้ึน้ปี 4 มนัต้องได้ส ิแตอ่าจมี

ลมืเลก็ลมืน้อยบ้าง 5555555 พอสอบเสร็จก็ไปพิธีชงชาตอ่ ใกล้ ABK ที่เราเรียนเลย 

การชงชาวนันีไ้มย่าก ขัน้แรกนัง้แบบทา่เทพธิดาทัง้ชายหญิง (เข้าใจความรู้สกึผู้หญิงละวา่นัง้ทา่เทพธิดาล าบากไง ตอนนัน้คิด

วา่ทา่เทพธิดาโอ้ยสบาย เทพบตุรนี่เขา่จะพงันิว้เท้านีง่อเต็มที่เลย) เสร็จแล้วอาจารย์ที่สอนชงชาก็น าชดุน า้ชามาให้ สาธิตการ

ชงชา เร่ิมแรก ล้างถ้วยก่อน โดยเอาถ้วยชามาวางไว้ตรงหน้าเรา แล้วก็ตกัน า้ร้อนมา 1 กระบวย (เรียกงีป่้ะ?55) คอ่ยๆเทลงไป

ในถ้วยชา เสร็จแล้วก็น าถ้วยนัน้ยกขึน้มาประมาณวา่แกวง่อะ เสร็จแล้วก็ เทออกในถ้วยทีเ่ตรียมไว้ด้านซ้าย แล้วก็เอาถ้วยมา

วางด้านหน้าเหมือนเดมิ ค านบั 1 ทีสวยๆ ตกัชามา 1 ช้อน กบัอีกคร่ึงนงึ คอ่ยๆเทลงถ้วย เสร็จแล้วก็ตกัน า้ร้อนมา 1 กระบวย

เช่นเดิม คอ่ยรินลงถ้วยอยา่งช้าๆ เสร็จแล้วก็เอาที่คนมาคน ใช้ข้อมือคนเอาหรือเรียกวา่ยดีีละ พอมนัเข้ากนัดีแล้วก็วางทีค่นไว้

ด้านขวา ยกชาด้วยมือขวา เอามารองที่มือซ้าย เอามือขวาประคองไว้ แล้วค านบัโดยยกถ้วยชาขึน้มา หมนุซ้าย 2 รอบ แล้วดืม่ 

ให้หมดภายใน 3 ครัง้ เสร็จแล้วเช็ดเลก็น้อยบริเวณทีด่ื่ม หมนุขวา 2 รอบ วางไว้ด้านหน้าเช่นเดิม ค านบัอีก 1 ที  เป็นอนัเสร็จ 

ตอนเขาเก็บก็ต้องค านบัด้วย  

 


