
วนัท่ี 5/4/2017 
ผมได้มาถึงจดุนดัหมายท่ีนดัไว้กบักลุม่นกัศกึษาแลกเปล่ียนระยะสัน้ของ ABK ณ สนามบนิสวุรรณภมูิเคาน์เตอร์ R 
เพ่ือท่ีจะเดนิทางไปยงัสนามบนิ Haneda ผมรู้สกึต่ืนเต้นนิดหน่อยเพราะนีเ้ป็นครัง้แรกท่ีผมได้ไปโครงการแลกเปล่ียนท่ี
ญ่ีปุ่ น พวกเราได้โดยสารเคร่ืองบนิสายการบนิเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบิน JL034  
 
วนัท่ี 6/4/2017  
วนันีเ้ป็นวนัแรกท่ีเดนิทางมาถึงญ่ีปุ่ นในท่ีสดุ พวกเราก็ได้เดนิทางมาถึงยงัสนามบนิฮาเนดะประมาณเวลา 6 โมงเช้า 
โดยมีรุ่นพ่ีท่ีอยู่ ABK มารอรับพวกเราถึงสนามบนิหลงัจากนัน้ได้เขาก็ได้พาพวกเราแยกย้ายไปดหูอพกัของตวัเอง และ
ได้ท าการนดัรวมกนัเวลาประมาณ   โมง เพ่ือมาสอบวดัระดบัโดยคนท่ีสอบได้คะแนนสงูๆสามารถเข้าไปเรียนกบัห้อง
ของ ABK จริงๆได้ โดยมีทัง้การสอบสมัภาษณ์  ฟัง และสอบข้อเขียน หลงัจากสอบเสร็จ ก็แยกย้ายกนัตามอธัยาศยั 
บรรยากาศในเมืองของประเทศญ่ีปุ่ นมีความสะอาดมากๆ และรวมไปถึงความปลอดภยัตา่งๆมีความรัดกมุ นา่เอาเป็น
แบบอยา่ง การคมนาคมของประเทศญ่ีปุ่ นนัน้จะเน้นไปทางรถโดยสารประจ าทางกบัรถไฟเป็นหลกั รถไฟมาถึงสถานีได้
อยา่งตรงเวลามากหลงัจากนัน้พวกเราก็หลงในสถานีซกัพกัหนึง่เพราะไมช่ินกบัสถานีว่าจะเดนิทางไปโดยรถไฟสายไหน
หลงัจากใช้เวลาอยูพ่อสมควรพวกเราก็มาถึงสถานีชินจกูท่ีุเป็นท่ีหมายของวนันีจ้นได้และสิ่งของอนัดบัแรกท่ีพวกเรา
ตามหาคือซิมเน็ตมือถือ 
 
วนัท่ี 7/4/2017 
วนันีเ้ป็นวนัท่ี 3 ท่ีได้เดนิทางมาถึงญ่ีปุ่ น วนันีพ้วกเราได้ไปส ารวจราคาของสดแถวๆ หอพกัโดยพวกเราไปเดนิหาเพ่ือ
เปรียบเทียบราคาของและปริมาณทัง้ท่ี แถวท่ีโคมาโกเมะ และแถวท่ีซูกาโม ่แล้วเราก็สรุปได้วา่ท่ีซูกาโมมี่ซุปเปอร์มาเก็ต 
ช่ือ Seiyu ราคาของถกูท่ีสดุแล้ว หลงัจากนัน้พวกเราก็ได้ซือ้ของจ าเป็นตา่งๆ เชน่ จาน ชาม และกระทะ เพ่ือจะเตรียม
ท าอาหารกินกนัเอง หลงัจากนัน้พวกเราก็ไปหาร้านอาหารเพ่ือกินข้าวเย็น เป็นร้านอาหารท่ีเขียนไว้วา่ทกุเมน ู280 ตอน
แรกพวกเราก็ไมท่ราบว่าเขาคดิคา่เซอร์วิสชาร์จ 280 ด้วย หลงัจากกินข้าวเสร็จพวกเราก็เดนิทางกลบัหอโดยเดนิจากซู
กาโม่ 
 
วนัท่ี 8/4/2017  
วนันีเ้ป็นวนัท่ีพวกเราได้ใสช่ดุพิธีการเพ่ือไปปฐมนิเทศท่ีห้องประชมุท่ีจดัไว้แถวๆ โตเกียวโดมพวกเราโดยสารรถไฟใต้ดนิ
ไปกนัโดยมีอาจารย์เป็นคนพาไปด้วย เม่ือถึงหอประชมุก็ได้พบชาวตา่งชาตมิากมายท่ีได้มาเรียนโครงการของ ABK 
หลงัจากการปฐมนิเทศเสร็จก็ได้ไปถ่ายรูปเพ่ือท่ีจะได้น าไปติดบตัรนกัศกึษา หลงัจากนัน้ก็แยกย้ายตามอธัยาศยั ผมกบั
เพ่ือนปีเดียวกนัและรุ่นพ่ีปี 3 ได้เดนิเท่ียวแถวๆโตเกียวโดมก็พบวา่มีห้างท่ีมีสวนสนกุในตวัด้วย เป็นสวนสนกุท่ีใหญ่อยู่
พอสมควร หลงัจากนัน้ก็ได้เดนิทางกลบัหอโดยรถไฟใต้ดิน 
 



วนัท่ี  /4/2017 
วนันีเ้ป็นวนัแรกท่ีฝนตกคอ่นข้างมากหลงัจากท่ีได้มาอยูท่ี่ญ่ีปุ่ นท าให้อากาศคอ่นข้างจะหนาว  โดยพวกเราได้เดนิทาง
ไปเท่ียวท่ีอากิฮาบาระ โดยรถไฟสายยามาโนเตะ เน่ืองจากฝนตกคอ่นข้างหนกัจงึท าให้การเท่ียวนัน้รู้สึกไมค่อ่ยจะสนกุ
ซกัเทา่ไหร่รวมไปถึงคนเยอะพวกเราจงึเดนิไมไ่ด้ทัว่ทัง้อากิฮาบาระในวนันี ้พวกเราเดินทางกลบัถึงหอพกัประมาณ 2 
ทุม่กวา่ๆ 
 
วนัท่ี 10/4/2017 
วนันีเ้ป็นวนัแรกท่ีเร่ิมเรียนในห้องเรียน โดยในห้องเรียนนัน้ก็ได้มีการสอนการแนะน าตวัและทดลองแนะน าตวัเองเป็น
ภาษาญ่ีปุ่ น ในห้องเรียนนัน้ผมได้อยูห้่องเรียนเฉพาะของนกัเรียน TNI โดยการเรียนการสอนนัน้ถ้าเป็นห้องเรียนปกติ
ของทาง ABK นัน้จะเร่ิมเรียนท่ีเวลา  :00 – 12:30 แตถ้่าเป็นของTNI จะเร่ิมเรียนท่ีเวลา  :10 – 12:40 หลงัจากการ
เรียนวนัแรกในชว่งเวลาเย็นๆผมกบัรุ่นพ่ีท่ีอยูห้่องเดียวกนัก็ได้ลงไปท าอาหารท่ีห้องครัวชัน้ใต้ดนิของอาคารซึง่เป็น
ห้องครัวรวมของทาง ABK ท่ีได้จดัสรรค์ไว้ให้ พวกผมได้ท าแกงกะหร่ีแอปเปิล้กินกนั รสชาตก็ิอร่อยพอใช้ได้  
 
วนัท่ี 11/4/2017  
ในวนันีห้ลงัจากเรียนในชว่งเช้าพวกผมก็ได้นดักนัไปท่ีสถานีโตเกียวเพ่ือไปท า Tax Free เผ่ือเวลาท่ีเราซือ้ของฝากจะได้
ลดหย่อนภาษีลงได้โดยอตัราภาษีของญ่ีปุ่ นนัน้อยูท่ี่ 8 %ของราคาสินค้าโดยท่ีบางร้านค้านัน้ราคาสินค้าจะรวมภาษีไป
แล้วแตส่ว่นใหญ่จะยงัไมร่วมภาษี 8% นีเ้ข้าไป โดยเราใช้รถไฟสายยามาโนเตะขึน้จากสถานีโคมาโกเมะไปยงัสถานี
โตเกียว วิธีการท า Tax Free นัน้ง่ายมากโดยการใช้แคพ่าสปอร์ตของตวัเองแล้วเขาจะจดัการให้เลยโดยสินค้าท่ีจะ
สามารถขอ Tax Free ได้นัน้จะแบง่เป็น 2 จ าพวกได้แก่สินค้าอปุโภคบริโภค และสินค้าจิปาถะทัว่ไป โดยราคานัน้ต้องมี
ราคารวมกนัมากกวา่ 5000 เยนหลงัจากท า Tax Free เสร็จก็ได้ไปเดินเลน่ท่ีชัน้ใต้ดินของสถานีโตเกียวแล้วจากนัน้จงึ
เดนิทางกลบัหอพกั และได้ท าการบ้านท่ีได้รับมา 
 
วนัท่ี 12/4/2017 
วนันีห้ลงัจากเรียนในชว่งเช้าผมไมไ่ด้เดนิทางไปเท่ียวท่ีไหนเน่ืองจากต้องการพกัผอ่นจงึได้ไปซกัผ้าท่ีชัน้ดาดฟ้าของ
หอพกัโดยตู้ซกัผ้านัน้เป็นเคร่ืองแบบใช้วิธีการหยอดเหรียญซกัโดยจะรับเฉพาะเหรียญ 100 เยนอยา่งเดียวเทา่นัน้ใน
การซกันัน้ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีตอ่ 1 รอบการซกัและข้างบนยงัมีเคร่ืองอบผ้า เคร่ืองอบผ้านัน้ก็รับเฉพาะเหรียญ 
100 เยนเชน่เดียวกบัตู้ซกัผ้าโดย 100 เยนจะอบได้ 20 นาที 
 
วนัท่ี 13/4/2017 
ในวนันีห้ลงัจากเรียนในชว่งเช้า พวกผมก็ได้เดนิทางไปท่ี Ikebokuro เพ่ือไปหาร้านซูชิ 100 เยนกินกนัโดยร้านนัน้อยู่
หา่งจากสถานีอยูพ่อสมควรแตก็่ไมไ่ด้ไกลมากโดยร้านออกแบบมาเป็นโต๊ะแล้วจะมีสายพาน 2 ชัน้ ชัน้ลา่งจะเป็นพวกซู



ชิเล่ือนผา่นเร่ือยๆ และชัน้บนจะเป็นสายพานส าหรับคนท่ีสัง่จะเล่ือนซูชิมาหยดุตรงหวัโต๊ะ รสชาติอร่อยมาก ส่วนน า้นัน้
บริการตวัเองจะมีน า้ร้อนกบัน า้เย็น การคดิเงินของร้านนัน้จะนบัเป็นจาน แล้วจดุเดน่อีกอยา่งของร้านนีน้ัน้คือถ้าจาน
ครบทกุๆ 5 ใบจะมีการเลน่เป็นวิดโิอถ้าได้รางวลัจะได้ของท่ีระลกึกลบัไป 
 
วนัท่ี 14/4/2017 
วนันีห้ลงัจากเรียนในชว่งเช้าพวกผมก็ได้พกัผอ่นอยู่ท่ีหอพกั แล้วได้ไปซือ้ข้าวกลอ่งท่ีร้านข้างๆสถานีใต้ดินมากินท่ี
ห้องพกั 
 
วนัท่ี 15/4/2017 
วนันีเ้ป็นวนัเสาร์จงึท าให้ไมมี่การเรียนการสอนในชว่งเช้า พวกผมได้เดนิทางไปเท่ียวท่ีอากิฮาบาระอีกครัง้โดยครัง้นี ้
อากาศแจม่ใสมีเมฆบ้าง แตเ่น่ืองจากเป็นวนัหยดุจงึท าให้คนเยอะกวา่วนัปกติประมาณหนึง่พวกเราได้เดนิไปทัว่ทัง้อากิ
ฮาบาระแล้วได้ซือ้ฟิกเกอร์ติดมาด้วยคนละตวัสองตวั เน่ืองจากราคานัน้ถกูกวา่ท่ีไทยมากแล้วผมก็ได้ซือ้เน็ตซิมมา
ส ารองอีก 1 อนั พวกเราเดนิกนัจนประมาณถึง 2-3 ทุม่จึงเดนิทางกลบัหอพกั 
 
วนัท่ี 16/4/2017 
ในวนันีผ้มได้นอนพกัผ่อนอยู่ท่ีหอพกัทัง้วนัเพ่ือพกัผอ่นและได้ท าการบ้านท่ีอาจารย์สัง่มาให้เสร็จเพื่อน าไปสง่ภายในวนั
จนัทร์ท่ีจะถึงนี ้
 
วนัท่ี 17/4/2017 
ในวนันีท้าง ABK ได้พาไปเท่ียวชมศนูย์ภยัพิบตัิท่ี Ikebokuro โดยทาง ABK นัน้ได้จา่ยคา่เดินทางให้ เม่ือมาถึงศนูย์ภยั
พิบตั ิได้มีการสาธิตถึงวิธีการรับมือกบัภยัพิบตัติา่งๆ เชน่ ภยัจากไฟไหม้ ภยัจากแผน่ดินไหว เป็นต้น โดยอนัดบัแรกท่ี
เราได้ท าคือการเคล่ือนท่ีออกจากอาคารท่ีไฟไหม้โดยจะเป็นห้องท่ีท าขึน้มาเพื่อจ าลองสถานการณ์ไฟไหม้ขึน้ โดยท่ีเรา
ต้องท าคือพยายามท าตวัให้ต ่าเข้าไว้และคนสดุท้ายของแถวต้องปิดประตไูว้เสมอ อนัดบัท่ี 2 คือการจ าลองแผน่ดินไหว 
โดยให้เราหลบอยู่ใต้โต๊ะท่ีดแูข็งแรงในระหวา่งท่ีเกิดแผน่ดินไหว ในการจ าลองนัน้ได้ใช้แผน่ดนิไหวประมาณ 7 ริคเตอร์ 
อนัดบัสดุท้ายนัน้ได้สอนวิธีการใช้เคร่ืองมือดบัเพลิงและสาเหตขุองการเกิดไฟไหม้ ท่ีน่าตกใจคืออนัดบัหนึ่งของการเกิด
ไฟไหม้คือ ขยะ เพราะมกัจะมีคนโรคจิตท่ีเห็นขยะหรือถงุขยะไมไ่ด้ต้องจดุไฟเผาขยะทิง้ จงึเป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดเพลิง
ไหม้ขึน้ ในตอนจบได้มีภาพยนตร์ฉายหนงัสัน้ให้ด ูหลงัจากออกมาจากศนูย์ภยัพิบตัแิล้ว จงึแยกกนัตามอธัยาศยัโดย 
ผมนัน้ก็ได้เดินแถวๆ Ikebokuro จากนัน้คอ่ยกลบัหอพกั 
 
 
 



วนัท่ี 18/4/2017 
วนันีห้ลงัจากเรียนในชว่งเช้าพวกผมก็ได้พกัผอ่นอยู่ท่ีหอพกัและท าการบ้านท่ีอาจารย์สัง่ 
 
วนัท่ี 1 /4/2017 
วนันีห้ลงัจากเรียนในชว่งเช้าพวกผมก็ได้พกัผอ่นอยู่ท่ีหอพกัและท าการบ้านท่ีอาจารย์สัง่ 
 
วนัท่ี 20/4/2017 
วนันีห้ลงัจากเรียนในชว่งเช้าผมไมไ่ด้เดนิทางไปเท่ียวท่ีไหนเน่ืองจากต้องการพกัผอ่นจงึได้ไปซกัผ้าท่ีชัน้ดาดฟ้าของ
หอพกั และท าการบ้านท่ีอาจารย์สัง่ 
 
วนัท่ี 21/4/2017 
วนันีห้ลงัจากเรียนในชว่งเช้าในตอนเย็นได้มีกิจกรรม ABK Party ในตอนเย็นท่ีชัน้ใต้ดินของหอ ABK โดยได้มีการกิน
เลีย้งกนัในสว่นของอาหารนัน้จะเป็นรุ่นพ่ีท่ีอยูท่ี่หอเป็นคนท าขึน้มาและรวมไปถึงมีกิจกรรมเกมส์ตา่งๆท่ีนกัศกึษาของ
ทาง ABK ได้จดัขึน้มาโดยกลุม่ TNI นัน้ได้จดักิจกรรมมอญซ้อนผ้าขึน้มา เพ่ือความสนกุสนาน ในตอนท้ายของกิจกรรม
ได้มีกิจกรรมบงิโกขึน้โดยจะได้รับใบบงิโกจากการลงช่ือเข้าบริเวณหน้างานนัน้เอง การสุ่มนัน้ใช้ระบบท่ีเขียนขึน้มาใน
การสุม่เลขและของรางวลั  
 
วนัท่ี 22/4/2017 – 25/4/2017 
ในวนันีผ้มก็ได้พกัผ่อนอยูท่ี่หอพกัไมไ่ด้ไปเท่ียวท่ีไหนเน่ืองจากเคยไปมาหมดแล้วในการมาเท่ียวท่ีญ่ีปุ่ นครัง้ก่อนจงึเดนิ
เลน่แถวๆหอพกัหรือสถานีใกล้ๆหอพกัแทน 
 
วนัท่ี 26/4/2017 
ในวนันีใ้นชว่งคาบท่ี 3-4 นัน้ ได้มีการท ามากิซูชิกนั โดยมีอาจารย์จากข้างนอกมาสอนท่ีโรงอาหารชัน้ใต้ดนิของหอพกั 
ABK ในการท ามากิซูชินัน้จะต้องท าความสะอาดมือให้เรียบร้อย ระหวา่งการท ามากิซูชินัน้ล าบากเล็กน้อยเพราะต้อง
รีบคล่ีข้าวบนแผน่สาหร่ายให้เสร็จก่อนท่ีข้าวจะเย็นและข้าวท่ีท านัน้ก็เหนียวติดมืออีกด้วย โดยไส้ของมากิซูชิได้แก่ ปอูดั 
ไขห่วาน แตงกวา และเต้าหู้ทอด สว่นข้าวท่ีเหลือนัน้จะน าไปใสเ่ต้าหู้ทอด ออกมาเป็นอินาริ รสชาติอร่อยมากๆ 
 
วนัท่ี 27/4/2017 
วนันีห้ลงัจากเรียนในชว่งเช้าพวกผมก็ได้ลองเดนิทางไปอากิฮาบาระโดยการเดนิด ูโดยระยะทางประมาณ 3-4 กิโลเมตร 
โดยรู้สึกเหน่ือยอยูพ่อสมควร หลงัจากนัน้ก็เดนิเลน่แถวๆอากิฮาบาระแล้วก็กลบัหอพกั 
 



วนัท่ี 28/4/2017 – 1/5/2017 
วนันีห้ลงัจากเรียนในชว่งเช้าพวกผมก็ได้พกัผอ่นอยู่ท่ีหอพกัและท าการบ้านท่ีทางอาจารย์ ABK สัง่ 
 
วนัท่ี 2/5/2017 
ในวนันีท้าง ABK ได้มีกิจกรรมเดนิทางไปทศันศกึษาท่ี Edo Museum เดนิทางโดยใช้สถานีใต้ดนิ ท่ี Edo Museum นัน้
เป็นตกึท่ีใหญ่มากโดยภายในอาคารนัน้จะเป็นเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์หรือวฒันธรรมในแตล่ะยคุสมยั โดยจะมีคน
บรรยาย คอยน าทางและกล่าวเก่ียวกบัประวตัิและเหตกุารณ์ตา่งๆ เป็นภาษาญ่ีปุ่ น แตก็่จะมีป้ายภาษาองักฤษติดไว้
หน้าสิ่งนัน้ๆส าหรับคนท่ีฟังญ่ีปุ่ นไมเ่ก่ง 
 
วนัท่ี 3/5/2017 
วนันีไ้ด้เดินทางไปภเูขาไฟฟจูิ รถไฟท่ีโดยสารนัน้ผ่านหลายสถานีมากโดยใช้เวลาเดนิทางไปประมาณ 3 ชัว่โมงแล้วขึน้
เขาใช้เวลาประมาณคร่ึงชัว่โมง โดยการเดินทางจาก Shinjuku ถึง Otsuki ในตอนเดินทางระวงัสถานีสดุท้ายของรถไฟ
เพราะจะวิ่งกลบัมาอีก 2 สถานีจงึจะถึงสถานีรถบสัเดนิทางไปฟจูิ จากนัน้ตอ่รถบสัขึน้เขาไปกลบัใช้เงินประมาณ 2100 
เยน ไปฟจูินัน้ต้องเดินทางไปเช้าๆ ไมง่ัน้จะไมท่นัรถบสัขาลงเท่ียวสดุท้ายโดยจะท าให้ไมมี่รถบสักลบัลงมายงัสถานีรถ
บสั สว่นรถไฟขากลบันัน้ใช้คา่ใช้จา่ยประมาณ 2630 เยน  
 
วนัท่ี 4/5/2017 - 5/5/2017 
ในวนันีผ้มได้นอนพกัผ่อนอยู่ท่ีหอพกัทัง้วนั และได้อ่านหนงัสือเตรียมสอบของทาง ABK ท่ีจะจดัขึน้มาในวนัท่ี 4-5 นี ้
 
วนัท่ี 6/5/2017 
วนันีเ้ป็นวนัสอบวนัแรกของทาง ABK โดยเนือ้หาจะเป็นการสอบแกรมมา่ และอา่นบทความ 
 
วนัท่ี 7/5/2017 
วนันีเ้ป็นวนัสอบวนัท่ีสองของทาง ABK โดยเนือ้หาจะเป็นการสอบฟัง และคนัจิ 
 
วนัท่ี 8/5/2017 – 11/5/2017 
วนันีห้ลงัจากเรียนในชว่งเช้าพวกผมก็ได้พกัผอ่นอยู่ท่ีหอพกัและท าการบ้านท่ีอาจารย์สัง่ 
 
วนัท่ี 12/5/2017 
วนันีใ้นคาบท่ี 3-4 ได้แลกเปล่ียนความรู้กบัอาสาสมคัรเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีจะน าไปพรีเซนต์ท่ีมหาวิทยาลยั TOYO 
 



วนัท่ี 13/5/2017 - 14/5/2017 
พกัผอ่นอยูท่ี่หอพกัและได้ท าการเตรียมหวัข้อท่ีใช้ในการพรีเซนต์ 
 
วนัท่ี 15/5/2017 
วนันีมี้เรียน+คนัจิฮนัเตอร์ ท่ีซูกาโม ่โดยอาจารย์ได้พาไปหาตวัอกัษรคนัจิจากร้านค้าหรือข้างทางท่ีเราสนใจในคนัจินัน้
ท่ีซูกาโมโ่ดยให้เขียนเป็นใบงานสง่อาจารย์ และเลือกมา 1 จาก 4 ท่ีเราเลือกถ่ายมา เพ่ือน ามาพดูหน้าห้อง 
 
วนัท่ี 16/5/2017 - 1 /5/2017 
วนันีห้ลงัจากเรียนในชว่งเช้าพวกผมก็ได้เตรียมการพรีเซนต์ โดยการหาข้อมลูและเขียนเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
 
วนัท่ี 20/5/2017 
เรียนชว่งเช้าและท าพาวเวอร์พ้อยท่ีจะใช้ในการพรีเซนต์โดยกลุม่พวกผมได้ไปท างานกนัท่ีห้องของหอโคมาโกเมะ 
 
วนัท่ี 21/5/2017 
ทดลองพรีเซนต์ให้อาสาสมคัรชาวญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีน ามาพรีเซนต์และตอบค าถามท่ีอาสาสมคัรชาวญ่ีปุ่ นถามมา 
 
วนัท่ี 22/5/2017 
วนันีเ้ป็นวนัแรกท่ีพรีเซนต์บริเวณห้องเรียนใหญ่ชัน้ใต้ดนิของหอพกั ABK โดยจะมีอาจารย์ใหญ่ของ ABK มาร่วมรับชม
ด้วยรู้สึกต่ืนเต้นนิดหน่อยเพราะต้องพดูกบัคนเป็นจ านวนมากแตท่ัง้หมดก็ผา่นไปได้ด้วยดี ในตอนจบหลงัจากแตล่ะ
กลุม่พรีเซนต์เสร็จแล้วได้มีการแจกใบประกาศนียบตัรให้แก่นกัเรียน TNI และมีปารตีเ้ล็กๆจดัขึน้มาในตอนจบ 
 
วนัท่ี 23/5/2017 
วนันีเ้ป็นวนัท่ีต่ืนเต้นท่ีสดุเพราะพวกเราต้องเดนิทางไปพรีเซนต์ท่ีมหาวิทยาลยั Toyo มหาวิทยาลยั Toyo เป็น
มหาวิทยาลยัท่ีใหญ่มาก เราได้เดนิทางขึน้ไปชัน้บนสดุของตกึซึง่นา่จะเป็นห้องประชมุใหญ่ของตกึนัน้ โดยทาง Toyo ได้
แบง่พวกเราเป็นกลุม่ละโต๊ะ และมีนกัศกึษาจากทางมหาวิทยาลยัมานัง่ฟังพวกเราพรีเซนต์โดยจะสลบักนัไปเร่ือยๆ 
หลงัจากพรีเซนต์เสร็จก็ได้มีการจดัปาร์ตี ้วิวข้างบนสวยมากๆสามารถเห็นโตเกียวโดมและโตเกียวสกายทรีได้จากตรง
นัน้ มีการพดูคยุกบันกัศกึษาชาวญ่ีปุ่ นเล็กน้อย เป็นวนัท่ีเหน่ือยแตก็่สนกุสนาน รวมไปถึงได้รู้จกัเพ่ือนชาวญ่ีปุ่ นอีกด้วย
ในชว่งเวลาเย็นๆพวกเราก็ได้ไปดท่ีูโรงอาหารของทาง Toyo เป็นโรงอาหารท่ีใหญ่มากและอาหารราคาไมค่อ่ยแพงอีก
ด้วย 
 
 



 
วนัท่ี 24/5/2017 
หลงัจากเหน่ือยจากเม่ือวานในวนันีเ้ป็นวนัท่ีเราจะได้ไปท่ีโตเกียวดสินีย์รี โดยเราสามารถเลือกได้วา่จะไปท่ีไหนระหวา่ง
ดสินีย์แลนด์ หรือดสินีย์ซี พวกผมเลือกดสินีย์ซีเพราะมนัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยัซึง่มีเคร่ืองเลน่ตา่งๆมากมาย 
อาหารภายในดสินีย์โดยเฉพาะนอ่งไก่งวงนีอ้ร่อยมากๆ พวกเราไปตัง้แต่ดสินีย์เปิดยนัปิดซึง่เป็นเวลาตัง้แตเ่ช้ายนั 4 ทุม่
เป็นวนัท่ีปวดขามากเพราะต้องเดนิเกือบทัง้วนั ในตอนกลบัผมกลบัหอเกือบไมท่นัเวลาเท่ียงคืนเพราะเวลาเท่ียงคืนทาง
หอพกัจะท าการล็อกประตหูน้าหอพกัเพ่ือความปลอดภยั 
 
วนัท่ี 25/5/2017 - 26/5/2017 
ในสองวนันีผ้มไมไ่ด้เดินทางไปเท่ียวท่ีไหนเน่ืองจากต้องการพกัผอ่นจงึได้ไปซกัผ้าท่ีชัน้ดาดฟ้าของหอพกั และท า       
ฟอดโฟริโอ้ท่ีอาจารย์สัง่ให้เสร็จเรียบร้อย 
 
วนัท่ี 27/5/2017 
ได้เดนิทางไปท่ีอเูอโนะเพ่ือซือ้ขนมและของฝากกลบัมาท่ีไทยโดยซือ้ขนมกลบัมาเยอะพอสมควร รู้สกึกงัวลนิดหน่อยวา่
ของจะสามารถเก็บลงไปในกระเป๋าเดนิทางได้ไหม จากนัน้จงึกลบัหอพกั 
 
วนัท่ี 28/5/2017 
วนันีผ้มเดนิทางไปอากิฮาบาระเพื่อไปเดนิดขูองท่ีจะซือ้กลบัไปท่ีไทย โดยเดนิดแูละเล็งๆไว้หลายอย่างแตย่งัไมต่ดัสินใจ
ซือ้เน่ืองจากยงัไมไ่ด้ดพืูน้ท่ีเหลือในกระเป๋าเดนิทางวา่จะสามารถใสไ่ปได้ไหม จงึรีบกลบัมาจดัของเพ่ือดพืูน้ท่ีวา่งใน
กระเป๋า 
 
วนัท่ี 2 /5/2017 
ในวนันีพ้วกผมได้เดนิทางไปอากิฮาบาระอีกครัง้เพ่ือซือ้ของท่ีเล็งๆไว้ และรีบกลบัมาแพ็คของเข้ากระเป๋าเดนิทางเพ่ือ
เตรียมเดินทางในวนัท่ี 30 ท่ีจะถึงนี ้แล้วในตอนเย็นได้มีการนดัอาจารย์ไปกินข้าวร่วมกนัเป็นครัง้สดุท้ายเป็นปาร์ตีท่ี้
สนกุสนานและมีบางคนร้องไห้เพราะต้องจากกนัเน่ืองจากอยู่ด้วยกนัมาเป็นเวลา 2 เดือนซึง่เป็นชว่งเวลาท่ีเตม็ไปด้วย
ความทรงจ าท่ีนา่จดจ าหลายอยา่ง 
 
วนัท่ี 30/5/2017 
วนันีเ้ป็นวนัสดุท้ายท่ีจะได้อยู่ในวนันีผ้มไมไ่ด้ไปเท่ียวท่ีไหนเพราะต้องท าความสะอาดห้องให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะต้องไป
เช็คเอาท์ออกจากหอพกั โดยมีรถบสัมารับท่ีหอพกัเพ่ือเดินทางไปท่ีสนามบนิฮาเนดะ โดยเคร่ืองบนิท่ีเราต้องโดยสาร



กลบัไทยนัน้จะออกตอนประมาณเท่ียงคืนของวนันี ้ท่ีสนามบนินัน้มีชัน้บนของสนามบินสามารถขึน้ไปถ่ายรูปได้ 
สวยงามมาก 
 
วนัท่ี 31/5/2017 
ได้เดนิทางถึงประเทศไทยอย่างปลอดภยั โดยใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชัว่โมงบนเคร่ืองบินผมได้ดหูนงัไป 2 เร่ือง
เน่ืองจากนอนไมห่ลบัโดยการเดนิทางมีการตกหลมุอากาศบ้างแตก็่ไมน่าน อากาศประเทศไทยร้อนชืน้มาก  
 
 
 

นายณษัฐพงษ์ พรทิพย์วรเวทย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา PE 
 


