วิชา JPN-492 Extra Curriculum Activity in Japanese 2
เรื่ อง MY DIARY
TNI-ABK Short-term Course Schedule 2017
นาเสนอโดย

ชื่อ นายภัทรภณ เลาหกิจวิฑรู รหัส 58112006-0
คณะวิศวกรรม สาขา การผลิต (PE)

ในวันที่ผมได้ มาถึงโตเกียว ประเทศญี่ปนนั
ุ่ น้ ผมรู้สกึ ตืน่ เต้ นมาก แม้ วา่ นี ้จะเป็ นการมาญี่ปนครั
ุ่ ง้ ที่ 3 แล้ วก็ ตาม
แต่ครัง้ นี ้เป็ นการอยูอ่ าศัยที่นบั ว่ายาวนานที่สดุ นับตังแต่
้ ที่เคยมา
วันแรกหลังจากที่ผมและกลุม่ เพือ่ นได้ มาถึงก็มกี ารจัดเก็บสัมภาระเข้ าที่พกั ตามแต่ละหอพักทีก่ าหนดไว้ ก่อน
หอพักของกลุม่ ผมนันอยู
้ ท่ เี่ ขต Komagome ชื่อหอพักคือ “PRESSO Komagome” ใกล้ กบั สถานีรถไฟ
Komagome เป็ นหอพักที่มีเครื่ องซักผ้ าหยอดเหรี ยญพร้ อมเครื่ องปั่ นแห้ งให้ ใช้ และในห้ องพักมี ตู้เสื ้อผ้ า โต๊ ะ เก้ าอี ้
พร้ อมเตาไฟฟ้ า กับตู้เย็น มีห้องน ้าในตัว มีอินเทอร์ เน็ตให้ ใช้ แต่ไม่มีทีวี
หลังจากทีเ่ ก็บสัมภาระเข้ าที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ก็ได้ เดินทางต่อเนื่องไปสอบเพื่อคัดแยก
ชันเรี
้ ยนที่ตกึ ABK College ว่าจะได้
อยู่ A-Class หรื อ C-Class โดยผล
สอบคือผมได้ อยู่ C-Class ซึง่ เป็ นคลาส
ที่เน้ นการทากิจกรรมมากกว่าการเรี ยน
เป็ นหลัก หลังจากนันก็
้ ได้ มีการแนะนาอาจารย์ผ้ สู อนทัง้ 3 คน ได้ แก่ อาจารย์อากิโมโตะ อาจารย์ โคอิเดะ และ อาจารย์ อิ
ชิอิ
ในช่วงวันที่ 7-9 เมษายน นันเป็
้ นช่วงวันหยุดก่อนการเรี ยน ผมกับเพื่อนจึงได้ ใช้ เวลาออกไปซื ้อสิง่ ของจาเป็ นใน
การพักอาศัย และเนื่องจากครัง้ นี ้ไม่ใช่ครัง้ แรกในการมาที่ญี่ป่นของผม ผมจึงรู้จกั วิธีการใช้ บตั รรถไฟของคนญี่ปนุ่ ทาให้ ผม
สามารถไปได้ หลายๆ สถานที่ ไม่วา่ จะเป็ น Ikebukuro, Sugamo, Shinjuku, Ueno, Akibahara และ
Tokyo ซึง่ แต่ละสถานที่นนมี
ั ้ สงิ่ ที่นา่ สนใจ และความน่าสนุกแตกต่างกันออกไปในแต่ละแห่ง

การใช้ ชีวิตในญี่ปนช่
ุ่ วงแรก ผมมีความประหม่าอยูเ่ ล็กน้ อยในการใช้ ภาษาญี่ปนุ่ แต่พออยูน่ านขึ ้น ผมก็เริ่ มค่อยๆ
กล้ าสือ่ สารภาษาญี่ปนจนรู
ุ่
้ สกึ มัน่ ใจขึ ้น ถึงแม้ วา่ จะยังต้ องเรี ยนรู้อีกมากก็ตาม ในความรู้สกึ ของผม ผมรู้สกึ ประทับใจมาก
ในการคมนาคมของคนญี่ปนุ่ เพราะจากที่ผมเห็นมาในแต่ละทีน่ นั ้ จานวนรถยนต์ที่คนญี่ปนใช้
ุ่ นนั ้ น้ อยมากถ้ าเทียบกับ

เมืองไทย พวกเขาส่วนใหญ่ใช้ รถไฟในการเดินทางไปมาระหว่างเขตต่างๆอย่างรวดเร็ ว เรี ยกได้ วา่ สะดวกสบายมากกว่า
บ้ านเราเยอะ ส่วนเรื่ องการกินตัวผมชอบอาหารญี่ปนมากอยู
ุ่
แ่ ล้ ว เรื่ องการกินจึงไม่ใช่ปัญหาสาหรับผมเลย
ในสัปดาห์แรก วันที่ 10 เมษายนเป็ นวันแรกของการเรี ยน ในการสอนของ ABK นัน้ บอกได้ วา่ มี
บางอย่างทีย่ งั ไม่คอ่ ยเข้ าใจอยู่ แต่สว่ นใหญ่นนเป็
ั ้ นการสอนระดับ N4 ซึง่ ผมนันได้
้ เคยสอบมาก่อน
แล้ ว จึงไม่ได้ ยากมากสาหรับผมเท่าไหร่นกั และทุกๆ สัปดาห์ ก็จะมีการฝึ กคันจิ ประมาณ 10-11 ตัว
สัปดาห์ละครัง้
ซึง่ ก็สนุกดี และทุกๆครัง้ หลังจากทากิจกรรมก็จะมีการเขียนความรู้สกึ ความ
ประทับใจทุกครัง้ ในวันที่ 13 แต่เดิมนันมี
้ การพูดคุยกับนักศึกษาจาก ABK แต่เนื่องจากนักศึกษา
ไม่อาจมาได้ จงึ ยกเลิกไปเรี ยนตามปกติ เพราะฉะนัน้ ในสัปดาห์ที่ควรจะมี 2 กิจกรรมจึงเหลือแค่ 1
กิจกรรมคือ การจัดดอกไม้ ซึง่ ผมรู้สกึ สนุกดีในการวางและจัดแต่งดอกให้ สวยงาม ตามแบบฉบับของคนญี่ปนุ่
ในสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 17 เมษายน มีการไปทัศนศึกษาที่ Life Safety Learning Center เป็ นสถานที่ที่
ฝึ กการป้องกันและการรับมือกับภัยพิบตั ิตา่ งๆ ของญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็ นแผนดินไหว หรื อไฟไหม้ ผมรู้สกึ ทึง่ มากที่ได้ เห็นการ
จัดการเป็ นระบบของคนญี่ปนุ่ ในการรับมือกับภัยพิบตั ิตา่ งๆ นานา แต่นา่ เสียดายทีม่ ีเวลาจากัดในการรับชมทาให้ ยงั ไม่ได้
เห็นทังหมด
้
ส่วนวันที่ 21 เมษายน มีการสัมภาษณ์พดู คุยกับคนญี่ปนุ่ ก็ร้ ูสกึ สนุกดีที่จะได้ ใช้ ความรู้ทางภาษาที่ได้ เรี ยนมา
ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ แต่ก็ยงั มีบางจุดทีผ่ มยังไม่เข้ าใจได้ ดีนกั
ในสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 26 เมษายน มีกิจกรรมการทามากิซชู ิ หรื อซูชิม้วน ในตอนแรกนันมั
้ นก็ทายากอยูบ่ ้ าง แต่พอ
หลังจากที่อาจารย์สอนการทาให้ ก็พอที่จะทาได้ ขึ ้นมาบ้ าง แต่อย่างน้ อยในวันนันก็
้ ประหยัดงบข้ าวเที่ยงได้ ส่วนวันที่ 28
เมษายน มีการพูดคุยกับนักศึกษาจาก ABK ซึง่ ทาให้ ร้ ูสกึ สนุกดีที่ได้ ร้ ูจกั นักศึกษาในหลายๆ ประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ
ในสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 2 พฤษภาคม มีการไปทัศนศึกษา
ที่ Edo-Tokyo Museum เป็ นสถานที่ที่เก็บ
โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์ สาคัญของประเทศ
ญี่ปนตั
ุ่ งแต่
้ สมัยยุคเอโดะ เดิมทีผมเป็ นคนที่สนใจ
ประวัติศาสตร์ อยูแ่ ล้ วทาให้ ผมชอบที่นี่เป็ นพิเศษ มัน
ทาให้ ผมนันรู
้ ้ สกึ ประทับใจที่ได้ มาที่แห่งนี ้ ตอนขากลับผมได้ แวะไปที่วดั อาซากุสะ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในวัดที่เก่าแก่และเป็ นที่นิยม
มากที่สดุ วัดหนึง่ ของเมืองโตเกียว และที่เป็ นจุดเด่นที่สดุ คือ โคมไฟยักษ์ สแี ดงที่ตงอยู
ั ้ ต่ รงประตูทางเข้ าวัด มีผ้ คู นจานวน
มากไปที่นนเพื
ั ้ ่อไหว้ สกั การะบูชา ทาให้ ผมรู้สกึ เหนื่อยสุดๆ แต่อย่างน้ อยที่นกี่ ็มีของกินที่อร่อยมากอยู่
ในช่วง 3-7 พฤษภาคม เป็ นช่วง Golden Week ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดยาวของคนญี่ปนุ่ ที่จะหยุดกันนานถึง 1
สัปดาห์ โดยวันพุธที่ 3 พฤษภาคม เป็ น “วันสีเขียว Midori no hi ” คือเป็ นวันที่สวนสัตว์หลายแห่งจะเปิ ดให้ เข้ าชม
ฟรี ดังนันผมจึ
้
งลองไปที่สวนสัตว์ Ueno ครัง้ แรก ถึงแม้ วา่ คนจะเยอะมาก แต่ผมก็ประทับใจมาก เพราะนอกจากจะได้

เห็นสัตว์ตา่ งๆ มากมาย ผมยังได้ เห็นการใช้ ชีวิตของสัตว์
เหล่านันอย่
้ างใกล้ ชิด ในวันที่ 4 พฤษภาคม ผมลองไปดู
Sky tree ที่วา่ กันว่าเป็ นหอคอยที่สงู ที่สดุ ในญี่ปนุ่
ผมรู้สกึ ตื่นเต้ นและประทับใจมากที่จะได้ เห็นมันในระยะ
ประชิด หลังจากนันก็
้ แวะไปที่วดั อาซากุสะ อีกครัง้ ส่วน
วันที่ 5 พฤษภาคม ผมได้ ลองไปที่ Tokyo Tower ดู ก็ร้ ูสกึ ประทับใจแต่ไม่เท่ากับที่ไปดู Sky tree ส่วนในวัน
สุดท้ ายนันผมพั
้
กผ่อนอยูท่ ี่หอพัก ไม่ได้ ไปไหนและใช้ เวลาเขียนการบ้ าน
ในสัปดาห์ที่ 5 วันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม มีการลองทาข้ อสอบ Vocabulary / Grammar และข้ อสอบ
Listening / Reading ในระดับ N4 ก็ถือว่ายากอยูม่ าก แต่ก็พอทาได้ พอถึงวันที่ 12 พฤษภาคม มีกิจกรรมการ
นาเสนอเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้ แก่คนญี่ปนฟั
ุ่ ง
ในสัปดาห์ที่ 6 วันที่ 15 พฤษภาคม มีกิจกรรม Kanji Hunter ที่เขต Sugamo คือ การให้ หาคันจิและมา
นาเสนอในชันเรี
้ ยน ถึงแม้ วา่ มันจะเหนื่อยในการหาคันจิที่ใช้ ในการนาเสนอ แต่มนั ก็ทาให้ ผมได้ ร้ ูจกั คันจิมากขึ ้น ตอนขา
กลับ หลังจากทีท่ กุ คนได้ แยกย้ ายกัน ผมได้ ไปกินไอศกรี ม ในร้ านคาเฟที่ Sugamo ส่วนวันที่ 16 พฤษภาคม ผมไปกินซู
ชิที่ Ikebukuro ส่วนวันที่ 18 พฤษภาคม เป็ นการสอบ Final Test ผมรู้สกึ ใจหาย ด้ วยความรู้สกึ ที่วา่ นี ้เป็ นการ
เรี ยนการสอนครัง้ สุดท้ าย แต่ผมก็ดีใจมากที่ได้ รับความรู้มากมายที่ผมจะไม่มีวนั ลืมเลย
ในสัปดาห์ที่ 7 วันที่ 23 พฤษภาคม มีการสัมภาษณ์พดู คุยกับนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย โทโย (Toyo University) ผมนันรู
้ ้ สกึ เป็ นเกียรติและยินดีอย่างมาก
ที่ได้ พดู คุยกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทีม่ ีชื่อเสียงของญี่ปนุ่ ส่วนวันที่ 24 พฤษภาคม
เป็ นวันที่ผมไป Tokyo Disneyland ที่นมี่ ีทงเครื
ั ้ ่ องเล่นมากมาย และปราสาทที่
สวยงาม ทาให้ ผมรู้สกึ ประทับใจมากทีม่ า
ช่วงวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม เป็ นวันที่พอ่ แม่ผมมาเยี่ยมที่ญี่ปนุ่ พวกเราได้ ไปเที่ยวหลากหลายสถานที่ ไม่วา่ จะ
ไปดูวดั และศาลเจ้ าที่ Nikko ไปทะเลที่ Atami ไปดูพระใหญ่ (DaiButtsu) ที่ Kamakura และไปดูสวน
ดอกไม้ ที่ Hitashi ทังหมดนั
้
นล้
้ วนสนุกสนานและรู้สกึ ดีอย่างยิง่ และในวันที่ 29 พฤษภาคม เป็ นวันที่ชนเรี
ั ้ ยนของพวกเรา
จัดงานเลี ้ยงอาลาอาจารย์ เพือ่ ขอบคุณอาจารย์ในสิง่ ที่ผา่ นมาตลอด 2 เดือน
วันที่ 30 พฤษภาคม ในที่สดุ ก็ถึงวันที่พวกเราจะได้ กลับประเทศไทย ในตอนเช้ าพวกเราใช้ เวลาในการจัดของ
สัมภาระ และทาความสะอาดห้ องพักให้ เรี ยบร้ อย เพื่อรอคนตรวจเช็คประมาณบ่าย 4 โมง ตอนเทีย่ งผมได้ ออกไปข้ างนอก
เพื่อเดินเที่ยวเป็ นครัง้ สุดท้ าย ผมรู้สกึ ใจหายอยูบ่ ้ างที่ร้ ูวา่ นี ้เป็ นวันสุดท้ ายในการอยูญ
่ ี่ปนุ่ พอถึง 5 โมงเย็น รถบัสได้ มารับ
เราที่หอพัก และส่งถึงสนามบินประมาณ 1 ทุม่ หลังจากนันโหลดกระเป๋
้
าสัมภาระ และรอจนถึงเวลาเครื่ องบินออก ตอน
ประมาณเทีย่ งคืนกว่า ขณะอยูบ่ นเครื่ องบิน ผมรู้สกึ ว่าการที่ได้ เข้ ามาร่วมโครงการ ABK นี ้ ผมได้ ทงประสบการณ์
ั้
เรี ยนรู้
วัฒนธรรม และความรู้ในการใช้ ชีวิตอยูข่ องคนญี่ปนที
ุ่ ่ผมจะไม่มวี นั ลืม ผมคิดว่าในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผา่ นมา มัน
คุ้มค่ามาก ทาให้ ผมคิดว่าถ้ าหากมีโครงการแบบนี ้อีกผมก็จะเข้ าร่วมอีกครัง้ ผมรู้สกึ สนุกสนานมากครับ ขอบคุณครับ

