
ไดอาร่ี 

30/4/2017 - 1/5/2017 

 วนัน้ีเดนิทางไปขึน้เครื่องบนิที ่สุวรรณภมู ิไปก่อนเวลาก าหนดไว ้2 ชัว่โมง หลงัจากนัน้

ประมาณ 6 โมงกเ็ชค็อนิและเขา้ไปรอขึน้เครื่องบนิใน gate น่ีเป็นครัง้แรกทีไ่ดเ้ดนิทางออกนอก

ประเทศรูส้กึตื่นเตน้มาก หลงัจากทีไ่ดข้ึน้มาบนเครื่องกร็ูส้กึตื่นเตน้มากเลย เครื่องกล็ าใหญ่กวา่ที่

เคยมานัง่มาก่อน เดนิทางไปญีปุ่น่ใชเ้วลา 6 ชัว่โมง บนเครื่องบนิกน็ัง่เลน่เกมบา้ง ฟงัเพลงบา้ง

นอนบา้ง และกก็นิบา้ง ถงึจะเป็นเวลาทีย่าวนาน แต่กร็ูส้กึเพลดิเพลนิไปกบัเพลงทีไ่ดเ้ปิดฟงับน

เครื่อง ซึง่เพลงนัน้น่าจะเป็นอลับัม้ใหมข่องวง Geeeen ซึง่เป็นวงนกัรอ้งวงหน่ึงของญี่ปุน่หลงัจาก

เครื่องลงทีส่นามบนิฮาเนดะ แลว้กต็อ้งต่อเครื่องไปทีอ่าโอโมร ิสนามบนิทีโ่ตเกยีวใหญ่มาก ตอนต่อ

เครื่องถงึกบัตอ้งนัง่รถไฟไปกนัเลยทเีดยีว  เมื่อถงึเมอืง อาโอโมรแิลว้กม็พีีก่บัอาจารยข์องทาง

มหาวทิยาลยัมารบัไปทีม่หาวทิยาลยั และเอาสมัภาระเขา้ไปเกบ็ไวใ้นหอ้งนอน และออกไปกนิมือ้

เทีย่ง มือ้เทีย่งนัน้เป็นหมกูระทะ อร่อยกวา่ของไทยมากเลย หลงัจากกนิมือ้เทีย่งเสรจ็กเ็ดนิทาง

กลบัไปทีม่หาวทิยาลยั ระหวา่งทางจาก สนามบนิมามหาวทิยาลยั และไปรา้นอาหาร ววิของเมอืง

นัน้สวยมากและยงัดสูงบกเ็ป็นระเบยีบอกีดว้ยรูส้กึทัง้ตื่นเตน้และประทบัใจ เมื่อกลบัถงึหอจากกนิ

มือ้เทีย่งเสรจ็กเ็ขา้พธิตีอ้นรบัของทางมหาวทิยาลยั พบปะกบัอาจารยแ์ละผอ.นอกจากนัง่ฟงัการ

กลา่วตอ้นรบัแลว้ยงัมขีองวา่งใหก้นิเลน่อกีดว้ย ซึ่งของวา่งนัน้เป็นผลติภณัฑจ์ากแอปเป้ิล ซึง่มพีาย

แอปเป้ิล  และน ้าแอปเป้ิล  หลงัจากพธิตีอ้นรบัเสรจ็สิน้กแ็ยกยา้ยกนัไปพกัผอ่นและจดัของเป็น

เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง และกลบัมารวมตวักนัทีห่อ้งประชุมอกีครัง้เพือ่ทีจ่ะไดไ้ปเดนิดรูา้นขายของ 

หา้งทีส่ามารถเดนิไปได ้และเพือ่ทีจ่ะไปซือ้ของมาเตรยีมเรยีนในวนัพรุง่น้ี ระหวา่งทางทีเ่ดนิไปมี

สญัญาณไฟจราจรซึง่ ไม่มรีถคนัไหนวิง่ผา่ไฟแดง ท าใหรู้ส้กึวา่ทีญ่ีปุ่น่นัน้ปลอดภยักวา่ประเทศ

ไทย จากระยะทางระหวา่งมหาวทิยาลยั ถงึทีซ่ือ้ของนัน้ไกลพอประมาณ แต่วา่เดนิไปคุยไปกท็ าให้

รูส้กึวา่ใชเ้วลาไมน่านกถ็งึแลว้ สถานทีท่ีไ่ปนัน้มชีื่อวา่ ดองกีโ้ฮเต ขายของแทบทุกอยา่ง ซึง่ของ

บางอยา่งกถ็ูกกวา่ทีไ่ทยและบางอยา่งกแ็พงกวา่ พนกังานทีน่ี่ใหบ้รกิารดมีากๆ หลงัจากซือ้ของ

เสรจ็กเ็ดนิทางกลบัมหาวทิยาลยั ระหวา่งตอนทีเ่ดนิทางกลบักใ็กลจ้ะมดืแลว้อุณหภมูจิงึลดต ่าลง

และตอนนัน้เอาเสือ้กนัหนาวไปแคต่วัเดยีวกเ็ลยรูส้กึหนาวมาก เมื่อกลบัถงึมหาวทิยาลยักไ็ปกนิ

ขา้วเยน็ และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  



2/5/2017 

 วนัน้ีไดไ้ปดโูรงเรยีนเดก็อนุบาล เดก็ๆกน่็ารกัด ีหลงัจากนัน้ก็เขา้เรยีนทัง้วนั พดูถงึอาหาร

เทยีงทีต่อ้งไปซือ้กนิเองทีซ่ือ้กนินัน้เป็นตูใ้หห้ยอดเหรยีญแลว้กดเลอืกเมนูอาหาร ปญัหาไมไ่ดอ้ยูท่ี่

ตูก้ดแต่อยูท่ีอ่า่นคนัจไิมอ่อก จงึเลอืกแต่อนัทีอ่า่นได ้หลงัจากกนิขา้วเทีย่งเสรจ็กจ็งึไปเรยีนต่อตอน

บา่ย ซึง่ตอนบา่ยนัน้มนีักศกึษาชาวต่างชาตเิขา้มานัง่เรยีนดว้ยซึง่ตอนนัน้เรยีนฝึกการแนะน าตวัซึง่

ไดไ้ปแนะน าตวัและพดูคยุกบัชาวต่างชาต ิกร็ูส้กึทัง้ตื่นเตน้และกลวันิดๆวา่จะฟงัหรอืคุยกะเขา้รู้

เรื่องหรอืปา่ว แต่กผ็า่นไปไดด้ว้ยด ี

 

3/5/2017 

 วนัน้ีเป็นวนัหยดุของประเทศญีปุ่น่แต่ทางโครงการกย็งัมจีดักจิกรรมพาไปเทยีวชมทีต่่างๆ 

ซึง่วนัน้ีไปทีฮ่โิรซาก ิซึง่ทีฮ่โิรซากนิัน้ไดท้ีส่ถานทีท่ีจ่ดัแสดงศลิปะเกีย่วกบัเทศการเนบุตะ ระหวา่ง

ทางทีเ่ดนิมานัน้ววิขา้งทางกย็งัคงสวยงามเชน่เคย สงัเกตเหน็วา่บา้นเกอืบทุกหลงันัน้มสีวนขนาด

เลก็ๆอยูห่ลงัจากเทีย่วชมสถานทีท่ีจ่ดัแสดงศลิปะเสรจ็แลว้กไ็ปกนิมือ้เทีย่ง มือ้เทีย่งกอ็ร่อยมากๆ 

ถงึแมจ้ะเป็นอาหารทีไ่มเ่คยเหน็ไมเ่คยไดก้นิมากอ่นกต็าม หลงัจากกนิเสรจ็กไ็ปเทีย่วชมซากุระที่  

ฮโิรซาก ิทีจ่รงิแลว้ทีท่ีไ่ปดซูากุระนัน้มปีราสาทอยูด่ว้ยแต่ตอนทีไ่ปนัน้ทางการนัน้ไดม้คี าสัง่วา่ให้

ซ่อมบ ารุงตวัปลายของปราสาทจงึไดย้า้ยปราสาทออกไป ซึง่พีท่ีไ่ปดว้ยบอกว่าเขา้ยา้ยโดยใชค้น

ลาก ฮโิรซากนิัน้น่าจะเป็นสวนสาธารณะทีเ่ปิดใหผู้ค้นเขา้ไปนัง่ชมซากุระและถ่ายรปู ภายใน               

ฮโิรซากนิัน้ยงัมรีา้นคา้มาเปิดบรกิารขายอาหารและเครื่องดื่มดว้ย ซึง่ก่อนกลบัขึน้รถนัน้ ไดไ้ปซือ้

ยากโิซบะและนกเป็ดน ้ายา่งมาดว้ยยากโิซบะนัน้อรอ่ยมากๆสว่นนกเป็ดน ้านัน้กอ็รอ่ยแต่รูส้กึเวยีน

หวักลงัจากไดก้นิไปน่าจะเป็นเพราะเครื่องเทศทีใ่ส่บนเน้ือ 

 

4/5/2017 

 วนัน้ีกย็งัเป็นวนัหยดุของประเทศญีปุ่น่อยู ่วนัน้ีไดไ้ปเทีย่วที ่Sannai maruyama ซึง่เป็น

สถานทีท่างโบราณสถาน ซึง่ไดไ้ปทัง้ถ่ายรปู และท าเครื่องราง ซึ่งเครื่องรางนัน้ตอ้งนัง่ขดัหนิเอง 

สนุกมากๆเลยท าใหค้ดิถงึตอนทีเ่รยีน work shop ที ่TNI หลงัจากมือ้เทีย่งกอ็อกเดนิทางไปทีว่ดั

แหง่หน่ึง เจดยีท์รงญีปุ่น่นัน้สวยงามมาก และทีว่ดัแหง่น้ียงัมพีระพธุรปูทีอ่งคใ์หญ่ทีสุ่ดในจงัหวดัอยู่



ดว้ยและประวตัขิองวดัน้ีกน่็าสนใจอกีดว้ย คอืเมื่อก่อนนัน้ชว่งสงครามโลกไดเ้ปิดเป็นทีร่กัษาผูค้นที่

บาดเจบ็ ต่อจากนัน้กเ็ดนิทางไปทีพ่พิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า ทีน้ี่ไมค่อ่ยจะมเีวลาไปดสูตัวน์ ้าทีอ่ยูใ่นตูจ้ดั

แสดงเทา่ไรเพราะตอ้งไปท างานสมัภาษณ์ผูค้นเพือ่ทีจ่ะไปท ารายงานน าเสนอหน้าชัน้เรยีนแต่เมื่อ

สมัภาษณ์ ผูค้นเสรจ็แลว้กเ็หลอืเวลาอกีไมม่าก ก่อนทีก่ารแสดงปลาโลมาจะเริม่ จงึรบีวิง่ไปดแูละ

ถ่ายรปูสตัวน์ ้าต่างๆภายในพพิธิภณัฑภ์าพทีไ่ดม้ากช็ดับา้งไมช่ดับา้งแต่สตัวน์ ้าของทีน่ี่บางตวันัน้ก็

ไมเ่คยเหน็มาก่อน จากนัน้ประมาณ 4 นาทกี่อนการแสดงปลาโลมาจะเริม่กเ็ขา้ไปนัน้นัง่รอ การ

แสดงปลาโลมานัน้กส็นุกดมีกีารใหป้ลาโลมานัน้เลน่บอลกบัคนดดูว้ยหลงัจากดกูารแสดงเสรจ็ก็

กลบัมหาวทิยาลยั 

 

5/5/2017 

 วนัน้ีหลงัจากอาหารเชา้ประมาณเวลา 10 โมงไดข้ึน้รถเมลไ์ปที ่อาโอโมร ิเอค ิซึง่ป็นการขึน้

รถเมลท์ีญ่ีปุ่น่ครัง้แรกรูส้กึวา่กเ็ป็นระเบยีบดมีากโดยขึน้ทางดา้นหลงัและจา่ยเงนิออกทางดา้นหน้า

ตอนขึน้นัน้ตอ้งหยบิบตัรดว้ยนอกจากนัน้ทางดา้นหน้าของตวัรถนัน้มป้ีายบอกวา่ถงึสถานีไหนแลว้

และราคาคา่เดนิทางเป็นเทา่ไรถงึแมว้า่ราคาคา่เดนิทางจะแพงมากแต่กม็คีวามเป็นระบบมาก

เชน่กนั เมื่อถงึอาโอโมร ิเอค ิกไ็ปดเูทศกาลประจ าฤดใูบไมผ้ล ิ จากนัน้กแ็ยกยา้ยไปกนิขา้วและ 

shopping วนัน้ีมือ้เทยีงนัน้ไดไ้ปกนิราเมง็ ถา้จ าไมผ่ดิราคาน่าจะอยูท่ี ่900 เยน ซึง่เป็นราคาที่

คอ่นขา้งแพงแต่ปรมิาณและความอรอ่ยนัน้อยูใ่นระดบัทีเ่ป็นทีน่่าพอใจเป็นอยา่งมาก หลงัจากกนิ

เสรจ็กไ็ปเทีย่วชมเมอืงและหา้งรา้นต่างๆ ก่อนกลบัมหาวทิยาลยันัน้ ไดไ้ปซือ้ดงัโกะกนิดว้ย ซึง่

เป็นขนมทีอ่ยากกนิมานานมากแลว้เน่ืองจากไปดมูาจากอนิเม รสชาตนิัน้กห็วานๆเคม็ๆกนิๆดแูลว้

กอ็รอ่ยดกีนิไปตัง้ 2 ไมจ้ากนัน้กไ็ปซือ้คุกกีแ้ลว้กลมัหาวทิยาลยั 

 

6/5/2017 

 วนัน้ีไดไ้ปดธูรรมชาต ิรูส้กึดใีจมากเลย ทีท่ีไ่ปนัน้เป็นทีท่ีช่อบมากทีสุ่ดจากทีไ่ปมาทัง้

หมดแลว้ ก่อนอื่นออกเดนิทางจากมหาวทิยาลยันัง่รถขึน้ภเูขา บนภเูขานัน้มหีมิะดว้ยเป็นครัง้แรก

ทีไ่ดเ้หน็เชน่กนั นัง่รถไปไดส้กั 2-3 ชัว่โมงกแ็วะพกัขา้งทางซึ่งเป็นทีท่ีท่ าขึน้เพือ่เป็นจุดพกัรถ 

บรเิวณน้ีมแีมน่ ้าไหลผา่นดว้ย น ้าใสมาก อากาศนัน้ชืน้แต่กเ็ยน็สบายพกัรถประมาร 5 นาทแีลว้จงึ

ออกเดนิทางต่อ ต่อจากนัน้นัง่รถแลว้กย็งัไดน้ัง่เรอืชมทะเลสาบ เป็นบรเิวณทีว่วิสวยมาก ระหวา่ง



ทางทีเ่รื่อนัน้ก าลงัแลน่ไปกม็กีารบรรยายเกีย่วกบัสภาพของทะเลสาบและสภาพของเกาะต่างๆรวม

ไปถงึชื่อดว้ย เมื่อตอนทีเ่รอืแลน่อยูน่ัน้ เมื่อเดนิออกไปนอกหอ้งโดยสารจะไดป้ะทะกบัลมทีม่คีวาม

เยน็มากๆ แต่กเ็ลีย่งไมไ่ดเ้พราะตอ้งการออกมาถ่ายรปูววิระหวา่งเสน้ทางทีเ่ดนิทางไป ววิกส็วย 

น ้ากใ็สแถมมหีมอกดว้ยเป็นภาพธรรมชาตทิีท่ าใหรู้ส้กึดมีากๆเลย เมื่อถงึปลายทางกล็งจากเรือและ

ไปกนิขา้วเทีย่งและซือ้ของฝากเลก็ๆน้อยๆ จากนัน้กไ็ดไ้ปเดนิเทีย่วน ้าตกมคีวามรูส้กึวา่เวลาใน

การเดนินัน้สัน้ไปหน่อยอยากเดนิไปไกลกวา่น้ี และอยากอยูใ่หน้านกวา่น้ีระหวา่งทางทีเ่ดนิชม

น ้าตกอยูน่ัน้ไดเ้หน็พชืพรรณต่างๆมากมายสว่นใหญ่นัน้ไมเ่คยพบเหน็มาก่อนอาจารยท์ี่มาดว้ยนัน้

กบ็อกวา่บางตน้นัน้กนิไดด้ว้ย หลงัจากเดนิชมน ้าตกแลว้กน็ัง่รถกลบัไปทีม่หาวทิยาลยัแต่ระหวา่ง

ทางกย็งัไดแ้วะเลน่หมิะดว้ยสนุกมากเลยเพราะไมเ่คยไดส้มัผสัมาก่อน 

 

11/5/2017 

 วนัน้ีตอนบา่ยไดไ้ปเขยีนพูก่นัรูส้กึสนุกสนานมากเลย ไดเ้ขยีนค าวา่ 風 ทีแ่ปลวา่ ลม 

เขยีนคอ่นขา้งยาก ใชเ้วลาพอสมควรกวา่จะเขยีนไดส้วย 

 

12/5/2017 

 วนัน้ีมสีอนการเขา้รว่มพธิชีงชา เมื่อเขา้ไปนัน้ตอ้งนัง่ทา่เทพธดิาตลอดระยะเวลาพธิ ีแต่วา่

อาจารยบ์อกวา่สามารถเปลีย่นทา่ไปนัง่พบัเพยีบได ้ก่อนทีจ่ะไดช้งชานัน้มขีนมมาแจกใหก้นิก่อน 

เคา้บอกวา่ชานัน้ขมจงึตอ้งกนิกบัขนมหวานๆ ซึง่ขนมนัน้เคา้กบ็อกอกีวา่เป็นขนมประจ าฤดกูาล 

จากความรูส้กึแลว้รสชาตขิองขนมนัน้อรอ่ยมากโดยเฉพาะตอนทีไ่ดด้ื่มชาตามเขา้ไปนัน้เป็นรสชาติ

ทีล่งตวัสุดๆ หลงัจากพธิชีงชาเสรจ็กเ็ป็นเวลาวา่งใหพ้กัผอ่น จากนัน้ประมาณเวลา 5 โมงเยน็กไ็ป

เขา้รว่ม FSA Party เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่เป็นการตอ้นรบันกัศกึษาเขา้ใหมม่กีารแสดงและ

กจิกรรมภายในงานมากมาย อาหารรสชาตอิรอ่ยแต่เยน็นัน้กนิไมอ่ิม่เพราะตกัไมท่นั อาหารทีม่อียู่

ในงานนัน้เป็นอาหารจากหลายๆชาตมิทีัง้ จนี มาเล ญีปุ่น่ และไทย สว่นของอาหารไทยนัน้เป็น 

ขนมจนีกบัแกงเขยีวหวาน หลงัจากจบงานกเ็ดนิไป 7-11 เน่ืองจากกนิไมอ่ิม่ 

  

 



13/5/2017 

 วนัน้ีเป็นวนัแรกทีไ่ดย้า้ยทีน่อนจากมหาวทิยาลยัไปนอนกบัชาวเกษตรกร ในตอนนัน้ไดไ้ป

พบกบันานอ าเภอของ เมอืง Kuroishi จากนัน้กไ็ดไ้ปเดนิเทีย่วชมเมอืงชมรา้นคา้ต่างๆ หลงัจากกนิ

ขา้วเทีย่งเสรจ็กแ็ยกยา้ยไปตามบา้น กจิกรรมแรก หลงัจากเอาของไปเกบ็แลว้แลว้คอืไปเดด็ดอก 

แอปเป้ิล โดยตอ้งเดด็ดอกทีอ่ยูล่อ้มรอบดอกกลางออก เพือ่ทีจ่ะท าใหไ้ดแ้อปเป้ิลลกูใหญ่ เดด็ดอก

แอปเป้ิลอยูป่ระมาณ 10-15 นาทกีเ็ปลีย่นที ่เปลีย่นไปปลกูพรกิหยวกแทน ระหวา่งทีป่ลกูอยูน่ัน้กม็ี

พกักนิขนมกบัน ้าชาและพดูคุยกนัเลก็ๆน้อยๆ ท าสวนสนุกมากถงึแมฝ้นจะตกลงมาดว้ยกต็าม 

หลงัจากท าสวนเสรจ็กก็ลบัไปทีบ่า้น และกนิขา้วเยน็ ซึง่ขา้วเยน็คอื เทมาชชู ิซึง่เป็นชชูทิีต่อ้งป ัน้

เองไดไ้ปชว่ยเตรยีมอาหารดว้ย ในตอนแรกคดิวา่โฮสตจ์ะกนิดว้ยกเ็ลยคดิวา่น่าจะกนิกนัไมพ่อ แต่

แทจ้รงิแลว้นัน้ เทมากชิชูนิัน้กนิกนั 4 คน ใชเ้วลากนิไปประมาณ 2 ชัว่โมงอิม่มากและอรอ่ยมาก 

หลงัจากกนิขา้วเสรจ็ กน็ัง่พกักนัสกัพกัหลงัจากนัน้โฮสตก์พ็าไปออนเซน็ ซึง่เป็นครัง้แรกทีไ่ดไ้ปก็

ตื่นเตน้ดแีละกอ็ายนิดหน่อยทีต่อ้งถอดหมดทุกชิน้และไปอาบรวมกนั  หลงัจากอาบเสรจ็รูส้กึสบาย

ตวัมากเลย  

 

14/5/2017 

 วนัน้ีไดท้ ากจิกรรมหลากหลายอยา่งมาก เชน่ ท าขนม พบักระดาษ รอ้งเพลง                     

แต่งชุดยกูาตะและไดไ้ปเทีย่วชมโรงท าเครื่องป ัน้ดนิเผาเป็นโรงทีอ่ยูบ่นเขา หลงัจากท ากจิกรรม

เสรจ็กก็ลบับา้น และหลงักนิขา้วกไ็ปออนเซน็อกีครัง้ ครัง้ทีส่องทีไ่ปนัน้เริม่จะชนิแลว้เลยไมค่อ่ย

อายเทา่ไร 

 

16/5/2017 

 วนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ยทีอ่ยูบ่า้นโฮสต ์กร็ูส้กึวา่เวลามนัผา่นไปเรว็มาก พดูวา่วนัสุดทา้ยน่าจะ

ไมถู่กเพราะวา่หลงัจากกนิขา้วเชา้เสรจ็กอ็อกจากบา้นเลย รูส้กึเศรา้อยูม่าก คอือยากอยูต่่ออกีสกั 

4-5 วนั หลงัจากล ่าลาและใหข้องฝากแลว้กอ็อกเดนิทางไปทีศู่นยว์จิยัแอปเป้ิล พดูถงึของฝาก ได้

ใหร้ปูวาดทีเ่ป็นคนวาดเองใหโ้ฮสตไ์ปรูส้กึวา่เขาจะดใีจมากและบอกวา่จะเอาไปแขวนไวท้ีผ่นงับา้น 

พอถงึศูนยว์จิยักไ็ปนัง่ฟงับรรยาย และไดก้นิแอปเป้ิลดว้ย อรอ่ยมากเลย หลงัจากฟงับรรยายเสรจ็



ผูบ้รรยายกไ็ดพ้าไปชมสวนทีไ่ดป้ลกูแอปเป้ิลไวเ้ป็นสวนทีก่วา้งใหญ่มากและมวีธิกีารปลกูที่

หลากหลายมากเชน่กนั เหตุทีท่ าแบบน้ีเพราะวา่ตอ้งการรูว้า่ปลกูแบบไหนประหยดัพืน้ทีแ่ละใหผ้ล

ผลติมากกวา่กนั จากนัน้ชว่งบา่ยหลงัจากกนิขา้วเทีย่งเสรจ็กเ็ดนิทางไปทีโ่รงงานคดัและสง่แอป

เป้ิล ไดแ้อปเป้ิลตกเกรดมากนิดว้ยซึง่ไดม้าเยอะมากถงึแมแ้อปเป้ิลทีไ่ดม้านัน้จะไมผ่า่นเกณฑข์อง

ทางโรงงานแต่กย็งัมรีสชาตทิีอ่รอ่ยและมขีนาดทีใ่หญ่กวา่ทีม่อียูใ่นไทย หลงัจากชมโรงงานแลว้กไ็ป 

shopping ที ่ELM Gosgogawara  และเดนิทางกลบัมหาวทิยาลยั 

 

22/5/2017 

 วนัน้ีตอนบา่ยไดเ้ดนิทางไปที ่Aomori high school ทีน่ี่ไดท้ ากจิกรรมชงชา เขยีนพูก่นั และ

พดูคุยกบันกัเรยีนของทีน่ี่กร็ูส้กึสนุกมากๆเลย จากนัน้กก็ลบัมหาวทิยาลยั 

 

24/5/2017 – 25/5/2017 

 วนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ยทีไ่ดอ้ยูญ่ีปุ่น่ซึง่มคีวามรูส้กึวา่ยงัไมอ่ยากกลบัไปทีไ่ทยเลยอยากอยูต่่อ

อกีสกัเดอืน แต่ยงัไงกต็อ้งกลบัวนัน้ี หลงัจากกนิขา้วเทีย่งเสรจ็แลว้กเ็กบ็กระเป๋าจากนัน้กต็รวจดู

ความสะอาดของหอ้งและออกเดนิทางจากมหาวทิยาลยั ไปทีร่า้นเทม็ปุระ อาหารญีปุ่น่มือ้สุดทา้ยก็

ยงัคงอร่อยเหมอืนกบัมือ้แรกหลงัจากกนิเสรจ็กเ็ดนิทางไปทีส่นามบนิเมื่อเชค็อนิเสรจ็และขึน้บนัได

เลื่อนไปชัน้ 2 นัน้ไดไ้ปเจอกบัโฮสตช์าวเกษตรกร พวกเคา้มาสง่ดว้ยตอนนัน้รูส้กึวา่จะน ้าตาคลอ

เบา้เลก็น้อย และหลงัจากล ่าลากนัเสรจ็แลว้กเ็ดนิไปขึน้เครื่อง เดนิทางไปทีโ่ตเกยีว เพือ่เปลีย่น

เครื่องไปไทย รอเวลาเปลีย่นเครื่องประมาณ 2 ชัว่โมง ระหวา่งรอนัน้กไ็ดเ้ดนิหาของกนิ ยากโิซบะ

ทีส่นามบนินัน้ไมอ่รอ่ยเลยแพงและกใ็หน้้อยดว้ยหลงัจากกนิเสรจ็กไ็ดเ้วลาขึน้เครื่องพอด ีเครื่องที่

นัง่กลบัไทยนัน้รูส้กึวา่จะเก่ากวา่ทีน่ัง่มาญีปุ่น่ แต่อาหารบนเครื่องนัน้กอ็รอ่ยอยู ่เดนิทางถงึไทย 

ประมาณต ี5 จากนัน้กเ็ดนิทางกลบัทีห่อพกัระหวา่งทางรถตดิหนกัมากฝนตกดว้ยน ้าทว่มอกี

ต่างหากเป็นภาพทีไ่มน่่าประทบัใจเอาเสยีเลยเดนิทางถงึหอพกัเวลา 11โมง 

  นาย ชยตุม ์หอบรรลอืกจิ 59111008-5 AE   


