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การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปญีปุ่่น 

แน่นอนวา่การท่ีเราจะไปใชชี้วติอยูต่่างประเทศนั้น มนัก็ตอ้งมีการปรับตวักนับา้ง ไม่วา่จะเป็นการ

ส่ือสาร อาหาร สภาพอากาศ ฯลฯ แต่จะใหป้รับตวัทนัทีเลยคงเป็นไปไม่ได ้ตอ้งค่อยๆปรับเปล่ียนกนัไป เช่น 

สภาพอากาศท่ีญ่ีปุ่นจะเยน็กวา่ท่ีบา้นเรา(ช่วงท่ีไปอากาศก าลงัเยน็) เราก็ตอ้งเตรียมเส้ือแขนยาวไปดว้ย อาหารท่ี

ญ่ีปุ่นรสชาติก็ไม่เหมือนกบัท่ีบา้นเรา ส่ืงท่ีผมแกปั้ญหาน้ีก็คือ การเอาอาหารไทยไปดว้ย เผือ่วนัไหนคิดถึงกล่ิน

ไอของความเป็นไทย ก็เอามาท ากิน ส่วนเร่ืองภาษานั้น สถานการณ์จะเป็นตวับงัคบัให้เราปรับตวัไดเ้อง ขอแค่

เราขยนัฝึกฝนหน่อย ทุกอยา่งก็จะผา่นไปไดด้ว้ยดี 

 

การเดินทางไปญีปุ่่น 

เม่ือเรามีรายช่ือในโครงการแลว้ ทางสถาบนัจะท าการประสานงานต่างๆใหก้บัเราเอง ไม่วา่จะเป็นการ

ยืน่รายช่ือไปใหท้างมหาวทิยาลยัท่ีญ่ีปุ่น เพื่อท่ีจะเตรียมความพร้อมต่างๆส าหรับนกัเรียนแลกเปล่ียน 

นอกเหนือจากน้ีทางสถาบนัก็ไดด้ าเนินการเร่ืองของตัว๋เคร่ืองบินไปและกลบัใหก้บัเราอีกดว้ย ส่วนเร่ืองของการ

ท า Passport และ Visa นั้น เราตอ้งเป็นคนไปด าเนินการเอง เม่ือทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ เราก็รอแค่วนัเดินทาง 

เดินทางจากสนามบินสวรรณภูมิไปยงัสนามบินนาริตะ หลงัจากท่ีลงเคร่ืองก็จะมีอาจารยแ์ละเพื่อนชาว

ญ่ีปุ่น มารอรับเราท่ีสนามบิน และพาเราเดินทางไปยงัมหาวทิยาลยั ส่วนมากการเดินทางภายในประเทศญ่ีปุ่น 

ผูค้นจะนิยมเดินทางกนัโดยรถไฟฟ้าซะส่วนใหญ่ เพราะสะดวกสบาย รวดเร็วและตรงต่อเวลา 

 

การใช้ชีวติร่วมกบัคนอืน่ 

แน่นอนวา่คนหลายคนท่ีมาจากหลายหลายท่ี ลว้นมีพื้นฐานการใชชี้วติท่ีแตกต่างกนัมาก่อน แต่เม่ือเรา

ทุกคนตอ้งมาเจอกนัมาอยูด่ว้ยกนั เราจ าเป็นตอ้งรู้จกัวธีิการเขา้หากนัและอยูด่ว้ยกนัให้ได ้เราตอ้งดูใหอ้อกวา่

เพื่อนคนไหนมีนิสัยยงัไง มี Life Style แบบไหน แลว้เราจะไดเ้ขา้หาเพื่อนคนนั้นถูก 

มนัเป็นประโยชน์ส าหรับเราหากเรามีเพื่อนเยอะ มีประโยชน์อยา่งไร เช่น ถา้เรามีเพื่อนเยอะ เราก็ไดคุ้ย

กบัเพื่อนเยอะข้ึน ไดฝึ้กทกัษะดา้นภาษามากข้ึน ยิง่คุยบ่อยก็ยิง่ดี ยิง่ไดซึ้มซบัส าเนียงของคนญ่ีปุ่นมากข้ึน อยา่ลืม

วา่ เรามาท่ีน่ีเพื่ออะไร เรามาเพื่อการฝึกทกัษะดา้นภาษา อีกอยา่ง การมีเพื่อนเยอะเราไม่ตอ้งกลวัอะไร ไม่ตอ้ง

กลวัในท่ีน้ีหมายถึง ไม่ตอ้งเขินอายเวลาท่ีตอ้งแสดงออก เพราะไม่วา่ใครก็เป็นเพื่อนเราทั้งนั้น ท าตวัสบายๆไม่

ตอ้งเกร็งอะไร 



 

 

ดงันั้น การไปอยูใ่นต่างแดน ส่ิงท่ีส าคญัอีกส่ิงหน่ึงก็คือ การรู้จกัเขา้หาและอยูร่่วมกบัคนอ่ืนให้เป็น แลว้

เราจะด าเนินชิวติอยูไ่ดอ้ยา่งสบายใจ 

 

ชีวติประจ าวนัในญีปุ่่น 

การไปญ่ีปุ่นในคร้ังน้ี เป้าหมายหลกัก็คือการไปเรียน วชิาเรียนนั้นเราเป็นคนเลือกเองวา่เราจะเรียน

อะไรบา้ง เหมือนกบัท่ีเราเรียนท่ีไทยเลย กิจกรรมหลกัตอนท่ีอยูญ่ี่ปุ่นก็เลยเป็นการเรียน มีการท ากิจกรรมกบั

เพื่อนๆท่ีชมรมดว้ย พอมีเวลาวา่งก็ไปเท่ียวกนับา้ง วนเวยีนไปแบบน้ีในทุกๆวนั 

กิจกรรมท่ีท าร่วมกบัเพื่อนก็คือการเขา้ชมรม จะมีการพดูคุยปรึกษากนัในเร่ืองต่างๆ ไม่วา่จะเป็น

กิจกรรมหรือการนดัหมายก าหนดการต่างๆ และมีอีกหนางอยา่งท่ีท ากนัในชมรมเป็นประจ า ส่ิงนั้นก็คือการ

สอนภาษาไทยใหเ้พื่อนชาวญ่ีปุ่น โดยเพื่อนกลุ่มน้ี จะเป็นกลุ่มท่ีมาเรียนแลกเปล่ียนท่ี TNI ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ไดอาร่ีบางส่วน ของการใช้ชีวติในญีปุ่่น 

2 เมษายน 2561 

- เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมเลยก็วา่ได ้ท่ีไดมี้โอกาสมาเรียนท่ีต่างประเทศ เช่น

ประเทศญ่ีปุ่นในคร้ังน้ี 

- ต่ืนตั้งแต่เชา้เพื่อมาเตรียมตวัข้ึนเคร่ือง เคร่ืองเป็นเคร่ืองขนาดใหญ่ เดินทางดว้ยสายการบิน 

JL708 ท่ีนัง่กวา้งดี อาหารอร่อย เคร่ืองด่ืมครบครัน เติมไดไ้ม่อั้น หนา้แดงลงเคร่ืองกนัเลย

ทีเดียว 

- ถึงสนามบินนาริตะ เพื่อนชาวญ่ีปุ่นมารอรับอยูแ่ลว้ เดินทางกลบัมอกนัโดยรถไฟสองต่อ 

รู้สึกต่ืนเตน้มาก ไดเ้ห็นอะไรใหม่ๆท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่วา่จะเป็นผูค้น สังคมและ

กฏเกณฑต่์างๆ 

                             
3 เมษายน 2561 

- ตอนเชา้อากาศหนาวมาก แต่ดีหน่อยมีน ้าอุ่นให้อาบ 

- รู้จกัเพื่อนใหม่เพิ่มอีกหลายคน เพื่อนพาไปแนะน าสถานท่ีต่างๆในมอ 

- ไปกินขา้วกนัท่ีโรงอาหาร แปลกใหม่มากส าหรับผม เราตอ้งไปกดเอาบตัรตามเมนูท่ีเรา

ตอ้งการ แลว้ไปยืน่ใหท่ี้ร้านเพื่อแลกกบัอาหาร 

- ทางมอไดแ้จกจกัรยานใหย้มืคนละคนั จะไดส้ะดวกเวลาเดินทางไปไหนมาไหน 

 



 

 

4 เมษายน 2561 

- วนัน้ีมีพิธีตอ้นรับนกัศึกษาใหม่ ต่ืนเตน้ดีครับ ใส่ชุดพิธีการไปนัง่รวมกบัเพื่อนๆและ

อาจารยช์าวญ่ีปุ่น 

- ไดรั้บบตัรนกัศึกษา เป็นนกัศึกษาท่ีน่ีอยา่งเตม็ตวั 

 
6 เมษายน 2561 

- วนัน้ีมีงานเล้ียงตอ้นรับเด็กใหม่ของมอ คนเยอะมาก ส่วนมากจะเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซ่ึง

มีการรับประทานอาหารร่วมกนั เพื่อใหไ้ดท้  าความรู้จกักนัมากยิง่ข้ึน เพราะเราจะตอ้งใช้

ชีวติอยูร่่วมกนั และพึ่งพาอาศยักนัหลงัจากน้ี 

- หลงัจากจบงาน ก็ออกไปเท่ียวขา้งนอกกนัต่อกบัเพื่อนๆ เพื่อไปเปิดหูเปิดตา เดินทางกนั

โดยจกัรยาน ตอนกลบัต่ืนเตน้ดีครับ เจอต ารวจดว้ย แต่ไม่มีอะไร เขาแค่แนะน าใหป่ั้นต่อ

กนัเป็นแถว และไม่เสียงดงั 

     
 

 

 

 

 



 

 

8 เมษายน 2561 

- วนัน้ีนดัเพื่อนไปเท่ียวกนั เพื่อนชาวญ่ีปุ่นอาสาน าเท่ียว โดยวนัน้ีเราจะไปท่ี Kawagoe ซ่ึง

เป็นเมืองโบราณสมยัเอโดะ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกหน่ึงท่ี มีสถานท่ีสวยๆให้

ถ่ายภาพ แลว้ก็มีของกินอร่อยๆใหล้องกินกนั 

- กลบัจาก Kawagoe ก็พากนัไปร้อง Karaoke กนัต่อ เท่ียวกนัทั้งวนัเลยวนัน้ี ก่อนท่ีจะเปิด

เทอม เพราะพรุ่งน้ีเป็นวนัเปิดเทอมวนัแรก 

                    
9 เมษายน 2561 

- เปิดเทอมวนัแรก 

- ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 4 วิชา คือ วศิวยานยนต ์ไฟฟ้าพื้นฐาน เขียนแบบCAD/CAM และ

ภาษาองักฤษ โดยวนัน้ีเรียนวิชายานยนตเ์ป็นวชิาแรก 

- เน้ือหาพอรู้เร่ือง เพราะเคยเรียนมาก่อนหนา้น้ีแลว้ แต่ท่ีเลือกท่ีจะเรียนอีกก็เพราะมาเรียน

เอาทกัษะดา้นภาษาดว้ย ทบทวนดว้ย 

- โดยรวมเปิดเทอมวนัแรกก็ถือวา่เป็นไปไดด้ว้ยดี แต่ก็ตอ้งมีการปรับตวันิดหน่อย 

      
 

 

 

 



 

 

10 เมษายน 2561 

- วนัน้ีเรียนวชิาไฟฟ้า เรียนง่ายหน่อย เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการค านวณ จึงไม่ค่อยมีปัญหา

ดา้นภาษามาเก่ียวขอ้งมากมาย แต่เราก็ตอ้งมีการฝึกฝนดา้นค าศพัทด์ว้ย 

- เรียนเสร็จก็ไปท ากิจกรรมของชมรมนกัเรียนแลกเปล่ียน วนัน้ีก็มีการแนะน าสถานท่ีต่างๆ

ของกรุงเทพฯใหเ้พื่อนๆชาวญ่ีปุ่นรู้จกักนั 

- ท ากิจกรรมเสร็จก็ไปกินขา้วกนั แลว้ไปต่อกนัท่ี Izakaya หรือท่ีแปลเป็นไทยวา่ โรงเหลา้

นัน่เอง  ไปด่ืมกนันิดหน่อยเพื่อไปพดูคุยกนั ท าความรู้จกักนัใหม้ากข้ึน 

 
12 เมษายน 2561 

- วนัน้ีเรียนวชิาเขียนแบบ ท่ีน่ีใชโ้ปรแกรมต่างจากท่ีเคยเรียน เคยเรียน CATIA แต่ท่ีน่ีใช ้

MasterCam แต่ก็ดีไปอีกแบบ ไดเ้รียนหลายๆโปรแกรม 

- อยากกลบับา้นมาก เพราะท่ีไทยเขาเร่ิมเล่นสงกรานตก์นัแลว้ อยูน่ี่อดเลย อากาศหนาว ท า

ไดแ้ค่ใส่เส้ือลายดอกเอาบรรยากาศเฉยๆ 

17 เมษายน 2561 

- วนัน้ีมีงานใหญ่ เป็นงานตอ้นรับนกัเรียนแลกเปล่ียน ซ่ึงจดัข้ึนเพื่อเราโดยเฉพาะ มีเพื่อน

และอาจารยผ์ูห้ลกัผูใ้หญ่มาร่วมงานเยอะแยะมากมาย มีการรับประทานอาหารและร่วม

พดูคุยกนัอยา่งเป็นกนัเอง ถือวา่เป็นวนัท่ีส าคญัอีก 1 วนั 

    



 

 

20 เมษายน 2561 

- วนัน้ีเป็นท่ีมอมีการจดัเล้ียง BBQ ส าหรับนกัศึกษา คนเยอะมาก เตาเยอะมาก สนุกและ

อร่อยมาก ไดพ้ดูคุยกบัเพื่อนมากมาย ไดเ้พื่อนเพิ่มอีกมากมายเช่นกนั 

- สอนภาษาไทยใหก้บัเพื่อนชาวญ่ีปุ่น วนัน้ีสอนการแนะน าตวัเบ้ืองตวั และฝึกใหเ้พื่อนลอง

แนะน าตวัดู 

    
21 เมษายน 2561 

- วนัน้ีไปดูบอลกบัเพื่อนท่ี ไซตะมะสเตเด้ียม เป็นการพบกนัระหวา่ง Urawa Red Dimond 

กบั Hokkaido Consadore Suppolo ซ่ึงเป็นทีมท่ีมีคนไทยเล่นอยูด่ว้ย คนนั้นก็คือ เจ ชนาทิป 

เกมเป็นไปอยา่งสนุก หมดเวลาดว้ยสกอร์ 0-0 

                         
 

23 เมษายน 2561 

- วนัน้ีมาอาจารยท่ี์มาจากไทยมาเยีย่ม แลว้ก็มีเจา้หนา้ท่ีนิตยสารมาสัมภาษณ์ในเร่ืองต่างๆ 

ไม่วา่จะเป็นท าไมถึงเรียนวศิวะ ท าอยา่งไรถึงไดม้าแลกเปล่ียนท่ีญ่ีปุ่น เป็นตน้ 

นอกเหนือจากน้ียงัมีการสอนถามในเร่ืองต่างๆ ไม่วา่จะเป็น บรรยากาศภายใน

มหาวทิยาลยั หอพกั การใชชี้วิตประจ าวนั เป็นอีก 1 วนั ท่ีน่าต่ืนเตน้ 

-  



 

 

26 เมษายน 2561 

- วนัน้ีเป็นวนัแข่นขนักีฬาของชมรม มีคนภายนอกเขา้ร่วมดว้ย คนเยอะมาก สนุกดีครับ ได้

เล่นกีฬาท่ีไม่เคยเล่น ไดแ้ข่งกีฬากบัเพื่อนๆ เพื่อสร้างความสนิทสนมกนัใหม้ากข้ึน 

- แข่งกีฬาเสร็จก็ไปรับประทานอาหารกนั ฉลองใหก้บัตวัเอง  

- วนัน้ีสนุกมากเลย ไดเ้พื่อนใหม่เพิ่มมาอีกเยอะเลย 

   
27 เมษายน 2561 

- วนัน้ีเป็นวนัมีตต้ิงของชมรม โดยมีการท า BBQ กินกนั มีคนภายนอกมาร่วมดว้ยเช่นกนั 

บรรยากาศเป็นไปดว้ยความอบอุ่น อาหารและเคร่ืองด่ืมเยอะมาก กินอ่ิมกนัถว้นหนา้ 

พบปะพดูคุยกบัอาจารยแ์ละเพื่อนๆ กินกนัเสร็จก็มีการถ่ายภาพกนัเป็นท่ีระลึก  

   
30 เมษายน 2561 

- วนัน้ีเพื่อนพาไปเท่ียวท่ี Chichibu ไปตามรอยการ์ตูน ซ่ึงผมก็ไม่รู้จกั แต่สถานท่ีสวยมาก 

ไปหลายท่ีเลย ไม่วา่จะเป็น สวนดอกไม ้สะพานท่ีอยูใ่นฉากของการ์ตูน ศาลเจา้  

- วนัน้ีไดเ้ดินทางหลายรูปแบบมาก และเป็นคร้ังแรกท่ีผมไดน้ัง่แทก็ซ่ีและรถเมลข์องญ่ีปุ่น 

ราคาแพงหน่อย แต่สะดวกสบายดีครับ 

- รวมๆแล่ว วนัน้ีเป็นวนัท่ีสุดยอดเลยทีเดียว 

 

 



 

 

3 พฤษภาคม 2561 

- วนัน้ีไปเท่ียวต่างจงัหวดั ไปท่ี Chiba เพื่อนพาไปเก็บหอยมาท าอาหารกินกนั ไปกนั 9 คน 

คนละ 900 เยน ใหเ้วลาในการเก็บ 30 นาที เก็บไดท้ั้งหมด 9 กิโลกวา่ๆ เอากลบัมาแบ่งกนั

น าไปปรุงอาหาร 

                    
13 พฤษภาคม 2561 

- วนัน้ีเขา้โตเกียวกนั ไปวนั Sensoji เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงอีกวดัหน่ึง อยูใ่กล้ๆ กบั โตเกียว

สกายทรี หลงัจากนั้นเราก็ไปเท่ียวงาน Thai Festival 2018 กนั ในงานมีอาหารไทยเยอะ

มาก คิดถึงอาหารไทยเลยกินกนัไปเยอะมาก พาเพื่อนชาวญ่ีปุ่นไปกินดว้ย สนุกดี 

- ก่อนกลบัไปเดินเล่นท่ี NHK Studio Park เป็นท่ีท่ีเอาไวใ้ห้เราไปทศันศึกษา เก่ียวกบัช่อง

ของรายการโทรทศัน์ ไดป้ระสบการณ์ใหม่ๆ ไดล้องอ่านข่าว แรกๆก็ขายไม่กลา้ แต่เพื่อน

ใหล้องดูก็เลยลองดู สนุกดีครับ 

   
 

 

 

 



 

 

15 พฤษภาคม 2561 

- อาจารยพ์าไปแช่ออนเซน เป็นอ่างท่ีใหญ่ท่ีสุดในไซตะมะ ขา้งในกวา้งขวาง มีหลากหลาย

โซนใหเ้ราเลือก ไม่วา่จะเป็นโซนอ่าง โซนอาหาร โซนนัง่เล่น โซนอ่านหนงัสือ โซนนวด 

โซนนอนก็ยงัมี ถือวา่เขา้มาท่ีน่ีมีครบทุกอยา่ง 

- ตอนแรกก็เขินๆอยู ่แต่พอสักพกัก็เร่ิมชิน และสบายมากกวา่ ท าใหร่้างกายเราไดผ้อ่นคลาย 

ดีต่อสุขภาพ ถา้มาเท่ียวญ่ีปุ่น ส่ิงหน่ึงท่ีหา้มพลาดก็คือการไปลงอ่างออนเซน 

    
21 พฤษภาคม 2561 

- วนัน้ีเป็นวนัพรีเซนตส์รุปผลสัมฤทธ์ิ เก่ียวกบัการมาอยูท่ี่ญ่ีปุ่นสองเดือน วา่ไดอ้ะไรบา้ง 

เป็นการพรีเซนตใ์หอ้าจารยแ์ละเพื่อนฟัง 

- หลงัจากพรัเซนตเ์สร็จ ก็มีการรับประทานอาหารร่วมกนั ถือวา่วนัน้ีเป็นงานเล้ียงอ าลาเลยก็

วา่ได ้วนัน้ีเป็นวนัท่ีอบอุ่นอีกวนันึงเลยก็วา่ได ้

    
 

 

 

 

 

 



 

 

25 พฤษภาคม 2561 

- วนัน้ีเป็นวนังานเล้ียงอ าลาของชมรม ไปจดักนัท่ีขา้งนอก มีรับประทานอาหารร่วมกนั 

พดูคุยกนั และกล่าวความรู้สึกต่างๆ เป็นวนัท่ีสนุก แต่คิดอีกทีก็ใจหายเหมือนกนัท่ีตอ้ง

กลบัแลว้ 

    
26 พฤษภาคม 2561 

- วนักลบับา้น 

- เพื่อนมาช่วยท าความสะอาดหอ้งตั้งแต่เชา้ แลว้ก็ไปส่งท่ีสนามบิน 

- ไวเ้จอกนัใหม่นะเพื่อนๆ 

   
 

 

วดีีโอรวมรูปและบรรยากาศต่างๆ 

https://www.youtube.com/watch?v=BDApBHP34Mo&feature=youtu.be 

 


