วันที่ 8 พฤษภาคม 2559
นัดรวมตัวกับเพื่อนๆ ทีส่ นามบินสุวรรณภูมปิ ระมาณ 19:00 น. ไปโดยสายบินการบินไทย เทีย่ วบินออกเวลา
23:55 น. ถึงเวลา 8:10 น. เวลาทีญ
่ ป่ี นุ่ เร็วกว่าไทย 2 ชัวโมง
่ กลายเป็ นว่าชีวติ เร่งรีบขึน้ นิดนึงครับ เพราะต้อง
ปรับตัวในเรื่องของเวลาไทม์โซน ทีส่ าคัญคือเรื่องของสภาพอากาศ เดือนพฤษภาคมอากาศเย็นสบายในช่วงกลางวัน
แต่อาจหนาวในตอนกลางคืน แนะนาให้พกเสือ้ กันลมหรือไม่กแ็ จ็คเก็ตผ้าบางๆ ไม่ตอ้ งหนามากครับ แล้วก็ควรเตรียม
ของฝากไทยๆ เพื่อฝากอาจารย์และเพื่อนคนญีป่ ุน่ ด้วย

ห้ องพักที่อาศัยอยู่ตลอดทัง้ โครงการ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
ถึงสนามบินนาริตะ เวลา 8:10 น. แต่กว่าหลุดด่านตรวจคนเข้าเมือง เอากระเป๋า ก็เกือบๆ 9 โมง มีอาจารย์จาก
TKU มารอรับทีส่ นามบิน โดยพาไปขึน้ รถบัสเพื่อไปเข้าหอพักก่อน แต่อาจารย์ทม่ี าส่งดันไม่มาขึน้ รถด้วย ปล่อยให้ไป
กันเองซะงัน้ งงเลยครับ (หัวเราะ) จากสนามบินนาริตะถึงหอพักใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง
่ จากนัน้ พอถึงหอพักผูด้ แู ล
ก็แจกกุญแจ กฎระเบียบต่างๆ กฎทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของหอพักคือเรือ่ งทิง้ ขยะครับ ต้องแยกขยะทุกครัง้ ก่อนทิง้ เช่น ขยะเผา
ได้ เผาไม่ได้ กระป๋อง ขวด กล่องนมต้องตัดแล้วทาสะอาดกล่องก่อนทิง้ กล่องข้าวเบนโตะต้องล้างภาชนะก่อนทิง้ เสมอ
ทิง้ ๆ ไปเลยแบบไทยทาไม่ได้นะครับ
มีอาจารย์คนจีนชื่อ Coco เขามาแจ้งเรื่องกาหนดการทีจ่ ะไป TKU ว่าจะมีอาจารย์อกี คนมารับ 9 โมงเช้าในวัน
พรุ่งนี้ ให้ทุกคนรวมตัวกันทีล่ อ็ บบีห้ อพักรออาจารย์ สรุปว่าในวันแรกทีถ่ งึ ญีป่ นุ่ ก็ได้พกั ผ่อนเต็มๆ 1 วัน เพราะ มาถึง
หอตัง้ แต่ตอนเทีย่ ง ดีใจมากเลยครับ
บริเวณรอบหอพักมีขอ้ เสียอย่างเดียวคือ ร้านสะดวกซือ้ เดินไกลมากๆ ทัง้ ลอว์สนั และเซเว่น แนะนาว่าก่อนกลับ
หอพักซือ้ ของ กินข้าวให้เรียบร้อยก่อนจะดีกว่า

หอพักนักศึกษา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
อาจารย์ ITABASHI คืออาจารย์ของ TKU ทีม่ ารับพวกเราไปมหาลัยครับ อาจารย์แจกใบบัตร Suica เป็ น
บัตรทีส่ ะดวกมากๆ สามารถใช้ขน้ึ รถไฟ รถเมล์ หรือซือ้ ของในร้านสะดวกซือ้ ก็ได้ อาจารย์พาสอนขึน้ รถเมล์ รถเมล์
ญีป่ นุ่ ตรงต่อเวลามาก รอกีช่ วโมงกี
ั่
น่ าที เขียนไว้ทป่ี ้ ายรถเมล์ชดั เจน
นังรถเมล์
่
จนสุดสายปลายทางเลยครับ ชื่อป้าย Kokubunji Station เป็ นสถานีรถไฟ แต่เราไม่ได้ขน้ึ รถไฟนะ
ครับ เดินไปมหาลัยครับ ทางไปมหาลัยเดินค่อนข้างไกลแถมเดินขึน้ เนินด้วย มหาลับตัง้ อยูบ่ นเขา ถ้าไม่ฟิตร่างกาย
ก่อนมาญีป่ นุ่ มีหอบเหนื่อยแน่นอนครับ
โดยในวันแรกของมหาลัย อาจารย์อกี 2 ท่าน แนะนาเกีย่ วกับมหาลัย จากนัน้ แบ่งกลุ่มทัวร์มหาลัยร่วมกับ
นักศึกษาญีป่ นุ่ ประมาณ 5-6 คนต่อกลุ่ม ในมหายัย TKU ถือว่าบรรยากาศร่มรื่นมากๆ ทีส่ าคัญใหญ่กว่า TNI เยอะ
เลย (ฮา) TKU ก่อตัง้ มา 100 กว่าปี เทียบกับ TNI คนละเรื่องเลยมหาลัยเพิง่ ก่อตัง้ ไม่นาน
ในตอนเย็นมี Welcome Party ต้อนรับนักศึกษาไทยอย่างเป็ นทางการ ได้รจู้ กั เพื่อนนักศึกษาญีป่ นุ่ เยอะเลย
ครับ คุยแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมกัน รับประทานอาหารร่วมกัน ดูอบอุ่นมากๆ เลยครับ

บริเวณในมหาลัย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
เป็ นวันแรกทีเ่ ดินทางไปมหาลัย TKU ด้วยตัวเอง วันนี้จะได้ทาโปรเจคร่วมกับนักศึกษาญีป่ นุ่ โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
หัวข้อคือทาอย่างไรให้ชาเขียวญีป่ นุ่ ขายในไทยได้ คุยกันแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน มีปญั หาทางภาษาบ้าง เพราะ
ผมฟงั ญีป่ นุ่ ได้บา้ งไม่ได้บา้ ง พูดได้บา้ งไม่ได้บา้ ง แถมนักศึกษาญีป่ นุ่ ก็ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษ เลยคุยกันลาบากนิด
หน่อยแต่ผ่านไปได้ดว้ ยดี
จากนัน้ ตอนบ่ายโมง พวกเราไปดูงานทีไ่ ร่ชา Matsumoto เป็ นโรงงานผลิตชาไม่ใหญ่มาก เจ้าของไร่ชา
อนุญาตให้พวกเราเด็ดใบชาเท่าไหร่กไ็ ด้เท่าทีต่ อ้ งการ อาจารย์ ITABASHI เด็ดมาเต็มถุงใหญ่เลย (ฮา)

อาจารย์ ITABASHI ขณะเก็บใบชา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
วันนี้ได้เรียนคลาสภาษาญีป่ นุ่ เป็ นครัง้ แรก คลาสภาษาญีป่ นุ่ นี้ไม่ได้สอนไวยากรณ์ แต่เน้นเรือ่ งการพูด การเขียน
เป็ นส่วนใหญ่ กิจกรรมหลักๆ ของคลาสคือ การเผยแผ่วฒ
ั นธรรมไทยให้แก่คนญีป่ นุ่ โดยอาจารย์ MAEDA ผูส้ อน ก็
จะให้ทาบอร์ดเล็กๆ นาเสนออาหารไทย ขนมไทย ความแตกต่างของร้านสะดวกซือ้ บ้าง แล้วก็เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมญีป่ นุ่
ไปด้วย เช่น การเข้าพิธชี งชา การไปเยือนบ้านอาจารย์ การไปเยือนบริษทั ญีป่ นุ่ เป็ นต้น

บอร์ ดที่ทาร่ วมกัน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
เป็ นวันทีไ่ ด้สมั ผัสกับวัฒนธรรมญีป่ นุ่ มีโอกาสได้ลองสวมชุดยุกาตะ (ในแผนบอกชุดกิโมโน) เป็ นชุดทีม่ ขี นั ้ ตอน
การสวมใส่ทล่ี ะเอียดมาก ตัง้ แต่การใส่ชุด ความยาวของชุดต้องมีความเหมาะสมกับช่วงลาตัว ไม่สนั ้ ไม่ยาวเกิน จากนัน้
ผูกผาคาดเอว วิธผี กู ยากพอสมควร แต่มคี นคอยช่วยสวมใส่ให้เลยสบายครับ
ตอนบ่าย มีสอนการจัดดอกไม้แบบญีป่ นุ่ จัดดอกไม้ไม่ยากมาก ใช้จนิ ตนการในการจัดล้วนๆ ไม่มถี ูกหรือผิด แถม
พอจัดเสร็จก็ให้เอาดอกไม้ทเ่ี ราจัดไปตัง้ โชว์ตามห้องต่างๆ บริเวณมหาลัย บอกตรงๆ ใครจัดไม่สวยอายเขาเลย เพราะ
มีเขียนป้ายชื่อวางไว้ดว้ ย (ฮา)

ชุดยูกาตะ

ดอกไม้ ท่ จี ัด

วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2559
เป็ นวันอิสระเสรีของสัปดาห์แรกในญีป่ นุ่ เพราะ สามารถไปเทีย่ วไหนก็ได้ในบริวณโตเกียว ในวันที่ 14 พวกเรา
เลือกไปเทีย่ วกันที่ Shinjuku Harajuku และ Shibuya ครับ การเดินทางไปไหนในญีป่ นุ่ สะดวกมากๆ ระบบ
รางรถไฟเข้าถึงทุกทีใ่ นเมือง รวดเร็ว ตรงเวลา ในวันที่ 15 พวกเราไปเทีย่ วที่ Akihabara แหล่งรวมสินค้าอนิเมะ
และเกมส์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในญีป่ นุ่ ส่วนตัวผมชอบทีน่ ่มี ากๆ ไปทุกๆ วันอาทิตย์เลยครับ ก็คนมันชอบการ์ตูนอ่ะนะ (ฮา)

ทางเข้ าศาลเจ้ าเมจิ

รู ปปั ้นสุนัขฮาจิ สัญลักษณ์ ของชิบุย่า

ชิ นจูก ุ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
มีคลาสเรียนภาษาญีป่ นุ่ เพิม่ มาอีกหนึ่งวิชาคือคลาสเรียนภาษาอังกฤษ คลาสไม่ได้สอนพวกไวยากรณ์ เน้น
คาศัพท์กบั ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจแต่เรียนเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ เอง ผูส้ อนคืออาจารย์ TAJIMA อาจารย์พดู
ภาษาอังกฤษไหลลื่น และชัดเจนดีมาก เพราะ คนญีป่ นุ่ น้อยคนทีจ่ ะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี ถ้าไม่ใช่ตามสถานที่
ท่องเทีย่ วหรือโรงแรม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
มีคลาสเรียนภาษาอังกฤษ และทาโปรเจคกลุ่มร่วมกับนักศึกษาญีป่ นุ่ งานคืบหน้าขึน้ จากเดิมมีเสนอไอเดียทาสินค้า
แบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นขนมชาเขียว ชาเขียวหวาน เพื่อให้เหมาะสมทีจ่ ะขายในไทย เป็ นต้น
มีคลาสเรียนเพิม่ มาอีกตัว คลาสเรียนภาษาไทย ตอนแรกคิดว่ามีเพื่ออะไรหว่า พอเข้าไปเรียนถึงเข้าใจว่า ให้พวก
เราเป็ นครูสอนภาษาไทยให้แก่นกั ศึกษาญีป่ นุ่ (ฮา) คอยช่วยในเรื่องของการออกเสียงครับ เพราะ การออกเสียงใน
ภาษาไทยสาหรับคนต่างชาติแล้วเป็ นอะไรทีย่ ากมากทีจ่ ะสามารถออกเสียงให้ชดั เจน จึงต้องพึง่ เจ้าของภาษามาช่วยให้
ถูกต้อง (ฮา)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559
ไปทัศนศึกษาทีโ่ รงงาน Kirin เกีย่ วกับกระบวนการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ ความเป็ นมา Kirin เป็ นยีห่ อ้ เครื่องดื่ม
ทีด่ งั มากในญีป่ นุ่ ผลิตเครื่องดืม่ ตัง้ แต่น้าชา ชาเขียว ชานม และเบียร์ โรงงานน่าสนใจมากเทคโนโลยีไฮเทคเต็มไปหมด

ทางเข้ าโรงงาน Kirin

ของที่ระลึกจาก Kirin

วันที่ 21 พฤษภาคม 2559
เป็ นวันไปเยือนบ้านของอาจารย์ TAJIMA บ้านของอาจารย์อยู่ในบริเวณ Meguro ถือว่าเป็ นย่านไฮโซของ
โตเกียวเลย อาจารย์ฐานะไม่ธรรมดาจริงๆ (ฮา) ระหว่างทางไปบ้านอาจารย์นงรถเมล์
ั่
จากสถานีรถไฟไปประมาณ 2
ป้าย แล้วก็ตอ้ งเดินไปอีกไกลหน่อย ระหว่างเดินอาจารย์กผ็ ่านไปชมศาลเจ้า และวัดของญีป่ นุ่ เรียกว่าได้คล้ายกันมาก
แตกต่างตรงทีศ่ าลเจ้าเป็ นของลัทธิชนิ โตจะนับถือเทพเจ้าของญีป่ นุ่ วัดเป็ นของศาสนาพุทธ มีพระพุทธรูป
บ้านอาจารย์ TAJIMA เป็ นอพาร์เมนท์หรูน่าอยูม่ าก ภรรยาของอาจารย์ทาการต้อนรับและเชิญไปนังโต๊
่ ะเพื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารฝีมอื ภรรยาอาจารย์ทาได้น่ากินมากๆ อร่อยมากครับ
จากนัน้ ในช่วงตอนเย็น อาจารย์พาพวกเราไปเทีย่ วที่ Nakano Broadway อารมณ์เหมือนเดินสะพานเหล็ก
เลย มีสนิ ค้าพวกเกมส์ โมเดล ฟิกเกอร์พอสมควร เหมือน Akihabara ขนาดย่อม (ฮา)

อาหารฝี มือภรรยาอาจารย์ TAJIMA

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
วันนี้ในตอนบ่าย พวกเราไปทีส่ วน Tonogayata Park เพื่อไปเข้าร่วมพิธชี งชา ในสวนนี่แบบเหมือนเข้าไป
เทีย่ วอุทยานเลยครับ สวนร่มรื่นมากๆ เงียบสงบ เป็ นบรรยากาศทีไ่ ม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ในสวนคนแก่ ผู้
อาวุโสเยอะมาก เพราะมีสว่ นลดสาหรับผูท้ ม่ี อี ายุ 60 ขึน้ ไป แถมมาเป็ นกลุ่มมากกว่า 20 คน ก็เข้าชมฟรีดว้ ย
ในสวนมีโรงเรือนอยู่ตรงยอดเนิน ตรงนัน้ แหละคือทีจ่ ะทาพิธชี งชา ในรายละเอียดพิธชี งชานัน้ เป็ นพิธที ท่ี ุกขัน้ ตอน
เป็ นศิลปะ ตัง้ แต่การเข้าห้อง การเสิรฟ์ ชา การดื่มชา การจับถ้วยชา ต้องใส่ใจ ต้องใจเย็นๆ ทีส่ าคัญคือต้องอดทนเวลา
ทีน่ งเพราะนั
ั่
งอยู
่ ใ่ นท่าคลุกเข่าตลอดทัง้ พิธี แต่เปลีย่ นเป็ นนังพั
่ บเพียบ หรือขัดสมาธิกไ็ ด้ถา้ ไม่ไหวจริงๆ

สวน Tonogayata

ชาเขียวในพิธีชงชา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ไปทัศนศึกษาทีบ่ ริษทั Ito-Yokado เรียกสัน้ ๆว่า เซเว่นอีเลเว่น (ฮา) ตัง้ อยู่ท่ี Kiba โดยตอนเช้าไปชมทีห่ า้ ง
ในเครือก่อนครับ มีเจ้าหน้าทีค่ อยบรรยายเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ สินค้าหลักๆ เกีย่ วกับชาเขียวทัง้ แบบขวดและแบบชงดื่ม
จากนัน้ ในช่วงบ่าย พวกเราไปทีอ่ าคารสานักงานใหญ่ ฟงั บรรยายเกีย่ วกับส่วนแบ่งตลาด ชาประเทไหนได้รบั ความ
นิยม แนวโน้มการผลิตชาในอนาคต น่าสนใจนะครับ แต่เป็ นภาษาญีป่ นุ่ ล้วนๆ เอกสารทีไ่ ด้รบั จากการบรรยายก็อ่าน
ยากเกินความสามารถ แถมฟงั รูเ้ รื่องบ้างไม่รเู้ รื่องบ้าง สาเนียงคนแก่ฟงั ยาก…
ก่อนกลับอจารย์ TAJIMA สังให้
่ เขียนรายงานเกีย่ วกับทัศนศึกษาในวันนี้ สาหรับนักศึกษาไทยถ้าเขียนเป็ น
ภาษาญีป่ นุ่ หน้าเดียว เขียนเป็ นภาษาอังกฤษสองหน้า ส่วนนักศึกษาญีป่ นุ่ ก็ตรงข้ามกับพวกเรา เขียนภาษาอังกฤษ
หน้าเดียว ถ้าเป็ นภาษาญีป่ นุ่ ก็สองหน้า ตอนแรกผมจะเขียนเป็ นภาษาญีป่ นุ่ แต่ไม่ไหวจริงๆ เขียนแบบรายงานด้วยเลย
เลือกเขียนเป็ นภาษาอังกฤษ เทียบความยากแล้วภาษาอังกฤษง่ายกว่าเยอะเลย

ห้ าง Ito-Yokado

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559
วันสุดท้ายทีไ่ ปมหาลัย TKU แล้วในวันนี้จะมีการพรีเซนต์งาน 2 เรื่องคือ อยู่ญป่ี นุ่ ได้ทาอะไรบ้าง และโปรเจคชา
เขียวร่มกับนักศึกษาญีป่ นุ่ แบ่งเป็ นสองช่วง ในช่วงเช้าเป็ นเรื่องอยู่ญป่ี นุ่ ได้ทาอะไรบ้าง เป็ นงานเดีย่ ว ส่วนใหญ่เป็ น
เรื่องท่องเทีย่ ว กับเรื่องกินครับ (ฮา) มีนกั ศึกษาญีป่ นุ่ ร่วมฟงั ด้วยบ้างคนเลยเขินนิดๆ
ในช่วงบ่ายเตรียมตัวสาหรับพรีเซนต์โปรเจคร่วม โดยพวกเราทีเ่ ป็ นคนไทยต้องพรีเซนต์เป็ นภาษาญีป่ นุ่ ส่วน
นักศึกษาญีป่ นุ่ ต้องพรีเซนต์เป็ นภาษาอังกฤษ ทีน่ ่าอายคือมีถ่ายวีดโิ อการพรัเซนต์ดว้ ย แต่ผ่านมาได้อย่างราบลื่นทุก
กลุ่มครับ
หลังพรีเซนต์เสร็จ อาจารย์ทงั ้ สามท่าน อาจารย์ TAJIMA อาจารย์ SHIBATA อาจารย์ ITABASHI พาพวก
เราทุกคนกินเลีย้ งในงาน Farewell Party ทีร่ า้ นอาหารใกล้สถานี Kokubunji เนื่องจากเป็ นวันสุดท้ายแล้วที่
เรียนจึงดื่มกินให้เต็มที่ ได้เห็นภาพคนญีป่ นุ่ เมาเป็ นครัง้ แรกก็วนั นี้แหละ (ฮา)

Farewell Party

วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
วันว่างวันสุดท้ายทีจ่ ะได้เทีย่ วในญีป่ นุ่ แล้ว ผมจึงมุ่งหมายทีไ่ ป Akihabara ครับ มีโมเดล หนังสือการ์ตูนทีอ่ ยาก
ได้เยอะเหลือเกิน ได้กลับบ้านาเพียบ จากนัน้ เลยไป Ueno แวะซือ้ ขนมของฝาก Ueno คนไทยเยอะมากเพราะ
ตัง้ อยู่ใกล้ตลาด Ameyoko เป็ นตลาดของถูกครับ เนื่องจากวันสุดท้ายทีจ่ ะไม่ได้มาแล้วจึงอยูย่ าวถึงเย็นที่
Akihabara เพื่อถ่ายรูปบรรยากาศครับ

อากิฮะบาระ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
วันสุดท้ายทีอ่ ยู่ญป่ี นุ่ อาจารย์ TAJIMA และเพื่อนนักศึกษาญีป่ นุ่ มาร่าลาก่อนออกเดินทางจากหอพัก เดินทาง
กลับสนามบินนาริตะเพื่อขึน้ เครือ่ งบินสายการบินไทยเวลา 17:25 น. ถึงไทยประมาณสีท่ มุ่ ผ่านเกทฉลุยไม่มปี ญั หา
ใดๆ ถึงไทยโดยสวัสดิภาพ

สนามบินนาริตะ

นายสิรวิชญ์ สาระจันทร์ BJ ปี 2

