
บันทกึ ช่วงเวลาที่อยู่ฟุคุโอกะ 

บนัทกึนีเ้ป็นการเลา่ประสบการณ์ในชว่งที่เราใช้ชีวิตอยูท่ีจ่งัหวดัฟคุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น อาจจะไมไ่ด้เลา่ทัง้หมด จะ

หยิบมาเฉพาะเร่ืองที่นา่สนใจและนา่จดจ า 

วันพฤหัสบดทีี่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559 : วนัแรกที่เราไปถึงประเทศญ่ีปุ่ น อาจารย์ชาวญ่ีปุ่ นได้น าพวกเราทกุคนไป

ยงัหอพกั จากนัน้ก็พาไปทานอาหารกลางวนั ส ารวจโรงเรียน แล้วก็กลบัมาที่หอพกั พอกลางคือนก็เกิดแผน่ดินไหวเลก็น้อย

เหมือนมาต้อนรับพวกเรา แตโ่ชคดีที่ไมม่ีอะไรเสยีหาย ครัง้แรกที่เจอแผน่ดินไหวตกใจมาก 

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559 : วนันีเ้ป็นวนัท่ีต้องปฐมนเิทศ ต้องสวมชดุพิธีการไป และเดินทางไปยงัสถานี

รถไฟใต้ดินเพื่อไปโรงเรียน พอช่วงบา่ยอาจารย์ก็น าทางไปยงัอาคารเรียนคณะตา่งๆ และก็เร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่ นเลก็น้อยเร่ืองนบั

เลขและการถามเวลาไมเ่ข้าใจภาษาญ่ีปุ่ น จากนัน้ก็กลบัหอพกั และตอนกลางคืนก็เกิดแผน่ดินไหวอีกครัง้ เราเร่ิมกงัวลแล้ววา่

จะอยูร่อดจนถึงวนัสดุท้ายไหม 

วันจนัทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 : วนันีเ้รียนภาษาญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัการบอกต าแหนง่กบัการพดูโต้ตอบกนั 

จากนัน้ช่วงบา่ยก็ไปเดินวดัโทโจจิ ด้านในวนัมีพระพทุธเจ้าขนาดใหญ่ท าจากไม้ และมีห้องทางเดนิมืดๆให้เดินเข้าไป มองไม่

เห็นอะไรเลย แตเ่ขาบอกวา่ถ้าจบัก าแพงแล้วจบัเจอหว่งทองค าจะโชคดี เราจบัโดนด้วย จากนัน้ก็ออกมาและไปท่ีอื่นตอ่ เป็น

พิพิธภณัฑ์เก่ียวกบัประเพณีของที่น่ีแล้วก็ไปหาอะไรทานท่ี Canal City แล้วก็กลบัหอพกั 

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 : ภาษาญ่ีปุ่ นวนันีเ้รียนเร่ืองการสัง่อาหาร มกีารแสดงบทบาทสมมติ สวนชว่ง

บา่ยวนันีเ้ป็นพิธีชงชา ยากมาก ขนมที่ต้องทานคูก่บัชาก็หวาน สว่นชาก็ขม แตท่ีว่า่ยากก็คงเป็นชว่งที่ชงชา ดมูีพิธีมากมาย แต่

สนกุมาก 

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 : ภาษาญ่ีปุ่ นวนันีเ้รียนเร่ืองการนดัหมาย บอกเวลา บอกสถานท่ี พอเสร็จแล้ว

อาจารย์ก็พาไปซือ้ของทีซุ่ปเปอร์เพื่อเตรียมงาน World Café เหมอืนปาร์ตีท้ี่ให้เรามานัง่คยุกบันกัเรียนญ่ีปุ่ นด้วยกนั และวนันี ้

เป็นวนัแรกด้วย รู้สกึตื่นเต้นมาก คยุได้ไมเ่ยอะเทา่ไหร่ แตน่กัเรียนที่มาคือเรียนภาษาองักฤษมาด้วยเลยพอสือ่สารกนัได้บ้าง 

หลงัจากจบปาร์ตีแ้ล้วก็มีเพื่อนญ่ีปุ่ นคนหนึง่ชวนไปเดินห้างและไปเกมเซ็นเตอร์ คนนีเ้กง่ภาษาองักฤษมาก 

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 : ก าหนดการวนันีค้ือไปทศันศกึษาที่ดะไซฟ ุโดยพวกเราเดนิทางจากหอพกั

ไปยงัสถานีรถไฟใต้ดินฮิงาชิ ฮิเอะ และนัง่ไปลงสถานีฮากาตะ จากนัน้ก็ไปเจออาจารย์ชาวญ่ีปุ่ น เขาได้น าพวกเราไปท่ีบสั

เทอร์มินอล เพื่อนัง่รถบสัไปยงัดะไซฟ ุท่ีนัน่อากาศร้อน แตก็่ไมเ่ทา่ที่ไทย และเป็นเมืองทีด่เูงียบสงบ มีบ้านเกา่ๆซึง่ปกติจะเคย

เห็นแตใ่นการ์ตนู พวกเราเดินไปยงัพิพิธภณัฑ์วตัถโุบราณของทวปีเอเซีย แนน่อนวา่มีของประเทศไทยด้วย พอดเูสร็จก็ทาน

อาหารกลางวนั แล้วก็เดินไปในศาลเจ้า ครัง้แรกทีเ่ห็นมิโกะตวัจริง พอเดินออกจากศาลเจ้าก็มีตลาดขายของขายอาหาร นา่

ทานมาก แตก็่อยูน่านไมไ่ด้เพราะรถบสัจะมาแล้ว 

 



วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 : วนันีไ้มม่เีรียนภาษาญ่ีปุ่ น แตม่ีอบรมเร่ืองการแยกขยะในช่วงบา่ย แถมวนันีฝ้น

ตกด้วย เดินทางล าบากเลย ญ่ีปุ่ นมีแยกขยะเป็น 3 แบบ คือ ขยะเผาได้ เผาไมไ่ด้ และประเภทขวดน า้ และก็มวีนัทิง้ขยะแตล่ะ

อยา่งด้วย อยากให้ประเทศไทยท าแบบนีบ้้าง หลงัจากอบรมเสร็จก็มีปาร์ตี ้World Café อีกแล้ว วนันีเ้ปลีย่นกลุม่นกัเรียนใหม่

ด้วย วนันีม้ีโอกาสได้คยุกบันกัเรียนชายบ้าง เรียนสาขาคล้ายๆกบัเราก็คยุงา่ยหนอ่ย แตก็่เหมือนเดิมคือไมไ่ด้พดูอะไรมาก 

วันพฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 : วนันีฝ้นตกอีกแล้ว แตก็่ไมห่นกัมาก แถมวนันีเ้รียนคร่ึงวนัด้วย ช่วงบา่ย

พวกเรามีแพลนวา่จะไปร้องคาราโอเกะ โดยมีอาจารย์ไปร้องด้วยเช่นกนั แตเ่วลาคอ่นข้างน้อยเลยร้องได้ไมเ่ตม็ที่เทา่ไร จากนัน้

ก็ไปเกมเซ็นเตอร์ตอ่ ลองไขกาชาปองดบู้าง ราคาถกูดี 

วันจนัทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : ภาษาญ่ีปุ่ นวนันีเ้รียนเก่ียวกบัธนาคาร ได้ค าศพัท์ใหมม่าเยอะเหมือนกนั 

พอช่วงบา่ยก็เรียนเร่ืองมารยาททางธุรกิจ แบบญ่ีปุ่ น เช่น การพดูอยา่งสภุาพ การให้นามบตัร แตท่ี่ยากที่สดุก็คงเป็นการเสร์ิฟ

ชาให้แขก ยากตรงที่วา่ต้องเรียงเสร์ิฟใครก่อน เวลาวางถ้วย วางอยา่งไร ดเูป็นเร่ืองที่มีรายละเอียดยิบยอ่ย แตม่ีประโยชน์ดี จน

เราอยากท านามบตัรไปแลกกบัคนอื่นบ้างเลย และตอ่จากนีอ้กี 3 วนัก็เป็นวนัหยดุโกลเด้นวคีแล้ว เราก็ตัง้ใจวา่จะไปเที่ยวสวน

สตัว์สกัวนั หลงัจากที่ไมไ่ด้ไปมานานมาก 

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วนันีอ้ากาศดมีาก ตัง้ใจวา่จะไปเที่ยวสวนสตัว์กนัวนันี ้เลยนัง่รถไฟไปสถานีฮา

กาตะแล้วตอ่รถบสัไปลงหน้าสวนสตัว์ และเนื่องจากวนันีเ้ป็นวนัสเีขียว เด็กๆทีจ่ะไปเที่ยวสวนสตัว์ก็เยอะมากท าให้รถบสัแนน่

มาก แนน่กวา่ที่ไทยเยอะเลย เป็นเพราะรถบสัของญ่ีปุ่ นแคบด้วย ตอนเดินไปจ่ายเงินก่อนลงล าบากมาก แตโ่ชคดีที่หลายคนลง

ที่สวนสตัว์ สวนสตัว์บ้านเขากบับ้านก็ไมค่อ่ยตา่งกนัมากเทา่ไร แตท่ี่น่ีสะอาดกวา่เลก็น้อย สว่นของไทยจดัสตัว์ได้เป็นระเบียบ

กวา่ สว่นเร่ืองราคาคิดวา่ของญ่ีปุ่ นดไูมยุ่ง่ยากเทา่ของไทย ของเรามีละเอียดยิบยอ่ย และราคาของคนตา่งชาติสงูกวา่ ซึง่ตรงนี ้

เป็นเร่ืองทีเ่ราสงสยัมาก มาสวนสตัว์ครัง้นีก็้เป็นครัง้แรกที่ได้เห็นจิง้จอกกบัทานกิุและลงิหน้าแดง เพราะที่ไทยไมม่ี ด้านบนของ

สวนสตัว์มีสวนพฤกษาอยู ่เราเลยขึน้ไปด ูเราไปดสูวนกหุลาบ ดอกกหุลาบท่ีเราไมเ่คยเห็นในไทยมเียอะมาก และหลายสมีาก 

สว่นตวัคือชอบดอกกหุลาบอยูแ่ล้วด้วย พอดเูสร็จก็เดินทางกลบัหอพกั 

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : ก าหนดการวนันีค้ือไปทศันศกึษาอีกแล้ว วนันีใ้นช่วงเช้าเราไปศนูย์ฝึกรับมือ

กบัภยัพิบตัิตา่งๆ เช่นน า้ทว่ม แผน่ดินไหว พาย ุไฟไหม้ อยา่งแรกเราลองฝึกรับมือกบัน า้ทว่มโดยให้เราเลอืกระดบัน า้วา่สงูก่ี

เซนตเิมตร เช่น เลอืกระดบั 30 ซม. เราต้องผลกัประตอูอกให้ได้แตป่ระตหูนกัมากเพราะเราเลอืกระดบัน า้สงู ถ้าเปิดประตไูด้ก็

คือผา่น ตอ่มาเรามาฝึกรับมือกบัแผน่ดินไหวระดบั 7  ริกเตอร์ ก็หนกัมากถ้าเจอจริงๆคงหนกักวา่นี ้แตเ่ขาก็มีสอนวิธีหลบ

แผน่ดินไหวด้วยเป็นการดจูากวิดโีอ จากนัน้ก็ไปซ้อมรับมือกบัพาย ุระดบัท่ีแรกที่สดุ แรงมาก ถ้าเจอจริงอาจปลวิได้ จากนัน้ก็

ไปซ้อมหนีไฟ โดยเข้าไปในห้องมดืๆ แล้วให้หาทางออกจากป้ายทางหนีไฟ และก็ไปทดลองฉีดถงัดบัเพลงิ จากนัน้ก็ไป

พิพิธภณัฑ์ของเมอืงฟคุโุอกะ เป็นสมยัอดีตจนถึงปัจจบุนั จากนัน้ก็ไปดหูุน่ยนต์ มีหุน่ยนต์แมวน า้ทีฉ่นัชอบมาก มนัเป็นหุน่ยนต์

บ าบดัคนชรา จากนัน้ก็ไปดวูิวทวิทศัน์จากฟคุโุอกะทาวเวอร์ แตว่นันีฝ้นตก วิวเลยไมค่อ่ยสวยนกั จากนัน้ก็เป็นเวลาวา่ง เราเลย

ไปเดินซือ้ของทีเ่ทนจินตอ่แล้วก็กลบั 



วันจนัทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วนันีเ้รียนศิลปะแล้ว วนันีเ้รียน Drawing อาจารย์ให้วาดรูปสตัว์ โดยมี

แบบให้ ฉนัเลอืกวาดหมีโคอาลา่ แตพ่อวาดออกมาแล้วรู้สกึวา่เหมอืนวอมแบทมากกวา่ พอช่วงท้ายคาบอาจารย์ก็เขียนช่ือของ

พวกเราเป็นแบบคนัจิให้ ช่ือของเราแปลวา่ ความฝันท่ีสวยงาม 雅夢 ยอมรับเลยวา่เขียนยากมาก  แตค่วามหมายดี 

 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วนันีเ้ป็นวนัลงทะเบียนเรียน วนันีฉ้นัเลยขออนญุาตอาจารย์ไปเรียนช้า

เพราะจะลงทะเบยีน แตเ่น็ตที่หอก็แอบช้า เลยลงทะเบยีนไมไ่ด้ตามที่ต้องการ แตเ่ดี๋ยวก็รอแก้อีกในวนัท่ี 12 หลงัจาก

ลงทะเบียนเสร็จก็ไปเรียนตอ่ วนันีเ้รียนคนัจิ พอชว่งบา่ยก็เรียนเขยีนโปรแกรมให้หุน่ยนต์เดินได้ ส าหรับเราแล้วเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองที่

เราไมช่อบและเรียนไมเ่ข้าใจเลย แตโ่ปรแกรมที่ใช้เราไมม่าเขียนโค้ดเอง แตก็่ต้องมคีวามรู้เร่ืองการท างานของแตล่ะค าสัง่ด้วย 

 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วนันีเ้รียนภาษาญ่ีปุ่ นในช่วงเช้าเร่ืองการถามอาการเวลาเห็นคนท าทา่เหมือน

จะไมส่บาย พอชว่งบา่ยก็มีการเรียนเขียนพูก่นั อาจารย์ที่สอนได้เขียนช่ือคนัจิของทกุคนให้เป็นท่ีระลกึ  จากนัน้ก็เร่ิมให้เราฝึก

เขียน แม้วา่เราจะเคยเขยีนมาแล้วก็ตาม แตจ่ะเขยีนให้สวยนัน้ก็เป็นเร่ืองยาก และเราก็เป็นคนถนดัซ้ายด้วย อาจารย์บอกวา่

คนที่เขียนมือซ้ายจะยากหนอ่ย อาจารย์เลยให้เราเขียนด้วยมือขวา โดยอาจารย์เป็นคนจบัมือเราเขยีน แตค่นัจิตวัอื่นๆเราก็

เขียนด้วยตวัเอง พอจบคาบอาจารย์ก็ให้เอากลบั พรุ่งนีเ้รามีแพลนวา่จะไปร้องคาราโอเกะอกีครัง้ เพราะพรุ่งนีท้ี่หอพกัจะมชี่าง

มาท าห้องน า้ เลยไมส่ามารถใช้ห้องน า้ที่หอได้ 

 วันพฤหัสบดทีี่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : ภาษาญ่ีปุ่ นวนันีใ้กล้จบเตม็ทีแล้ว วนันีเ้รียนเร่ืองร้านตดัผม ไว้ใช้พดู

เวลาไปร้านตดัผมในญ่ีปุ่ น ราคาก็ไมค่อ่ยตา่งจากที่ไทยเทา่ไรนกั พอช่วงบา่ยวนันีม้ีเรียน CG อาจารย์ให้ท านามบตัร โดยก่อน

หน้านีค้ือให้เราเตรียมรูปประจ าตวัมาแล้ว โปรแกรมที่ใช้ท าคอื AI ซึง่เป็นโปรแกรมทีเ่ราไมถ่นดัเลย เพราะปกติเราจะใช้ PS 

ตลอด และยากยิ่งกวา่คือคีบอร์ดคอมพิวเตอร์ของญ่ีปุ่ นเราต้องมาศกึษาใหมแ่ละตวัโปรแกรมก็มแีตภ่าษาญีปุ่ น ล าบากแยเ่ลย 

แตส่กุท้ายก็ท าออกมาได้ดี ที่เหลอืก็ต้องหาเคสไว้ใสน่ามบตัรไว้แจกเพื่อนๆแล้ว หลงัจากเรียนเสร็จก็ไปท าเวร จากนัน้ก็เดินไป

คาราโอเกะ วนันีเ้ป็นบฟุเฟ่ต์ ร้องได้เร่ือยๆก่อนถงึ 4 ทุม่ แตว่นันีเ้รามีความจ าเป็นท่ีต้องกลบัก่อน 4 ทุม่ เพราะวา่วนันีม้ีรายการ 

นิโกะนามะของนกัพากย์การ์ตนูเร่ืองโปรด เราจ าเป็นต้องกลบัมาด ูยิ่งชว่งนีอ้นเิมซซีัน่2ใกล้มาแล้วด้วยเลยต้องตดิตามขา่ว พอ

ถึงประมาณ 3ทุม่ เราก็กลบั โดยมีรุ่นพ่ี2คน ป่ันจกัรยา นกลบัเป็นเพื่อนด้วย เพราะญ่ีปุ่ นตอนกลางคืนก็นา่กลวัเหมือนกนั แล้ว

ก็มาทนัเวลาจนได้ ดีใจมากที่ดทูนั เพราะถ้าพลาดวนันีค้งไมไ่ด้ดตูวัอยา่งของซซีัน่2 แน่ๆ  

 วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วนันีไ้มม่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่ น แตว่นันีม้ีเรียนเขียนการ์ตนู ซึง่เรารอวนันีม้านาน

แล้ว อาจารย์ให้ปากกากบัน า้หมกึมาให้ลองฝึกใช้ จากนัน้ก็ให้เราไปเลอืกรูปการ์ตนูมา แล้วก็ลอกลาย โดยใช้ปากกาที่แจกให้ 

ถึงจะเป็นการลอกลาย แตล่ายเส้นของแตล่ะคนก็ไมห่มดมเหมือนกนั มีหนกัมีเบา อาจารย์เห็นเราวาด เขาก็บอกวา่ลายเส้น

ของเราสวย และก็ถามวา่ใช้ปากกาแบบนีค้รัง้แรกหรือเปลา่ น่ีเป็นการใช้ปากกาจีเพนครัง้แรกของเรา ก็บอกไปวา่ใช้ครัง้แรก 

อาจารย์ก็ตกใจมาก เขาบอกวา่ถ้าฝึกอีกหนอ่ยคงมาทางด้านเขยีนการ์ตนูได้ ดเูหมือนเรามีประสบการณ์วาดรูปมาก่อน ก็จริง

อยา่งทีเ่ขาวา่ เราวาดรูปตลอดเวลาวา่ง พอเราวาดเสร็จก็เหลอืเวลาอยูเ่ราเลยวาดรูปท่ี 2 แตรู่ปนีย้ากมาเพราะมีลายละเอยีด

เยอะ อาจารย์ก็บอกเหมือนกนัวา่รูปนีว้าดยากที่สดุ ทีเ่ราสงัเกตในห้อง มีสอนท าอนิเมด้วย แบบที่ฉนัอยากเรียนมาก แตค่รัง้นี ้

คงไมไ่ด้เรียน เพราะเวลาไมพ่อ ไว้มีโอกาสจะลองศกึษาด ูชว่งบา่ยพวกเราไปเทนจินเพื่อไปเรียนใสช่ดุกิโมโน น่ีก็เป็ครัง้แรกที่



แตง่กิโมโนเหมือนกนั ปกตจิะใสแ่ตย่กูาตะ การใสกิ่โมโนตวัเองเป็นอะไรท่ียากมาก และก็หายใจล าปาก แตแ่ตง่ออกมาก็ดดูี แต่

คงไปแตง่ที่ไทยไมไ่ด้ คงร้อนนา่ด ูและเดี๋ยวนีย้กูาตะกบักิโมโนก็แยกออกยากแล้ว เพราะลวดลายที่คล้ายๆกนั พอจบคาบเรียน

เราก็ไปเดินเลน่ท่ีเทนจินกนัตอ่แล้วคอ่ยกลบัหอ 

 วันจนัทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วนันีเ้ป็นวนัสดุท้ายของการเรียนภาษาญ่ีปุ่ น วนันีเ้รียนเร่ืองอาหาร 

เนื่องจากวา่พรุ่งนีจ้ะมี World Café อาหารไทย วนันีอ้าจารย์เลยให้เรียนค าศพัท์เก่ียวกบัอาหาร และให้เขียนวิธีท าอาหารไทย

ของแตล่ะกลุม่ หลงัจากเรียนเสร็จ ก็ไปซุปเปอร์เพื่อไปซือ้วตัถดุิบกนั กลุม่เราท าแกงเขยีวหวาน แตม่ะเขือแบบไทยที่ญ่ีปุ่ นไมม่ี

เลยได้มะเขือมว่งมา อาจารย์บอกวา่อร่อยเหมือนกนั ก็เลยลองซือ้มาด ูพอตอนเย็นพวกเราทกุคนก็ซ้อมมอืทอาหารไทยทานกนั

เป็นมือ้เย็น รสชาดส าหรับคนไทยคืออร่อยแล้ว แตส่ าหรับคนญ่ีปุ่ นคงเผ็ดแนน่อนเพราะคนญ่ีปุ่ นไมท่านเผ็ด พรุ่งนนีเ้ลยคดิวา่

แกงเขียวหวานอาจจะมคีนทานน้อยที่สดุ เมื่อเทยีบกบัมสัมัน่หรือย ามามา่ 

 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วนันีเ้ป็นวนัท่ีต้องลงสนามท าอาหารไทยจริงๆแล้ว พวกเราเตรียมท า

ตัง้แตเ่ช้า และรอเวลาประมาณเที่ยงคร่ึง คนญ่ีปุ่ นท่ีลงช่ือเข้าร่วม World Café ถึงจะมาทานอาหารไทย อยากทีค่ิด มสัมัน่คน

ชอบมาก สว่นแกงเขียวหวานเขาบอกวา่เผ็ดมาก ซึง่ก็จริงๆขนาดลองชิมดแูล้วก็แสบคอเหมือนกนัเลยให้รุ่นพ่ีมาช่วยปรับ

รสชาดให้ แตค่นญ่ีปุ่ นก็ยงับอกวา่เผ็ดอยูด่ี แกงเขียวหวานเลยเหลอืเยอะ พอหมดเวลา พวกเราเลยต้องจดัการทานสว่นท่ีเหลอื 

และเอาข้าวทีเ่หลอืกลบัหอ แตก็่ดีที่ไมม่ีใครท้องเสยี 

 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วนันีส้อบ Final ภาษาญ่ีปุ่ น วนันีง้่วงมาก แตก็่ท าข้อสอบได้ เพราะเป็นเร่ือง

ที่เรียนมาหมดแล้ว แตท่ี่ไมม่ัน่ใจก็คงจะเป็นค าชว่ย พอสอบเสร็จ อาจารย์ชาวญ่ีปุ่ นก็พาไปทานอาหารมือ้สดุท้าย เป็นข้าวหน้า

ซาชิมิ อร่อยมาก  มีปลาหลายอยา่งเลย หลงัจากนัน้ก็เหลอืเวลาอยู ่เราเลยเดินไปดขูองฝากไว้ก่อน จะได้รู้วา่อะไรควรซือ้

กลบัไปไทย เลยลองซือ้กลอ่งเลก็มาลองชิม ถ้าอร่อยจะได้ซือ้กลบัไทยได้ จากนัน้ก็กลบัไปท่ีห้องเรียนและเตรียมตวัท าโปรเจค

น าเสนอในวนัพรุ่งนี ้

 วันพฤหัสบดทีี่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วนันีเ้ป็นวนัสดุท้ายของการมาโรงเรียน วนันีม้ีพรีเซน็ต์โปรเจค

เก่ียวกบัฟคุโุอกะ กลุม่ของเราน าเสนอเร่ือง สวนสตัว์ เรามีเปรียบเทียบความแตกตา่งของสวนสตัว์ญ่ีปุ่ นกบัสวนสตัว์ไทย 

หลงัจากนัน้ก็มอบใบประกาศจบการศกึษาโครงการระยะสัน้นี ้จากนัน้ก็ถ่ายรูปรวมแล้วแยกย้ายกนักลบัหอ โดยตอนเย็นพวก

เราได้นดัทานอาหารเย็นที ่MK กบัราระซงัเพื่อนชาวญ่ีปุ่ น คงเป็นมือ้สดุท้ายทีจ่ะได้ทานกบัราระซงั MK ที่น่ีคล้ายๆบ้านเราแต่

ไมม่ีเป็ดยา่ง เป็นบฟุเฟ่ต์ ทานแบบจิม้จุม่ หลงัจากนัน้ก็แยกย้ายกนักลบั เรากบัเพื่อนอีก3คน กบัราระซงักลบัด้วยกนัเพราะไป

ลงสถานีฮากาตะเหมือนกนั หลงัจากนัน้ก็ลากนั 

 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วนันีเ้ป็นวนัท่ีต้องเคลยีร์หอให้สะอาด จดักระเป๋าเตรียมกลบัไทยพรุ่งนี ้

ประมาณบา่ย 3 โมงอาจารย์จะมาตรวจความเรียบร้อยของห้องพกั เราก็ท าความสะอาดไปบ้างแล้ว แตก่ าลงัจดักระเป๋าอยู่

ห้องเลยรกไปหนอ่ย ถงึจะแค ่5 สปัดาห์ แตก็่ท าให้ฉนัมีความสขุมากกบัการใช้ชีวติที่นี่ และคิดวา่อยากกลบัที่น่ีมาอีกครัง้ 

น.ส.กานต์กมล ทพิย์ประดิษฐ์กุล สาขา MT  ปี 2 


