
06/04/2016 : ออกเดินทาง 

 พวกเราออกจากประเทศไทยในวนัท่ีหก เมษายน เดือนท่ีอากาศร้อนท่ีสุดของปี ในใจคิดว่าไปถึง

ประเทศญ่ีปุ่นตอ้งอากาศดีแน่ ๆ ไดห้นีร้อนเมืองไทยก็คราวน้ี ครอบครัวมีพ่อกบัแม่มาส่ง ไม่มีเพื่อนมาเลยสัก

คนเพราะเราบอกเองวา่ไม่ตอ้งมา ไปแค่สองเดือน เปิดเทอมมาก็เจอหน้ากนัแลว้ ก่อนข้ึนเคร่ืองมองหนา้พ่อกบั

แม่ ตวัเราไม่เคยไปไหนไกลบา้นเกินอาทิตย ์น่ีตอ้งไปอยู่ต่างประเทศตั้งสองเดือน พอเราโหลดกระเป๋าลงใต้

เคร่ืองเสร็จพอ่กบัแม่ถึงกลบับา้น เราเขียนใบออกประเทศอยูส่ักพกัแลว้เดินเขา้เกตไป เคร่ืองออกตรงเวลาสมกบั

เป็นสายการบินของคนญ่ีปุ่น 

07/04/2016 : ถึงประเทศญ่ีปุ่น 

 ถึงประเทศญ่ีปุ่นในเวลาเชา้ตรู่ก่อนก าหนดประมาณหน่ึงชัว่โมง ฟ้าสวา่งในเวลาตีห้าและฝนพร าลงมา

ตอ้นรับการมาของนกัศึกษาไทยส่ีสิบคน พวกเราทั้งหมดทยอยข้ึนรถบสัของสถาบนัจดัเตรียมไวใ้หโ้ดยแบ่งชาย

หญิง ระหว่างเดินทาง เราเห็นแม่น ้ าสายใหญ่ มีเป็ดเล่นน ้ าอยู่ตลอดทางจนคิดสงสัยว่าคนญ่ีปุ่นปล่อยเป็ดเป็น

ธรรมชาติอยา่งน้ีเลยหรือ ซากุระก าลงับานสีชมพูสวยงามยอ้ยลงมาหาผิวน ้า เป็นภาพท่ีสวยงาม ในใจพาลคิดวา่ 

น้ีหรือประเทศญ่ีปุ่น ทั้งรถเงียบมีแต่ประกาศของพี่เร่ืองการสอบวดัระดบัเขา้ชั้นเรียน รถบสัจอดท่ีหอพกัเอบีเค

ก่อนถึงมาจอดหอฟูจิมาเอะ ฝนยงัตกไม่มีทีท่าจะหยุด พวกเราไดแ้ต่ลากกระเป๋าพร้อมตากฝนเดินเขา้หอพกั 

ตวัเปียกหวัเปียกกนัทุกคน 

11/04/2016 : เขา้ชั้นเรียน 

 ไดอ้ยู่คลาสเรียนทีสอง หนงัสือเรียนลองดูเน้ือหาคร่าว ๆ แลว้ไม่ยากอะไรมาก ส่วนมากเคยเรียนมา

ก่อนแลว้ในชั้นปีท่ีสอง เราเร่ิมท าความรู้จกัเพื่อนรวมคลาสจากคนใกล ้ๆ หลงัจากนั้นค่อยเร่ิมท าความรู้จกักบั

คนท่ีนัง่ห่างออกไป ครูท่ีมาสอนวนัจนัทร์มกัชอบสะดุดโตะ๊เสมอ 

13/04/2016 : อาจารยฮิ์คาริเซนเซย ์

 เราชอบอาจารยค์นน้ีมากเป็นพิเศษ อาจารยน่์ารักและมีการแนะน าตวัท่ีแปลก ช่ือของอาจารยแ์ปลว่า

แสง และอาจารยย์งัย  ้าอีกวา่ช่ือเล่นคือปิคกาจู และอาจารยช์อบปิคกาจู เวลาอาจารยย์ิม้มกัไม่เห็นลูกตากลายเป็น

ขีดโคง้เส้นตรง 



15/04/2016 : จดัดอกไม ้อิเคะฮาบานะ 

 วนัน้ีมีเรียนแค่คร่ึงวนั อีกคร่ึงวนัมีเรียนจดัดอกไมแ้บบญ่ีปุ่น คร้ังแรกท่ีเห็นอาจารยจ์ดั เราไม่สามารถ

เขา้ใจไดเ้ลยวา่ความสวยงามของการจดัดอกไมแ้บบคนญ่ีปุ่นนั้นเป็นอยา่งไร ทุกอยา่งท่ีอยูบ่นกระถางดูไม่เขา้กนั

อยา่งประหลาดตา อาจเพราะเราไม่เคยเห็นการจดัดอกไมแ้บบน้ีท่ีไหนมาก่อน ทุกคนแยง่ดอกไมท่ี้มีอยูน่อ้ยนิด

หนา้ห้องเรียนจนเราแทบไม่ไดอ้ะไรติดมือมาถา้เพื่อนไม่ไดห้ยิบมาเผื่อ จนกระทัง่ลองท าเองถึงไดรู้้วา่มนัไม่ได้

เลวร้าย สวยดี คงเป็นศิลปะของคนญ่ีปุ่นท่ีเราไม่เขา้ใจ นึกถึงค าพดูหน่ึงคือ less is more. ช่างเขา้กบัคนญ่ีปุ่นไดดี้

จริง ๆ แต่เพื่อนบางคนจดัดอกไมเ้ยอะแยะจนกลายเป็นดูรกคลา้ยป่าจนอาจาร์ยถามวา่ชอบสีเขียวเหรอ 

16/04/2016 : โอไดบะ กนัดั้ม ดอกทิวลิปและชิงชา้สวรรค ์

 นดักบัเพื่อนแต่เชา้ตรู่ ส่วนตวัเราเป็นคนไม่ชอบต่ืนเชา้ไดแ้ต่แหกข้ีตาต่ืนมาดว้ยความไม่ชอบใจ ในใจ

คิดแต่วา่ เอาเถอะ ไดไ้ปเท่ียวท่ีใหม่ ๆ ออกเดินทางมาถึง ยงัไม่มีหา้งเปิดสักหา้ง เราและเพื่อนจึงไปเดินเล่นท่ีริม

ทะเลสาบ อยากลองเอาเทา้แตะน ้ าดูแต่ตอ้งถอดรองเทา้ ความตั้งใจลงไปแตะน ้ าจึงลม้เลิกไป จนกระทัง่มาถึง

หนา้หุ่นกนัดั้มขนาดใหญ่ คงอาจเป็นโชคดีท่ีเวลานั้นมนัขยบัพอดี เราคิดวา่มนัคงมีอะไรมากกวา่น้ี สุดทา้ยมนัก็

แค่ขยบัศีรษะข้ึน-ลง ซา้ย-ขวา เพียงเท่านั้น ท่ีน่าสนใจคือดอกทิวลิปหลายสีท่ีก าลงับานอยูข่า้ง ๆ ต่างหาก ตกเยน็

พอฟ้าเร่ิมมืดก็ไดข้ึ้นนัง่บนชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่ ค่าข้ึนตกคนละห้าร้อยกวา่เยน วิวขา้งนอกสวยงาม แต่เพื่อน

ในกระเชา้กลบัมีคนกลวัความสูงจนไม่กลา้มองลงไป 

21/04/2016 : การไปโทได(มหาวทิยาลยัโตเกียว) 

 เราชอบท่ีน่ีมาก เป็นมหาวิทยาลัยท่ีค่อนข้างใหญ่ เดินดูไปรอบ ๆ ทุก ๆ ตึกมีความสวยงามและ

หลากหลายตั้งแต่ญ่ีปุ่นยนัยุโรป ท าให้มีความคิดอยากขอทุนมาเรียนท่ีน่ี ระหว่างท่ีอาจารยป์ล่อยนกัเรียนเดินดู 

รอบ ๆ นั้น เราเลือกเดินไปดูสนามเบสบอลเพราะส่วนตวัแลว้ชอบกีฬาเบสบอลมากแต่ท่ีไทยกีฬาชนิดน้ีไม่เป็น

ท่ีนิยมเท่าไรนกั การไปสนามเบสบอลและสนามฟุตบอลท าให้รู้ว่าท่ีญ่ีปุ่น กีฬาเบสบอลเป็นท่ีนิยมขนาดน า

สนามฟุตบอลเปล่ียนเป็นสนามเบสบอลได ้และสนามเบสบอลขา้ง ๆ เป็นท่ีซอ้มของนกักีฬา 

27/04/2016 : มากิซูชิ 



 เป็นคร้ังแรกท่ีเราไดล้องท ามากิซูชิหลงัจากท่ีเคยเห็นในประเทศไทยมาบา้งแต่ไม่เคยคิดจะลองท าเอง 

ปรากฏวา่ท าง่ายกวา่ท่ีคิดมาก แค่ตอ้งตั้งใจมว้นให้ดี กะส่วนผสมให้ถูกตอ้งไม่งั้นหน้าตาจะออกมาเละ รสชาติ

อร่อยเม่ือจ้ิมกินกบัโชย ุ

29/04/2016 : โกลเดน้วคีท่ีโอซากา้ 

 ท่ีญ่ีปุ่นมีโกลเด้นวีคหรือเรียกว่าการหยุดยาว ช่วงนั้นท่ีสถาบนัเองก็ไม่มีการเรียนการสอน เพื่อน ๆ 

ตดัสินใจไปโอซากา้กนัทั้งหมดสามวนัสองคืน ไดไ้ปสถานท่ีส าคญั ๆ ของโอซากา้อย่างปราสาทโอซากา้และ

พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าไคยคูงั วนัท่ีสองต่ืนแต่เช้าเดินทางไปเกียวโตเพื่อไปวดัสามวดั ไดแ้ก่ ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ ไท

ช ะ , 

คิโยมิซึ-เดระและวดัคินคะคุจิ แต่ละวดัมีความสวยงามท่ีแตกต่างกนั 

17/05/2016 : การพรีเซน้งานท่ีโทโย (มหาวทิยาลยัโทโย) 

 หลงัจากเตรียมพรีเซ้นงานเป็นเวลาหน่ึงอาทิตย ์การฝึกพูดท่องสคลิปซ ้ า ๆ วนัละหลายรอบท าให้รู้สึก

หลอนหวัขอ้ของการท างานไปโดยปริยาย หวัขอ้ท่ีเราเลือกท าคือเทศกาลของไทย สงกรานต ์คนญ่ีปุ่นหลายคน

ไม่รู้จกัเทศกาลสงกรานต์ รู้แค่เป็นเทศกาลของไทยเพียงเท่านั้น ท่ีประทบัใจท่ีสุดคือมีนกัศึกษาของโทโยคน

หน่ึงชอบกินผกัชีของไทยมากจนถามไม่หยดุ 

18/05/2016 : พิธีชงชา 

 เม่ือเรานึกถึงพิธีชงชา เรามกันึกถึงความล าบากและขั้นตอนซบัซ้อนแมเ้พียงแค่ยกด่ืม แต่การจดัตกแต่ง

รอบ ๆ สถานท่ีนั้นสวยงามมาก ให้ความรู้สึกสงบ เป็นสวนของญ่ีปุ่นโดยแท ้มีตน้บ๊วยหลายตน้แต่ไม่สามารถ

กินไดเ้พราะยงัไม่สุก ใหค้วามรู้สึกเป็นญ่ีปุ่นแท ้ๆ ซ่ึงหายากในตวัเมืองโตเกียว 

20/05/2016 : พิพิธภณัฑเ์อโดะ 

 เราชอบพิพิธภณัฑ์ของญ่ีปุ่นในทุก ๆ ท่ี เพราะทุก ๆ ท่ีจะมีความใส่ใจและท าเน้ือหาน่าเบ่ือใหน่้าอ่านได ้

เช่นเดียวกบัพิพิธภณัฑ์เอโดะ เพียงแค่เขา้ไปก็จะเจอแบบจ าลองร้านต่าง ๆ ในสมยันั้น ทุก ๆ รายละเอียด ถา้ใคร

ไม่สามารถอ่านภาษาญ่ีปุ่นไดก้็จะมีภาษาอ่ืนบรรยายอยูเ่ช่นกนั 



25/05/2016 : โตเกียวดิสนียซี์ 

 เป็นโปรแกรมสุดทา้ยของการเรียนโดยทางสถาบนัจะแจกตัว๋ให้ สามารถเลือกเขา้ดิสนีย์แลนด์หรื

อดิสนียซี์ก็ได ้แลว้แต่ความชอบ ตัว๋มีราคาหกพนัแปดร้อยเยน เราเลือกไปโตเกียวดิสนียซี์เพราะเคร่ืองเล่นสนุก

กวา่ และโตเกียวดิสนียซี์ก็ไม่ท าให้ผิดหวงั เคร่ืองเล่นท่ีชอบท่ีสุดก็คือ tower of terror ตกกลางคืนประมาณสอง

ทุ่มจะมีโชวก์ลางน ้า สวยงาม อลงักาลมากทีเดียว 
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