
10-พ.ค.-15 "วันน้ีก ำลังจะเดินทำงไปญี่ปุ่นพร้อมกันกับเพื่อนอกี 5 คน เครื่องออกเวลำ 21:55น.  

และจะเดินทำงไปถงึที่ญี่ปุ่นในวนัพรุ่งนี้ตำมก ำหนดกำรคือเวลำ 06:05 น. " 

11-พ.ค.-15 "แต่เวลำที่เดินทำงถึงญี่ปุ่นจริงๆคือ 05:26 น. แต่ท้องฟ้ำที่น่ีสว่ำงแล้วนึกวำ่ 8 โมงเชำ้ หลังจำกทีถ่งึ 

สนำมบินฮำเนดะแลว้พวกเรำก็เดินกันไปท่ีด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองและจำกนั้นก็ไปรอรับกระเป๋ำ พอรับกระเป๋ำเสร็จ 

เรำก็ออกไปเจอกับอำจำรย์ที่นัดหมำยไวว้่ำจะมำเจอกับพวกเรำคอือำจำรย์อิตำบำชิ จำกนั้นเคำ้กพ็ำเรำไปขึ้นรถ 

เพื่อไปยังที่พักแต่ก่อนท่ีเรำจะขึ้นรถไปอำจำรย์ชิบำตะมำส่งพวกเรำขึ้นรถดว้ยโดยรถแท็กซี่ทีม่ำรับคอืรถตู้แต่กระเป๋ำของ 

พวกเรำทั้ง 6 คนก็เกือบใส่ไม่พอ555 จำกสนำมบินมำถึงที่พักใช้เวลำเกือบ 4 ชั่วโมง ซึ่งนำนมำกๆแต่ระหว่ำงทำง 

ก็ได้เห็นววิภูเขำไฟฟูจิด้วยหลังจำกมำถงึที่พักแล้วผู้จดักำรหอพักและ ma-san ก็ได้มำอธิบำยวิธกีำรใช้หอพัก 

วิธีกำรไขกุญแจเข้ำที่พักซึ่งไขยำกมำก555 แล้วก็วิธีแยกขยะซึง่กฟ็ังรู้เรื่องบำ้งไม่รู้เรื่องบ้ำง จำกนัน้เค้ำก็ให้พวกเรำ 

เข้ำที่พักเพื่อพักผ่อนสักพัก มำ่ซงัก็มำเคำะประตูแล้วถำมวำ่ตอนนีห้ิวหรือยัง เดี๋ยวจะไปซื้อขำ้วมำให้ซึ่งของทีm่a-san 

ซื้อมำให้เยอะมำกเกินไป แต่จำกนั้นพวกเรำก็รอเวลำตอน 14:30 น. เพื่อพบกับคุโด้ซงัคนทีจ่ะพำเรำไปเดิน 

ดูรอบๆท่ีพักและพำขึ้นรถเมล์กับรถไฟไปสถำนีแถว TKU ว่ำมีร้ำนอะไรบ้ำงไม่วำ่จะเป็น 7-11 แถวที่พักไดโซะยูนิโคล ่

แถวสถำนีของ TKU และคุโด้ซังกไ็ด้ให้บัตรซุยกะมำดว้ยในน้ันมีเงนิอยู่ 9,500 yen หลังจำกที่คุโดซังพำเรำเดินดเูส้นทำง 

แล้วก็พำพวกเรำไปที่ร้ำนไดโซะเพื่อซื้อถุงเท้ำกับผ้ำพันเอวเพื่อเอำไปใช้ตอนที่ใสก่ิโมโน จำกนั้นคุโดซ้ังก็พำเรำไปท่ีห้ำง 

เพื่อไปเจอกับอำจำรย ์Kishiและนักเรียนคนญี่ปุ่นอกี 5 คนหลังจำกนั้นอำจำรย์ก็พำเรำไปกินซูชิที่ร้ำน Ginzo 

ซูชิเยอะมำกินจนอิม่เลยและเพื่อนนักเรียนกม็ีของให้พวกเรำด้วยแต่ตอนน้ันเรำไม่มีของใหเ้ค้ำเลย แต่มีเพื่อนคนนงึ 

ให้เหรีญญบำทกับ 50 สตำงค์ เรำเห็นในกระเปำ๋เรำมีเหรียญ 10 กับเหรียญ 5 อยู่ เรำกเ็ลยเอำมำให้พวกเคำ้แทนก่อน 

ที่จะกลับพวกเรำได้แลกไลน์กันไว้ด้วย ก่อนกลับอำจำรย์ถำมพวกเรำวำ่อยำกดูอะไรไหม เรำบอกอยำกดูกล่องดินสอ 

ที่ลอท์ฟอำจำรยก์็พำเรำดู ทุกคนน่ำรักมำกๆจำกนั้นอำจำรย์ก็พำพวกเรำมำส่งขึ้นรถเมล์กลับหอพัก ก่อนกลับหอพัก 

เรำได้แวะเขำ้ 7-11 ก่อนกลับที่พักและแบกขวดน้ ำกันอย่ำงน้อยคนละ 2 ขวดตอนท่ีคุโด้ซงัพำมำ 7-11 เรำรู้สึกกวำ่มันใกล้ 

มำกแต่พอถือของกลับแค่นั้นแหละเรำวำ่มันไกลมำกๆเลย555 จำกนั้นเรำก็กลับถงึที่พัก มเีพื่อนเรำคนนึงโทรเขำ้" 

ภาพระหว่างทาง ท่ีคุโด้ซังพาเดินส ารวจเป็นวันแรก 

 

 

 



12-พ.ค.-15 "วันน้ีคุโด้ซงัมำรับไป Tokyo Keizai University ตอน 11 โมงครึง่ จำกนั้นพำไปขึ้นรถเพื่อไปลงที่ 

สถำน ีKokubunji แล้วก็พำไปซือ้ข้ำวกลำงวันท่ี 7-11 แล้วก็เดินไปมหำวิทยำลัยนี ้รู้สึกเหมือนจะอยู่บนภูเขำพอไปถึง 

มหำวิทยำลัยหลังจำกที่กินขำ้วกนัเสร็จแล้วก็ไปพบกับคณบดีแล้วก็แนะน ำมหำวิทยำลัย อำจำรย์มใีห้กระเปำ๋กับแก้วน้ ำ 

หลังจำกนั้นก็เขำ้ห้องเรียนแล้วนกัเรียนท่ีนั้นก็พำเรำไปเดินดูสถำนท่ีในมหำวิทยำลัยซึง่แบ่งออกเปน็กลุ่มละ 2 คน 

ตอนเดินดูรำ้นขำยของเพื่อนที่พำเดินซื้อไอตมิให้กินด้วย หลังจำกเดินทัวร์กันเรำก็กลับมำที่ห้องอำจำรย์กใ็ห้เล่นเกมส์ 

กันโดยให้บอกในส่ิงที่ไทยมแีต่ญีปุ่่นไม่มี พอเล่นกันเสร็จก็พำไป Welcome Party หลังจำกนั้นพวกเรำก็กลับท่ีพักกัน 

ประมำณ 2 ทุ่ม 

 

กลุ่มเพื่อนคนญี่ปุ่นท่ีพาเดินส ารวจมหาลัย 

13-พ.ค.-15 วันน้ีเป็นวันท่ีเริ่มเรยีนที่ TKU วันแรก ก็ไปถึงก่อนเวลำเรียนประมำณ 1 ชม. เพื่อนเลยพำไปดูบ่อน้ ำ 

หลังมอ ทีเ่มื่อวำนเพื่อนคนญี่ปุ่นพำเพื่อนอีกกลุ่มไปดู หลังจำกนั้นก็เดินไปเขำ้ห้องเรียน วชิำนี้คือวชิำที่ร่วมโปรเจคชำกัน 

อำจำรย์ก็มเีอำชำของญี่ปุ่นมำใหล้องชิมแล้วก็ถำมว่ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง จำกนั้นพอเลิกคลำส ก็มเีพือ่นคนญ่ีปุ่นไป 

กินข้ำวด้วยกันอีก 3 คน วิชำในชว่งบ่ำยคือภำษำอังกฤษ โดยอำจำรย์ชิบำตะเป็นคนสอน เรียนเกี่ยวกับยคุสมัย 

ของเครื่องเสียง พอถึงเวลำเลิกเรียนก็ขึ้นรถบัสกลับที่พักแล้วก็ออกไปเดินหำรำ้นอำหำรแถวๆที่พัก ซึ่งเป็นร้ำนรำเมง 

หลังจำกกินเสร็จก็กลับท่ีพัก 

 

ภำพบ่อน้ ำหลังมหำลัย 



14-พ.ค.-15 วันนีเ้พื่อนคนญี่ปุ่นที่ชือ่คะโยมำรบัท่ีหอพักตอนเวลำประมำณ 9 โมง แล้วขึ้นรถไฟไปลงที่สถำน ี

Okuboซึ่งอำจำรย์ชิบำตะมำรออยู่ที่สถำนีแล้ว จำกนั้นอำจำรย์กพ็ำเดินไปร้ำนท่ีสอนท ำพิธชีงชำ 

จำกนั้นเวลำประมำณเที่ยงอำจำรย์ก็พำไปขึ้นรถไฟเพื่อยงัสถำนีมติะกะ เพื่อไปกินขำ้วกลำงวันก่อนท่ีจะเดินต่อไปยัง 

Ghibli Museum ข้ำงในน้ีไม่ใหถ้่ำยรูป ถำ่ยรูปได้แต่บริเวณขำ้งนอก พอถึงเวลำประมำณ 4 โมง 

ก็เดินไปท่ีสถำนเีพื่อขึ้นรถไฟกลับที่พัก ส่วนข้ำวเย็นวันน้ีคือซื้ออำหำรในซุปเปอร์แถวสถำนี Takanodai 

 

ภาพน้ีถ่ายกับเพื่อนคนญี่ปุ่นท่ี Ghibli Museum 

15-พ.ค.-15 วันน้ีต้องรีบตื่นแต่เช้ำเพื่อไปเรียนวิชำภำษำญี่ปุ่นให้ทันตอน 9 โมงเช้ำ แต่พอไปถึงเพื่อนที่เป็นคน      

มำเลเชียทกัแชทมำบอกว่ำอำจำรย์ขอเปลี่ยนเวลำเป็น 9.30  กเ็หน็ว่ำไปถึงก่อนเวลำประมำณ 1 ชม. เลยไปที่โรงอำหำร 

เพื่อกินข้ำวเช้ำ อำหำรที่น่ีถกูมำกแค่ 100 เยนแต่จะมีเฉพำะช่วง 8.00-8.50 เทำ่นั้น จำกนั้นกเ็ดินไปเข้ำชั้นเรียน 

พอเลิกเรียน อำจำรย์กำโตะก็ชวนไปกินข้ำวกลำงวันด้วยกัน เป็นร้ำนอำหำรหนำ้มหำลัย มื้อนี้อำจำรย์เป็นคนเล้ียง 

หลังจำกทีก่ินเสร็จก็ไปเรียนวชิำ Management Information System ซึ่งอำจำรย์ซำโต้เป็นคนสอน 

หลังจำกทีเ่รียนเสร็จ อำจำรย์กช็วนไปสวนสำธำรณะแถวๆมหำวทิยำลัย และอำจำรยย์ังออกค่ำเขำ้ให้อีกด้วย 

สวนน้ีมีดอกวิสทีเรีย ป่ำไผ่ แล้วกน็้ ำตก ส่วนมำกจะเป็นผู้สูงอำยุมำนั่งกัน หลังจำกทีเ่ดินเสร็จ พวกเรำจะไปท่ีชินจกุุต่อ 

ส่วนอำจำรย์ลงที่สถำนี นำกำโนะ พอซื้อของที่ชินจุกุกันเสร็จแล้ว ก็แยกกับโอ๊ค แทน มำย แล้วขึ้นรถไฟไปฮำรำจกุุต่อ 

แต่เวลำนั้นประมำน 2 ทุ่มครึ่งรำ้นก็ปิดเกือบหมดแล้ว ก็เลยตดัสินใจขึ้นรถไฟกลับที่พัก 

 

 

16-พ.ค.-15 วันน้ีเป็นที่ปล่อยฟรี พวกเรำก็นดักันว่ำวันน้ีจะไปเดินที่ฮำรำจกุุกัน ตอน 10.30 พอไปถงึสถำนี ฮำรำจุกุ 

ก็เดินไปท่ีวดัเมจิ หลังจำกที่เดินเสร็จ ก็เป็นเวลำเกอืบบ่ำย 2 แล้ว ก็ไปเดินกันท่ีถนนทำเคชิตะกันตอ่ ได้เส้ือผ้ำมำ 2 

ระหว่ำงทำงที่จะเดินไปสถำนtีakanodai 

ภำพสวนสำธำรณะแถวมหำลัย 



ตัวกับขนมและเครื่องส ำอำงอีกนดิหน่อย กวำ่จะเสร็จกเ็ป็นเวลำเกอืบ 1 ทุ่มแล้ว 

ก็เดินไปท่ีถนนโอโมเตะซันโดะเพือ่ไปซื้อตุ๊กตำที่ร้ำนคดิดี้แลน จำกนั้นก็ขึ้นรถไฟกลับท่ีพัก  

 

 

 

17-พ.ค.-15 วันน้ีไปสถำนเีมกุโระเพื่อไปบ้ำนพักของอำจำรย์ทำจิมำ่ วันนี้มีเพือ่นคนมำเลเชียไปดว้ย นัดเจอกันตอน 10 

โมง จำกนั้นก็ขึ้นรถไฟไป สถำนีเมกุโระ จำกนนั้นอำจำรย์ก็พำไปโรงแรม ที่มีกำรจัดแสดงศิลปะ งำนแต่งำน 

จำกนนั้นระหว่ำงทำงดินไปวัดและศำลเจ้ำอำจำรย์ก็พำเขำ้ไปดูพพิิธภัณฑ์ปรสิต 

พอเดินไปถึงวัดกับศำลเจ้ำอำจำรย์ก็อธิบำยถึงควำมแตกตำ่งให้ฟัง จำกนั้นอำจำรย์ก็พำเดินไปท่ีบ้ำนของอำจำรย์ 

เพื่อกินข้ำวกลำงวัน ภรรยำของอำจำรย์ท ำอำหำรอร่อยมำก ที่บ้ำนอำจำรย์เล้ียงสุนัขไว้ 2 ตวั กับเต่ำอีก 1 ตัว 

หลังจำกที่นัง่เล่นอยู่บำ้นอำจำรยสั์กพักแล้ว อำจำรยก์็พำขึ้นรถเมล์ เพื่อไปยัง 

นำกำโนะบรอดเวย์ซึ่งเป็นสถำนที่ขำยพวกอำนเิมะแลว้ก็ฟิกเกอ หลังจำกทีถ่ึงเวลำนดั 

อำจำรย์ก็พำพวกเรำไปกินขำ้วเยน็ท่ีเมดคำเฟ่ พอกินเสร็จ ก็ขึ้นรถไฟแยกย้ำยกันกลับท่ีพัก  

 

 

 

18-พ.ค.-15 วันน้ีมีเรียนภำษำญี่ปุ่นตอน 9.30 พอเรียนเสร็จ อำจำรยก์ำโตะก็เอำสลัดมำให้พวกเรำกิน 

เป็นข้ำวกลำงวัน ชว่งบำ่ยกม็ีเรียน วิชำกำรตลำดกับอำจำรย์ทำจมิ่ำ กับวชิำของอำจำรย์ชิบำตะ หลังจำกที่เรียนเสร็จ 

ภำพหลังจำกที่ซื้อของเสร็จ 

ภำพท่ีบ้ำนอำจำรย์ทำจมิ่ำ 



อำจำรย์ชิบำตะก็พำไปเดินดูวดักบัศำลเจำ้แถวมหำลัย พอเดินเสร็จก็แยกกันกับอำจำรย์แล้วมำเดินต่อที่ห้ำง 

แถวสถำนีโคะคุบุนจิ จำกนั้นก็เดนิไปกินข้ำวเย็นกันที่สุกิยะ แล้วกข็ึ้นรถบัสกลับที่พัก 

19-พ.ค.-15 วันน้ีอำจำรยช์ิบำตะนัดตอน 10.45 ที่สถำนีโคะคุบุนจิ แล้วก็พำไปลงที่สถำนีถัดไป 

เพื่อไปยังพิพิธภัณฑ์เอโดะซึ่งจัดแสดงแบบบ้ำนโบรำณเอำไว้ พอถึงเวลำอำหำรกลำงวันอำจำรยก์พ็ำไปเล้ียง 

อำหำรกลำงวัน ซึ่งเป็นร้ำนรำเมนท่ีอยู่แถวๆบริเวณนั้น จำกนั้นเวลำประมำณบำ่ยสองอำจำรย์ก็พำกลับมำเรียน 

ร่วมชั้นเรียนกับเพื่อนคนญี่ปุ่น พอเลิกคลำสก็ไปกินขำ้วเย็นกับเพือ่นในชั้นเรยีน จำกนั้นก็ขึ้นรถบัสกลับที่พัก 

 

 

20-พ.ค.-15 วันน้ีช่วงเช้ำเรียนร่วมชั้นกับเพื่อนชำวญี่ปุ่นเกีย่วกับโปรเจคชำ จำกนั้นก็พอถึงเวลำกินขำ้วเที่ยง 

ก็มีเพื่อนคนญี่ปุ่นมำกินข้ำวดว้ย 7คน ช่วงบ่ำยก็ไปแตง่ชุดกิโมโนกับจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น พอจบกจิกรรมแล้ว 

ก็ขึ้นรถไฟกลับท่ีพัก 

 

 

 

21-พ.ค.-15 วันน้ีอำจำรย์คชิิเซนเซนัดเจอกันเวลำ 9:30 ที่สถำนีโคะคุบุนจิจำกนั้นก็นั่งรถไปชิบุยำ่ 

อำจำรย์ก็พำไปถ่ำยรูปกับรูปปั้นฮะจิโกะแล้วก็พำเดินดถูนนรอบๆชิบูย่ำ พำแวะรำ้นดิสนี่สโต ร้ำนเกมส์เซน็เตอร์ 

เล่นหมดไป 300 เยนจำกนั้นก็ใกล้ถึงเวลำกินขำ้วอำจำรย์ก็พำไปขึ้นรถไฟเพื่อไปลงสถำนีชินจุกุเพือ่ไปกินข้ำวกลำงวัน 

ภำพท่ีพิพิธภัณฑ์เอโดะ 

ภำพซ้ำยคือภำพตอนใส่ชุดกิโมโน ภำพขวำคือภำพตอนจดัดอกไม้ 



เป็นอำหำรบุฟเฟ่ต์อำหำรญี่ปุ่นทีต่ึก lumine1 พอใกล้ถึงเวลำจะเข้ำร่วมประชุมสัมมนำเรื่องชำ อำจำรยก์็พำไปท่ีโรงแรม 

Keio Plaza Hotel แล้วก็ไปพบกับอำจำรย์คชิิเซนเซที่โรงแรมแล้วก็เพื่อนอกีสำมคนชื่อเคนยำนะ และมิกะ 

พอฟังสัมมนำเสร็จอำจำรย์ก็พำไปขึ้นตึกเมโทรโพลิเทนเพื่อไปดูวิวข้ำงบน จำกนั้นเดินไปแถวชินจุกตุ่ออีกนิดหน่อย 

หลังจำกนั้นก็ขึ้นรถไฟกลับหอพัก 

 

 

22-พ.ค.-15 วันน้ีมีเรียนภำษำญี่ปุ่นตอน 9:30 แล้วตอนบ่ำยก็ไปสถำบัน ABK อยู่สถำนีซกูำโมค่ิชิเซนเซ 

และโอะบินำตะเซนเซพำมำถงึสถำนีซกูำโม่กม็ำเจอกับอำจำรย์ผู้ชำยอกีคนเพื่อไปเอบเีค พอฟังอำจำรย์ทีเ่อบีเค 

แนะน ำเสร็จอำจำรย์ผู้ชำยก็พำพวกเรำไปเลี้ยงขำ้วที่ร้ำนโคโค่อิจิบงัแล้วก็พำไปเดินตลำดแถวๆสถำนีซูกำโม่ 

เซนเซบอกว่ำคนสูงอำยชุอบมำเดินกันที่น่ีจำกนั้นพวกเรำก็กลับมำลงที่สถำนคีิชิโจจิใกล้ๆกับสถำนโีคะคุบุนจิสถำนีน้ี 

คำโตะเซนเซกับคชิิเซนเซบอกวำ่เป็นแหล่งที่คล้ำยกับฮำรำจกุุกับชบิุย่ำแตเ่ล็กกว่ำหน่อยพอไปมำก็ได้ขนมกันกลับมำ 

 

23-พ.ค.-15 นัดเจอกันตอน 9:30 ที่สถำนีโคะคุบุนจิกับอำจำรย์ชิบำตะเซนเซและจะพำไปทัวร์รอบโตเกียว 

ช่วงเชำ้อำจำรย์พำไปที่พระรำชวงัอิมพีเรยีล จำกนั้นก็พำไปต่อที่โตเกียวสกำยทรีขึ้นไปท่ีระดับ 375 เมตร แตม่ีหมอกเยอะ 

เลยไม่ค่อยเห็นววิอะไรเท่ำไหร่ พอดูเสร็จตอนแรกอำจำรยจ์ะใหก้นิข้ำวที่โตเกียวสกำยทรีแต่คนเยอะ อำจำรย์เลยพำไปกิน 

แถววัดอะสำกุสะเป็นร้ำนอำหำรจีนและอำจำรย์กเ็ล้ียงข้ำวพวกเรำอีกแล้ว 555555 หลังจำกนั้นอำจำรยก์็พำเดินไป 

ภำพน้ีถ่ำยกับรูปปั้นฮำจิโกะ 

ถ่ำยที่หน้ำ ABK 



วัดอำสะกุสะจำกนั้นก็ไปท่ี Tokyo Cruise เพื่อขึ้นเรือไปโอไดบะจำกนั้นกเ็ดินไปถ่ำยรูปกับกันดมั แล้วก็ไปเดินดูของที่ 

ห้ำงวีนัส และนัดเจอกันตอน 19:30 จำกนั้นก็ขึ้นรถไฟกลับท่ีพัก 

 

 

24-พ.ค.-15 วันน้ีเป็นวันว่ำงพวกเรำนดักันขึ้นรถเมล์ตอน 10 โมงแล้วไปท่ีสถำนีโคะคุบุนจิต่อไปลงสถำนีอุเอะโนะ 

เพื่อไปเดินท่ีตลำดอะเมะโยโกะจำกนั้นก็ไปกินขำ้วกลำงวันท่ีร้ำนโยชิโนยะ แล้วเพื่อนอกี 4 คนกแ็ยกไปที่คันดะส่วนเรำ 

กับฟ้ำไปเดินกันต่อที่ตึกม่วงทำเคยะเพื่อซื้อของฝำกกลับบ้ำน พอเดินซื้อกันเสร็จแล้วก็ไปเดินต่อทีฮ่ำรำจุกุ เวลำประมำณ 

2 ทุ่มก็ขึ้นรถไฟกลับท่ีพักถงึประมำณ 3 ทุ่ม 

 

 

 

25-พ.ค.-15 ตื่นตอน 6 โมงครึง่ไปขึ้นรถรอบ 7 โมงครึ่งพอถงึมหำวิทยำลัยก็ไปซื้อข้ำวร้อยเยนกิน 

เพื่อไปเรียนภำษำญี่ปุ่นตอน 9:30 พอเลิกเรียนตอน 12:00 แล้วกค็ุยกันกับเพื่อนวำ่จะไปเดินดองกโิฮเต้แถวๆที่พัก 

ขึ้นรถไฟมำถงึสถำนีทำคะโนะดยัตอนประมำณ 13:30 ก็เดินตำมทำงรถไฟไปร้ำนดองกิโฮเต้จำกนัน้เวลำประมำณ 14:28 

ภำพน้ีถ่ำยที่โอไดบะ 

สภำพถุงหลังจำกทีซ่ื้อเสร็จ 



ก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นแปปนึงแล้วก็เดินซื้อของต่อจนถงึประมำณ 4 โมงก็เดินกันกลับที่พักก่อนกลับก็แวะ 7-11 

เพื่อหำขำ้วกินก่อนพอมำถึงที่พักก็ไปซักผ้ำกินขำ้วเย็น 

26-พ.ค.-15 วันน้ีมีเรียนบัญชี แตเ่ช้ำกับอำจำรย์อิตำบำชิ พอตอนกินข้ำวกลำงวันอำจำรยก์็พำไปเลี้ยง 

ที่ยำกินิคตุอนบ่ำยอำจำรยก์็พำไปบริษัท Kyosai ซึ่งเป็นบริษัทท่ีรบัซ่อมอุปกรณ์ซอฟแวร์ทุกอย่ำง 

รวมถงึอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์หลังจำกที่เยี่ยมชมบริษัทเสร็จอำจำรย์ก็พำไปท่ีสถำน ีMusashigaya เป็นสำย 

Keioพำไปวัดๆหน่ึงที่สวยมำกแลว้ก็มดีอกไฮเดรนเยยีดว้ยจำกนั้นประมำณ 6 โมงก็ขึ้นรถไฟกลับท่ีพัก 

 

 

27-พ.ค-15 วันน้ีเรียน Joint program green tea project ตั้งแต่ 10:00-14:30 แต่พอถึงเวลำจริงทุกคน 

ก็ยังไมก่ลับ ช่วยท ำงำนกันต่อจนถึงประมำณ 6 โมงเย็นกก็ลับกันแต่ก่อนกลับก็ไปกินทงคัทสึด้วยกนั 

จำกนั้นก็ขึ้นรถไฟกลับท่ีพัก 

 

 

28-พ.ค.-15 อำจำรย์คิชินดัตอน 8:20 เพื่อไปอำกิฮำบำระ เพื่อไปบริษัท Fuji soft เข้ำไปดกูำรท ำงำนระบบ 

กำรควบคุม และในน้ันก็มีโรงหนังด้วย จำกนั้นพอถึงกลำงวันอำจำรย์ก็พำไปกินโอโคโนมิยำกิ แถวๆอำกิฮำบำระ 

พอกินเสร็จก็แยกกันเดินแล้วเจอกันตอน 13:10 จำกนั้นก็อำจำรยก์็พำขึ้นรถไฟสำยฮิบิยะเพื่อไปลงที่สถำน ีToyocho 

เพื่อไปท่ีชอปที่ใหญ่ที่สุดของยำมำซำกิเพื่อดูกระบวนกำรท ำและกระบวนกำรทำงธุรกจิ แล้วกม็ีขนมให้ชมิกับขนม 

ภำพน้ี พ้ืนหลังคือวัดที่อำจำรย์พำไป 

ภำพน้ีคือภำพท่ีกินทงคัทสึกับเพือ่นคนญ่ีปุ่น 



อีกถุงใหญก่ลับมำหลังจำกเสร็จที่ยำมำซะกิแล้วก็ไปต่อทีต่ึกมว่งเพื่อซื้อของให้ครบแตก่็ยังไมค่รบอยู่ดี 

หลังจำกนั้นประมำณ 2 ทุม่ก็ขึ้นรถไฟกลับโคะคุบุนจิแล้วก็ขึ้นรถเมล์กลับที่พัก 

 

 

29-พ.ค.-15 วันน้ีมีเรียนภำษำญี่ปุ่นตอนเช้ำแล้วก็มีเพื่อนญี่ปุ่น 2 คนกับเกำหลี 1 คนมำเรียนร่วมชั้นเรยีนด้วย 

แล้วอำจำรย์กใ็ห้เตรียมพรีเซ้นภำษำญี่ปุ่นเพื่อมำพรีเซ้นวันจันทร์ที่ 1 จำกนั้นพอถึงเวลำกินข้ำวอำจำรย์อิตำยำชิกเ็ล้ียง 

โซะบะเทมปุระดว้ยจำกนั้นพอกนิเสร็จก็ไปเรียนวิชำบญัชีกับอำจำรย์อิตำบะชิตอ่เลิกเรยีนตอน 14:30 

จำกนั้นก็ขึ้นรถเมกลับท่ีพัก 

 

 

30-พ.ค.-15 วันน้ีเป็นวันท่ีจะต้องพรีเซ้นโปรเจคชำรว่มกับเพื่อนคนญี่ปุ่น ตอนชว่งเช้ำอำจำรย์กใ็ห้เตรียม 

ควำมพร้อมก่อนกำรพรีเซ้น คนญี่ปุ่นจะพรีเซ้นเป็นภำษำอังกฤษส่วนคนไทยก็พรีเซ้นเป็นภำษำญีปุ่่น แล้วพอถึง 

เวลำประมำณ13.00 อำจำรยก์็ให้เริ่มพรีเซ้นงำนมีอำจำรยม์ำรว่มฟังประมำณ 8 คน และเพื่อนมำเลเซียอีก 1 คน 

กลุ่มแรกเป็นกลุม่ของแพรวำกับแทน กลุ่ม 2 ของพลอยกับฟ้ำ กลุ่ม 3 เป็นกลุ่มของโอ๊คกับมำย จำกนั้น พอพรีเซ้นเสร็จ 

อำจำรย์ก็คอมเม้นของแต่ละกลุ่มแล้วก็ให้พวกเรำและเพื่อนคนญีปุ่่นบอกว่ำกำรเข้ำรว่มโครงกำรน้ีเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

จำกนั้นพอถึงเวลำประมำณ 6โมง ก็จัดงำน Farewell Party ที่ร้ำนเซะไกยำมะจงั พอนั่งกินกันไปสักพักเพื่อนญี่ปุ่น 2 

คนกับอำจำรยก์ำโตะแลว้ก็โอ๊คแทน มำย ไปร้องคำรำโอเกะกันต่อ ผ่ำนไปแปปนึงก็เกดิแผ่นดินไหวขึ้น 

พอเหตุกำรณ์สงบสักพักนงึพวกเรำก็แยกย้ำยกันขึ้นรถไฟกลับท่ีพกั 

ภำพน้ีถ่ำยที่บริษัท Fuji soft 

ซำรุโซบะที่อำจำรย์อิตำบำชเิล้ียง 



 

 

31-พ.ค.-15 วันน้ีเป็นวันท่ีปล่อยว่ำง พวกเรำก็คิดว่ำจะแยกกันไปในที่ๆอยำกไป เรำ ฟ้ำ แพรวำ 

นัดกันวำ่จะไปท่ีสกำยทรีอีกรอบเพื่อไปซื้อขนมกับดตูุ๊กตำ จำกนั้นฟ้ำก็แยกไปที่ชินจุกตุ่อ เรำก็กลับไปท่ีสถำนีโตเกียว 

ส่วนแพรวำก็ไปที่ฮำรำจุกุ พอซื้อขนมที่สถำนีโตเกียวเสร็จกลับไปหำแพรวำที่ชินจกุุ แล้วจำกนั้นก็ไปกินข้ำวกันเย็นกัน 

พอกินเสร็จก็ไปเดินที ่Takeshita street ต่อ ได้เส้ือผ้ำมำอีก 2 ตวั จำกนั้นพอเวลำประมำณ 2 

ทุ่มก็ขึ้นรถไฟแล้วต่อรถบัสกลับที่พัก 

1-มิ.ย-15  วันน้ีมีพรีเซ้นภำษำญี่ปุ่นในหัวข้อเรื่องสิ่งที่ชื่นชอบและควำมประทับท่ีได้รับจำกโครงกำรน้ี 

ก็มีอำจำรยแ์ละเพื่อนคนญี่ปุ่นเขำ้มำนัง่ฟังด้วย พอพรีเซ้นเสร็จ อำจำรย์ Kishi ก็พำพวกเรำและอำจำรย์มำเอดะ 

ที่สอนภำษำญี่ปุ่นไปเลี้ยงอำหำรอิตำเลียนทีต่ึก Celeo สถำน ีKokubunji พอกินกันเสร็จแล้ว ก็ไปกันต่อที่ นำกำโนะ 

บรอดเวย์ เพื่อไปดูตุ๊กตำ แต่สุดทำ้ยก็ไม่ไดซ้ื้อ หลังจำกที่กลับมำทีส่ถำนีโคะคุบุนจิแลว้ ก็แยกยำ้ยกนัเรำกับแพรวำ 

เดินซื้อของกันต่อทีต่ึกนี้ส่วนฟ้ำกบัมำยกลับที่พัก พอเวลำประมำณ 1 ทุ่มก็ขึ้นรถเมล์กลับที่พัก แล้วก็ไปกินข้ำวเย็นที่ร้ำน 

Dohtonbori มีพวกเรำ 6 คนและเพื่อนมำเลเซยีกับคนไทยไปกินข้ำวด้วยกัน จำกนนั้นพอเวลำประมำณ 4 ทุ่ม 

ก็เดินกันกลับที่พัก วันนี้ต้องจัดของให้เสร็จเพรำะพรุ่งนี้เช้ำอำจำรย์ชิบำตะ จะมำรับตอน 6.45 

 

 

2-มิ.ย.-15 เวลำประมำณตี 1 พอจัดไปซักพัก กระเปำ๋ใส่ไม่พอกต็อ้งนั่งจดัใหม่ พอจัดเสร็จน้ ำหนักกระเป๋ำเกิน กเ็ลยต้อง 

แยกถงุออกมำหิ้วขึ้นเครื่อง สรุปทั้งคืนไม่ได้นอนเลย และสุดทำ้ยก็คิดว่ำยอมเสียน้ ำหนักกระเป๋ำกไ็ด้ก่อนเวลำที่อำจำรย์ 

มำรับต้องเคลียร์ห้องให้สะอำดแล้วก็ขนกระเปำ๋ลงไปข้ำงล่ำง จำกนั้นพอรถแท็กซี่ทีจ่ะมำรับมำถึง ก็ขนของขึ้นรถตู้ 

รูปภำพตอนงำน Farewell Party 

ภำพน้ีคือภำพหลังจำกที่ พรีเซ้นภำษำญี่ปุ่นเสร็จ 



ใช้เวลำประมำณชั่วโมงครึ่ง ท่ีเรว็กว่ำตอนมำเพรำะครั้งนี้ขึ้นทำงดว่นตลอด พอไปถึงสนำมบิน ก็ไปเข้ำแถวโหลดกระเป๋ำ 

เชค็อิน สรุปน้ ำหนักกระเป๋ำเกิน 2 ใบ ต้องเสียใบละ 6000 เยน ถำ้เกินใบเดียวก็เสีย 6000 เยน พีพ่นักงำนเลยถำมว่ำ 

จะไปจัดกระเป๋ำใหม่ไหม กเ็ลยไปจัดกระเป๋ำใหม่โดยกำรเอำขนมหิ้วขึ้นเครื่องเพิม่ไปอีก 1 ถุง รวมเป็น 3 ถุง 

และกระเป๋ำเป้อีก 2ใบ แต่พอไปชั่งอีกรอบอีกใบกเ็กินแต่น้ ำหนักกระเป๋ำรวมไม่เกิน พี่พนักงำนกเ็ลยไม่ได้คิดเงินเพิ่ม 

หลังจำกนั้นก็ถงึเวลำที่ต้องแยกกบัอำจำรย์แล้ว เพื่อเข้ำตม. และเข้ำไปในดวิตี้ฟรี เวลำ 10.50 ก็ไดเ้วลำขึ้นเครื่อง 

รอบนี้น่ังริมหน้ำตำ่งฝ่ังขวำก็ได้เห็นฟูจิด้วย จำกนั้นก็หลับยำวตลอดทำงจนถงึประเทศไทย แตก่่อนท่ีจะออกจำกเกท 

ก็เจอพนกังำนศุลกำกรเรียกเอำไว้ถำมวำ่ไปไหน ไปท ำอะไร พอบอกว่ำไปแลกเปล่ียนมำก็เลยไม่ได้ตรวจอะไรมำก 

จำกนั้นก็ขึ้นรถกลับถงึบ้ำนโดยสวัสดิภำพ 

 

ภำพน้ีคือภำพท่ีถำ่ยกับอำจำรย์กอ่นท่ีจะเขำ้ไปด้ำนในสนำมบิน 

    

น.ส.สลิลทิพย์  ศิธรกุล  สำขำ IB ชั้นปีที่ 2

     


