
 

 

การเดินทางเริ่มต้นขึ้น 

 

 ออกเดินทางวันที่ 15 พ.ค. 2558 โดยการเดินทางคร้ังนี้ถือว่าครั้งแรกของฉันที่ได้ขึ้นเคร่ืองบิน 

และไปต่างประเทศ ฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษ แต่ไม่กลัว เพราะรู้สึกอยากไปมากกว่า  

 เมื่อเคร่ืองลง ฉันไปลงเมืองโอซาก้า และก็มีอาจารย์ชาวญ่ีปุ่นจาก Setsunan University 

มารับถึงสนามบิน และพาไปที่พักอย่างปลอดภัย พอถึงที่พักก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาพาไปชมรอบๆหอพัก 

พาไปดูร้านอาหารต่างๆ และร้านสะดวกซื้อต่างๆที่มีอยู่รอบๆนั้น 

 มาถึงส่วนหอพัก หอพักนี้เป็นหอพักส าหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ 

มีคนจากหลายประเทศมาพักอยู่ที่หอนี้ พอฉันมาถึงห้องของฉัน ฉันรู้สึกดีและอบอุ่น ไม่รู้สึกกลัว 

และนอนหลับสบายในทุกคืน 

 



 

 

พอตกเย็นก็มีอาจารย์คนเดิมที่พาไปชมรอบๆหอพักก็พาไปมหาวิทยาลัย และได้มี Welcome 

Party ให้กับพวกเรา ในงานฉันได้ท าความรู้จักกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากหลากหลายประเทศ เช่น 

เกาหลี จีน สเปน แอฟริกา และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ท าการต้อนรับอย่างอบอุ่น 

โดยในงานมีการแสดงต้อนรับจากคนจีนอย่างน่าประทับใจ 

และสุดท้ายพวกเราได้ออกไปแนะน าตัวข้างหน้าเวที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การเรียนใน Setsunan University  

 
 การเรียนของพวกเรา ทางอาจารย์เขาจะเน้นด้านค าศัพท์เป็นพิเศษ 

เป็นค าศัพท์ที่สามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้และค าศัพท์ที่ใช้ในโรงงานส่วนมากการเรียนในห้อง  

เรียนจะเน้นการจ าค าศัพท์และฝึกออกไปพูดหน้าชั้นเรียน 

 



 

 

 และทางมหาวิทยาลัยได้พาไปทัศนศึกษาร่วมกับนักศึกษาจากเกาหลีที่ YURA JO 

สถานที่นี้เป็นบ้านญ่ีปุ่นแบบโบราณแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมสมัยก่อนของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ 

การด าเนินชีวิต เพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของซามูไรญ่ีปุ่นที่เคยอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ 

และความเชื่อที่มีต่อเทพเจ้า 

 

 

 



 

 

 

และที่ต่อไปที่ได้ไปคือ โรงเรียนมัธยมต้น YURA Junior High School 

ได้ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมโต๊ะกับเด็กๆ มีการพูดคุยกันเป็นภาษาญ่ีปุ่น และได้ร่วมเล่นกีฬา 

กับพวกเด็กๆ 

ตกเย็นได้ไปที่ Shirasaki Ocean Park 

แม้ท าเลที่ตั้งจะดูลึกลับไปบ้างแต่ก็ไม่ได้บดบังความสวยงามของหินปูนสีขาวขนาดใหญ่ตามแนวชายฝั่งได้ 

เลย สถานที่แห่งนี้จึงถูกก าหนดให้เป็นชายฝั่งพิเศษแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือรอบๆพื้น 

ที่เพื่อชมหินปูนตามแนวชายฝั่งและชายฝั่งแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงในเร่ืองของจุดด าน้ าอีกด้วย 

 



 

 

 

พอกลับจากทัศนศึกษา อาจารย์ได้ให้แบ่งกลุ่มกัลป์นักศึกษาเกาหลี เพื่อท าการรายงานเกี่ยวกับ 

ทัศนศึกษาที่ได้ไปในคร้ังนี้หน้าชั้นเรียน โดยกลุ่มของฉันเลือกท าเกี่ยว โรงเรียนมัธยมต้น YURA 

Junior High School  

 

ไปเรียนนอกสถานที่กับ Setsunan University 

 

  



 

 

ทางมหาวิทยาลัยได้พาไปทัศนศึกษาอีกที่หนึ่ง คือ YAMAOKA INDUSTRAIL 

เป็นโรงงานเกี่ยวกับการผลิตเตาท าอาหารในรูปแบบต่างๆ โดยได้มีรองประธานของโรงงานนี้เป็น 

ผู้มาอธิบายการท างานของเคร่ืองต่างๆ และพาชมขั้นตอนต่างๆในการผลิต ซึ่งฉันได้เห็นเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัยของเตา เตาท าทาโกยากิ ได้รับชมวีดีโอรายการทีวีมาถ่ายท าที่โรงงานนี้ 

และความรู้มากมายเกี่ยวกับประโยชน์ของสินค้าต่างๆที่โรงงานแห่งนี้ เป็นผู้ผลิต 

 

 

 

 

การเรียนในOSAKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

 การเรียนการสอนที่นี่ เป็นการเรียนที่ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาจาก Setsunan University 

โดยน าค าศัพท์พวกนั้นไปใช้ในเวลาที่เข้าไปดูการท างานของโรงงาน ทางมหาวิทยาลัยก าหนด 

ให้ไปศึกษาดูงานในโรงงานในทุกๆ วันจันทร์ และจะรายงานผลเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ไปโรงงานต่างๆนั้น 

ในทุกๆ วันอังคาร และในชั่วโมงเรียน จะเรียนเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วน เช่น การประกอบ Lego 

ให้เป็นรูปทรงของรถยนต์ และการประกอบหัวเคร่ืองดูดฝุ่น เป็นการท าไคเซ็น คือ เน้นการประกอบ 

ที่พัฒนาความเร็วขึ้นเร่ือยๆ และออกมามีคุณภาพที่สุด 



 

 

 

 ทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ ได้พาไปโรงงานทั้งหมด 3 แห่ง โดยที่แรกคือ OMRON 

KYOTO TAIYO เป็นโรงงานที่สร้างความประทับใจให้กับฉันมาก 

โรงงานนี้เค้าให้โอกาสกับคนที่มีความบกพร่องทางร่างกายมาฝึกงานผลิตสินค้าที่มีชิ้นส่วนเล็กเพื่อให้ง่ายต่

อการท างาน ผลิตเซ็นเซอร์ อุณหภูมิ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก และเคร่ืองวัดความดัน ส่วนสถานที่ท างาน 

ก็มีการจัดระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการขนของและปลอดภัยในการท างาน ของคนงาน 

 

 

โรงงานที่ 2 คือ Nippon Steel And Sumitomo Metal 

เป็นโรงงานที่มีการก่อต้ังมายาวนาน และเป็นโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับ ชิ้นส่วนส าหรับล้อรถ สมอเรือ 

เคร่ืองยนต์ จรวด และชิ้นส่วนของรถไฟชินคันเซ็น ฉันได้เข้าไปดูเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต 

และเป็นเคร่ืองจักรที่ใหญ่ที่สุดโดยมีน้ าหนัก 16000 ตัน 



 

 

 

 

 

 

 

โรงงานที่ 3 Shinmaywa Industries เป็นโรงงานที่ผลิตอะไหล่เครื่องบิน 

สินค้าที่มีชื่อเสียงคือปีกเครื่องบิน Boeing777 Boeing778 และเครื่องบินน ้า Us-002 และเครื่องปั๊มน ้า มีการใช ้3S 

สะสาง สะดวก สะอาด และท้าการพัฒนาสร้างความแตกต่างใหม้ากขึ นเรื่อยๆ เพื่อให้ลูกคา้พอใจที่สุด 

การไปโรงงานครั งนี ฉันได้เขา้ไปดใูนไลน์การผลิต ซึ่งประทับใจมากได้เห็นเครื่องบินน ้าครั งแรก  



 

 

 

 

 

ประสบการณ์ต่างๆในประเทศญี่ปุ่น 

 ฉันได้มีโอกาสไปสถานที่สวยงามต่างๆในประเทศญี่ปุ่น มีบางที่ที่ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคย 

เห็นมาก่อน อีกทั้งวัฒนธรรมต่างๆของคนในประเทศ ซึ่งฉันก็มีโอกาสได้ไปวัดในเมืองเกียวโต 3 แห่ง 

ที่แรก คือ วัดทองคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือที่นิยมเรียกว่าวัดทองเนื่องจากตัววัดนั้นเป็นสีทองเกือบ 

ทั้งหลังตั้งโดดเด่นเราสามารถเห็นตัววัดสะท้อนกับผิวน้ าได้ด้วยค่ะ 

 

  



 

 

ส่วนวัดต่อไปที่ฉันได้ไป คือ วัดคิโยมิซุ (Kiyomizu Temple) เป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า 

“น้ าบริสุทธิ์” คนไทยมักจะเรียกวัดน้ีว่า “วัดน้ าใส”วัดน้ีเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโตและได้เป็นหนึ่ง 

ในมรดกโลกด้วยสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญของวัดนี้อยู่ที่ศาลาไม้ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาและบริเวณที่น้ า 3 

สายไหลลงมารวมกัน 

 

 

และวัดสุดท้ายที่ฉันได้ไป คือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine) 

หรือที่บางคนเรียกกันว่าศาลเจ้าเสาแดงสุนัขจิ้งจอก การจะเข้าไปถึงตัวศาลเจ้าด้านในต้องผ่านเสา 

โทริอิสีแดงนับพันต้นที่ด้านหน้าจะศาลเจ้าจะมีรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกซึ่งถือว่าเป็นผู้ส่งสารของเทพเจ้าและเรายัง

สามารถเดินขึ้นเขาในพื้นที่ของศาลเจ้าเพื่อไปยังยอดเขาอินาริด้านบนซึ่งจะมองเห็นวิวเกียวโตได้ชัดเจน 

อีกหนึ่งเร่ืองที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากที่นี่คือ การปั่นจักรยานไปมหาวิทยาลัย 

เป็นช่วงที่ฉันต้องประหยัดเงินสุดๆ เพราะเงินใกล้จะหมดแล้ว เลยต้องไปเช่าจักรยาน ไป-กลับ วันละ 100 



 

 

เยน หรือเท่ากับ 30 บาทไทย บางวันหลังจากการเลิกเรียน ฉันก็ได้ปั่นไปข้างๆ แม่น้ าเพื่อดูวิวกับ 

เพื่อนๆชาวญ่ีปุ่น อากาศที่นั่นช่วงแรกหนาว แต่พอสักพักอากาศเร่ิมดีมากๆ ยิ่งตอนที่ปั่นจักรยานกันไป 

รู้สึกสนุกและประทับใจมากๆ 

 

 

และฉันได้ไปเข้าค่ายของ Setsunan University รู้สึกสนุกมาก 

เพราะได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆมากมาย และถือเป็นการพัฒนาภาษาญ่ีปุ่นของฉัน เพราะที่นั่นฉัน 

ไม่สามารถอยู่กับกลุ่มเพื่อนคนไทยได้อย่างเดียว เพื่อนๆน่ารักกันมาก เพราะเขาดูแลฉันเป็นอย่างดี 

ทั้งอาหารการกิน หรือแม้กระทั่งที่นอน ที่คอยแนะน า และพูดคุยกันอยู่ตลอด 

รุ่นพี่เขาก็ได้เตรียมการแสดงให้น้องๆปีหนึ่ง คือเขาได้รวมกลุ่มเพื่อร้องเพลงให้ เป็นค่ายที่ท าให้รู้สึกอบอุ่น 

รวมทั้งสถานที่ยังสวยงาม และบรรยากาศดีมาก เพราะเป็นป่า แต่ปลอดภัย ไม่น่ากลัวเลยสักนิด 



 

 

สิ่งหนึ่งที่ท าให้ฉันประหลาดใจ คือ ห้องอาบน้ า เขาอาบน้ าแตกต่างจากคนไทย 

เพราะเขาสามารถที่จะอาบรวมกันโดยที่ถอดหมดทุกอย่าง แต่แยก ผู้หญิง และผู้ชาย ซึ่งฉันเขินมาก 

ไม่กล้าที่จะอาบ ฉันได้ถามเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งว่า ไม่รู้สึกเขินกันมั่งเหรอ เขาบอกว่า ไม่มีใครมองใครหรอก 

เพราะต่างคนก็ต่างรีบอาบกันหมด ซึ่งสุดท้ายแล้วฉันก็รีบๆอาบตอนที่คนเร่ิมน้อยลงแล้ว  

 



 

 

 

และในค่ายนี้ฉันได้รับความรู้อีกอย่างคือวัฒนธรรมหรือนิสัยในการรับประทานอาหารของเพื่อนชา

วญ่ีปุ่นคือเขาต้องทานอาหารให้หมดไม่ให้ทิ้งโดยไม่รังเกียจว่าอาหารนั้นเป็นอาหารที่เหลือจากการรับ 

ประทานของเพื่อนๆ และน ามารวมในจานเดียวกันโดยฉันก็ร่วมรับประทานกับพวกเพื่อนๆด้วยท าให้ 

เกิดมิตรภาพ ระหว่างเพื่อนชาวญ่ีปุ่น และจากประสบการณ์อันนี้ท าให้ฉันเห็นคุณค่าของสิ่งเล็ก 

ๆที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีสติและพอเพียง  

 



 

 

ความประทับใจ 

 ความประทับแรกของฉันที่จะเล่าให้ฟังคือ เมื่อไปถึงได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ ฉันเกิดอาการปวดท้อง 

เน่ืองจากประจ าเดือน ทุกคนก็ดูเป็นห่วงมาก เพื่อนๆชาวญ่ีปุ่นก็ถามไถ่ว่าไปห้องพยาบาลไหม ไหวไหม 

พอไปถึงห้องพยาบาล ครูในห้องพยาบาลเขาดูแลเป็นอย่างดี พอฉันกลับหอ ก็มีโอบ้าซังหรือคุณป้า 

ที่ดูแลหอ เขาก็เป็นห่วงเช่นกัน ซึ่งสร้างความประหลาดใจกับฉันมากกว่า คุณป้ารู้ได้อย่างไร 

และยังเอาแผ่นความร้อนแปะท้องมาให้ ท าให้ฉันอาการดีขึ้น ฉันประทับใจในความเอ้ือเฟื้อ 

และความเป็นห่วงจากคนรอบข้าง ที่คอยให้ความช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเต็มใจ 

 ความประทับใจที่สองคือ หลังเลิกเรียนของวันหนึ่งมีฝนตก 

ฉันก าลังเดินออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อขึ้นรถเมล์กลับหอ แล้วฉันก็ได้เจอกับนักศึกษาที่รอต่อแถวเพื่อ 

ขึ้นรถเมล์อย่างมีระเบียบ ท่ามกลางฝนที่ตกนั้น มันท าให้ฉันเห็นถึงความอดทน และความมีระเบียบ 

วินัยของคนญ่ีปุ่น ที่ซึ่งอาจจะแตกต่างจากคนไทย 

 

 

 ความประทับใจที่สาม คือ อาทิตย์สุดท้ายก่อนกลับเมืองไทย ฉันได้ไปบ้านของเพื่อนญ่ีปุ่นคนหนึ่ง 

ชื่อ จิฮิโระจัง เขาชวนให้ไปรับประทานทาโกยากิ พอไปถึง คุณแม่ของเขาได้เตรียมอาหารทุกอย่างไว้ 

หมดแล้ว ซึ่งได้เตรียมไว้เป็นจ านวนมากฉันรู้สึกตื่นตามาก เพราะอาหารเยอะมากจริงๆ 



 

 

รวมไปถึงเคร่ืองดื่มที่หลากหลาย พวกเขาท าให้ฉันรู้สึกอบอุ่น และเป็นกันเอง ความมีน้ าใจเหล่านี้สร้าง 

ความประทับใจให้ฉันเป็นอย่างมาก 

 

 

 และความประทับใจอย่างที่สุด คือ การได้มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น 

อาจารย์ทุกท่านให้ความใส่ใจ ในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ โดยที่อยากให้เราได้ความรู้กลับ 

ไปให้ได้มากที่สุด ทั้งในการเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และการใช้ชีวิตประจ าวัน 

โดยการเรียนการสอนเขาไม่ใช่แค่การเรียนอยู่แต่ในห้องเรียน แต่ยังพาไปทัศนศึกษาในโรงงานต่างๆ 

เพื่อให้เราได้พบเห็นกับของจริงจากที่เรียนมา อีกทั้งยังไปแคมป์ที่สนุกสนาน และได้มิตรภาพดีๆกลับมา  

 สุดท้ายนี้ฉันขอขอบคุณโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย ที่เปิดโอกาสให้ฉันได้เจอ 

กับประสบการณ์ดี ๆ อย่างไม่คาดคิดที่จะมีโอกาสแบบนี้ ที่ได้มาใช้ชีวิตและศึกษาเล่าเรียนในประเทศญ่ีปุ่น 

ถึงจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ แต่ฉันก็ได้รับประสบการณ์ที่ดี และข้อคิดต่างๆที่ได้จากชาวญ่ีปุ่น 

ซึ่งฉันจะน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างแน่นอน มันจะเป็นความทรงจ าที่ฉันจะไม่มีวันลืม  



 

 

 

 

 

 

  


