
11/05/2015  

 เครื่องบินลงจอดที่สนามบินฮาเนดะในตอนเชา้ อิตะบาชิซงัมารอรับพวกเราที่สนามบิน เขาคอยดูแลพวกเรา 

และพาพวกเราขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางมาถงึหอพัก พี่คนขับรถช่วยยกกระเปา๋พวกเราทกุคนเลย ตลอดเส้นทางจากสนามบิน 

มาถงึหอพัก เป็นภาพท่ีไมคุ่้นเคยเท่าไหร่ บรรยากาศดูสงบ มีแม่น้า้ไหล่ผ่าน มีลานกวา้งและพื้นที่สีเขียว เรียกว่าผิดจากที่ 

คิดไว้ตอนแรก ระหว่างทางก็มองเห็นฟูจิซงัอยู่ไกลๆ แต่ดว้ยความเหน่ือยเราก็หลับไปตื่นมาอีกทกี็ถงึหอพักแล้ว 

 เวลาสายราวๆเก้าโมงเช้า เมื่อถึงหอพักก็ได้รับการต้อนรับอย่างทีจ่ากผู้ดแูลหอและมาซัง 

มาซงัเป็นคนจีนที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่น เธอช่วยเหลือเรามากมาย ในตอนแรกก็คือแปลญี่ปุ่นเป็นองักฤษให้เราฟัง 

ผู้ดูแลแจกกุญแจห้องและแนะน้าวีธีใช้กุญแจ รวมถงึส่วนตา่งๆของล๊อบบ้ี ท่ีขาดไม่ได้เลยคือที่ทิ้งขยะ 

อย่างที่รู้กันวา่ญี่ปุ่นแยกขยะหลายประเภทมาก (อาจจะแยกถึงโมเลกุลเลยฮาๆ) มีคู่มือการแยกขยะให้ทุกคนเป็นเล่มๆ 

หลังจากนั้นก็ปล่อยพวกเราขึ้นห้องเพื่อพักผ่อน แตย่ังไม่ทันจะจัดของใหเ้สร็จดี 

ก็ต้องรบกวนมาซงัเรื่องระบบไฟฟ้าและการใชเ้ครื่องมือในห้อง พอเสร็จแล้วจงึได้เวลาอาบน้้าเสียที 

 มาซงัถามทุกคนเรื่องอาหารกลางวัน นี่เป็นมื้อแรกที่จะไดก้ินในญีปุ่่น เราบอกวา่อยากกินสลัดมันฝรั่ง 

เพราะเบนโตะญี่ปุ่นผักน้อย เมื่อถึงตอนเที่ยง มาซงักลับมาที่ห้องพร้อมอาหารของนักศกึษา 6 ชีวติ 

เหลือเชื่อมากทีเ่ธอถือของเยอะได้ขนาดนี้ แต่ละคนจะได้รับอาหารคือ เบนโตะ สลัด น้้าผลไม้ โยเกิร์ตและเค้ก 

ให้ตายสิมันเยอะมาก ส่ังไปสองได้มาล้าน (เธอกลัวเราไม่อิ่ม) มาซังเขา้มาที่ห้องเราอีกครั้งเลยมีโอกาสพูดคยุกัน 

ถึงจะไม่สามารถเขา้ใจได้ทั้งหมดแต่ก็สนุกที่ได้คยุ หลังจากนั้นเธอก็ขอตัวไปท้าธุระ เมื่อกินข้าวเสรจ็เราก็นอนต่อทันที 

 บ่ายสอง คุโดซ้ังมารับที่หอเพื่อพาพวกเราศึกษาเส้นทางที่ต้องใชต้ลอดระยะเวลาที่อยู่ที่น้ี คุโดซ้ังพาขึ้นรถบัส 

(ประมาณรถเมล์ไทย) เริ่มดว้ยของเดด็ของเด็กหอคือ 7-11จากนัน้ก็พาเดินไปท่ีสถานีรถไฟทาคาโนะได 

ขึ้นรถไฟไม่นานก็ถงึสถานีโคะคุบนุจิ เป็นสถานีท่ีตดิกับห้าง คุโด้ซงัพาเดินดูร้านค้าและให้ซื้อของทีต่้องใช้เพิม่เตมิ 

จากนั้นคุโด้ซังก็พาพวกเราไปพบอาจารย์คิชเิพื่อทานมื้อเย็น 

 มื้อเย็นทางที่ร้านชูซใินห้างมารุยมารุย (คิดว่าหลายคนคงรู้จักในนามโอ้ยโอ้ย ฮาๆ) มีนกัศึกษาจากโตเกียว 

เคย์ไซรว่มโต๊ะดว้ย ทา้ให้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนญี่ปุ่นมากมายแบบนี้สนุกมากๆ กว่าจะกินกันเสรจ็ก็ดึกมากแล้ว 

อาจารย์และพวกนักศกึษาเดินมาส่งพวกเราถึงปา้ยรถบัสเลย ระหว่างทางกลับพวกเราแวะ7-11 ซื้อข้าวกล่องไว้ 

เป็นมื้อเช้า ซื้อน้า้ขวดลิตรไว้ดืม่ ถึงจะดูยากล้าบากแตก่็สนุกไปอกีแบบ 



12/05/2015 : Welcome Party 

วันน้ีเราตื่นเชา้มาก ต้องมารอลงทะเบียนเรียนปีสาม ล้าบากแท้ ยงัดีที่มีอาหารเช้าทีซ่ื้อมาเมือ่วานอยู่ 

ที่หอพักเขามีไมโครเวฟไว้ใหใ้ช้ทกุห้องเลย สะดวกมากๆ อุปกรณท์้าครัวก็มี แตว่่าใครจะท้ากันล่ะ?! 

พอสายๆคุโดซ้ังกม็ารับพวกเราเดนิทางไปมหาวิทยาลัย มื้อเทีย่งกฝ็ากท้องกับ7-11ตลอด เรามีโอกาสเข้าไปน่ังกินข้าว 

(ที่ซื้อมา) ในตึกทีคุ่โด้ซังทงานอยู ่

เวลาบา่ยโมงพวกเราได้ไปพบอาจารยช์ิบาตะ และนักศึกษาบางคน เขากล่าวต้อนรับและแนะน้ากา้หนดการ 

คร่าวๆทีจ่ะต้องท้าในสัปดาห์น้ี และหลังจากนั้นเขาได้พาพวกเราเข้าไปยังห้องเรียนท่ีเขาสอน แบ่งกลุ่มออกเป็นสามกลุ่ม 

และให้นักเรียนญี่ปุ่นพาเดินชมมหาวิทยาลัย 

เราเดินชมหลายๆตกึเพื่อจะได้รู้วา่ต้องมาเรียนตกึไหนบ้าง ท่ีประทบัใจมากๆก็คือห้องสมุดและโรงอาหาร 

พูดถึงห้องสมุดก่อน เราเข้าใจว่าเขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึง่ใหค้วามสา้คัญกับเรื่องการเรยีนมาก ห้องสมุด 

ที่น่ีมีหนังสือเยอะ และใหญ่มากๆ อีกทั้งยงัมีชั้นวางหนังสือแบบเล่ือนได้ที่เคยเห็นแต่ในทีวี การที่ได้มาเห็นของจริง 

และได้สัมผัสแบบนี้ ดีใจมาก เสยีดายที่ไม่ได้ถ่ายรูป ส่วนโรงอาหารก็ประทับใจของถูก จะมีอาหารเช้าราคาร้อยเยนขาย 

เด็กหออยา่งเรานี่ ตาลุกวาวเลย แล้วก็มีอาหารให้เลือกเยอะมากๆ จนเราอยากจะกินมันซะตอนน้ันเลย ไม่ไปปาร์ตี้ละ ฮาๆ 

เมื่อชมรอบๆมหาวิทยาลัยเสร็จ กลับมาที่ห้องเรียนกม็ีกิจกรรมใหท้้าร่วมกับคนญี่ปุ่น เขาใหเ้ราจับกลุ่มกัน 

คุยแลกเปล่ียนเรื่องราวที่คดิวา่อกีฝ่ายไม่เคยรู้มาก่อน เราได้จับคูก่ับน้องมาย พวกเราสองคนไม่ไดเ้ก่งมาก แต่น้องมาย 

สนุกที่ได้คุย น้องพูดถึงส้มตา้ และพูดถึงวิธีการท้า เราเลยเสริมวิธกีินด้วยมือ ดูคนญี่ปุ่นจะแปลกใจเหมือนกัน 

คุยกันได้ไม่นานก็ไปปาร์ตี้ต้อนรับ มีอาจารย์มากมายหลายท่านมาร่วมงานและนักศกึษาชาวญี่ปุน่บางคน 

ตลอดงานก็ได้คุยกับคนญี่ปุ่น สนุกมากๆ ถึงจะไม่เก่งญี่ปุ่นแต่ก็คยุอังกฤษปนๆกันไป 

พองานเลิกพวกเราก็ได้ขอเก็บอาหารที่เหลือจากงานเลี้ยงกลับห้อง เพื่อนชาวมาเลเซีย เอ็กซว์ิง 

บอกว่าถึงอาหารเหลือทางผู้จดักท็ิ้งอยู่ เอากลับไปกินต่อดกีวา่ เราเลยเอากลับมาไวเ้พื่อเป็นอาหารเช้าของวันถัดไป 



13/05/2015 : All of tea 

 วันน้ีมีคลาสรว่มกันกับคนญี่ปุ่นตอนเช้า พวกเราต้องเดินทางไปเรยีนด้วยตัวเองครั้งแรก กเ็หน่ือยอยู่ 

เพราะมหาวิทยาลัยดันอยู่บนเขาเนี่ยสิ ฮาๆ คาบแรกของเรา อาจารย์อิชิบาตะนา้สินค้าชาเขียวหลายๆรสชาติมาใหช้ิม 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนญี่ปุ่น คนญ่ีปุ่นเองก็ชอบชาเขยีนหวาน แตค่วามหวานของเขาไม่หวานเท่าของไทย 

 พอตอนเที่ยงก็กินขา้วกับคนญี่ปุน่ ตอนบ่ายเรยีนเกีย่วกับหวัข้อการขายชาญี่ปุ่นในไทย คนญ่ีปุ่นบอกว่าเคย 

ท้าตลาดชาในไทยแตก่็ล้มเหลว เขาเลยให้พวกเราแสดงความคดิเห็นกันว่าจะขายชายงัไง ถือเป็นการเรียนที่ปวดหัวมากๆ 

แต่ก็สนุกแบบเครียดๆ หลังจบคาบนี้ อาจารยช์ิบาตะก็มาพูดถึงช่วงการเปล่ียนยุคจากระบบอนาล็อคสู่ยุคดจิิตอล 

 เรียนเสร็จตอนเย็นพวกเรากเ็ดินทางกลับที่พักกัน พวกเราตกลงเดินไปกินราเมงที่อยูใ่กล้ๆหอพัก ระหว่างทาง 

ก็ได้แวะดวูัดทีด่้านในท้าเป็นสุสาน เป็นครั้งแรกที่ไดเ้ห็นสุสานใกล้ขนาดนี้ เมื่อไปถงึร้านราเมงพวกเราก็ส่ังมากินกัน 

ชามค่อนข้างใหญก่ินชามเดียวกอ็ิ่มมากแล้ว จากนั้นก็แวะร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อข้าวเช้าของวันถัดไป 

 

14/05/2015 : Tea time with Totoro 

 ตอนเชา้คาโยะซงัมารับที่หอพกัเพื่อพาพวกเราไปเขา้ร่วมพีธีชงชา เดินทางด้วยรถไฟไปลงที่สถานีโออิคุโบะ 

ทีส่ถานีมีอาจารย์ชิบาตะมารอรับพวกเราไปยังร้านทีจ่ัดทา้พิธีชงชา เมือ่ไปถึงพวกเราก็ได้เดินดูร้านซึ่งขายอุปกรณ์ชงชา 

เยอะมาก เป็นของท้ามือที่สวยงามจึงมีราคาแพง จากนั้นพวกเรากไ็ปยังที่จัดพิธชีงชา พิธีชงชานั้นจดัท้าเพื่อต้อนรับแขก 

ส้าคัญ และยังถือเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดว้ย ขนมวากาชิในพิธีจะมีรสหวานมากเพื่อเวลาดื่มชาจะได้พอดีกัน 

พวกเราได้ร่วมทัง้แบบทางการและทั่วไป แบบทางการจะเป็นห้องเส่ือทาทามิแล้วนัง่ท่าเทพธิดา ส่วนท่ัวๆไปก็นั่งบน 

เก้าอีม้ีโต๊ะ 

 ตอนเที่ยงแวะกินข้าวที่ห้างตรงสถานีมติากะ จากนั้นเดินทางไปยงัจิบิมวิเซียม อาจารย์ปล่อยให้พวกเราเดิน 

จนถึงส่ีโมงเย็น ขา้งในอาคารห้ามถ่ายรูป พวกเราแยกกันเดิน ส่วนตัวกเ็ดินเรื่อยๆรอครบเวลา ข้างในก็มีห้องตา่งๆที่ 

จ้าลองห้องนักเขียนมา มีที่ใหเ้ด็กเล่น มีขายของฝากและหนังสือ แต่ที่ชอบมาคือชั้นบนมีหุ่นยนต์อยูด่้วย 

 ตอนเย็นหลังกลับจากจิบิมวิเซียม ระหว่างทางเดินกลับหอ ก็แวะซื้อผักผลไม้ เราเองก็เขา้ซุปเปอร์ซื้อของ 

และข้าวกล่อง จากนั้นรุ่นพ่ีคนไทยก็ติดต่อมาวา่จะชวนไปกินขา้วเย็นกัน พวกเราจงึรีบกลับหอพัก แต่ที่ตลกมากๆ 

คือเมื่อถึงหอ สุดท้ายเพื่อนชาวมาเลเชีย เอ็กซ์วิน ของเราก็พาเดินกลับมาสถานีทาคาโนะได เล่นเอาปวดขาไปเลย 

เราสั่งขา้วผัดถูกๆกินด้วยความจน แต่เอ็กซว์ินเห็นแล้วคงสงสาร เลยเล้ียงไอติมกับไก่ทอด ฮาๆ จากนั้นกินเสร็จ 

ก็กลับหอกัน 



15/05/2015 : Time to study……and go to Shinjuku 

 วันน้ีต้องตื่นเชา้มากๆเพราะเรียนเก้าโมง เราอุ่นขา้วกล่องทีซ่ื้อมา ส่วนคนอื่นจะไปกินขา้วเชา้ร้อยเย็น 

ที่มหาวิทยาลัย เมื่อถงึก็กินขา้วทีโ่รงอาหาร จากนั้นก็ไปเรียนกัน ตอนเช้าเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบทัว่ไปท่ีใช้ในชีวิตประจา้วัน 

อาจารย์ชื่อมาเอดะใจดมีาก มีใหดู้รูปภาพดูข่าวแล้วก็มาคุยตอบคา้ถาม เมื่อเรียนเสร็จก็มีอาจารยท์่านนึงชวนไปกิน 

ที่ร้านข้าวคาราอาเกะหนา้มหาวทิยาลัย อาจารยเ์ล้ียงขา้วพวกเราทุกคน ไก่ทอดทีเ่ราสั่งอร่อยและชิ้นใหญ่ ไม่เหมือนไทย 

เลย 

 ตอนบา่ยนัง่ฟังบรรยายเรื่อง ICT เป็นความรูใ้หม่ส้าหรับเรามากๆ ท้าให้รู้วา่ประเทศญี่ปุ่นก้าวหน้าไปไกล  

ทั้งเรื่องความคมชัดทวีีที่วางแผนไว้ล่วงหน้า ทา้ให้รู้วา่รัฐบาลญี่ปุน่ตั้งใจพัฒนาประเทศมาก เมื่อบรรยายเสร็จ 

อาจารย์ซาโตะก็พาพวกเราไปเดนิสวนใกล้ๆกับสถานีโคะคุบุนจิ ไม่ใหญ่มากแต่ต้นไม้เยอะสุดๆ พอเดินครบรอบ 

แล้วพวกเราจึงมุง่หน้าไปชินจุกุตอ่ 

 มาถงึก็เย็นแล้ว คนก็เยอะมากๆ นัดเจอกับพวกเบ้นซ์และรับของกนัเสร็จก็ได้เวลาเทีย่ว ถงึตรงนี้ก็แยกเป็น 

สองกลุ่ม กลุ่มสาวๆไปซื้อเส้ือผ้า กับกลุ่มสายโหดหน่อยก็มาสติแตกกันที่เกมเซ็นเตอร์ค่ะ เดินมันทกุชั้น 

ตั้งแต่บนสุดยันชั้นใต้ดิน เราไม่คอ่ยได้เล่นเท่าไหร่ อาจจะเป็นเพราะวา่เพิง่จะมาเมื่อเดือนสามรอบนึงแล้ว 

อยู่ในตกึเกมส์กันนานอยู่ พอเย็นก็ไปกินสุกิยะกัน ถกูและอร่อยมาก จากนั้นก็ไปถ้้า(ลูก)เสือ เสียทรพัย์ไปนิดหน่อย 

พวกเราเดินกันเสร็จแลว้ก็วา่จะกลับก่อนกลุ่มสาวๆ ฝ่ายนั้นช๊อปกนัหนักน่าดู พอกลับถงึห้องก็นอนสลบ 

 

16/05/2015 :งานแต่งงานท่ีมีสักขีพยานนานาชาต ิ

 วันหยุดไม่ยอมหยุด ออกไปเที่ยวฮาราจุกุกับศาลเจ้าเมจิ ท้าให้ไดเ้ห็นงานแตง่งานแบบญี่ปุ่น 

ส้าหรับเราแล้วคิดว่าเป็นอะไรท่ีงดงามและดูมคีุณคา่มากๆ ที่แอบข้าคือมชีาวตา่งชาตมิากมายถา่ยรูปคู่แต่งงาน 

ตลอดทางเดิน ระหวา่งทีดู่ๆกค็ิดนะว่าทา้ไมผู้หญิงต้องใส่เครื่องเยอะ ทั้งหนักทั้งเดินล้าบาก ผู้ชายก็สบาย 

เป็นข้อสงสัยที่ยงัไม่ได้ค้าตอบเลย 

 พวกเราซื้อของที่ฮาราจกุุจนค่้า เราเองก็ได้พวกขนมคิทแคทมาฝากแม่ ระหวา่งทางกลับหอเพื่อนกด็ันลืมของ 

จากนั้นนางก็ลงรถบัสกลางทางแล้วก็กลับไปเอาของ โชคดมีากที่เจอ 



17/05/2015: Go to Meguro and Nakano 

 วันน้ีได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของอาจารย์ทาจิมะ ตัง้อยู่ที่เมกุโระ ระหว่างเดินทางไปก็แวะชมตกึใหญ่ๆ 

เหมือนโรงแรม ในอาคารมีการตกแต่งที่สวยมาก เดินๆอยู่กเ็จอคูแ่ต่งงานอีก จดังานท่ีนี่ได้ต้องมีเงนิมากแน่ๆเลย 

จากนั้นก็ออกจากตึกเดินไปดูวัดและศาลเจา้ระหวา่งทาง วันน้ีมีคนมาตัง้แผงขายของมากมายที่ลานกวา้งของวัดดว้ย 

เสียดายที่ไม่ได้เดินดู เราเดินเจอแล็ปเล็กๆเกีย่วกับพยาธดิ้วย คนทั่วไปก็สามารถเขา้ไปชมได้ รู้สึกแปลกใจ 

อยู่หรอกวา่มีสถานท่ีแบบนี้อยู่ดว้ย 

 เดินทางมาถึงบา้นของอาจารยก์บ็่ายได้แล้ว คุณภรรยาได้ท้าอาหารไว้มากมาย พวกเราไดก้ินข้าวรว่มโต๊ะกับ 

อาจารย์และลูกชาย ชื่อฟมุิฮิโระ เรานั่งข้างกันแต่ก็ไม่ค่อยได้คยุกัน ฟุมิฮิโระเขินไม่ก็อายแน่ๆเลย พอกินเสร็จกเ็ดินผ่าน 

ห้องฟุมิฮิโระ พอมองเขา้ไปก็เห็นรูปตัวการ์ตูนและฟิกเกอร์มากมาย ไปๆมาๆก็นัง่คุยเล่นในห้องนอนฟุมิฮิโระ 

ตลอดจนกลับเลย 

 หลังออกจากบ้านอาจารย์ก็ไปนากาโนะบอร์ดเวย์ ขายของเล่นและหนังสือเต็มเลย เราก็ได้หนังสือมาสองเล่ม 

เท่านั้น จากนั้นอาจารยก์็พาไปร้านเมดคาเฟแ่มวด้า ก็สนุกอยู่หรอกนะ แต่บุหรี่เยอะไปหน่อย สุดทา้ยก็นัง่รถไฟกลับกัน 

วันน้ีหมดแรงเลยจริงๆ 

 

18/05/2015 : ความสวยงามอยู่ไม่ไกล 

 วันน้ีเป็นวันดีมาก มีเรยีนตอนเชา้เสร็จตอนบา่ยกว็า่ง วันนีเ้รียนญี่ปุ่นกับการตลาด บอกตรงๆวา่ไม่รู้เรื่องเลย 

แต่ก็ตัง้ใจฟังก็ไดค้วามรู้มาเหมือนกัน เรียนญี่ปุ่นเสร็จอาจารย์คาโตะก็เอาสลัดมาให้พวกเราทานกนั ดีใจมากค่ะ 

จากนั้นพอเรียนวชิา ชว่งบา่ยเสร็จอาจารยช์ิบาตะก็พาไปศาลเจา้ใกล้ๆ สวยมากๆ สงบ อากาศดี จากนั้นพวกเราก็ 

เดินกลับสถานีโคะคุบุนจิ แวะห้างมารยุมารยุจากนั้นกก็ลับหอพัก 

19/05/2015 : เอโดะยงัคงเหมอืนเดิม 

 วันน้ีพอรู้ว่าจะไปเอโดะเท่านั้นแหละค่า ตื่นเต้นสุดๆค่ะ อารมณ์เหมือนตามรอยเนื้อเพลงค่ะ  

อาจารย์ชิบาตะพาไปท่ีเมืองเอโดะ ทางญี่ปุ่นท้าเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ง่ายๆคือไม่ได้ยกสิ่งของเขา้ตู้แต่เปน็การสร้าง 

ตู้ครอบส่ิงของ เรากเ็ดินดูอาคารสมัยก่อนกัน อาจารย์คอยอธิบายให้ตลอด ได้ความรู้มาเยอะมากๆเลยค่ะ 

จากนั้นอาจารย์กเ็ล้ียงขา้วเที่ยงอกีเหมือนเคย 

 หลังจากกลับมาถึงมหาวิทยาลัยก็ฟังนักเรียนญี่ปุ่นบรรยายเรื่องการบริการของดิสนีย์ ชอบมากค่ะ 

ชอบจริงๆเป็นความรูใ้หม่อกี หลังจากฟังพรเีซ้นจบก็แยกย้ายกันกลับ แต่วันนี้คนญี่ปุ่นชวนไปกินเล้ียงกับคนญี่ปุ่น 



 ตอนเย็นท่ีร้านเกือบแตกเลยนะ เพราะจากที่ตา่งคนเงยีบๆกัน จู่ๆพอไปกินข้าวดว้ยกันก็คยุกันเยอะขึ้น 

ได้คุยญี่ปุ่นแบบไม่หยุดนี่ท้าเอาปวดหัวเลยนะคะ แต่ก็สนุกมาก 

20/05/2015 : กิโมโนกับดอกไม้ 

 ตอนเชา้มีคลาสคุยกับคนญี่ปุ่นเรือ่งจะขายชาญี่ปุ่นอยา่งไรในไทย เราก็ได้เล่าเรื่องตลาดชาไทยเป็น 

ยังไงให้คนญี่ปุ่นฟัง เขากแ็ปลกใจอยู่บ้าง แต่นี่แหละไทยสไตล์ 

 หลังจากจบชั้นเรียนพวกเราได้ไปใส่ชุดกิโมโนกัน ใส่กี่ครั้งก็ไม่ชินเพราะทั้งร้อนท้ังอดึอัด 

คนที่แต่งตัวให้พูดอังกฤษเกง่มากๆ พอถามเลยรู้วา่ท้างานกับบริษัทท่ีต้องติดต่อกับตา่งชาติบ่อยๆเลยพูดได้ดี 

จบกิจกรรมใส่กิโมโนก็ไปจดัดอกไม้กัน อิเคบานะ เราตัง้ใจจดัมากๆ อยากจะสื่อความรู้สึกออกมาผ่านดอกไม้ 

 

21/05/2015 : ประชุมชาระดับผู้บริหารกับนั่นรถไฟหรือปลากระป๋องคะ!? 

 อาจารย์คาโตะมารับพวกเราเข้าชินจุกุ มีโอกาสได้นั่งรถไฟสายเคย์โอ ไม่เคยขึ้นสายนี้และอาจารยบ์อกว่าถูก 

กว่าเจอาร์ดว้ย พอไปถึงชินจุกุก็ตอ้งอึ้ง เพราะคนน้อยมากๆ ก็เดินเล่นกันจนถึงเที่ยง อาจารย์พาไปกินบุฟเฟ่ต์ร้านนงึ 

ถ้าจา้ไม่ผิดกต็ึกปาร์โก้นี่แหละ พอกินเสร็จก็ไปร่วมประชุมชากัน 

 เป็นช่วงเวลาที่เครียดมากที่สุดเลย ระดับคนใหญค่นโตคุยกันเรื่องธุรกิจชา คุยกันจริงจังและก็ได้รับ 

แนวคิดแลกเปล่ียนกัน ถงึจะอดึอดัและชวนเป็นลมอยู่เนื่องๆก็ทนได้ค่ะ ถือเป็นประสบการณ์ดีๆ 

หลังเสร็จก็ไปเดินเล่นกันในเมือง ก่อนกลับก็ได้แวะไปถ้า้ลูกเสืออีกที่ และไปดูหัวก๊อตซิล่ามาด้วย 

 ที่สุดของวันน้ีคือระหว่างกลับขึ้นไม่ทันขบวนรถไฟท่ีแน่นมาก เพื่อนกับอาจารย์ขึ้นไปและเล่าให้ฟังว่าคนเยอะ 

มากโดนเบียดจนแบนกันเลย แตเ่ราขึ้นขบวนหลังจากนั้นคนก็โล่งค่ะ ปลอดภัยถึงหอ 

 

22/05/2015 : เยีย่มเพื่อนบา้นที่เอบีเค 

 วันน้ีเรียนญี่ปุ่นเรื่องอาหารไทยกบัอาหารญี่ปุ่น กลุ่มได้แกงไทย อธิบายยากมากเลยโดยเฉพาะส่วนประกอบ 

คือเราไมค่่อยกินแกงไทยเท่าไหร่ ก็ช่วยกันอธิบายนะ ไดกิคงุกช็อบมากเลยมะเขือเปราะ 

 เรียนเสร็จกเ็ดินทางไปสุกาโมะ ไปท่ีเอบีเคเยี่ยมชมทีเ่รียนภาษา ถา้ให้พูดตรงๆก็คือตอนน้ีล้มเลิก 

เรื่องการสอบทุนไปแล้ว เลยไม่ไดต้ื่นเต้นมากเท่าไหร่  แต่ก็ท้าให้รู้เรื่องราวทีม่าของตราสัญลักษณ์ของสถาบัน 

จากนั้นก็ลากลับ เพราะตอนเทีย่งๆทุกคนหวิกันจนหมดแรงแล้ว 



 อาจารย์เล้ียงข้าวเทีย่งคือแกงกระหร่ี จากนั้นพาไปเดินถนนท่ีมีของขายเยอะแยะ เป็นถนนท่ีผู้สูงวัยชอบมาเดิน 

เรียบๆสงบสุข จากนั้นแวะเที่ยงทีค่ิจิโจวจิต่อ สนุกมากค่ะ ไปล่าหนังสือมาได้สามเล่ม จากนั้นก็ซมซานกลับมาหอ 

 

23/05/2015 : เจอกันอกีแล้วนะสาม!ี 

 วันน้ีวันเทีย่วค่า อาจารยช์ิบาตะน้าเที่ยว ประเดมิกันท่ีแรกเลย ที่อิมพิเรียล พาเลซ โตเกยีว ดีใจมากเลยค่ะ 

ที่ได้มาอีก แล้วเดินเข้าไปถงึตรงที่มองเห็นตัวอาคาร จากนั้นก็ไปโตเกียวสกายทรี การมาเที่ยวกับอาจารย์นี่ดีมากเลยค่ะ 

ไม่ใช่แคถ่่ายรูปจากข้างนอก แตย่ังพาขึ้นไปถงึจดุชมวิว คือแถวยาวมากๆเลยนะคะแต่เด็กไทยกลุม่นี้ 

ก็ได้ขึ้นอย่างงา่ยดายค่ะ มาครั้งทีแ่ล้วได้แค่ยืนดูจากข้างนอกเอง ฮาๆ จากนั้นก็กินขา้วใกล้ๆวัดอาซากุสะ 

วัดนี้คนไทยเยอะมาก แต่ไมม่ีเวลาเดินดูเทา่ไหร่ ก็ได้เข้าไปไหว้พระและกินเมล่อนปัง 

 เดินทางจากอาซากุสะโดยการน่ังเรือมาถึงโอไดบะ จากนั้นต่อดว้ยรถไฟฟ้ายูริคาโมเมะ ก็นัง่เข้าไปถงึ 

ไดเวอร์เจนท์ค่ะ อาจารย์พาไปดกูันดั้มสูงเท่าตวัจรงิ รอบน้ีมาทันเห็นมือขยับดว้ยค่ะ ปลาบปล้ืม จากนั้นอาจารย์ 

ก็ขอตัวกลับ ส่วนตัวก็ไม่ได้ไปวีนสัฟอร์ทหรอกค่ะ เดินไปไกลและก็มีแต่ของช๊อปผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ 

เราเลยนัง่กินนัง่เล่นอยู่ตรงกันดัม้จนถึงเวลานดั จริงๆอยากดูโชว์นะแต่ก็ดกึ เอาไว้คราวหน้าๆละกัน 

 

24/05/2015 : Keep clam and go to Akihabara!!! 

 วันน้ีไปตลาดอาเมโยโกะกันค่ะ รูสึ้กดีมากค่ะที่มารอบนี้ได้มาตลาดสักที ครั้งที่แล้วติดฝนเลยไม่ได้ไป 

เสียดายมาก เดินๆดูของกันสักพกัก็แยกกันเป็นสองกลุ่ม เรามาอากิบะต่อ เขาปิดถนนกัน เดินสนุกมากค่ะ 

แล้วก็ได้ไปคันดะดว้ย ถงึจะไม่ไดข้ึ้นทางบันไดไอดอลกเ็ถอะคะ่ เพราะคราวนี้มาอีกทาง เราก็ไปอีเวน้ท์เล็กของเลิฟไลฟ์ค่ะ 

ส่ังน้้านิโกะมากินท้าเอาสตั้นเลยค่ะ ชานมเย็นดีดีนี่เอง ฮ่าๆๆ เดินกลับมาที่อากิบะอีกครั้ง เขา้ห้างซื้อหูฟังใหม่ 

จากนั้นก็กลับหอค่ะ 

 

25/05/2015 : วิ่งสิโอ๊ค วิง่สิ! 

 ตอนเชา้มเีรียนญี่ปุ่นแค่นั้น จากนั้นก็ว่าง เราเลยไปกินข้าวเทีย่งกนัท่ีมอสเบอร์เกอร์ 

จากนั้นก็ไปนากาโนะบอร์ดเวย์กบัแทนอีกครั้ง แทนไปดูโมเดลส่วนเราก็ไปหาหนังสือ แต่ระหวา่งทีก่้าลังดูโมเดลกันอยู่ 

ก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้น ตอนน้ันตกใจมากค่ะ กลัวไปหมด คิดอย่างเดยีวคือออกจากตกึด่วนๆแล้วคนญี่ปุ่นคือนิ่งมาก 

ยืนอ่านหนังสือดูของต่อ ในขณะที่เด็กไทยสองคนสติกระจายแลว้ คือหมดอารมณ์เดินต่อแล้วคะ่ ไม่ไหวแล้ว 

กลายเป็นว่ารีบกลับหอแทน 



26/05/2015 : ไปดูโรงงานกันเถอะ 

 ตอนเชา้ได้เรียนบัญชีค่ะ ดใีจมากๆเลยค่ะ ตั้งแต่เรียนมาบัญชคีือรู้เรื่องค่ะ (สาขาบัญชีนี่) 

จากนั้นอาจารย์อิตาบาชิพาพวกเราไปกินเนื้อยา่งคะ่ อร่อยมากๆเลย พอเที่ยงเรากเ็ดินทางไปชมบริษัทเคยีวไซคะ่ 

เป็นบริษัทซ่อมแซม สร้าง พัฒนา อุปกรณ์ทางการแพทย์คะ่ ได้ชมชั้นต่างๆ และได้ดูการทดสอบหุ่นยนต์ดว้ย 

ขากลับจากโรงงานก็แวะวัดนึงคะ่ จ้าไม่ค่อยได้เพราะเดินตามแบบหิวข้างค่ะ แต่ทีว่ัดนั้นดอกไฮเดรียนเยียสวยมากคะ่ 

แถมกา้ลังจะมีงานเทศกาลดว้ย พอเริ่มเย็นพวกเรากก็ลับหอค่ะ 

 

27/05/2015 : ท้างานจรงิจงั 

 ต้องท้าสไลด์น้าเสนอโปรเจคแบบน้ียากมากค่ะ ทั้งวันก็นั่งคุยนั่งท้าสไลด์กับคนญี่ปุ่น 

ตลอดวันก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ จะมีก็แคต่อนก้าลังกลับหอก็แวะทานข้าวกับคนญี่ปุ่นเสร็จก็กลับหอเลย 

 

28/05/2015 : ไปฟูจิ…ซอฟท์ 

 ไปชมบริษัทฟูจซิอฟท์ที่อากิบะ(อกีแล้ว) ในบริษัทมีหุ่นยนต์และกห็้องประชุมล้้าสมัย อีกทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี 

ก็ล้้ามากค่ะ มีโรงหนงัในตึกดว้ย แถมโรงอาหารก็มีบุฟเฟ่ตด์้วย อยากทา้งานท่ีนี่เลย ตอนเที่ยงอาจารย์คาโตะ 

พาไปทานพิซซา่ญี่ปุ่นที่ตกึไอดอลค่ะ(UDX) จากนั้นพวกเราก็ไปยามาซากิกันต่อ ได้ฟงับรรยายและชมหลังร้าน 

และได้รับขนมปังมาเยอะมาก ชว่ยพวกเราให้ไม่อดไปอีกหลายมือ้เลยค่ะ 

 แยกกับเพื่อนกลับมาที่อากิบะอกีครั้ง และรอบนี้ก็ได้สตารว์ินน่ิงไปแบบงงๆคะ่ 

จากนั้นก็กลับหอพักดว้ยความเพลีย 

 

29/05/2015 : Sarusoba! 

 วันน้ีไม่มีอะไรมากค่ะนอกจากเรยีนและเรียน ส่ิงที่ปลาบปล้ืมใจมากๆคือมีอาจารยเ์ล้ียงข้าวเที่ยงอกีแล้วค่ะ 

ขอขอบคุณจริงๆที่ช่วยให้พวกหนมูีเงินไวด้้ารงชีพอีก มื้อเที่ยงเป็นหมี่เย็นคะ่ อร่อยมากๆเลย 

 

 

 

 



30/05/2015 : let me go~ 

 วันน้ีต้องนา้เสนอโปรเจคแล้ว เปน็เรื่องที่ปวดหัวมากค่ะ เราทา้ได้ไม่ดีเอง ตอนนั้นจา้ได้วา่สมองตัวเอง 

ไม่รับรู้อะไรแล้ว ราวกับวา่ท้างานหนักเกิน หม้อแปลงระเบิดเลยทีเดียว พอผ่านพ้นช่วงเวลาเลวรา้ยไปได้ 

ตอนเย็นกเ็ป็นงานเลี้ยงอ้าลาค่ะ 

 พวกเรากินเล้ียงกันที่ร้านโลกยามะจัง（世界の山ちゃん）แล้วคนญี่ปุ่นก็ใหข้องที่ระลึกมา 

เป็นบอร์ดเล็กๆมีโพสต์อิทเขียนไว้มากมาย อ่านแล้วจะร้องไห้เลยค่ะ จากนั้นเราขอแยกตัวออกมาร้องคาราโอเกะกันค่ะ 

อาจารย์คาโตะร้องเพราะมากสว่นเรากับแทนกแ็ร็พเพลงญี่ปุ่นจนขาดใจเลยค่ะ 

31/05/2015 : ส่งท้ายชวีิตนกัเรยีนแลกเปล่ียน 

 เป็นวันแรกค่ะที่ได้นอนตื่นแบบไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุก ตื่นมาก็สายโด่ แล้วก็นั่งทา้สไลด์ไว้น้าเสนอ 

ในคาบญี่ปุ่นค่ะ นั่งท้าจนถงึบ่ายๆ ก็ออกไปอากิบะ(อีกแลว้) ไปกบัแทนแล้วก็ไปเจอฟา้ที่น่ัน หลังจากเดินแถวนั้น 

เปิดโลกกวา้งกันแล้วก็ไปชินจุกุตอ่ เราได้เล่นแคปซูลกันดั้มแล้วค่ะ สนุกดี จากนั้นก็ไปถา่ยรูปกับเพือ่นค่ะ สนุกมากๆเลย 

 

01/06/2015 : วันสุดท้ายแลว้นะ 

 ตอนเชา้พรีเซ็นต์ญี่ปุ่นค่ะ ยอมรบัว่าท้าสคริปไม่ทันค่ะ สดๆกันตรงนั้นเลย พอตอนเทีย่งอาจารย์คชิกิ็พา 

ไปกินอาหารอิตาเล่ียนค่ะ พอเสร็จจากตรงนีก้็ไปนากาโนะกันอีกรอบ เราก็ไปขายหนังสือเสร็จก็กลับมาหอ 

ตอนเย็นกช็วนเอ็กซ์วินไปกินขา้วกัน เดินกันไกลมากๆ แตก่็คุ้มเพราะจัดหนักกับมื้อสุดทา้ยแลว้ละนะ 

พอกลับมาถงึหอก็จดักระเป๋าถงึตีสามค่ะ 

 

02/06/2015 : กลับมาแล้ว 

 ออกจากหอแตเ่ชา้เลยคะ่ เราก็นอนมาตลอดทางเลย ล้่าลากับอาจารยช์ิบาตะเรียบร้อยก็เขา้ตม.กลับประเทศ 

 

 

 น.ส. ศรินยา เลิศศรีนภาพร 

สาขา AC ชั้นปีที่ 2 


