
7 May 2019 

ทกุคนนดัเจอกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิตอน 6 โมงเช้า เน่ืองจากเคร่ืองออกประมาณ 9 โมงเช้า เราจงึ

ต้องมาเช็คอินล่วงหน้าถึง 3 ชัว่โมง ระหวา่งรอขึน้เคร่ืองเราก็ได้พดูคยุกนั ท าความรู้จกักนัเล็กน้อย เพ่ือนบางคนก็ไป

ถ่ายรูปเลน่กนัในสนามบนิ ส่วนเราก็นัง่คยุกบัเพ่ือนฆา่เวลาไปคะ่ จนถึงเวลาขึน้เคร่ืองบนิ ทกุคนรู้สึกต่ืนเต้นกนัมาก 

มีแตร่อถ่ายรูปวิวนอกหน้าตา่งกนั ไมมี่ใครหลบับนเคร่ืองเลยคะ่ (55555) 

  

อาหารกลางวนัท่ีมาเสิร์ฟบนเคร่ือง เราเลือกเป็นเมนไูก่คะ่ ราดน า้ส้มสายช(ู?) ก็อร่อยดีนะคะ ใครวา่อาหาร

บนเคร่ืองบนิรสชาตแิยเ่ราขอเถียงสดุใจเลย เพราะอร่อยมาก แตส่ว่นตวัท่ีชอบท่ีสดุในเซ็ทนีก็้คือโซบะเย็นคะ่ 

 



พอถึงสนามบนิฮาเนดะ ก็ได้พบนกัศกึษาชาวจีน 2 คนท่ีมาต้อนรับพวกเราตรงล็อบบี ้พวกเขาแจกป้ายช่ือ

และบตัร suica ให้กบัพวกเราทกุคน ซึง่มนัคือบตัรส าหรับใช้บริการรถสาธารณะของญ่ีปุ่ นโดยการเตมิเงินเข้าไปใน

บตัร นอกจากนีย้งัสามารถใช้ซือ้เคร่ืองดื่มจากตู้กดน า้ได้อีกด้วย มนัสะดวกมาก ๆ เลยละ่คะ่ 

 

จากนัน้เราก็นัง่รถของทางสนามบนิ แล้วตอ่รถบสักลบัหอเป็นเวลา 2 ชัว่โมงคร่ึง หอพกัท่ีอยูเ่ป็นหอ 

International House คะ่ มีนกัศกึษาตา่งชาตเิข้าพกัอยูเ่ป็นสว่นใหญ่ แตก่วา่จะกลบัถึงหอก็ดกึมากแล้ว เลยได้ท า

แคเ่ก็บของ อาบน า้ เข้านอน เพ่ือเตรียมตวัออกไปแตเ่ช้าในวนัถดัไปคะ่ 

  



8 May 2019 

 ชว่งสายๆ พวกเรามานดัเจอกบันกัศกึษารุ่นพ่ีและอาจารย์ Sekiguchi เพ่ือไปทานอาหารกลางวนัท่ี Ootoya 

กนัก่อนจะเดนิทางไปท่ีมหาวิทยาลยัคะ่ 

 

 มหาวิทยาลยัโตเกียวเคย์ไซเป็นมหาวิทยาลยัท่ีอยู่บนเนินเขา จากหอเราต้องนัง่รถบสัมาลงท่ีสถานี 

Kokubunji แล้วเดนิขึน้เนินตอ่อีกเป็นกิโล ซึง่แรกๆ ก็ต้องยอมรับเลยคะ่ว่าเหน่ือยมาก แตพ่ออยูไ่ปสกัพกัจะเร่ิมชิน

ไปเอง แตซี่นท่ีต้องเดนิขึน้เนินก็ยงัเหน่ือยอยูดี่นะคะ ใครสขุภาพไมแ่ข็งแรงให้ท าใจไว้ก่อนเลย อย่าลืมเตรียมเงินซือ้

แผน่ยาแปะแก้ปวดไว้ด้วยนะ ต้องได้ใช้แน ่ๆ 5555555555 สิ่งเดียวท่ีเยียวยาจิตใจของเราเอาไว้คือบรรยากาศของ

มหาวิทยาลยัน่ีแหละคะ่ สวยมาก สวยจนไม่อยากกลบัไทย 



  

  

 หลงัจากนัน้ทางนกัศกึษาของท่ีน่ีก็พาเดนิชมมหาวิทยาลยันิดหนอ่ย และพาเข้าไปในห้องสมดุคะ่ จะเป็นตกึ

แยกออกมาเลย มีทัง้หมด 4 ชัน้ ใหญ่โตอลงัการมาก สิ่งท่ีชอบอีกอยา่งหนึง่ของท่ีน่ีก็คือ มีสกายวอล์ค เช่ือมกนัทกุ

ตกึเลยคะ่ สามารถเดินทะลหุากนัได้ตลอด ก็อยากให้มหาวิทยาลยัของเรามีแบบนีบ้้างนะคะ เพราะคิดวา่สะดวกตอ่

การเดนิไปเรียนข้ามตกึมาก ๆ เลย 

 พอตกเย็นหลงัจากเลิกเรียนคลาสภาษาญ่ีปุ่ นแล้ว อาจารย์เขาก็พาพวกเราไปทานอาหารเย็นกนัท่ีร้าน 

Isekai แถวสถานี Kokubunji ก่อนกลบัหอด้วยคะ่ 

 

 



9 May 2019 

 วนันีพ้วกเรามีเรียนภาษาญ่ีปุ่ นกนัในตอนเช้า แล้วตอนเท่ียงก็ได้ไปเรียนท า Okonomiyaki หรือพิซซา่ญ่ีปุ่ น

ท่ี Kunitachi กบัพวกคณุป้าท่ี Hikari Plaza คะ่ คณุป้าใจดีทกุคน ให้เราลองทอดแป้ง พลิกแป้งเอง แล้วในตอน

สดุท้ายก็มากินด้วยกนัพร้อมกบัเทมปรุะคะ่ มีซุปมิโสะกบัโมจิเป็นเคร่ืองเคียงและของหวานด้วย แตท่ี่ประทบัใจท่ีสดุ

ก็จะเป็น Mugicha ท่ีคณุป้าชงร้อนๆ ให้พวกเราด่ืมกนัคะ่ มนัคือชาข้าวบาร์เลย์ท่ีท าจากเม็ดข้าว หอมอร่อย ด่ืมแล้ว

สดช่ืนมากๆ คะ่ คณุป้าเม่ือรู้วา่เราชอบชานีม้าก ก็ใจดีแพ็คถงุชาให้เรากลบัไปต้มด่ืมตอ่ด้วย อยากจะขอบคณุคณุ

ป้าอีกครัง้เลยคะ่ 

  

 ยงัไมจ่บเพียงเทา่นี ้เรายงัได้ไปศกึษาดงูานตอ่ท่ี Railway Technical Research Institute ซึง่อยูใ่นละแวก

ใกล้ๆ กนั ได้ความรู้เก่ียวกบัรถไฟมากมาย ถึงจะไมไ่ด้มีความสนใจในด้านนีม้ากนกั แตก็่รู้สกึคุ้มคา่ท่ีได้มีโอกาสเข้า

ไปเย่ียมชมความล า้สมยัของเทคโนโลยีของเขาคะ่ 

 

 

 

 



10 May 2019 

 วนันีไ้ปเท่ียวกนัไกลหน่อย ต้องนัง่รถบสั ตอ่ด้วยรถไฟแล้วลงใต้ดนิตอ่ มาโผล่ท่ี Tokyo Stock Market หรือ

ท่ีเรียกกนัแบบไทย ๆ วา่ตลาดหุ้น อาจารย์ Itabashi เป็นคนพาพวกเรามาเองคะ่ บอกเลยวา่ได้เปิดหเูปิดตาสดุ ๆ 

ส าหรับนกัศกึษาคณะบริหารธุรกิจอยา่งเรา เพราะได้เข้าไปดตูวัเลขหุ้นท่ีไหลๆ ขึน้ลงอยูใ่นสถานท่ีจริง ตื่นเต้นกวา่ดู

ในจอโทรศพัท์เยอะ! 

 พอได้เดนิทวัร์กนัจนอ่ิมใจ ก็ได้เวลาทานข้าวกลางวนั อาจารย์พามาเดินช็อปท่ี Tokyo Character Street 

ด้วยนะ ถกูใจสายอนิเมะอย่างชาวเราหลายคนแนน่อน มีหลากร้านหลายแนวให้เลือกเข้าไปดขูอง แตไ่ด้ดไูมค่รบทกุ

ร้านจริง ๆ เน่ืองด้วยเวลาท่ีจ ากดั 

  

  



 อาจารย์ยงัพาเราไปท่ีห้างสรรพสินค้า Daimaru ด้วย เป็นห้างท่ีใหญ่มาก ๆ จ าได้วา่มีถึง 13 ชัน้เลย พวก

เราได้เดนิดขูองแตล่ะชัน้นิดหนอ่ย ทานขนมในร้านคาเฟ่ และจบท่ีออกมาเดนิเลน่ใน Imperial Palace คะ่ นา่

เสียดายนิดหนอ่ยท่ีวนันัน้เขาไมเ่ปิดให้เข้าไปดภูายในตวัวงั จงึได้เดนิชมแคข้่างนอกแทน 

 

 แม้จะได้ไปเท่ียวกนัหลายท่ี ก็ยงัต้องกลบัมาเข้าสมัมนาท่ีมหาวิทยาลยัตอ่นะคะ มาพดูคยุแลกเปล่ียน

ข้อมลูกบันกัศกึษาชาวญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัโปรเจคท่ีเราถกูมอบหมายให้ท าคะ่ ซึง่คยุไปคยุมาก็มกัจะได้ออกทะเลมาคยุ

เร่ืองสว่นตวักนัแทน 5555 ก็ไมเ่ป็นไรคะ่คยุได้ ท่ีน่ีเขาอยากให้เราส่ือสารกบัคนญ่ีปุ่ นเยอะๆ อยูแ่ล้ว ไมว่า่จะหวัข้อ

อะไรก็ตาม อย่างน้อยเราต้องได้ภาษากบัความมัน่ใจกลบัไปบ้างคะ่ 

 

 

 

 

 



12 May 2019 

 ถือวา่เป็นวนัท่ีพวกเราตัง้ตารอคอยกนัมากท่ีสดุเลยก็วา่ได้ เพราะเป็นวนัท่ีพวกเราต้องไปเท่ียวแถวภเูขาฟจูิ

กนั โดยวนันีพ้วกเราไปกบัอาจารย์ Obinata พอไปถึงเราก็ไปกินข้าวเท่ียงกนัก่อน เป็นร้านขายอดุ้ง เราสัง่อดุ้งท่ีขึน้

ช่ือส าหรับ Kawaguchiko ก็คือ Houtou มาเป็นชามยกัษ์เลยคะ่ เรากินไมห่มดต้องแบง่กบัเพ่ือนกิน พอกินกนัเสร็จ

เรียบร้อยแล้วเราก็ไปนัง่เคเบิลคาร์ นัง่เรือชมวิวกนัท่ีแมน่ า้ Kawaguchiko แวะดรููปภาพสวย ๆ ท่ีพิพิธภณัฑ์ก่อนจะ

กลบัมาท่ีพกัแล้วออกไปทานอาหารค ่ากบัอาจารย์ 

  

  



13 May 2019 

 วนันีเ้ราไปเดนิชมโรงงาน Kewpie หรือบริษัทท่ีเราคุ้นหกูนัเพราะเป็นช่ือย่ีห้อมายองเนสคะ่ ท่ีน่ีไมไ่ด้ท าแค่

มายองเนสอยา่งเดียวแตย่งัท าผลิตภณัฑ์อ่ืนด้วย เชน่ ซอสเทริยากิ ครีมช็อกโกแลต น า้ผลไม้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คดิว่าเป็นบริษัทท่ีสดุยอดมากเลยนะ เขาพยายามใช้ทรัพยากรท่ีมีให้ไมส่ิน้เปลืองอยา่งเชน่ ไขห่นึง่ฟอง ก็สามารถ

เอาไปท าประโยชน์อยา่งอ่ืนได้อีกหลายอยา่งนอกจากมายองเนส เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมจริง ๆ คะ่ 

 

 ทีนีท้างอาจารย์ Kato เขามารับเรา ให้เราเลือกวา่จะเท่ียวตอ่หรือจะกลบัพร้อมกนักบัเขา ซึง่เราเลือกไป

เท่ียวกนัตอ่คะ่ มาทัง้ทีก็ต้องเอาให้คุ้ม 5555555 แตว่่าเราไมไ่ด้ไปท่ีสวนสนกุ Fuji Q Highland ตามตารางนะ เรา

เลือกไปเท่ียวท่ี Music Forest Museum คะ่ สวยมาก เป็นสวนดอกไม้และมีเพลงเปิดสไตล์คลาสสิคหน่อยๆ ดอกไม้

ท่ีน่ีก็ปลกูตามฤดกูาลด้วยนะคะ ใครชอบถ่ายรูปเราก็ขอแนะน าให้มาท่ีน่ีเลย 



  

  

 

 

 

 

 

 



14 May 2019 

 พวกเรากลบัมาเรียนท่ีมหาวิทยาลยัตามปกติ เตรียมท าสไลด์ส าหรับงานพรีเซนท์ แล้วก็เข้าสมัมนา

เหมือนเดมิ ท่ีพิเศษขึน้มาก็คือ อาจารย์พาเราเข้าไปดภูายในครัวของร้านเบเกอร่ี Quignon ท่ีอยูใ่นโรงอาหารของ

มหาวิทยาลยั อารมณ์ประมาณร้านขนมปัง Yamazaki ของบ้านเรา แตว่า่ร้านนีเ้ขาจะเน้นท าขนมปังท่ีเป็นของคาว

เสียมากกว่า เชน่ ขนมปังไส้แกงกะหร่ี ซาลาเปาทอด หรือขนมปังทนู่าท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของร้าน 

15 May 2019 

 พวกเราได้ไปเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีรับมือภยัพิบตัทิางธรรมชาตกิบัอาจารย์ Haraguchi ท่ี Life Safety Learning 

Center คะ่ ท่ีนัน่เขามีห้องจ าลองสถานการณ์ให้เราได้ลองซ้อมจริง อยา่งเชน่ เหตกุารณ์แผน่ดนิไหว หรือไฟไหม้ 

นอกจากนีย้งัมีการสาธิตปฐมพยาบาลเบือ้งต้น รวมทัง้การท า CPR โดยมีเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้สอนอีกด้วย ได้รับทัง้

ความรู้และประสบการณ์เตม็ๆ เลยคะ่ แตท่ี่ตราตรึงใจท่ีสดุคงเป็นตอนท่ีเขาพาพวกเราไปดหูนงั แอนิเมชัน่ท่ีเล่าเร่ือง

เก่ียวกบั 3 เหตกุารณ์ภยัพิบตัท่ีิรุนแรงท่ีสดุของญ่ีปุ่ น ดแูล้วรู้สกึอินตาม และตระหนกัวา่ชาวญ่ีปุ่ นให้ความส าคญักบั

เร่ืองนีจ้ริงๆ เขาถึงได้สร้างสถานท่ีอบรมขึน้มาให้เราได้เข้ามาเรียนรู้กนัคะ่ 

16 May 2019 

  เป็นวนัท่ีพวกเราได้ลองสวมชดุกิโมโน แตท่างนัน้บอกวา่เป็นยกูาตะ ดงันัน้ก็จะเรียกยกูาตะตามเขาแล้วนะ

คะ 555555 วิธีการใสค่อ่นข้างซบัซ้อน แคด่เูขาใสใ่ห้วา่แอบยากแล้ว ถ้าให้ใสเ่องน่ีวา่ทัง้วนัก็ไมน่า่เสร็จ แตไ่มต้่อง

เป็นหว่งไปนะคะเพราะเขาเป็นคนเลือกชดุตามสว่นสงูและใสใ่ห้เราเรียบร้อยเลย 

ใสช่ดุเสร็จแล้วยงัไมพ่อ เราต้องไปท าภารกิจตอ่ไปคะ่ ไปเรียนเต้น Hanagasa-ondo เหมือนจะเป็นการเต้น

แบบพืน้บ้านของญ่ีปุ่ น โดยมีพร็อพเสริมเป็นร่มคะ่ แตร่่มจะแตกตา่งจากร่มปกติตรงท่ีไมมี่ไม้จบั แตมี่กระดิง่ ตกแตง่

ด้วยกระดาษท่ีท าเป็นทรงดอกไม้ เรียงกนัเป็นรูปบวก ในส่วนของทา่เต้นขอบอกว่า ดเูขาเต้นเฉย ๆ อาจจะคิดวา่ง่าย 

แตพ่อมาลองเต้นเองก็มีแยกประสาทไมอ่อกเหมือนกนันะคะ แตก็่ไมไ่ด้ซีเรียสอะไรคะ่ เราก็มาเรียนรู้ สมัผสั

วฒันธรรมของเขาไป 



 

 ชว่งบา่ยก็เข้าสเต็ปเดมิเลยคะ่ ท าสไลด์ เข้าสมัมนาวนไป ในวนันีก็้สมัมนาเป็นครัง้สดุท้ายแล้วคะ่ ก่อนจะ

เข้าสูช่ว่งพรีเซนท์งานของจริง 

 หลงัจากเสร็จจากการเข้าสมัมนา ทางอาจารย์และเหล่านกัศกึษาท่ีเข้าสมัมนากบัเราก็พาพวกเรามา

รับประทานมือ้ค ่าด้วยกนั ถือเป็นงานเลีย้งสง่ท้ายปิดคอร์สไปในตวัด้วย 

17 May 2019 

 เรียกได้เลยวา่เป็นวนัท่ีแทบเครียดพอ ๆ กบัวนัสอบไฟนอล เพราะต้องพรีเซนท์งาน ทัง้โปรเจคของวิชา

ภาษาญ่ีปุ่ นในตอนเช้า และโปรเจคหลกัอีกอย่างหนึง่ในตอนบา่ย แตท่ัง้สองงานเราก็ผ่านมนัไปได้ด้วยดี และพวก

เราก็ได้รับค าชมจากอาจารย์ทกุคนคะ่ ว่าพยายามได้ดี ทางอาจารย์เขาก็พยายามท าความเข้าใจในสิ่งท่ีเราน าเสนอ

ออกมาด้วยนะคะ รู้สกึดีใจมากเลยคะ่ ความกงัวลก็ลดลงไปด้วย สรุปแล้วก็ไมค่อ่ยมีอะไรนา่กลวัเลยคะ่ ขอแคก่ล้า

พดูออกมา ผิดถกูก็ไมมี่ใครว่า แคเ่ราแสดงให้เห็นถึงความตัง้ใจในการส่ือสารออกมาก็พอ 



19 May 2019 

 เป็นวนัสดุท้ายท่ีได้อยูท่ี่ญ่ีปุ่ นแล้ว พวกเราก็เก็บของท าความสะอาดห้องพกัเรียบร้อย กลา่วลาผู้ดแูลหอ

ก่อนจะเช็คเอ้าท์จากหอพกัแล้วเดนิทางมาท่ีสถานี Kokubunji เพ่ือรออาจารย์ Obinata เน่ืองจากเขาจะมาสง่พวก

เราไปยงัสนามบินฮาเนดะ รอบนีเ้ราไปสนามบนิด้วยการนัง่รถไฟ เป็นการนัง่ท่ีทรหดมากเพราะแทบจะไมไ่ด้นัง่ แถม

ยงัต้องตอ่รถไฟหลายขบวนอีก โหดท่ีสดุแล้วจริง ๆ 

 พวกเรามาถึงท่ีสนามบนิเวลา 6 โมงเย็นกว่า ๆ คนก็เร่ิมมาตอ่ควิรอเช็คอินไฟล์ทกนัเยอะแล้ว เดนิซือ้         

ของฝาก บวกกินข้าวเย็นอีกก็ 3-4 ชัว่โมงได้เวลาขึน้เคร่ืองพอดี อยา่งแรกท่ีท าบนเคร่ืองบนิคือนอนเอาแรงกันก่อน

เลย แล้วต่ืนมาก็ได้เวลากินข้าวอีกทีตอนตีสอง เฮ้ย เขามาเสิร์ฟอาหารจริง ๆ นะ!!!!! 

 

 แล้วทกุคนก็มาถึงประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ท่ีเวลาตี 3 เกือบจะ 4 ถือว่าถึงเร็วท่ีก าหนดไว้ในตาราง ทกุคน

มารอรับกระเป๋ากนัก่อนจะแยกย้ายกลบับ้าน โดยไมลื่ม 13 วนัท่ีได้ใช้ชีวิตอยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่ น ถึงแม้จะมีชว่งเวลาท่ี

ไมเ่ป็นใจบ้าง แตท่กุคนก็ผ่านมนัมาได้แล้วนะ ต้องขอขอบคณุอาจารย์ทกุท่านและนกัศกึษาท่ี TKU ท่ีให้การต้อนรับ

และดแูลเราอยา่งเป็นกนัเอง และขอบคณุเพื่อน  น้องๆ ท่ีได้มาอยูร่่วมกนัตลอดโครงการนะ 

ชนิกานต์ พิมทอง 


