
 

Dairy 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ผม นายชนมพฒัน์ เกตุอ่่า นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสาระสนเทศ สาขามัลติมีเดีย ชั้นปีที ่4 เพื่อน ๆ 

เรียกวา่ ไนท์(ナイト) ไดส้มัคและเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนที่ ฟคุุโอกะ ระยะเวลา 41 วัน ที่วทิยาลัย

เพื่อการอาชีพ อโซโคเลจ และยังเป็นครั้งแรกที่ผมเดนิทางออกนอกราชอณาจักร์ไทยจึงตื่นเต้น(และ

กลัว)เป็นอยา่งมากที่จะก้าวเข้าไปยังดินแดนอื่น 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  *เริ่มเดินทาง* 

-อาทิตย ์วันที่ 7 เดือน 4 ป ี2019 กอ่นขึน้เครือ่ง 

“เจอกนัที่สนามบิน” อาจารย ์’จีนี’่ (อาจารยค์นไทยที่ดูแลผมและคณะตลอดโครงการ) ได้พิมพ์ไว้

ในไลน์(ติดต่อผ่านทางนี้เปน็หลัก)  

   หลังจากที่ผมกินข้าวเยน็และแลกเงินเสร็จจึงไปรวมตวัที่เช็คอนิ C เพื่อเช็คอินเทียวบินTG648 ทกุคน

ถ่ายรูปรวมก่อนที่จะอ่าลาครอบครัวเพื่อไปใช้ชีวติทีต่่างแดนกว่า 40 วัน ผา่นการตรวจกระเปา๋และเดิน

เข้าไปยังเกท รอประตูเปดิและเครื่องบนิลงจอดกวา่จะเริม่บินก็ผ่านไปหลังชั่วโมง เมื่อขึ้นเครื่องก็หลับไป 

 

-วันที่ 8 เดือน 4  ประสบการหว์นัแรกในญีปุ่น่ 

 ผมตื่นขึน้มาบนเครื่องบิน ทีห่ลับไม่ค่อยสบายเทา่ไร พนกังานนา่อาหารเช้ามาเสริฟ หลังจากกิน

ก็กรอกเอกสารตรวจคนเข้าเมืองเสร็จไม่นานเครื่องบินกแ็ลนดิ้งลงที่สนามบินฟคุุโอกะ ผ่านการตรวจคน

เข้าเมืองรวมกับคณะทีผู่้โดยสารขาออก มีอาจารย์ชาวญีปุ่่นมารับทั้งหมด 3 ท่าน (อ.iwao อ.kaneko 

และ อ.yogoji) ผมที่ไม่ได้ภาษาญีปุ่่นมากว่าปีครึ่งจึงไม่ค่อยกล้าคุยเทา่ไรตอนนี้ มีรถมารับเข้าทีพ่ัก เมื่อ

ถึงก็ฟังกฏการอยู่อาศัยแจกอุปกรเครื่องใช้และแนะนา่ผู้ดูและหอ (ป้าคาวะวาเกะ) เสร็จน่ากระเป๋าไปไวท้ี่

ห้องจัดขอ และ อ.ญี่ปุ่น ทั้ง 3 ก็นา่คณะ เดนิทางไปยังที่เรียนโดยใช้ Subway และเลีย้งอาหารม้ือแรกที่

ญี่ปุ่น จึงปล่อยแยกย้ายกันกลับผมและเพื่อนจา่นวนนึงและอ.จีนี่ไปซื้อซิมญี่ปุ่นที่หา้งโยโดบาชิ(ระหวา่ง

ทางไปเรียนจะมีห้างหลายหา้งเพราะเป็นสถานีใหญ่)เสรจ็ก็แยกย้ายกันกลับ ผมก็เดนิชมบรรกาศต่าง

แดนก่อนแล้วจึงกลับไปทีหอ 

 หมายเหต ุ: ที่พกัอยู้ใกล้สถานีรถไฟใต้ดนิ higashi-hie (東比恵) และทีเ่รียนอยู้ใกลส้ถานี 

hakata (博多) แต่หลัง ๆ กเ็ดินเทา้จากหอไปเองอยูด่ีประหยัดเงิน  ระยะทางประมาน 2.3 KM 

 ความทรงจา่ : ระหวา่งทางเดินไปวิทยาลัยเจอคนถา่ยพรีวีดดิ้งกันดว้ยนา่รักมากแล้วก็มีป้าสอง

คนมาถา่ยรูปพวกเขาด้วย 

 ขอ้สงัเกต ุ: ช่วงแรกกต็้องปรับตัวอะไรหลาย ๆ อยา่ง เชน่การขึ้นบรรไดเลื่อนชิดซ้าย การเดิน

หลบคนตอนขา้มทางม้าลาย อากาศทีเ่ย็นและแห้ง การหลบรถ (คนเดินไปก่อนเลยไม่ต้องหลีกทางให ้รถ 

จักยานก็แว้นแบบมอไซที่ไทยระวังด้วย) การใช้สญัญาณไฟขา้มถนน สว่นเรือ่งภาษาตอนเรยีน

ภาษาญี่ปุ่น อ.kanego จะสอนจนสามารถใช้ไดแ้ละเป็นภาษาที่คนญี่ปุ่นใชก้ัน รับความรู้มาให้เต็มที่ถา้

เรียนมาบา้งแล้วก็จะตามเขาได้ง่าย คนไทยส่วนใหญที่มาด้วยกัน เป็นปี 2 ส่วนใหญ่จึงตามได้ช้ากวา่แต่

มันก็ขึ้นอยูก่ับคน 

 

-วันที่ 9 เดือน 4 วนัแรกทีเ่ริม่เรยีน  

 เริ่มเรียน 09.20 น. คาบแรกเป็นโฮมรูม 10 นาท ีแต่วนันีมี้พิธีเปิดโครงการ สอนจึงเตรียมตัวกนิ

ข้าวที่โรงอาหารและไปร่วมพิธีเปิด หลังจากพิธเีปิด อ.iwao อ.kaneko กพ็าคณะเราไปที่สวนสาธารณะ

โอโฮะร ิ(ตรงสถาน ีŌhorikōen (大濠公園) ) กวา้งขวางมากมีบึงตรงกลาง มีเป็ด หงส์ นก อีกา เหยี่ยว 



 

และอยา่งอื่นมากมาก อ.ทั้งสองก็พาไปที่ลานปิกนกิส ์มีสาว ๆ หนุ่ม ๆ มาปิกนิกสก์ันเยอะแล้วพวกเราก็

ถ่ายรูปรวม เดินสกัพักแล้วจงึขึ้นไปบนปราสาท ก่อนที่จะพาไปเลี้ยงสตาร์บคั และเดนิทางกลบัในที่สดุ 

 ขอ้สงัเกต ุ: ชว่งแรกยังไม่คอ่ยสนิทกับเพื่อน ๆ ที่มาดว้ยแต่หลัง ๆ ตวัแทบจะติดกันเป็นเพื่อนที่ดี

ต่อกันทุกคน เป็นกันเองสบาย ๆ ชิว ๆ วนัหลัง ๆ ใกลก้ลับมีสอบก็ชว่ยกนัติว 

 

อธบิายหมดทกุวนัคงตอ้งทา่เปน็เลม่เพราะฉนัน้ขอพดูตอ่แคเ่รือ่งกจิกรรมกบัทอ่งเทีย่วครบั 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กิจกรรม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-ใสช่ดุยกูาตะ 

หลังจากเรียนภาษาญีปุ่่นในช่วงเช้าจนถึงเที่ยง อ.kaneko ก็พาคณะเรานั่งรถไฟฟา้และไปยัง 

ตึกคณะ การเสริมสวยและการตัดชดุ เขาก็อธิบายความส่าคัญและความหมายของชดุโอกาศใดบา้งที ่

สามารถ/ควร ใส่รวมถึงราคาด้วย (แพงมากๆ)  แล้วจึงสอนวิธกีารใสแ่ละใหทุ้กคนลองใส่ให้เพื่อน แล้วจึง 

ให้เพื่อนใส่ให้เรา หลังจากนั้นก็ถา่ยรูปรวมกันเสร็จแล้วก็ถอดเก็บชุดสุดทา้ยอ.ที่สอนใส่ชุดก็นา่เพื่อนเรา

มาคนนึงใส่ชุดที่แพงที่สุด คอื ชุดทีส่าวๆใสก่ันตอนอายคุรบ 20 ป ีสวยมากๆๆๆ เสรจ็แล้วกเ็ก็บแล้วจึงพา

ทัวรแ์นะน่าอาคารคณะต่างในนั้นพอจบก็แยกย้ายกันกลับ ผมไป mandarake กับเพื่อนกลุ่มนึง น้อง

(คณะIT) ก่อนที่จะกลับหอพร้อม ๆ กัน 

หมายเหต ุ: จากสถานีรถไฟใต้ดิน สถานี hakata (博多) ตึกคณะการเสริมสวยและการตัดชุด  

อยู่ใกล้สถานี tenjin (天神) tenjin เป็นยา่นการคา้ที่ดังพอๆกับ hakata มีหา้งใหญ่โตหลายห้าง เช่น 

Tenjin core Parco เป็นตน้ และมีร้านชื่อดังขายโมเดล การ์ด หนังสือการตูน แพ่นเสียง ชื่อ mandarake 

ความทรงจา่ : กว็ุ่นวายกนัดคีรับแต่กส็นุก สวนใหญ่จะผกู ออบ ิ(ผ้ามัดเอว) กนัไม่เปน็ คนที่ผูก

เป็นกเ็ลยต้องไปชว่ยคนนูค้นนี้กันใหญ่ ตอนนี่ทกุคนเริม่สนิทกันแล้วด้วยหละ 

ขอ้สงัเกต ุ: คณะการเสริมสวยที่ญี่ปุน่ พอจบไปกท็่างานตามร้านเสริมสวยทา่ผมทีญ่ีปุ่่นธุรกิจด้าน

นี้สามารถลงทุนไดแ้ละมีคา่ตัวสูงก็จะมีเจา้ดัง ๆ ที่คนชอบไปท่ากัน และมีหาลายรา้นมาก ๆ ไม่เหมือนกับ

บ้านเรา 

 

-วนัจดั World Cafe ครัง้ที ่1 และ 2  

หลังจากเรียนภาษาญีปุ่่นเสรจ็จนถึงเที่ยง ก็เตรียมตวัสา่หรับ World Cafe โดยน่านามบัตรมาอ.

สอนวธิีมอบนามบตัร เขียนปา้ยชื่อตกแต่ง แล้วจึงไปจัดหอ้งโดยแขกคนที่เราคุยดว้ย  World Cafe ครัง้1 

เป็นนกัศึกษาญี่ปุ่นคณะบริหารอังกฤษ กวา่ 30 คน โดยแบ่งโตะ๊เป็น คนไทย 3 คนญี่ปุ่น 4 ต่อ 1 โตะ๊แต่

ละโตะ๊ก็จะมีอาหารและเครือ่งดื่มที่ อ.ซื้อมาให ้ส่วนใหญ่ก็จะตุยกันเรื่อง สัตว์เล้ียง งานอดิเรก สิ่งทีช่อบ

ท่า แล้วจึงเปล่ียนโต๊ะ ซึ่งไม่ค่อยราบลื่นเทา่ไรเพราะคนที่มาคุยดว้ยเขาขี้อายกระม้ัง  

 World Cafe ครัง้ที2่ ก็หลังจากเรียนกเ็ตรียมตวัเหมือนเดิมแต่คราบนีพ้วกเราเตรียมค่าถามมา

อย่างดีซ้อมกันเองดว้ยเพือ่ให้ไม่เงียบเหมือนครั้งก่อน แขกครั้งนีเ้ป็นนักศึกษาญีปุ่่นคณะการบิน เขา้ทาง

พวกเราพอดีเพราะเขาสามารถใช้ภาาาอังกฤษไดด้้วย และมากันเยอะกวา่ครั้งกอ่นจนอ.ญี่ปุน่ต้องคัดออก

บ้างแต่ก็ยังกวา่ 40 ชีวติอยูด่ี ทา่ให้การแบ่งโตะ๊กลายเปน็ คนไทย 2 คน คนญีปุ่่น 4 คนแทน แต่บางโต๊ะ

ก็เหมือนเดิม  ส่วนใหญ่ที่ผมคุยก็เปน็ เรื่อง สถานที่ทอ่งเที่ยวที่ไทย/ญีปุ่่น อาหาร สัตว์เล้ียง หลังจากนั้นก็

ถ่ายรูปรวมแลว้จึงส่งแขกกลบัแล้วจัดหอ้งใหม่เก็บกวาดแล้วแยกย้ายกันกลับ 



 

หมายเหต ุ: นามบตัรจะมีคาบนึงที่ อ.จะน่าเราไปยังตึกคณะ IT แล้วใช้โปรแกรม illustrator ใน

การทา่นามบัตรแล้วปริ้นมาขนาดเทา่กระดาษ A4 แล้วตัด โดย อ.เปน็คนญีปุ่่น แล้วมีอ.จีนี่ คอ่ยแปลให้

ซึ่งอ.จีนีก่็ไปกับพวกเราแทบทุกทีแ่หละครับ  

ความทรงจา่ : ผมเกือบชวนนักศึกษาสาวคนนึงไปทานขา้วเย็นได้แล้วแต่เข้าดนัไม่วา่งนี้สิไดแ้ต่

หัวเราะตัวเองในใจ 

ขอ้สงัเกต ุ: คนญี่ปุน่ไม่ได้ ไม่ชอบคนตา่งชาติเขาแคข่ี้อายไม่เก่งภาษาอังกฤษเฉย ๆ พอคุยไดก้็

สนุกมาก ๆ เลยหละ 

 

-วนัจดั World Cafe ครัง้ที ่3 ทา่อาหารไทย 

 ก่อนหนา้นี้ 2 วนั ทางวทิยาลัยให้เงินมา20,000เยน ไปซื้อของมาท่าอาหารจ่านวนกว่า 20 เสรฟิ 

โดยแบ่งพวกเราเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก(กลุ่มผม) ทา่ขา้วหมูทอดกระเทียม กลุ่มสอง ท่าแกงส้ม กลุ่มสามท่า

ไข่ลูกเขย ก็แยกยา้ยกันไปซื้อแล้วมาลองทา่กันก่อน 1 วันที่งานจะเริ่ม พอถึงวันงานก็แบกวตัถดุิบไปทา่ที่

วิทยาลัยกลุ่มผมหมักหมู่ไว้กอ่นแล้วตั้งแต่เมื่อวาน ถึงห้องครัวกแ็ยกยา้ยกนัทา่ กลุ่มอื่นก็วุ่นวายกัน

เนื่องจากแต่ละคนตอนอยู่ทีไ่ทยก็ไม่เคยทา่อาหารมาก่อนมีอ.ญี่ปุ่นคนอื่นมาเดินชมงานด้วย พอถึงตอน

เที่ยงก็รับแขก แขกในคราวนี้เขาให้เราเชิญมากันเอง จากการคุยครั้งที่ 1 และ 2 แตม่ามากกว่าที่คิดพวก

เรากท็่าเพื่อเอาไวแ้ล้ว พอเสริฟเสร็จเขาก็ให้เราไปนั่งคุยแตก่็ได้คุยกนัไม่ค่อยเยอะเพราะแขกของเรา

ต้องไปเรียนต่อ พอพวกเขากลับไปพวกเราก็นั่งกินตอ่คยุกับ อ.แลเพื่อน ๆ ชว่ยกนัเก็บกวาด แล้วแยกยา้ย

กันในที่สดุ 

 

 ความทรงจา่ :รสชาติอาหารท่าให้คิดถึงไทยมากเนื่องจากอยุ่ที่ญีปุ่่นกันมากว่า 30 วนัแล้วคดิถึง

หมูกรอบ ขาหมู กระเพา มาก ๆ 

 หมายเหต ุ: เนื่องจากเครื่องปรุงวัตถุดิบเป็นของญี่ปุ่นจึงคุมรสยากกวา่มากแต่ก็ออกมาได้ดีอร่อย

มาก 

 

- เลอืกหวัขอพรเีซน็ท ์และ เรยีนชงชา 2 ครัง้ 

พอเรียนภาษาญี่ปุน่เสร็จก็จะแบ่งพวกเราออกครึ่งนึ่งโดยครึ่งแรกเตรียมหวัข้อพรีเซน็ท์โดยให้

เลือกหัวข้อ และอีกครึ่งนึงไปเรียนชงชา โดยครึ่งแรกผมเตรียมพรีเซ็ท และเลือกหัวข้อมาคือ อาหาร

กลางวัน โดยจะแยกของคนไทยกับญี่ปุน่รวมถึงสัมภาสณ์คนไทย 20 คนและคนญี่ปุน่ 20 คน  

หลังจากครึ่งที่ไปชงชากลับมาอ.ทีน่่าเราไปไม่ใช้ อ.kaneko กับ อ.จีนี่ อ.สองท่านคอยเช็ค

หัวข้อพรีเซน็ทข์องแต่ละกลุม่ อ.ที่มารับคือ อ.Rome (เขาเป็นคนฟินแลนที่มาเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วอยุท่ี่นี้

เลยเป็นอ.ที่คอยดูเรื่องนกัศึกษาต่างชาต)ิ ครึ่งของผมก็ออกไปเรียนชงชาแทน เมื่อถงึห้องชงชา  

อ.Rome ก็บอกให้ถอดรองเท้าแล้ววางไว้จึงค่อยเขา้มา อ.สอนชงชา กแ็นะน่าตัวและบอกถึงความหมาย

ของการชงชา และห้องแบบญี่ปุ่น เธอบอกถึงการเดินบนเสื่อทาทามิ โดยมี อ.Rome คอยแปลเป็น

ภาษาอังกฤษให้ ไดค้วามว่าเสือผืนนึงสามารถกา้วไปได ้2 ก้าวก่อนที่จะข้ามไปอกีผนืหนึงไม่ง้ันจะ

เหยียบร่องระหวา่งเสื่อซึ่งเขาว่ากันว่าสมัยก่อนนนิจาจะลอบสังหารโดยการใช้ดาบแทงผ่านล่องเสื้อ

ขึ้นมาเขาเลยไม่เดินเหยียบร่องเสื่อกัน การชงชาก็มีหลายขั้นตอนตั้งแต่ทา่ลุก/นั่ง การเปิดประตู การรบั

ขนมหวาน การทาน ล้างถ้วยชา ใสผ่งชา ใส่น้า่ร้อน คนใช้เข้ากัน แล้วน่าไปใหแ้ขก โดยจะมีความ

ยุ่งยากซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนแตก่็สนกุอยู่ดคีรับ ชงแล้วกินกันครบทกุคนแล้วก็เกบ็ของกวาดห้องดูดผุ่

นล้างถ้วยแล้วจึงแยกยา้ยกนักลับหอ 

  



 

 หมายเหต ุ: ผู้ที่มาแลกเปล่ียนโครงการนี้ต้องท่าพรีเซ็นเทชั่นกลุ่มเพือ่น่าเสนอในพิธปีิดก่อนที่จะ

กลับราชอณาจักร์ไทยในอีก 2 วนัถัดไป โดยตัวพรีเซ็นทจ์ะทา่การเตรยีมพร้อมหลายครั้งก่อนถึงวันจริง

ตั้งแต่เนื้อหา การใช้ภาษา ทั้งภาษากายและภาษาญี่ปุน่ 

 เราอยุ่รวมกับนกัศึกษาหลายชาต ิเช่น ใต้หวัน ไทย จนี ฝรั่งเศส เวียดนาม ลาว มีความ

หลากหลายมาก ๆ ใน วิทยลัยนี้  

 ความทรงจา่ : ถา้เปน็สมัยกอ่นจริงๆพวกเราคงโดนนินจาแทงเทา้ตายกนัหมดแล้วแน่ ๆ 

 

- เรยีนมารยาททางธรุกจิ และ คดัคนัจ ิ 

 วันนี้ไม่มีเรียนภาษาญี่ปุ่นแคมี่เรียน มารยาททางธุรกิจถึงเที่ยงและคัดคนัจิต่อแทนโดยคาบเช้า

มาถึงห้องเรียนอ.kanegoกบ็อกก่อนเลยวา่ห้ามกินอาหารกินน้่าระหวา่งคาบนะ  

แล้วอ.ผู้หญิงทีส่อนเรือ่งมารยาทกเ็ขา้มาสอน โดยเธออธบิายตั้งแตค่วามส่าคัญและเรือ่งส่าคัญที่

ห้ามลืมในทางธุรกิจรวมถึงประโยคที่ต้องใช้ดว้ยในแต่ละสถานการ เช่น เรื่องการต้อนรับ ล่าดับการนั่ง

ในห้องประชุม ล่าดับการนั่งในรถส่วนตวั ล่าดับการนั่งในรถรถแทค็ซี ่การเสริฟชาระหวา่งประชุม การ

ยืนในลิฟ การใช้สัญญาณมือ เป็นต้น แล้วให้เราลองปฏบิัติด ูหลังจากนัน้ก็พกัเที่ยง  

 และเริ่มคาบคัทคันจ ิอ.ผู้กเ็ขา้มาแล้วแจกอุปกรณ์ใหพ้วกเรารวมถึงสอนวิธีการเขียนและใช้

อุปกรณ์ การคุมหวัพู่กนั แล้วเริ่มเขยีนชื่อคนัจิของตัวเองเลยโดย อ.เธอจะเดินไปเขยีนชื่อของเราให้

ดูก่อนหนึ่งแผ่นแล้วลองเขียนตามเขาดูทา้ยคาบก็ให้เอาแผ่นที่สวนที่สดุมาถา่ยรูปรวมแล้วแยกยา้ยกัน 

 หมายเหต ุ: ทุกคนสนทิกนัมาก ๆ แล้วในตอนนี้ ส่วนชือ่ตัวเองที่เป็นคันจ ิจะมีคาบวาดรูปเหมือน

ซึ่งเขาก็ให้ชื่อคันจิของทุกคนมาครับ 

ความทรงจา่ : คาบมารยาทเม่ือเขาให้ปฏิบัตทิุกคนกแ็ย่งต่าแหน่งที่ออกแรงและพูดนอ้ยที่สุดก่อน

เลย คาบคทัคันจิเนื่องจากพวกเราพึ่งเคยเขียนกเ็ลยเละเทะมากครับแตก่็สนุกดี 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่องเทีย่ว 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ศาลเจา้ดะไซฟ ุ(太宰府) และ ศาลเจา้ความรกั 

 วันนี้มีรถมินิบสัมารับที่หอเพือ่เดินทางไปยัง ศาลเจ้าดะไซฟุ ชมวิวระหวา่งทางถนนเขาเรียบมาก

เดินทางสดวก เมื่อถึงลงจากรถก็เดนิเข้าไปในชุมชนมีรา้นอาหารของฝากมากมายมีร้ายขายของซามูไร

ด้วยน่าเขา้มาก อ.ทั้งสองท่าน(อ.iwao อ.kanego) ก็น่าเราทัวร์เขา้ไปในวดัเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจาก ล้าง

มือซ้าย มือขาว ล้างปาก แล้วก็ดา้มจับ ต่อด้วยไปขอบพรจากเทพเจา้ โยนเหรียญ 5 เยน ลงไปปรบมือ 2 

ครั้ง แล้วอธฐิานเสร็จแล้วกค็า่นับ แล้วเดินออก หลังจากนั้นก็ซือ้ของฝาก โอมาโมริ แล้วไปรวมตัวกันใหม่

หน้าวัดก่อนจะปล่อยว่าง 1 ชม.ไปจับจ่ายซื้อของที่ระลึก ผมก็ไปซื้อขนมปังเม็นไทโกะมากิน แล้วกลับมา

รวมตัวกันเพือ่ไปกินข้าวเที่ยง  

หลังจากนั้นก็ไปศาลเจา้ความรัก ไม่คึกครืน้เหมือนดะไซฟุแต่ร่มล่ืนกวา่มากธรรมชาติงดงาม ถึง

ตัววดัก็ไปขอพร แล้วจับเซียมซี ที่ญีปุ่่นถา้เซียมซีไม่ถกูใจเราสามารถเอาไปผูกไว้ไดเ้พื่อทิ้งมันไวก้ับศาล

เจ้าแห่นั้น ๆ พอเสร็จเรยีบรอ้ยก็ขึน้มินิบัสกลับหอในทีส่ดุ 

 หมายเหต ุ: เม็นไทโกะเป็นของขึ้นชื่อของภาคใต้ในญี่ปุน่ 

ความทรงจา่ : ขนมปังเม็นไทโกะ(ไขป่ลาค็อท)อร่อยมาก ๆ อยากจะกนิอีกแต่มันแพง 

 

- มงจโิกพอ็ท (門司港) ปราสาทโคครุะ (小倉城) ทีค่ติะควิช ู(北九州) 



 

 วันนี้ไม่มีเรียนไปเจอ อ.kanego ที่สถานี hakata (博多) 9.30 อ.แจกตั๋วชนิคันเซ็นและกินข้าว

เช้า แล้วจึงเขา้ไปในสถานีรอจนขบวนทีเ่ราต้องนั้งมาถึง กข็ึ้นไปนั้งตัว๋เปน็แบบไม่จองที่นั่งนั่งได้เลยก็จะ

มีคันที่สามารถนั่งได้ เดนิทางไปประมาน 15 นาที ถึงที่หมายเจอกบั อ.iwao เขาก็น่าไปนั่งรถไฟธรรมดา

ต่อไปอีกนิดหน่อยก็ถึง มงจโิก เป็นเมืองทีช่าวยุโรปมาออกแบบไว้ สถาปัตยกรรมเลยเป็นแบบยุโรป

ทั้งหมดมีสพานข้ามฝากเล็ก ๆ ที่ยกขึ้นตอนเราจะข้ามพอดีเลยต้องอ้อมแม่น้่าไป มีคณุตวัตลก กบั ปา้ยยุค

เรย์วะ ให้ทกุคนถ่ายรปูแล้วก็ตรงไปยัง มงจิโกทาวเวอร์ อ.กแ็จกตั๋วขึ้นหอชมววิ ชมทัศนียภาพจากหอชม

วิวสกัพักก็แยกยา้ยกันกินข้าวเที่ยง ที่โมจิโกะมีอาหารขึน้ชื้อคือแกงกะหรี่คนต่อควิยาวมากกวา่จะได้กิน 

กิเสร็จมีเวลาเหลืออีกกเ็ลยไปซื้อสตอเบอร์รี่เคลื่อบน้่าตาลมากิน อร่อยดีแต่น้า่ตาลแข็งมาก 

 พอรวมตวักันครบกน็ั้งรถไฟต่อแล้วเดินอกีหน่อยก็ถึงยังปราสาทโคคุระ เป็นปราสาทที่ถูก

สร้างใหม่เนื่องจากโดนอเมรกิาทิ้งระเบดิเมื่อยุคสงครามโลก ขา้งในมีรูปปั้นมุซาช ิกบั โคจิโร ่ซามูไลสอง

คนสุดทา้ยอยู่ด้วย ทุกคนกถ็า่ยรูปกนั มีคนญี่ปุ่นเดินกนัเยอะแต่ก็ไม่แออัด 

 หลังจากนั้นก็เดินไปที่สถานแีล้วปล่อยตามอทัยาศัย พวกเราก็เข้าไปในหน้า AruAruCity เล่นตู

คีบ ผมเล่นจนได้รางวัลแต่กจ็่ายไปกว่า 3000 เยน ไดฟ้กิเกอร์มา 2 ตวั ก่อนที่จะไปซื้อของที่ 

manderake ในห้าง เพือ่ซื้อของแล้วก็กลับ hakata ในทีสุ่ด 

หมายเหต ุ: AruAruCity (あるあるcity)เป็นห้างที่ขายของเกียวกับอนเิมะและการต์นูมากทีสุ่ด

ในแถว ๆ นัน้ครับ ของหายากก็มาหาเจอที่นีแ่หละครบั 

ความทรงจา่ :ระหวา่งรอนั้นก็นังดูขบวนอืน่ผ่านไปเรื่อย ๆ แล้วก็เจอคนขับคนนึงสวยดี นั่งชินคนั

เซ็นครั้งแรกก็รู้สกึวา่มันเรว็มากเปน็เรื่องที่ด ี

 

- ศนูยภ์ยัพบิตั ิฟคุโุอกะเทาวนเ์วอร ์และ ววิรมิทะเล 

 วันนี้เรียนตอนเชา้พอพกัเทีย่งก็กินข้าวก่อนที่จะไปที่ศูนย์ภัยพิบัตพิร้อมกับนักศึกษาหลักสูตร

อินเตอรท์ั้งหมดเจอกันทีส่ถานี hakata (博多) ก่อนที่จะเดินทางไปยังสถานี นชิิจิน(西新) เพื่อเดินต่อไป

ยังศูนย์ภัยพิบัต ิเมื่อถึงก็แบ่งกลุ่มออกไปแต่ละฐานที่มีพนกังานสาธติอยู ่ของกลุ่มผมฐานแรกคือดับไฟ

ฐานนี้จะสอนวธิีการใช้ถังดบัเพลิงและสิ่งสา่คัญที่ต้องทา่ในขณะเกิดอคัคีภัย ก่อนทีจ่ะไปยังฐานที่สอง

แผ่นดนิไหวและไต้ฝุน่ จะมีเครื่องจ่ารองสถานะการอยู ่ผมเริ่มจากไต้ฝุน่ลมแรงมากขา้วของกระจายต้อง

หาที่เกาะ พอหัวฟูออกมาก็ตอ่ที่ฐานแผ่นดินไหวที่ระดับ 7 ริกเตอร์เลย แรงมากหวัโยกเลยเขาให้นังเฉย 

ๆ เกาะโต๊ะไว ้กอ่นที่จะแยกไปยังฐานสดุทา้ย หนีไฟไหม เขา้ไปในห้องจ่าลองที่ละ 4 คน ขา้งในมืดมาก

แล้วมีควนัจ่าลองอยู่ให้มองหาป้ายทางออกและออกมาได้โดยทีเล้ียวผิดชนก่าแพงทีท่ีนึงเต็ม ๆ  

สุดท้ายแล้วก็ไปรวมกันหนา้อาคารถ่ายรูปรวมแล้วแยกยา้ยกัน โดยกลุ่มเราอ.ทั้งสองท่านก็จะนา่ไปต่อ 

 ที่ฟุคุโอกะทาวน์เวอร์เปน็หอคอยสังเกตุการณ์ เหมือนกับที่มงจิโกทุกคนกถ็่ายรูปหอคอยกันตรง

ลานกวา้งขา้งหนา้จากมุมนี้หอมันสูงเสียกฟ้ามากก็ลงนอนถ่ายกันบนพื้นเลยทีเดียว เมื่อขึ้นไปชมววิรอบ 

ๆ จะเปน็ เมืองครึ่งนึงและทะเลอีกครึ่งนึง สวยงามมากมแีสตมป์ให้เก็บรอบ ๆ หอเพื่อลดราคาอาหารด้วย

แต่ไม่ได้ใช้หรอกนะ พอลงมาแล้วอ.ก็น่าเราไปเลี้ยงไอสครีมข้างหลังตกึ 

 หลังตึกเปน็จุดชมวิวทะเลมีพวกร้านนั้งดื่มกินอาหารทะเลและก็โรงแรมสวย ๆ อยู่ด้วยทุกคนก็

ถ่ายรูปริมทะเลไปรับลมไปกอ่นที่จะแยกย้ายกันกลบั กลุม่พวกผมไปซือ้ของที่ห้างแถวนั้นก่อนที่จะกลับ

หอกัน 

 ความทรงจา่ :ภัยพิบตัิที่ญีปุ่น่น่ากลวัมากถ้ามันเกิดขึ้นพรากชวีิตคนไปมากมายในอดีตแต่พอเป็น

เครื่องทดลองแล้วกส็นุกไปอกีแบบ ส่าคัญที่สุดคือสาวไตห้วันน่ารักมาก ๆ พูดจาก็หนา้รัก 

 

- เทศกาลดนทาค ุทีฮ่าคาตะ 



 

 วันนึงหลังจากเรียนอ.พาไปเที่ยวแถว ๆ หา้งคาแนลเพราะมีเทศการ ฮาคาตะดนทาคุ เป็นเทศ

การที่มีขบวนแหห่ลังจากผา่นพ้นหนา้หนาวในตอนใตข้องญี่ปุ่นที่เกาะควิชู จัดขึ้นในช่วงโกลเด้นวีค มี

มานานกวา่ 150 ปแีล้วระหวา่งทางเดินมาก็มีเวทกีารแสดงเต็มไปหมดคนญีปุ่่นดูคกึครื้นมากวันนี ้ที่พวก

ผมทันดูก็มีขบวนแหข่อง คณะดนตร ีโรงเรียนประฐม โรงเรียนมัธยม ชาวบา้น และบริษัทขนมตา่ง ๆ 

ก่อนทีพ่วกผมจะแยกยา้ยกนักลับหอในทีสุ่ด 

 ความทรงจา่ : เดก็มัธยมนา่รกัมาก ๆ ในขบวนแหทุ่กคนดูเข้มแข็งไม่เหน็นเหนื่อย 

 ขอ้สงัเกต ุ: ระหวา่งเดนิขบวนจะมีเวน้เป็นช่วง ๆ เพื่อใหค้นขา้มทนนไปอกีฝั่งโดยมีต่ารวจคอย

ดูแลทางขา้มให้ตลอดเวลาวา่ตอนไหนขา้มได้บ้าง 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เทีย่วเอง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- อมูโินะนากะมจิ ิ(海の中道海浜公園) 

 วันหยุดเริ่มเดินทางกันตอนประมาณ 10 โมงเชา้โดยเดนิไปที่สถาน ีฮาคาตะ แล้วนัง่ JR ไปยัง

สถานี Uminonakamichi (海の中道海浜公園) สองตอ่โดยนังรถไฟฟ้ากอ่นที่จะเปล่ียนไปเป็นรถไป

ธรรมดาระหวา่งอยู่บนรถก็ชมบ้านเมืองและไปเรื่อย ๆ จนเปล่ียนเป็นรถไฟธรรมดา ก็จะได้ชมววิ

ธรรมชาตชินบทแทน แต่ความเจริญเขาก็กระจายไปทั่วประเทศ ทา่ให้มีเมืองไปทั่วทกุแห่ง เมื่อถึงกต็่อควิ

เข้าสวน อูมิโนะนากะมิจิ มีปา้ยสวสัดีตอ้นรับ 4 ภาษา ญีปุ่่น อังกฤษ เกาหลี และไทย 

 พอได้เข้าไปในสวนจกัรยานเขาหมดเรากต็้องเดินกันโดยมีแผนที่ให้คนละใบ พวกผมก็ไปกัน

เป็นกลุ่มโดยเริ่มจาก หลงทาง สนามเด็กเลก็อันเล็ก ไปยังสนามเดก็เล่นอนัใหญ่ แล้วกส็นามเดก็เล่นอนั

ใหญ่ที่สุด นั่งพักกินอาหารเที่ยงซึ่งราคาค่อนขา้งแพงและไม่คุ้มค่าเทา่ไรนั่งพกักันสกัพักก็เดินกันต่อโดย

มีเป้าหมายเป็นสวนดอกไม้ หลังจากนั้นเจอกับสวนดอกไม้ขนาดเลก็ บอ่น้่าที่มีทั้งเปน็และปลา สนาม

กลอฟ แล้วก็ถึงยังสวนดอกไม้ขนาดใหญ่มาก ๆ ทุกคนกร็วมตัวถ่ายรปูกันเดินเล่นในสวน ก่อนที่จะเดิน

ขึ้นเหนอืไปเจอทะเลแล้วก็กลับฮาคาตะในทีสุ่ด  

หมายเหต ุ: สวนอูมิโนะนากะมิจิ กว้างใหญ่มากเดินกันกว่า 6-7 กิโลเมตรกวา่จะครบมีสวนสตัว์

ด้วยแต่พวกผมไม่ได้เขา้ไปเพราะสวนใกล้จะปดิแล้ว 

ความทรงจา่ : ระหว่างทางไปสวนดอกไม้ใหญ่เราเจอกบั อีกา ที่กา่ลังขโมยของจากจักรยานแต่

ไม่ส่าเร็จผมกเ็ลยเกบ็ถุงไปวางไว้ให้เขาที่จกัรยาน 

ขอ้สงัเกต ุ: รถไฟฟา้การขนส่งสาธารณะท่าให้ทกุหนทุกแห่งที่มีสถานีไปถึงก็จะเจรญิไปหมดทุก

ที่ช่วงโกลเด้นวคีเปน็ช่วงที่ชวนคนออกมาใช้เงินท่องเทีย่วและกลับบา้นกัน 

- อโิตชมิา่ (糸島) 

 วันหยุดรอบนี้เพื่อน ๆ (มีน้องที่เรียนหลักสูตร 1 ปี อยูด่้วยสองคน) อยากเดินทางไปทะเลกันจึง

ออกเดินทางกันวนันี้ เพื่อไปยังอ่าว อิโตชิม่า เลยออกเดนิทางกนัตอน 10 โมง ด้วยรถไฟใต้ดิน ไปยัง

สถานี อิโตชิม่า แล้วถามพนกังานเลยทราบวา่การที่จะไปยังอ่าวอโิตชิม่านั้นตอ้งนั่งรถเมล์เขา้ไปจากอีก

สถานีจึงนั่งย้อนกลับไป 2 สถานเีปลืองเงินทีสุ่ด ถึงสถานีเป้าหมาย เคียวไดกักเค็นโทชิ (巨大学研都市) 

ก่อนที่จะต้องนั่งรอรถเมล์กวา่ 30 นาทีรถถึงจะมานั่งยาวไปสุดสายราคารถเมล์เขากบัแพงพอ ๆ กับคา่

รถไฟฟ้าซะได้หลังจากลงรถเมล์มาก็เดินต่อเกือบ ๆ 1 km  

ถึงจะเจออ่าว ลมไม่แรงเทา่ไรแถมแดดก็ออกจึงค่อนขา้งจะร้อน เดินเล่นกันริมทะเลกมี็หินให้นั่ง

ถ่ายรูปเยอะแยะเลยจอดถ่ายรูปกันอยูพ่ักใหญ่กว่าจะถึงจดุถ่ายรปูจริง ๆ ก็นานหน้าดู จุดถ่ายรปูเป็นเสาสี



 

ขาวต้นนึงงดงามพอถา่ยรูปเสร็จก็เดนิทางกลับกนั ใชแ่ล้วหละ เดินกวา่ 1 km ตอ่รถเมล์ และรถไฟ กวา่

จะถึงหอก็หมดแรงกนัเลยทเีดียว 

ความทรงจา่ : มีน้องในโครงการคนนึงเขา้ห้องน้า่ที่สถานีแล้วไปกดโดนสัญญาณชกุเฉินเลยแก้

ตัวกนัยกใหญ ่ที่สถานี อโิตชิมา(สถานทีี่ลงผิด) แตก่็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะคนไม่ค่อยมีไม่วุ่นวาย 

รถไฟใต้ดินที่พวกผมนั่งมันก็ขึ้นไปวิ่งบนดินตอนสุดสายรถไฟใต้ดินไดส้บาย ๆ 

 

- นนัโซองิ(南蔵院) 

 วันนี้เป็นวันอาทติย์เพื่อน ๆ อยากไปวัดพระนอนกันเลยจัดไป ไปทีว่ัดนันโซอิง วัดทีมี่พระนอน

องค์ใหญ่ที่สุดในเอเชีย (หรอ?) นั่งรถไฟฟา้ไปยังนอกเมืองไกลพอตัวแตพ่อลงปุ๊ปเดินแปปนึงกถ็ึงวัดแต่

เขตภายในวัดไม่อนุญาติใหน้ักท่องเที่ยวต่างชาตเิขา้เราต้องเดินไปรอบ ๆ วัดแทน วดัเป็นเนินสูงขึ้นมา

ท่าให้ววิรอบ ๆ สวยงามมากเป็นแอ่งลงไปเป็นเมืองเป็นถนน พระนอนก็อยู่นอกวดัเปน็เขตที่คนเขามา

เที่ยวกันมีร้านขายเครือ่งรางแถวนั้นด้วยตรงเท้าพระนอนมีให้วางเหรียญขอพรด้วยโดยจะมีลายอยูท่ี่เท้า

วางตรงไหนก็จะได้พรไม่เหมือนกัน ตอนขาเขา้ไม่ค่อยได้ชมอะไรระหว่างทางนัก  

ขากลับหลังกินอาหารเที่ยงก็เลยเดินชมร้านขายของฝากแล้วก็เจอแมวเจา้ถิน่เล่นไปเล่นกับมัน

รอรถไฟมา กินทาโกะยากแิถวนั้นก็ลวกปากอร่อยดซีึ้อของฝากมาเล็กน้อยก่อนที่จะนั่งรถไฟกลับ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหต ุเรือ่งการใชช้วีติ:  *การกนิ*ปกติแล้วตอนอยู่หอพักก็จะทา่กินเองโดยซื้อจากห้างแถว ๆ นัน้ 

(ซันนี้ คอสมอส ไดเร็ค เปน็ต้น) แต่ถา้ขี้เกียจก็จะซื้อจาก เซเว่น ออกจากหอเลี้ยวซา้ย หรือไม่ก็มินสิต็อป 

ออกจากหอเล้ียวขวา ถา้วันไปเรียนขา้วเช้าก็จะเป็นขนมปังกับน้่าอุน่ ๆ ที่ ลอวซัน ขา้ง ๆ วทิยลัย มีแมว

อยู่ตามทางไปเซเวน่ด้วยถ้าเจอก็สวสัดีมันด้วยชอบออกมาตอนเย็น ๆ 

     *ยามวา่ง* ปกติแล้วก็จะกินเลี้ยงกับเพื่อน ๆ ทั้งหมดแล้วแตว่่าจะมากนักี่คนตอนสุดสัปดาห์มี อ.จีนี่ 

ไปด้วย ไม่ก็หลังเลกิเรียนก็ไปเกมส์เซ็นเตอรแ์ถว ๆ ฮากาตะ (博多) วัยรุ่นญีปุ่่นเขาชอบไปกันร้องเพลงก็

ได้มีคาราโอเกะเต็มไปหมดแถวนั้น ถ้าชอบใช้เงินก็ไปช็อปปิ่งหาอะไรกิน มีพร้อมหมด แช่ออนเซ็นกด็ี

เหมือนกันสบายตัวน้่าก็เป็น้า่แรซ่าวนา่ในนั้นก็มี แช่บ่อกลางแจ้งแล้วไปนอนตากลมจะดีมาก ๆ  

     *คา่เตอืนจากรุน่นี*้ ระวังของหายดว้ยถา้โดนขโมยกย็ากที่จะได้คนืแต่ถา้ลืมในสถานบริการก็ไม่หาย

หรอก แตถ่้าหายตามทางกแ็ย่เลย มีคนเจอผีด้วย คนเจอชื่อ หนาม ไปถามเจ้าตัวได ้ระวังกระเป๋าของเกนิ

น้่าหนกัเกนิตอนมาก็เพื่อที่ไว้เขามีทีซ่ักผา้ให้เอาชุดมาไม่เยอะขยันสกัหน่อยก็จะสบายขากลับ ตูเ้กมกนิ

เงินเราเยอะมากตอนเล่นระวงัด้วยหละ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*ขากลับ* 

ก่อนกลับจะมีเช็คอุปกรณแ์ละท่าความสะอาดห้องขอให้มีของที่เขาใหว้ันแรกให้ครบก็ดีกุญแจ

บัตรทีเ่ขาให้วันแรกก็ห้ามหายไม่ง้ันบริษทัจะเก็บเงนิเรา แพงด้วยนะแนะนา่เก็บของให้เสร็จก่อน 1 วัน

เพราะตอนเชา้อะไร ๆ ก็จะรบีไปหมด เหล้าเป็นของฝากได้ไม่เกิน 1 ลิตรไม่ง้ันต้องเสียภาษีครับ ตอนถึง

สนามบินทุกคนอ่าลา อ.ทั้ง 3(อ.iwao อ.kaneko และ อ.yogoji) อย่างสดุซึ่งมากและถ่ายรูปรวมสุดท้าย 

**กอ่นทีจ่ะขึน้เครือ่งแลว้บนิกลบัเขา้สูร่าชอาณาจกัรไทยอกีครัง้นงึและรอ้นมาก ๆ อกีครัง้** 

รปูภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ทศันยีภาพ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

เครื่องบินจอดที่ฟุคโุอกะ 

 

 

ฟุทบาตแถว ๆ วิทยาลัย - ฮากาตะ 

 

 



 

 

ภาพถา่ยบนสะพานลอยถนนแถว ๆ ที่พกั 

 

 

สวนโอโฮะรโิคเอน็ 

 

 

 



 

 

ถาพถ่ายในสวนโอโฮะริโคเอ็น 

 

 



 

 

ภาพถา่ยสวนดอกไม้เล็กอูมิโนะนากะมิจิ 



 

 

ภาพถา่ยสวนดอกไม้ทางเข้าอูมิโนะนากะมิจิ วนัสุดทา้ยขอยุคเฮเซ  

 

เป็ดในสวนอูมิโนะนากะมิจ ิ

 



 

 

ผมกับเดอะแก้งทีส่วนดอกไม้ใหญ่อูมิโนะนากะมิจ ิ

 

สวนดอกไม้ใหญ่อูมิโนะนากะมิจิ 

 



 

สถาปตัยกรรม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

เขตช็อปปิ้งข้าง ๆ ห้างคาแนล นาคทัซ-ึคาวะบาตะ 

 



 

 

ศาลเจ้าดไซฟ ุ

 

ศาลเจ้าความรัก 



 

 

ปราสาทโคคุระ 

 

มุซาชิ โคจิโร ่

 

 

 



 

 

นอนถา่ยฟุคุโอกะทาวเวอร ์

 

มุมที่นอนถ่ายฟุคุโอกะทาวเวอร ์

 



 

 

ทางเข้าฟุคุโอกะทาวเวอร ์

 



 

 

มุมที่ถ่ายจากดา้นบน 

 

มุมที่ถ่ายจากดา้นบน 



 

 

ทางขนึวัดนา่โซอิง 

 

ออนเซน็แถวๆที่พกั               ศาลเจ้าแถว ๆ คาแนล 

 



 

ธรรมชาต ิ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

อ่าวอิโตชิม่า 

 



 

 

งานฮากาตะดนทาค ุ

 

ทางเข้าวัดนันโซอิง 

 

 

 

 



 

กจิกรรม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

คัทคันจ ื

 

คัทคันจ ื

 



 

 

คุยกับคนญี่ปุ่น world cafe 

 

คุยกับคนญี่ปุ่น world cafe 

 



 

 

world cafe ทา่อาหารไทย 

 

 

world cafe ทา่อาหารไทย 



 

 

เดินทางไปริมทะเล 

 

รูปรวมเรียนชงชา 



 

 

รูปรวมวันใส่ชดุยูกาตะ 

 

รูปรวมวันที่ไปปราสาทโคครุะ 



 

แมว 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

แมวทีว่ัดนัมโซอิง 

 

แมวระหว่างทางไป เซเวน-หอพัก 

 

 



 

เพิม่เตมิ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

เฮริคอปเตอร์ในศูนภัยพิบตั ิ

 

ผมนั่งรอกินไอสกรีมก่อนไปริมทะเล 

 

วนักลบั 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้าสนามบินดว้ยสีหน้าอาวร 



 

 

อาจารย ์iwao มาส่งทุกคนกอ่นกลับไทย 

 

Link Pic 

https://drive.google.com/drive/folders/1-

7wyo14AE4P7DYUm3nZS1QJKsbVM1wBc?usp=sharing 


