
19/05/07 

 วนันี้ไม่มอีะไรมาก เวลาส่วนใหญ่ใชไ้ปกบัการเดนิทาง ระหว่างนัง่เครื่องบนิชอบขนมกบัอาหาร
บนเครือ่งบนิมากเพราะอร่อยกว่าทีค่ดิ พนกังานตอ้นรบับนเครือ่งกน่็ารกั ยิม้แยม้ตลอดเวลา เวลาเกอืบ
หกโมงเยน็ เดนิทางถึงสนามบนิฮาเนดะ พอผ่านตม. และได้กระเป๋าแล้วก็รบีไปหานักศึกษาของทาง 
TKU ทีม่ารอรบัทนัท ีการเดนิทางไปหอพกัต้องนัง่รถบสัถงึสองต่อ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง
ครึง่ รูส้กึเหนื่อยและหวิมาก พอถงึหอพกักไ็ปเกบ็กระเป๋าทีห่อ้งแลว้ชวนกนัออกไปหาอะไรกนิ ตัง้ใจว่า
จะเดนิไปร้านสะดวกซื้อที่ใกล้ที่สุด แต่เดนิไปได้ไม่ไกลนักก็ล้มเลกิ เพราะทางที่ต้องเดนิมดืมาก เลย
ตดัสนิใจกลบัหอแลว้ตม้มามา่กนิทีห่อ้ง 

 

 

  



19/05/08 

 วนันี้มกี าหนดการต้องไปกนิขา้วกบัอาจารยเ์ซคกุิจติอนกลางวนั ก่อนหน้านัน้เลยนัดกนัออกไป
เดนิหารา้นสะดวกซื้อตอนแปดโมงเช้าเพื่อซื้อขา้วเช้ามากนิ จนเวลาสบิโมง มนีักศกึษา TKU ที่อยู่หอ
เดียวกันมารับไปกินข้าวกลางวันที่ร้านโอโตยะกับอาจารย์เซคิกุจิก่อนไปมหาวิทยาลัย พอถึง
มหาวทิยาลยัก็ได้รบัการแนะน าสิง่ต่างๆ และพาเดนิทวัรร์อบๆ โดยกลุ่มนักศกึษา TKU จากนัน้จงึเริม่
คลาสเรยีนภาษาญี่ปุน่เป็นวนัแรก สอนโดยอาจารยม์าเอดะ ซึง่ในคลาสวนัน้ีมที าโปสเตอร ์เพื่อน าไปตดิ
ประกาศว่ามนีักเรยีนแลกเปลี่ยนมาจากประเทศไทยนะ หลงัเลกิเรยีน อาจารยค์าโต้พาไปกนิขา้วเยน็ที่
รา้นอเิซไค รา้นอซิากายะลกึลบัแถวสถานีโคคุบุนจ ิ

 

  



19/05/09 

วนัน้ีเป็นวนัแรกทีต่้องเดนิทางไปมหาวทิยาลยัดว้ยตวัเอง เลยมโีอกาสแวะเซเว่น ลองซือ้เมล่อน
ปงัมากนิ วนัน้ีรบีไปโรงอาหารของมหาวทิยาลยัแต่เชา้เพราะมเีมนูราคาพเิศษ 100 เยน ขายเฉพาะเวลา 
8.00 – 8.50 น.    ซึ่งโรงอาหารของที่นี่จดัที่นัง่ไว้เป็นส่วนๆ ได้แก่ ส่วนส าหรบันัง่คนเดยีว ส าหรบันัง่
เป็นคู่ นัง่เป็นกลุ่ม 3-4 คน นัง่เป็นกลุ่ม 5-6 คน หรอืนัง่คนเดยีวแบบบาร์ติดหน้าต่าง วนันี้ตอนเช้ามี
คลาสเรยีนภาษาญี่ปุ่น พอตอนบ่ายต้องออกเดนิทางไปฮคิารพิลาซ่าด้วยรถไฟ (เป็นการนัง่รถไฟครัง้
แรก) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมท าพซิซ่าญี่ปุ่นกบัชาวเมอืงที่อาศยัอยู่บรเิวณนัน้ เป็นกิจกรรมที่สนุกมาก    
พซิซ่าทีท่ ากนักอ็อกมาด ีได้ของขวญัจากคุณป้าท่านนึงมาดว้ย เป็นตุ๊กตากระดาษที่คุณป้าพบัเอง งาน
ฝีมอืสุดๆ แถมไดช้าฟรมีาสบิซอง เป็นชาขา้วบารเ์ลยห์อมๆ หลงัจากนัน้อาจารยค์าโต้พาไปทศันศกึษา
ทีบ่รษิทั JR ซึง่เป็นบรษิทัรถไฟญีปุ่น่ อยูต่รงขา้มฮคิารพิลาซ่านี้เอง 

 



 

  



19/05/10 

วนันี้ตื่นแต่เช้าออกเดนิทางไปสถานีโอเตะมาจ ิเพื่อทศันศกึษาที่อาคารตลาดหลกัทรพัย ์JPX 
กบัอาจารยอ์ติาบาช ิแลว้ไปเดนิเล่นและกนิขา้วเที่ยงที่โตเกยีวคาแรคเตอรส์ตรทีทีส่ถานีรถไฟโตเกยีว 
แล้วไปถ่ายรูปที่พระราชวงัอมิพเีรยีล พระราชวงัใจกลางกรุงโตเกยีว จากนัน้แวะเดนิเล่นที่ห้างไดมารุ 
อาจารยเ์ลีย้งขนมทีค่าเฟ่หรชูัน้บนสุดของหา้งดว้ย แลว้จงึแยกกบัอาจารยอ์ติาบาชแิลว้กลบัมหาวทิยาลยั
เพื่อเข้าร่วมคลาสของอาจารยฮ์ารากุจ ิกิจกรรมในคลาสคอืพูดคุยแลกเปลี่ยนขอ้มูลกบันักศกึษาญี่ปุ่น
เกีย่วกบัเซเว่นไทยและญีปุ่น่ 

 



 

 

 

  



19/05/11 

 วนันี้เป็นวนัอิสระ ไม่มเีรยีน ไม่มกี าหนดการ เลยนัดเจอกบัเพื่อนโครงการอื่นที่ชนิจูกุ แล้วให้
เพื่อนพาเทีย่วแถวชนิจกุู ฮาราจกุู ชบิยูะ เป้าหมายส าคญัคอืตกึ LINE FRIENDS ทีฮ่าราจกุู เพราะอยาก
ซื้อสนิค้าของ BT21 นอกจากนี้ยงัได้ลองกนิมอสเบอรเ์กอรเ์ป็นครัง้แรก และลองเขา้ร้านโยชโินยะ ซึ่ง
แตกต่างกบัทีไ่ทยค่อนขา้งมาก ทัง้เรื่องขนาดรา้น ทีน่ัง่ การสัง่อาหาร และเมนูทีห่ลากหลายกว่าทีไ่ทย 
ทางรา้นเน้นบรกิารตวัเอง 

 

 



 

  



19/05/12 

 วนันี้นัง่รถไฟยาวๆ ไปเที่ยวแถวภูเขาไฟฟูจกิบัอาจารยโ์อบนิาตะ ไปเทีย่วที่ทะเลสาบคาวากุจิ
โคะ   ไดล้องกนิโฮวโทวอาหารขึน้ชื่อทีห่มอ้มขีนาดใหญ่มาก เอาครอบหวัไดเ้ลย กนิเสรจ็แลว้กข็ึน้เคเบิล้
คารเ์พื่อไปชมววิทะเลสาบกบัภเูขาไฟฟูจ ิทีจุ่ดชมววิบนยอดเขาเทนโจว มกีจิกรรมทีเ่รยีกว่า คาวาราเกะ 
เป็นการโยนจานกระเบือ้งขนาดเลก็ใหล้อดห่วง ถ้าโยนลอดห่วงไดจ้ะโชคด ีซึง่ลองไปโยนมาแลว้ไมล่อด
ห่วง... ต่อจากเคเบิ้ลคาร์ ไปนัง่เรอืชมววิทะเลสาบ จากนัน้แวะเข้าชม Kawaguchiko Museum of Art 
เป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงรปูวาดและรปูถ่ายภูเขาไฟฟูจขิองศลิปินท่านต่างๆ และแวะกนิเคก้จบิชากนัที่
พพิธิภณัฑด์้วย แต่ตอนจะกลบัฝนดนัตกหนัก (โยนจานไม่ลอดห่วงไง) เลยต้องฝ่าฝนกลบัไปที่สถานี
รถไฟ และเขา้เชค็อนิทีโ่ฮสเทลกนัแบบเปียกๆ วนัน้ีคา้งหนึ่งคนืทีโ่ฮสเทล 1889 โฮสเทลตกแต่งสบายตา 
สวยงาม หลงัจากอาบน ้าพกัผ่อนกนัสกัพกักอ็อกไปหาอะไรกนิกับอาจารยโ์อบนิาตะ อาจารยพ์าไปรา้น
ซาคิกาเคะ ร้านอิซากายะที่เจ้าของโฮสเทลแนะน า ซึ่งภายในร้านตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น อาหารอร่อย 
เครือ่งดื่มกด็ ีลองสัง่คอ็กเทลนมพชีกบัชาอู่หลงพชีมา อรอ่ยมาก 

 

      



 

 

 



 



19/05/13 

 วนันี้ตอนเช้าไปทศันศึกษาที่โรงงานควิพกีบัอาจารยค์าโต้ ได้ดูการด าเนินงานภายในโรงงาน 
แถมไดข้องขวญัเป็นสนิคา้ของควิพมีาดว้ย ตอนเทีย่งแยกกบัอาจารยค์าโต้ แวะกนิมอสเบอรเ์กอร ์แล้ว
กลบัไปเที่ยวที่ทะเลสาบคาวากุจโิคะอีกรอบ วนันี้ลองข้า Kawaguchiko Music Forest Museum เป็น
พพิธิภณัฑท์ี่ผสมผสานดนตรเีขา้กบัธรรมชาต ิตกแต่งสไตล์ตะวนัตก แลว้นัง่รถไฟกลบัหอกนัเอง ดใีจ
มากทีไ่มห่ลง 

 



19/05/14 

 วนันี้ก็ตื่นแต่เช้าไปมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทันกินข้าวเช้าราคา 100 เยน แล้วเข้าคลาสเรียน
ภาษาญีปุ่่น แต่ตอนพกัเทีย่งโรงอาหารเตม็เลยไดโ้อกาสลองซือ้ขา้วทีร่า้นสะดวกซือ้ของมหาวทิยาลยัมา
กิน ราคาค่อนข้างถูกกว่าร้านสะดวกซื้อข้างนอก กินเสร็จก็ไปนัง่เตรยีมงานพรีเซนกันที่ห้องศูนย์
นักเรยีนแลกเปลี่ยนของมหาวทิยาลยั ตอนเยน็มทีศันศกึษาทีร่า้นขนมปงัชื่อดงัในมหาวทิยาลยั แลว้ไป
เขา้คลาสพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกบันักศกึษาญี่ปุ่นเกี่ยวกบัรา้นอาหารญี่ปุ่นที่ไทยกบัที่ญี่ปุ่น ซึ่งวนัน้ี
เป็นคลาสของอาจารยค์าโต ้

 

 



19/05/15 

 วนัน้ีตื่นแต่เชา้อกีแลว้ นัง่รถบสัไปทาจคิาวะ เพื่อทศันศกึษาที ่Life Safety Learning Center กบั
อาจารยฮ์ารากุจ ิที่นี่สอนเกี่ยวกบัวธิปีฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบญี่ปุ่น และวธิรีบัมอืภยัพบิตัต่ิางๆ เช่น 
ไฟไหม ้แผ่นดนิไหว เป็นตน้ ซึง่ทีน่ี่ไมไ่ดส้อนแคท่ฤษฎ ีแต่มใีหล้องปฏบิตัจิรงิดว้ย ส่วนตวัชอบตอนทีไ่ด้
ลองเขา้ไปตดิอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยควนัจากไฟไหมท้ี่สุด เพราะรูส้กึเหมอืนได้ประสบภยัอยู่จรงิ และ
ต้องหาทางออกมาให้ได้ หลงัจากทศันศกึษาจบกก็ลบัมหาวทิยาลยัพรอ้มอาจารย ์หาที่นัง่กนิขา้วเทีย่ง
กนั แลว้ไปเขา้คลาสเรยีนภาษาญีปุ่น่ 

 

19/05/16 

 วนัน้ีเป็นวนัแรกทีไ่ดต้ื่นสาย แต่กไ็มส่ายมาก เพราะตัง้ใจไปหาขา้วเชา้กนิทีม่หาวทิยาลยั แต่โรง
อาหารและรา้นสะดวกซือ้ของมหาวทิยาลยัขายเป็นเวลา ไม่ไดข้ายตลอดเวลาแบบทีไ่ทย เลยกลายเป็น
ว่าต้องไปเขา้ร่วมกจิกรรมใส่ชุดยกูาตะทัง้ๆทีย่งัไมไ่ดก้นิขา้วเชา้ แต่การใส่ชุดยกูาตะสนุกมาก เพราะไม่
ต้องใส่เอง มคีุณโอฮาระที่เคยเจอกนัตอนท าพซิซ่าญี่ปุ่นมาช่วยใส่ให้ และได้ลองร าวงที่เรยีกว่า ฮานา
กาสะ อนโดะ อกีด้วย ท่าจ ายากนิดหน่อย แต่ถ้าท าไดแ้ลว้ก็สนุก ไดฟ้งัการเล่นสดชามเิซนอกีต่างหาก 
ประทบัใจมาก หลงัจากทีเ่ต้นและถ่ายรปูกนัไปสกัพกักก็ลบัไปเปลี่ยนชุด แลว้ไปกนิขา้ว ซึง่วนันี้ไดล้อง
กนิขนมปงัของรา้นทีไ่ปทศันศกึษามาเมือ่วนัก่อนแลว้ อร่อยด ีจากนัน้ไปนัง่เตรยีมพรเีซนกนัทีห่อ้งสมุด 
แล้วไปเขา้คลาสพูดคุยแลกเปลี่ยนของอาจารยเ์ซคกุิจ ิซึ่งรูส้กึว่าคลาสนี้เป็นคลาสที่เกรง็น้อยที่สุด ไม่
ค่อยกงัวล เพราะนักศกึษาญี่ปุ่นพยายามอย่างเตม็ทีท่ี่จะสื่อสารกบัเรา เปิดแอพแปลภาษาบ้าง เปิดรูป
บ้าง เรยีกได้ว่าสนุกที่สุดแล้วเมื่อเทยีบกบัคลาสที่ผ่านๆ มา แถมหลงัเลกิเรยีน ยงัมปีาร์ตี้อ าลากนัที่
ร้านพิซซ่าญี่ปุ่นแถวสถานีโคคุบุนจอิีกด้วย คนในปาร์ตี้ก็คอืนักศึกษาจากคลาสของอาจารย์เซคิกุจิ
นัน่เอง ทุกคนกนิดื่มพดูคุยกนัอยา่งสนุกจนดกึ แลว้จงึแยกยา้ยกนักลบั 



 



 

  



19/05/17 

 วนันี้เป็นวนัสุดทา้ยแลว้ทีจ่ะไดไ้ปมหาวทิยาลยั วนันี้ต้องพรเีซนงานทีเ่ตรยีมมาตลอดอาทติยท์ี่
ผ่านมาดว้ย รูส้กึตื่นเต้นปนเศรา้นิดหน่อย แต่การพรเีซนกผ็่านไปไดด้ว้ยด ีวนันี้เหมอืนวนัอ าลา ทุกคน
ไดพ้ดูขอบคุณอาจารยท์ุกท่านทีเ่จอ และไดเ้ขา้ร่วมจบิชากบัอาจารยโ์อบนิาตะและอาจารยค์าโต้ ไดข้อที่
อยูม่หาวทิยาลยัมาดว้ย เพราะคดิไวว้่าพอกลบัถงึไทย จะซือ้ของขวญัส่งไปใหอ้าจารยท์ุกท่านทีค่อยดแูล
มาพวกเรามาโดยตลอด 

 

  



19/05/18 

 วนันี้เป็นวนัอสิระที่ทุกคนตื่นกนัแต่เช้าเพื่อออกไปไล่ซื้อของรอบสุดท้ายก่อนกลบัไทย นัดเจอ
เพื่อนคนเดมิอกีแลว้ แต่วนันี้ไปวดัอาซาคุสะ เพราะอยากเอาเครื่องรางไปคนืและซือ้ใหม่ จากนัน้ไปกนิ
บุฟเฟ่เนื้อย่างกนั แลว้ไปเดนิอากฮิาบาระ ซือ้ของฝากจุกจกิ และวกกลบัไปทีต่กึ LINE FRIENDS ทีฮ่า
ราจกุูกนัอกีรอบ รอบน้ีซือ้หมวกกบัทีห่อ้ยกระเป๋าเดนิทางมา แลว้กเ็ดนิเล่นเกบ็บรรยากาศแถวนัน้สกัพกั
ก่อนกลบั 

 

  



19/05/19 

 วนัสุดท้ายแล้วในประเทศญี่ปุ่น ต้องไปสนามบนิกนัตอนหกโมงเยน็ วนัน้ีทัง้วนัเลยไม่ไปไหน
แลว้ นอนตื่นกนัสายๆ ค่อยๆเกบ็ของ ท าความสะอาดหอ้ง ทิ้งขยะ แล้วเชค็เอ้าท์ประมาณบ่ายสอง นัง่
รถบสัไปสถานีโคคุบุนจ ิหาขา้วกลางวนักนิกนั ซือ้มอสเบอรเ์กอรไ์ปกนิทีส่นามบนิ แลว้ไปออกเดนิทาง
ไปสนามบนิกบัอาจารยโ์อบนิาตะเวลาหา้โมงครึง่ ซึ่งเดนิทางกนัล าบากมาก เพราะต้องต่อรถไฟหลาย
ขบวนกบัการลากกระเป๋าใบใหญ่ คนกค็่อนขา้งแน่น แต่กถ็งึสนามบนิพอดกีบัเวลาทีค่าดไว ้ก่อนเขา้ตม. 
กก็ล่าวขอบคุณอาจารย์โอบนิาตะกนัรอบสุดท้าย แล้วเข้าไปเดนิเล่นช้อปป้ิงในเกทอีกท ีพยายามใช้
เหรยีญทีม่ใีห้หมด ซื้อของฝากบ้าง ซือ้ของกนิบา้ง แลว้จงึขึน้เครื่องบนิตอนห้าทุ่มสามสบิหา้นาท ีบ้าย
บายเจแปน หวงัว่าสกัวนัจะไดม้าอกี 

 

นางสาววรศิรา ไชยชาย 

 


