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วนัที ่2 เป็นวนัเดินทางไปมหาวทิยาลยัโมโนซุคุริ

[ ものつくり大学 ]  เพื่อนๆและนอ้งๆใน

ชมรมโครงการแลกเปล่ียนตอ้นรับนกัศึกษา TNI 4 

คน โดยการท ายากิโซบะใหรั้บประทานเป็นม้ือค ่า 

ประทบัใจในการตอ้นรับท่ีอบอุ่นมากเลยค่ะ 

 

วนัที ่3 หลงัจากปฐมนิเทศของการเปิดเทอมท่ีมหาลยัแห่งน้ี 

ช่วงสาย เพื่อนๆไดพ้าพวกเราไปพิพิธภณัฑเ์กียวดะ จงัหวดั

ไซตามะ  พวกเราเดินทางโดยข่ีจกัรยาน  จากนั้นเดินชม

ปราสาทโอชิซ่ึงสวยมากเลยค่ะ ช่วงฤดูใบไมผ้ลิเป็นช่วงท่ี

ดอกซากรุะผลิบานพอดี อากาศเยน็สบายประมาณ 10-16 

องศา ดิฉนัไดมี้โอกาสเห็นดอกซากรุะคร้ังแรกของการมา

ญ่ีปุ่นเลย 

    

 

ตอนเยน็ของวนัท่ี 3 เพื่อนๆพาไปเล่นเกมส์สนุกๆกนั เช่น 

ยงิสนุก้เกอร์ ปาลูกดอก และเล่นปิงปอง เป็นตน้ ดิฉนั

ยงิสนุก้เป็นคร้ังแรก สนุกกบัการเล่นไม่ค่อยเป็นน่ีแหละ

ค่ะ เพราะเพื่อนบางคนกเ็ล่นไม่เป็นเหมือนกนั 

 



   

เมนูแรกของการมาแลกเปล่ียน

ท่ีน่ีค่ะ “ซุปมนัฝร่ัง”  ตอนนั้น

รู้สึกสนุกกบัการท าอาหารเอง

กบัเพื่อนท่ีมาดว้ยกนั ตอนนั้น

เป็นช่วงของการปรับตวัและ

ค่อยๆเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆรอบตวั

ค่ะ 

 

วนัที ่5 ตอนเยน็มีการปาร์ต้ีตอ้นรับเด็กหอท่ีเขา้มาใหม่ พวก

เรามีโอกาสไดร่้วมปาร์ต้ีดว้ย บรรยากาศจะเตม็ไปดว้ยการ

พดูคุยแลกเปล่ียนระหวา่งเพื่อนร่วมหอ มีส่ือการ์ตูนรับชม 

และท่ีส าคญัอาหารอร่อยมากค่ะ 

 

 

 

วนัที ่7 ดิฉนักบัเพื่อนTNI อีก 2 คนไปเท่ียว

โตเกียวท่ี Ahikabara เป็นยา่นวดีิโอเกมส์และ

แหล่งรวมอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีโด่งดงัของประเทศ

ญ่ีปุ่น และเป็นการเท่ียวโตเกียวคร้ังแรกของ

ดิฉนัดว้ย การเดินทางจากไซตามะใชเ้วลา

ประมาณ 1 ชัว่โมงเศษ ค่าใชจ่้ายในการ

เดินทางขาไป 790 เยนค่ะ  



   

วนัที ่10 เพื่อนๆพาพวกเราไปปีนไต่ก าแพง

ท่ี Bouldering gym เป็นสถานท่ีจ าลองการ

ปีนเขาจริง ดิฉนัไม่เคยปีนเลยและมนัสนุก

มากๆค่ะ เป็นการทา้ทายความสามารถของ

ตนเองดว้ย ช่วงเวลาท่ีอยูญ่ี่ปุ่น ดิฉนักบั

เพื่อนจะไปยมิสัปดาห์ละคร้ังเพื่อออกก าลงั

กาย 

บรรยากาศการเรียนที ่IOT 

พวกเราเรียนทั้งหมด 4 วชิา

ดว้ยกนั วนัจนัทร์เรียน 2 วชิา 

ไดแ้ก่วชิาพลงังาน[エネルギ

ー工学] และวชิาUser[ユーザ

工学]ในภาพน้ีเป็นการเรียน

การสอนวชิาพลงังานซ่ึงพวก

เราเคยเรียนแลว้ เน้ือหาคลา้ย

กบัวชิาเทอร์โมไดนามิกส์ 

 

ช่วงบ่าย พวกเราเรียนวชิา User 

เป็นวชิาท่ีไม่เคยเรียนมาก่อน 

แต่เน้ือหาจะคลา้ยกบัวชิา 

Value Engineering ค่ะ 2 วชิาท่ี

กล่าวมาเป็นวชิาของนกัศึกษา

ปีท่ี3 ของมหาลยัท่ีน่ีค่ะ 

 



 

 

วนัองัคารตอนเชา้เรียนวชิาไฟฟ้าพื้นฐานของอาจารยว์ชิยั

ค่ะ เป็นวชิาของนกัศึกษาปีท่ี 2 เรียนตั้งแต่ระดบัพื้นฐาน

จนถึงระดบัยากปานกลาง วชิาน้ีสนุกท่ีสุดในทั้งหมด 4 วชิา

เลยค่ะ 

 

 

 

วนัพุธตอนเชา้เรียนวชิาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้

การปฏิบติังานการผลิตโดยใชแ้นวคิดแบบโม

โนซุคุริ เป็นวชิาของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 วชิาน้ี

ถือวา่ส าคญัมากในการประยกุตใ์ชใ้นการ

ท างานทั้งของประเทศญ่ีป่นและไทยเลยค่ะ  

 

เวลาวา่ง ส่วนใหญ่จะไปซุปเปอร์มาร์เกต็เพื่อมาท าอาหาร ข่ีจกัรยานรอบเมือง ชมบรรยากาศและ

สถานท่ีสวยๆบริเวณมหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

วนัที ่29 

ภาพบรรยากาศท่ีสวนสาธารณะซะกิตะมะ เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดัไซตามะ แต่แอบ

เสียดายดอกไมซ้ากรุะร่วงหมดแลว้ ไม่เช่นนั้น

สวนสาธารณะน้ีจะเตม็ไปดว้ยสีชมพเูลยค่ะ ดิฉนักบั

เพื่อนอีกคนข่ีจกัรยานรอบๆ และเดินเล่นชมทิวทศัน ์

รวมถึงบา้นเก่าแบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่นดว้ย ตอนนั้น

อากาศและลมค่อนขา้งแรง ฉนัประทบัใจท่ีน่ีมาก 

สถานท่ีน้ีทั้งสวยและสงบมากค่ะ ถา้มีโอกาสจะ

กลบัมาท่ีน่ีแน่นอน 

 

 



  

 

 

เดือนพฤษภาคม วนัที ่1 เพื่อนๆ พาพวกเราทั้ง 4 

คน ไปเมืองคะวะโกเอะ เป็นสถานท่ีเก่าแก่ข้ึนช่ือ

วา่เมืองเอโดะนอ้ย เป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ของญ่ีปุ่นทั้งสถานท่ี อาหาร

พื้นบา้น บา้นหรืออาคาร และวฒันธรรมดา้น

ดนตรีและการละเล่นต่างๆ ฉนัประทบัใจท่ีน่ีมาก

จนรู้สึกวา่อยากมาอีก ตอนนั้นคนเยอะมากเพราะ

อยูใ่นช่วง Golden week ของญ่ีปุ่น ถา้มีโอกาสจะ

กลบัมาท่ีน่ีอีกแน่นอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 ฉนัไปชินจุก ุเดินรอบทั้งเมืองจนเม่ือยขาเลยค่ะ ไดพ้บร้านอาหารตามสั่งไทย รู้สึกตกใจ

และดีใจเพราะมนัเหมือนท่ีไทยมากเลย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 ไปเท่ียวท่ีอุเอะโนะต่อ ช่วงเชา้ไปสวนอุเอะโนะ และวดัท่ีส าคญัใน

สวนสาธารณะ จากนั้นช่วงบ่ายไปไปเท่ียวตลาดอะเมะโยะโกะ เป็นตลาดแหล่งรวมของฝากท่ี

ตอ้งซ้ือติดไมติ้ดมือไปฝากคนไทย เป็นตลาดท่ีมีสินคา้หลากหลายประเทศรวมอยูท่ี่น่ี ตอนไป

ตลาดแห่งน้ี ฉนัพบคนไทยเตม็ไปหมด บรรยากาศสนุกดีค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที ่4 ฉนัไปHitachi Seaside Park เดินทางจากไซตามะประมาณ 3 ชัว่โมง ช่วงนั้นเป็น

ช่วงท่ีดอกไม ้nemophela ก าลงับานเตม็ทุ่งเลย มนัสวยมากๆเลยค่ะ อีกทั้งยงัมีสวนดอกทิวลิปห

ลากสีใหช้มดว้ย ช่วงบ่ายพวกเรานัง่ชิงชา้ และชมบา้นเก่า ซ่ึงมีของเดก็เล่นญ่ีปุ่นดว้ย อาทิเช่น 

แบดมินตนัโดยไมแ้บดท าจากไม ้เดินกระบอกไมไ้ผ ่ถา้ของประเทศไทยจะใชก้ะลามะพร้าว 

เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่5 พวกเราทั้ง 4 คนไปเมือง Oarai ซ่ึงติดกบัทะเล ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม. ช่วงเชา้พวก

เราไป AQUA WORLD ชมพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของญ่ีปุ่น สัตวท่ี์ชอบ

ท่ีสุดคือแพนกวนิและโลมา เพราะมีการแสดงของพวกมนั พวกมนัน่ารักมากๆเลย และในช่วง

เยน็ พวกเราไปศาลเจา้ Oarai Isosaki บรรยากาศท่ีนัน่ดีมากๆ ลมพดัเยน็และเงียบสงบมากเลยค่ะ 

 

 



 

 

 

 

 

สนุกมากๆ เดินจนปวดขาเลยค่ะ สถานท่ีแต่ละท่ีสวยมากๆและมีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ี

โดดเด่น ฉนัประทบัใจเทศกาลไทยมากเลย เพราะคิดถึงอาหารไทยมากหลงัจากอยูญ่ี่ปุ่นไดเ้ดือน

กวา่ แต่อาหารไทยราคาเทียบเท่าของญ่ีปุ่น กลบัไปประเทศไทยค่อยไปกินท่ีนัน่ดีกวา่ เพื่อน

ญ่ีปุ่นประทบัใจอาหารไทยแลว้พวกเขากก็  าลงัจะไปไทยเร็วๆน้ีดว้ย 

วนัที ่20 เพื่อนในชมรมจดัการแข่งขนักีฬา ฉนั

ชอบการแข่งกีฬาท่ีสุดเลย ทุกคนสามคัคีและมี

ส่วนร่วมดีมากๆ วนันั้นเหน่ือยและสนุกมากๆ

เลยค่ะ หวงัวา่จะมีโอกาสไดเ้ล่นกีฬาดว้ยกนัอีก

นะ 

 

 

วนัที ่24 มีการน าเสนอรายงานการใชชี้วติตลอด

ระยะเวลาแลกเปล่ียนระยะสั้นท่ีมหาวทิยาลยัแห่งน้ี 

รู้สึกต่ืนเตน้มากๆแต่ทุกอยา่งกผ็า่นไปดว้ยดี ซ่ึงมี

การจดัปาร์ต้ีรวมนกัศึกษาต่างชาติ 10 กวา่ระเทศ

ท่ีมาแลกเปล่ียนและเรียนประจ าท่ีน่ีรวมไปถึงจดั

ปาร์ต้ีส่งลาฉนัและเพื่อนอีกคนก่อนกลบัประเทศ

ไทยดว้ย  



 

ขอขอบคุณสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่นท่ีมอบโอกาสแก่ดิฉนัไดเ้ขา้ร่วมโครงการ

แลกเปล่ียนระยะสั้น ท่ี Institute of Technology ขอบคุณ Institute of Technology ท่ีคอยดูแล

สนบัสนุนในหลายๆดา้น และสร้างประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัดิฉนั ขอบคุณเพื่อนๆในชมรมท่ีดูแล

ดิฉนัและเพื่อนร่วมโครงการอีก 3 คนโดยตลอดมา ขอบคุณมากค่ะ 


