


Day 1 : 10 November 2018 

วันแรกของการเดินทางไป HUHST ที่
ประเทศจีน และเป็นครั้งแรกของเราที่ได้เดินทาง
ไปต่างประเทศ รู้สึกตื่นเต้นมากๆ เพราะเรา
สมัครโครงการนี้คนเดียว โดยที่ไม่ได้ชวนเพื่อน
มาเลยสักคน แอบกังวลว่าจะมีเพื่อนไหม เราเลย
ชวนคนอื่นคุยก่อน เพื่อหาเพื่อนในการไปครั้งนี้ 
จะได้ไม่เหงา เพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่จีนถึง 14 วัน

พอถึงสนามบินฉางซา ก็มีคนมารอรับโดย
มีพี่คนไทยและเพื่อนจีนที่เรียนที่ HUHST มารอ
รับ พาขึ้นรถและเดินทางกลับไปมหาวิทยาลัย 
โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชม.30 นาที 



นี่คือโรงแรมที่พวกเราได้ใช้ชีวิตอยู่ 14 วัน เป็นโรงแรมที่ดีมาก 
สะดวกสบายเราได้อยู่ชั้น 6 มองจากหน้าต่างออกมาเห็นวิวสวยมากๆ
โรงแรมนี้อยู่หน้ามหาวิทยาลัยเดินไม่ไกลก็ถึงหน้าประตูแล้ว

และน่ีคืออาหารมือ้แรกของเราเม่ือมาถึงที่น่ี  ร้านอยูใ่กล้ๆ
โรงแรมเลยคะ่ เดินออกมานิดเดียวก็ถึงร้านแล้ว 

My Hotel and First meal



Day 2 : 11 November 2018 
Campus Tour

หน้าประตูมหาวิทยาลัย 

ตึกภายในมหาวิทยาลัย

สนามกีฬา โรงอาหาร สนามบาส

เพ่ือนจีนพาทวัร์มหาวทิยาลยั ยงัมีอีกหลายสว่นท่ีน่าสนใจมากๆ
แต่เก็บบรรยากาศมาไม่ครบค่ะ
• สนามกีฬา  ช่วงเย็นๆจะเห็นนกัศึกษามาวิง่รอบสนามเป็นจ านวนมาก
• โรงอาหาร  ท่ีน่ีดีมากๆมีประมาณ 4 ชัน้ค่ะ สามารถเข้าไปทานอาหาร

ได้ทกุชัน้เลย แต่ต้องใช้ wechat สแกนในการจ่ายเงิน ก็จะล าบาก
เวลาเราไปทาน สว่นมากจะทานอาหารด้านนอกมหาลยัค่ะ

• สนามบาส  ภายในและนอกมหาวทิยาลยัมีสนามบาสหลายแห่งมาก
เพราะคนจีนนิยมเลน่บาสกนัอย่างมากค่ะ ช่วงเย็นก็จะมีคนมาเลน่เยอะ

HUHST



หลังจาก Campus tour แล้ว ช่วงบ่ายเพื่อนจีนพาขึ้นรถเมล์ไปเที่ยว
ห้างที่ชื่อว่า Walmart อยู่ย่านมหาวิทยาลัย ไม่ไกลมากเท่าไหร่ค่ะ โดยเสียค่า
รถเมล์เพียง 2 หยวนเองค่ะ เป็นห้างที่มีของหลากหลาย เสื้อผ้าและของกินเยอะ
มากๆ มีของขายทั้งชั้นบนและชั้นใต้ดิน ชั้นใต้ดินมีของขายโดยมีความยาวเป็น
กิโลเลย เดินช็อปกันให้สนุกเลยคราวนี้

อาหารที่เราทานวันนี้อร่อยมากๆ เพื่อนชาวจีนแนะน า แต่แอบแพงหน่อย
นะ เพราะเป็นแนวบุฟเฟต์ที่เราสามารถเลือกหยิบเองได้ ชั่งกิโลคิดตามน้ าหนักที่
เราเลือกเลย มีให้เลือกหลายอย่างมากๆ แต่อาหารที่จีนจะมีน้ ามันเยอะมากๆ
เกือบทุกเมนูเลยก็ว่าได้ แต่น้ ามันของเขาทานแล้วไม่อ้วนเหมือนที่ไทยนะ

Walmart



Meeting  (10.00-12.00 a.m.)

Chinese Lesson (2.30-4.30 p.m.)

HUHST

ช่วงเช้า มี meeting โดยเป็นการเปิดงานว่ามีนักศึกษามาแลกเปลี่ยน 
ฟังค าอธิบายต่างๆ ว่าการมาแลกเปลี่ยนคร้ังนี้มาท าอะไรบ้าง และมีการพาทัวร์
หอสมุดของมหาวิทยาลัยด้วย

Day 3 : 12 November 2018 

ช่วงบ่าย มีเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ที่จะใช้ส่ือสาร 
เช่น การทักทาย ถามทาง ถามราคา ชื่ออาหาร ฯลฯ



Day 4 : 13 November 2018 
Chinese Calligraphy  (10.20-12.00 a.m.)
Chinese Martial Art  (2.30-4.10 p.m.)

HUHST

ช่วงเช้า เรามีเรียนเขียนตัวอักษรจีน เหล่าซือให้เราเลือกว่าอยากเขียนค า
อะไร จะปล่อยให้เราเขียน และมาชี้น าว่าแต่ละอักษรต้องเขียนอยา่งไรถึงจะถูก
หลักการเขียนอักษรจีน

ช่วงบ่าย วันนี้พวกเราได้เรียนศิลปะการต่อสู้ของประเทศจีน นั่นคือ กังฟู
ซ่ึงแต่ละท่ามีความยากมากๆ ต้องมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่ดีด้วย เรียนจบ
คลาสนี้ปวดเนื้อปวดตัวกลับโรงแรมเลยทีเดียว 



Day 5 : 14 November 2018 
Chinese Food Making  (9.20-12.00 a.m.)
Chinese Martial Art  (2.30-4.10 p.m.)

HUHST

วันนี้ได้ท าเกี๊ยวน้ าของจีนค่ะ เรียนรู้วิธีการพับ เมื่อท าเสร็จแล้วเรา
ก็ได้ทานเอง ไส้ของเกี๊ยวอร่อยมากๆ เป็นเอกลักษณ์ของที่จีนเลยแหละ

คร้ังที่ 2 ในการเรียนกังฟู และเป็นคลาสสุดท้ายของการเรียน วันนี้
ได้เรียนมวยไทย เหล่าซือสอนท่าป้องกันตัวต่างๆ การเตะและการต่อยค่ะ



Day 6 : 15 November 2018 
Chinese Dragon and Lion Dance (8.20-10.00 a.m.)
Chinese Handicraft (2.30-4.30 p.m.)

HUHST

นี่คือ Chinese Dragon หรือ เชิดมังกร ค่ะ เป็นศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง
ของประเทศจีน พวกเราได้ชมและเรียนรู้การเชิดมังกรนี้จากเหล่าซือ และเพื่อนจีน
ในภาพคือค าว่า ที่มาจากค าว่า แปลว่า ประเทศจีน

นี่คือวิชา ปั้นดินเผา พวกเราได้เรียนการปั้นดินเผาที่ถูกวิธี 
ถ้าต้องการให้ข้างนอกกลวง เราจะต้องท าอย่างไร เหล่าซืออธิบาย
และสอนท าทุกขั้นตอนเลยค่ะ



Day 7 : 16 November 2018 
Chinese Dragon and Lion Dance (10.20-12.00 a.m.)
Free; Preparation for culture trip on weekend (2.30-4.30 p.m.)

HUHST

ครัง้ที่ 2 ของการเรียนเชิดมงักร เหลา่ซือและเพ่ือนจีน
สอนแบบเพ่ิมเติมจากเม่ือวานที่ได้สอนไป และให้พวกเรา
ลองท าด้วยตวัเองตัง้แตแ่บบแรกถึงแบบสดุท้าย แตล่ะแบบ
มีความยากงา่ยและความหมายที่แตกตา่งกนัออกไป



Day 8 : 17 November 2018 
Culture trip



Day 9 : 18 November 2018 
Free day

จริงๆแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งท่ีพวกเราต้องได้ไป Culture trip 
แต่เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี มีฝนตกตลอดทั้งวัน จึงถูกเล่ือนให้ไปใน
วันพุธที่ 21 ธันวาคมแทน และวันนี้เลยเป็นวัน Free time อีก 1 วัน



Day 10 : 19 November 2018 
Chinese Lesson (9.30-12.00 a.m.)
Lecture (International Office) (2.30-4.30 p.m.)

HUHST

วันนี้เรียนกับนักศึกษาปี 4 เรียนค าสื่อสารพื้นฐานในภาษาจีน
คล้ายกับวันแรกเลยค่ะ แต่เราอยากรู้ค าไหนเพิ่มเติมสามารถถามเขาได้ 
เพราะอยู่มาหลายวัน พอที่จะรู้ว่าค าไหนจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน
เราก็สามารถถามเขาเพิ่มเติมจากในห้องได้ค่ะ

เหลา่ซืออธิบายเก่ียวกบั Belt Road 
และสิ่งที่เช่ือมสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัจีนคะ่



Day 11 : 20 November 2018 Chinese Calligraphy (10.20-12.00 a.m.)

HUHST

ครั้งที่ 2 ในการเรียนเขียนตัวอักษรจีน
เหล่าซือให้เขียนตัวอักษรตาม และสอนเทคนิค
ว่าตัวแบบนี้เขียนอยา่งไร สอนลากขึ้นลง และ
ใช้พู่กันให้ถูก เพราะใน 1 ตัวอักษรจะมีเส้นหนา
และบางที่ไม่เท่ากัน และอาจารย์ยังสามารถทาย
นิสัยเราคร่าวๆได้จากลายมือที่เราเขียนตัวอักษร 



Day 12 : 21 November 2018 
Culture trip



Day 13 : 22 November 2018 
Chinese Handicraft (9.00-11.00 a.m.)
Chinese Lesson (2.30-4.30 p.m.)

คร้ังที่ 2 ในการเรียนปั้นดินเผาค่ะ คร้ังนี้มาแก้ไข
ส่วนต่างๆหลังจากที่เราปั้นไว้คราวก่อน ตอนนี้มันแห้งแล้ว 
เราจะมาท าให้ผิวมันเรียบกว่าเดิม หรือมีรอยแตก เหล่าซือ
ก็สอนวิธีแก้ไขรอยแตกให้ค่ะ

ช่วงบ่ายมีเรียนพื้นฐานภาษาจีนอีกครั้งค่ะ 
เช่นอวัยวะบนร่างกาย การแนะน าตัว แต่เป็นการ
เล่นเกมส์ผสมไปด้วย สนุกมากๆค่ะ

HUHST



Day 14 : 23 November 2018 

วันสุดท้ายที่จีนค่ะ เก็บกระเป๋าเดินทางเตรียมกลับไทย รู้สึกโชคดีมากๆ ที่ได้สมัครโครงการนี้
ได้ความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ รู้การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมของจีน รู้การใช้ชีวิตในต่างแดน ได้เพื่อนต่างชาติ
และได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเอง


