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ส
วััสู่ดีเดือนก้รก้ฎาคม เดือนที่ี�มีวัันหยุดสู่ำคัญข้อง

ญี�ปุ�นคือวัันที่ะเล (Umi No Hi) ซึ่ึ�งตรงก้ับ้วัันจันที่ร์ที่ี� 

3 ข้องเดือนก้รก้ฎาคม สู่ำหรับ้ปีนี�ตรงก้ับ้วัันที่ี� 18 ก้รก้ฎาคม 2565 

วัันที่ะเลถ่ก้ก้ำหนดเป็นวัันหยุดประจำชาติเพิ่ื�อเป็น วัันข้อบ้คุณ์

ที่ะเลข้อพิ่รให้ประเที่ศัญี�ปุ�นเจริญรุ่งเรืองที่างที่ะเล  ตั�งแต่ปี พิ่.ศั. 

2539 สู่่งผ่ลให้วัันที่ี� 20 ก้รก้ฎาคม เป็นวัันหยุดประจำชาติ ต่อมา 

ในปี พิ่.ศั. 2544 ได้มีก้ารออก้ก้ฎหมายแก้้ไข้ก้ฎหมายเกี้�ยวักั้บ้ 

วันัหยดุราชก้ารบ้างสู่่วัน ที่ำให ้วันัที่ะเล ก้ลายเป็นวันัจันที่รส์ู่ปัดาห์

ที่ี� 3 ข้องเดือนก้รก้ฎาคมซึ่ึ�งเป็นวัันหยุดสู่ามวััน [1]

นอก้จาก้นี�สู่ำหรับ้แฟันก้าร์ต่น ONE PIECE แล้วั เดือนนี�

เป็นเดือนที่ี�มีวัันก้าร์ต่นวัันพิ่ีช ONE PIECE の日 ตรงก้ับ้วัันที่ี� 22 

ก้รก้ฎาคมข้องทีุ่ก้ปี เป็นวัันที่ี�ระลึก้ถึงก้าร์ต่นวัันพิ่ีชที่ี�เริ�มลงตีพิ่ิมพิ่์

ในนิตยสู่ารรายสู่ัปดาห์ Shonen Jump [2] พิ่อพ่ิ่ดถึงวัันพิ่ีชแล้วั

ก้็ยังเสู่ียดาย Tokyo ONE PIECE Tower ซึ่ึ�งปิดตัวัไปเมื�อวัันที่ี� 31 

ก้.ค. พิ่.ศั. 2563 หลังจาก้เปิดมาได้ 5 ปี เพิ่ราะไม่สู่ามารถเปิดให้

บ้รกิ้ารไดจ้าก้ก้ารประก้าศัภาวัะฉกุ้เฉนิจาก้สู่ถานก้ารณ์ก์้ารระบ้าด

ข้องโรคติดเชื�อไวัรัสู่โคโรนา ภายใน Tokyo ONE PIECE Tower 

จะมีเก้มให้เล่นหลายเก้ม เช่น เก้มฟัันดาบ้แบ้บ้อารมณ์์ลองเป็น

โซึ่โล เก้มตามล่าหาข้อ้มล่โดยนำหอยที่าก้สู่ื�อสู่ารไปอ่านข้้อมล่ตาม

ที่ี�ต่าง ๆ ใน Tokyo ONE PIECE Tower เพิ่ื�อเก้็บ้คะแนน เป็นต้น 

จริง ๆ ตัวัผ่มไม่คิดวั่า Tokyo ONE PIECE Tower จะรีบ้ปิดตัวัเลย

ไม่ค่อยได้ถ่ายร่ปอะไรเก้็บ้ไว้ั ร้่สู่ึก้เสู่ียดายมาก้ ๆ แต่ข้อนำภาพิ่

มาให้ที่่านผ่่้อ่านได้ด่กั้น โดยเฉพิ่าะภาพิ่อย่าข้วั้างน้องหอยที่าก้

สู่ื�อสู่าร ไม่ร่้วั่ามีคนเล่นทีี่�หงุดหงิดเพิ่ราะตามหาข้้อม่ลให้น้องอ่าน

ไม่เจอหรือเปล่า 

สู่่วันในตอนนี�ข้อเล่าคำศััพิ่ท์ี่ว่ัา 修学旅行(しゅうがくり
ょこう) ซึ่ึ�งผ่มข้อแปลว่ัาที่ัศันศึัก้ษาแบ้บ้ค้างคืน มีควัามหมายว่ัา 

ทััศนศึกษาแบบค้้างค้ืน

(修学旅行)
ตอนทั่� 17

ก้จิก้รรมประเภที่หนึ�งข้องโรงเรยีนญี�ปุ�นเป็นก้ารเดินที่างที่ี�พิ่กั้ค้างคนื 

เป็นก้ลุ่มภายใต้ก้ารแนะนำข้องอาจารย์ ซึึ่�งมันแตก้ต่างจาก้ก้าร

ที่ัศันศึัก้ษาปก้ติเพิ่ราะมีก้ารพัิ่ก้แรม และจุดหมายปลายที่างเป็น

สู่ถานที่ี�ห่างไก้ลในระดับ้หนึ�ง

เหตุผ่ลที่ี�ผ่มนำเรื�องนี�มาเล่าเพิ่ราะถ้าผ่่้อ่านติดตามก้าร์ต่น

เกี้�ยวักั้บ้โรงเรียนจะข้าดกิ้จก้รรมนี�ไปไม่ได้เลย ในตอนนี�จะเล่า

ข้้อม่ลที่ัศันศัึก้ษาแบ้บ้ค้างคืนวั่าเป็นอย่างไร

ทัศนศ่กษัาแบับัค�างคืน	(修学旅行)

ช่วังปี ค.ศั. 1880 โรงเรียนฝึึก้หัดคร่ (師範学校) มีก้าร

ที่ัศันศัึก้ษาแบ้บ้ค้างคืน (修学旅行) แล้วั [3] หลังจาก้ก้ารนั�นก้็มี

ก้ารแพิ่ร่ไปในโรงเรียนฝึึก้หัดคร่ โรงเรียนมัธุยมต้น (ในระบ้บ้เก้่า) 

อื�น ๆ อย่างไรก้็ตาม ก้ารที่ัศันศัึก้ษาที่ี�ยังด่เป็นสู่่วันหนึ�งข้องก้ารฝึึก้

ที่หารใหเ้ดินที่างไก้ล (行軍訓練) ก้ารเดนิเที่า้จรงิยงัเป็นเรื�องปก้ติ  

ต่อมาในช่วังหลังก้็เริ�มมีก้ารใช้รถไฟัมาก้ข้ึ�น พิ่อในยุคสู่งครามโลก้

ครั�งทีี่� 2 ก้ารใช้รถไฟัเพิ่ื�อก้ารข้นสู่่งที่หาร และยุที่โธุปก้รณ์์ที่ำให้

ที่ัศันศึัก้ษาหายไปช่วังหนึ�ง หลังสู่งครามโลก้เมื�อโรงเรียนก้ลับ้

ดำเนินก้ารสู่อนอีก้ครั�งหลังถ่ก้ระงับ้ไป ก้ารที่ัศันศัึก้ษาแบ้บ้ 

ค้างคืนก้็เริ�มก้ลับ้มา ในสู่มัยนั�นที่ี�เป็นยุคหลังสู่งคราม ถ้าคุณ์ 

ไม่นำข้้าวัสู่ารมาด้วัยคุณ์ก้็ไม่สู่ามารถเข้้าพัิ่ก้ในโรงแรมได้ ในช่วัง

เรีียนร้ี�ญี่ี�ปุ่่�นจากการี์ตู้น (ญี่่�ปุ่่�น)
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เวัลานั�นที่ัศันศัึก้ษาแบ้บ้ค้างคืนจะถ่ก้จัดมาก้ในช่วังฤด่ใบ้ไม้ผ่ลิ 

และฤด่ใบ้ไม้ร่วัง รถไฟัก้็แออัด และหลาย ๆ โรงเรียนก้็ที่ัศันศัึก้ษา

พิ่ร้อม ๆ ก้ัน ควัามวัุ่นวัายก็้มัก้จะเกิ้ด เช่น พิ่ฤติก้รรมไม่ดีข้อง

นกั้เรยีน ซึึ่�งลำพัิ่งโรงเรียนเดียวัไม่สู่ามารถจัดก้ารได้ จงึมกี้ารรวัมตัวั 

ข้องโรงเรียนร่วัมก้ันจัดที่ัศันศัึก้ษาด้วัย หาก้ใครจำก้าร์ต่นเรื�อง 

ห้องเรียนลอบ้สู่ังหาร (Assassination Classroom) อานิเมะภาค 

1 ตอนที่ี� 7 ที่ี� คันซึ่าคิ โดนลัก้พิ่าตัวัไปโดยนัก้เรียนโรงเรียนมัธุยม

ปลายอีก้โรงเรียน 

ที่้องถิ�นแต่ก้็ไม่พิ่อ ถ้าใครจำได้จาก้เรื�องไซึ่คิหนุ่มพิ่ลังจิตอลเวัง 

เมระซึ่ึ�งบ้า้นยาก้จนก้พ็ิ่ด่วัา่จะไมไ่ดไ้ปดว้ัยเพิ่ราะที่างบ้้านไมม่เีงิน

จ่ายค่าที่ัศันศัึก้ษา 

วั่าแต่ที่ัศันศัึก้ษาแบ้บ้ค้างคืนเข้าเดินที่างด้วัยอะไรก้ัน 

จาก้ข้้อม่ลพิ่บ้วั่า สู่ำหรับ้มัธุยมต้นใช้รถไฟัประมาณ์ 60 % แล้วัใช้

เครื�องบ้ินประมาณ์ 20 % สู่่วันรถบ้ัสู่เป็นสู่ัดสู่่วันที่ี�น้อยอย่่ในระดับ้ 

10% สู่ำหรบั้มธัุยมปลายใชร้ถไฟัอย่่ที่ี�ประมาณ์ 20 ก้วัา่เปอรเ์ซึ่น็ต์ 

แต่เครื�องบิ้นอย่่ประมาณ์ 60 ถึง 70 % เลย ก้ารทีี่�มัธุยมต้นใช้

รถไฟัเป็นหลัก้อาจจะเพิ่ราะสู่ถานที่ี�ที่ี�มัก้จะไปที่ี�ที่ี�เดินที่างด้วัย

รถไฟัสู่ะดวัก้ สู่ำหรับ้โรงเรียนในเข้ตตะวัันออก้ข้องญี�ปุ�นแล้วัก้็

มัก้จะไปจังหวััดเกี้ยวัโต และนารา สู่่วันโรงเรียนฝึั�งตะวัันตก้ก็้ 

มกั้จะเปน็โตเก้ยีวั และชบิ้ะ ซึ่ึ�งสู่ามารถเดนิที่างไปไดโ้ดยชนิก้งัเซึ่น 

หาก้ใครยังจำได้ ห้องเรียนลอบ้

สู่ังหาร โคโระเซ็ึ่นเซึ่เองก็้เก้าะติด

รถไฟัชินก้ังเซึ่นไปเก้ียวัโต ช่วังหลัง 

ที่ี�นัก้ท่ี่องเทีี่�ยวัจาก้ต่างประเที่ศั

ที่ี� เพิ่ิ�มข้ึ�นมาก้ในเก้ียวัโต ก้็เป็น

อุปสู่รรคต่อก้ารที่ัศันศัึก้ษาอย่่ 

เช่นเดียวัก้ัน สู่่วันมัธุยมปลายที่ี�ใช้

เครื�องบิ้น มัก้จะเป็นก้ารเดินที่าง

ไปโอกิ้นาวัะ รองลงมาก็้ฮึอก้ไก้โด 

ดังจะเห็นได้จาก้ก้าร์ต่นเรื�องไซึ่คิ

หนุ่มพิ่ลังจิตอลเวังก้็ไปโอก้ินาวัะ 

สู่ำหรบั้ทีี่�พิ่กั้นั�น ปจัจุบ้นัเปน็หอ้งพัิ่ก้ 

แบ้บ้ปก้ติ ไม่ใช่ห้องรวัม (大部
屋) แบ้บ้ที่ี�เราจะเห็นในก้าร์ต่น 

ภาพิ่หอยที่าก้สู่ื�อสู่ารใน Tokyo ONE PIECE Tower ภาพิ่เตือนให้ใช้น้องหอยที่าก้สู่ื�อสู่ารอย่างระมัดระวััง

 จาก้ข้้อม่ลที่ี�สู่มาคมที่ัศันศัึก้ษาประเที่ศัญี�ปุ�น (公益財
団法人日本修学旅行協会) ได้จดัสู่ำรวัจ และวิัเคราะห์แนวัโน้ม

ในก้ารที่ัศันศัึก้ษาแบ้บ้ค้างคืนในระดับ้มัธุยมต้น และมัธุยมปลาย

พิ่บ้ว่ัาทัี่ศันศึัก้ษาแบ้บ้ค้างคืนภายในประเที่ศั มัธุยมต้นจะเป็น 2 

คืน 3 วััน สู่่วันมัธุยมปลาย มัก้จะเป็น 3 คืน 4 วััน ช่วังที่ี�มีก้ารจัด

ที่ัศันศัึก้ษาข้อง ม.3 คือ เดือนพิ่ฤษภาคมถึงมิถุนายน สู่่วัน ม.5 

ช่วังเดือนตุลาคมถึงธุันวัาคม (ข้้อม่ลปี ค.ศั. 2018) [4]

ค่าใช้จ่ายสู่ำหรับ้ที่ัศันศัึก้ษาแบ้บ้ค้างคืน สู่ำหรับ้มัธุยม

ต้น คือ 66,000 เยน มัธุยมปลายคือประมาณ์ 101,000 เยน ถึง

แม้วั่าระดับ้มัธุยมต้นที่ี�เป็นก้ารศัึก้ษาภาคบ้ังคับ้ข้องประเที่ศั

ญี�ปุ�นจึงเป็นเรื�องปก้ติที่ี�นัก้เรียนทุี่ก้คนจะมีสู่่วันร่วัม แต่ในควัาม

เป็นจริง นัก้เรียนบ้างคนไม่ได้เข้้าร่วัมเนื�องจาก้เหตุผ่ลที่างก้ารเงิน 

แม้วั่าจะมีระบ้บ้เงินอุดหนุนจาก้รัฐ์บ้าล และองค์ก้รปก้ครองสู่่วัน 

ซึ่ึ�งมัก้จะมีก้จิก้รรม ปาหมอนกั้น (まくら投げ) นา่จะเริ�มก้ลายเป็น

ตำนานไปแล้วั

ผ่ลข้องสู่ถานก้ารณ์ก์้ารระบ้าดข้องโรคติดเชื�อไวัรสัู่โคโรนา

ที่ำให้ที่ี�ผ่่านมา หลายโรงเรียนเลือก้ที่ี�จะไม่จัดที่ัศันศัึก้ษาแบ้บ้ 

ค้างคืน หรือเมื�อสู่ถานก้ารณ์์ดีขึ้�นแล้วั ก้ารจัดทัี่ศันศึัก้ษาแบ้บ้ 

ค้างคืนก็้ยังเป็นเรื�องยาก้ เหมือนโรงเรียนในฮึอก้ไก้โดทีี่�จัดแล้วั

พิ่บ้วั่ามีนัก้เรียนติดเชื�อทัี่�ง ๆ ทีี่�โรงเรียนวัางมาตรก้ารไวั้อย่าง 

เข้้มข้้นก้็ตาม

แหล่งอ้างอิง

[1] https://www.mlit.go.jp/event/marine/marine_.html 

[2] https://sp.shonenjump.com/j/op-20th-anniv/article/

page_16.html

[3] https://jstb.or.jp/relays/download/15/1117/ 

58/3400/?file=/files/libs/3400/202201171715088358.pdf                                                                  


