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วันที่ 6 เมษายน 2017
ถึงทีส่ นามบินฮาเนดะเรียบร้อย อากาศตอนลงจากเครื่อง ประมาน 17 องศา จากนัน้ ไปยืนต่อคิวที่ ตม. คนไม่ค่อยเยอะ
เท่าไหร คงเพราะเปิ ดหลายช่อง แต่ผ่านมาได้ดว้ ยดี ไม่มอี ะไรให้สงสัย เดินออกมาก็เจอพี่ TNI จบไปแล้ว มารับไปขึน้ รถบัส แต่
ก่อนหน้าขอเซนเซย์ ไปซือ้ ซิมการ์ดแต่เซนเซย์บอกว่ามันจะทาให้เสียเวลากันเพราะว่าทุกคนก็ไปซือ้ กันหมด แต่จริงควรจะให้
ซือ้ เลยเพราะเข้าไปหาในเมืองมันจะหายาก นังรถมาถึ
่
งหอเก็บกระเป๋าแนะนาหอเรียบร้อย ก็เดินเท้ากันไปที่ ABK College
เพราะเข้าไปรับฟงั รายละเอียดและทดสอบภาษาญีป่ ุนแล้วสอบสัมภาษท์ดว้ ย ประมาณบ่าย 2 ก็เสร็จ แล้วเวลาบ่าย 2 ครึง่ เรา
8 คนก็เดินทางเข้าไปซือ้ ซิมในเมืองกัน นัง้ รถไฟที่ Komagome Station ไปลง Shibuya Station แต่สถานีไม่มขี ายเลยไปที่
Yodobashi Camera ซึง่ อยุ่ใกล้ๆกัน เวลาบ่าย 4 ทุกคนก็ได้ซมิ การ์ดเรียบร้อยใช้เวลาชัวโมงกว่
่
าในการคุยกับพนักงานหลัง
จากนัน้ เราเดินไปหาอะไรกินในละแวกนัน้ ต่อและมุ่งไป Sakaido ร้านเครื่องเขียน แต่ดนั ไปเจอร้านอีกสาขานึงก่อนก็เลยแวะร้าน
นัน้ ไปโดยปริยาย หลังจากนัน้ ก็นงั ้ รถไฟกลับ ถึงหอเวลาประมาณ 3 ทุ่ม แต่ก่อนหน้านัน้ สองชัวโมงได้
่
ไปเดินซือ้ ของใช้ทร่ี า้ น
100 เยน และแวะ supermarket แถวนัน้ ก่อนเข้าหอ
วันที่ 7 เมษายน 2017
ตื่นตอน 9:40 แล้วออกจากหอกับ ภณ (roommate) พาไปเดินทีร่ า้ น 100 เยนเพื่อซือ้ ของใช้อกี พอซือ้ เสร็จฝนก็ตกลง
มาปรอยๆ อากาศเริม่ เย็นขึน้ เล็กน้อยเลยเดินกลับหอไปตัง้ หลักก่อน เวลาเทีย่ งฝนหยุดตกแล้ว เลยเดินไปทีส่ ถานี Komagome
เพื่อไปตึกม่วงหรือ Takeya ไปดูไดร์เปา่ ผมเพราะเอาของไทยมาใช้ไม่ได้มนั คนละ Watt กันเลยต้องมาหาซือ้ ใหม่ ถ้าผมสัน้ ก็ว่า
ไปอย่างแต่น้ผี มยาวจะปล่อยให้แห้งคงใช้เวลาเป็ นชัวโมงแน่
่
ๆก็ตอ้ งซือ้ ไป 3,880 เยน ก็ประมานพันนิดๆถือว่าโอเคเพราะเอา
กลับไปใช้ทไ่ี ทยได้ดว้ ย แล้วก็ไปเดินดองกีต้ ่ออยู่ใกล้กนั ประมาน 500 เมตรได้ ได้กาต้มน้ากับสก็อตไบล์มา เวลาบ่าย 4 จะไป
เดินหาร้าน LUCH ทีส่ ถานี Ueno แต่หนั ไปเห็นห้าง OIOI ทีม่ ปี ้ ายร้าน COSMe อยู่เป็ นร้านทีจ่ ดั อันดับเครื่องสาอางของญีป่ ุน
และมีประทับใจกับพักงานมากๆคือเราเข้าไปหาของถามเขาว่ามีไหมแต่บอกเขาเขาก็ไม่เข้าใจ เขาเลยให้เราไปที่ PC แล้วเสิรช์
หาเลยดีมาก พอลองดูแล้วไม่มขี ายทีร่ า้ นเขาเลยช่วยหาว่าทีไ่ หนมีขายด้วยต้องขอบคุณมากจริงๆ แล้วโชคดีกเ็ จอร้าน LUCH
อยู่ทน่ี ้พี อดีเลย ก็ได้ลปิ สครับของ LUCH มาราคาพันกว่าเยน แล้วไม่มอี ะไรแล้วก็เลยกลับมาถึงหอเวลา 6 โมง
วันที่ 8 เมษายน 2017
เริม่ ต้นของวันด้วยการฝนตก อุณหภูมลิ ดลงเหลือ 15 องศา เป็ นเช้าทีต่ อ้ งออกไป
ปฐมนิเทศ ที่ Bunkyo Civic Hall ก็เลยต้องเริม่ ต้นด้วยการไปซือ้ ร่มก่อนเลยเพราะยังไม่ได้ซอ้ื ร่ม
การปฐมนิเทศใช้เวลา 1 ชัวโมงครึ
่
ง่ มีการเรียกชื่อนักเรียนใหม่ท่ี 125 คน และการกล่าวคาปราศัย
ของผูก้ ่อตัง้ และอาจารย์ใหญ่ เวลา 11:30 เดินทางกลับมาถึงหอ เปลีย่ นชุดเพื่อไปชมซากุระที่ สวน
Ueno Park พอถึงสถานีกต็ อ้ งเจอกับคนมากมายทีก่ าลังเดินเข้าไปในสวนพร้อมกับละอองฝนทีต่ ก
ลงมาเล็กน้อย เราก็เลยเดินรอบสวนกัน จนเดินไปถึงสถานี Okamachi แลเผอิญไปเห็นตลาด
Ameyogo พอดีเลยเดินเข้าไปเลยเพราะตอนมาเมื่อวานไม่เห็น เลยเดินในตลาดกันอยู่ซกั 2 ชัวโมงก็
่
กลับหอ

วันที่ 9 เมษายน 2017
เริม่ ต้นของวันด้วยการฝนตกอีกเช่นเคย เป็ นเช้าวันอาทิตย์ทไ่ี ม่ค่อยเร่งรีบนัก 11 โมงแต่งตัวออกไปข้างนอกแต่วนั นี้
ไม่ลมื ทีจ่ ะพกร่มไปด้วย ขึน้ รถไฟไปลงสถานี Ikebukuro เพราะไปยัง Tokyu Hands สาขา Ikebukuro แต่ก่อนหน้านัน้ เจอ
ร้านอาหารในสถานีรถไฟพอดีกเ็ ลยกินอาหารเทีย่ งก่อน ด้านในร้านเป็ นตูก้ ด เพื่อซือ้
คูปองอาหาร วันนี้สงเป็
ั ่ นราเม็งโซบะ ผักเทมปุระ ราคา 430 เยน แต่กถ็ อื ว่าอร่อย ตอน
เก็บจานไปวางคืนพนักงานพูดภาษาญีป่ ุนแต่ฟงั ไม่ออกเขาไม่ให้เราเก็บตรงนี้ ก็เลย
เข้าใจว่าซือ้ จากร้านไหนก็เก็บทีร่ า้ นนัน้ ในร้านอาหารนี้ยงั มีอกี 3 ร้านย่อยอีก เมื่อท้อง
อิม่ ก็ถงึ เวลาเดินทางต่อ ใช้ Google Maps ก็ไม่ค่อยจะเวริคเ์ ท่าไหรแต่กไ็ ปถึงจุดหมาย
ได้ดว้ ยดี Tokyu Hands สาขานี้ใหญ่ใช้ได้ มีอยู่ 8 ชัน้ ด้วยกัน แบ่งไปตามแต่ละประเภท
แต่ทม่ี าวันนี้คอื ไปแผนกของใช้ในห้องน้า คุยกับพนักงานคนนึงว่าเราอยากได้แชมพู
ขจัดรังแคกับผมมัน (sumimasen ano watashi no hea wa yusei to fuke desu.
Donna shampoo wa iidesuka) เขาก็ช่วยทีเ่ หมาะให้อยู่พกั ใหญ่ และเขาบอกว่ามีแต่
มันแพงเกินไปเขาเลยไม่แนะนา และขนาดใหญ่เกินไป เพราะบอกเขาว่าอยูแ่ ค่สอง
เดือนด้วย เลยหาแบบขจัดรังแคให้แทน เพราะขนาดและราคาเหมาะสมกับตัวเรา คนญีป่ ุนถ้าขอให้ช่วยแล้วก็จะช่วยจนถึงทีส่ ดุ
จริง ถึงเราจะพูดญีป่ ุนได้บา้ งไม่ได้บา้ งแต่กส็ ามารถทาให้เข้าใจได้ทงั ้ สองฝา่ ยถือว่าพอใช้อยู่ ต้องพัฒนาต่ออีกเยอะ
วันที่ 10 เมษายน 2017
เช้าวันแรกของการเรียน ที่ ABK เป็ นวันทีอ่ ากาศสดใสมีแดดอ่อนๆมากระทบกับผิวทาให้รสู้ กึ ถึงความอบอุ่นนิดๆ เวลา 8 โมง
เช้าทุดคนในหอ Komagome ลงมารวมตัวกันที่ Lobby ข้างล่าง พร้อมเดินไปที่ ABK เวลา 8 โมงจะ 9 โมง ทุกคนนังเตรี
่ ยมพร้อม
ในห้องเรียนชัน้ ใต้ดนิ ของตึก ABK โดยทีน่ งถู
ั ่ กล็อกไว้อยูแ่ ล้ว อาจารย์สอนวันนี้เป็ น อากิโมโตะเซนเซย์ คนทีส่ อบสัมภาษณ์
นักเรียนทุกคนของโครงการนี้ การเรียนวันแรกไม่มอี ะไรมาก ส่วนมากจะเป็ นการแนะนาตัวกัน แต่อากิโมโตะ เซนเซย์สอนเร็ว
และพูดเร็วมาก ฟงั ไม่ค่อยทัน เวลา 12:40 ออดของโรงเรียนดัง เป็ นเวลาหมดคาบเรียนของวันนี้ วันนี้พพ่ี คี และกลุ่มเพื่อนอีกสี่
ถึงห้าคน ชวนกันไปที่ Seiyu ซึง่ เป็ นซูเปอร์มาเก็ตทีอ่ ยูใ่ กล้กบั สถานี่ JR Sugamo เป็ นสถานีทต่ี ่อจาก Koamgome เมื่อเดิน
มาถึง ก็พบว่าทีน่ ใ่ี หญ่พอสมควรเพราะมีถงึ 3 ชัน้ ของครบครันมาก เหมาะมาซือ้ วัตถุดบิ ทาอาหาร หลังจากเลือกซือ้ ของเสร็จก็
ได้ไปกินข้าวทีร่ า้ น Matsuya ทีอ่ ยู่ใกล้กนั วันนี้สงข้
ั ่ าว Hamberg แกงกะหรี่ อร่อย เลีย่ น เค็มไปนิด แต่ถอื ว่าโอเค กับราคาที่
เหมาะสม เวลา 5 โมงเย็นกลับถึงหอ และเข้านอนตอน 4 ทุ่มเช่นเดิม

วันที่ 11 เมษายน 2017
เช้าวันฝนตกต้องเจอกับอากาศทีห่ นาวเป็ นพิเศษ 8 องศา ในชีวติ ไม่เคยได้พบเจออากาศทีห่ นาวขนาดนี้มาก่อนเลย จึงใส่เสือ้ ผ้า
ไม่ถูกทาให้ตอ้ งรีบเดินไปเข้าเรียนและรีบกลับด้วยความทีอ่ ากาศหนาวเกินไปจึงไม่อยากออกไปไหนเลยตัง้ แต่บา่ ยโมงทีเ่ ลิก
เรียนก็ตรงกลับหอและไม่ออกไปไหนเลยจนค่า
วันที่ 12 เมษายน 2017
เช้าวันนี้อากาศดี แดดออกพร้อมกับความอบอุ่นทีพ่ ดั มากับแสงแดดยามเช้าในวันนี้ เลยตัดสินออกจากหอก่อนเพื่อไปทานข้าว
เช้าข้างนอก ระหว่างเดินออกมากาลังจะถึงถนนใหญ่กเ็ ห็นร้าน Matsuya เลยตัดสินลองชุดอาหารเช้าซึง่ เป็ นชุดปลาแซลมอน ที่
มีเฉพาะตอนตี 5 ถึง 11 โมงเท่านัน้ แต่กต็ อ้ งผิดหวังกับเมนูน้ี
เพราะปลาแซลมอนมีขนาดทีเ่ ล็กมาก ทาให้รสู้ กึ ไม่คมุ้ กับราคา
ทีจ่ ่ายไป เวลา 8 โมงถึงโถงชัน้ ใต้ดนิ ตึก ABK เดินมาแบบช้าๆ
ไม่ได้รบี อะไรรูส้ กึ ไปสัมผัสกลิน่ อายของเมืองมากกว่าการทีต่ อ้ ง
รีบเร่งเดินเสียมากกว่า 9 โมง 10 นาที คลาสเรียนเริม่ วันนี้เป็ น
อากิโมโตะเซนเซย์ หัวข้อการเรียนวันนี้เป็ นเรื่องของอาหาร
ตามทันบ้างไม่ทนั บ้าง ต้องพยายามกันต่อไป จบคลาสก็เดิน
กลับหอเลย แวะผ่าน KFC เลยซือ้ พัฟไก่หนึ่งชิน้ มาเป็ นอาหาร
กลางวัน หลังจากทานเสร็จก็ไปขึน้ รถไฟไปที่ Ueno ไปตลาด
Ameyoko เพราะต้องการไปซือ้ กระเป๋าทีด่ ไู ว้แล้ว หลังจากซือ้
เสร็จก็ไปที่ Shinjuku ต่อเพื่อไปทีร่ า้ นขายเครื่องเขียน Sekaido เพราะต้องใช้ในการเรียนด้วย ได้ของทีต่ อ้ งการแล้ว เป็ นทีน่ ่า
พอใจมากกับร้านขายเครื่องเขียนแห่งนี้เพราะมีของครบครันจริงๆ เวลา 5 โมงเย็นเป็ นเวลาทีร่ ถไฟเริม่ หนาแน่นแต่กต็ อ้ งกลับ
เพราะมีการการบ้านทีต่ อ้ งทารออยู่ เมื่อกลับถึงหอก็ทาการบ้านในทันที หลังจากนัน้ ก็อาบน้าร้อนเป็ นอันจบของวัน
วันที่ 13 เมษายน 2017
เช้าวันนี้อากาศดีอกี เช่นเคย อุณหภูมิ 15 องศา ถือว่ากาลังดี เวลา 7 โมงครึง่ ออกไปทานอาหารเช้าข้างนอกวันนี้ลงไปกิน
Mcdonal ซึง่ อยู่ใกล้ๆกับร้าน Mastsuya ทีเ่ มื่อวานตอนเช้าไปทานมา ถึงร้านก็สงแฮมเบอเกอร์
ั่
ไก่ทอด พายแอปเปิ้ ล และกาแฟ
เป็ นชุดอาหารเช้า ราคา 340 เยน เป็ นมือ้ เช้าทีอ่ มิ่ ดีอกี เช่นเคย เลยตัดสินใจว่าจะเปลีย่ นจากอาหารทาเองตอนเช้าเป็ นตอน
กลางวันหรือตอนเย็นแทนดีกว่า เพราะมือ้ เช้าอยากจะกินให้อมิ่ และอร่อยด้วยวันเป็ นอาจารย์โคอิเดะ วันนี้เป็ นหัวข้อของคันจิซง่ึ
เป็ นการบ้านของเมื่อวานนี้ เป็ นคันจิทเ่ี กีย่ วกับห้องน้าซะส่วนใหญ่ และช่วงคาบสามคาบสีไ่ ด้เรียนเรื่องใหม่คอื shi เป็ นตัวต่อ
ประโยคของสองประโยคให้อยูใ่ นประโยคเดียวกัน เสร็จจากเรียนเสร็จ ก็เดินกลับมาทีห่ ออีกเช่นเคย วันนี้ตงั ้ ใจจะไป Akihabara
กับ Uniqlo Ginza นังรถไฟสาย
่
Yamanote เช่นเคย พอไปถึง Akiba ก็พบว่ามันเต็มไปด้วย Anime จริงๆ เดินอยุ่ซกั พักก็ไป
ขึน้ รถไฟต่อไปที่ Yurakucho เพื่อไป Uniqlo Ginza

วันที่ 14 เมษา 2017
วันนี้เป็ นวันทีม่ กี จิ กรรมจัดดอกไม้ หรือภาษาญีป่ ุนเรียกว่า Ikebana ซึง่ เป็ นครัง้ แรก
เลยทีไ่ ด้จดั ดอกไม้ในแบบฉบับของญีป่ ุน เซนเซย์ทเ่ี ป็ นคนมาสอน เขาก็มโี รงเรียนสอน
อยู่ท่ี Ikenobo, พอเริม่ เข้าคลาสเซนเซย์เริม่ ด้วยการสอนความเป็ นมาก่อนแล้วจากนัน้
ก็อธิบายอุปกรณ์ต่างๆทีต่ อ้ งใช้ให้ได้รจู้ กั กัน

วันที่ 15 เมษายน 2017
วันนี้เริม่ ต้นวันด้วยแดดออกอากาศสดใสอีกเช่นเคย เวลา 12:40 เรียนเสร็จ แผนวันนี้คอื ไปทีว่ ดั Sensoji เมื่อขึน้ จากสถานีรถไฟ
ก็พบว่าคนเยอะมากต้องเดินเบียดๆกันเข้าไป นี้กเ็ ดินเข้าไปเหมือนกันแต่เข้าไปไม่ถงึ ตัววัดก็ออกมาก่อนเพราะคิดว่ามาวันหลัง
ดีกว่า เดินออกไปด้านข้างก็เจอร้านขนนปงั ร้านนึงกลิน่ หอมออกมาแต่ไกลก็เลยซือ้ ไปชิน้ นึง เป็ นขนนปงั เมล่อน ต้องบอกว่า
อร่อยมากเพราะเป็ นแบบกรอบนอกนุ่มในจริงๆ
วันที่ 16 เมษายน 2017
วันนี้หลังจากเรียนเสร็จก็ไป Ikebukuro ไปดูรา้ นหนังสือการ์ตูนของญีป่ ุน ช่างเป็ นอะไรทีอ่ ลังการมาก ใหญ่แล้วเพียบพร้อมไป
ด้วยมังงะและโดจิน หลังจาก 4 โมงก็ไปชินจูกตุ ่อ คราวนี้ลองนังรถเมล์
่
ดู จากสถานีรถไฟชินจูกไุ ปลงทีช่ นิ จูกุ ซังโจเม (3chome)
วันที่ 17 เมษายน 2017
วันเปิ ดเรียนสัปดาห์ท่ี 2 วันนี้เป็ นวันทีไ่ ปทัศนศึกษากันที่ Ikebukuro safety learning center เป็ นสถานทีเ่ รียนการป้องกันตัวเอง
เมื่อเกิดภัยพิบตั ขึน้ เช่น แผ่นดินไหว หรือ เหตุไฟไหม้ มีการจาลองสถานการณ์การของแผ่นดินไหวจริง เวลา 11 โมง เมื่อเสร็จ
เรียบร้อยก็เลยไปทานอาหารเทีย่ งทีร่ า้ นซูชหิ มุน ร้านนี้ถอื ว่าดีมากจากทีเ่ คยกินมา แต่กนิ ไปแค่ 4 จานเพราะอาจจะไปทานอย่าง
อื่น คราวนี้มากินกัน 4 คนแล้วแล้วก็เดินเทีย่ วกัน 4 คน ก็เป็ นอีกอารมณ์ทส่ี นุกมาก แต่จะได้พดู ญีป่ ุนน้อยหน่อย
วันที่ 18 เมษายน 2017
วันนี้เริม่ ต้นของวันทีเ่ หมือนๆกันกับวันอื่น เรียนปรกติ ทุกอย่างปรกติ วันนี้ไม่มแี ผนจะไปไหนเลยกลับมาทีห่ อ เพื่อซักผ้า วันนี้
ลองซือ้ ผงซักฟอกแบบน้ามาลองก็สะดวกทีไ่ ม่ตอ้ งกะว่าจะต้องใช้แบบผงในปริมาณเท่าไหร เวลา 5 โมงเย็นก็ออกไปวิง่ ข้างนอก
เพื่อสุขภาพบ้าง วิง่ ไปถึงสุดทางเรียบรถไฟก้ไม่ใกลมากเท่าไหรเอาแค่พอประมาณจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป
วันที่ 19 เมษายน 2017
วันนี้ออกไป Akihabara กับเพื่อนอีก 4 คน เป็ นเดินเล่นกันในเมืองแห่งโลกอนิเมะและเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็ นเวลาเพียงแค่บ่ายโมง
กว่า แต่กลับมีคนเดินพลุกพล่านแล้ว ช่างเป็ นเมืองทีไ่ ม่หยุดนิง่ อะไรเช่นนี้ เราใช้เวลาในการเดินทางนี้เกือบครึง่ วันทุกคนได้ของ
ทีต่ อ้ งการกันครบแล้วจึงไปทานอาหารเย็นกันทีร่ า้ นราเมนทัวๆไปที
่
ห่ าได้ทุกมุมถนนในญีป่ ุน
วันที่ 21 เมษายน 2017
วันนี้ทอ้ งฟ้ามืดครึม้ ตัง้ แต่ชว่ งบ่าย แต่ไม่มที ที ่าว่าจะตกเลย วันนี้ออกไปท่องโลกคนเดียว แวะไปทีย่ ่าน Ginza เพื่อลองไปเดินที่
GU สาขาใหญ่ ซึง่ อยู่ใกล้กบั Uniqlo Ginza ซึง่ เป็ นสาขาทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก GU สาขานี้ของเยอะมาก พร้อมกับบรรดาผูค้ นทีเ่ ยอะ
มากเช่นกัน คึกคักไปด้วยนักท่องเทีย่ วและชาวญีป่ ุนเอง

วันที่ 22 เมษายน 2017
เริม่ ต้นวันด้วยการตื่นสายทัง้ ทีน่ ดั เพื่อนไว้ว่าจะไปเดินกันที่ Shibuya จึงทาให้ตอ้ งแยกกันไป ช่วงเวลาสายๆของวันเสาที่
Shibuya นัน้ พลุกพล่านไปด้วยบรรดาวัยรุ่นทีแ่ ต่งตัวตามเทรนด์แฟชันในช่
่ วงนี้ กางเกงขาบานแบบเต่อ เสือ้ คลุมแบบบางที่
สามารถพริวไหวไปตามสายลมได้ และเข็มขัดรัดเอวขนาดใหญ่เพื่อให้รปู ร่างมีสว่ นเว้า เป็ นแฟชันที
่ ไ่ ม่เหมาะกับฤดูหนาว
เท่าไหร่แต่สาหรับคนญีป่ ุนอุณหภูมเิ ท่านี้ถอื ว่าธรรมดามาก
วันที่ 23 เมษายน 2017
วันนี้อากาศแจ่มใส แดดแรงท้องฟ้าโปร่งเหมาะแก่การเดินเทีย่ วเป็ นอย่างมาก แผนวันนี้คอื Kichijoji เป็ นเขตทีอ่ ยู่นอกเมือง
โตเกียว จึงทาให้คนไม่พลุกพล่าน ขึน้ รถไฟจากสถานี้ Shijuku นังมาประมาณ
่
ครึง่ ชัวโมงก็
่
ถงึ แล้ว แต่มาเช้าเกินไปหน่อยร้านค้า
ต่างก็เลยยังไม่ค่อยเปิ ดกัน จึงเดินไปเรื่อยๆวนเป็ นบล็อกๆไป ชอบบรรยากาศของทีน่ ้มี ากเพราะคนไม่พลุกพล่าน อากาศก็ดี
ด้วย เวลาบ่ายสองไปกินราเมนข้อสอบ ถ้าเลือกน้าซุปแบบ extra garlic จะหอมมากๆเลย
วันที่ 26 เมษายน 2017
วันนี้มกี จิ กรรมทา Maki Sushi กัน เป็ นครัง้ แรกทีไ่ ด้ลองทาอาหารญีป่ ุน ตอนแรกคิดว่าการทาซูชจิ ะขัน้ ตอนเยอะกว่านี้เสียอีก
แต่ว่าการทาก็ง่ายๆมาก แค่เตรียมของให้ครบก็พอ เริม่ ด้วยการนาข้าวมาคลุกกับน้าส้มสายชูทใ่ี ช้ทาซูชโิ ดยเฉพาะ ระหว่างคลุก
ข้าวไปก็หนวั
ั ่ ตถุดบิ ให้เป็ นชิน้ เล็กขนาดพอดีทจ่ี ะสามารถม้วนไปในซูชไิ ด้
จากนัน้ ก็เริม่ เอาข้าวทีค่ ลุกเสร็จแล้วมาเกรีย่ บน
สาหร่ายให้เป็ นแผ่นทัวสาหร่
่
าย แล้วก็จดั ใส่ไส้ขา้ งในให้อยู่ในตาแหน่งทีส่ ามารถม้วนได้ จากนัน้ ก็มว้ นเป็ นอันเสร็จเรียบร้อย
วันที่ 29 เมษายน 2017
วันนี้ไปที่ Shin-misato ซึง่ อยุ่ใกล้ๆกับ Saitama เป็ นเมืองทีบ่ รรยากาศดีมาก คนไม่พลุกพล่านเช่นกัน มี IKEA อยู่ทน่ี ้ีดว้ ยเลย
ได้แวะทานอาหารเทีย่ งทีน่ ่ี วันนี้เป็ นวันอาทิตย์คนจึงเยอะส่วนใหญ่จะพาลูกมาเทีย่ วกัน หลังจากนัน้ ก็เดินเล่นอยู่ในละแวกนัน้
สักพัก ก็เดินไปสองกิโล ไปทีว่ ดั Kooji พึง่ เสิรช์ เจอใน Google Map เป็ นวัดทีเ่ งียบๆดี ตอนนัน้ มีการเรียนการสอนภู่กนั อยู่พอดี
วันที่ 30 เมษายน 2017
วันอากาศสดใสแดดออกแรง วันนี้มแี ผนจะไปเดินทีศ่ าลเจ้า Meji นังรถไฟไป
่
Harajuku ก็ถงึ เลย ต้องเดินเข้าไปอีก ประมาณ
500 เมตรกว่าถึงตัวศาลเจ้าแต่ระหว่างทางก็มอี ะไรให้ดเู ยอะพอเดินเข้ามาถึงในตัววัด ก็ทาการโยนเหรียญขอพรสักหน่อย วันนี้
มีการจัดงานแต่งงานด้วย เป็ นสถานทีท่ เ่ี หมาะแก่การจัดงานอยูแ่ ต่ว่าก็ตอ้ งเจอกับการมุงดูของคนทีม่ าชมศาลเจ้าด้วย
วันที่ 2 พฤษภาคม 2017
วันนี้อากาศสดใสอีกเช่นเคย วันนี้เป็ นวันไปทัศนศึกษาของโครงการ ไปที่ Edo Tokyo museam เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ ทีร่ วบรวม
เรื่องราวตัง้ แต่สมัยเอโดะ จนถึงยุคโตเกียว วันนี้มเี ด็กมัธยม มาเป็ นกลุ่มใหญ่เลยวุ่นวายมาก
วันที่ 20 พฤษภา 2017
วันนี้แดดออกท้องฟ้าโปร่ง ไร้เมฆ เป็ นวันทีเ่ หมาะแก่การออกไปเทีย่ วเสียจริง วันนี้นดั กับเพื่อนและรุ่นน้องเอาไว้ จะไปทีว่ ดั เซน
โซจิ เมื่อไปถึงก็ได้เจอกับงาน Sanjo matsuri ซึง่ เป็ นงานแห่เกีย่ วกับสถานทีท่ ต่ี กด้วยศาลาเจ้าขนาดเล็กอย่างสวยงาม เป็ นงาน
ทีค่ รึกครืน้ มาก มีดนตรีและผูค้ นคอยเดินตามและถ่ายรูปเป็ นจานวนมาก ทัง้ คนญีป่ ุนเองและชาวต่างชาติ จุดประสงค์ของงานคือ
การบูชาเทพเจ้านัน้ เอง
.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2017
วันนี้เป็ นวันพรีเซ้น งานกลุ่มทีเ่ ตรียมตัวมาร่วมอาทิตย์ วันนี้มกี รรมการผูฟ้ งั ทัง้ สิน้ 4 คน เป็ น ผอ.ของ ABK อาจารย์ใหญ่ของ
ABK อาจารย์ของ ABK และ อาสาสมัครชาวญีป่ ุน มารวมฟงั ในการพรีเซ้นครัง้ นี้ดว้ ย การพรีเซ้นครัง้ นี้ไม่ต่นื เต้นเท่าไหรนัก
เพราะได้พรีเซ้นแบบคร่าวๆให้คนฟงั หลายรอบแล้ว เลยไม่รสู้ กึ ประหม่ามากนัก การพีเซ้นจบไปได้ดว้ ยดี และต่อด้วยพิธจี บ
การศึกษา รูส้ กึ ภูมใิ จมากๆ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2017
ถึงแม้จะจบพิธกี ารศึกษาไปแล้วแต่งานยังไม่จบ วันนี้ตอ้ งเดินเท้าไปทีม่ หาวิทยาลัยโตโย ซึง่ ตัง้ อยู่ไม่ใกลจากสถาบัน ABK เมื่อ
ั
ไปถึงทีม่ หาวิทยาลัยก็ตอ้ งตาตรึงกับความทันสมัยของสถาปตยกรรมที
น่ ้ี ช่างเป็ นมหาวิทยาลัยทีน่ ่าเรียนมาก เดินเข้าไปใน
มหาวิทยาลัย สถานทีพ่ รีเซ้นในวันนี้ เราได้พรีเซ้นที่ Sky Hall ของทีน่ ้ี วิวสวยมากเมื่อมองจากหน้าต่าง เมื่อพรีเซ้นจบก็มงี าน
เลีย้ งเล็กๆรวมกันกับนักศึกษาของม.โตโย
วันที่ 24 พฤษภาคม 2017
วันนี้จบการศึกษาอย่างเป็ นทางการ วันนี้ในโปรแกรมของโครงการคือการไป Tokyo Disney Sea แนะนาว่าถ้าจะไปเล่นทีส่ วน
สนุกนี้ควรไปแต่เช้า เพราะแค่เจ็ดโมงเช้าคนก็เรียกได้ว่ามหาศาลแล้ว ต้องยืนรอต่อคิวเล่นเครื่องเล่นเป็ นเวลานานมากๆ ทีเ่ ขามี
บัตรทีช่ ่อื Fast-tickets กดบัตรนี้เพื่อทีเ่ ราจะได้เล่นในเวลาทีก่ าหนด จะได้ไม่ตอ้ งมายืนรอต่อคิวนาน สวนสนุกทีม่ เี ครื่องเล่น
หลายอย่าง แต่สว่ นใหญ่ไม่หวาดเสียวเลย รูส้ กึ ธรรมดามาก แต่การตกแต่งสถานทีต่ อ้ งบอกว่าสวยมาก
วันที่ 25 พฤษภาคม 2017
วันนี้อากาศมีเมฆฝน เป็ นวันทีต่ อ้ งเดินทางไปยัง คาวากุจโิ กะ ซึง่ เป็ น 1 ใน 5 ทะเลสาบ รอบภูเขาไปฟูจิ ในทริปนี้คอื การเดินทาง
ไปดูฟูจซิ งั ให้ได้เห็นด้วยตาของตัวเองซักครัง้ นึงในชีวติ ไปถึง Shinjuku Bus Station เพื่อไปขึน้ รถบัสตอน 8:55 a.m. ทริปนี้มี
เพื่อนไปด้วย 1 คน เวลา 11:55 ถึงสถานี้ Kawaguchiko ปรกติจะต้องเห็นภูเขาไฟฟูจอิ ยู่ดา้ นหลังสถานีแต่วนั นี้ไม่สามารถ
มองเห็นได้เนื่องจากเมฆฝนบัง แต่ดพู ยากรณ์อากาศมาแล้วว่าวันนี้ฝนตกทัง้ วัน และพรุ่งนี้อากาศจะแจ่มใสเลยรับได้ วันนี้
เดินทางเข้าโรงแรมและไม่ได้ไปเทีย่ วทีไ่ หนไกล เพราะออกไปยังไงก็ไม่เห็นฟูจอิ ยู่แล้วเลย แช่ออนเซ็นในโรงแรมเพื่อผ่อนคลาย
ความเหนื่อยล้าตลอดเกือบสองเดือนทีผ่ ่านมา
วันที่ 26 พฤษภาคม 2017
เป็ นวันทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ เพราะอากาศไม่เป็ นใจ เมฆฝนยังคงก่อตัวอยู่จงึ ทาให้มองไม่เห็นฟูจซิ งั อีกเช่นเคย เกิดอาการเศร้าเสียใจ
เล็กน้อยแต่กย็ งั ต้องออกไปเทีย่ วเพื่อดูสถานทีต่ ่างๆถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นฟูจกิ ต็ ามตอนเย็นจึงได้ตดั สินใจอยู่ต่ออีกหนึ่งคืน
เพราะพยาการณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้อากาศแจ่มใส
วันที่ 27 พฤษภาคม 2017
เช้าวันนี้ต่นื มาพร้อมกับแสงแดดทีก่ ระทบเปลือกตาทาให้รสู้ กึ ไม่อยากนอนต่อ ความรูส้ กึ ครึง่ หลับครึง่ ตื่นทาให้สมองยังทางาน
ได้ไม่เต็มที่ แต่กพ็ อรับรูไ้ ด้ว่าข้างนอกต้องอากาศดีแน่ สติเริม่ เพิม่ ขึน้ จึงทาให้ลมื ตาตื่นอย่างเต็มที่ เมื่อลืมตาก็พบกับภาพทีห่ วัง
ไหว ภูเขาไฟฟูจทิ เ่ี ริม่ เห็นจากฐาน บนยอดทีม่ หี มิ ะยังถูกเมฆบางส่วนบังอยู่ แต่กส็ ามารถรับรูไ้ ด้ถงึ ความยิง่ ใหญ่อลังการของฟูจิ
ในตอนนัน้ จิตใจเบิกบานกับสิง่ ทีห่ วังไว้ความสุขเอ่อล้นออกมาจากมุมปาก รูส้ กึ สมหวังกับสิง่ ทีร่ อคอย คุม้ ค่ามากกับการตัดสินใจ
อยู่ต่ออีกหนึ่งคืน เวลา 8 โมงเช้า แสงแดดส่องเจิดจ้า พร้อมทีจ่ ะออกไปเทีย่ ว เวลา 8 โมงของที่ Kawaguchiko รถบัสท้องถิน่ ยัง
ไม่เริม่ ให้บริการ แต่ไม่ใช่ปญั หา เดินเท้าไปเรื่อยๆจนถึงศาลเจ้า Sengen jinja shrine เวลาแบบนี้ไม่มผี คู้ นมาเดิน หรือแม้แต่พระ
ก็ยงั ไม่เห็น ทาให้ในตัววัดเงียบสงบเหมือนวัดร้าง เดินต่อไปอีกหน่อยเจอกับร้านคาเฟ่ทส่ี ามารถมองเห็นวิวอันสงบของ
ั ้ งแซนวิชแฮมกับชิสราดด้วยน้าผึง้ เล็กน้อย เสริฟ
Kawaguchiko Lake ได้ จึงหาอาหารเช้าทานทีน่ ้ี อาหารทีส่ งเป็
ั ่ นขนมปงปิ
พร้อมกับเฟรนฟรายสีทองเหลืองทอดกรอบ และพักดองทีส่ ามารถแก้เลีย่ นได้ดมี าก เป็ นอาหารเช้าทีด่ ที ส่ี ดุ ในทริปฟูจนิ ้เี ลยก็ว่า

ได้ เวลา 9 โมง 45 นาที รถบัสคันแรกของวันเริม่ วิง่ เลยไปยืนรอทีป่ ้ ายรถเมล์ใกล้กบั คาเฟ่ รถบัสมาตรงเวลาสมกับคาลารือที่
ญีป่ ุนนัน้ ตรงเวลาเสมอ สถานทีต่ ่อไปทีจ่ ะคือ Saiko Iyashi no sato Nenba หมูบ่ า้ นเก่าแก่ทเ่ี คยเสียหายไปเพราะแผ่นดินไหว
จึงทาให้เกิดไฟไหม้ ได้รบั การบูรณะใหม่ให้เหมือนเดิม จึงกลายเป็ นอีกหนึ่งสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีห่ า้ มพลาดถ้าหากต้องการชมวิว
ฟูจซิ งั ใช้เวลาเดินจากคาเฟ่ทข่ี น้ึ รถบัสเมื่อสักครู่ เป็ นเวลาประมาณ 20 นาที เมื่อมาถึงพบว่าผูค้ นไม่มากนัก อาจจะเพราะไม่ใช่
ช่วงเวลาเทศกาล เดินผ่านประตูทางเข้ามาต้องจ่ายเงิน 350 เยน เป็ นค่าเข้าชมสถานทีแ่ ห่งนี้ ระหว่างทีเ่ ดินชมนัน้ มีบา้ นโบราณ
หลายหลังอยู่บนเนินเขาเป็ นขัน้ บันไดขึน้ ไปเรื่อยๆ บางหลังถูกเปลีย่ นให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ บางหลังถูกเปลีย่ นให้เป็ นร้านค้า เมื่อ
เดินขึน้ ไปสูงสุด จะเจอกับสะพานใหม่ ซึง่ เป็ นจุดเด่นของหมูบ่ า้ นแห่งนี้ ได้ยนื อยู่บนสะพาน และหันหลังกลับมา จะพบกับวิว อัน
สวยงาม ภูเขาไฟฟูจิ ทีม่ อี าจจะบรรยายออกมาเป็ นคาพูดได้ ความเงียบสงบของหมู่บา้ นแห่งนี้ ทาให้รสู้ กึ ช่างอยากจะมาอาศัย
อยู่เหลือเกิน
เมื่อเสร็จจากการเดินชมหมู่บา้ นก็ได้มายืนรอรถเมล์ทเ่ี ดิม
เวลาหกโมงเย็นก็ได้เดินทางกลับมาทีส่ ถานี
Kawakuchiko เพื่อขึน้ รถบัส กลับ Tokyo แต่ก่อนนัน้ ได้แวะทานอาหารเย็นทีร่ า้ นอาหารหน้าสถานี ซึง่ เป็ นร้านอาหารขึน้ ชื่อที่
ขายอาหารชื่อดังของทีน่ ่ี นัน้ ก็คอื Hoto เป็ นอาหารทีเ่ น้นผักเป็ นส่วนมาก เป็ นหม้อไฟขนาดใหญ่ เส้นเหนียวนุ่ มหนากว่าอาหาร
ประเภทเส้นทุกประเภททีเ่ คยทานมา น้าซุปรสชาติคล้ายๆแกงส้มแค่ไม่รสจัดเท่า ตามรสชาติอาหารของคนญีป่ ุน ถ้าเป็ นคนที่
ไม่ชอบผักไม่แนะนาให้กนิ เพราะแทบจะไม่มเี นื้อเลย เวลา 6:40 p.m. เป็ นเวลาออกรถแล้ว ลากกระเป๋าขึน้ รถและขึน้ มานัง้ รอบน
รถบัส วันนี้เดินทางไปตามสถานทีต่ ่างๆ รูส้ กึ เหนื่อยจึงใช้ช่วงเวลา 2ชัวโมงนี
่
้ งีบหลับพักผ่อน พร้อมกับความรูส้ กึ ตืน้ ตันใจทีใ่ น
ทีส่ ดุ สักครัง้ หนึ่งในชีวติ ได้ทาในสิง่ ทีห่ วังไว้วา่ จะต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองให้ได้นนั ้ ก็สาเร็จลงอย่างสวยงามแล้ว
วันที่ 28 พฤษภาคม 2017
ใกล้จะถึงวันทีต่ อ้ งกลับไทยแล้ว สถานทีท่ จ่ี ะไปซือ้ ของฝากวันนี้คอื Takeya หรือทีค่ นไทยเราเรียกกันว่า ”ตึกม่วง” เป็ นสถานที่
ขายของทีเ่ รียกได้ว่าขายตัง้ แต่สากกะเบือยันเรือรบเลยก็ว่าได้ ประกอบไปด้วยตึกถึง 8 ตึกในละแวก Okamachi ซึง่ อยู่ใกล้กบั
ตลาด Ameyoko ทีข่ ายทัง้ อาหารสดและของถูกอีกด้วย สามารถเดินทะลุไปยัง Ueno ได้ เรียกได้ว่าเป็ นสวรรค์ของนักช็อป
แน่นอน แต่วนั นัน้ แค่ตกึ ม่วงอย่างเดียวเกินพอ เวลาบ่ายกว่าๆ ก็มาถึงสถานี Okamachi พร้อมกับเพื่อนและรุ่นน้องอีกคน เมื่อ
ถึงตึกม่วงต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปซือ้ ของของตัวเอง เมื่อเสร็จสิน้ ภารกิจแต่ละคนก็ได้ของติดมือกันไปเป็ นถุงๆ ต้องจัด
กระเป๋ากันลาบากเลย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2017
เช้านี้อากาศสดใส ใกล้จะถึงวันกลับไทยแล้ว นึกขึน้ ได้ถงึ อีกสิง่ นึงทีอ่ ยากทาคือการไปนัง้ ดื่มกาแฟ ทีร่ า้ นStarbucksชัน้ 2ของห้าง
Tsutaya ที่ Shibuya ขึน้ รถไฟสายเดิมทีข่ น้ึ เป็ นประจาหน้าหอพักใช้เวลา 20นาทีกถ็ งึ สถานีชบิ ยู ่าแล้ว เมื่อออกมาจากสถานี ก็
เดินผ่านแยกชิบยุ ่า แยกคนข้ามเยอะทีส่ ดุ ในโตเกียว เดินเข้ามาในตึกTsutaya สังกาแฟที
่
ช่ นั ้ 1 และเอาขึน้ ไปดื่มทีช่ นั ้ 2 วันนี้คน
น้อยเป็ นพิเศษจึงทาให้ได้ทน่ี งเร็
ั ่ วไม่ตอ้ งยืนรอนาน
หลังจากเดินเทีย่ วอยุ่สกั พักก็เดินต่อไปที่ Harajuku เพราะอยู่ตดิ กันจะได้ไม่ตอ้ งเสียค่ารถไฟ เดินกินลมชมบ้านเทืองของญีป่ ุ
นเป็ นครัง้ สุดท้ายก่อนกลับ เวลา 6 โมงเย็นมีนดั ปาร์ตก้ี นิ เลีย้ งกันทัง้ โครงการกับเซนเซย์สองคน อากิโมโตะเซนเซย์และ โคอิเดะ
เซนเซย์ ไปกินกันทีร่ า้ นToriyaki เป็ นร้านไก่ย่างทีข่ ายอาหารเป็ นจาน จานละ280เยน อาหารแต่ละอย่างอร่อยใช้ได้ อยู่มา2
เดือนกลับไม่รเู้ ลยว่ามีรา้ นอร่อยแบบนี้อยูห่ น้าหอ เวลา2ทุ่มกว่า งานเลีย้ งย่อมมีวนั เลิกลา เราทุกคนออกมาคุยกับเซนเซย์ทงั ้
สอง ทีห่ น้าร้านเป็ นความรูส้ กึ ทีต่ อ้ งจากลาอีกแล้วหลังจากที่ ได้สอนได้เรียนด้วยกันมาเกือบสองเดือน รูส้ กึ ไม่อยากบอกลากัน
เลยแต่มนั คงเป็ นไปไม่ได้ สุดท้ายนี้กจ็ ากลากันกับเซนเซย์ทงั ้ สองและจะไม่ลมื กันเลยว่าเคยสนุกสนานกันขนาดไหน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2017
วันสุดท้ายทีจ่ ะอยู่ในประเทศอาทิตย์อุทยั นี้แล้ว กระเป๋าเดินทางก็เก็บเรียบร้อยแล้ว สิง่ ทีท่ าได้ในวันนี้มเี พียงแค่นงรอให้
ั่
เวลา
ผ่านไปจนกว่ารถบัสจะมารับไปสนามบินฮาเนดะ รูส้ กึ เหมือนต้องทาอะไรสักอย่างแต่ทาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ว่างจน
สามารถนัง้ มองเข็มวินาทีของนาฬิกาได้ อยากจะออกแต่ไม่อยากเสีย่ งทีจ่ ะกลับมาสาย เป็ นเวลากว่า 6 ชัวโมงที
่
ไ่ ม่ค่าใดเลย 5
โมงรถบัสมารับทีถ่ นนใหญ่หน้าหอ ทุกคนลาบากกลับการลากกระเป๋าเดินทางของตัวเองทีน่ ้าหนักเพิม่ ขึน้ จากเดิม และบางคนก็

มีกระเป๋าเพิม่ ขึน้ เวลา 5 โมงเกือบ 6 โมงรถบัสถึงสนามบิน ทุกคนไปเช็คอินเรียบร้อยหลังจากนัน้ ก็แยกกันเดินเล่นในสนามบิน
เวลา Boarding time คือเทีย่ งคืนสีส่ บิ นาที จึงมีเวลาว่างเกือบห้าชัวโมง
่
แต่เวลากลับผ่านไปเร็วมาก เพราะเดินเล่นกันไปหลาย
ทีม่ ากๆในสนามบิน เวลาตี 5 เครื่องบินลงจอดทีส่ นามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ ทุกคนแยกย้ายกันกลับส่วนใหญ่ทบ่ี า้ นจะมา
รับกันหมด เราก็เป็ นคนนึงทีท่ บ่ี า้ นมารับ สายแรกทีโ่ ทรไปคือมาม๊า นัดเจอกันทีเ่ กต 4 เมื่อเดินไปถึงก็พบกันความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ได้
เจอกันสองเดือนแต่กย็ งั คุย facetime กันตลอด จึงไม่ค่อยตื่นเต้นมากนัก แต่กร็ สู้ กึ ดีใจทีไ่ ด้กลับบ้านเสียที
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