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วนัที ่6 เมษายน 2017 
 ถงึทีส่นามบนิฮาเนดะเรยีบรอ้ย อากาศตอนลงจากเครื่อง ประมาน 17 องศา จากนัน้ไปยนืต่อควิที ่ตม. คนไม่ค่อยเยอะ
เท่าไหร คงเพราะเปิดหลายช่อง แต่ผ่านมาไดด้ว้ยด ีไมม่อีะไรใหส้งสยั เดนิออกมากเ็จอพี ่TNI จบไปแลว้ มารบัไปขึน้รถบสั แต่
ก่อนหน้าขอเซนเซย ์ ไปซือ้ซมิการด์แต่เซนเซยบ์อกว่ามนัจะท าใหเ้สยีเวลากนัเพราะว่าทุกคนกไ็ปซือ้กนัหมด แต่จรงิควรจะให้
ซือ้เลยเพราะเขา้ไปหาในเมอืงมนัจะหายาก นัง่รถมาถงึหอเกบ็กระเป๋าแนะน าหอเรยีบรอ้ย กเ็ดนิเทา้กนัไปที ่ ABK College 
เพราะเขา้ไปรบัฟงัรายละเอยีดและทดสอบภาษาญีปุ่นแลว้สอบสมัภาษทด์ว้ย  ประมาณบ่าย 2 กเ็สรจ็ แลว้เวลาบ่าย 2 ครึง่ เรา
8 คนกเ็ดนิทางเขา้ไปซือ้ซมิในเมอืงกนั นัง้รถไฟที ่ Komagome Station ไปลง Shibuya Station แต่สถานีไมม่ขีายเลยไปที ่
Yodobashi Camera ซึง่อยุ่ใกล้ๆ กนั  เวลาบ่าย 4 ทุกคนกไ็ดซ้มิการด์เรยีบรอ้ยใชเ้วลาชัว่โมงกว่าในการคุยกบัพนกังานหลงั
จากนัน้เราเดนิไปหาอะไรกนิในละแวกนัน้ต่อและมุ่งไป Sakaido รา้นเครื่องเขยีน แต่ดนัไปเจอรา้นอกีสาขานึงก่อนกเ็ลยแวะรา้น
นัน้ไปโดยปรยิาย หลงัจากนัน้กน็ัง้รถไฟกลบั ถงึหอเวลาประมาณ 3 ทุ่ม แต่ก่อนหน้านัน้สองชัว่โมงไดไ้ปเดนิซือ้ของใชท้ีร่า้น 
100 เยน และแวะ supermarket แถวนัน้ก่อนเขา้หอ  
 
วนัที ่7 เมษายน 2017 
 ตื่นตอน 9:40 แลว้ออกจากหอกบั ภณ (roommate) พาไปเดนิทีร่า้น 100 เยนเพื่อซือ้ของใชอ้กี พอซือ้เสรจ็ฝนกต็กลง
มาปรอยๆ อากาศเริม่เยน็ขึน้เลก็น้อยเลยเดนิกลบัหอไปตัง้หลกัก่อน เวลาเทีย่งฝนหยุดตกแลว้ เลยเดนิไปทีส่ถานี Komagome
เพื่อไปตกึมว่งหรอื Takeya ไปดไูดรเ์ปา่ผมเพราะเอาของไทยมาใชไ้ม่ไดม้นัคนละ Watt กนัเลยตอ้งมาหาซือ้ใหม ่ถา้ผมสัน้กว็่า
ไปอย่างแต่นี้ผมยาวจะปล่อยใหแ้หง้คงใชเ้วลาเป็นชัว่โมงแน่ๆกต็อ้งซือ้ไป 3,880 เยน กป็ระมานพนันิดๆถอืว่าโอเคเพราะเอา
กลบัไปใชท้ีไ่ทยไดด้ว้ย แลว้กไ็ปเดนิดองกีต่้ออยู่ใกลก้นัประมาน 500 เมตรได ้ ไดก้าตม้น ้ากบัสกอ็ตไบลม์า เวลาบ่าย 4 จะไป
เดนิหารา้น LUCH ทีส่ถานี Ueno แต่หนัไปเหน็หา้ง OIOI ทีม่ป้ีายรา้น COSMe อยู่เป็นรา้นทีจ่ดัอนัดบัเครื่องส าอางของญีปุ่น 
และมปีระทบัใจกบัพกังานมากๆคอืเราเขา้ไปหาของถามเขาว่ามไีหมแต่บอกเขาเขากไ็ม่เขา้ใจ เขาเลยใหเ้ราไปที ่PC แลว้เสริช์
หาเลยดมีาก พอลองดแูลว้ไม่มขีายทีร่า้นเขาเลยช่วยหาว่าทีไ่หนมขีายดว้ยตอ้งขอบคุณมากจรงิๆ แลว้โชคดกีเ็จอรา้น LUCH 
อยู่ทีน่ี้พอดเีลย กไ็ดล้ปิสครบัของ LUCH มาราคาพนักว่าเยน แลว้ไม่มอีะไรแลว้กเ็ลยกลบัมาถงึหอเวลา 6 โมง 
 
วนัที ่8 เมษายน 2017 
 เริม่ตน้ของวนัดว้ยการฝนตก อุณหภูมลิดลงเหลอื 15 องศา เป็นเชา้ทีต่อ้งออกไป 
ปฐมนิเทศ ที ่ Bunkyo Civic Hall กเ็ลยตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการไปซือ้ร่มก่อนเลยเพราะยงัไม่ไดซ้ือ้ร่ม 
การปฐมนิเทศใชเ้วลา 1 ชัว่โมงครึง่ มกีารเรยีกชื่อนกัเรยีนใหมท่ี ่125 คน และการกล่าวค าปราศยั
ของผูก้่อตัง้และอาจารยใ์หญ่ เวลา 11:30 เดนิทางกลบัมาถงึหอ เปลีย่นชุดเพื่อไปชมซากุระที ่สวน 
Ueno Park พอถงึสถานีกต็อ้งเจอกบัคนมากมายทีก่ าลงัเดนิเขา้ไปในสวนพรอ้มกบัละอองฝนทีต่ก
ลงมาเลก็น้อย เรากเ็ลยเดนิรอบสวนกนั จนเดนิไปถงึสถาน ี Okamachi แลเผอญิไปเหน็ตลาด
Ameyogo พอดเีลยเดนิเขา้ไปเลยเพราะตอนมาเมื่อวานไม่เหน็ เลยเดนิในตลาดกนัอยู่ซกั 2 ชัว่โมงกก็ลบัหอ 



 

 

วนัที ่9 เมษายน 2017 
 เริม่ตน้ของวนัดว้ยการฝนตกอกีเช่นเคย เป็นเชา้วนัอาทติยท์ีไ่มค่่อยเร่งรบีนกั 11 โมงแต่งตวัออกไปขา้งนอกแต่วนัน้ี
ไม่ลมืทีจ่ะพกรม่ไปดว้ย ขึน้รถไฟไปลงสถานี Ikebukuro เพราะไปยงั Tokyu Hands สาขา Ikebukuro แต่ก่อนหน้านัน้เจอ
รา้นอาหารในสถานีรถไฟพอดกีเ็ลยกนิอาหารเทีย่งก่อน ดา้นในรา้นเป็นตูก้ด เพื่อซือ้
คปูองอาหาร วนัน้ีสัง่เป็นราเมง็โซบะ ผกัเทมปุระ ราคา 430 เยน แต่กถ็อืว่าอร่อย ตอน
เกบ็จานไปวางคนืพนกังานพดูภาษาญีปุ่นแต่ฟงัไม่ออกเขาไมใ่หเ้ราเกบ็ตรงน้ี กเ็ลย
เขา้ใจว่าซือ้จากรา้นไหนกเ็กบ็ทีร่า้นนัน้ ในรา้นอาหารนี้ยงัมอีกี 3 รา้นย่อยอกี เมื่อทอ้ง
อิม่กถ็งึเวลาเดนิทางต่อ ใช ้Google Maps กไ็ม่ค่อยจะเวรคิเ์ท่าไหรแต่กไ็ปถงึจุดหมาย
ไดด้ว้ยด ีTokyu Hands สาขานี้ใหญ่ใชไ้ด ้มอียู ่8 ชัน้ดว้ยกนั แบง่ไปตามแต่ละประเภท 
แต่ทีม่าวนัน้ีคอืไปแผนกของใชใ้นหอ้งน ้า คุยกบัพนกังานคนนงึว่าเราอยากไดแ้ชมพู
ขจดัรงัแคกบัผมมนั (sumimasen ano watashi no hea wa yusei to fuke desu. 
Donna shampoo wa iidesuka) เขากช็่วยทีเ่หมาะใหอ้ยู่พกัใหญ่ และเขาบอกวา่มแีต่
มนัแพงเกนิไปเขาเลยไม่แนะน า และขนาดใหญ่เกนิไป เพราะบอกเขาว่าอยูแ่ค่สอง
เดอืนดว้ย เลยหาแบบขจดัรงัแคใหแ้ทน เพราะขนาดและราคาเหมาะสมกบัตวัเรา คนญีปุ่นถา้ขอใหช้่วยแลว้กจ็ะชว่ยจนถงึทีส่ดุ
จรงิ ถงึเราจะพดูญีปุ่นไดบ้า้งไมไ่ดบ้า้งแต่กส็ามารถท าใหเ้ขา้ใจไดท้ัง้สองฝา่ยถอืว่าพอใชอ้ยู ่ตอ้งพฒันาต่ออกีเยอะ 
 
วนัที ่10 เมษายน 2017 
เชา้วนัแรกของการเรยีน ที ่ ABK เป็นวนัทีอ่ากาศสดใสมแีดดออ่นๆมากระทบกบัผวิท าใหรู้ส้กึถงึความอบอุ่นนิดๆ เวลา 8 โมง
เชา้ทุดคนในหอ Komagome ลงมารวมตวักนัที ่Lobby ขา้งล่าง พรอ้มเดนิไปที ่ABK เวลา 8 โมงจะ 9 โมง ทุกคนนัง่เตรยีมพรอ้ม
ในหอ้งเรยีนชัน้ใตด้นิของตกึ ABK โดยทีน่ัง่ถูกลอ็กไวอ้ยูแ่ลว้ อาจารยส์อนวนัน้ีเป็น อากโิมโตะเซนเซย ์ คนทีส่อบสมัภาษณ์
นกัเรยีนทุกคนของโครงการน้ี การเรยีนวนัแรกไม่มอีะไรมาก สว่นมากจะเป็นการแนะน าตวักนั แต่อากโิมโตะ เซนเซยส์อนเรว็ 
และพดูเรว็มาก ฟงัไม่ค่อยทนั เวลา 12:40 ออดของโรงเรยีนดงั เป็นเวลาหมดคาบเรยีนของวนันี้ วนัน้ีพีพ่คี และกลุ่มเพื่อนอกีสี่
ถงึหา้คน ชวนกนัไปที ่ Seiyu ซึง่เป็นซเูปอรม์าเกต็ทีอ่ยูใ่กลก้บัสถาน่ี JR Sugamo เป็นสถานทีีต่่อจาก Koamgome เมื่อเดนิ
มาถงึ กพ็บว่าทีน่ีใ่หญ่พอสมควรเพราะมถีงึ 3 ชัน้ของครบครนัมาก เหมาะมาซือ้วตัถุดบิท าอาหาร หลงัจากเลอืกซือ้ของเสรจ็ก็
ไดไ้ปกนิขา้วทีร่า้น Matsuya ทีอ่ยู่ใกลก้นั วนัน้ีสัง่ขา้ว Hamberg แกงกะหรี ่อร่อย เลีย่น เคม็ไปนิด แต่ถอืว่าโอเค กบัราคาที่
เหมาะสม เวลา 5 โมงเยน็กลบัถงึหอ และเขา้นอนตอน 4 ทุ่มเชน่เดมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที ่11 เมษายน 2017 
เชา้วนัฝนตกตอ้งเจอกบัอากาศทีห่นาวเป็นพเิศษ 8 องศา ในชวีติไม่เคยไดพ้บเจออากาศทีห่นาวขนาดนี้มาก่อนเลย จงึใสเ่สือ้ผา้
ไม่ถูกท าใหต้อ้งรบีเดนิไปเขา้เรยีนและรบีกลบัดว้ยความทีอ่ากาศหนาวเกนิไปจงึไม่อยากออกไปไหนเลยตัง้แต่บา่ยโมงทีเ่ลกิ
เรยีนกต็รงกลบัหอและไม่ออกไปไหนเลยจนค ่า 
 
วนัที ่12 เมษายน 2017 
เชา้วนัน้ีอากาศด ี แดดออกพรอ้มกบัความอบอุ่นทีพ่ดัมากบัแสงแดดยามเชา้ในวนัน้ี เลยตดัสนิออกจากหอก่อนเพื่อไปทานขา้ว
เชา้ขา้งนอก ระหว่างเดนิออกมาก าลงัจะถงึถนนใหญ่กเ็หน็รา้น Matsuya เลยตดัสนิลองชุดอาหารเชา้ซึง่เป็นชุดปลาแซลมอน ที่
มเีฉพาะตอนต ี5 ถงึ 11 โมงเท่านัน้ แต่กต็อ้งผดิหวงักบัเมนูนี้
เพราะปลาแซลมอนมขีนาดทีเ่ลก็มาก ท าใหรู้ส้กึไม่คุม้กบัราคา
ทีจ่่ายไป เวลา 8 โมงถงึโถงชัน้ใตด้นิตกึ ABK เดนิมาแบบชา้ๆ
ไม่ไดร้บีอะไรรูส้กึไปสมัผสักลิน่อายของเมอืงมากกว่าการทีต่อ้ง
รบีเร่งเดนิเสยีมากกว่า 9 โมง 10 นาท ีคลาสเรยีนเริม่ วนันี้เป็น 
อากโิมโตะเซนเซย ์ หวัขอ้การเรยีนวนัน้ีเป็นเรื่องของอาหาร 
ตามทนับา้งไม่ทนับา้ง ตอ้งพยายามกนัต่อไป จบคลาสกเ็ดนิ
กลบัหอเลย แวะผ่าน KFC เลยซือ้พฟัไก่หนึ่งชิน้มาเป็นอาหาร
กลางวนั หลงัจากทานเสรจ็กไ็ปขึน้รถไฟไปที ่ Ueno ไปตลาด
Ameyoko เพราะตอ้งการไปซือ้กระเป๋าทีด่ไูวแ้ลว้ หลงัจากซือ้
เสรจ็กไ็ปที ่ Shinjuku ต่อเพื่อไปทีร่า้นขายเครื่องเขยีน Sekaido เพราะตอ้งใชใ้นการเรยีนดว้ย ไดข้องทีต่อ้งการแลว้ เป็นทีน่่า
พอใจมากกบัรา้นขายเครื่องเขยีนแห่งนี้เพราะมขีองครบครนัจรงิๆ เวลา 5 โมงเยน็เป็นเวลาทีร่ถไฟเริม่หนาแน่นแต่กต็อ้งกลบั
เพราะมกีารการบา้นทีต่อ้งท ารออยู่ เมื่อกลบัถงึหอกท็ าการบา้นในทนัท ีหลงัจากนัน้กอ็าบน ้ารอ้นเป็นอนัจบของวนั 
 
วนัที ่13 เมษายน 2017 
เชา้วนัน้ีอากาศดอีกีเช่นเคย อุณหภูม ิ 15 องศา ถอืว่าก าลงัด ี เวลา 7 โมงครึง่ ออกไปทานอาหารเชา้ขา้งนอกวนัน้ีลงไปกนิ
Mcdonal ซึง่อยู่ใกล้ๆ กบัรา้น Mastsuya ทีเ่มื่อวานตอนเชา้ไปทานมา ถงึรา้นกส็ัง่แฮมเบอเกอรไ์ก่ทอด พายแอปเป้ิล และกาแฟ 
เป็นชุดอาหารเชา้ ราคา 340 เยน เป็นมือ้เชา้ทีอ่ิม่ดอีกีเช่นเคย เลยตดัสนิใจว่าจะเปลีย่นจากอาหารท าเองตอนเชา้เป็นตอน
กลางวนัหรอืตอนเยน็แทนดกีว่า เพราะมือ้เชา้อยากจะกนิใหอ้ิม่และอร่อยดว้ยวนัเป็นอาจารยโ์คอเิดะ วนันี้เป็นหวัขอ้ของคนัจซิึง่
เป็นการบา้นของเมื่อวานนี้ เป็นคนัจทิีเ่กีย่วกบัหอ้งน ้าซะสว่นใหญ่ และช่วงคาบสามคาบสีไ่ดเ้รยีนเรื่องใหม่คอื shi เป็นตวัต่อ
ประโยคของสองประโยคใหอ้ยูใ่นประโยคเดยีวกนั เสรจ็จากเรยีนเสรจ็ กเ็ดนิกลบัมาทีห่ออกีเชน่เคย วนัน้ีตัง้ใจจะไป Akihabara
กบั Uniqlo Ginza นัง่รถไฟสาย Yamanote เช่นเคย พอไปถงึ Akiba กพ็บว่ามนัเตม็ไปดว้ย Anime  จรงิๆ เดนิอยุ่ซกัพกักไ็ป
ขึน้รถไฟต่อไปที ่Yurakucho เพื่อไป Uniqlo Ginza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที ่14 เมษา 2017 
วนัน้ีเป็นวนัทีม่กีจิกรรมจดัดอกไม ้ หรอืภาษาญีปุ่นเรยีกว่า Ikebana ซึง่เป็นครัง้แรก
เลยทีไ่ดจ้ดัดอกไมใ้นแบบฉบบัของญีปุ่น เซนเซยท์ีเ่ป็นคนมาสอน เขากม็โีรงเรยีนสอน
อยู่ที ่ Ikenobo, พอเริม่เขา้คลาสเซนเซยเ์ริม่ดว้ยการสอนความเป็นมาก่อนแลว้จากนัน้
กอ็ธบิายอุปกรณ์ต่างๆทีต่อ้งใชใ้หไ้ดรู้จ้กักนั  
 
 
 
 
วนัที ่15 เมษายน 2017 
วนัน้ีเริม่ตน้วนัดว้ยแดดออกอากาศสดใสอกีเช่นเคย เวลา 12:40 เรยีนเสรจ็ แผนวนัน้ีคอืไปทีว่ดั Sensoji เมื่อขึน้จากสถานีรถไฟ
กพ็บว่าคนเยอะมากตอ้งเดนิเบยีดๆกนัเขา้ไป นี้กเ็ดนิเขา้ไปเหมอืนกนัแต่เขา้ไปไม่ถงึตวัวดักอ็อกมาก่อนเพราะคดิว่ามาวนัหลงั
ดกีว่า เดนิออกไปดา้นขา้งกเ็จอรา้นขนนปงัรา้นนึงกลิน่หอมออกมาแต่ไกลกเ็ลยซือ้ไปชิน้นึง เป็นขนนปงัเมล่อน ตอ้งบอกว่า
อร่อยมากเพราะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในจรงิๆ  
 
วนัที ่16 เมษายน 2017 
วนัน้ีหลงัจากเรยีนเสรจ็กไ็ป Ikebukuro ไปดรูา้นหนงัสอืการต์ูนของญีปุ่น ช่างเป็นอะไรทีอ่ลงัการมาก ใหญ่แลว้เพยีบพรอ้มไป
ดว้ยมงังะและโดจนิ หลงัจาก 4 โมงกไ็ปชนิจกูตุ่อ  คราวนี้ลองนัง่รถเมลด์ ูจากสถานีรถไฟชนิจกูไุปลงทีช่นิจกู ุซงัโจเม (3chome) 
 
วนัที ่17 เมษายน 2017  
วนัเปิดเรยีนสปัดาหท์ี ่2 วนัน้ีเป็นวนัทีไ่ปทศันศกึษากนัที ่Ikebukuro safety learning center เป็นสถานทีเ่รยีนการป้องกนัตวัเอง
เมื่อเกดิภยัพบิตัขึน้ เช่น แผ่นดนิไหว หรอื เหตุไฟไหม ้มกีารจ าลองสถานการณ์การของแผ่นดนิไหวจรงิ เวลา 11 โมง เมื่อเสรจ็
เรยีบรอ้ยกเ็ลยไปทานอาหารเทีย่งทีร่า้นซชูหิมุน รา้นน้ีถอืว่าดมีากจากทีเ่คยกนิมา แต่กนิไปแค่ 4 จานเพราะอาจจะไปทานอย่าง
อื่น คราวนี้มากนิกนั 4 คนแลว้แลว้กเ็ดนิเทีย่วกนั 4 คน กเ็ป็นอกีอารมณ์ทีส่นุกมาก แต่จะไดพ้ดูญีปุ่นน้อยหน่อย 
 
วนัที ่18 เมษายน 2017 
วนัน้ีเริม่ตน้ของวนัทีเ่หมอืนๆกนักบัวนัอื่น เรยีนปรกต ิทุกอย่างปรกต ิวนัน้ีไม่มแีผนจะไปไหนเลยกลบัมาทีห่อ เพื่อซกัผา้ วนัน้ี
ลองซือ้ผงซกัฟอกแบบน ้ามาลองกส็ะดวกทีไ่มต่อ้งกะว่าจะตอ้งใชแ้บบผงในปรมิาณเท่าไหร เวลา 5 โมงเยน็กอ็อกไปวิง่ขา้งนอก
เพื่อสขุภาพบา้ง วิง่ไปถงึสดุทางเรยีบรถไฟกไ้ม่ใกลมากเท่าไหรเอาแค่พอประมาณจะไดไ้ม่เหนื่อยเกนิไป 
 
วนัที ่19 เมษายน 2017 
วนัน้ีออกไป Akihabara กบัเพื่อนอกี 4 คน เป็นเดนิเล่นกนัในเมอืงแหง่โลกอนิเมะและเครื่องใชไ้ฟฟ้า เป็นเวลาเพยีงแคบ่่ายโมง
กว่า แต่กลบัมคีนเดนิพลุกพล่านแลว้ ช่างเป็นเมอืงทีไ่ม่หยุดนิง่อะไรเช่นน้ี เราใชเ้วลาในการเดนิทางนี้เกอืบครึง่วนัทุกคนไดข้อง
ทีต่อ้งการกนัครบแลว้จงึไปทานอาหารเยน็กนัทีร่า้นราเมนทัว่ๆไปทีห่าไดทุ้กมมุถนนในญีปุ่น 
 
วนัที ่21 เมษายน 2017 
วนัน้ีทอ้งฟ้ามดืครึม้ตัง้แต่ชว่งบ่าย แต่ไม่มทีที่าว่าจะตกเลย วนัน้ีออกไปท่องโลกคนเดยีว แวะไปทีย่่าน Ginza เพื่อลองไปเดนิที ่
GU สาขาใหญ่ ซึง่อยู่ใกลก้บั Uniqlo Ginza ซึง่เป็นสาขาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก GU สาขานี้ของเยอะมาก พรอ้มกบับรรดาผูค้นทีเ่ยอะ
มากเช่นกนั คกึคกัไปดว้ยนกัท่องเทีย่วและชาวญีปุ่นเอง 
 
 



 

 

วนัที ่22 เมษายน 2017 
เริม่ตน้วนัดว้ยการตื่นสายทัง้ทีน่ดัเพื่อนไวว้่าจะไปเดนิกนัที ่ Shibuya จงึท าใหต้อ้งแยกกนัไป ช่วงเวลาสายๆของวนัเสาที ่ 
Shibuya นัน้พลุกพล่านไปดว้ยบรรดาวยัรุ่นทีแ่ต่งตวัตามเทรนดแ์ฟชัน่ในช่วงนี้ กางเกงขาบานแบบเต่อ เสือ้คลุมแบบบางที่
สามารถพรวิไหวไปตามสายลมได ้ และเขม็ขดัรดัเอวขนาดใหญ่เพื่อใหร้ปูร่างมสีว่นเวา้ เป็นแฟชัน่ทีไ่ม่เหมาะกบัฤดหูนาว
เท่าไหร่แต่ส าหรบัคนญีปุ่นอุณหภูมเิท่านี้ถอืว่าธรรมดามาก 
 
วนัที ่23 เมษายน 2017 
วนัน้ีอากาศแจ่มใส แดดแรงทอ้งฟ้าโปร่งเหมาะแก่การเดนิเทีย่วเป็นอย่างมาก แผนวนัน้ีคอื Kichijoji เป็นเขตทีอ่ยู่นอกเมอืง
โตเกยีว จงึท าใหค้นไม่พลุกพล่าน ขึน้รถไฟจากสถานี้ Shijuku นัง่มาประมาณ ครึง่ชัว่โมงกถ็งึแลว้ แต่มาเชา้เกนิไปหน่อยรา้นคา้
ต่างกเ็ลยยงัไม่ค่อยเปิดกนั จงึเดนิไปเรื่อยๆวนเป็นบลอ็กๆไป ชอบบรรยากาศของทีน่ี้มากเพราะคนไม่พลุกพล่าน อากาศกด็ี
ดว้ย เวลาบ่ายสองไปกนิราเมนขอ้สอบ ถา้เลอืกน ้าซุปแบบ extra garlic จะหอมมากๆเลย 
 
วนัที ่26 เมษายน 2017  
วนัน้ีมกีจิกรรมท า Maki Sushi กนั เป็นครัง้แรกทีไ่ดล้องท าอาหารญีปุ่น ตอนแรกคดิว่าการท าซชูจิะขัน้ตอนเยอะกว่านี้เสยีอกี 
แต่ว่าการท ากง็่ายๆมาก แค่เตรยีมของใหค้รบกพ็อ เริม่ดว้ยการน าขา้วมาคลุกกบัน ้าสม้สายชทูีใ่ชท้ าซชูโิดยเฉพาะ ระหว่างคลุก
ขา้วไปกห็ัน่วตัถุดบิใหเ้ป็นชิน้เลก็ขนาดพอดทีีจ่ะสามารถมว้นไปในซชูไิด ้ จากนัน้กเ็ริม่เอาขา้วทีค่ลุกเสรจ็แลว้มาเกรีย่บน
สาหร่ายใหเ้ป็นแผ่นทัว่สาหร่าย แลว้กจ็ดัใสไ่สข้า้งในใหอ้ยู่ในต าแหน่งทีส่ามารถมว้นได ้จากนัน้กม็ว้นเป็นอนัเสรจ็เรยีบรอ้ย 
 
วนัที ่29 เมษายน 2017 
วนัน้ีไปที ่Shin-misato ซึง่อยุ่ใกล้ๆ กบั Saitama เป็นเมอืงทีบ่รรยากาศดมีาก คนไม่พลุกพล่านเช่นกนั ม ี IKEA อยู่ทีน่ี้ดว้ยเลย
ไดแ้วะทานอาหารเทีย่งทีน่ี่ วนัน้ีเป็นวนัอาทติยค์นจงึเยอะสว่นใหญ่จะพาลกูมาเทีย่วกนั หลงัจากนัน้กเ็ดนิเล่นอยู่ในละแวกนัน้
สกัพกั กเ็ดนิไปสองกโิล ไปทีว่ดั Kooji พึง่เสริช์เจอใน Google Map เป็นวดัทีเ่งยีบๆด ีตอนนัน้มกีารเรยีนการสอนภู่กนัอยู่พอด ี
 
วนัที ่30 เมษายน 2017 
วนัอากาศสดใสแดดออกแรง วนัน้ีมแีผนจะไปเดนิทีศ่าลเจา้ Meji นัง่รถไฟไป Harajuku กถ็งึเลย ตอ้งเดนิเขา้ไปอกี ประมาณ 
500 เมตรกว่าถงึตวัศาลเจา้แต่ระหว่างทางกม็อีะไรใหด้เูยอะพอเดนิเขา้มาถงึในตวัวดั กท็ าการโยนเหรยีญขอพรสกัหน่อย วนัน้ี
มกีารจดังานแต่งงานดว้ย เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะแก่การจดังานอยูแ่ต่ว่ากต็อ้งเจอกบัการมุงดขูองคนทีม่าชมศาลเจา้ดว้ย 
 
วนัที ่2 พฤษภาคม 2017 
วนัน้ีอากาศสดใสอกีเช่นเคย วนัน้ีเป็นวนัไปทศันศกึษาของโครงการ ไปที ่ Edo Tokyo  museam เป็นพพิธิภณัฑ ์ทีร่วบรวม
เรื่องราวตัง้แต่สมยัเอโดะ จนถงึยุคโตเกยีว วนัน้ีมเีดก็มธัยม มาเป็นกลุ่มใหญ่เลยวุ่นวายมาก  
 
วนัที ่20 พฤษภา 2017 
วนัน้ีแดดออกทอ้งฟ้าโปร่ง ไรเ้มฆ เป็นวนัทีเ่หมาะแก่การออกไปเทีย่วเสยีจรงิ วนัน้ีนดักบัเพื่อนและรุ่นน้องเอาไว ้จะไปทีว่ดัเซน
โซจ ิเมื่อไปถงึกไ็ดเ้จอกบังาน Sanjo matsuri ซึง่เป็นงานแห่เกีย่วกบัสถานทีท่ีต่กดว้ยศาลาเจา้ขนาดเลก็อย่างสวยงาม เป็นงาน
ทีค่รกึครืน้มาก มดีนตรแีละผูค้นคอยเดนิตามและถ่ายรปูเป็นจ านวนมาก ทัง้คนญีปุ่นเองและชาวต่างชาต ิจุดประสงคข์องงานคอื
การบชูาเทพเจา้นัน้เอง  
 
. 
 
 



 

 

วนัที ่22 พฤษภาคม 2017 
วนัน้ีเป็นวนัพรเีซน้ งานกลุ่มทีเ่ตรยีมตวัมาร่วมอาทติย ์วนัน้ีมกีรรมการผูฟ้งัทัง้สิน้ 4 คน เป็น ผอ.ของ ABK อาจารยใ์หญ่ของ
ABK อาจารยข์อง ABK และ อาสาสมคัรชาวญีปุ่น มารวมฟงัในการพรเีซน้ครัง้นี้ดว้ย การพรเีซน้ครัง้นี้ไม่ตื่นเตน้เท่าไหรนกั
เพราะไดพ้รเีซน้แบบคร่าวๆใหค้นฟงัหลายรอบแลว้ เลยไม่รูส้กึประหม่ามากนกั การพเีซน้จบไปไดด้ว้ยด ี และต่อดว้ยพธิจีบ
การศกึษา รูส้กึภูมใิจมากๆ  
 
วนัที ่23 พฤษภาคม 2017 
ถงึแมจ้ะจบพธิกีารศกึษาไปแลว้แต่งานยงัไม่จบ วนัน้ีตอ้งเดนิเทา้ไปทีม่หาวทิยาลยัโตโย ซึง่ตัง้อยู่ไมใ่กลจากสถาบนั ABK เมื่อ
ไปถงึทีม่หาวทิยาลยักต็อ้งตาตรงึกบัความทนัสมยัของสถาปตัยกรรมทีน้ี่ ช่างเป็นมหาวทิยาลยัทีน่่าเรยีนมาก เดนิเขา้ไปใน
มหาวทิยาลยั สถานทีพ่รเีซน้ในวนัน้ี เราไดพ้รเีซน้ที ่Sky Hall ของทีน่ี้ ววิสวยมากเมื่อมองจากหน้าต่าง เมื่อพรเีซน้จบกม็งีาน
เลีย้งเลก็ๆรวมกนักบันกัศกึษาของม.โตโย 
 
วนัที ่24 พฤษภาคม 2017 
วนัน้ีจบการศกึษาอย่างเป็นทางการ วนัน้ีในโปรแกรมของโครงการคอืการไป Tokyo Disney Sea แนะน าว่าถา้จะไปเล่นทีส่วน
สนุกนี้ควรไปแต่เชา้ เพราะแค่เจด็โมงเชา้คนกเ็รยีกไดว้่ามหาศาลแลว้ ตอ้งยนืรอต่อควิเล่นเครื่องเล่นเป็นเวลานานมากๆ ทีเ่ขามี
บตัรทีช่ื่อ Fast-tickets กดบตัรนี้เพื่อทีเ่ราจะไดเ้ล่นในเวลาทีก่ าหนด จะไดไ้ม่ตอ้งมายนืรอต่อควินาน สวนสนุกทีม่เีครื่องเล่น
หลายอย่าง แต่สว่นใหญ่ไมห่วาดเสยีวเลย รูส้กึธรรมดามาก แต่การตกแต่งสถานทีต่อ้งบอกว่าสวยมาก 
 
วนัที ่25 พฤษภาคม 2017 
วนัน้ีอากาศมเีมฆฝน เป็นวนัทีต่อ้งเดนิทางไปยงั คาวากุจโิกะ ซึง่เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบ รอบภูเขาไปฟูจ ิในทรปินี้คอืการเดนิทาง
ไปดฟููจซิงั ใหไ้ดเ้หน็ดว้ยตาของตวัเองซกัครัง้นึงในชวีติ ไปถงึ Shinjuku Bus Station เพื่อไปขึน้รถบสัตอน 8:55 a.m. ทรปินี้มี
เพื่อนไปดว้ย 1 คน  เวลา 11:55 ถงึสถานี้ Kawaguchiko ปรกตจิะตอ้งเหน็ภูเขาไฟฟูจอิยู่ดา้นหลงัสถานีแต่วนัน้ีไม่สามารถ
มองเหน็ไดเ้น่ืองจากเมฆฝนบงั แต่ดพูยากรณ์อากาศมาแลว้วา่วนัน้ีฝนตกทัง้วนั และพรุ่งนี้อากาศจะแจม่ใสเลยรบัได ้ วนัน้ี
เดนิทางเขา้โรงแรมและไมไ่ดไ้ปเทีย่วทีไ่หนไกล เพราะออกไปยงัไงกไ็ม่เหน็ฟูจอิยู่แลว้เลย แช่ออนเซน็ในโรงแรมเพื่อผ่อนคลาย
ความเหนื่อยลา้ตลอดเกอืบสองเดอืนทีผ่่านมา 
 
วนัที ่26 พฤษภาคม 2017 
เป็นวนัทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุเพราะอากาศไม่เป็นใจ เมฆฝนยงัคงก่อตวัอยู่จงึท าใหม้องไม่เหน็ฟูจซิงัอกีเช่นเคย เกดิอาการเศรา้เสยีใจ
เลก็น้อยแต่กย็งัตอ้งออกไปเทีย่วเพื่อดสูถานทีต่่างๆถงึแมว้่าจะมองไม่เหน็ฟูจกิต็ามตอนเยน็จงึไดต้ดัสนิใจอยู่ต่ออกีหนึ่งคนื 
เพราะพยาการณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้อากาศแจ่มใส 
 
วนัที ่27 พฤษภาคม 2017 
เชา้วนัน้ีตื่นมาพรอ้มกบัแสงแดดทีก่ระทบเปลอืกตาท าใหรู้ส้กึไมอ่ยากนอนต่อ ความรูส้กึครึง่หลบัครึง่ตื่นท าใหส้มองยงัท างาน
ไดไ้ม่เตม็ที ่แต่กพ็อรบัรูไ้ดว้่าขา้งนอกตอ้งอากาศดแีน่ สตเิริม่เพิม่ขึน้จงึท าใหล้มืตาตื่นอย่างเตม็ที่ เมื่อลมืตากพ็บกบัภาพทีห่วงั
ไหว ภูเขาไฟฟูจทิีเ่ริม่เหน็จากฐาน บนยอดทีม่หีมิะยงัถูกเมฆบางสว่นบงัอยู ่แต่กส็ามารถรบัรูไ้ดถ้งึความยิง่ใหญ่อลงัการของฟูจ ิ
ในตอนนัน้จติใจเบกิบานกบัสิง่ทีห่วงัไวค้วามสขุเอ่อลน้ออกมาจากมุมปาก รูส้กึสมหวงักบัสิง่ทีร่อคอย คุม้ค่ามากกบัการตดัสนิใจ
อยู่ต่ออกีหนึ่งคนื เวลา 8 โมงเชา้ แสงแดดสอ่งเจดิจา้ พรอ้มทีจ่ะออกไปเทีย่ว เวลา 8 โมงของที ่Kawaguchiko รถบสัทอ้งถิน่ยงั
ไม่เริม่ใหบ้รกิาร แต่ไม่ใช่ปญัหา เดนิเทา้ไปเรื่อยๆจนถงึศาลเจา้ Sengen jinja shrine เวลาแบบนี้ไม่มผีูค้นมาเดนิ หรอืแมแ้ต่พระ
กย็งัไม่เหน็ ท าใหใ้นตวัวดัเงยีบสงบเหมอืนวดัรา้ง เดนิต่อไปอกีหน่อยเจอกบัรา้นคาเฟ่ทีส่ามารถมองเหน็ววิอนัสงบของ
Kawaguchiko Lake ได ้ จงึหาอาหารเชา้ทานทีน่ี้ อาหารทีส่ ัง่เป็นขนมปงัป้ิงแซนวชิแฮมกบัชสิราดดว้ยน ้าผึง้เลก็น้อย เสรฟิ
พรอ้มกบัเฟรนฟรายสทีองเหลอืงทอดกรอบ และพกัดองทีส่ามารถแกเ้ลีย่นไดด้มีาก เป็นอาหารเชา้ทีด่ทีีส่ดุในทรปิฟูจนิี้เลยกว็่า



 

 

ได ้ เวลา 9 โมง 45 นาท ีรถบสัคนัแรกของวนัเริม่วิง่ เลยไปยนืรอทีป้่ายรถเมลใ์กลก้บัคาเฟ ่รถบสัมาตรงเวลาสมกบัค าล ารอืที่   
ญีปุ่นนัน้ตรงเวลาเสมอ สถานทีต่่อไปทีจ่ะคอื Saiko Iyashi no sato Nenba หมูบ่า้นเก่าแก่ทีเ่คยเสยีหายไปเพราะแผ่นดนิไหว
จงึท าใหเ้กดิไฟไหม ้ ไดร้บัการบรูณะใหมใ่หเ้หมอืนเดมิ จงึกลายเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วทีห่า้มพลาดถา้หากตอ้งการชมววิ
ฟูจซิงั ใชเ้วลาเดนิจากคาเฟ่ทีข่ ึน้รถบสัเมื่อสกัครู่ เป็นเวลาประมาณ 20 นาท ีเมื่อมาถงึพบว่าผูค้นไม่มากนกั อาจจะเพราะไมใ่ช่
ช่วงเวลาเทศกาล เดนิผ่านประตูทางเขา้มาตอ้งจ่ายเงนิ 350 เยน เป็นค่าเขา้ชมสถานทีแ่หง่นี้ ระหว่างทีเ่ดนิชมนัน้มบีา้นโบราณ
หลายหลงัอยู่บนเนินเขาเป็นขัน้บนัไดขึน้ไปเรื่อยๆ บางหลงัถูกเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์ บางหลงัถูกเปลีย่นใหเ้ป็นรา้นคา้ เมื่อ
เดนิขึน้ไปสงูสดุ จะเจอกบัสะพานใหม ่ซึง่เป็นจุดเด่นของหมูบ่า้นแห่งนี้ ไดย้นือยู่บนสะพาน และหนัหลงักลบัมา จะพบกบัววิ อนั
สวยงาม ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่อีาจจะบรรยายออกมาเป็นค าพดูได ้ความเงยีบสงบของหมู่บา้นแห่งนี้ ท าใหรู้ส้กึช่างอยากจะมาอาศยั
อยู่เหลอืเกนิ เมื่อเสรจ็จากการเดนิชมหมู่บา้นกไ็ดม้ายนืรอรถเมลท์ีเ่ดมิ เวลาหกโมงเยน็กไ็ดเ้ดนิทางกลบัมาทีส่ถานี 
Kawakuchiko เพื่อขึน้รถบสั กลบั Tokyo แต่ก่อนนัน้ ไดแ้วะทานอาหารเยน็ทีร่า้นอาหารหน้าสถานี ซึง่เป็นรา้นอาหารขึน้ชื่อที่
ขายอาหารชื่อดงัของทีน่ี่ นัน้กค็อื Hoto เป็นอาหารทีเ่น้นผกัเป็นสว่นมาก เป็นหมอ้ไฟขนาดใหญ่ เสน้เหนียวนุ่มหนากว่าอาหาร
ประเภทเสน้ทุกประเภททีเ่คยทานมา น ้าซุปรสชาตคิลา้ยๆแกงสม้แค่ไม่รสจดัเท่า ตามรสชาตอิาหารของคนญีปุ่น ถา้เป็นคนที่
ไม่ชอบผกัไมแ่นะน าใหก้นิเพราะแทบจะไม่มเีน้ือเลย เวลา 6:40 p.m. เป็นเวลาออกรถแลว้ ลากกระเป๋าขึน้รถและขึน้มานัง้รอบน
รถบสั วนัน้ีเดนิทางไปตามสถานทีต่่างๆ รูส้กึเหนื่อยจงึใชช้่วงเวลา 2ชัว่โมงนี้ งบีหลบัพกัผ่อน พรอ้มกบัความรูส้กึตืน้ตนัใจทีใ่น
ทีส่ดุสกัครัง้หนึ่งในชวีติไดท้ าในสิง่ทีห่วงัไวว้า่จะตอ้งมาเหน็ดว้ยตาตวัเองใหไ้ดน้ัน้กส็ าเรจ็ลงอย่างสวยงามแลว้ 
 
วนัที ่28 พฤษภาคม 2017 
ใกลจ้ะถงึวนัทีต่อ้งกลบัไทยแลว้ สถานทีท่ีจ่ะไปซือ้ของฝากวนัน้ีคอื Takeya หรอืทีค่นไทยเราเรยีกกนัว่า ”ตกึม่วง” เป็นสถานที่
ขายของทีเ่รยีกไดว้่าขายตัง้แต่สากกะเบอืยนัเรอืรบเลยกว็่าได ้ประกอบไปดว้ยตกึถงึ 8 ตกึในละแวก Okamachi ซึง่อยู่ใกลก้บั 
ตลาด Ameyoko ทีข่ายทัง้อาหารสดและของถูกอกีดว้ย สามารถเดนิทะลุไปยงั Ueno ได ้ เรยีกไดว้่าเป็นสวรรคข์องนกัชอ็ป
แน่นอน แต่วนันัน้แคต่กึมว่งอยา่งเดยีวเกนิพอ เวลาบ่ายกว่าๆ กม็าถงึสถาน ีOkamachi พรอ้มกบัเพื่อนและรุ่นน้องอกีคน เมื่อ
ถงึตกึม่วงต่างคนกต่็างแยกยา้ยกนัไปซือ้ของของตวัเอง เมื่อเสรจ็สิน้ภารกจิแต่ละคนกไ็ดข้องตดิมอืกนัไปเป็นถุงๆ ตอ้งจดั
กระเป๋ากนัล าบากเลย 
 
วนัที ่29 พฤษภาคม 2017 
เชา้นี้อากาศสดใส ใกลจ้ะถงึวนักลบัไทยแลว้ นึกขึน้ไดถ้งึอกีสิง่นงึทีอ่ยากท าคอืการไปนัง้ดื่มกาแฟ ทีร่า้นStarbucksชัน้2ของหา้ง 
Tsutaya ที ่Shibuya ขึน้รถไฟสายเดมิทีข่ ึน้เป็นประจ าหน้าหอพกัใชเ้วลา 20นาทกีถ็งึสถานีชบิยู่าแลว้ เมื่อออกมาจากสถาน ีก็
เดนิผ่านแยกชบิยุ่า แยกคนขา้มเยอะทีส่ดุในโตเกยีว เดนิเขา้มาในตกึTsutaya สัง่กาแฟทีช่ ัน้1 และเอาขึน้ไปดื่มทีช่ ัน้2 วนัน้ีคน
น้อยเป็นพเิศษจงึท าใหไ้ดท้ีน่ัง่เรว็ไมต่อ้งยนืรอนาน  
หลงัจากเดนิเทีย่วอยุ่สกัพกักเ็ดนิต่อไปที ่ Harajuku เพราะอยู่ตดิกนัจะไดไ้ม่ตอ้งเสยีค่ารถไฟ เดนิกนิลมชมบา้นเทอืงของญีปุ่
นเป็นครัง้สดุทา้ยก่อนกลบั เวลา 6 โมงเยน็มนีดัปารต์ีก้นิเลีย้งกนัทัง้โครงการกบัเซนเซยส์องคน อากโิมโตะเซนเซยแ์ละ โคอเิดะ
เซนเซย ์ ไปกนิกนัทีร่า้นToriyaki เป็นรา้นไก่ย่างทีข่ายอาหารเป็นจาน จานละ280เยน อาหารแต่ละอย่างอร่อยใชไ้ด ้  อยู่มา2
เดอืนกลบัไม่รูเ้ลยว่ามรีา้นอร่อยแบบนี้อยูห่น้าหอ เวลา2ทุ่มกวา่ งานเลีย้งย่อมมวีนัเลกิลา เราทุกคนออกมาคุยกบัเซนเซยท์ัง้
สอง ทีห่น้ารา้นเป็นความรูส้กึทีต่อ้งจากลาอกีแลว้หลงัจากที ่ ไดส้อนไดเ้รยีนดว้ยกนัมาเกอืบสองเดอืน รูส้กึไม่อยากบอกลากนั
เลยแต่มนัคงเป็นไปไม่ได ้สดุทา้ยนี้กจ็ากลากนักบัเซนเซยท์ัง้สองและจะไม่ลมืกนัเลยว่าเคยสนุกสนานกนัขนาดไหน 
 
วนัที ่30 พฤษภาคม 2017 
วนัสดุทา้ยทีจ่ะอยู่ในประเทศอาทติยอ์ุทยันี้แลว้ กระเป๋าเดนิทางกเ็กบ็เรยีบรอ้ยแลว้ สิง่ทีท่ าไดใ้นวนัน้ีมเีพยีงแค่นัง่รอใหเ้วลา
ผ่านไปจนกว่ารถบสัจะมารบัไปสนามบนิฮาเนดะ รูส้กึเหมอืนตอ้งท าอะไรสกัอย่างแต่ท าทุกอย่างเสรจ็เรยีบรอ้ยหมดแลว้ ว่างจน
สามารถนัง้มองเขม็วนิาทขีองนาฬกิาได ้ อยากจะออกแต่ไม่อยากเสีย่งทีจ่ะกลบัมาสาย เป็นเวลากว่า 6 ชัว่โมงทีไ่มค่่าใดเลย 5
โมงรถบสัมารบัทีถ่นนใหญ่หน้าหอ ทุกคนล าบากกลบัการลากกระเป๋าเดนิทางของตวัเองทีน่ ้าหนกัเพิม่ขึน้จากเดมิ และบางคนก็



 

 

มกีระเป๋าเพิม่ขึน้ เวลา 5 โมงเกอืบ 6 โมงรถบสัถงึสนามบนิ ทุกคนไปเชค็อนิเรยีบรอ้ยหลงัจากนัน้กแ็ยกกนัเดนิเล่นในสนามบนิ 
เวลา Boarding time คอืเทีย่งคนืสีส่บินาท ีจงึมเีวลาว่างเกอืบหา้ชัว่โมง แต่เวลากลบัผ่านไปเรว็มาก เพราะเดนิเล่นกนัไปหลาย
ทีม่ากๆในสนามบนิ เวลาต ี5 เครื่องบนิลงจอดทีส่นามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ ทุกคนแยกยา้ยกนักลบัสว่นใหญ่ทีบ่า้นจะมา
รบักนัหมด เรากเ็ป็นคนนึงทีท่ีบ่า้นมารบั สายแรกทีโ่ทรไปคอืมาม๊า นดัเจอกนัทีเ่กต 4 เมื่อเดนิไปถงึกพ็บกนัความรูส้กึทีไ่ม่ได้
เจอกนัสองเดอืนแต่กย็งัคยุ facetime กนัตลอด จงึไม่ค่อยตื่นเตน้มากนกั แต่กร็ูส้กึดใีจทีไ่ดก้ลบับา้นเสยีท ี 
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