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            ในวนัที่ผมได้มาถงึโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ผมรู้สกึตืน่เต้นมาก แม้วา่นีจ้ะเป็นการมาญ่ีปุ่ นครัง้ที่ 3 แล้วก็ตาม 
แตค่รัง้นีเ้ป็นการอยูอ่าศยัที่นบัวา่ยาวนานท่ีสดุนบัตัง้แตท่ี่เคยมา 

วนัแรกหลงัจากที่ผมและกลุม่เพือ่นได้มาถงึก็มกีารจดัเก็บสมัภาระเข้าที่พกัตามแตล่ะหอพกัทีก่ าหนดไว้ก่อน

หอพกัของกลุม่ผมนัน้อยูท่ีเ่ขต Komagome ช่ือหอพกัคือ “PRESSO Komagome” ใกล้กบัสถานีรถไฟ

Komagome เป็นหอพกัที่มีเคร่ืองซกัผ้าหยอดเหรียญพร้อมเคร่ืองป่ันแห้งให้ใช้ และในห้องพกัมี ตู้ เสือ้ผ้า โต๊ะ เก้าอี ้

พร้อมเตาไฟฟ้า กบัตู้เย็น มีห้องน า้ในตวั มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้  แตไ่มม่ีทีว ี

หลงัจากทีเ่ก็บสมัภาระเข้าที่เรียบร้อยแล้ว

ก็ได้เดินทางตอ่เนื่องไปสอบเพื่อคดัแยก

ชัน้เรียนที่ตกึ ABK College วา่จะได้

อยู ่  A-Class หรือ C-Class  โดยผล

สอบคือผมได้อยู ่C-Class ซึง่เป็นคลาส

ที่เน้นการท ากิจกรรมมากกวา่การเรียน

เป็นหลกั หลงัจากนัน้ก็ได้มีการแนะน าอาจารย์ผู้สอนทัง้ 3 คน ได้แก่ อาจารย์อากิโมโตะ   อาจารย์ โคอิเดะ  และ อาจารย์ อิ

ชิอ ิ 

  ในช่วงวนัท่ี 7-9 เมษายน นัน้เป็นช่วงวนัหยดุก่อนการเรียน ผมกบัเพื่อนจึงได้ใช้เวลาออกไปซือ้สิง่ของจ าเป็นใน

การพกัอาศยั และเนื่องจากครัง้นีไ้มใ่ช่ครัง้แรกในการมาที่ญ่ีป่นของผม ผมจงึรู้จกัวิธีการใช้บตัรรถไฟของคนญ่ีปุ่ น ท าให้ผม

สามารถไปได้หลายๆ สถานท่ี ไมว่า่จะเป็น Ikebukuro, Sugamo, Shinjuku, Ueno, Akibahara และ 

Tokyo ซึง่แตล่ะสถานท่ีนัน้มีสิง่ที่นา่สนใจ และความนา่สนกุแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะแหง่  

  

  

   

 

การใช้ชีวิตในญ่ีปุ่ นช่วงแรก ผมมคีวามประหมา่อยูเ่ลก็น้อยในการใช้ภาษาญ่ีปุ่ น แตพ่ออยูน่านขึน้ ผมก็เร่ิมคอ่ยๆ

กล้าสือ่สารภาษาญ่ีปุ่ นจนรู้สกึมัน่ใจขึน้ ถงึแม้วา่จะยงัต้องเรียนรู้อีกมากก็ตาม ในความรู้สกึของผม ผมรู้สกึประทบัใจมาก

ในการคมนาคมของคนญ่ีปุ่ น เพราะจากที่ผมเห็นมาในแตล่ะทีน่ัน้ จ านวนรถยนต์ที่คนญ่ีปุ่ นใช้นัน้ น้อยมากถ้าเทยีบกบั 



เมืองไทย พวกเขาสว่นใหญ่ใช้รถไฟในการเดินทางไปมาระหวา่งเขตตา่งๆอยา่งรวดเร็ว เรียกได้วา่สะดวกสบายมากกวา่

บ้านเราเยอะ สว่นเร่ืองการกินตวัผมชอบอาหารญ่ีปุ่ นมากอยูแ่ล้ว เร่ืองการกินจงึไมใ่ช่ปัญหาส าหรับผมเลย 

ในสปัดาห์แรก วนัท่ี 10 เมษายนเป็นวนัแรกของการเรียน ในการสอนของ ABK นัน้ บอกได้วา่มี

บางอยา่งทีย่งัไมค่อ่ยเข้าใจอยู่ แตส่ว่นใหญ่นัน้เป็นการสอนระดบั N4 ซึง่ผมนัน้ได้เคยสอบมาก่อน

แล้ว จงึไมไ่ด้ยากมากส าหรับผมเทา่ไหร่นกั และทกุๆ สปัดาห์ ก็จะมีการฝึกคนัจิ ประมาณ 10-11 ตวั 

สปัดาห์ละครัง้ ซึง่ก็สนกุด ี และทกุๆครัง้หลงัจากท ากิจกรรมก็จะมีการเขียนความรู้สกึความ

ประทบัใจทกุครัง้  ในวนัท่ี 13 แตเ่ดิมนัน้มกีารพดูคยุกบันกัศกึษาจาก ABK แตเ่นื่องจากนกัศกึษา

ไมอ่าจมาได้จงึยกเลกิไปเรียนตามปกติ เพราะฉะนัน้ในสปัดาห์ที่ควรจะมี 2 กิจกรรมจงึเหลือแค ่ 1 

กิจกรรมคือ การจดัดอกไม้ ซึง่ผมรู้สกึสนกุดีในการวางและจดัแตง่ดอกให้สวยงาม ตามแบบฉบบัของคนญ่ีปุ่ น  

ในสปัดาห์ที่ 2  วนัท่ี 17 เมษายน มีการไปทศันศกึษาที่ Life Safety Learning Center เป็นสถานท่ีที่

ฝึกการป้องกนัและการรับมือกบัภยัพิบตัิตา่งๆ ของญ่ีปุ่ น ไมว่า่จะเป็นแผนดินไหว หรือไฟไหม้ ผมรู้สกึทึง่มากที่ได้เห็นการ

จดัการเป็นระบบของคนญ่ีปุ่ น ในการรับมือกบัภยัพิบตัิตา่งๆ นานา แตน่า่เสยีดายทีม่ีเวลาจ ากดัในการรับชมท าให้ยงัไมไ่ด้

เห็นทัง้หมด  สว่นวนัที่ 21 เมษายน มีการสมัภาษณ์พดูคยุกบัคนญ่ีปุ่ น ก็รู้สกึสนกุดีที่จะได้ใช้ความรู้ทางภาษาที่ได้เรียนมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์ แตก็่ยงัมีบางจดุทีผ่มยงัไมเ่ข้าใจได้ดีนกั 

ในสปัดาห์ที่ 3  วนัท่ี 26 เมษายน มีกิจกรรมการท ามากิซชิู หรือซูชิม้วน ในตอนแรกนัน้มนัก็ท ายากอยูบ้่าง แตพ่อ

หลงัจากที่อาจารย์สอนการท าให้ก็พอท่ีจะท าได้ขึน้มาบ้าง แตอ่ยา่งน้อยในวนันัน้ก็ประหยดังบข้าวเที่ยงได้ สว่นวนัท่ี 28 

เมษายน มกีารพดูคยุกบันกัศกึษาจาก ABK ซึง่ท าให้รู้สกึสนกุดทีี่ได้รู้จกันกัศกึษาในหลายๆ ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 

ในสปัดาห์ที่ 4 วนัท่ี 2 พฤษภาคม มีการไปทศันศกึษา

ที ่Edo-Tokyo Museum เป็นสถานท่ีที่เก็บ

โบราณวตัถ ุ และประวตัิศาสตร์ส าคญัของประเทศ

ญ่ีปุ่ นตัง้แตส่มยัยคุเอโดะ เดมิทีผมเป็นคนท่ีสนใจ

ประวตัิศาสตร์อยูแ่ล้วท าให้ผมชอบที่น่ีเป็นพิเศษ มนั

ท าให้ผมนัน้รู้สกึประทบัใจที่ได้มาที่แหง่นี ้ ตอนขากลบัผมได้แวะไปท่ีวดัอาซากสุะ ซึง่เป็นหนึง่ในวดัที่เกา่แก่และเป็นท่ีนิยม

มากที่สดุวดัหนึง่ของเมืองโตเกียว และที่เป็นจดุเดน่ท่ีสดุคือ โคมไฟยกัษ์สแีดงที่ตัง้อยูต่รงประตทูางเข้าวดั  มีผู้คนจ านวน

มากไปที่นัน้เพื่อไหว้สกัการะบชูา ท าให้ผมรู้สกึเหน่ือยสดุๆ แตอ่ยา่งน้อยที่น่ีก็มีของกินท่ีอร่อยมากอยู ่

ในช่วง 3-7 พฤษภาคม เป็นชว่ง Golden Week ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุยาวของคนญ่ีปุ่ น ที่จะหยดุกนันานถงึ  1 

สปัดาห์  โดยวนัพธุที่ 3 พฤษภาคม เป็น   “วนัสเีขียว Midori no hi ” คือเป็นวนัท่ีสวนสตัว์หลายแหง่จะเปิดให้เข้าชม

ฟรี ดงันัน้ผมจึงลองไปท่ีสวนสตัว์ Ueno ครัง้แรก ถงึแม้วา่คนจะเยอะมาก แตผ่มก็ประทบัใจมาก เพราะนอกจากจะได้



เห็นสตัว์ตา่งๆ มากมาย ผมยงัได้เห็นการใช้ชีวิตของสตัว์

เหลา่นัน้อยา่งใกล้ชิด  ในวนัที่ 4 พฤษภาคม ผมลองไปด ู

Sky tree  ที่วา่กนัวา่เป็นหอคอยที่สงูที่สดุในญ่ีปุ่ น 

ผมรู้สกึตื่นเต้นและประทบัใจมากที่จะได้เห็นมนัในระยะ

ประชิด หลงัจากนัน้ก็แวะไปท่ีวดัอาซากสุะ อีกครัง้ สว่น

วนัท่ี 5 พฤษภาคม ผมได้ลองไปท่ี Tokyo Tower ด ู  ก็รู้สกึประทบัใจแตไ่มเ่ทา่กบัท่ีไปด ู  Sky tree  สว่นในวนั

สดุท้ายนัน้ผมพกัผอ่นอยูท่ี่หอพกั ไมไ่ด้ไปไหนและใช้เวลาเขียนการบ้าน  

ในสปัดาห์ที่ 5 วนัท่ี 8 และ 9 พฤษภาคม มกีารลองท าข้อสอบ Vocabulary / Grammar และข้อสอบ 

Listening / Reading ในระดบั N4 ก็ถือวา่ยากอยูม่าก แตก็่พอท าได้ พอถึงวนัที่ 12 พฤษภาคม มกิีจกรรมการ

น าเสนอเก่ียวกบัขนบธรรมเนยีมประเพณีของไทยให้แก่คนญ่ีปุ่ นฟัง  

ในสปัดาห์ที่ 6 วนัท่ี 15 พฤษภาคม มกิีจกรรม Kanji Hunter ที่เขต Sugamo คือ การให้หาคนัจิและมา

น าเสนอในชัน้เรียน ถึงแม้วา่มนัจะเหน่ือยในการหาคนัจิที่ใช้ในการน าเสนอ แตม่นัก็ท าให้ผมได้รู้จกัคนัจิมากขึน้ ตอนขา

กลบั หลงัจากทีท่กุคนได้แยกย้ายกนั ผมได้ไปกินไอศกรีม ในร้านคาเฟท่ี Sugamo  สว่นวนัท่ี 16 พฤษภาคม ผมไปกินซู

ชิที่ Ikebukuro สว่นวนัท่ี 18 พฤษภาคม   เป็นการสอบ Final Test ผมรู้สกึใจหาย ด้วยความรู้สกึที่วา่นีเ้ป็นการ

เรียนการสอนครัง้สดุท้าย แตผ่มก็ดีใจมากที่ได้รับความรู้มากมายที่ผมจะไมม่ีวนัลมืเลย  

   ในสปัดาห์ที่ 7 วนัท่ี 23 พฤษภาคม มีการสมัภาษณ์พดูคยุกบันกัศกึษาจาก

มหาวิทยาลยั โทโย (Toyo University)      ผมนัน้รู้สกึเป็นเกียรติและยินดีอยา่งมาก 

ที่ได้พดูคยุกบันกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัทีม่ีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่ น   สว่นวนัท่ี 24 พฤษภาคม 

เป็นวนัท่ีผมไป Tokyo Disneyland ที่น่ีมีทัง้เคร่ืองเลน่มากมาย และปราสาทท่ี

สวยงาม ท าให้ผมรู้สกึประทบัใจมากทีม่า 

ช่วงวนัท่ี 25 – 28 พฤษภาคม เป็นวนัท่ีพอ่แมผ่มมาเยี่ยมที่ญ่ีปุ่ น  พวกเราได้ไปเที่ยวหลากหลายสถานท่ี ไมว่า่จะ

ไปดวูดัและศาลเจ้าที่ Nikko ไปทะเลที่ Atami  ไปดพูระใหญ่ (DaiButtsu) ที่ Kamakura  และไปดสูวน

ดอกไม้ที่ Hitashi ทัง้หมดนัน้ล้วนสนกุสนานและรู้สกึดีอยา่งยิง่ และในวนัท่ี 29 พฤษภาคม เป็นวนัท่ีชัน้เรียนของพวกเรา

จดังานเลีย้งอ าลาอาจารย์ เพือ่ขอบคณุอาจารย์ในสิง่ที่ผา่นมาตลอด 2 เดือน  

วนัท่ี 30 พฤษภาคม ในท่ีสดุก็ถึงวนัท่ีพวกเราจะได้กลบัประเทศไทย ในตอนเช้าพวกเราใช้เวลาในการจดัของ

สมัภาระ และท าความสะอาดห้องพกัให้เรียบร้อย เพื่อรอคนตรวจเช็คประมาณบา่ย 4 โมง ตอนเทีย่งผมได้ออกไปข้างนอก

เพื่อเดินเที่ยวเป็นครัง้สดุท้าย ผมรู้สกึใจหายอยูบ้่างที่รู้วา่นีเ้ป็นวนัสดุท้ายในการอยูญ่ี่ปุ่ น พอถึง 5 โมงเย็น รถบสัได้มารับ

เราที่หอพกั และสง่ถงึสนามบินประมาณ 1 ทุม่ หลงัจากนัน้โหลดกระเป๋าสมัภาระ และรอจนถงึเวลาเคร่ืองบินออก ตอน

ประมาณเทีย่งคืนกวา่ ขณะอยูบ่นเคร่ืองบิน ผมรู้สกึวา่การท่ีได้เข้ามาร่วมโครงการ ABK นี ้ผมได้ทัง้ประสบการณ์ เรียนรู้

วฒันธรรม และความรู้ในการใช้ชีวิตอยูข่องคนญ่ีปุ่ นท่ีผมจะไมม่วีนัลมื  ผมคดิวา่ในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผา่นมา มนั

คุ้มคา่มาก ท าให้ผมคิดวา่ถ้าหากมีโครงการแบบนีอ้ีกผมก็จะเข้าร่วมอีกครัง้ ผมรู้สกึสนกุสนานมากครับ ขอบคณุครับ 


