
ABK ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 5 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2560 

ตอนแรกก็ไม่รู้วา่จะท ารายงานออกมาเป็นแบบไหนแต่ก็อยากจะท าเหมือนตอนท่ีเราเขียนไดอาร่ีทุกวนัใน

สมุดเราเม่ือตอนท่ีเราอยูท่ี่ญ่ีปุ่นและหวงัวา่จะท าใหผู้อ่้านเขา้ใจส่ิงท่ีเราเล่าและอยากไปโครงการน้ีเหมือนกบั

เราหรือถา้เป็นคนท่ีก าลงัหาแนวทางเขียนบนัทึกอยูก่็ลองอ่านสักนิดหน่ึงไวเ้ป็นแนวทางของตวัเองก็ไดน้ะ 

ก่อนอ่ืนขอเร่ิมดว้ยการเล่ากิจกรรมตามตารางเรียนท่ีเราไดใ้นวนัแรกท่ีไปถึง 

น่ีเป็นตารางเรียนของเดือนเมษายน 

 

วนัพฤหัสบดีที ่6 เมษายน วนัน้ีมาถึงสนามบินฮาเนดะประมาณ 6 โมงเชา้ จากนั้นก็นัง่รถบสัมาท่ีหอพกั 

หอพกัมีท่ี ABK กบั Komagome หอพกัท่ีเราอยูเ่ป็นหอ Komagome หลงัจากเอาของมาเก็บท่ีหอแลว้ก็รีบเดิน

ไป ABK เพื่อสอบแบ่งห้องเรียนจนถึงเท่ียงส่วนช่วงบ่ายวา่งก็กลบัหอไปพกัผอ่น 

วนัเสาร์ที ่8 เมษายน วนัน้ีมีพิธีปฐมนิเทศตอน 10 โมงถึงเท่ียง ฟังครูใหญ่พดูตอ้นรับแลว้ก็แนะน าอาจารย์

และบุคลากรของ ABK ส่วนช่วงบ่ายวา่งก็เลยไปเท่ียวสวนอุเอะโนะแลว้ก็ไป Ameya Yokocho คลา้ยตลาด

เลย มีร้านขายปลาสด กระเป๋า รองเทา้ ร้านอาหาร แลว้ก็ไปดูเน็ตซิมท่ี Yodobashi Camera 

วนัจันทร์ที ่10 เมษายน วนัน้ีเร่ิมเรียนวนัแรกและจากน้ีไปคาบเรียนเร่ิมตั้งแต่ 9:10-12:40 น. เรียน 4 คาบ 

คาบละ 45 นาทีแลว้ก็พกั 10 นาที ส่วนช่วงบ่ายวา่ง 

はじめましょう 

4月 

นางสาวกมลพร รัตนคนัทรง สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) ปี 4  



วนัพฤหัสบดีที ่13 เมษายน วนัน้ีนกัศึกษา ABK ท่ีจะพดูคุยแลกเปล่ียนไม่สะดวกเลยไม่มีกิจกรรมในวนัน้ี 

วนัศุกร์ที ่14 เมษายน วนัน้ีมีกิจกรรมจดัดอกไมต้อน 11 โมง ดอกไมเ้ราไม่ตอ้งหา อาจารยท่ี์สอนจดัดอกไม้

เตรียมไวใ้ห้เรียบร้อยแลว้ ก่อนเร่ิมท ากิจกรรมอาจารยก์็จะอธิบายอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้วธีิการตดัแต่งและ

ต าแหน่งการวาง จากนั้นเราก็เลือกดอกไมแ้ลว้ก็ลงมือท า ทีแรกก็คิดวา่ไม่ยากแต่พอเอาเขา้จริงก็ยาก

พอสมควร หลงัจากนั้นอาจารยก์็ใหเ้ราเอาดอกไมท่ี้จดัและป้ายช่ือของเราไปวางไวท่ี้โตะ๊ดา้นหนา้ของ

สถาบนัเพื่อใหอ้าจารยห์รือคนท่ีเดินผา่นหนา้สถาบนัช่ืนชม 

วนัจันทร์ที ่17 เมษายน วนัน้ีมีกิจกรรมฝึกซอ้มเม่ือเกิดเหตุแผน่ดินไหวและไฟไหมท่ี้ศูนยป้์องกนัภยัซ่ึงตอ้ง

เดินทางไป Ikebukuro ส่วนค่าเดินทางเราไม่ตอ้งเสีย พอไปถึงก็เอาของไปเก็บไวท่ี้ล็อกเกอร์ก่อน พกกลอ้ง

หรือโทรศพัทมื์อถือไปดว้ยก็ไดแ้ลว้ก็ผา้เช็ดหนา้ จากนั้นกิจกรรมแรกคือซอ้มหนีเม่ือเกิดเหตุไฟไหม ้ก่อน

ซอ้มจะมีเจา้หนา้ท่ีอธิบายวธีิการใหฟั้งและมีวดีิโอใหดู้ แลว้ก็แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5-6 คน จากนั้น

ก็ใหฝึ้กซอ้มทีละกลุ่มและส่ิงท่ีเราตอ้งท าคือกม้ตวัลงต ่าเอาผา้เช็ดหนา้ปิดจมูกแลว้เดินตามป้ายทางออก

ฉุกเฉินจนกวา่จะเจอทางออก ระหวา่งทางก็จะมีควนัถูกปล่อยออกมาจนเตม็ทางเดินซ่ึงควนัน้ีไม่ใช่ควนัไฟ

ไหมแ้ละไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย หลงัจากนั้นก็ฝึกซอ้มหลบภยัเม่ือเกิดเหตุแผน่ดินไหวโดยใหห้ลบเขา้ไป

ใตโ้ตะ๊และจบัขาโตะ๊ไวใ้หแ้น่นเพราะพื้นสั่นแรงมากจริงๆ หลงัจากนั้นก็ฝึกใชถ้งัดบัเพลิงเม่ือเกิดเหตุไฟ

ไหม ้แลว้สุดทา้ยก็มานัง่ดูวดีิโอซ่ึงเป็นเร่ืองเล่าของครอบครัวท่ีเจอเหตุการณ์แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ แลว้ก็จบ

กิจกรรมในวนัน้ี 

วนัศุกร์ที ่21 เมษายน วนัน้ีมีกิจกรรมคุยกบัคนญ่ีปุ่น ก่อนหนา้น้ีมีการบา้นเก่ียวกบังานเทศกาลหรือวนัส าคญั

ของไทยเพื่อเตรียมมาพดูคุยแลกเปล่ียนกบัคนญ่ีปุ่นวนัน้ี แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน แต่ละกลุ่มจะไดคุ้ยกบั

คนญ่ีปุ่นประมาณสามคน เปล่ียนโตะ๊คุยกนัสามโตะ๊ เร่ืองท่ีเราคุยคือวนัพอ่ ไดพ้ดูคุยเก่ียวกบัความส าคญั

ของวนัพ่อ กิจกรรมท่ีท ามีอะไรบา้ง สนุกแลว้ก็ไดรู้้เก่ียวกบัวนัพอ่ของญ่ีปุ่นดว้ย 

วนัพุธที ่26 เมษายน วนัน้ีมีกิจกรรมท ามากิซูชิตอน 10 โมง ซ่ึงช่วงพกัก่อนหนา้น้ีก็เร่ิมเห็นอาจารยม์าเตรียม

ของท ามากิซูชิแลว้ รู้สึกต่ืนเตน้มากเพราะเป็นคร้ังแรกท่ีจะไดท้  ามากิซูชิ พอถึงเวลาทุกคนตอ้งลา้งมือก่อน 

ส่วนผูห้ญิงก็ตอ้งรวบผมใหเ้รียบร้อย จากนั้นอาจารยท่ี์สอนท ามากิซูชิก็อธิบายแลว้ท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง 

ขั้นตอนเยอะมาก แต่ละกลุ่มก็ช่วยกนัจ า ช่วยกนัเตรียมของแลว้ก็ลงมือท า สุดทา้ยแลว้มากิซูชิท่ีท าคือท าให้

ตวัเองกิน อร่อยหรือไม่ข้ึนอยูก่บัมือตวัเองไม่ใช่ฝีมือนะ แต่ฝีมือก็ตอ้งมีบา้งหนา้ตาจะไดอ้อกมาน่ากิน 



นอกจากมากิซูชิแลว้ขา้วท่ีเหลือสามารถท าอินาริไดด้ว้ย ส่วนตวัแลว้อินาริท าออกมาอร่อยกวา่มากิซูชิอีกแต่

น่าจะเป็นเพราะท าง่ายแลว้เตา้หูก้็อร่อยอยูแ่ลว้ดว้ย 

วนัศุกร์ที ่28 เมษายน วนัน้ีมีกิจกรรมพดูคุยแลกเปล่ียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีชอบของแต่ละคนกบันกัศึกษาท่ีเรียน

คลาส A8 ของ ABK นกัศึกษาท่ีน่ีมาจากหลายประเทศ ส าเนียงภาษาญ่ีปุ่นของแต่ละประเทศแต่ละคนก็จะ

แตกต่างกนัไป ฟังง่ายบา้งยากบา้งซ่ึงทั้งสองฝ่ายก็พยายามส่ือสารกนัจนเขา้ใจ ทั้งใชภ้าษาองักฤษ วาดภาพ 

ภาษามือ อุปกรณ์ใกลต้วัเล่าประกอบบา้ง สนุกสนาน พอจบกิจกรรมน้ีก็มีเร่ืองระบายใหเ้พื่อนฟังเยอะเลย 

 

น่ีเป็นตารางเรียนของเดือนพฤษภาคม 

 

วนัองัคารที ่2 พฤษภาคม วนัน้ีไปทศันศึกษาท่ีพิพิธภณัฑ ์Edo-Tokyo เขา้ไปถึงก็แบ่งเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะ

มีอาสาสมคัรเล่าประวติัเก่ียวกบัเมืองท่ีเป็นแบบจ าลองตั้งแต่สมยัเอโดะจนถึงปัจจุบนั ระหวา่งฟังก็ถ่ายรูปไป

ดว้ย ตอนท่ีเขาเล่าประวติัให้ฟังก็รู้เร่ืองแค่ค  าสั้นๆ ไม่เขา้ใจเน้ือหาทั้งหมด เพราะปกติฟังเป็นภาษาไทยยาวๆ 

ก็ไม่เขา้ใจแลว้ แลว้ฟังเป็นภาษาญ่ีปุ่นดว้ยยิง่ยากเลย 

5月 



วนัจันทร์ที ่8 พฤษภาคม วนัน้ีมีทดลองท าขอ้สอบเก่า JLPT ระดบั N4 ในส่วนของไวยากรณ์กบัการอ่าน 

หลงัจากท าเสร็จอาจารยก์็เฉลยค าตอบใหเ้รานบัคะแนนเอง หลงัจากนั้นก็มีเรียนต่อจนหมดเวลาเรียน 

วนัองัคารที ่9 พฤษภาคม วนัน้ีมีทดลองท าขอ้สอบเก่า JLPT ระดบั N4 ในส่วนของการฟังกบัค าศพัท์

หลงัจากท าเสร็จอาจารยก์็เฉลยค าตอบใหเ้รานบัคะแนนเองเหมือนเม่ือวาน แต่วนัน้ีคะแนนค่อนขา้งดีไม่

เหมือนเม่ือวาน หลงัจากนั้นก็มีเรียนต่อจนหมดเวลาเรียน 

วนัศุกร์ที ่12 พฤษภาคม วนัน้ีมีซอ้มน าเสนองานกบัอาสาสมคัรคนญ่ีปุ่นเพื่อใหเ้ขาช่วยแกป้ระโยคท่ีเราจะ

พดูในวนัจบการศึกษากบัวนัท่ีไปมหาวทิยาลยัโทโยซ่ึงการแบ่งกลุ่ม หวัขอ้และการเตรียมบทพดูเร่ิมท ามาตั้ง

ตน้เดือนพฤษภาคมในคาบเรียนแลว้ ส่วนหวัขอ้ท่ีเลือกเป็นเร่ืองอะไรก็ไดเ้ก่ียวกบัประเทศไทย 

วนัจันทร์ที ่15 พฤษภาคม วนัน้ีมีกิจกรรม Kanji Hunter ท่ี Sugamo กิจกรรมน้ีอาจารยท่ี์สอนในวนันั้นเป็น

คนพาเราเดินแถว Sugamo แลว้ใหเ้ราถ่ายรูปอะไรก็ไดท่ี้มีคนัจิท่ีน่าสนใจเพื่อเอาไปน าเสนอในหอ้งเรียน 

ระหวา่งทางอาจารยก์็จะแนะน าคนัจิท่ีควรถ่ายใหด้ว้ย จนหมดเวลาเรียน อาจารยก์็ปล่อยแลว้ก็แยกทางกลบั 

วนัพฤหัสบดีที ่18 พฤษภาคม วนัน้ีมีสอบปลายภาค ขอ้สอบเป็นแบบเลือกตอบแลว้ก็เติมค า เร่ืองท่ีสอบเป็น

เร่ืองท่ีเรียนมาทั้งหมด ไม่แม่นจริงอาจพลาดไดเ้พราะตวัเลือกดูเหมือนจะใชไ้ดห้มด ความหมายไดแ้ต่ตาม

หลกัไวยากรณ์อาจจะไม่ไดก้็มี หลงัจากสอบเสร็จก็ไปผอ่นคลายดว้ยกิจกรรมชงชา อาจารยท่ี์สอนชงชาใจดี

มาก เตรียมของใหพ้ร้อม สามารถชงก่ีคร้ังก็ได ้มีของท่ีระลึกใหด้ว้ย ตอนชงชาเราชงไปสองรอบ รอบแรก

อร่อยก าลงัดี รอบสองขม ปกติรอบสองควรจะดีกวา่น่ีนาก็แปลกดี หลงัจากนั้นก็ถ่ายรูป 

วนัศุกร์ที ่19 พฤษภาคม วนัน้ีมีซอ้มน าเสนองานกบัอาสาสมคัรคนญ่ีปุ่นคร้ังสุดทา้ย คราวน้ีมีพาวเวอร์พอยต์

มาน าเสนอดว้ย แต่ละกลุ่มก็แกก้นัไปตามท่ีเขาแนะน า หลงัจากนั้นอาจารยก์็แจกกระดาษสีมาใหท้  า 

portfolio ช่วงวนัหยดุ 

วนัจันทร์ที ่22 พฤษภาคม วนัน้ีน าเสนองานกบัอาจารยแ์ละครูใหญ่ของ ABK ต่ืนเตน้มาก ตั้งแต่แนะน าตวั

จนถึงตอนตอบค าถาม หลงัจากนั้นก็มีแจกของรางวลัใหแ้ต่ละกลุ่ม ประเภทของรางวลัไม่ไดมี้แค่รางวลัท่ี 1 

2 3 แต่มีอยา่งอ่ืนดว้ย เช่น รางวลั Variety ดีท่ีสุด รางวลัการพดูดีท่ีสุด จากนั้นก็มีพิธีจบการศึกษาแลว้ก็งาน

เล้ียงเล็กๆ นอ้ยๆ เป็นขนมกบัน ้าชา จากนั้นอาจารยก์็แจกตัว๋เขา้ดิสนียใ์ห้เอาไวไ้ปวนัพุธน้ี 

วนัองัคารที ่23 พฤษภาคม วนัน้ีน าเสนองานกบันกัศึกษามหาวทิยาลยัโทโย ตอนน าเสนอนัง่เป็นกลุ่มแลว้ก็

เปล่ียนกลุ่มท่ีเราน าเสนอดว้ยจนครบทุกกลุ่ม เปล่ียนเยอะมากพดูวนจนจ าได ้หลงัจากน าเสนอจบแต่ละรอบ



จะไดพ้ดูคุยกนัเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีเลือกมา ท าใหไ้ดรู้้เก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่นดว้ย หลงัจากนั้นก็มีงานเล้ียงร่วมกบั

นกัศึกษาของโทโย แลว้ก็ถ่ายรูป 

วนัพุธที ่24 พฤษภาคม วนัน้ีไปเท่ียว Disney Sea ไปถึงตั้งแต่ 8 โมง เล่นเคร่ืองเล่นจนถึง 4 ทุ่ม เล่น Hotel 

Hightower, Toy Story, Indiana Jones และอ่ืนๆ อีกมากมาย บางเคร่ืองเล่นก็เล่นซ ้ าดว้ย เหน่ือยแต่สนุกมาก 

 

ต่อมาก็เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัในหอ้งเรียน 

ตอนเชา้ก่อนเร่ิมเรียนเกือบทุกวนัมีสอบยอ่ยและก่อนเลิกเรียนก็มีสอบยอ่ยอีกเช่นกนั 

กิจกรรมท่ีท าทุกคร้ังจะมีการบา้นใหเ้ราเขียนวา่ท าอะไรบา้ง เรารู้สึกอยา่งไรบา้ง 

การบา้นท่ีอาจารยใ์หจ้ะเขียนใส่กระดานเล็กๆ ไว ้แนะน าวา่ใหถ่้ายรูปเก็บไวทุ้กคร้ัง 

ทุกสัปดาห์จะมีการเปล่ียนท่ีนัง่ เราคิดวา่เป็นเร่ืองท่ีดีเพราะเราจะไดรู้้จกัเพื่อนหลายคน 

 

ต่อไปเป็นภาพถ่ายท่ีเราเก็บไว ้

เราเป็นคนไม่ถ่ายรูป ไม่ใช่ไม่ชอบแค่ข้ีเกียจหยบิมือถือแต่ถา้ไดถ่้ายคร้ังหน่ึงจะวางไม่ลงเลย 

 

เกีย่วกบัในห้องเรียน 

ภาพถ่ายโตเกียวทาวเวอร์ระหวา่งทางท่ี

นัง่บนรถบสัไปหอพกัวนัแรก 



 

 

 

             

 

 

ภาพถ่ายซากรุะแถวหอพกั 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายคนท่ีสุ่มไดข้องรางวลัจากการ

เล่นบิงโกซ่ึงเป็นโคก้คนละ 5 กระป๋อง 

ภาพถ่ายท่ี Akihabara 

ภาพถ่ายรางวลัท่ีไดจ้ากการเล่นบิงโก 



 

 

 

ภาพถ่ายร้านทาโกะยากิท่ีฮาราจูกุ 

ภาพถ่ายถนน Takeshita ท่ีฮาราจูกุ 

ภาพถ่ายของสะสมตวัโปรด 

Rilakkuma ของ McDonald’s ท่ี 

Asakusa 

ช่วงหยุดยาว 3-5 พฤษภาคม 



 

 

 

ภาพถ่ายโตเกียวสกายทรีตอนค ่า 

ภาพถ่ายเพนกวนิท่ีสวนสัตวอุ์เอะโนะ 

ภาพถ่ายหมีขาวท่ีสวนสัตวอุ์เอะโนะ 



 

 

 

ภาพถ่ายพระใหญ่ท่ีวดั Daibutsu 

ภาพถ่ายแผนท่ีวดัเจา้แม่กวนอิม 

Kamakura 

ภาพถ่ายภายในวดัเจา้แม่กวนอิม 



 

 

 

ภาพถ่ายทะเล Yuigahama 

ภาพถ่ายทางเดินระหวา่งถนน 

ภาพถ่ายภายในวดั Kenchoji 



 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายลูกโลกในพิพิธภณัฑ ์

Miraikan 

ภาพถ่าย Oedo Onsen Monogatari 

ภาพถ่ายสะพานสายรุ้ง 

Odaiba 



 

 

 

 

 

ภาพถ่ายวนัท ากิจกรรมชงชา 

ภาพถ่ายแบบจ าลองในพิพิธภณัฑ ์

Edo-Tokyo 

ภาพถ่ายกลุ่มเท่ียวท่ีคิดจะไปไหนได้

ไปท่ีอ่ืนเสมอ 



 

เร่ืองราวและรูปภาพในบนัทึกน้ีเป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึง เราไม่อาจเล่าเร่ืองทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งหมดไม่ใช่

เพราะจ าไม่ไดแ้ต่มนัมีค่ามากเกินกวา่จะถ่ายทอดออกมาได ้ทุกความสนุกทุกเร่ืองราวดีๆ เรายงัคงเก็บเอาไว ้

และส าหรับคนท่ีคิดจะไปหรือไดไ้ปมาแลว้ หวงัวา่จะเป็นประสบการณ์ท่ีดีกนันะ 

おわりました 


