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5 เม.ษ. – 30 พ.ค. 2560 

 

เก่ียวกับ ABK 

ABK (Asia Bunka Kaikan) เป็นสถาบนัสอนภาษาญ่ีปุ่ นส าหรับชาวตา่งชาต ิเพ่ือการเรียนหรือ

ท างานในประเทศญ่ีปุ่ น รวมไปถึงการตอ่ยอดเพ่ือใช้ในการท างาน โดยตัง้อยูใ่นกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

มีทัง้คอร์สระยะสัน้และระยะยาวให้เลือกเรียน  

ในการเข้าเรียนคอร์สระยะสัน้ของ TNI โดยทัว่ไปแล้วจะมีการให้ท าข้อสอบหลงัไปถึงและเก็บของ

เรียบร้อย โดยตวัข้อสอบจะวดัระดบัเพ่ือจดักลุม่นกัเรียนอีกที ซึง่ท าให้แบง่ออกมาเป็น 2 กลุม่ คือกลุม่ท่ี

เรียนกบัห้องพิเศษท่ีมีแตเ่ดก็ TNI และกลุม่ท่ีเรียนกบัห้องปกติ รวมกบันกัเรียนท่ีศกึษาตอ่ระยะยาว ซึง่

แนน่อนวา่มีตา่งชาติด้วย โดยเราอยูใ่นกลุม่ท่ีว่านี ้

เพราะเราเข้าไปเรียนรวมกบัชาวตา่งชาต ิซึง่แทบทกุคนในห้องมาจากตา่งเชือ้ชาต ิวฒันธรรม และ

หลายคนพดูกนัคนละภาษา ท าให้ภาษาญ่ีปุ่ นกลายเป็นภาษากลางในการส่ือสารภายในห้องโดยปริยาย 

เกิดเป็นสถานการณ์บงัคบัให้ใช้ภาษาญ่ีปุ่ น และมีสภาพแวดล้อมท่ีสร้างโอกาสได้แลกเปล่ียนวฒันธรรม

และภาษากบัเพ่ือนร่วมชัน้ รวมไปถึงการหาเพ่ือนชาวตา่งชาตด้ิวย 

 

 

 



ช่วงหลังเลิกเรียน 

การเรียนการสอนของ ABK จะแบง่เป็นชว่งคร่ึงวนัเช้าและคร่ึงวนับา่ยให้เลือกเรียน ส าหรับ

นกัเรียนคอร์สระยะสัน้ของ TNI จะถกูก าหนดให้เรียนคร่ึงวนัเช้าอยู่แล้ว ซึง่คร่ึงวนับา่ยหลงัเลิกเรียนคนใน

ห้องจะแยกย้ายไปท างานพิเศษกนั สว่นเราท่ีไมมี่อะไรท าก็กลบัหอไปทบทวนบทเรียนบ้าง ท าการบ้านบ้าง 

หรือถ้ามีเวลาก็จะออกไปเท่ียวข้างนอก นดัเจอเพ่ือนหรือคนรู้จกัท่ีอยูใ่นญ่ีปุ่ นไปเร่ือย 

 

 

 

 

 

 



สถานที่ท่องเที่ยวภายในกรุงโตเกียวและเมืองใกล้เคียง 

ตามท่ีบอกไปวา่ทาง ABK มีชว่งเวลาเรียนแคค่ร่ึงวนั ท าให้ชว่งคร่ึงวนับา่ยของวนัธรรมดารวมถึง

วนัเสาร์-อาทิตย์ มีเวลาวา่งในการท าเร่ืองท่ีอยากท าอยูพ่อสมควร ดงันัน้จะขอแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว

ภายในโตเกียวและจงัหวดัใกล้เคียงกนัซกัหนอ่ย 

Sunshine Aquarium อิเคะบุคุโร่ 

เป็นพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ขนาดกลางท่ีตัง้อยูบ่นดาดฟ้าของตกึ Sunshine ท่ีสถานีอิเคะบคุโุร่ เป็นท่ีท่ี

รวมสตัว์น า้และสตัว์คร่ึงบกคร่ึงน า้เอาไว้มากพอสมควร รวมถึงมีโชว์ตา่งๆให้เลือกดไูด้ตลอดทัง้วนั ส าหรับ

คนท่ีช่ืนชอบสตัว์น า้หรือสตัว์จ าพวกแมวน า้ ตวันาก นา่จะชอบท่ีน่ีไมน้่อย มีคา่เข้าชม 2,000 เยน และราคา

แบบเหมาเข้าได้ทัง้ปี 4,000 เยน 

 

 

 

 

 

 



ย่านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อากิฮาบาระ 

 เป็นอีกหนึง่ยา่นช็อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงของโตเกียว เป็นยา่นขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีพกัหลงัๆมาดเูหมือน

จะมีช่ือเสียงในด้านของแหล่งรวมอนิเมะ เกม การ์ตนู รวมไปถึงของเลน่ของสะสมแทน ส าหรับยา่นนีใ้นวนั

อาทิตย์ตัง้แตบ่า่ยโมงเป็นต้นไปจะมีการปิดถนนอ านวยความสะดวกให้คนลงมาเดนิกนัได้ หากอยาก

ถ่ายรูปสวยๆหรือเดนิสบายๆแนะน าให้ไปในวนัอาทิตย์จะสะดวกท่ีสดุ 

 

 

ศาลเจ้าคันดะ อากิฮาบาระ 

 เป็นศาลเจ้าท่ีตัง้อยูไ่มห่า่งจากยา่นอากิฮาบาระมากนกั ถกูใช้เป็นฉากในอนิเมะดงัๆหลายเร่ืองจน

ท าให้มีนกัท่องเท่ียวสนใจจะมาตามรอยกนัมากมาย   

 

 

 



วัดเซนโซจิ หรือวัดอาซากุสะ 

 วดัเซนโซจิ หรืออีกช่ือคือวดัอาซากสุะเป็นอีกหนึง่สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีเก่าแก่และโดง่ดงัในโตเกียว มี

ผู้คนเข้าชมมากมายทัง้ภายในและภายนอกตวัวดั มีนกัท่องเท่ียวเยอะแทบจะทกุวนัทัง้ชาวญ่ีปุ่ นด้วยกนัเอง

และชาวตา่งชาต ิ 

 

 

 

 



จังหวัดไซตามะ 

 ส าหรับจงัหวดัไซตามะ โดยส่วนตวัแล้วไปบอ่ยมาก เน่ืองจากมีเพ่ือนสนิท คนรู้จกั และโฮสต์สมยั

มาแลกเปล่ียนตอนม.ปลายอาศยัอยูเ่ยอะ ท าให้มีเวลาว่างไปตระเวนเท่ียวได้หลายท่ีมาก 

Little Edo คาวาโกเอะ 

 ช่ือในภาษาญ่ีปุ่ นคือ 小江戸 หรือเอโดะจิ๋ว เป็นย่านเมืองท่ียงัคงสิ่งปลกูสร้างในยคุเอโดะเอาไว้ 

ท าให้ได้สมัผสักลิ่นอายโบราณได้ไมน้่อย โดยบ้านท่ีปลกูอยูเ่รียงรายสองข้างทางเป็นบ้านท่ีสร้างมาเพ่ือกนั

ไฟไหม้โดยเฉพาะ โครงบ้านสร้างจากไม้เคยากิท่ีแข็งแรงและคงทน บผุนงัด้วยดนิอีกหลายชัน้ ว่ากนัว่ามี

บ้านท่ีคงทนและรอดจากเหตกุารณ์ไฟไหม้ครัง้ใหญ่ของคาวาโกเอะในยคุเมจิได้ด้วย  

 

  

 

 

 



หอระฆังโทคิโนะคาเนะ 

เป็นหอระฆงัท่ีว่ากนัวา่ผู้ครองแคว้นคาวาโกเอะสร้างขึน้มาเม่ือ 400 ร้อยปีก่อน เป็นอีกหนึง่

สญัลกัษณ์ของเอโดะจิ๋วแหง่นีเ้ชน่กนั 

 

พพิธิภัณฑ์ประวัตเิทศกาลคาวาโกเอะ 

 ในเขตคาวาโกเอะ เม่ือถึงชว่งฤดใูบไม้ร่วง จะมีการจดัเทศกาลใหญ่ท่ีเรียกวา่เทศกาลคาวาโกเอะ

ขึน้ โดยพิพิธภณัฑ์แหง่นีจ้ะรวบรวมประวตัิศาสตร์ทัง้หมดเก่ียวกบัการจดัเทศกาลนีเ้อาไว้ รวมถึงเก็บรักษา

และจดัแสดงหุน่ตุ๊กตากลบางสว่นและอปุกรณ์ตา่งๆท่ีใช้ในงานเทศกาลเอาไว้ให้ชมด้วย 

 

 

 



วัดคิตะอิน 

 เป็นวดัเก่าท่ีมีช่ือเสียงในเมืองคาวาโกเอะ สร้างขึน้ในสมยัเอโดะ และมีสิ่งปลกูสร้างรวมไปถึงมรดก

ทางวฒันธรรมมากมาย ท่ีโดง่ดงัท่ีสดุเห็นจะเป็นพระพทุธรูปหินในอิริยาบทตา่งๆอายกุวา่ 200 ปี จ านวน

มากกวา่ 500 องค์ให้ได้สกัการะอีกด้วย 

 

 

 

 



พพิธิภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะและปราสาทคาวาโกเอะ 

ท่ีน่ีเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงรวมถึงบอกเลา่ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของเมืองคาวาโกเอะใน

อดีต ตัง้แตย่คุโบราณจนถึงยคุปัจจบุนั และยงัมีตวัอยา่งผงัเมืองในยคุเก่าจดัแสดงเอาไว้อีกด้วย มี

แม้กระทัง่โครงสร้างของบ้านกนัไฟและวิธีการขัน้ตอนในการสร้างบ้านในรูปแบบดงักล่าว 

 

ในสว่นของปราสาทคาวาโกเอะ จะมีการเปิดให้ชมบางสว่นของปราสาทท่ีหลงเหลือจาก

แผน่ดนิไหวในอดีต โดยสภาพของปราสาทท่ีเหลือและบริเวณสวนยงัคงความเป็นญ่ีปุ่ นสมยัโบราณเอาไว้

ได้อยา่งดี 

 



ศาลเจ้าฮคิาวะ 

 เป็นศาลเจ้าท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัไซตามะมาตัง้แตส่มยัโบราณ ปัจจบุนัใช้เป็นสถานท่ีในการ

ประกอบพิธีของศาสนาชินโต มีการจ าหน่ายเคร่ืองรางน าโชคในรูปแบบตา่งๆ และเป็นท่ีนิยมในการจดัพิธี

แตง่งาน รับขวญัเดก็แรกเกิด รวมไปถึงการสะเดาะเคราะห์อีกด้วย 

 

 

 

 



สวนฮทิสึจิยามะ ชิชิบุ 

 เป็นสวนสาธารณะท่ีมีพืน้ท่ีกว้างขวาง แตไ่ฮไลท์เดด็ของทางสวนคือสวนดอกไม้ท่ีกินพืน้ท่ีหลาย

ตารางเมตร ซึง่เม่ือถึงฤดใูบไม้ผลิแล้วดอกไม้ทัง้หมดจะบานสวยงาม และจะมีเทศกาลชมดอกไม้ในบริเวณ

สวนด้วย นา่เสียดายท่ีในวนัท่ีไปดเูป็นชว่งท้ายฤดใูบไม้ผลิแล้วท าให้ดอกไม้สว่นใหญ่เร่ิมจะร่วงลงตาม

ฤดกูาล 

 

 

ศาลเจ้าชิชิบุ 

 เป็นศาลเจ้าในเมืองชิชิบ ุจงัหวดัไซตามะ เป็นอีกหนึง่ศาลเจ้าท่ีโดง่ดงัจากการเป็นต้นแบบของศาล

เจ้าในอนิเมะช่ือดงั  Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ

ยอ่สัน้ๆว่า AnoHana  

 

 

 



โตเกียวดสินีย์ซี จังหวัดชิบะ 

 ในสว่นของสวนสนกุของดสินีย์เป็นสว่นหนึง่ของโครงการอยูแ่ล้ว โดยให้เราเลือกได้เองวา่จะ

ไปดสินีย์ซีหรือดสินีย์แลนด์ ซึง่ในการมารอบนีก้ลุม่เราเลือกท่ีจะไปดสินีย์ซีกนั ดสินีย์ทัง้สองท่ีตัง้อยูท่ี่สถานี 

Maihama จงัหวดัชิบะ เดินทางมาได้ด้วยรถไฟสาย JR ซึง่ถ้าจะไปดสินีย์ซีต้องออกไปตอ่รถสายดสินีย์อีก

ตอ่ 

 ส าหรับเคร่ืองเลน่ภายในดสินีย์ซีจะคอ่นข้างเน้นไปทางผู้ใหญ่มากกว่าดสินีย์แลนด์ มีเคร่ืองเลน่

หวาดเสียวๆอยูบ้่าง แบง่ไปเป็นโซนตา่งๆตามธีมในการ์ตนูของดสินีย์ แตด้่านการจดักิจกรรมพาเหรดก็

คล้ายๆกนักบัดสินีย์แลนด์ ไมต่า่งกนัเท่าไหร่  

 

 

 

 

 



วันสุดท้ายของการเรียนที่ ABK 

 เพราะเราไปโครงการระยะสัน้ อยูแ่ค ่2 เดือน แตไ่ปเรียนรวมกบัห้องธรรมดาท่ีทกุคนในห้องเป็น

เดก็ท่ีอยูร่ะยะยาว ท าให้ต้องบอกลากบัเพ่ือนๆในห้องก่อน ในวนัสดุท้ายของการเรียนอาจารย์ประจ าชัน้ได้

มอบใบจบโครงการมาให้พร้อมกบัเซอร์ไพรส์ของเพ่ือนทัง้ห้อง เป็นป้ายข้อความท่ีรวบรวมข้อความของ

อาจารย์ทกุคนท่ีเรียนด้วย รวมไปถึงข้อความจากเพ่ือนรวมห้องทกุคนท่ีมีตอ่เรา รวมถึงชวนไปนดัเลีย้งสง่

กนัด้วย มารู้ทีหลงัวา่ทกุคนแอบท ากนัลบัๆมานานแล้วโดยไมไ่ด้บอก  

บอกตามตรงวา่เพราะอยูแ่ค ่2 เดือน เลยคิดวา่คงไมมี่ใครสนใจ แตท่กุคนในห้องดีกบัเรามาก 

ไมไ่ด้คดิว่าเราเป็นแคค่นท่ีเรียนด้วยชว่งสัน้ๆ แตเ่ห็นเราเป็นเพ่ือนร่วมห้องคนหนึง่จริงๆ หลงัเลิกเรียนก็มี

การไปกินชาบเูป็นการเลีย้งสง่เราก่อนกลบัประเทศด้วย เป็นเร่ืองหนึง่ท่ีจะไมลื่มในโครงการนีเ้ลย 

 

 

 

 

 

 



เดนิทางกลับประเทศไทย 
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