
４月４日 

 วนันีเ้ป็นวนัแรกที่มาถึงญ่ีปุ่ นฉนัตื่นเต้นมากเพราะเป็นการมาญ่ีปุ่ นครัง้แรกของฉนั พอมาถงึสนามบินมีรุ่นพ่ีจาก ABK 

มารอรับอยู ่แตจ่ะวุน่วายตอนขึน้รถไปหอพกันิดหนอ่ยแตก็่ผา่นไปได้ด้วยดี รถมารับมี 2 คนั คนัแรกไปสง่ที่ ABK อีกคนัไปสง่ที่ 

หอYamabuki ฉนัได้พกัที่หอYamabuki พอพวกเราไปถึงที่พกัก็เร่ิมแยกย้ายเก็บของแตห่อนีม้แีตบ่นัไดคือ ต้องแบกกระเป๋าขึน้

บนัไดมนัหนกัมาก หอพกัที่นีม้ี 3 ชัน้ ห้องอาบน า้และห้องน า้รวมแตห้่องน า้เป็นแบบญ่ีปุ่ นโบราณก็เลยไมค่อ่ยโอเคเทา่ไหร่ 

ห้องพกัที่นีม้ีฝุ่ นเยอะ แตท่ าความสะอาดก็โอเคขึน้ โดยรวมแล้วก็ไมไ่ด้แยม่าก ข้างหลงัหอพกัจะมสีนามเดก็เลน่ วนัแรกที่ฉนัไป

ถึงต้นไม้ตรงสนามเดก็เลน่ยงัมีซากรุะอยูส่วยมากๆ พอวกเราเก็บของใช้เสร็จแล้วก็ลงมาฟังลงุที่ดู 

แลหอนีเ้ขาแนะน าวิธีการใช้ห้องน า้ ห้องอาบน า้ เตาแก๊ส และวิธีแยกขยะ การแยกขยะในญ่ีปุ่ นถ์อเป็นเร่ืองที่ส าคญัเราต้องทิง้

ให้ถกู การเข้าออกหอท่ีเข้าออกได้ 24 ชม. พอฟังลงุอธิบายตา่งๆเสร็จ ฉนักบัเพื่อนก็ออกไปหาอะไรกินกนั ก็เดินส ารวจบริเวณ

แถวที่พกัวา่มีร้านอะไรนา่นัง่บ้าง สดุท้ายก็จบที่ราเมนเพราะมนัไมค่อ่ยแพงเทา่ไหร่ พอกินเสจ็แล้วเราก็ไป Ikebukuro ไปเดิน

เลน่แล้วก็หาซือ้sim 

４月５日 

 วนันีฉ้นัไป ABK เพื่อไปฟัง Orientation และ สอบก่อนเข้าเรียนเพื่อจะได้รู้วา่ควรเรียนระดบัไหนห้องไหนในการสอบ

มี คนัจิ แกรมมา่ และ Interview เอาจริงๆก็ตื่นเต้นนะในการสอบ 先生 ที่นีก็้นา่รักแล้วใจดีด้วย การสอบเขาจะประกาศผลที่

หลงัวา่ได้เรียนห้องไหนสว่นคะแนนรู้ตัง้แตส่อบเสร็จแล้ว หลงัจากนัน้ฉนักบัเพื่อนๆก็ไปท่ี Shinjuku กนัตอ่แล้วคอ่ยกลบัหอ 

４月６日 

 วนันีเ้ป็นการต้อนรับนกัเรียนที่เข้ามาเรียนใหม ่ตอนแรกก็นกึวา่มแีค ่TNI แตพ่อมาถงึมชีาวตา่งชาติเยอะมากๆ ท่ีนีม้ี

การต้อนรับเป็นอยา่งดี พิธีเปิด พิธีปิด แนะน า 先生 ทกุคนท่ี ABK เป็นการตอนรับแบบเป็นทางการ พอจบพิธีเรากลบัหอกนั

เพราะวนันีไ้มอ่ยา่ไปไหน 

４月７日 

 วนันีไ้ปท่ีแหลง่รวมการ์ตนู ของเลน่คือที่ Akihabara ฉนัก็เดินเที่ยวกบัเพื่อนปกติ เดินเกือบทกุตกึเมื่อยขาสดุๆแต่

วนันีเ้ป็นวนัท่ีอากาศหนาวมากๆ ยิ่งพอตอนเย็นแล้วมืดมาเทา่ไหร่ก็ยิ่งหนาว  

 

 

 

 



４月８日 

 ฉนักบัเพื่อนอยากจะไปด ูsakura กนัเลยไปท่ีสวน ueno แตพ่อไป

ถึงเทา่นัน้แหละ มีแตต้่นไม้สเีขียน ไหนอะๆดอกสชีมพไูมเ่ห็นมเีลย วนันีเ้ป็น

วนัอาทิตย์คนญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่ออกมาปิกนิกกนัเยอะมาก ที่นีเ้ป็นสวนท่ีร่มร่ืนสี

ศาลเจ้าให้กราบไหว้ และมชีาวตา่งชาตมิานัง่วาดรูปกนั เป็นวนัท่ีคกึคกัมาก 

วนันีเ้ราเดินเลแ่คท่ี่สวนแล้วก็กลบัหอ 

４月９日 

 วนันีเ้ป็นวนัแรกที่เร่ิมเรียน  ฉนัได้เรียนห้อง B6 ซึง่ได้เรียนตอนบา่ยโมงคร่ึง ดีหนอ่ยจะได้ไมต้่องตื่นเช้า วแรกในการ

เรียนก็ต้องออกเร็วหนอ่ยเพื่อหลงทาง รู้สกึตื่นเต้นเหมือนกนัเพราะในห้องไมไ่ด้แคม่ี TNI แตม่ีคนไต้หวนั คนจีน คนอินโดนีเซีย

และคนเยอรมนั พอเดินเข้าไปท่ีห้องก็เจอคนไต้หวนั ２คน พวกเขาก็บอกวา่มีรายช่ือที่นัง่ติดอยูห่น้าห้อง  ฉนัได้นัง่ข้างหน้าสดุ

กบัรุ่นพ่ีจากทีT่NI คอ่ยรู้สกึโลง่ใจหนอ่ยเพราะฉนัเป็นคนท่ีพดูภาษาองักฤษและญ่ีปุ่ นไมค่อ่ยได้เลยไมรู้่จะเร่ิมคยุยงัไง การเรียน

วนัแรก先生 ให้เขียนช่ือไว้บนโต๊ะแล้วก็แนะน าช่ือกนัท าความรู้จกักบัเพื่อนทกุคนในห้องเป็นการเรียนวรัแรกที่สนกุดี 

４月１０日 ถึง ４月１３日 

 ตลอด 5วนั ฉนัเรียนแล้วก็กลบัหอตลอด ไมค่อ่ยได้ไปไหนแตต่ลอด 5วนัท่ีเรียนท าให้ฉนัสนกุมากกบัการเรียนทัง้

เพื่อนในห้องและ先生 ทกุคนนิสยัดีและนา่รักมากท าให้ฉนัอยากมาเรียนทกุวนัเลย 

４月１４日 

ทาง ABK พาไปที่ Asakusa ไปท่ีวดัแล้ววนันีก็้ได้ใสช่ดุYukata วนันีท้ี่

วดัคนเยอะมากๆ เป็นวนัท่ีสวยมากแตว่นัท่ีไปคนเยอะไปหนอ่ย ฉนัเดินอยูท่ีว่ดั

จนเย็นแล้วน าชดุไปคืนแล้วก็กลบัหอไปนอนเพราะเหน่ือย 

４月１５日 

 วนันีต้ื่นเช้าหนอ่ยเพราะจะไปตลาดปลา นัง่รถไฟหลายตอ่เลยทีเดยีว วนันีท้้องฟ้าเหมือนจะฟนตกแตก็่ไมต่ก แล้วที่

ตลาดปลา ของกินเยอะมากๆปลาสดๆทัง้นัน้แตร่าคาก็เอาเร่ืองอยู ่แตท่ี่อยากกินท่ีสดุก็ปลาไหล อนันีช้อบมากๆเดินวนจนเจอ

ร้านท่ีถกูที่สดุ ไม้ละ ２００円 มีขายตัง้หลายอยา่งทัง้ปลาแซลมอ่นอยา่ง ปลาไหลอยา่ง ปลามกึ กุ้ งแล้วอกีเยอะแยะ ของที่นี ้

สดมากๆ ราคาเลยจะแพงนิดนงึพอเดินและกินท่ีนัน้เสร็จก็ไปshibuya ตอ่ อนันี ้shopping ทัง้นัน้เป็นแหลง่รวมเสือ้ผ้าอีกที่นงึ 

วนันีก็้หมดตงัไปเยอะเลยจ้า 



４月１６日 ถึง ４月２０日 

 เข้าสูว่นัจนัทร์ก็เร่ิมการเรียนและสอบเกือบทกุวนัและการบ้านท่ีได้กลบัมาทกุวนัแตย่ิ่งเรียนก็ยิ่งชอบท่ีนีม้ากขึน้เพื่อน

ทกุคนก็ยิง่สนิทมากขึน้และเรียนที่นีก็้สนกุมากตืน้เต้นตลอด 先生 เรียกถามตลอด 

４月２１日 

 วนันีม้ีแลกเปลีย่นกบันกัศกึษาทีญ่ี่ปุ่ นเลยต้องมาที่ ABK พอเดินเข้าห้องก็จบัฉลากนัง่แยกกลุม่กนั แล้วก็มีคนญ่ีปุ่ น

นัง่ด้วยเพื่อพดูคยุและเลน่เกมส์กนั วนันีก็้สนกุดีแล้วก็ได้ดกูารแสดงไทโกะ ที่ทางนัน้ตใีห้ดแูล้วยงัให้พวกเราทกุคนลองตีกลอง

ด้วยสนกุดี พอเสร็จอนันีฉ้นัก็กลบัหอไปนอนตอ่  

４月２２日 

 วนันีไ้ปช้อปท่ี Harajuku เสือ้ผ้าเยอะมากๆ เป็นแนวที่ฉนัชอบทัง้นัน้ วนัล้มละลายเงินเช่นเคย ฉนัชอบมากเลยเสือ้ผ้า

ที่นีน้า่ซือ้ทัง้หมดเลย  

４月２３日―４月２７日 

 เร่ิมเช้าวนัจนัทร์ก็เป็นอาทิตย์แหง่การเรียนอาทิตย์นีฉ้นัก็เรียนและสอบตามปกติเรียนเสร็จก็กลบัหอ 

４月２８日 

 ABK พาไปดงูานท่ีบริษัทแมวด าเป็นบริษัทท่ีเก่ียวการขนสง่ตา่งๆ ทัว่ทัง้ญ่ีปุ่ น ไปดกูระบวนการขนสง่สง่และวิธีการ

จดัสง่ รวมถึงประวตัิของบริษัทนีว้า่เป็นมายงัไง 

４月２９日ー４月３０日 

 วนันีไ้ปฟจิูซงัอยากไปเห็นภเูขาไปฟจิูพอไปถึงเราก็หาวิธีการ

เดินทางที่จะไปที่พกัแล้วที่พกัอยูไ่กลมากต้องเดินเป็นกิโลกวา่จะถึงแตท่ี่พกั

ดีมากเลย มีออนเซ็นในตวัและที่นอนนุม่มากและเจ้าของที่นัน้นา่รัก ใจมาก

เลย การเดินทางที่นัน้นัง่รถบสั เทีย่วที่นัน้สนกุมาก และได้เห็นภเูขาไฟท่ี

สวยงามมาก การแช่ออนเซ็นมนัสบายมาก ฟินสดุๆ  

５月１日ー５月２日 

 เร่ิมเดือนใหมก็่เรียนและก็สอบ อาทิตย์นีเ้รียนแค ่２วนัเพราะตรงกบัวนัหยดุโกเด้นวีคของที่ญ่ีปุ่ น 

 



５月３日ー５月６日 

 เป็นช่วงวนัหยดุโกเด้นวีคฉนักบัเพื่อนเที่ยวกนัในโตเกียว ไมม่ีอะไรมากเที่ยวกนัแคช้่อปปิง้และก็ไปโตเกียวโดมไปเลน่

เคร่ืองเลน่ท่ีนัน้ ที่นัน้มีเด็กเยอะแยะเตม็ไปหมดสว่นมากเคร่ืองเลน่จะเหมาะกบัเด็กเลก็ แตเ่ด็กโตก็มีและบ้านผีสงิที่นัน้นา่กลวั 

รวมๆชว่งวนัหยดุแทบไมม่ีอะไรเลย  

５月７日ー５月１１日 

 หมดชว่งวนัหยดุก็เร่ิมเรียนและสอบตอ่ 

５月１２日ー５月１３日 

 ได้ไปhome stay ฉนัได้ไปกบัพ่ีอีกคนนงึครอบครัวที่ฉนัได้ไปมี พอ่ แม ่และลกูแฝดอีก 2 คน ครอบครัวนีน้า่รักมาก

ต้อนรับฉนัเป็นอยา่งดี วนัแรกเดก็ๆก็ชวนฉนัท าเค้ก และตอนเย็นก็ท ามอนจากินกนัอร่อยมาก เป็ครอบครัวที่อบอุน่และนา่รัก

มาก วนัเดินทางกลบัฉนัและครอบครัวเขาก็เดินทางมาพร้อมกนัเราลงที่ฮาราจกุแุล้วแยกย้ายกนัฉนัก็นัง่รถกลบัหอตอ่ 

５月１４日ー５月１８日 

 อาทิตย์สดุท้ายของการเรียนรู้สกึใจหายเหมือนกนั คือพอเร่ิมสนิทกบัเพื่อนแล้วไมอ่ยากกลบัเลยยิง่วนัสดุท้ายมีการ

เลีย้งอ าลากนัในห้อง เป็นบรรยากาศที่อบอุน่มาก ฉนัชอบและรักที่นี ้

５月１９日ー５月２０日 

 วนัหยดุอีอาทิตย์นงึเงินเร่ิมจะหมดเลยไมไ่ด้ออกไปไหนเทา่ไหร่ อาจจะไปแคฮ่าราจกุ ุไปดขูองฝากให้ครอบครัวแล้วก็

กลบัหอ 

５月２１日 

 พรีเซ็นงานจบที่ ABK และมหาลยัที่ญ่ีปุ่ นตื่นเต้นด ี

５月２２日 

 ไปDisney sea ไปเที่ยวที่นัน้ได้เลน่เคร่ืองเลน่และถา่ยรูปท่ีนีม้ีแตเ่คร่ือง

เลน่ไมเ่สยีวมากแตส่นกุดี ได้รูปกลบัมาเยอะแยะเลย 

５月２３日ー５月２７日 

 ช่วงสดุท้ายในการอญุ่ที่ญ่ีปุ่ นเป็นช่วงทีต้่องเดินซือ้ของฝากตา่งๆ ทัง้

ขนม เคร่ืองราง เงินหมดแบบหมดเลยชว่งนี ้



５月２８日 

 วนัสดุท้ายแล้วจะกลบัแล้ว ถึงเวลาที่ต้องบอกลาญ่ีปุ่ นแล้วใจหายจงั  
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