
ไดอาร่ีของผมโปรแกรม ABK 

 

ผมมีโอกาสได้ไปทอ่งเท่ียงท่ีภเูขา Mitake วนันัน้ผมได้ไปกบัเพ่ือนด้วยกนั 2 คน คา่รถไฟรวม

คา่รถขาไปประมาณ 1200 เยน คอ่นข้างไกลพอสมควร แล้วต้องนัง่กระเช้าขึน้ไปยงับนภเูขา เน่ืองจากหาก

เดนิขึน้ไปคงจะค ่ามืดพอดี เม่ือไปถึงก็ได้แวะรับประทานอาหารแถวนัน้ เม่ือทานเสร็จก็ถึงเวลาออกเดนิทาง 

ซึง่การเดนิทางก็จ าเป็นต้องผา่นหลายๆท่ี เชน่ เขตบ้านเรือน ศาลเจ้า และเน่ืองจากพวกผมอยากไปดนู า้ตก 

จงึต้องขึน้และลงเขาไปเป็นระยะทางกวา่ 3 กิโลเมตร ทางเดนิคอ่นข้างชนัพอสมควร ใช้เวลากวา่ชัว่โมงและ

ในท่ีสดุก็ถึงจดุชมน า้ตก เม่ือได้ถ่ายภาพพอสมควรแล้วก็เดนิกลบักนั รอบนีผ้มหลงทาง จงึท าให้ใช้

เวลานานมากและเม่ือยขามาก เน่ืองจากขากลบัจะเป็นทางขึน้ชนัเกือบทัง้หมด เม่ือถึงจดุศนูย์กลางก็ได้

เจ้าของร้านญ่ีปุ่ นแถวนัน้ชว่ยบริการน า้ด่ืมให้ฟรีด้วยครับ ปกตเิป็นน า้ท่ีจ าหนา่ย แตเ่ขาก็ให้พวกผมฟรีๆ จงึ

รู้สกึขอบคณุมากครับ หลงัจากนัน้พวกผมก็นัง่กระเช้ากลบัลงไป เดนิทางกลบัไปทางสถานีรถไฟ ระหว่าง

ทางกลบัก็เห็นแหลง่น า้อีกแหง่ จงึหยดุชมวิวกนัระยะเวลาหนึง่ แล้วจงึเดนิทางกลบั เป็นวนัท่ีเหน่ือยมาก

ครับ 

 

 

 



ฝึกคัดคันจิด้วยพู่กัน(書道) 

 

 

ในชว่งท่ียงัเรียนอยู ่ก็ได้มีโอกาสเขียนคนัจิโดยใช้พูก่นั ซึง่เรียกวา่ 書道 เป็นครัง้แรกท่ีได้มีโอกาส

เขียนตวัคนัจิด้วยพูก่นั ส าหรับผมแล้ว ถือวา่ยากเหมือนกนั เพราะแทบไมเ่คยได้จบัพูก่นัมาก่อนเลย แตก็่

ส าเร็จได้ด้วยดี  

 

 

 

 



ฝึกการป้องกันตวัเองขณะเกดิแผ่นดนิไหว防災間 

 

ภายในหลกัสตูรของ ABK ก็มีก าหนดการเดนิทางไปฝึกซ้อมส าหรับการป้องกนัภยัทางธรรมชาต ิ

เชน่ ไฟไหม้ หรือแผน่ดนิไหว ให้ด้วย ซึง่เป็นประสบการณ์ใหมส่ าหรับผมผู้ซึง่ไมเ่คยประสบเจอปัญหาไฟ

ไหม้เลย ก็ได้เรียนรู้การป้องกนัการเกิดเพลิงไหม้ การดบัไฟหากไฟไหม้ และรวมถึงการรับมือกบั

สถานการณ์เฉพาะหน้า และยงัมีการซ้อมรับมือกบัแผน่ดินไหวด้วย โดยมีการจ าลองสถานการณ์

แผน่ดนิไหว ซึง่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ  

 



Comic1 ครัง้ที่ 10 

 

 

 ในชว่งวนัหยดุ Golden Week ได้มีโอกาสไปงาน Comic1 ครัง้ท่ี 10 เป็นงานท่ีมีเหลา่

นกัเขียนมาจ าหนา่ยสินค้า Original ผลงานตา่งๆมากมาย ไมว่า่จะเป็นมงังะ โปสเตอร์ ผ้าแขวนตา่งๆ 

ซึง่เป็นงานท่ีมีคนเยอะมาก ต้องรอควิประมาณชัว่โมงกว่า ภายในนัน้กว้างใหญ่มาก คา่เข้างานนัน้จะเป็น

การซือ้หนงัสือ Catalog ของงานเป็นจ านวน 1000 กว่าเยน และชขูึน้ข้างบนให้เจ้าหน้าท่ีเห็น จงึจะ

สามารถเข้างานได้  

 

 

 

 

 

 

 



Akihabara 

 

 และในชว่งวนัหยดุยาว ก็ได้ไปสถานท่ีท่ีเปรียบเสมือนบ้านหลงัท่ี 2 เพราะส าหรับคนท่ีมาโปรแกรม

นีน้ัน้เรียกได้วา่ไปบอ่ยมากๆ นัน่ก็คือ Akihabara ซึง่ก็จะมีเกมส์ มีของฝากมากมายจ าหนา่ย รวมถึง 

Game Center ท่ีใหญ่ เป็นสถานท่ีท่ีผอ่นคลาย ซึง่ก็มีคนหลายช่วงอายมุาเท่ียวท่ีน่ี สว่นใหญ่คนท่ีมา

ท่ีน่ีจะกลบัไปด้วยกระเป๋าท่ีแบน เน่ืองจากเงินหมด มีสินค้าขายเยอะมากมายหลายชนิดท่ีวา่มาก่ีครัง้ก็ซือ้

ไมห่มด สว่นตู้คีบตุ๊กตาของญ่ีปุ่ นมีข้อดีมากตรงท่ีหากเราเสียไปเยอะมากแล้ว จะมีพนกังานเดนิมา

ชว่ยเหลือเรา โดยท าให้คีบได้ง่ายขึน้ วางต าแหนง่ตุ๊กตาใหมใ่ห้ ซึง่ตา่งกบัท่ีไทยโดยสิน้เชิง ซึง่ถือเป็นจดุเดน่

ของท่ีน่ีเหมือนกนั 



จัดดอกไม้ 

 

 

 ภายในตารางเรียนของโครงการ ABK นัน้ก็มีตารางท่ีให้นกัศกึษาได้ฝึกจดัดอกไม้กนัด้วย ซึง่จริงๆ

แล้วพวกผมคิดวา่มนัง่ายมากๆ แคว่างๆปนๆไป แตจ่ริงๆแล้วมนัมีความยากในระดบัท่ีท าความเข้าใจไม่

หมดเหมือนกนั กลุม่พวกผมเป็นกลุม่เดียวท่ีไมมี่ดอกไม้ให้หยิบ เน่ืองจากเป็นกลุม่หลงัสดุ จงึต้องอาศยัพึง่

ใบบญุจากกลุม่เพ่ือนๆ ขอดอกไม้ท่ีเหลือมาใช้ ซึง่ผลออกมาก็ดดีูในระดบัหนึง่ แตไ่มถ่ึงกบัสมบรูณ์แบบซะ

ทีเดียว ถึงแม้จะมีอาจารย์มาชว่ยจดัให้ นบัเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีไมเ่คยเจอมาก่อน 

 

 

 



 

 

ถึงแม้อากาศท่ีญ่ีปุ่ นจะหนาวเย็นถึงใจก็ตาม แตพ่วกผมก็ยงัคงกินไอศกรีมกนัเทียบกบัท่ีไทยแล้ว

ถือวา่แพงในระดบัหนึง่ แตก็่ได้มาซึง่รสอนัเข้มข้น ปกตแิล้วพวกผมจะเห็นการิการิสีฟ้ากนัเทา่นัน้ แต่

บงัเอิญท่ี supermarket ท่ีไปเกือบทกุวนั เอารสโคล่ามาขาย เม่ือลองดแูล้วก็รู้สกึชอบมากครับ 

 

 

 

 



町屋商店 

 

 ท่ีใกล้ๆหอยามาบกิุท่ีพวกผมอาศยัอยูน่ัน้มีร้านราเมนร้านหนึง่ ช่ือวา่ Machiya Shouten 

เป็นร้านราเมนท่ีผมชอบมากท่ีสดุตัง้แตม่าท่ีญ่ีปุ่ น นอกจากจะอร่อยแล้ว ยงัสามารถเลือกปรับแตง่ราเมนได้

ด้วย เช่น ความหนา/แข็งของเส้น น า้มนัน้อย-เยอะ ซึง่พวกผมชอบมาก และภายในร้านยงัเปิดเพลงท่ีโดน

ใจวยัรุ่นมากครับ พนกังานทกุคนในร้านก็กระตือรือร้นมาก เรียกได้วา่ระหวา่งรอไมเ่บื่อกนัเลยทีเดียว 

 

 และสิ่งท่ีผมต่ืนตะลงึก็คือท่ีล้างมือครับ ซึง่ตวัก๊อกนัน้ นอกจากจะมีเซนเซอร์แล้ว ยงัสามารถกดปุ่ ม

ข้างๆเพื่อให้น า้ไหลยาวๆโดยไมต้่องย่ืนไปตรงเซ็นเซอร์ได้ ซึง่ท าให้ไมต้่องกงัวลว่าน า้จะหยดุไหลหรือไม ่ผม

คดิว่าเป็นอา่งล้างมือท่ีสนบัสนนุผู้ใช้ได้เป็นอยา่งดีครับ  



東京大学 

 

 ในโครงการก็ได้มีโอกาสไปมหาวิทยาลยัโตเกียวซึง่ก็ได้ท าการบ้านก็คือ ให้ไปสมัภาษณ์นกัเรียน

ของมหาวิทยาลยันี ้เก่ียวกบัมหาวิทยาลยั เชน่ ท่ีมหาวิทยาลยัสว่นใหญ่เป็นนกัเรียนของประเทศใด 

ร้านอาหารท่ีอร่อยท่ีสดุคือร้านไหน เคยมาประเทศไทยหรือไม ่ท่ีน่ีเรียนยากหรือไม ่ซึง่ก็ได้ค าตอบมา

หลากหลายครับ บางครัง้ก็ต้องพดูภาษาองักฤษสลบักบัญ่ีปุ่ น เพ่ือส่ือสารกนั นบัเป็นประสบการณ์ท่ีดีครับ 

 

และท่ีใกล้ๆ Tokyo Station มีตกึตา่งๆท่ีสร้างได้อย่างสวยงามอยู่ พวกผมได้มีโอกาสไปเดนิ

เลน่กนัในวนัหยดุ รู้สกึแปลกหแูปลกตามากครับ 



พพิธิภัณฑ์ Edo 

 

 ในพิพิธภณัฑ์เอโดะได้มีโอกาสเห็นโมเดลจ าลองเมืองสมยัก่อน รวมถึงได้เรียนรู้วฒันธรรมตา่งๆ

ของคนสมยัเอโดะ ซึง่ภายในพิพิธภณัฑ์นัน้มีหลายอยา่งให้ได้ชมมากมาย และได้เจอท่ีหาบเลข่ายของของ

สมยัก่อน ซึง่เขาก็เปิดให้ได้ลองยกกนัด ูซึง่เม่ือลองยกดแูล้ว หนักมากๆเลย จงึวางลงแล้วเดนิจากไป 

เป็นพิธภณัฑ์ท่ีสดุยอดมากครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชีวติเมื่อเงนิเหลือน้อยของเดก็หอยามาบุกิ 

 

 และในยามท่ีเงินพวกเราหมดพวกเรามกัจะเดนิกลบัจาก Kitasenjuu ไปถึง Machiya เป็น

ระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึง่ทัง้ในตอนกลางวนัและกลางคืน  ไมว่า่ตอนไหนก็จะมีวิวอนัสวยงามให้ได้รับชม 

สามารถประหยดัเงินได้เป็นจ านวน 163 เยน ครับ  

 

ในยามวา่งพวกผมก็จะไปเดินเลน่กนั ซึง่ผมก็จะถกูเพ่ือนชวนซะมากกว่า เน่ืองจากไมรู้่แหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ 



Disney Sea 

 

ผมได้ไป Disney Sea กบัผองเพ่ือน ซึง่ก็เป็นท่ีๆเล็งเอาไว้วา่จะมากนัอยูแ่ล้ว ท่ีน่ีก็มีเคร่ืองเลน่

สนกุๆให้เลือกเลน่เยอะแยะมากมาย รวมถึงสามารถเสพบรรยากาศอนัสวยงามได้เป็นอยา่งดี การตกแตง่

สวยงามมากไมว่า่จะตอนเช้าหรือตอนค ่า กว้างขวางมากและคนเยอะมาก 

 



กิจกรรมต่างๆ 

 

 พิธีชงชาญ่ีปุ่ น เป็นครัง้แรกท่ีได้เห็นของจริงครับ การนัง่น่ีท าให้ผมเม่ือยขามากๆเลย ได้เรียนรู้

ประวตัิความเป็นมาของการชงชารวมถึงธรรมเนียมการด่ืม  

 

 

 

       นายเกษมศกัดิ ์แซเ่ตีย 

 สาขา MT ชัน้ปีท่ี 3 

 

 

 

 

 



รวมรูป 









 

 

 

 

 

 

 



 





















 


