
RuJi no tabi : บนัทกึการเดินทางของเจ้าตวัเล็กฉบบัย่อ 

 

ตอนท่ี 1 : ลาก่อนเมืองไทย 

วนันีเ้ป็นวนัวนัออกเดนิทาง แตเ่ดี๋ยวก่อน ! น่ีเรามาท าอะไรกนัเร็วขนาดนี ้ตอนเกทไมเ่ปิดท าไรหละ

ครับ ถ่ายรูปซะเลย  ลาก่อนอากาศร้อนเมืองไทยยย 

 

 



ตอนท่ี 2 : ในวนัท่ีฝนตก 

ฝนตกตัง้เเตว่นัเเรกเลย ตกทัง้วนั (จะหยดุเม่ือไหร่ก็ไมรู้่) เปียกไปหมดทัง้ตวัละ เเตก็่ยงัเดนิออกไปท า

นูน่ท าน่ีได้ (ก็วนัเเรกน่ีเนอะ เเรงยงัมีใช้ๆเข้าไป 555) ไหนจะต้องลยุไปพิธีเปิดโครงการท่ีต้องนัง่รถไฟไป 3 

สถานี เเคค่ิดก้อหนาวละ 

 

ปล.ขอขอบคณุคณุป้าหน้าฟร้อนนะครับ ป้าเค้าให้ร่มมาเลย สบายตวัไป 

ปล2. เน่ืองจากฝนตกเลยไม่มีอะไรท า ถ่ายรูปมนัจากหน้าตา่งน่ีหละ ซากรุะก็ยงัร่วงไมห่มดนะ บางจดุน่ีขึน้

เพียบเลย ถ่ายรุปกนัสวยๆไป 

 

 

 



ตอนท่ี 3 : ศาลเจ้า 

ท่ีญ่ีปุ่ นนัน้ศาลเจ้าเทียบได้กบัวดัในไทยน่ีเอง ไปไหนก็เจอ ในภาพเป็นศาลเจ้าคนัดะ แถวๆอากิฮาบา

ร่า คอ่นข้างมีช่ือเสียงอยูใ่นระดบันงึ เพราะมนัเป็นฉากในอนิเมนัน่เอง ตอนเย็นถึงดกึๆศาลเจ้าจะเปิดไฟ เป็น

โคมไฟตลอดทางเดนิ สวยมากๆ แตไ่มมี่โอกาสอยูด่กึขนาดนัน้เน่ืองจาก เม่ือยมาก เอ้า !  

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 4 : สอบวดัระดบั 

การสอบวดัระดบัของท่ีน่ีนัน้จะคล้ายๆกบัการท าข้อสอบ JLPT นัน่คือมีทัง้เเกรมมา่ เเละ คนัจิ (คนัจิน่ี

ไมธ่รรมดา มีเเบบทัง้ให้เขียนค าอ่าน เเละเขียนคนัจิเลยด้วย ! )  

ท่ีพีคคือ สอบคนัจิ (20 ข้อ 5 นาที) เสร็จปุ้ ป เเจกข้อสอบเเกรมมา่ทนัที เเล้วอาจารย์แกก็นัง่ตรวจตรง

นัน้เลยจ้า ท าข้อสอบไปมีเสียง เเกร่กๆๆๆ เพลินหกูนัเลยทีเดียว เทา่นัน้ยงัไมพ่อ สอบเเกรมมา่เสร็จ ก็เอา

ข้อสอบไปตรวจ (ตรวจเคร่ืองอะ่นะ) เเล้วก้อบอกคะเเนนกนัตรงนัน้เลยจ้าา โอวว ตอ่หน้าชีวิตทัง้ 30 คนตรงนัน้

ท่ี กดดนัมาก 55555 

นัน่เปนเเคพ่าร์ทเเรกเทา่นัน้ ส าหรับคนท่ีไม่ผา่นก้อจะโดนไลไ่ปสอบสมัภาษณ์เลย เเตถ้่าคนไหนเกิน 

70% จะต้องไปสอบตอ่ ห้ามเบีย้ว อ้าวไหงงัน้หละ 

ข้อสอบสว่นท่ีสองน่ี เเบบอะไรกนัน่ี น่ีคือโจทย์ใชม่ัย้ ตอบ 5555 คือมนัเป็นข้อสอบฟังกบัคนัจิ(อีกเเล้ว) 

ข้อสอบฟังน่ีคือแบบ เอิ่ม (ความเร็วเทา่คนญ่ีปุ่ นท่ีสนิทกนัคยุกนัอะ่ ประมาน N5*2 ถ้าเทียบไฟนอลท่ี

มหาวิทยาลยัเเล้ว เรียกวา่ไฟนอลเปนควิซท้ายบทละกนั คนละโลก 5555) เเตช่า่งมนั ผา่นไปเจอดา่นตอ่ไปกนั

เลยดีกว่า :3 

ดา่น 2-2 คนัจิเทพเจ้า ดา่นนีจ้ะต้องเจอกบัคนัจิท่ีพบเหนได้ในชีวิตประจ าวนั เเตถ่ึงจะรุ่วา่มนัอา่นวา่

อะไร เเตก้่อต้องเขียนให้ถกูห้ามผิดเเม้เเตเ่ส้นเดียว เเล้วท่ีเอามาให้เขียนน่ีเเบบเอ่ิม 13 ขีด 15 ขีดงี ้ค าท่ีชอบจ า

สลบักนังี ้โอ้วววเเบบ มนัตดิอยุท่ี่มือเเตเ่ขียนไมอ่อกซะงัน้ เหลือบไปมองหวักระดาษ "คนัจิม.ต้น" โอ้ววว หวัร้อน

เลยทีนี ้ดนัมาตายกบัคนัจิม.ต้นเน่ียนะ 5555 แอบคิดงัน้อยุพ่กันงึละก็ปลงออกห้องมา 5555  

สว่นสดุท้ายจะเปนเเกรมมา่เเบบมหาโหด อนันีไ้มไ่ด้สอบนะ ออกมาก่อน ไมไ่หวละ คนัจิไมร่อด เ            

เกรมมา่ก็ขอบาย 5555 เพราะงัน้การสอบวดัระดบัก้อจบลงเเตเ่พียงเทา่นี ้เอวงั 5555 



 

 

 

 

 



ตอนท่ี 5 : เทศกาลชมดอกไม้ 

หลายคนท่ีศกึษาเก่ียวกบัญ่ีปุ่ น หรือเรียนสายญ่ีปุ่ นมาคงจะเคยได้ยินมาบ้างว่าเทศกาลนีเ้ค้าท าอะไร

กนั ก็ตรงตวัเลยนัน่แหละ ดดูอกไม้ไง 5555 รูปนีเ้ป็นมมุนึงของสวนอเุอโนะ (ท่ีไมรู้่คนจะเยอะไปไหน) เเตม่นัก็

สวยจริงๆนัน่แหละ นัง่ดซูากรุะร่วง ปลิวไปตามลม ยงักะฉากอนิเมะเลย เคลิม้มาก 5555 ไมเ่พียงเทา่นัน้ ถนน

ซากรุะท่ีน่ี ยาวเป็นกิโลเลยทีเดียว ดกูนัเเบบจใุจไปเลย ส่วนไอตาขา่ยเขียวๆนัน่เอาไว้กนัคนเข้าไปใกล้ต้น

ซากรุะเฉยๆ ไมไ่ด้ปิดซ่อมนะ จากนัน้ก็เดนิเท่ียวในสวนนัน่แหละ ยาวๆกนัไปจนไปถึงสวนสตัว์อเุอโนะ  

 

 

 

 

 



ตอน 5.5 ซอฟครีม  

คัน่รายการเท่ียวด้วยของกินกนัซกัหน่อย ระหวา่งเดินอยุ่นัน้พอดีเจอเข้ากบัป้ายซอฟครีม ผมน่ีเเทบจะ

วิ่งเข้าใสเ่ลย 5555 อนันีคื้อ ซอฟครีมซากรุะ ลิมิเต็ดอิดชิัน่ ขายเฉพาะฤดกูาลนีเ้ทา่นัน้  ฟินกนัเลยสิ นอกจาก

ซอฟครีมเเล้ว ของกินอยา่งอ่ืนก็มีทาโกยากิ ยากิโซบะ ดงัโงะ ข้าวโพดปิง้ บลาๆๆ เยอะเเยะมากเกินกว่าจะจ า

หมด 555  เเละเเล้วเราก้อเดินทางมาถึงสวนสตัว์เเล้วเย่ 

 

 



ตอนท่ี 7 : เทศกาลชมดอกไม้ 

จากเม่ือวานเราได้ดดูอกไม้ตอนตอนเช้าไปเเล้ว วนันีจ้ะขอเปล่ียนมาเปนการดดูอกไม้ชว่งค ่ากนับ้าง 

อ้าว เเล้วมนัตา่งกะตอนเช้ายงัไง บอกเลยวา่ กลางคืนสวยกวา่อะ่นะ อยา่งท่ีเหนในรูปน่ีคือ "สะพานซากรุะ" 

สะพานนีเ้ปนสะพานหนึง่ในหลายสิบสะพานท่ีข้ามเเมน่ า้เมกโุระ 2ข้างทางเต็มไปด้วยซากรุะมากกวา่ 800 ต้น 

ความยาวของถนนนีอ้ยุท่ี่ 2 กิโลเศษ นบัจากท่ีเดนิมาอะ่นะ จนได้รับการกล่าวขานวา่เป็น "ถนนเเหง่ซากรุะ" 

โดยท่ีน่ีตอนชว่งเย็นเปนต้นไป จะท าการเปิดโคมไฟ ตลอดถนน เรียกวา่ "light up" ท่ีโคมไฟก็จะมีช่ืองาน "目

黒川桜まつり" เเละอีกด้านจะเป็นโฆษณาของร้านเเถวนัน้ มีทัง้พิมพ์เอา เเละเเบบวาดเอง 

หลากหลายมาก บางร้านมีโคมเกินกวา่ 4 เเบบ เรียกได้ว่าแปลกตาไปอีกสว่นนงึ พอมืดลงหนอ่ย โคมไฟสอง

ข้างทางจะสะท้อนลงท่ีผิวน า้ พร้อมกบัดอกซากรุะ เปนอะไรท่ีสวยงามมาก (ก ล้านตวั) จนอยากจะอยุย่นัเช้า

เลย สวยจริงๆ เเตค่งโดนเหยียบตายก่อน เพราะคนเยอะมากเชน่กนั คนไทยก็มาท่ีน่ีเยอะ เจอกลายกรุ้ปอยุ่ 

พีคของวนันีคื้อ มีเจ้ชาวญ่ีปุ่ นคนนงึมาขอให้ถ่ายรูปให้ ไอเราก็ถ่ายให้เซตนงึ เเล้วก็เดินจากไป พอเรา

เปล่ียนสะพาน เจ้เเกก็เดนิตามมาขอให้ถ่ายรูปอีก รอบน่ีขอเป็นเเนวตัง้นะ เอาให้เห็นนู่นเหนน่ี แบบตกใจอะ่ อยุ่

ดีๆก็มีคนทกั คิดบทสนทนาไมท่นั 555 หลงัจากนัน้ก็ไปหาไรกินเเถวนัน้แล้วก็ไปเดนิเล่นตอ่ยาวๆไป เเละการ

เดนิทางของเจ้าตวัเลกวนันี ้ก็จบลงเพียงเทา่นี ้ 

 



 

ตอนท่ี 8 : ราเมงข้อสอบ 

ก็ตามข่ือหนะ่แหละ หลายคนนา่จะเคยได้ยินผา่นหมูาบ้างเเล้ว วา่เป็นราเมงท่ีเราสามารถก าหนดทกุ

อยา่งเองได้ (ยกเว้นราคา ! ) ไมว่า่จะเป็นความเข้มซุป เคร่ืองปรุง ความเผ็ดตา่งๆ หรือจะเพิ่มเส้นหรือหมกู้อ

สามารถท าได้ เพียงเเคก่ดปุ่ มเรียกพนกังานเทา่นัน้ ! 

ในรูปเป็น ราเมง lv.10 (เผ็ดระดบั 10) จากทัง้หมด 10 ระดบั :v ! (จริงๆมี 20ระดบั เเตร่ะดบั11-20 มนั

ไมฟ่รี เลยเอามนัเเคนี่แ้หละ) ระดบั10น่ีคือ ใสพ่ริกเเดง 10 ช้อน ช้อนขนาดไหนไมรุ้่นะ สภาพก็ออกมาอย่างท่ี

เหน เเดงเถือก 5555 เเตก็่กินได้นะ ถกูปากคนไทยดี โดยเฉพาะพวกเน้นกินเผ็ดน่ีสะใจพอสมควร 5555  ใคร

สนใจเอากบับ้าน เค้ามีขายเป็นเเพคเกจเลยนะ กลบับ้านต้มน า้เทๆๆๆๆ กินได้เลย (น่ีมนัมามา่ชดัๆ 555) 



 

 

ตอนท่ี 9 : เมล่อนปัง 

วนันีมี้โอกาสไปซือ้ของเข้าหอ หลงัจากซือ้เสร็จเเล้ว ก็ต้องหาไรกินเป็นธรรมดา ขอเสนอน่ีเลย เมล่อน

ปัง 555 ตามเซเว่นหรือเเฟมมาร์ทก้อมีนะ เเตไ่มอ่ร่อยเท่าร้านนี ้(แหงหละ เซเวน่เทา่ไหร่ ร้านนีเ้ทา่ไหร่ ) มี

หลายรสนะ ทัง้ดัง้เดมิ ชินนามอน ขาเขียว อนันีเ้ลือกชินนามอนมา มีกลิ่นชินนามอนขึน้จมกูเลยตอนกิน เเต่

รสชาตก็ิเมล่อนปังนัน่แหละ อร่อยดี มีโอกาสจะไปลองใหม ่:3 

สว่นคาบเรียนวนันี ้ให้ไปไลถ่ามพวกพ่ีๆญ่ีปุ่ น วา่เเถวนีมี้ไรอร่อยบ้าง เเตล่ะคนก็นา่รักกนัมากๆ 

"ซุปเปอร์เลยน้อง ขนมปังอร่อย" "ราเมงกระป๋องสิ ถกูดี เเตม่นัไมดี่ตอ่สขุภาพนะ " พอพดูเสร็จพี่เเกก็ยกถ้วยรา

เมงกระป๋องขึน้ซดทนัที (คือพ่ีคดิไมอ่อกใชม่ัย้ 555) เเละก็จบคาบด้วยการท าการบ้านเล็กน้อย 



 

ตอนท่ี 10 : เดินเลน่ 

เป็นท่ีเเนน่อนวา่ มาตา่งถ่ินนานๆ ก็ต้องเดนิส ารวจของกินรอบๆว่ามีอะไรบ้าง ร้านนู้นร้านนีอ้ยู่ไหน เเต่

เเล้วเอาหละสิ ก็ไปสะดดุอยุ่กบัป้ายป้ายนงึ เขียนวา่ "พายนมฮอกไกโด" ไอเราก็ ห้ะ มนัมีพายนีด้้วยหรอ รอ

อะไรหละครับลองสิ ชิน้นีร้าคาความอร่อยอยุท่ี่ 120¥ ขนาดใหญ่กวา่พายบ้านเราหนอ่ยนงึ พอกดัค าเเรกน่ีเเบบ 

อวูวว เเป้งล้วนๆ 55555 พอค าท่ีสองถึงจะเจอใส้ กดัทีน่ีนมไหลเยิม้เลย ใส้ทะลกัล้นพายมาก สว่นรสชาตินัน้ 

เออ่..... โรตีชดัๆ (หมดกนันมฮอกไกโด) คือมนัโรตีจริงๆนะ ทกุคนมีความเหนวา่เเบบนัน้ 555  



 

 

ตอนท่ี 11 : คาบเรียนหรรษา  

เน่ืองจากวนันีเ้ป็นวนัเเลกเปล่ียนกบัคลาสหลกั เเตเ่น่ืองจากอะไรไมรู้่ ดนัยกเลิกซะงัน้ (อ้าว ) เเล้วจะ

ท ายงัไงหละ อาจารย์เเกเลยจดัสิ่งๆนีม้า 555 

มนัคือกระดาษ 1 แผน่กบั เมจิกอีกกล่องนงึ "เอ้า วาดรูปอาหารท่ีเลือกไว้เม่ือวานลงกระดาษนัน่นะ" ไอ

เราน่ีเหวอเลย ฝีมือศลิปะน่ีเข้าขัน้ติดลบ รูปนีใ้ช้เวลามโนทัง้หมด5 นาที มันออกมาเป็นเเบบนีไ้ด้ไงก้อไมรู้่ 555 

เเตล่ะคนตอนวาดรูปน่ี ฮากนัทัง้ห้อง อาหารท่ีเคยรุ้จกั พอเอามาวาดเเล้ว มนัก็นะ 555 ท่ีพีคกวา่นัน้คือ 

อาจารย์เเกเอากล้องวีดีโอฟูล HD มาตัง้ไว้ เเบบพร้อมมาก ยิ่งไปกวา่นัน้ เเกไปเชิญอาจารย์ใหญ่มาด้วย (น่ี

เเคพ่รีเซ้นเล็กๆ เลน่เชิญอาจารย์ใหญ่เลยเรอะ :v ) ไอเราก็เหวอสิ ทัง้กล้อง ทัง้จารย์ใหญ่ บรรยากาศน่ีเเบ

กดดนัสดุๆ เเล้งท าไงหละ ก็หลบัหหูลบัตาพดูไปสิ ไปไหนไมไ่ด้ละ 555 สดุท้ายมนัก็ออกมาพอใช้ได้ ไมถ่ึงกบัดี 

การเตรียมบทไมไ่ด้ชว่ยอะไร ออกไปก็ลืมอยู่ดี 



 

ตอนท่ี 12 : จดัดอกไม้ 

วนันีมี้กิจกรรมพิเศษส าหรับคนท่ีมาโครงการนี ้จดัดอกไม้นัน่เอง โดยมองผิวเผินเเล้วเเลดมูนัจะง่าย 

เเตค่วามจริงนัน้... ต้องวางแบบนัน้แบบนี ้กวา่จะเข้าใจ ใช้เวลาไปพอสมควรเหมือนกนั ตอนเร่ิมจดัน่ีแบบ คน

วิ่งไปรุมท่ีกองดอกไม้กนัอย่างกบัมงุสินค้าลดราคาในซุปเปอร์งัน้หละ เเหม่ ไอท่ีเหนนัน่เเทบจะเรียกได้วา่ เเทบ

จะเปนเศษเลยหละ ก็นะคนมีตัง้ก่ีคน ดอกไม้มีนิดเดียว จารย์แกก้อให้เวลาจดัชัว่โมงนงึ ก้อปักๆกนัลงไป จนมี

คนพดูว่า "ผมว่าปลกูมนัง่ายกวา่ปักนะครับจารย์" ฮากนัทัง้ห้อง 555  1ชม. ผา่นไป สภาพก็ออกมาเเบบท่ีเห็น 

ในสายตาเรามนัอาจจะไมส่วย เเตจ่ารย์แกก็บอกสวยดี ดนูา่รัก ห้ะ นา่รักหรอ สงสยัเราจะยงัเข้าไมถ่ึงหละมัง้  

สดุท้าย ดอกไม้ของทกุคน ก็ถกูเอาไปตัง้ไว้หน้าหอเเละหน้าโรงเรียน 555 เดน่เป็นสง่ากนัถ้วนหน้า ใคร

สวยไมส่วยน่ี ตดิตาไปอีกหลายอาทิตย์เลยทีเดียว 



 

ตอนท่ี 13 : สสึจึิมทัสริึ 

สสึจึิมทัสริึ หรือเทศกาลดอกอาซาเรีย จะจดัขึน้ในชว่งต้นเมษาถึงชว่งต้นพฤษภาของทกุปี โดยจะเปิด

ให้เข้าชม สวนอาซาเรียของศาลเจ้า รูปสวยๆเเบบนีห้ายาก อสุ่าห์ไปเช้าสดุๆ(เปิด 9 โมง) เพ่ือไปถ่าย ชว่งท่ีไมมี่

คน เเตก้่อนะเเจ็คพ็อต เจอทวัร์ลง เย ่Orz เดนิไปรอบๆน่ีเหมือนเวลามนัไหลไปเร่ือย ไมรู้่ รู้ตวัอีกทีก้อปาเข้าไป 

1ชม.เเล้ว 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 14 : ออนเซนโมโนกาตาริ 

หลงัจากเท่ียวสวนดอกไม้เเล้ว ตอนดกึๆก็มาออนเซนซะเลย ท่ีน่ีคอ่นข้างหรูหราเลยทีเดียว มีทัง้ในร่ม

เเละกลางเเจ้ง สารพดับอ่ (มีบอ่สปาเท้าด้วย นัง่คยุกนัเพลินๆ) ก่อนจะท าสิ่งอ่ืนใดให้เปล่ียน  ยกูาตะด้วยนะ

เออ ตอนเเชน่ี่สบายตวัมาก เเทบจะหลบัเลยทีเดียว เดินวนมนัให้ครบทกุจดุ (เลน่เเชม่นัตัง้เเต ่3 ทุม่ ยนั 4ทุม่

เลย 555) เเละท่ีส าคญัด้านในยงัมีจดัเปนธีมงานวดัญ่ีปุ่ นด้วย ของกินน่ีไมต้่องพดูถึง เเพง555 ก้อให้

บรรยากาศดี นัง่ได้เพลินๆ ดคูนเดินผา่นไปผา่นมา ปลอ่ยเวลาไปเร่ือยๆ มีมมุเลน่เกมด้วยนะ เเตอ่อกจะบีบ

บงัคบันิดนงึ 

 

 

 

 



ตอนท่ี 15 : เครนเกม  

หากใครได้มาญ่ีปุ่ นเเล้ว ไมเ่ลน่เครนเกมน่ี ถือวา่พลาดมาก เพราะมนัคือความสนกุปนท้าทายในญ่ีปุ่ น

เลย ถามว่ายากมัย้ มนัก็มีทัง้ยากเเละง่ายปนๆกนั ต้องเดินหาหลายๆท่ี มีตัง้เเตต่วัจิ๋วจนใหญ่เบิม้เลย ไมพ่อเเค่

นัน้นอนจากตุ๊กตาก้อยงัมีขนม พวงกญุเเจ โอ้ยสารพดั 555 เมืองไทยอาจจะเรียกกนัวา่ตู้ คีบ เเตไ่ม่อะ่ ท่ีน่ีสรร

หาวิธีเลน่แปลกๆไว้มากมาย ทัง้เข่ีย ทัง้ดนั ทัง้กด ไมมี่การคีบอะไรทัง้นัน้ (จะคีบก็ได้นะ ชาตนิึงก็ไมข่ึน้ 555) 4

ตวันีก้้อมาอยูใ่นห้องนอนเรียบร้อยเเล้ว เเละพรรคพวกอีกมากมาย นอนตายอยู่ในกระเป๋าเดนิทาง เน่ืองจากไม่

มีท่ีจะเก็บ (เอามากองบนเตียง ไมต้่องนอนกนัพอดี) รวมราคาเลน่เครนไปน่ี ก็หลายอยู่นะ เเตก็่ไมไ่ด้ใช้เงิน

ขนาดล้างผลาญ มีหวัร้อนบ้างเเรกๆ เเตห่ลงัๆน่ี เดนิวนไปวนมาหาตู้ง่ายๆอย่างเดียวละ รู้หมดเเล้วตุ้ไหนเลน่

ยงัไง เกิน5ทีไมอ่อกก้อ บาย 555 เเตต่วัใหญ่น่ี อาจจะขึน้ถึงพนัเยน เน่ืองจากมนัเข่ียยาก เอาเป็นว่าก็เทา่นีล้ะ

กนั ทริคตา่งๆคงบอกตรงนีไ้มไ่ด้ ไมรู้่จะอธิบายยงัไง 5555 

 

 



ตอนท่ี 16 : โทได 

วนันีมี้โอกาสมาโทได มนัคือคาบเรียนเเหละ เเตม่าท ากิจกรรมท่ีน่ี กิจกรรมนัน้คือ.... การวิ่งเข้าไปบวก 

เอ้ย วิ่งไปสมัภาษณ์คนท่ีเดนิผา่นไปผา่นมา จะมีค าถามทัง้หมด 10 ข้อ ต้องถามเค้าให้ครบไรงี ้ไอเราน่ีเงิบสิ 

อยู่ๆ ให้สมัภาษณ์เลยเรอะ คนเเรกน่ีต่ืนเต้นเเทบเเย ่ท าไปซกัพกัเร่ิมชิน มนัก้สนกุดีนะ ได้เดนิรอบมอเค้าด้วย 

กว้างมากกก (ก ไก่ล้านตวั) มีป่ากลางมออีก อวูวว บอกเลย เเคห้่องสมดุเค้าก็เกินคร่ึงมอเราไปละ 555555          

วิศวะมี 6 ตกึ ส่วนรูปนีต้กึไรไมรู้่ ไมไ่ด้เข้าไปอา่น 5555 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 17 : Welcome Party 

วนันีท่ี้หอมีจดัเวลคมัปาตีใ้ห้นกัเรียนใหมใ่นปีการศกึษานี ้ในงานก็มีการเเสดงของชาติตา่งๆ มากมาย 

ท่ีส าคญั ข้าวฟรี  อาหารก็นานาชาตเิลยทีเดียว ภมูิใจน าเสนอกนัสดุๆ มีเต้าหู้นรก มีเก๊ียว มีไรอีกจ าไมไ่ด้ละ เเต่

ท่ีเเน่ๆ ต้องน่ีเลย ลาบหม ูคือแบบ มี 5 โต๊ะ หมดทกุโต๊ะในขณะท่ีอยา่งอ่ืนน่ี เกินคร่ึงจาน (แหงหละ คนไทยเกิน

คร่ึงร้อย 555 ) จากนัน้ก็มีเลน่เกมกนันิดหน่อย เเละกิจกรรมสดุท้าย บงิโกหรรษา คือแบบพีคมาก รางวลัใหญ่

เปน "ข้าวสาร  1กิโล" พึง่จะเคยเจอรางวลัแบบนี ้รู้สึกเค้าเข้าใจเดก็หอดีเลยทีเดียว 555 อยา่งอ่ืนก้อมี น า้ยา

ปรับผ้านุม่ น า้ผลไม้ จิก้ซอว์ เเละลคักีแ้บค (สุม่อปุกรณ์ท าอาหาร พวกซอสเเกงกะหร่ี อะไรพวกนี ้) น่ีได้น า้ยา

ปรับผ้านุม่มา ใช้กนัยนักลบัยงัไมห่มดเลย ใหญ่กวา่ขวดน า้อีก 555 //(หนักลบัไปมองน า้ยาปรับผ้านุม่ท่ีซือ้มา ) 

 

 



ตอนท่ี 18 : เสือ้เเขนสัน้กบัฟจูิซงั 

ในท่ีสดุ ก็มาถึงเสาร์อาทิตย์ท่ีรอคอยย หยดุเเล้ววววโว้ยย สัง่การบ้านกนัน า้ไหลไฟดบั หนีเท่ียวเลยละ

กนั เย ่รอบนีไ้ปฟจูิ ท่ีเท่ียวก็เดมิๆ สถานีเดมิๆ เเตร่อบนีเ้น้นเท่ียวเเบบเร่ือยเป่ือยมากกวา่ พวกถ า้น า้เเข็งถ า้ลม

ไรงี ้เดนิป่างี ้มาสองวนัก็เถอะ ขอคุ้มๆคา่รถหน่อยละกนั วนัเเรกก็เหน่ือย เข้าท่ีพกัก้อดทีูวี นอนเป่ือยกนัใต้

โต๊ะ :v ( ท าไมในหอมนัไมมี่ทีวีฟร้าาาาาา คนจะดเูมะสด อดเลย ) เข้าวนัท่ี2 ขึน้ไปฟจูิชัน้ 5.... ด้วยเสือ้เเขนสัน้ 

( :v ! ) เเทบจะหนาวตาย 555 6องศาได้มัง้ ลมน่ีอยา่งเเรง หมอกลงอีกตะหาก อวูว กลบัมาโตเกียวน่ี ร้อนไป

เลย  

ปล.ตกรถรอบเเรกท่ีมาญ่ีปุ่ น คือวิ่งออกไปตอ่หน้าตอ่ตา นัง่รอกนัอีกชม. เลยได้ภาพสวยๆเเบบนีม้า ไมง่นัลงไป

ตัง้เเตห่มอกยงัไมจ่างละ 5555 

 

 



ตอนท่ี 19 : ดหูนงัมนัก้อต้องดใูนโรงสิ 

วนันีเ้น่ืองจากวา่ง (?) เลยหนีไปดหูนงัซะเลย ดเูเถวๆหอนัน่แหละ เเตก็่นะ ไหนๆก้อมาแล้ว ดมูนั2เร่ือง

รวดเลยละกนั 555 (ずっと前から好きでした กบั ยอดนกัเสือกจิ๋วโคนนัเเละผองเพื่อน 

เดอะมฟูว่ี 20 :v )  

เร่ืองเเรกโคนนั เปิดตวัอลงัการงานสร้างเชน่เคย นกึวา่ฟาส 8 อยา่งว่าเปิดอะไรมาต้นเร่ืองท้ายเร่ืองพงั

หมด เปนทกุภาคจิงๆ 555 สว่นเนือ้เร่ืองน่ีดีกวา่ไอภาคท่ีเเล้วหนอ่ยนงึ (หน่อยเดียวจิงๆ) เเละเหมือนเชน่เคย ไป

ท่ีไหน.... ท่ีนัน่ 5555 ตบท้ายด้วย ประกาศเดอะมฟูว่ีภาคตอ่ไป เมษาปีหน้า 4/2017 ธีมเป็นใบเมเปิล้ ไมรู้่

เหมือนกนัวา่คืออะไร 

เร่ืองตอ่มา ずっと前から好きでした กวา่จะเดนิหาโรงหนงัเจอ หลงเเล้วหลงอีก 555 

(คนละโรงกะโคนนั) ด าเนินเร่ืองโอเค ถึงจะขาดดรามา่นิดหน่อย เเตเ่น้นไปทางฉากชวนจิน้ซะมากกว่า เน้น

บทนทัจงัรัวๆ คนอ่ืนน่ีประปราย (เเบบถ้ามีหมอนอยู่น่ี หมอนขาด จิกกนัรัวๆ 555) ดจูบคงกลบัไปอ่านนิยายตอ่ 

ท่ีไทยพึง่มีเลม่เดียวเอง เสียดาย อ่านญ่ีปุ่ นกะได้ 3 เดือนคงได้ซกัคร่ึงเลม่ 

 



ตอนท่ี 20 : มาท าซูชิกนัเถอะ  

วนันีเ้ปนคาบคหกรรม ท ามากิซูชิ ท าอนันงึน่ีอ่ิมไปมือ้นงึเลย ขนาดเทา่ขวดน า้ 5555 คือเราเน้นไขใ่หญ่

ไว้ก่อน มนัเลยออกมาเปนขนาดนี ้555 เร่ืองรสชาตหิรอ.... เอ่ิม ข้ามไปละกนัเนอะ ตอนท าก็สนกุดี พึง่รู้ว่ามนั

ม้วนง่ายขนาดนี ้ปรืด้เดียวจบ 555 

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 21 : โกลเด้นวีคคคคค  

ในท่ีสดุ.... หยดุยาวววววว ได้เวลาลัล้ลาเเล้วหลงัจากนัง่ป่ันงานกนัมาตอ่เน่ือง 555 วนันีท้ าไรอะ่หรอ 

ดหูนงัสิ (อีกละหรอ) ใช ่ดอีูกเเล้ว วนันีด้จูิฮายฟุรุุ ภาค2 (น าเเสดงโดยปันปัน อ้าวไมใ่ชห่รอ :v ) เนือ้งเร่ืองตาม 

อนิเมะเปนสว่นใหญ่ เเตท่ี่ตา่งคือหนงัมนัส่ืออารมณ์ได้ดีกวา่อนิเมเทา่นัน้เอง มีซาวเเทรคเลน่คูด้่วย อือ้หือ สดุๆ 

ข าเปนข า เศร้าเปนเศร้า 

 

 

 



ตอนท่ี 22 : Comic1☆10 

บอกเลยวา่ เราคือผู้ชนะในสงครามนี ้555555 คนัโตคเุซนเซย์ เซนสดด้วยย นอนตายตาหลบัละ 5555 

คือโมเมเนนัน้เเบบดีใจจนลืมทกุสิ่งอยา่งไปเเล้ว :3 

เข้าเร่ือง :v มนัเปนความคิดว่า "ยงัไงก็ต้องมาเดนิงานแบบนีซ้กัครัง้ให้ได้" ดงันัน้วนันีเ้ลยไปคอมมิควนั

มา มนัเป็นงานเล็กนะไมใ่ชง่านใหญ่ เเตค่นเยอะมากกกก เเถวอาจารย์ดงัๆน่ี ตอ่กนัทะลอุอกไปนอกฮอล วนเเล้

ววนอีก เลม่ละคร่ึงชัว่โมงเปนอยา่งต ่า เเถมเลือกๆได้แคบ่างคนด้วยนะ คนนีเ้สร็จ อีกคนหมด ต้องวางแผนดีๆ 

ถึงจะได้ท่ีต้องการครบ (เเตก็่ไมค่รบหรอก จารย์ยกูะของหมดเร็วมากกก 2ชม.เกลีย้งบธู ทกุอยา่ง คนอ่ืนก้อ

ทยอยหมดตามๆกนัไป ยิ่งเซตประจ างานด้วยเเล้วยิ่งเเล้วใหญ่ หมดทกุบธู Orz) ก็นะคนตัง้ขนาดนัน้  

ตอนท้ายงาน อาจารย์หลายๆทา่นจะมาแจกลายเซ็นกนั บางคนมีทวิตบอก บางคนก้อไมมี่ โผลม่า

เงียบๆ ( เชน่คนัโตคเุป็นต้น โผลม่าเเจกลายเซน 20 นาที หายไปละ ) ผลงานวนันีไ้ด้ลายเซ็นมา 2 เลม่ เลม่นีก้บั 

Luminocity 14.5 (จารย์เเจยืนเซ็นนานมาก เซนให้ทกุคนเลย รักจงุ 555) จะเอาไปเกบขึน้หิง้บชูามนัให้หมด 

555 

 

 



ตอนท่ี 23 : ฮาโกเนะ กบัไขด่ าท่ีหายไป 

วนันีอ้อกมาฮาโกเนะ ไปดอูะไรสวยๆงามๆบ้าง หลงัจากเปนมนษุย์หอ ช่วงโกลเด้นวีคไปเเล้ว บอกได้

สา่สารพดัจริงๆ ขึน้รถ ลงเรือ มีกระเช้า เเละเคเบลิคาร์ด้วย (เยอะเนอะ...) นัง่วนกนัไปรอบนงึ เกือบหมดวนั 

เสียดายอดไปกินไข่ด า เน่ืองจากควนัภเูขาไฟลง เลยขึน้ไปไมไ่ด้ อดเลย ( อ่อ ระหว่างทางน่ีหมอกลงตลอดเลย 

มองไรเเทบไมเ่หนโดยเฉพาะตอนอยุ่บนเรือ เหมือนมีเเตข่าวๆ นัง่ไปไหนไมรุ้่ 5555 ) พีคของจริงมนัตอ่จากนีต้ะ

หาก หน้าสถานีมีเเมน่ า้ไรไมรุ้่หละ พยายามหาเเล้วนะ ไม่เจอ คือเเบบ การท่ีได้มานัง่ริมเเมน่ า้ซกั 10-20นาที 

เเล้วได้ปลอ่ยให้ความคดิลอยไปเร่ือยๆ มนัให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้จริงๆนะ มีความเครียดอะไร เศร้าอะไร 

เสียใจอะไร เอามาปล่อยไว้ท่ีน่ีให้หมด ใชเ่วลาอยุก่บัตวัเอง มีลมพดัผา่นสบายๆ เหนคนอ่ืนเค้าท านู่นน่ีนัน่กนั 

ภาพเก่าๆมนัก้อลอยย้อนขึน้มา แทบจะโฮมซิกกนัเลยทีเดียว ขากลบัคงไมต้่องพดูถึง หลบัเปนตายเลย สลบคา

โซฟารถไฟ 

 

 



ตอนท่ี 24 : ดสิ อิส การบ้าน  

การบ้านของท่ีหลกัๆจะมี 3 เเบบ มาเร่ิมกนัทีละอยา่งเลยดีกวา่ 

จากซ้ายสดุ "การบ้านคนัจิ" แผน่นงึปกตจิะมี 10 ตวั ให้หาค าศพัท์ท่ีใช้คนัจิตวันัน้ๆมาเขียนให้เต็ม

กระดาษนัน่หละ พร้อมทัง้ค าแปลด้วย เฉล่ีย 2 แผน่/อาทิตย์ รวม 20ตวั :v 

ตอ่มา อนัขวาแผน่เล็ก "มินิเรียงความ" ก้อตามนัน้ เขียนเรียงความนัน่เอง จะได้รับทกุครัง้ท่ีท ากิจกรรม

ไมว่า่อะไรก้อตามท่ีท าด้วยกนัเปนห้อง เชน่ ไปเท่ียว เเลกเปล่ียน จดัดอกไม้ ท าซูชิ จบปุ้ ปแจกปัป้ เฉล่ีย 2แผน่/

อาทิตย์ (ช่วงหลงัๆไมค่อ่ยโดนละ มีโปรเจค Orz) 

สดุท้ายแผน่ใหญ่ๆด้านหลงั "เรียงความ" ไมมี่มินิเเล้ว แผน่เอ4เปลา่ๆน่ีแหละ เขียนมา 55555 จะได้รับ

ชว่งวนัหยดุยาวๆ อยา่งโกลเด้นวีค และโปรเจคก้อต้องเขียนลงในใบนีเ้ชน่กนั ความยาว 1 เอ4 

 

 



ตอนพิเศษ : เลิฟไลฟ์สคลูไอดอลเฟสติวลั 2016 

ขณะนี ้10 โมง คนเข้างานประมาน 3000+ ร้อนมากกก 

 

 



ตอน 25 : ฟรีไทม์คาราโอเกะ  

หายไปนาน เท่ียวเพลินไมมี่รูป ไมส่ามารถถ่ายได้ 555 มาญ่ีปุ่ น ถ้าไมร้่องเกะมนัก็เหมือนมาไมถ่ึงหละ

นะ น่ีก้อไปร้อง 3 รอบ รอบเเรก 6 ชม. รอบตอ่ๆมา 9 ชม. รวด นอนสตอป ร้องกนัเข้าไปสิ รอบนงึก็ 880เยน+

ภาษี (มีน า้ฟรีด้วยตลอดด้วยนะ) ขนเพลงมาร้องกนัให้คอแหบไปเลย :v  

สายอนิซองน่ีฟินสดุๆ รู้จกัเท่าไหร่ ร้องไปให้หมด ไอดอลก็เชน่กนั  

 

พรุ่งนีก้ลบัไทยแล้ว แตผ่มคงไมบ่อกลาญ่ีปุ่ นหรอกนะ เพราะเดี๋ยวก็มาอีก เย ่5555 

 

 

 



และแล้วไดอาร่ีเลม่นี ้ก็ได้เดินทางมาถึงหน้าสดุท้ายกนัแล้ว เป็นยงัไงกนับ้างครับ อา่นแล้วเร่ิมอยากไป

กนัแล้วใชม่ัย้หละ !  อา่นมาถึงตรงนีไ้ด้ก็แสดงวา่ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้ว คงอาจจะหิวกนัเพราะงัน้ด้วย

ความเป็นหว่งสงูสดุจากเจ้าของไดอาร่ี ผมขอทิง้ท้ายด้วยรูปนีล้ะกนั 55555  
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ABK : โครงการแลกเปล่ียนระยะสัน้ 

โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีจดัขึน้เพ่ือให้นกัศกึษาท่ีมีความสนใจในประเทศญ่ีปุ่ นและภาษาญ่ีปุ่ นได้มี

โอกาสได้ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบของชาวญ่ีปุ่ น ซึง่ในปีนีเ้องผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนีด้้วย ถึงจะไมใ่ช่

ครัง้แรกท่ีไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น แตก็่ยงัมีความต่ืนเต้นอยู่เล็กน้อย เน่ืองจากครัง้นีเ้ป็นการไปแลกเปล่ียนไมใ่ชก่าร

ไปทอ่งเท่ียวแบบครัง้ท่ีผา่นๆมา ในตอนแรกท่ีไปถึงญ่ีปุ่ นก็มีความกงัวลเล็กน้อยเก่ียวกบัท่ีพกั การเรียน รวมไป

ถึงการสอบวดัระดบัด้วย แตเ่ม่ือเวลาผา่นไปไมถ่ึงสปัดาห์ผมก็เร่ิมปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ ผมได้ท า

ความรู้จกักบัชาวเวียดนามท่ีอาศยัอยูห้่องข้างๆ และแลกเปล่ียนความคดิกบัในบางครัง้ อีกทัง้ยงัมีเพ่ือนใหม่

ชาวญ่ีปุ่ นท่ีได้รู้จกักนัหลงักิจกรรมแลกเปล่ียนอีกด้วย นอกจากนัน้ยงัมีเร่ืองของอาหารญ่ีปุ่ น และสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวในญ่ีปุ่ น ซึง่จะกล่าวถึงในล าดบัตอ่ไป 

 อาหารญ่ีปุ่ น อาหารท่ีใครหลายคนช่ืนชอบ การได้มาญ่ีปุ่ นครัง้นีอ้าจถือได้วา่เป็นการมาเปิดโลกให้ผม

เลยก็วา่ได้ “อาหารญ่ีปุ่ น”ท่ีญ่ีปุ่ นนัน้รสชาตแิตกตา่งกบัของไทยอย่างสิน้เชิง อาจเป็นเพราะท่ีประเทศไทยได้

ปรับรสชาตใิห้ถกูปากคนไทยก็เป็นได้ รสชาตขิองอาหารญ่ีปุ่ นท่ีญ่ีปุ่ นนัน้จะเน้นไปท่ีความกลมกลอ่มของ

สว่นผสมตา่งๆ และจะไมเ่น้นรสชาตไิปรสใดรสหนึง่ แตส่่วนตวัแล้วผมคิดวา่อาหารท่ีญ่ีปุ่ นนัน้หนกัไปทางรส

เคม็มากกว่า แตถ้่าหากมองจากภาพรวมแล้วอาหารญ่ีปุ่ นก็ยงัคงเป็นอาหารท่ีผมช่ืนชอบมากท่ีสดุอยู่ดี 

 วา่กนัตอ่ด้วยเร่ืองสถานท่ีเท่ียวในญ่ีปุ่ น ขึน้ช่ือวา่ “นกัเรียนแลกเปล่ียน” แนน่อนเราไม่ใชเ่จ้าของ

ประเทศ ดงันัน้  ทกุท่ีในญ่ีปุ่ นส าหรับผมถือเป็น “สถานท่ีทอ่งเท่ียว” ทัง้สิน้ ในชว่งแรกของโครงการ ผมและ

เพ่ือนก็ได้เท่ียวอยูใ่นละแวกท่ีพกั เน่ืองจากยงัไมช่ินกบัเส้นทางตา่งๆ แตเ่ม่ือเร่ิมเดนิทางเป็นแล้ว ก็เร่ิมขยบัไป

เท่ียวไกลขึน้เร่ือยๆ จนในท่ีสดุก็ไปถึงฟเูขาไฟฟจูิท่ีอยูจ่งัหวดัใกล้เคียง เรียกได้ว่าเป็นการทอ่งเท่ียวท่ีสนกุสนาน

และตื่นเต้น เน่ืองจากการเดินทางนัน้ได้เปิดแผนท่ีดกูนัตรงนัน้เลย ไมไ่ด้มีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้า ยกเว้นท่ี

ไปภเูขาไฟฟจูิ สถานท่ีทอ่งเท่ียวในโตเกียวนัน้นบัได้ว่าเยอะมาก โครงการ2เดือนท่ีมานีก็้ยงัเท่ียวได้ไมห่มด  

 สดุท้ายนีผ้มก็หวงัว่าจะได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนีอี้กในปีตอ่ไป โครงการนีไ้มเ่พียงแคใ่ห้ความรู้ด้าน

ภาษาญ่ีปุ่ น แตย่งัได้เพ่ือนใหม ่และความทรงจ าใหม่ๆ กลบัมาอีกด้วย    
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