
Dairy ABK 

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 

ถึงสนามบินตอนประมาณ5โมงเย็น นัดรวมกลุ่ม โหลดกระเป๋า สายการบิน 

Japan  Airline ไฟท์JL034 ขึ้นเครื่องตอนเท่ียงคืน พอขึ้นมา ก็มีเช็ทอาหารมาให้กิน 

เป็นอาหารง่ายๆ ไม่ค่อยถูกปาก แต่พอกินได้ ระหว่างนั่งเครื่อง อาจจะเพราะเพ่ิงเคย

เดินทางครั้งคนเดียวเป็นครั้งแรก เลยท าให้เกิดอาการเวียนหัวและอึดอัด นอนหลับๆ

ต่ืนๆ และภาวนาขอให้เครื่องลงเร็วๆ ก่อนถึงสนามบิน เราจะต้องเขียนใบขาเข้า บาง

จุดท่ีไม่รู้ ก็ถามพ่ีๆแอร์โฮสเตสเอา ทุกคนใจดีมาก  

\ 

 

 

 

 

 



วันที่ 7 มิถุนายน 2559 

 ถึงสนามบินฮาเนดะตอนเวลาประมาณ 05 : 28 นาที เวลาประเทศญี่ปุ่น ท้องฟ้า

มืดครึ้ม  มีฝนตกปรอยๆ พวกเราเดินออกมาจากเครื่องบินไปตามเส้นทางเพื่อรับ

กระเป๋า ด้านซ้ายเป็นกระจกท่ีสามารถมองออกไปข้างนอกได้ พวกเรารับสัมภาระกัน

เสร็จ ก็นัดรวมพล และเดินไปขึ้นรถบัสท่ีมารอรับกัน  

 

 

 

 

 

รถบัสมีท้ังหมด 2 คัน แบ่งเป็นคันผู้ชาย และ คันผู้หญิง ทางฝั่งผู้หญิง จะแวะไปที่

หอพัก เอบีเค และหอพักฟูจิมาเอะ ระหว่างทาง มีต้นซากุระบานอยู่เต็มไปหมด เป็น

ดอกสีชมพูท่ีสวยมากๆ 

 

เรามาถึงท่ีหอพักฟูจิมาเอะประมาณ 7 โมง 45 นาที เราต้องแบกกระเป๋าเดินทางขึ้น

บันไดหน้าหอพัก ในสภาพฝนตก กระเป๋าเดินทางเปียกชุ่มไปด้วยน้ าฝน รวมถึงพวก

เราทุกคนด้วย ทุกๆคนพยายามช่วยกันน ากระเป๋าเดินทางขึ้นไปให้เร็วที่สุด แม้มันจะ

หนักมากก็ตาม เมื่อเราน ากระเป๋าเดินทางเข้ามากันครบทุกคน ก็มีพ่ีๆมาช่วยดูเรื่อง



ห้องพักให้ เราได้พักห้อง 610 เป็นห้องคู่ หลังจากแจกกุญแจกันเสร็จแล้ว เราก็ลาก

กระเป๋าเราขึ้นลิฟต์ ไปยังห้องของเรา ในห้องมีสภาพ เล็กกว่าท่ีคิด และท่ีเหนือความ

คาดหมายกว่านั้นคือ เตียง ครั้งแรกที่คิดกันคือเตียงคงจะเป็นเตียงสองชั้นหรือเตียงคู่ 

แต่ ไม่ใช่เลย ห้องคู่ ในที่นี้คือ ห้องเดี่ยว ที่มี เตียง 1 เตียง และฟูกนอนพ้ืนบางๆ 1 อัน 

เฟอร์นิเจอร์อื่นๆในห้องก็มีโต๊ะอ่านหนังสือ โต๊ะตัวเล็ก เก้าอี้ และฮีทเตอร์เท่านั้น ตู้

เส้ือผ้าเป็นแบบติดเข้าไปในผนังเลย  มีบ็อก WIFI และสายแลนให้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พวกเราเริ่มต้นจัดของเปลี่ยนเสื้อผ้า หลังจากนั้นก็ออกเดินทางไปที่ ABK ต่อ ใช้

เวลาเดินเท้า ประมาณสิบนาที พวกเราก็มาถึง หลังจากรวมตัวทุกคนเสร็จ พวกเราก็

เดินทางด้วยรถไฟใต้ดินไปยังหอประชุมท่ีจัดพิธีปฐมนิเทศ  

 

 หลังจบพิธีปฐมนิเทศ ฉันและเพื่อน เดินทางไปสถานี คินชิโช เพ่ือจะซื้อซิมอิน

เทอร์เน็ตและของใช้จ าเป็นต่างๆ  

 



หลังจากเราซื้อของใช้จ าเป็นต่างๆครบ ก็เป็นเวลา 5 โมงครึ่งเข้าไปแล้ว เราก็วน

หาร้านอาหารกิน เลือกเดินเข้าร้านท่ีมีป้ายเขียนว่าราเมง 390 เยน ดู แต่เข้าไปกลับ

ไม่ได้กินราเมงซะอย่างนั้น ข้าวไก่คาราอาเกะจึงเป็นมื้อแรกที่เราได้ทานท่ีนี่ และ

อาหารมื้อแรกในรอบวันด้วย  

 

 หลังจากกินอาหารเสร็จ พวกเราแวะไปท่ีสวนสาธารณะในบริเวณใกล้ๆนั้น ต้น

ซากุระสีชมพูบานสะพรั่ง มีผู้คนนั่งอยู่ประปราย ท่ีบริเวณนั้น สามารถมองเห็นโตเกียว

ทาวเวอร์ได้ด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระหว่างทางกลับในตอนเย็น พวกเราหลงทาง อยู่ข้างหอพัก เป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมง 

ท้ังเหนื่อย ท้ังง่วง โชคดีที่เจอผู้หญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งก าลังจูงสุนัขออกมาเดินเล่น เรา

รีบวิ่งไปหาและถามทางไปหอพักทันที ผู้หญิงคนนั้นพยายามช่วยเราอย่างเต็มท่ีแม้จะ

ไม่รู้จักหอพักของเราก็ตาม ต้องขอบคุณ มา ณ ท่ีนี้ด้วย  

วันที่ 8 เมษายน 2559 

เราเข้าท าการทดสอบระดับเลเวลของเรา ส าหรับนักเรียนปี 1 ท่ีไม่เคยเรียน

ภาษาญี่ปุ่นเกินระดับปี 1 พูดได้เต็มปากเลยว่ายากมาก และแน่นอน คะแนนก็ไม่ได้

มากเกินกว่าท่ีคิดเลย เราสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพ่ือแยกชั้นเรียน ตอน

ประมาณบ่ายโมง หลังจากเราสอบเสร็จ ก็แวะไปหาอะไรกินแถวซุปเปอร์ใกล้ๆนั้น 

หลังจากนั้นก็ไปอิเคะบุคุโระต่อ หลังจากกลับมา พร้อมของเต็มไม้เต็มมือเราก็เริ่ม

ท าอาหารกันเอง เพ่ือประหยัดค่าอาหาร ถึงข้าวจะแข็ง และหมอจะไหม้นิดหน่อยแต่

อาหารก็ออกมาพอกินได้ 

 

 

 

 



วันที่ 9 เมษายน 2559 

 อากาศแจ่มใส เราออกไปส ารวจรอบๆหอพัก หลังจากเปิด Google map เราก็รู้

ว่า มีสนามเด็กเล่น ร้านขายผัก และศาลเจ้า พวกเราเลยลองเดินไปดูแถวบริเวณศาล

เจ้ากัน ด้านในศาลเจ้า มีตู้ใส่เหรียญ โทริอิ และก้อนหินสลักวางอยู่ประปราย 

บรรยากาศเงียบสงบ มีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่กลางศาลเจ้า 

 

 

 

 

 

วันที่ 9 เมษายน 2559 

พวกเราเดินทางไป สถานีชินจูกุ ด้วยรถไฟ JR หลังจากวนดูหลายร้าน พวกเรา

ก็แวะเข้าร้านอาหารที่ดูน่าอร่อยท่ีหนึ่ง หน้าร้านอาหารเป็นแบบหยอดเหรียญ มันคง

จะดีกว่านี้มากๆ ถ้าไข่และหมู แยกกันมาแต่มันดันมารวมกัน ถึงจะอร่อยดี แต่ก็ยังไม่

ค่อยชอบเท่าไหร่ 

 



 หลังจากกินอาหารกันเสร็จแล้ว เราก็เดินเล่นแถวๆนั้นซักพัก และเดินไปที่สวน

ของชินจูกุเพ่ือชมซากุระ เราจ่ายค่าเข้าคนละ 200 เยนโดยประมาณ หลังจากนั้นก็

เบียดเสียดกับผู้คนเดินเข้าไปด้านในสวนสาธารณะ น่าแปลกใจมากท่ีถึงแม้จ านวนคน

จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แต่แถวกลับไม่ได้ยืนรอนานเลย และเมื่อเข้ามา กลับเห็นคนประปราย

ไม่อึดอัด เราเดินดูรอบๆสวนนี้ ด้านในสวนมีเรือนกระจกด้วย เราจึงชวนกันเข้าไปดู ท่ี

ด้านในเราพบต้นไม้เมืองร้อน ท่ีเราเห็นกันจนชินตา ไม่ว่าจะเป็น ต้นกล้วย ต้นมะม่วง 

หรือต้นกระบองเพชร 

 

 

 

 

 

หลังจากออกมาจากเรือนกระจกเราก็เดินต่อไปรอบๆอีกนิดหน่อย ดอกซากุระ สวย

มากๆ มาเป็นพุ่มเล็กๆ บานสวยเต็มสวนไปหมดแต่วันนั้นมีแดดจ้า ท าให้รูปท่ีถ่าย

ออกมาย้อนแสงซะหมด เห็นแต่ซากุระไกลๆและมืดมาก จะมีแต่ต้นไม้ท่ีอยู่ใกล้ๆตัว

และโน้มกิ่งลงมาต่ าๆเท่านั้น ถึงจะมองเห็นได้ชัดเจน  

 



 

หลักจากนั้นเราก็แวะไปอากิฮาบาระต่อ แล้วค่อยกลับไปท่ีหอพัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 11 เมษายน 2559 

 วันนี้เราเริ่มเรียนคลาสวันแรก อ.ใจดมีากๆ หลังจากเรียนเสร็จ อ.ก็ให้เขียน

แนะน าตัวเอง และงานอดิเรก จากนั้นก็ให้เขียนชื่อในกระดาษเล็กๆ และให้เราไปคุย 

และแลกนามบัตรกับคลาส A8 วุ่นวายมาก แต่ก็สนุกมาก เช่นกัน หลังจากหมดคาบอ.

ก็ให้การบ้านให้เราเขียนเรียงความสั้นๆในกระดาษเล็กๆ1แผ่น  

 



เราแวะไปซุปเปอร์ตรงข้ามเอบีเค อีกครั้งในตอนเย็น เราสังเกตว่ามีป้ายสีแดงแปะอยู่ 

เป็นป้ายลดราคา 30 เปอเซนต์ เราจึงรอมันลดราคาลงไปอีก ในเวลาประมาณ 2 ทุ่ม

ครึ่ง ก็มีพนักงานคนหนึ่งเดินมา และแปะป้ายครึ่งราคา หลังจากนั้นซุปเปอร์ตอนสอง

ทุ่มครึ่งก็เป็นท่ีท่ีเราแวะเวียนไปบ่อยมากๆท่ีหนึ่ง  

 

 

 

 

 

วันที่ 15 เมษายน 2559 

 เราเรียนจัดดอกไม้กันโดยมี ผู้อ านวยการของ ABK มาสอนโดยตรง การจัด

ดอกไม้จะมีเหล็กท่ีลักษณะคล้ายแปลงวางที่ก้นกระถาง เราเรียกกันว่าเคนซัง หลังจาก

นั้นก็เทน้ าลงไป และเริ่มตัดกิ่งดอกไม้มาปัก โดยค านึงถึงความสด และต้องการให้

ดอกไม้สามารถอยู่ได้อย่างยาวนาน  

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 18 เมษายน 2559 

 หลังจากเรียนตอนเช้าเสร็จ ก็มีกิจกรรมรับน้องที่ ABK ทุกๆคนท่ีเรียนมาเจอกัน 

มีคนหลายชาติ อาหารหลากหลาย มีคอนเสิร์ต ทุกๆคนสนุกมาก 

 

วันที่ 21 เมษายน 2559 

 เราได้ไปทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยโตเกียว มันสวยและใหญ่มากๆ พวกเราเดิน

วนไปมาหลายท่ี ไปโรงอาหาร เดินตามสวน รูปปั้นต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 26 เมษายน 2559 

 เราเรียนท าซูชิกัน เริ่มจากน าข้าวสวยมาใส่มิริน และคลุก ระหว่างคลุกก็เอาพัด 

พัดให้แห้งด้วย หลังจากนั้นก็น ามาวางแผ่บนสาหร่าย แล้วเอาไส้วาง มีไส้ไข่หวาน 

แตงกวาดอง ปูอัด อร่อยมากๆ หลังจากท าเสร็จ มีข้าวเหลือ ก็ท าข้าวปั้นต่อด้วย  

 

 

 

 

วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2559 

 ช่วงหยุดยาวโกลเด้นท์วีค ไปเท่ียวกับครอบครัวที่มาหาท่ีประเทศญี่ปุ่น เราไป 

คาวากูจิโกะด้วยกัน โชคดีที่เป็นวันฟ้าโปร่ง เราเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน สวย

มากๆเลย ตอนกลางคืนที่นั่นลมแรงมาก และน้ าเย็นมากเช่นกัน  

 

 

  

  

  



วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 

 เราเรียนเขียนพู่กัน มีน้ าหมึก ท่ีจุ่ม พู่กัน และ แผ่นรอง เราได้เขียนคันจิหลายๆ

ตัวท่ีชอบ สนุกมากๆเลย แต่มือก็เลอะมากเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 

 ฉันและเพื่อนๆตกลงกันว่าจะเดินทางไปออนเซ็นด้วยกันที่โอไดบะ เราเดินทาง

ด้วยรถเมล์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เม่ือมาถึง ก็เป็นช่วงเย็นพอดี เราเดินเลียบทะเล 

ไปเรื่อยๆ เพ่ือชมทัศนียภาพก่อนจะเข้าออนเซ็น 

  

 

 

 

 



ด้านหน้าออนเซ็น ตอนท่ีไปก าลังมีอีเว้นท์กับโอโซมัตสึซังอยู่ด้วย 

 

ในช่วงวันท่ี 10 - 16 พฤษภาคม 2559 

 เราเตรียมงานส าหรับพรีเซ้นท์ให้นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นฟัง เป็นงานยาก 

และเราต้องแก้กันหลายต่อหลายรอบ ทุกครั้งท่ีเราท าเสร็จ จะมีอาสาสมัครมาช่วย

ตรวจดูให้ และช่วยแก้ให้ถูก เราถูกแก้ไปหลายสิบครั้งมากๆ จนในที่สุดก็ออกมา

สมบูรณ์ เอาวันสุดท้าย ปัญหาคือการท่องจ า เนื่องจาก เนื้อหาที่แก้มา ต้องพูดประโยค

ยาวมาก และเป็นศัพท์ท่ีไม่เคยเรียน เราใช้เวลาจ ากันเกือบตลอดคืน ก่อนจะพรีเซ้นท์ 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 

 การพรีเซ้นท์เป็นไปอย่างราบรื่น เราพรีเซ้นท์และตอบค าถามได้ดีทุกคนฟังแล้ว

เข้าใจเรา ห้องที่เรามาพรีเซ้นท์ใหญ่มากๆ และมีการแบ่งโต๊ะเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจะมี

นักศึกษามาฟังอย่างน้อย 2 คนต่อโต๊ะ และหมุนสลับกันไป  



 

วันที่ 18  พฤษภาคม 2559 

 เราได้ไปเรียนพิธีชงขากัน หลังจากหลงทางหลายกิโล วนอยู่หลายชั่วโมง เราก็

มาถึง มีคุณปู่คุณย่ามารอรับ ทุกคนใจดีมาก ในพิธีชงขา เรานั่งทับส้นเท้า หลังจากนั้น

ก็จะมีขนมแจกให้ เป็นขนมหน้าตาน่ารักรูปดอกไม้ รสหวาน แจกให้ พร้อมกับไม้จิ้ม

ขนมเล็กๆส าหรับตัดทาน 

 

หลังจากกินขนมเสร็จ ก็แจกชา มันขมมาก แต่ก็ตัดกับขนมได้ดีจริงๆ เป็นชาเขียวแท้ๆ

มีกลิ่นหอม แต่ขมมากจริงๆ 

 



หลังจากนั้นเราก็เดินเลาะไปด้านหลังบ้าน จะมีประตูนินจาอยู่ให้เราเคารพ แผ่นป้าย

และชมดอกไม้ก่อนจะเดินไปนั่งรอ หลังจากนั้นก็มีสอนชงชา การตีให้ขึ้นฟูนั้นยาก

มากกว่าจะออกมาเป็นฟองได้ ต้องคนเร็วมาก หลังจากนั้น ก็ออกมาชมสวนด้านนอก

ต่อ ก่อนจะแยกย้ายกันกลับ 

      

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

 หลังจากเราเรียนเสร็จ อ.ของเราได้พาเราไปเล่นเกมท่ีตลาดข้างๆสถานีเซ็นโกคุ 

ให้ตามหาแผ่นป้ายต่างๆ ก่อนจะถ่ายรูปบอกลาการเรียนวันสุดท้ายของเรา 

 



วันที่ 20  พฤษภาคม 2559 

 เราไปทัศนศึกษาที่พิพิภัณฑ์เอโดะด้วยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม้ข้างนอกจะดูเป็นตึกธรรมดาแต่ด้านในกลับเต็มไปด้วยบ้านเรือน สะพานจ าลอง

ต่างๆ เหมือนย้อนกลับไปในยุคเอโดะจริงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เบาะจักรยานนิ่มมากค่ะ ขึ้นไปนั่งแล้วอยากนอนขึ้นมาทันที 

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 

 เป็นวันสอบแกรมม่าครั้งสุดท้าย เราตื่นกันแต่เช้า ช่วงแรกมีเรียนนิดหน่อย และ

สอบในคาบสุดท้าย  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

  วันประกาศจบการศึกษา ในที่สุดชุดพิธีการของเราก็ได้ใช้จนได้ เราทุกคนสวม

ชุดพิธีการสีด ากันท้ังห้องหลังจากพรีเซ้นท์จบ ก็เรียกช่ือทีละคนออกไปรับใบ

ประกาศนียบัตร 



 

เราได้รับเข็มกลัด ใบจบ และกระบอกส าหรับใบประกาศนียบัตร ก่อนจะแจกน้ าแจก

ขนมฉลองจบ 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 

 หลัจากจบการศึกษาเราทุกคนได้ต๋ัวไปดิสนีย์แลนด์กัน จึงนัดกันไป พวกเรา

เท่ียวกันอยากสนุกสนานได้เล่นเครื่องเล่นหลายๆอย่าง และได้ดูโชว์ก่อนกลับ สนุก

มากๆเลย 

        

 

วันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2559 

 เราตะลอนเท่ียวท่ีต่างๆเป็นครั้งสุดท้าย พวกเราไปกันหลายท่ีมาก กินกันหลาย

อย่างมาก  



วันที่ 31 พฤษภาคม 2559  

 ฝนตกเหมือนกันวันแรกท่ีเรามา มันตกต้ังแต่เช้าจนเย็น เราเก็บของกันเสร็จ

ต้ังแต่เม่ือวานแล้ว วันนี้พวกเราต้องกวาดห้องกัน น้ าหนักกระเป๋าเกินกันไปเยอะเรา

ช่วยกันยัดสับไปสับมาจนพอดี หลังจากนั้นก็ยกฟูก ยกผ้าห่มลง กวาดห้อง ดูดฝุ่น ส่ง

กุญแจคืน และขนกระเป๋าลงมาชั้นล่างกัน ห้องกลับมาโล่งเหมือนวันแรกท่ีเรามา ชวน

ให้รู้สึกใจหาย ไม่มีใครอยากกลับ  

 

เหมือนกับวันแรกท่ีมา การขนกระเป๋าเป็นไปอย่างทุลักทุเล แต่คราวนี้มีคุณลุงมาช่วย

ขนลงไปด้วย พวกเราต้องลากกระเป๋าท่ามกลางสายฝนไปที่ป้ายรถเมล์ และเช่นเคย 

ตัวเปียก กระเป๋าเปียก เรายืนรอรถบัสอยู่ซักพักเมื่อรถมา เราก็รีบขึ้นรถไปที่สนามบิน

กัน ท่ีสนามบินฮาเนดะมีการตกแต่งที่หรูหรามากหลังจากเราเช็คอิน กันเสร็จ ก็เดินไป

ชมรอบๆกัน มีร้านอาหารมากมาย และมีการตกแต่งด้วยม้านั่งสีแดงและโคมไฟ 

เหมือนย้อนยุคเลยจริงๆ  

     

 

 

 



พอถึงเวลาเท่ียงคืน เราก็ขึ้นเครื่องบินและบอกลาประเทศญี่ปุ่นกัน การมา

โครงการนี้ ไม่มีค าว่าเสียใจแม้แต่นิดเดียว มีแต่ไม่อยากกลับ อยากจะอยู่และเรียนที่นี่ 

ขอขอบคุณโครงการนี้ ที่ท าให้พวกหนูได้รับประสบการณ์ดีๆท่ีไม่อาจลืมไปตลอดชีวิต 

ท้ังผู้คนและสภาพแวดล้อมรอบตัว ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งดีๆ ท่ีเข้ามาอยู่ในความทรงจ า

ของเราทุกคน 

 

นางสาว ชนญัชิดา วยัสมบรูณ์สกลุ 
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