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8/5/16 เคร่ืองบินออกตอน 23.50 น. โดยประมาณท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นดัเจอกนัตอน 21.00 น. อ.น า้พรมาส่ง 

ถ่ายรูปกนัเล็กน้อย อ าลาครอบครัวกันเรียบร้อยก็เข้าไปเช็คอิน เจอขบวนแฟนคลบัจงุกิเต็มกระจกไปหมด พวกนางมา

เกาะรอตัง้แตเ่ย็นๆแล้วก็จะเกาะกนัตอ่ไปทัง้ๆท่ีจงุกิเข้าไปข้างในแล้ว5555 พวกเราเข้ามานัง่รอข้างใน แตเ่ก้าอีเ้ต็มเลย

ต้องนัง่พืน้กนั นบัเป็นการเร่ิมต้นท่ีดีคะ่  ได้นัง่ริมหน้าตา่ง ฟังเพลงไปพลาง หลบัไปพลาง เลน่เกมส์ไปพลางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/5/16 ตอนประมาณ 6 โมงเช้า แอร์ก็ได้น าอาหารเช้ามาเสริฟเป็นบะหม่ีซีฟู้ ด เค็มดีคะ่ ครัวซองอร่อย กรอบมาก แล้ว

เราก็มาถึงสนามบินนาริตะ เย่ อากาศดีมาก ชอบบบ คนเยอะมากต่างชาติเต็มไปหมด กว่าจะได้เข้าไปตรวจตม. คน

ท่ีมายืนรับพวกเราคงรอจนเบื่อ จากสนามบินไปท่ีหอใช้เวลาประมาณ 3 ชัง่โมง หลบับนรถบสักนัตอ่อีกแปปก็ถึงหอ คณุ

ลงุเจ้าของหอน่ารัก สอนวิธีการแยกขยะ งงไปอีกจ้า มีหลายถงัเหลือเกิน ถามว่าจ าได้ไหม บอกเลยว่าไม่555 พอสอน

เสร็จก็แยกย้ายกันไปเก็บข้าวของ พวกเราได้อยู่ชัน้4 ในห้องดีงามมาก มีห้องครัวในตวัด้วย ห้องเล็กๆ อบอุ่น มีผู้หญิง

คนนึงช่ือ Coco มาช่วยพาพวกเราไปซุปเปอร์ อยู่ไกลมากกก เดินไปบน่ไป ฝนตกพร ่าๆทัง้วนั ธรรมชาติน่าถ่ายรูปมาก 

เขียวขจีสุดๆ มือ้แรกท่ีเราได้กินกันท่ีญ่ีปุ่ นก็คือ...ผดัมาม่าค่ะ555 แล้วก็ตามด้วยเอแคร์ ไส้เยอะมาก มันดีมากแกรร้ 



พกัผ่อนกันอีกเล็กน้อย นดักันออกไปหาข้าวเย็นกินกันตอน1ทุ่ม เดินกันงงๆ เพราะยงัไม่รู้จกัเส้นทาง แล้วก็ได้ร้านใน

ท่ีสดุ เป็นร้านอยู่แถวสถานีรถไฟ Takanodai แวะซือ้ของมาท าอาหารเป็นมือ้เช้า กลบัเข้าหอ เจอคนไทยนัน้ก็คือ พ่ีโบ้ท

เฉยเลย ทกัทายๆกนั แล้วก็แยกย้ายกนัไปนอน 

 

10/5/16 Itabashi Sensei นดัเจอกนัท่ีล้อบบีต้อน9.00น. น าบตัร Suica มาให้ และพาไปมหาวิทยาลยัโดยการนัง่รถบสั 

แล้วก็ตอ่ด้วยการเดินและเดิน และจบด้วยการเดนิขึน้เขา เหน่ือยมาก พอไปถึงก็ให้ไปนัง่รอท่ีห้องรับรองเด็กตา่งชาติ มี

คนมาแนะน าประวตัิคร่าวๆของมอ และแจกบตัรนกัศึกษาชัว่คราวให้ พร้อมทัง้แนะน ามหาลยัในละแวกใกล้เคียงอีก

ด้วย ข้าวเท่ียงกินท่ีโรงอาหาร คนเยอะมากกก กินแกงกะหร่ี อร่อยใช้ได้ๆ ตอนบา่ยมีการแบง่กลุม่ให้นกัเรียนญ่ีปุ่ นพาชม

ในมอ รุ่นพ่ีน่ารัก ชวนคยุตลอด เลีย้งหวานเย็นเราด้วย ไม่คิดว่าจะไม่เจอกนัแล้ว เลยไม่ได้ขอไลน์ไว้ติดตอ่ เสี ยใจเบาๆ 

กลบัมาในห้องให้ช่วยกนั Discuss เร่ือง Convenience Store ระหว่างท่ีไทยกบัญ่ีปุ่ นว่าตา่งกันอย่างไร คยุกนัไม่รู้เร่ือง

เลย... แตค่ยุเร่ืองไร้สาระกนัรู้เร่ืองนะ5555555 ตอนเย็นมี Welcome Party อาหารเยอะมาก คนก็เยอะมากด้วยเช่นกนั 

เขามีให้แก้วน า้เป็นท่ีระลกึด้วย จบักลุม่คยุกนัสนกุสนานเฮฮา เดนิทางกลบัหอพร้อมCoco ด้วยรถไฟ ปวดไหลม่มากกก 

 

 



11/5/16 ต่ืนกนัแตเ่ช้าตรู่เพ่ือจะไปกินข้าวเช้า 100 เยน ท่ีมอ ปรากฏวา่ เขาปิด 8.50 น. เราเข้าใจกนัว่าปิดตอน 9.00 น. 

อดกินจ้า5555 เลยต้องกินของในร้านขายของข้างโรงอาหารแทน Join Program เราได้น าชาไทยในรสชาติตา่งๆไปให้

เขาชิม อาทิ องุ่น เก๊กฮวย ลิน้จ่ี เป็นต้น พวกเขาต่ืนเต้นมาก ต่ืนเต้นกบั pretz รสลาบด้วยเชน่กนั55555 และเราก็ได้ชิม

ชาของเขา ชาของเขาจะจืดๆ และเขาก็บอกว่าชาไทยหวานมาก ตอนบ่ายไปสวนชาช่ือ Matsumoto นัง่รถไฟไปกับ 

Itabashi Sensei พาไปดเูคร่ืองจกัรในการบดใบชา และชงชาให้กิน ไม่อร่อยอย่างแรง น้องบอกรสเหมือนป5ู5555 พอ

ให้ชิมชาเสร็จก็พาไปเข้าร้านขายชาของเขาSensei ซือ้เกือบทกุอยา่งท่ีเขาขาย เราเลยไม่ต้องซือ้กนัเยอะ ซือ้ของกนัเสร็จ

เขาก็แจกถุงพลาสติกให้พวกเราคนละใบ ให้ไปเด็ดยอดชากนั เราก็ไปเด็ดๆกันพอเป็นพิธีคนละนิดๆหน่อยๆ Itabashi 

Sensei บอกวา่นีเ้ป็นโอกาสท่ีหาได้ยาก เขาจงึเด็ดได้เต็มถงุเลยยย555555 แล้วเราก็แยกย้ายกนักลบั แวะกินร้านโซบะ

แถวๆหอ ร้านเล็กๆแตป่ริมาณไมเ่ล็กนะคะ อ่ิมตวัจะแตก พรุ่งนีมี้เรียน 9.00 น. เราจะไปกินข้าวเช้า 100 เยนกนั 

 

 

 

12/5/16 ณ เวลา 05.30 น. หรือ 03.30 น.ท่ีประเทศไทย แสงแดดยามเช้าได้สาดส่องลอดหน้าต่างเข้ามาภายในห้อง

และกระทบเข้าท่ีดวงตาของจอยอยา่งจงั... ต่ืนเลยคา่55555 อยูไ่ทยไมเ่คยต่ืนเช้าขนาดนีม้าก่อน และเราก็ได้กินข้าวเช้า 

100 เยนกนัในท่ีสดุ คลีนมากๆ จืดมากๆด้วยเช่นกนั กินทกุมือ้แบบนีบ้วกกบัการเดินขึน้เขามาเรียนทกุวนัคือผอมชวัร์ๆ 

ตอนเช้าเรียนภาษาญ่ีปุ่ นกบั Maeda Sensei น่ารักมาก ใจดี สวยด้วย เขาให้แนะน าตวัและท าโปสเตอร์เอาไว้แปะตรง

ทางเดินมอของเขา และในโปสเตอร์นัน้ก็มีหน้าของพวกเราด้วย เย่... เรียนถึงเ ท่ียงก็เดินไปกินร้านเบอร์เกอร์กนั ตอน

บา่ยไปNakano เป็นแหล่งอนิเมะ... สาวๆอย่างเราเลยไปเดินหาท่ีถ่ายรูปและหาของกินกนั55555 สญูเสียไปเท่าไรแล้ว

กบัค าว่าชากาปอง ตู้ ไหนนา่รักหมนุมนัเข้าไปคะ่ กลบัมาหอก็เย็นแล้ว วนันีฮ้อตมากคะ่ คนโทรมาคยุมากกว่า 5 คน คือ

เราก็ต่ืนเช้าไหมละ่ทกุคน ปลอ่ยเราไปนอนเถิด หนงู่วงงง 



 

 

13/5/16 เช้านีเ้ราจะได้ใส่ชุดยูกาตะกัน เย่ เตรียมกล้องไปพร้อมครับ ปรากฏตอนจะถ่ายรูป เปิดไม่ติดจ้า คือร๊ายย 

เสียใจไปอีก ต้องพึ่งกล้องคนอ่ืนแทน แง วิธีการใส่ชดุนัน้ยุ่งยากมาก และใช้เวลานานมาก พวกผู้ ชายแตง่กันเสร็จนาน

มากแล้ว ผู้หญิงยงัแตง่ไมเ่สร็จ55555 แตใ่ส่แล้วสวย ชอบคะ่ อิ ้ถ่ายรูปเลน่กนัทัว่มอ คนญ่ีปุ่ นก็มองกนัแบบงงๆ วา่พวก

นีม้นัท าอะไรกนั5555 ตอนบา่ยมีให้จดัดอกไม้ ต้องจดัให้เป็นรูปสามเหล่ียมและต้องคอ่ยๆคิดคอ่ยๆปัก แตพ่วกเรานัน้

จดักนั 5 นาทีเสร็จคะ่... ศลิปะล า้เลิศกนัทกุคน จดัเสร็จเขาก็ให้ทกุคนยกดอกไม้ไปวางตามท่ีตา่งๆในมหาวิทยาลยั ตอน

เย็นมีเรียนรู้เก่ียวกบัพิธีชงชานิดหนอ่ยวา่วิธีการเป็นอยา่งไรบ้าง ขนมอร่อยอีกแล้ว ขนมประเทศน่ีเขาดีจริงๆ5555555 

 

 

 

 

 

 

 

 



14/5/16 ต่ืนมาแบบมึนๆ วนันีไ้ด้เข้าเมืองแล้วจ้า เร่ิมจาก Shinjuku และตอ่ด้วย Harajuku เพ่ือไปเดนิงานThai Festival  

ไม่รู้งานของคนหรืองานของสุนขั สุนขัเต็มไปหมดเลย มีแตพ่นัธุ์น่ารักๆ คนเยอะมากทัง้ชาวไทยและชาวญ่ีปุ่ น แตพ่วก

เราไม่ได้กินอาหารไทยกันเพราะแถวยาวมาก ขีเ้กียจต่อแถว5555 จากนัน้แวะไปถ่ายรูปกันท่ีศาลเจ้าเมจิ แต่เขาปิด

ปรับปรุง555 มีคนมาแตง่งานท่ีน่ีตัง้ 2 คูแ่หน่ะ ปลาบปลืม้ได้ร่วมเป็นศกัขีพยานกบัพวกเขา55555 ตอ่กนัด้วยShibuya 

ไปถ่ายรูปกับรูปปัน้ฮาจิโกะ และก็นัดเจอเพ่ือนท่ี ABK ตอนกลางคืนอากาศดีมาก ในเมืองวุ่นวายเหลือเกิน ผู้ คน

มากมาย เดนิกนัมาทัง้วนัแล้ว เรากลบับ้านนอกของเราไปพกัผอ่นกนัเถิด 

 

 

 

 

 

 

 

15/5/16 วนันีแ้ยกกันเป็น2กลุ่ม มาญ่ีปุ่ นเราก็ต้องได้รองเท้ากลบัไปใช่ไหมคะทุกคน วนันีพ้วกเราเลยจะไปตามล่าหา

รองเท้ากัน เร่ิมต้นท่ี Kichijoji ไม่เจอรองเท้าแต่ได้ของจากร้าน Daiso คือไร55555 แต่ Daiso สาขานีใ้หญ่มาก โดนไป

เยอะอยู่ ต่อด้วยไปหาร้านรองเท้าให้น้องท่ี Harajuku ในร้านมีแต่คนไทย คนไทยเต็มไปหมดเลย น้องได้รองเท้ามา

จ านวนหนึง่คูถ้่วน เย่ พ่ีๆยงัคงไม่ได้รองเท้า5555 แวะไปช้อปเสือ้ผ้ากนัเล็กน้อยท่ีร้าน GU มนัดีอีกแล้ว แตเ่วลามีไม่มาก 

เลยอยู่ได้ไม่นาน ต่อกันด้วยท่ี Ameyoko ของเยอะมากทัง้ของกินและของใช้ นกัท่องเท่ียวก็เยอะ เมล่อนอร่อย และ

เกือบจะได้รองเท้าแล้ว แตไ่ม่มีไซส์ เสียใจหนกัมาก เร่ิมหิวกนัแล้วเลยไปกินข้าวหน้าปลาดิบท่ีขึน้ช่ือหนกัหนา ก็อร่อย

อยู่ๆ แตท่ี่เด็ดคือร้านทาโกะยากิข้างๆจ้า เด็ดจริงอนันี ้คนตอ่คิวกนัยาวเป็นหางว่าว ท ากนัสดๆร้อนๆ อร่อย ฟินนน กิน

กนัเสร็จก็แวะไปซือ้รองเท้าของเพ่ือน แล้วก็กลบัหอกนั สงสารน้องเดนิกนัเยอะมากวนันี ้พ่ีขอโทษ555555 



 

 

16/5/16 วนันีเ้รียนภาษาญ่ีปุ่ น ตอนแรกตกลงกนัไว้ว่าจะออกจากหอกนัตอน 8.00น. ปรากฏว่ามีคนมาเคาะประตตูอน 

6.00น..... เราเลยออกกนัเช้าเกินไป ทกุคนจึงมีความงอแงงวัเงียง่วงนอนกนัเกือบทัง้วนั กินข้าวเช้า 100 เยนท่ีมอ วนันี ้

เป็นแซลมอนแทนมีทบอล นัง่กินกบัเงียบๆ พร้อมกบัความง่วงนอน Maeda Sensei ให้อดัวีดีโอแนะน าตวัเอง และถาม

ว่าอยากไปท่ีไหน จากนัน้ก็เรียนเก่ียวกับศพัท์เร่ืองเคร่ืองด่ืมและภาชนะต่างๆรวมถึงรสชาติอาหารด้วย ตอนเท่ียงกิน

ราเมงในมอ คนตอ่แถวเยอะมาก ป้าๆคอ่ยๆลวกเส้นท่ีละชามๆ คนอ่ืนท่ีสัง่ข้าวกินกนัหมดแล้ว เราเพิ่งจะได้ราเมง5555 

ให้เยอะมาก รสชาติก็ญ่ีปุ่ นมาก กินไม่หมดต้องให้เพ่ือนช่วยกิน ตอนบา่ยเรียนการตลาดกับ Tajima Sensei สอนเป็น

ภาษาองักฤษสนกุสนาน เรียนได้แคเ่ร่ืองสองเร่ืองก็หมดเวลาแล้ว เลิกเรียนพวกเราก็ไปแวะซือ้ของท่ีห้าง Seiyu อยูแ่ถวๆ

สถานีรถไฟ Kokubunji เป็นห้างท่ีของถูกมาก มี 2 ชัน้ ของกินเยอะแยะเต็มไปหมด เน่ืองจากว่าว่างตอนกลางคืนเลย

เดินออกไปซุปเปอร์ซือ้ของลดราคาอิ ้ได้ข้าวหน้าปลาไหล เทมปรูะ ซูชิ ซาชิมิ และอ่ืนๆอีกมากมายกลบัมา ตอนแรกว่า

จะเก็บไว้กินเป็นอาหารเช้ากนั แตพ่อเดนิกลบัถึงหอก็กินกนั ณ ตอนนัน้เลย55555 

 

 

 

 

 



17/5/16 วนันีฝ้นตกเบาๆบางๆ อากาศเลยหนาวนิดหน่อย ตอนเช้าเรียนบญัชีญ่ีปุ่ นกับ Itabashi Sensei บญัชีเขาก็

คล้ายๆกบัของเรา สนกุสนาน ชอบๆ มีให้ออกไปเขียนรายรับ-รายจ่ายของตวัเองท่ีญ่ีปุ่ นหน้าห้องด้วย555 ตอนเท่ียงกิน

ข้าวหน้าหมรูาดซอสอะไรไมรู้่หวานๆ อร่อยดี วนันีเ้ลิกเร็ว และไมไ่ด้มีแผนจะไปไหนกนัตอ่ จงึกลบัหอมาพกัผอ่นกนั แล้ว

ก็ต่ืนไปเดนิซือ้ของท่ีซูปเปอร์ตอนกลางคืนอีกครัง้5555 

 

 

 

 

18/5/16 ตอนเช้าเรียนพวกประวัติของเทคโนโลยีกับ Shibata Sensei ต่อด้วย Join Program และก็ได้ค้นพบว่าคน

ญ่ีปุ่ นในกลุ่มของเรานัน้พูดองักฤษได้น้อยสุดจากทกุกลุ่มเลยจ้า เศร้าไปอีก แตไ่ม่เป็นไรค่ะ เราจะสู้ ! รอดไม่รอดน่ีอีก

เร่ืองนงึ5555 ตอนเท่ียงออกมากินร้านโซบะเป็นร้านเล็กๆ แตใ่ห้เยอะมากอีกแล้ว ร้านโซบะทกุร้านจะให้เยอะใชไ่หมคะ

ตอบ5555 อ่ิมมากกกก กลบัขึน้เขาไปในมอได้เรียนภาษาไทยจ้า555 อาจารย์เป็นคนญ่ีปุ่ นท่ีเรียนภาษาไทยมามากกว่า

10ปี จึงพูดได้อย่างคล่องแคล่ว หน้าตาก็เร่ิมเหมือนคนไทยแล้วด้วยเช่นกัน555 อาจารย์ให้พวกเราช่วยสอนคนญ่ีปุ่ น

ออกเสียงพยญัชนะตา่งๆ กลุ่มเราน่ารักมาก ปลืม้มม คนญ่ีปุ่ นพดู ง งูไม่คอ่ยได้กัน สอนไปฮาไป สนกุสนาน ปลืม้มาก 

แลกไลน์กนัอยา่งไว5555 ตอนเย็นชวนเพ่ือนคนญ่ีปุ่ นมาท่ีหอ พวกเราท าอาหารไทยให้กิน มีลาบ กระเพราท่ีใส่แครอท? 

ไก่กระเทียม และแกงส้มท่ีหน้าตาเหมือนแกงเลียง55555555 เขาบอกอร่อยมากกก และพวกเราก็ได้กินข้าวเย็นเป็น

กบัข้าวท่ีพวกเขากินไม่หมดนัน้เอง55555 เล่นไพ่กนันิดหน่อยแล้วก็เดนิไปสง่พวกเขาท่ีสถานีรถไฟ Takanodai พวกเรา

จึงเดินเลยไปแวะซุปเปอร์กันซะหน่อย แต่ว่าเราคงไปดึกเกินไป ไม่ค่อยเหลืออะไรให้ซือ้เลย(ของลดราคาโดนซือ้ไป

หมดแล้ว) ได้แซนวิชกลบัมาแคอ่นัเดียว แง 

 

 

 

 



19/5/16 เรียนภาษาญ่ีปุ่ น ให้ท าโปสเตอร์เก่ียวกบัอาหารไทย กลุ่มเราได้เร่ืองก๋วยเต๋ียว และได้เรียวเฮมาช่วยเขียนคนัจิ

ให้55555 ตอนบ่ายไปพรีเซ้นให้เพ่ือนอีกห้องนึงฟัง... พีคไปอีก พูดมัว่มาก5555 เพ่ือนในกลุ่มคลาสนีก็้น่ารักอีกแล้ว 

ชวนคยุตลอด แซวนู้นแซวนี ้เฮฮา ข าไม่หยดุ ได้คยุกนัแปปเดียว Sensei ก็ไล่พวกเราออกไป เพราะพวกเขาจะเรียนกัน

ตอ่55555 แลกไลน์กนัไมท่นัอีกแล้ว ท าไมพลาดบอ่ยขนาดนี ้แง เสียใจ เน่ืองจากวา่วนันีเ้ลิกกนัเร็ว14.00 น. วนันีเ้ลยไป

Tokyo Sky Tree กนั นัง่รถไฟหลายตอ่มากก ก็เข้าเมืองน่ีเนอะ เรามนัเด็กบ้านนอกต้องท าใจ55555 กว่าจะถึงง่วงมาก 

ไม่ได้ขึน้ไปข้างบน แตไ่ด้ของฝากกลบัมาแทน5555 ร้านอาหารในนัน้เยอะมาก ร้านของฝาก ร้านขนมเต็มไปหมด ถ้ามี

เวลาอีกนิดคงจะดี มือ้เย็นเรากินทงคตัสึร้านแถวนัน้ แล้วก็แวะซือ้เค้กกลบัมากินท่ีหอ แพคเกจดีงามมาก ปลืม้ม แต่

รสชาติเฉยๆนะ55555 แล้วเราก็กลบัมากนัในตกึใหม่ ไปเล่นชากาปองกนัอีกแล้ว มนัเป็นตู้ของ Zootopia น้องอยากได้ 

Nick แต่หมุนยงัไงก้ได้ Flash ฮาไปอีก555555555 ขนาดมีอีกครอบครัวนึงมาหมุนครอบครัวนัน้ก็ยงัได้ Flash แต่เขา

เล่นรอบเดียวไง พวกเรา 3 คนยงัไม่หยุดไง ไปหมุนอีก ก็ยงัคงได้แต่ Flash5555555555 จนเหรียญ 100 เยนหมด ถึง

เลิกเลน่กนั เร่ิมดกึแล้วเราเลยกลบัหอกนั  

 

 

  

20/5/16 ต่ืนเช้าตรู่ไปท่ีสถานี Kokubunji เวลา 8 โมงเช้า เพราะว่าต้องไปโรงงาน Kirin ไปกับเพ่ือนชาวญ่ีปุ่ นและ

Shibata Sensei จากท่ีๆเราอยู่บ้านนอกอยู่แล้วนั่งออกไปไกลกว่าเดิมค่ะ ใช้เวลาการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง หลับกัน

เพลิน Kirin เป็นโรงงานผลิตชาช่ือดงัในญ่ีปุ่ น มีชาหลายชนิดเลย พวกเราได้เข้าไปดกูระบวนการผลิต แล้วเขาก็มีให้

ตอบค าถามโดยการเดนิหาค าตอบจากอีกห้องนงึ พวกเราก็ได้ค าตอบนะ ได้ค าตอบจากคนญ่ีปุ่ น5555 ได้ของท่ีระลกึมา

เป็นชาลิมิเต็ดนะเหว่ย มีฉลากเป็นหน้าพวกเรา เย่ พอเดินดจูากอีกห้องนึงเสร็จ เขาก็ให้เราไปกดตู้ชากินได้ฟรี 2 รส 

Sensei บอกให้ลองชาพีช เพราะว่าข้างนอกหายาก เราก็เช่ือคะ่ ไปกดชาพีชกบัชากาแฟมา ชาพีชรสหอมๆ ชากาแฟก็

กาแฟดี555555 ชานมกระป๋องอร่อยมากๆ แต่ข้างนอกก็ไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่จะมีแบบขวดพลาสติก จากนัน้ก็ให้

ออกแบบชาในจินตนาการ...55555 พอดโูรงงานเสร็จ เราก็ไปกินข้าวท่ีคาเฟ่แถวนัน้ Sensei ต้องไปต่อเลยปล่อยพวก

เราไว้กบัเพ่ือนๆชาวญ่ีปุ่ น ได้กินเซ็ตอาหารกลางวนั แตอ่นัท่ีอยากกินกนัดนัหมดคะ่55555 เหลืออยูอ่นัเดียวเลยต้องกิน



อนันัน้ เพ่ือนๆดแูลดีมาก ยกน า้ ยกซุปมาให้ จ่ายค่าอาหารท่ีเป็นเศษให้ด้วย น่าร้ากกก กินเสร็จก็แยกย้ายกัน เรากับ

เพ่ือนอีกคนนึงไปตามหารองเท้ากนัตอ่ท่ีห้าง AION สาขาไรไม่รู้ลืม...555555 เพ่ือนไปตามหารองเท้าให้แม่กะพี่สาวได้

กลบัมาเตม็ เราก็ได้ด้วยเชน่กนั น า้ตาจะไหลลล แอบไมใ่ชสี่ท่ีอยากได้แตก็่โอเค ในไทยไมมี่คนใสเ่ป็นโอเค5555 กลบัมา

กินร้านทงคตัสึแถวหอ มนัดีมากแกร้ ร้านเล็กๆสไตล์ญ่ีปุ่ นแท้ๆ คณุลงุท าคณุป้าเสริฟ ทงคตัสึเด็ดมาก กรอบมากๆ แต่

ถ้ากินทกุวนัได้เจ็บคอแน่ๆ5555 เรากินออมเลต อ่ิมมาก ท าไมชอบให้กนัเยอะ5555 เป็นอีกมือ้ท่ีน่าประทบัใจอิ ้กลบัมา

วางของท่ีห้องและชาร์ตแบตกันนิดนึงท่ีหอแล้วออกไปกนัตอ่ค่ะ กลวัไม่คุ้ม5555 ยาวไปครับยาวไป ไป Ikebukuro กัน

ต่อเป็นย่านกลางคืนจริงไรจริง คนเมาเต็มไปหมด55555 ไปอยู่ใน Game Center กันนานมาก หมดไปหลายพนัเยน 

ไมไ่ด้อะไรตดิมือออกมาเลยค้า รู้สึกเสียใจ เราท าอะไรลงไป... คณุลงุข้างๆเลน่แค ่3 รอบได้หมีพห์ูเฉ้ย ความยตุธิรรมอยู่

ท่ีไหนนน แง พอคะ่เลิกเล่นๆ กลบัหอกันดีกว่า ระหว่างทางก็เจอคนเมานัง่อยู่ตามสถานี55555 แล้วพวกเราก็ถึงหอกัน

ตอนเท่ียงคืนกวา่5555 

 

 

 

21/5/16 วนันีไ้ปบ้านTajima Sensei มี Coco พาไป เขานดั10โมง เราแอบไปกันเลทนิดนึง แตพ่อไปถึง Sensei ก็ยงัไม่

มา5555 เดินทางกันด้วยรถบสัไปท่ีบ้าน Sensei พาแวะวดัและศาลเจ้าแถวบ้านก่อนท่ีจะพาเข้าบ้าน บ้านเป็นคอนโด

อยู่ชัน้3 ห้องไมใ่หญ่มาก มีสนุขัอยู่2ตวั ซนมากวิ่งไปทัว่ แตพ่วกนางดเุลยไม่ได้เลน่ด้วย5555 ภรรยา Sensei ท าอาหาร

เตรียมไว้ให้หลายอยากมาก พอกินข้าวกนัเสร็จก็ให้ดหู้องของลกูคนเล็ก น้องเป็นโอตาค ุห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก 

หนังสือการ์ตูนเพียบ  ได้เจอหน้าน้องแปปนึง น่ารักมาก เรียบร้อยมาก ป้าๆปลืม้55555 อยู่ในบ้านถึงเกือบ 4 โมงก็

ออกไป Nakano กันต่อ มีเพ่ือนชาวญ่ีปุ่ นมาร่วมแจมด้วย แต่แยกกันเดินแล้วจะมากันท าไม555555 ได้ของฝากนิด

หนอ่ย แล้วก็แยกย้ายกนักลบั เพราะฝนจะตก 



 

 

22/5/16 ได้ต่ืนสายสดุวนัแรกคา่ 9.30 น. 5555 ตอนแรกนดักะเพ่ือนท่ี ABK ไว้แตเ่พ่ือนติดท างานเลยอดเจอ ฉายเด่ียว

เลยคบัผม! เร่ิมจากไป Asakusa คนเยอะมาก ของกินก็เยอะมากเช่นกัน มีท่ีให้เดินเยอะมาก เดินวนไปค่ะ ของกิน

อร่อยๆทัง้นัน้ อยากกินอีกกก มีร้านเมล่อนปัง อยู่ประมาณ3-5 ร้าน เป็นของขึน้ช่ือของเขา แตค่นไทยน่าจะไม่คอ่ยชอบ 

เพราะมนัไม่มีไส้(หรือเราไม่ชอบคนเดียว5555) เป็นขนมปังเปล่าๆ เคลือบน า้ตาล กรอบนอกนุ่มใน เดินจนถึงบา่ยๆ ได้

ของฝากกลบัมาพอประมาณ ก็ไปตอ่กนัท่ี Harajuku คนอย่างกะหนอน มีทกุชนชาติไทย จีน ฝร่ัง ญ่ีปุ่ น เพลินมาก แวะ

มันทุกร้าน5555 มีร้านเครปตามทางเร่ือยๆ แวะ Wego แปปนึงแล้วก็ค้นพบว่าเข้าไม่ถึงค่ะ เราคงไปกันไม่ได้กับ 

Harajuku Style 55555 เดินยนัห้างข้างหน้าปิด ถึงจะรู้ตวัว่าควรกลับ ได้เสือ้ผ้ากลบัมาเต็มเลย เย่ แวะกินร้านราเมง

แถวนัน้ก่อนกลับหอ คนขายใจดี ชวนคุยนิดหน่อย ให้เยอะอเกน ท้องจะแตกตาย ฝร่ังข้างๆคุยกันเสียงดงัมาก เสีย

บรรยากาศหมดนะยู พอพวกเขาไปร้านก็สงบ มีแต่เสียงซดราเมงแทน5555 นั่งกินอย่างสบายใจ แล้วก็กลับหอ 

พระจนัทร์วนันีส้วยมาก เท่ียวคนเดียวก็ได้ซมึซบับรรยากาศอีกแบบนงึ คือมนัดี ชอบบบบ 

 

 

 

 

 

 

 



23/5/16 เรียนญ่ีปุ่ นตอนเช้า ให้พรีเซ้นเร่ืองซุปเปอร์ไทยกบัญ่ีปุ่ นต่างกันอย่างไร ได้ฮารูกิมาช่วย กินข้าวเท่ียงกันท่ีร้าน

โซบะร้านเดิม แต่วนันีค้นเยอะเลยได้ช้า กินกนัภายใน 5 นาที ปากพองไปอีก แล้วก็วิ่งไปท่ีสวนข้างๆ เพราะมีพิธีชงชา 

พอไปถึงสวนก็ต้องจา่ยเงินคา่เข้าคนละ 150 เยน ต้นไม้เยอะแยะเตม็ไปหมด บรรยากาศร่มร่ืน มีคณุป้าคณุลงุคณุปู่ คณุ

ยายมาเดินชมวิว พวกเราไม่ได้ชงชากนัเองได้แตน่ัง่ด5ู5555 ขนมตอนแรกดเูหมือนจะแข็ง แตพ่อตอนกดัเข้าไปอารมณ์

คล้ายๆวุ้นแก้วบ้านเรา ไม่หวานมาก อร่อย ชาก็ไม่ขมเท่าท่ีคิด ออกแนวอร่อยเลยด้วยซ า้ หรือว่าเป็นเพราะมนัยงัไม่

ละลายหนอ555555  คนท่ีเข้าไปนัง่คนแรกเป็นคนส าคญัท่ีสดุ เราเข้าไปนัง่คนสดุท้าย เขาเลยมากระซิบว่าคนสดุท้ายก็

ส าคญัเหมือนกนั เวลาถ้าในห้องเกิดเร่ืองอะไร เราจะได้รอดคนแรก ผิดๆ5555555 เราจะได้ช่วยและก็บอกคนอ่ืนให้มา

ช่วยได้ทนั Itabashi Sensei พาไปเลีย้งซูชิท่ีห้าง OIOI ตอ่ เย่ บรรยากาศดี อาหารก็ใช้ได้ มีซูชิผกัด้วย55555 แตเ่รายงั

อ่ิมกนัอยูเ่ลยสัง่มาแบง่กนั กินกนัเสร็จเราก็กลบัหอกนั แตพ่อกลบัมาถงึหอปุ้ ปก็ต้มมามา่กินปัป้จ้า55555 

 

 

24/5/16 เป็นอีกหนึ่งวนัท่ีต้องต่ืนกันแต่เช้า จริงๆก็ต้องต่ืนเช้าเกือบทุกวนัอ่ะ บ่นท าไม55555 ไปสถานีรถไฟกับCoco 

เพ่ือท่ีจะไปโรงงานกนักบัเพ่ือนชาวญ่ีปุ่ น และ Tajima Sensei  ไม่ยิ่งใหญ่อย่างท่ีคิด ท่ีแรกท่ีไปคือ Ito Yokado ท่ี Kiba 

เป็นอารมณ์ห้างส่วนตัวของ7-11 ราคาของก็จะถูกกว่าห้างอ่ืน มาตัง้ไกล มาดูแค่ท่ีวางชา...55555 อธิบายเป็น

ภาษาญ่ีปุ่ นล้วน เด็กไทยงงฮ่ะ แปลไม่ออก ยืนมึนกันไป55555 พอเขาอธิบายเสร็จก็ให้เดินซือ้ของในนัน้ ในท่ีสดุก็เจอ 

Baskin-Robbins กินรส Popping Shower เคนตะเดินมาหาแล้วมอง เลยให้ชิมเขาเลยบอกว่ารสนีข้ายดีท่ีสุดในญ่ีปุ่ น 

คนขายไม่เห็นแนะน าเลย ตาถึงจริงๆเรา5555 เป็น flavor of the month ด้วย จะมีเม็ดเป๊าะแป๊ะๆ กินแล้วจะเหมือนมี

ระเบิดจิ๋วๆ อยู่เต็มปากไปหมด5555 เสร็จจากท่ี Kiba ก็ไปกินข้าวเท่ียงกินท่ี Yosuya เรียวเฮพาไปกินข้าวหน้าไก่ด้ง เขา

บอกอร่อยมาก อนันีข้ึน้ช่ือสดุๆ เป็นห้องๆให้นัง่ ห้องนึงนัง่ได้ 4 คน สงสยัลิน้เราไม่ถึงกนัเองอ่ะ เฉยมากกก555555 กิน

ข้าวเท่ียงกนัเสร็จก็ไปส านกังานใหญ่ Ito Yokado บริษัทใหญ่มาก สวยด้วย เข้าไปนัง่ฟังบรรยายเก่ียวกบัชาของเขาว่า



ท่ีมาเป็นอย่างไร ประโยชน์มีอะไรบ้าง เป็นภาษาญ่ีปุ่ นล้วนเช่นกัน หลบัสิครับรออะไร... บรรยายเสร็จก็แจกชาเป็นท่ี

ระลึกให้คนละ 2 ถงุ ขอบคณุมากคะ่5555 ก่อนจะแยกย้ายกนักลบั Tajima Sensei สัง่การบ้านคะ่ สัง่ให้เขียนรายงาน 

คนไทยให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 หน้า หรือ ภาษาญ่ีปุ่ น 1 หน้า คนญ่ีปุ่ นให้เขียนเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 2 หน้า หรือ

ภาษาองักฤษ 1 หน้า ไหนคือความยตุิธรรม555555 เขาไม่ได้แกล้งเราใช่ไหมอ่ะ ไม่ได้เห็นเราหลบัเลยสัง่งานใช่ไหมอ่ะ

ไม่เป็นไรค่ะ เราสามารถ เร่ืองแถนีถ้นดั อย่าดถููกเด็กไทย55555 แล้วเราก็แยกย้ายกันกลบั กลบัหอมาป่ันงานกันต่อ 

ท าไมอยู่ๆ งานเร่ิมเยอะ เอ๊ะ หรือเราดองงาน555555 

 

 

 

 

 

 

 

25/5/16 ตอนเช้า Shibata Sensei ถามว่าไปเที่ยวที่ไหนกันมาแล้วบ้าง และก็พาเดินไปทางข้างหลังมอ 

เพิ่ง รู้ว่ามอ มีทางนีด้้วย5555 พาไปดูวัดกับศาลเจ้าแถวนัน้ สุนัขน่ารักมาก เด็กๆก็เช่นกัน55555 บ้านของ 

Sensei อยู่แถวนัน้  เวลามามอจึงมาทางนี เ้ ป็นประจ า เขาเลยคุ้ นชินทาง กลับมาต่อกันที่  Join Program 

ค่ะ  Itabashi Sensei มีการแกล้งให้กินชา ที่ชงจากน า้ ส้ม  ดีแค่ไหนที่ไม่พุ่ง ใส่หน้าคนอื่น55555 Sensei 

หัวเราะชอบใจได้แกล้งจอย Sensei มีความสุขจอยก็ดีใจค่ะ55555  ตอนเที่ยงกินกันในโรงอาหารอีกเช่น

เคย เห็นมีเมนูใหม่ก็เลยลองกดดู ได้ข้าวต้มเฉยเลยจ้า5555 บ๊วยเค็มอร่อยๆ ตอนบ่ายเรียนไทย เ ร่ิมแอบ

น่าเบื่อนิดนึง  แต่เ พื่อนในกลุ่มน่ารัก เลยสนุกสนานอิ  ้ เ รียนเสร็จก็นัดท าโปรเจคกันต่อ นัดกันที่ ห้องสมุด

ปรากฏว่าห้องเต็มค่ะ ต้องไปใช้ห้องคอมแทน5555 นั่งท ากันถึง 6 โมงกว่าก็ขอกลับไปท าต่อกันท่ีหอ เพราะ

หิวข้าวแล้ว555 มิ อ้เย็นกิน Coco Ichibanya แถวสถานี Kokubunji รสชาติคล้ายๆที่ไทย ราคาก็พอๆกัน 

แต่มี เมนูเยอะกว่า แล้วก็มีแกงกะหร่ีหวานด้วย แต่ไม่ได้ลอง  พนักงานน่ารัก น่ารักทุกร้านจริงๆ กลับมาหอ

ป่ันโปรเจคกับญ่ีปุ่ นกันต่อ 



 

 

26/5/16 เรียนญ่ีปุ่ นตอนเช้าอีกเชน่เคย เรียนไปสกัพกัก็ให้เตรียมพรีเซ้นส าหรับวนัพรุ่งนี ้ให้ลองเตรียมกบัคนข้างๆ ตอน

กลางวนัก็กินในโรงอาหารเชน่เคย มีเรียวเฮมาร่วมแจมด้วย ตอนบา่ยได้เรียนกบั Sato Sensei สอน IT คะ่ สอน Access 

หลบักนัหมด555 จีไ้ปอีก จริงๆต้องเลิก 16.00น. แตเ่ขาปล่อยก่อน  พวกเราเลยกลบัมาหอท าโปรเจค และก็เตรียมพรี

เซ้นญ่ีปุ่ นส าหรับวนัพรุ่งนี ้แล้วก็ท ารายงาน ยาวไปฮะ่ยาวไปปป 

 

 

 

 

27/5/16 ต่ืนเช้าไปพรีเซ้นกันเถิด Maeda Sensei ให้ลองซ้อมพรีเซ้นในห้องเรียนกันคนละรอบ  จากนัน้ก็ย้ายไปห้อง

ใหญ่55555 มีตัง้อดัวีดีโอด้วยจ้า อหูู้วว เร่ิมต้นกนัท่ีเปิดวิดีโอท่ีเราแนะน าตวัโดยมีเพลงเซิง้เป็นเพลงประกอบ5555 รูป

กิจกรรมตา่งๆท่ีท ากนัในห้อง แล้วก็พรีเซ้นต์ตามล าดบั Sensei ก็พรีเซ้นด้วย Sensei เคยออกทีวีด้วย เก่งสดุๆ แล้วก็ถึง

คิวเรา ก็ไหวอยู่นาจา หรือคิดไปเองก็ไม่รู้5555 พรีเซ้นกันเสร็จก็มีการถ่ายรูปกันเล็กน้อย และมีกินเบอร์เกอร์กันนิด

หน่อย พร้อมทัง้ขนมอะไรก็ไม่รู้55555 มีคุ้กกีอ้ะไรก็ไมรู้่ด้วยเช่นกนั แตอ่ร่อยดีๆ พรุ่งนี ้Maeda Sensei ไม่ได้ไปร่วมงาน

เลีย้งด้วย เลยให้ของฝากและอ าลากนัในวนันีเ้ลย คยุกบั Sensei สกัพกัอ าลากนัเรียบร้อย ก็ย้ายไปเตรียมโปรเจคกนัตอ่

ท่ีห้องคอม อยู่ๆก็มีคนเดินมาทกั คนไทยป่ะคบั? ช็อคไปสิ เพิ่งมาเจอคนไทยตอนวนัจะกลบัแล้ว ท าไมเพิ่งเจอ55555 

เขาต้องรีบไปเรียนต่อ เลยแลกไลน์กันไว้แล้วเขาก็จากไป555555 นัง่เตรียมพรีเซ็นต์กับท ารายงานกันจนถึง 4 โมง ก็

ออกมากินข้าวกนั พวกผู้ชายไปกินราเมง สาวๆไปกินร้านทงคตัสึแถวสถานีรถไฟ มนัดีงามมาก ดีจริงๆ น า้ตาจะไหลคือ



มนัไม่อมน า้มนั ไม่มีมนัแทรก มีแต่เนือ้ล้วนๆ ซอสก็ดี คืออยากกลบัไปกินอีก5555 กินกนัเสร็จก็แวะ Seiyu ซือ้ขนมกัน

เล็กน้อย เครปกล้วยดีงามมาก อร่อยมากๆ ถ้าเจอตัง้แตว่นัแรกๆ ได้กินทกุวนัแน่ๆ55555 ขากลบันดักบัเพ่ือนไว้ท่ีสถานี

รถไฟแต่หากันไม่เจอ เจออีกทีตอนลงรถไฟแล้ว55555 ไอศกรีมท่ีญ่ีปุ่ นดีทุกอนั ดีทุกย่ีห้อ น่ีกินวนัละแท่งลองไปเร่ือย 

มนัดีมากกกก5555555  กลบัมานอนพกัผ่อน 3 ชัว่โมง แล้วก็ออกไปซุปเปอร์ตอนกลางคืนต่อ กลบัมาเตรียมพรีเซ้นต์

โปรเจคส าหรับวนัพรุ่งนี ้

 

 

 

 

 

 

28/5/16 วนันีไ้ด้ออกสายเย่55555 นดักบัคนญ่ีปุ่ นไว้ตอนบา่ยโมง แวะไปซือ้ขนมอดุหนนุคณุป้ากนันิดหนอ่ยก่อนจะไม่

ได้มามออีกแล้ว คิดถึงแย่เลย ซ้อมพรีเซ้นกนัจนถึง15.00 น. ก็เร่ิมมีผู้ ใหญ่เข้ามา Tajima Sensei ติดภารกิจเด๋ียวค่อย

ตามไปตอนกินเลีย้ง Itabashi Sensei มาสายเช่นเคย5555 กลุ่มเราพรีเซ้นกลุม่แรกจ้า ตอนแรกนกึวา่จะไม่รอด ปรากฏ

รอดเว้ยแกร้ ดีใจ5555 เขาชอบแนวความคิดของกลุม่เราอิ ้ๆ  กลุ่มท่ีเหลือโดนถามกนัเยอะมาก พรีเซ้นเสร็จต้องดมยาดม

กนัเลยทีเดียว พอพรีเซ้นกนัเสร็จทกุกลุ่มแล้วก็นัง่รอเวลาไปกินเลีย้ง คนญ่ีปุ่ นเพิ่งจะมานัง่ท ารายงานกนั555555 ไปกิน

ร้านแถวสถานีรถไฟ เป็นร้านนัง่ดริง้ค์ อาหารเค็มทุกจาน ไก่ทอดก็เช่นกันแต่คนญ่ีปุ่ นบอกว่าเผ็ดพริกไทย โถ่วว พวก

ผู้ชายกินเบียร์กนั แล้วคนญ่ีปุ่ นก็เมา คออ่อนกนัมากเลยเพ่ือน เมาแล้วไม่เรือ้น เมาแล้วน่ารัก ดีมากๆ555555 ชวนกัน

เม้า ชวนกนัถ่ายรูป ชวนกนัเล่น พวกเรากินน า้เยอะกวา่กินกบัข้าวอีก อาจจะเป็นเพราะอาหารเค็มๆทัง้นัน้ นัง่คยุนัง่เล่น

กนัจนถึง 2 ทุ่มก็แยกย้าย ก่อนแยกย้ายก็มีให้ของฝากกบั Sensei และเพ่ือนๆ ซึ่งเขาไม่ได้เตรียมมาให้เรา เขาเลยบอก

ว่าเด่ียวตอนเขามาไทย จะเอามาให้55555 แตไ่อกะเตรียมมาให้ ให้เป็นการ์ดเล็กๆ เขียนเป็นภาษาไทย สระหายหมด

55555 มีความพยายามสงูมาก น่าร้ากกก ถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกก่อนจะจากกนั แล้วก็แยกย้ายกนักลบั แล้วเจอกนัใหม่

เดือนสิงหานะทกุคน เราจะคดิถึงเธอ แวะกดตู้ไอศกรีม glico กิน มนัดีจริงๆกินของหวานตอนกลางคืน5555 



 

 

 

 

 

29/5/16 ต่ืนเช้ามาซกัผ้าเป็นครัง้สดุท้าย และก็เข้าเมืองกนัเป็นครัง้สดุท้ายก่อนกลบั ตา่งคนตา่งแยกย้ายกนัไปตามทาง

ของตวัเอง5555 เราเร่ิมต้นกนัท่ีShibuya แวะกินข้าวเท่ียงในซอยๆนึง เป็นไก่คาราเกะกบัไข่ลวก อร่อยยย ไขไ่ก่บ้านเขา

คือดีมาก สดสุดๆ อร่อยอ่ะ ไม่เหมือนของบ้านเรา กินกันเสร็จก็ไปเล่นตู้  UFO กันแปปนึง ในท่ีสุดเราก็ได้แล้วจ้า ดีใจ

หนกัมาก แต่มนัคุ้มมัย้อ่ะกบัเงินท่ีเสียไป ไม่เป็นไร มนัเป็นความสขุของสาวๆ5555 เล่นกนัเสร็จก็ไปเจอเพ่ือน ABK ท่ี 

Parco กว่าจะเจอกัน5555 เดินเล่นกันแปปนึง ก็ไปถ่ายรูปห้าแยกชิบูย่าท่ี  Starbucks ชัน้2 คนเยอะมาก ทุกคนขึน้มา

ถ่ายรูป5555 มันเป็น Landmark ส าหรับนักท่องเท่ียวไปซะแล้ว ไปต่อกันท่ีIkebukoro เดินช้อปปิ้งกันแปปนึง ก็ไป 

Ueno กันต่อ ร้านดิสน่ีย์คือน่ารักมากมีผลต่อจิตใจสูงมาก5555 น่าซือ้ไปหมดทุกอย่าง อยากเหมาทัง้ร้านกลบัไทย 6 

โมงแล้วเลยแยกกนักบัเพ่ือนท่ี ABK เพราะมีจะไปกินกนัตอ่ กลบัมาท่ี Kokubunji เวลาทุม่กวา่ๆ ไปกินร้านเนือ้ยา่งท่ีเคน

ตะพาร์ทไทม์อยู่ เขายุ่งมาก วิ่งอยู่คนเดียวทัง้ชัน้ อยากเข้าไปช่วยมาก55555 เนือ้อร่อยสมกับราคามากค่ะ  น า้แก้ว

สดุท้ายอร่อยสดุ คือเราสัง่ไง แตพ่อบอกว่าอร่อยทกุคนก็ชิมกนัไง พอเราจะกินก็โดนคนอ่ืนแยง่กินไง เลยได้กินน้อยสดุไง 

ไม่งอนเลยจริงๆ ไม่เลยยย55555 กินกันเสร็จก็เกือบ4ทุ่ม นัดเจอกับคนไทยท่ีเจอกันวันก่อนท่ี Kokubunji ซือ้ขนมมา

ฝากเต็มเลย กลบัไทยเม่ือไรเด๋ียวเลีย้งคืนนะนายยย คยุกนัไปสกัพกั ก็แยกย้ายกนั เพราะพรุ่งนีเ้ขามีเรียนเช้า กลบัมาท่ี 

Takanodai แวะไปซุปเปอร์ก่อนจะไม่ได้มากนัอีก ได้กินHaagen-Dazs รสใหม่ มนัดีอีกแล้วอ่ะ บอกแล้วดีทกุย่ีห้อจริงๆ

55555 ในไทยควรเอารสนีเ้ข้ามาบ้าง คอ่ยๆกนัเดินกลบัหอพร้อมซึมซบับรรยากาศแถวนัน้ จะไม่ได้มาแถวนีอี้กแล้วนะ 

ไม่ชอบเลยความรู้สึกท่ีต้องจากลา แต่งานเลีย้งย่อมมีวนัเลิกลาเสมอ กลบัมาถึงหอก็เท่ียงคืนกว่าแล้ว กว่าจะอาบน า้ 

คยุโทรศพัท์เสร็จเกือบตี 3 ตอนแรกวา่จะจดัของเลย แตไ่มไ่หวคะ่ง่วง สลบบบบ คอ่ยจดักระเป๋าพรุ่งนีเ้นอะ 



 

 

 

 

 

 

30/5/16 ต่ืนมาแบบง่วงๆ นัง่จดัของอยู่นานกว่าจะปิดกระเป๋าลง เหลือของไว้ให้น้องๆปีหน้าเต็มเลยคะ่ในห้อง55555  

ห้อง409 นะน้องนะ ทิง้ขยะกนัเป็นรอบสดุท้าย ก็ยงัจ าไม่ได้อยูดี่วา่ถงัไหนเอาไว้ทิง้อะไร55555 ลงไปรอรถบสัมารับตอน 

12.00 น. เรียวเฮแวะมาให้พดัเป็นท่ีระลึก น่าร้ากก5555 ถ่ายรูปกนัเล็กน้อย Tajima Sensei ก็มาส่งพวกเราด้วยเช่นกนั 

ให้ของฝากคณุลงุเจ้าของหอ โบกมืออ าลากนัเป็นท่ีเรียบร้อย 12.30 น. เราก็ขึน้รถบสักนัไป Narita ฝนตกปรอยๆ เข้ากบั

บรรยากาศไปอีกกกก55555 ท าให้วนันีอ้ากาศเย็นๆ พอพวกเราถึงสนามบินก็เข้าไปช้อปของฝากกนัตอ่จ้า5555 แวะหา

ของกินรองท้องกนันิดหน่อย แล้วก็ขึน้เคร่ืองกนั ไฟลท์นีค้นน้อย เลยเหลือท่ีเยอะ พ่ีแอร์ใจดีเลยให้ย้ายท่ีนัง่ได้5555 ได้

แพนงหมกูบัไอศกรีมชาเขียว เป็นอาหารเย็น ขอบคณุผู้สนบัสนนุอาหารในมือ้นีจ้ากการบินไทย นอนดหูนงัฟังเพลงไป

เร่ือยๆ แปปๆก็ถึงไทยจ้า ค าแรกท่ีทกุคนพดูคือ ร้อน! ขนาดกลบัมาตอนกลางคืนนะเน่ีย สวสัดีอากาศ30กวา่องศา ไมไ่ด้

เจอกนันาน55555 เคร่ืองลงก่อนเวลาท่ีก าหนด แตก็่รอกระเป๋ากนันาน ของเราใบสดุท้ายเลยจ้า55555 ก่อนแยกย้ายกนั

ก็แวะถ่ายรูปกนัเล็กน้อย เจอกนัท่ีมอนะหนูๆ  แล้วเราจะคดิถึงเธอนะญ่ีปุ่ น♥       
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