Diary of JOY at Tokyo Keizai University
8-30 May 2016
8/5/16 เครื่ องบินออกตอน 23.50 น. โดยประมาณที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นัดเจอกันตอน 21.00 น. อ.น ้าพรมาส่ง
ถ่ายรูปกันเล็กน้ อย อาลาครอบครัวกันเรี ยบร้ อยก็เข้ าไปเช็คอิน เจอขบวนแฟนคลับจุงกิ เต็มกระจกไปหมด พวกนางมา
เกาะรอตังแต่
้ เย็นๆแล้ วก็จะเกาะกันต่อไปทังๆที
้ ่ จงุ กิเข้ าไปข้ างในแล้ ว5555 พวกเราเข้ ามานัง่ รอข้ างใน แต่เก้ าอี ้เต็มเลย
ต้ องนัง่ พื ้นกัน นับเป็ นการเริ่มต้ นที่ดีคะ่ ได้ นงั่ ริมหน้ าต่าง ฟั งเพลงไปพลาง หลับไปพลาง เล่นเกมส์ไปพลางๆ

9/5/16 ตอนประมาณ 6 โมงเช้ า แอร์ ก็ได้ นาอาหารเช้ ามาเสริ ฟเป็ นบะหมี่ซีฟ้ ดู เค็มดีคะ่ ครัวซองอร่อย กรอบมาก แล้ ว
เราก็มาถึงสนามบินนาริ ตะ เย่ อากาศดีมาก ชอบบบ คนเยอะมากต่างชาติเต็มไปหมด กว่าจะได้ เข้ าไปตรวจตม. คน
ที่มายืนรับพวกเราคงรอจนเบื่อ จากสนามบินไปที่หอใช้ เวลาประมาณ 3 ชัง่ โมง หลับบนรถบัสกันต่ออีกแปปก็ถึงหอ คุณ
ลุงเจ้ าของหอน่ารัก สอนวิธีการแยกขยะ งงไปอีก จ้ า มีหลายถังเหลือเกิน ถามว่าจาได้ ไหม บอกเลยว่าไม่555 พอสอน
เสร็ จก็แยกย้ ายกันไปเก็บข้ าวของ พวกเราได้ อยู่ชน4
ั ้ ในห้ องดีงามมาก มีห้องครัวในตัวด้ วย ห้ องเล็กๆ อบอุ่น มีผ้ หู ญิง
คนนึงชื่อ Coco มาช่วยพาพวกเราไปซุปเปอร์ อยู่ไกลมากกก เดินไปบ่นไป ฝนตกพร่ าๆทังวั
้ น ธรรมชาติน่าถ่ายรูปมาก
เขียวขจีสุดๆ มื ้อแรกที่เราได้ กินกันที่ญี่ปนก็
ุ่ คือ...ผัดมาม่าค่ะ555 แล้ วก็ตามด้ วยเอแคร์ ไส้ เยอะมาก มันดีมากแกรร้

พักผ่อนกันอีกเล็กน้ อย นัดกันออกไปหาข้ าวเย็นกินกันตอน1ทุ่ม เดินกันงงๆ เพราะยังไม่ร้ ู จกั เส้ นทาง แล้ วก็ได้ ร้านใน
ที่สดุ เป็ นร้ านอยู่แถวสถานีรถไฟ Takanodai แวะซื ้อของมาทาอาหารเป็ นมื ้อเช้ า กลับเข้ าหอ เจอคนไทยนันก็
้ คือ พี่โบ้ ท
เฉยเลย ทักทายๆกัน แล้ วก็แยกย้ ายกันไปนอน

10/5/16 Itabashi Sensei นัดเจอกันที่ล้อบบี ้ตอน9.00น. นาบัตร Suica มาให้ และพาไปมหาวิทยาลัยโดยการนัง่ รถบัส
แล้ วก็ตอ่ ด้ วยการเดินและเดิน และจบด้ วยการเดินขึ ้นเขา เหนื่อยมาก พอไปถึงก็ให้ ไปนัง่ รอที่ห้องรับรองเด็กต่างชาติ มี
คนมาแนะนาประวัติคร่ าวๆของมอ และแจกบัตรนักศึกษาชัว่ คราวให้ พร้ อมทัง้ แนะนามหาลัยในละแวกใกล้ เคียงอีก
ด้ วย ข้ าวเที่ยงกินที่โรงอาหาร คนเยอะมากกก กินแกงกะหรี่ อร่อยใช้ ได้ ๆ ตอนบ่ายมีการแบ่งกลุม่ ให้ นกั เรี ยนญี่ปนพาชม
ุ่
ในมอ รุ่นพี่น่ารัก ชวนคุยตลอด เลี ้ยงหวานเย็นเราด้ วย ไม่คิดว่าจะไม่เจอกันแล้ ว เลยไม่ได้ ขอไลน์ไว้ ติดต่อ เสี ยใจเบาๆ
กลับมาในห้ องให้ ช่วยกัน Discuss เรื่ อง Convenience Store ระหว่างที่ไทยกับญี่ปนว่
ุ่ าต่างกันอย่างไร คุยกันไม่ร้ ูเรื่ อง
เลย... แต่คยุ เรื่ องไร้ สาระกันรู้เรื่ องนะ5555555 ตอนเย็นมี Welcome Party อาหารเยอะมาก คนก็เยอะมากด้ วยเช่นกัน
เขามีให้ แก้ วน ้าเป็ นที่ระลึกด้ วย จับกลุม่ คุยกันสนุกสนานเฮฮา เดินทางกลับหอพร้ อมCoco ด้ วยรถไฟ ปวดไหล่มมากกก

11/5/16 ตื่นกันแต่เช้ าตรู่เพื่อจะไปกินข้ าวเช้ า 100 เยน ที่มอ ปรากฏว่า เขาปิ ด 8.50 น. เราเข้ าใจกันว่าปิ ดตอน 9.00 น.
อดกินจ้ า5555 เลยต้ องกินของในร้ านขายของข้ างโรงอาหารแทน Join Program เราได้ นาชาไทยในรสชาติตา่ งๆไปให้
เขาชิม อาทิ องุ่น เก๊ กฮวย ลิ ้นจี่ เป็ นต้ น พวกเขาตื่นเต้ นมาก ตื่นเต้ นกับ pretz รสลาบด้ วยเช่นกัน55555 และเราก็ได้ ชิม
ชาของเขา ชาของเขาจะจืดๆ และเขาก็ บอกว่าชาไทยหวานมาก ตอนบ่ายไปสวนชาชื่อ Matsumoto นัง่ รถไฟไปกับ
Itabashi Sensei พาไปดูเครื่ องจักรในการบดใบชา และชงชาให้ กิน ไม่อร่ อยอย่างแรง น้ องบอกรสเหมือนปู55555 พอ
ให้ ชิมชาเสร็จก็พาไปเข้ าร้ านขายชาของเขาSensei ซื ้อเกือบทุกอย่างที่เขาขาย เราเลยไม่ต้องซื ้อกันเยอะ ซื ้อของกันเสร็ จ
เขาก็แจกถุงพลาสติกให้ พวกเราคนละใบ ให้ ไปเด็ด ยอดชากัน เราก็ไปเด็ดๆกันพอเป็ นพิธีคนละนิดๆหน่อยๆ Itabashi
Sensei บอกว่านี ้เป็ นโอกาสที่หาได้ ยาก เขาจึงเด็ดได้ เต็มถุงเลยยย555555 แล้ วเราก็แยกย้ ายกันกลับ แวะกินร้ านโซบะ
แถวๆหอ ร้ านเล็กๆแต่ปริมาณไม่เล็กนะคะ อิ่มตัวจะแตก พรุ่งนี ้มีเรี ยน 9.00 น. เราจะไปกินข้ าวเช้ า 100 เยนกัน

12/5/16 ณ เวลา 05.30 น. หรื อ 03.30 น.ที่ประเทศไทย แสงแดดยามเช้ าได้ สาดส่องลอดหน้ าต่างเข้ ามาภายในห้ อง
และกระทบเข้ าที่ดวงตาของจอยอย่างจัง... ตื่นเลยค่า55555 อยูไ่ ทยไม่เคยตื่นเช้ าขนาดนี ้มาก่อน และเราก็ได้ กินข้ าวเช้ า
100 เยนกันในที่สดุ คลีนมากๆ จืดมากๆด้ วยเช่นกัน กินทุกมื ้อแบบนี บ้ วกกับการเดินขึ ้นเขามาเรี ยนทุกวัน คือผอมชัวร์ ๆ
ตอนเช้ าเรี ยนภาษาญี่ปนกั
ุ่ บ Maeda Sensei น่ารักมาก ใจดี สวยด้ วย เขาให้ แนะนาตัวและทาโปสเตอร์ เอาไว้ แปะตรง
ทางเดินมอของเขา และในโปสเตอร์ นนก็
ั ้ มีหน้ าของพวกเราด้ วย เย่... เรี ยนถึงเที่ยงก็เดินไปกินร้ านเบอร์ เกอร์ กนั ตอน
บ่ายไปNakano เป็ นแหล่งอนิเมะ... สาวๆอย่างเราเลยไปเดินหาที่ถ่ายรูปและหาของกินกัน55555 สูญเสียไปเท่าไรแล้ ว
กับคาว่าชากาปอง ตู้ไหนน่ารักหมุนมันเข้ าไปค่ะ กลับมาหอก็เย็นแล้ ว วันนี ้ฮอตมากค่ะ คนโทรมาคุยมากกว่า 5 คน คือ
เราก็ตื่นเช้ าไหมล่ะทุกคน ปล่อยเราไปนอนเถิด หนูง่วงงง

13/5/16 เช้ านีเ้ ราจะได้ ใส่ชุดยูกาตะกัน เย่ เตรี ยมกล้ องไปพร้ อมครับ ปรากฏตอนจะถ่ายรู ป เปิ ดไม่ติดจ้ า คือร๊ ายย
เสียใจไปอีก ต้ องพึ่งกล้ องคนอื่นแทน แง วิธีการใส่ชดุ นันยุ
้ ่งยากมาก และใช้ เวลานานมาก พวกผู้ ชายแต่งกันเสร็ จนาน
มากแล้ ว ผู้หญิงยังแต่งไม่เสร็ จ55555 แต่ใส่แล้ วสวย ชอบค่ะ อิ ้ ถ่ายรูปเล่นกัน ทัว่ มอ คนญี่ปนก็
ุ่ มองกันแบบงงๆ ว่าพวก
นี ้มันทาอะไรกัน5555 ตอนบ่ายมีให้ จดั ดอกไม้ ต้ องจัดให้ เป็ นรู ปสามเหลี่ยมและต้ องค่อยๆคิดค่อยๆปั ก แต่พวกเรานัน้
จัดกัน 5 นาทีเสร็จค่ะ... ศิลปะล ้าเลิศกันทุกคน จัดเสร็จเขาก็ให้ ทกุ คนยกดอกไม้ ไปวางตามที่ตา่ งๆในมหาวิทยาลัย ตอน
เย็นมีเรี ยนรู้เกี่ยวกับพิธีชงชานิดหน่อยว่าวิธีการเป็ นอย่างไรบ้ าง ขนมอร่อยอีกแล้ ว ขนมประเทศนี่เขาดีจริงๆ5555555

14/5/16 ตื่นมาแบบมึนๆ วันนี ้ได้ เข้ าเมืองแล้ วจ้ า เริ่ มจาก Shinjuku และต่อด้ วย Harajuku เพื่อไปเดินงานThai Festival
ไม่ร้ ูงานของคนหรื องานของสุนขั สุนขั เต็มไปหมดเลย มีแต่พนั ธุ์น่ารักๆ คนเยอะมากทังชาวไทยและชาวญี
้
่ปนุ่ แต่พวก
เราไม่ได้ กินอาหารไทยกันเพราะแถวยาวมาก ขี ้เกี ยจต่อแถว5555 จากนัน้ แวะไปถ่ายรู ปกันที่ศาลเจ้ าเมจิ แต่เขาปิ ด
ปรับปรุง555 มีคนมาแต่งงานที่นี่ตงั ้ 2 คูแ่ หน่ะ ปลาบปลื ้มได้ ร่วมเป็ นศักขีพยานกับพวกเขา55555 ต่อกันด้ วยShibuya
ไปถ่ายรู ปกับรู ปปั น้ ฮาจิ โกะ และก็ นัดเจอเพื่ อนที่ ABK ตอนกลางคืนอากาศดีม าก ในเมื องวุ่นวายเหลื อเกิ น ผู้คน
มากมาย เดินกันมาทังวั
้ นแล้ ว เรากลับบ้ านนอกของเราไปพักผ่อนกันเถิด

15/5/16 วันนี ้แยกกันเป็ น2กลุ่ม มาญี่ ปนเราก็
ุ่
ต้องได้ รองเท้ ากลับไปใช่ไหมคะทุกคน วันนี พ้ วกเราเลยจะไปตามล่าหา
รองเท้ ากัน เริ่ มต้ นที่ Kichijoji ไม่เจอรองเท้ าแต่ได้ ของจากร้ าน Daiso คือไร55555 แต่ Daiso สาขานี ้ใหญ่มาก โดนไป
เยอะอยู่ ต่อด้ วยไปหาร้ านรองเท้ าให้ น้องที่ Harajuku ในร้ านมีแต่คนไทย คนไทยเต็มไปหมดเลย น้ องได้ รองเท้ ามา
จานวนหนึง่ คูถ่ ้ วน เย่ พี่ๆยังคงไม่ได้ รองเท้ า5555 แวะไปช้ อปเสื ้อผ้ ากันเล็กน้ อยที่ร้าน GU มันดีอีกแล้ ว แต่เวลามีไม่มาก
เลยอยู่ได้ ไม่นาน ต่อกันด้ วยที่ Ameyoko ของเยอะมากทัง้ ของกินและของใช้ นักท่องเที่ยวก็เยอะ เมล่อนอร่ อย และ
เกือบจะได้ รองเท้ าแล้ ว แต่ไม่มีไซส์ เสียใจหนักมาก เริ่ มหิวกันแล้ วเลยไปกินข้ าวหน้ าปลาดิบที่ขึ ้นชื่อหนักหนา ก็อร่อย
อยู่ๆ แต่ที่เด็ดคือร้ านทาโกะยากิข้างๆจ้ า เด็ดจริ งอันนี ้ คนต่อคิวกันยาวเป็ นหางว่าว ทากันสดๆร้ อนๆ อร่อย ฟิ นนน กิน
กันเสร็จก็แวะไปซื ้อรองเท้ าของเพื่อน แล้ วก็กลับหอกัน สงสารน้ องเดินกันเยอะมากวันนี ้ พี่ขอโทษ555555

16/5/16 วันนี ้เรี ยนภาษาญี่ปนุ่ ตอนแรกตกลงกันไว้ ว่าจะออกจากหอกันตอน 8.00น. ปรากฏว่ามีคนมาเคาะประตูตอน
6.00น..... เราเลยออกกันเช้ าเกินไป ทุกคนจึงมีความงอแงงัวเงียง่วงนอนกันเกือบทังวั
้ น กินข้ าวเช้ า 100 เยนที่มอ วันนี ้
เป็ นแซลมอนแทนมีทบอล นัง่ กินกับเงียบๆ พร้ อมกับความง่วงนอน Maeda Sensei ให้ อดั วีดีโอแนะนาตัวเอง และถาม
ว่าอยากไปที่ไหน จากนันก็
้ เรี ยนเกี่ยวกับศัพท์เรื่ องเครื่ องดื่มและภาชนะต่างๆรวมถึงรสชาติอาหารด้ วย ตอนเที่ยงกิน
ราเมงในมอ คนต่อแถวเยอะมาก ป้าๆค่อยๆลวกเส้ นที่ละชามๆ คนอื่นที่สงั่ ข้ าวกินกันหมดแล้ ว เราเพิ่งจะได้ ราเมง5555
ให้ เยอะมาก รสชาติก็ญี่ปนมาก
ุ่
กินไม่หมดต้ องให้ เพื่อนช่วยกิน ตอนบ่ายเรี ยนการตลาดกับ Tajima Sensei สอนเป็ น
ภาษาอังกฤษสนุกสนาน เรี ยนได้ แค่เรื่ องสองเรื่ องก็หมดเวลาแล้ ว เลิกเรี ยนพวกเราก็ไปแวะซื ้อของที่ห้าง Seiyu อยูแ่ ถวๆ
สถานีรถไฟ Kokubunji เป็ นห้ างที่ของถูกมาก มี 2 ชัน้ ของกินเยอะแยะเต็มไปหมด เนื่องจากว่าว่างตอนกลางคืนเลย
เดินออกไปซุปเปอร์ ซื ้อของลดราคาอิ ้ ได้ ข้าวหน้ าปลาไหล เทมปูระ ซูชิ ซาชิมิ และอื่นๆอีกมากมายกลับมา ตอนแรกว่า
จะเก็บไว้ กินเป็ นอาหารเช้ ากัน แต่พอเดินกลับถึงหอก็กินกัน ณ ตอนนันเลย55555
้

17/5/16 วันนีฝ้ นตกเบาๆบางๆ อากาศเลยหนาวนิดหน่อย ตอนเช้ าเรี ยนบัญชีญี่ปนกั
ุ่ บ Itabashi Sensei บัญชีเขาก็
คล้ ายๆกับของเรา สนุกสนาน ชอบๆ มีให้ ออกไปเขียนรายรับ-รายจ่ายของตัวเองที่ญี่ปนหน้
ุ่ าห้ องด้ วย555 ตอนเที่ยงกิน
ข้ าวหน้ าหมูราดซอสอะไรไม่ร้ ูหวานๆ อร่อยดี วันนี ้เลิกเร็ ว และไม่ได้ มีแผนจะไปไหนกันต่อ จึงกลับหอมาพักผ่อนกัน แล้ ว
ก็ตื่นไปเดินซื ้อของที่ซูปเปอร์ ตอนกลางคืนอีกครัง้ 5555

18/5/16 ตอนเช้ าเรี ยนพวกประวัติของเทคโนโลยี กับ Shibata Sensei ต่อด้ วย Join Program และก็ ได้ ค้นพบว่าคน
ญี่ปนในกลุ
ุ่
่มของเรานันพู
้ ดอังกฤษได้ น้อยสุดจากทุกกลุ่มเลยจ้ า เศร้ าไปอีก แต่ไม่เป็ นไรค่ะ เราจะสู้ ! รอดไม่รอดนี่อีก
เรื่ องนึง5555 ตอนเที่ยงออกมากินร้ านโซบะเป็ นร้ านเล็กๆ แต่ให้ เยอะมากอีกแล้ ว ร้ านโซบะทุกร้ านจะให้ เยอะใช่ไหมคะ
ตอบ5555 อิ่มมากกกก กลับขึ ้นเขาไปในมอได้ เรี ยนภาษาไทยจ้ า555 อาจารย์เป็ นคนญี่ปนที
ุ่ ่เรี ยนภาษาไทยมามากกว่า
10ปี จึงพูดได้ อย่างคล่องแคล่ว หน้ าตาก็เริ่ มเหมือนคนไทยแล้ วด้ วยเช่นกัน555 อาจารย์ให้ พวกเราช่วยสอนคนญี่ ปนุ่
ออกเสียงพยัญชนะต่างๆ กลุ่มเราน่ารักมาก ปลื ้มมม คนญี่ปุ่ นพูด ง งูไม่คอ่ ยได้ กัน สอนไปฮาไป สนุกสนาน ปลื ้มมาก
แลกไลน์กนั อย่างไว5555 ตอนเย็นชวนเพื่อนคนญี่ปนมาที
ุ่
่หอ พวกเราทาอาหารไทยให้ กิน มีลาบ กระเพราที่ใส่แครอท?
ไก่กระเทียม และแกงส้ มที่หน้ าตาเหมือนแกงเลียง55555555 เขาบอกอร่ อยมากกก และพวกเราก็ได้ กินข้ าวเย็นเป็ น
กับข้ าวที่พวกเขากินไม่หมดนันเอง55555
้
เล่นไพ่กนั นิดหน่อยแล้ วก็เดินไปส่งพวกเขาที่สถานีรถไฟ Takanodai พวกเรา
จึงเดินเลยไปแวะซุ ปเปอร์ กันซะหน่อย แต่ว่าเราคงไปดึกเกิ นไป ไม่ค่อยเหลืออะไรให้ ซื ้อเลย(ของลดราคาโดนซือ้ ไป
หมดแล้ ว) ได้ แซนวิชกลับมาแค่อนั เดียว แง

19/5/16 เรี ยนภาษาญี่ปนุ่ ให้ ทาโปสเตอร์ เกี่ยวกับอาหารไทย กลุ่มเราได้ เรื่ องก๋วยเตี๋ยว และได้ เรี ยวเฮมาช่วยเขียนคันจิ
ให้ 55555 ตอนบ่ายไปพรี เซ้ นให้ เพื่อนอีกห้ องนึงฟั ง... พีคไปอีก พูดมัว่ มาก5555 เพื่อนในกลุ่ม คลาสนีก้ ็น่ารักอีกแล้ ว
ชวนคุยตลอด แซวนู้นแซวนี ้ เฮฮา ขาไม่หยุด ได้ คยุ กันแปปเดียว Sensei ก็ไล่พวกเราออกไป เพราะพวกเขาจะเรี ยนกัน
ต่อ55555 แลกไลน์กนั ไม่ทนั อีกแล้ ว ทาไมพลาดบ่อยขนาดนี ้ แง เสียใจ เนื่องจากว่าวันนี ้เลิกกันเร็ว14.00 น. วันนี ้เลยไป
Tokyo Sky Tree กัน นัง่ รถไฟหลายต่อมากก ก็เข้ าเมืองนี่เนอะ เรามันเด็กบ้ านนอกต้ องทาใจ55555 กว่าจะถึงง่วงมาก
ไม่ได้ ขึ ้นไปข้ างบน แต่ได้ ของฝากกลับมาแทน5555 ร้ านอาหารในนันเยอะมาก
้
ร้ านของฝาก ร้ านขนมเต็มไปหมด ถ้ ามี
เวลาอีกนิดคงจะดี มือ้ เย็นเรากินทงคัตสึร้านแถวนัน้ แล้ วก็แวะซื ้อเค้ กกลับมากินที่หอ แพคเกจดีงามมาก ปลืม้ ม แต่
รสชาติเฉยๆนะ55555 แล้ วเราก็กลับมากันในตึกใหม่ ไปเล่นชากาปองกันอีกแล้ ว มันเป็ นตู้ของ Zootopia น้ องอยากได้
Nick แต่หมุนยังไงก้ ได้ Flash ฮาไปอีก555555555 ขนาดมีอีกครอบครัวนึงมาหมุนครอบครัวนันก็
้ ยงั ได้ Flash แต่เขา
เล่นรอบเดียวไง พวกเรา 3 คนยังไม่หยุดไง ไปหมุนอีก ก็ยงั คงได้ แต่ Flash5555555555 จนเหรี ยญ 100 เยนหมด ถึง
เลิกเล่นกัน เริ่มดึกแล้ วเราเลยกลับหอกัน

20/5/16 ตื่นเช้ าตรู่ ไ ปที่ สถานี Kokubunji เวลา 8 โมงเช้ า เพราะว่าต้ องไปโรงงาน Kirin ไปกับเพื่ อนชาวญี่ ปุ่นและ
Shibata Sensei จากที่ๆเราอยู่บ้านนอกอยู่แล้ วนั่งออกไปไกลกว่าเดิมค่ะ ใช้ เวลาการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง หลับกัน
เพลิน Kirin เป็ นโรงงานผลิตชาชื่อดังในญี่ ปนุ่ มีชาหลายชนิดเลย พวกเราได้ เข้ าไปดูกระบวนการผลิต แล้ ว เขาก็มีให้
ตอบคาถามโดยการเดินหาคาตอบจากอีกห้ องนึง พวกเราก็ได้ คาตอบนะ ได้ คาตอบจากคนญี่ปน5555
ุ่
ได้ ของที่ระลึกมา
เป็ นชาลิมิเต็ดนะเหว่ย มีฉลากเป็ นหน้ าพวกเรา เย่ พอเดินดูจากอีกห้ องนึงเสร็ จ เขาก็ให้ เราไปกดตู้ชากินได้ ฟรี 2 รส
Sensei บอกให้ ลองชาพีช เพราะว่าข้ างนอกหายาก เราก็เชื่อค่ะ ไปกดชาพีชกับชากาแฟมา ชาพีชรสหอมๆ ชากาแฟก็
กาแฟดี555555 ชานมกระป๋ องอร่ อยมากๆ แต่ข้า งนอกก็ ไ ม่ค่อยมี ส่วนใหญ่ จ ะมี แ บบขวดพลาสติก จากนัน้ ก็ ใ ห้
ออกแบบชาในจินตนาการ...55555 พอดูโรงงานเสร็ จ เราก็ไปกินข้ าวที่คาเฟ่ แถวนัน้ Sensei ต้ องไปต่อเลยปล่อยพวก
เราไว้ กบั เพื่อนๆชาวญี่ปนุ่ ได้ กินเซ็ตอาหารกลางวัน แต่อนั ที่อยากกินกันดันหมดค่ะ55555 เหลืออยูอ่ นั เดียวเลยต้ องกิน

อันนัน้ เพื่อนๆดูแลดีมาก ยกน ้า ยกซุปมาให้ จ่ายค่าอาหารที่เป็ นเศษให้ ด้วย น่าร้ า กกก กินเสร็ จก็แยกย้ ายกัน เรากับ
เพื่อนอีกคนนึงไปตามหารองเท้ ากันต่อที่ห้าง AION สาขาไรไม่ร้ ูลืม...555555 เพื่อนไปตามหารองเท้ าให้ แม่กะพี่สาวได้
กลับมาเต็ม เราก็ได้ ด้วยเช่นกัน น ้าตาจะไหลลล แอบไม่ใช่สีที่อยากได้ แต่ก็โอเค ในไทยไม่มีคนใส่เป็ นโอเค5555 กลับมา
กินร้ านทงคัตสึแถวหอ มันดีมากแกร้ ร้ านเล็กๆสไตล์ญี่ปนแท้
ุ่ ๆ คุณลุงทาคุณป้าเสริ ฟ ทงคัตสึเด็ดมาก กรอบมากๆ แต่
ถ้ ากินทุกวันได้ เจ็บคอแน่ๆ5555 เรากินออมเลต อิ่มมาก ทาไมชอบให้ กนั เยอะ5555 เป็ นอีกมื ้อที่น่าประทับใจอิ ้ กลับมา
วางของที่ห้องและชาร์ ตแบตกันนิดนึงที่หอแล้ วออกไปกันต่อค่ะ กลัวไม่ค้ มุ 5555 ยาวไปครับยาวไป ไป Ikebukuro กัน
ต่อเป็ นย่านกลางคืนจริ งไรจริ ง คนเมาเต็มไปหมด55555 ไปอยู่ใน Game Center กันนานมาก หมดไปหลายพันเยน
ไม่ได้ อะไรติดมือออกมาเลยค้ า รู้สึกเสียใจ เราทาอะไรลงไป... คุณลุงข้ างๆเล่นแค่ 3 รอบได้ หมีพหู ์เฉ้ ย ความยุตธิ รรมอยู่
ที่ไหนนน แง พอค่ะเลิกเล่นๆ กลับหอกันดีก ว่า ระหว่างทางก็เจอคนเมานัง่ อยู่ตามสถานี55555 แล้ วพวกเราก็ ถึงหอกัน
ตอนเที่ยงคืนกว่า5555

21/5/16 วันนี ้ไปบ้ านTajima Sensei มี Coco พาไป เขานัด10โมง เราแอบไปกันเลทนิดนึง แต่พ อไปถึง Sensei ก็ยงั ไม่
มา5555 เดินทางกันด้ วยรถบัสไปที่บ้าน Sensei พาแวะวัดและศาลเจ้ าแถวบ้ านก่อนที่จะพาเข้ าบ้ าน บ้ านเป็ นคอนโด
อยู่ชน3
ั ้ ห้ องไม่ใหญ่มาก มีสนุ ขั อยู่2ตัว ซนมากวิ่งไปทัว่ แต่พวกนางดุเลยไม่ได้ เล่นด้ วย5555 ภรรยา Sensei ทาอาหาร
เตรี ยมไว้ ให้ หลายอยากมาก พอกินข้ าวกันเสร็จก็ให้ ดหู ้ องของลูกคนเล็ก น้ องเป็ นโอตาคุ ห้ องเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยมาก
หนังสือการ์ ตูนเพียบ ได้ เจอหน้ าน้ องแปปนึง น่ารักมาก เรี ยบร้ อยมาก ป้าๆปลืม้ 55555 อยู่ในบ้ านถึงเกื อบ 4 โมงก็
ออกไป Nakano กันต่อ มีเพื่อนชาวญี่ ปนมาร่
ุ่
วมแจมด้ วย แต่แยกกันเดินแล้ วจะมากันทาไม555555 ได้ ของฝากนิด
หน่อย แล้ วก็แยกย้ ายกันกลับ เพราะฝนจะตก

22/5/16 ได้ ตื่นสายสุดวันแรกค่า 9.30 น. 5555 ตอนแรกนัดกะเพื่อนที่ ABK ไว้ แต่เพื่อนติดทางานเลยอดเจอ ฉายเดี่ยว
เลยคับผม! เริ่ มจากไป Asakusa คนเยอะมาก ของกินก็ เยอะมากเช่นกัน มี ที่ให้ เดินเยอะมาก เดินวนไปค่ะ ของกิน
อร่อยๆทังนั
้ น้ อยากกินอีกกก มีร้านเมล่อนปั ง อยู่ประมาณ3-5 ร้ าน เป็ นของขึ ้นชื่อของเขา แต่คนไทยน่าจะไม่คอ่ ยชอบ
เพราะมันไม่มีไส้ (หรื อเราไม่ชอบคนเดียว5555) เป็ นขนมปั งเปล่าๆ เคลือบน ้าตาล กรอบนอกนุ่มใน เดินจนถึงบ่ายๆ ได้
ของฝากกลับมาพอประมาณ ก็ไปต่อกันที่ Harajuku คนอย่างกะหนอน มีทกุ ชนชาติไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปนุ่ เพลินมาก แวะ
มันทุก ร้ าน5555 มี ร้านเครปตามทางเรื่ อ ยๆ แวะ Wego แปปนึง แล้ ว ก็ ค้น พบว่าเข้ า ไม่ถึ ง ค่ะ เราคงไปกันไม่ไ ด้ กับ
Harajuku Style 55555 เดินยันห้ างข้ างหน้ าปิ ด ถึงจะรู้ ตวั ว่าควรกลับ ได้ เสื ้อผ้ ากลับมาเต็มเลย เย่ แวะกินร้ านราเมง
แถวนัน้ ก่อนกลับหอ คนขายใจดี ชวนคุยนิดหน่อย ให้ เยอะอเกน ท้ องจะแตกตาย ฝรั่งข้ างๆคุยกันเสียงดังมาก เสีย
บรรยากาศหมดนะยู พอพวกเขาไปร้ านก็ ส งบ มี แต่เสี ยงซดราเมงแทน5555 นั่ง กิ นอย่างสบายใจ แล้ วก็ กลับหอ
พระจันทร์ วนั นี ้สวยมาก เที่ยวคนเดียวก็ได้ ซมึ ซับบรรยากาศอีกแบบนึง คือมันดี ชอบบบบ

23/5/16 เรี ยนญี่ ปนตอนเช้
ุ่
า ให้ พรี เซ้ นเรื่ องซุปเปอร์ ไทยกับญี่ปนต่
ุ่ างกันอย่างไร ได้ ฮารู กิมาช่วย กินข้ าวเที่ยงกันที่ร้าน
โซบะร้ านเดิม แต่วนั นี ้คนเยอะเลยได้ ช้า กินกันภายใน 5 นาที ปากพองไปอีก แล้ วก็วิ่งไปที่สวนข้ างๆ เพราะมีพิธีชงชา
พอไปถึงสวนก็ต้องจ่ายเงินค่าเข้ าคนละ 150 เยน ต้ นไม้ เยอะแยะเต็มไปหมด บรรยากาศร่มรื่ น มีคณ
ุ ป้าคุณลุงคุณปู่ คุณ
ยายมาเดินชมวิว พวกเราไม่ได้ ชงชากันเองได้ แต่นงั่ ดู55555 ขนมตอนแรกดูเหมือนจะแข็ง แต่พอตอนกัดเข้ าไปอารมณ์
คล้ ายๆวุ้นแก้ วบ้ านเรา ไม่หวานมาก อร่ อย ชาก็ไม่ขมเท่าที่คิด ออกแนวอร่ อยเลยด้ วยซ ้า หรื อว่าเป็ นเพราะมันยังไม่
ละลายหนอ555555 คนที่เข้ าไปนัง่ คนแรกเป็ นคนสาคัญที่สดุ เราเข้ าไปนัง่ คนสุดท้ าย เขาเลยมากระซิบว่าคนสุดท้ ายก็
สาคัญเหมือนกัน เวลาถ้ าในห้ องเกิดเรื่ องอะไร เราจะได้ รอดคนแรก ผิดๆ5555555 เราจะได้ ช่วยและก็บอกคนอื่นให้ มา
ช่วยได้ ทนั Itabashi Sensei พาไปเลี ้ยงซูชิที่ห้าง OIOI ต่อ เย่ บรรยากาศดี อาหารก็ใช้ ได้ มีซูชิผกั ด้ วย55555 แต่เรายัง
อิ่มกันอยูเ่ ลยสัง่ มาแบ่งกัน กินกันเสร็จเราก็กลับหอกัน แต่พอกลับมาถึงหอปุ้ปก็ต้มมาม่ากินปั ป้ จ้ า55555

24/5/16 เป็ นอีกหนึ่งวันที่ต้องตื่นกันแต่เช้ า จริ งๆก็ต้องตื่นเช้ าเกือบทุกวันอ่ะ บ่นทาไม55555 ไปสถานีรถไฟกับCoco
เพื่อที่จะไปโรงงานกันกับเพื่อนชาวญี่ปนุ่ และ Tajima Sensei ไม่ยิ่งใหญ่อย่างที่คิด ที่แรกที่ไปคือ Ito Yokado ที่ Kiba
เป็ นอารมณ์ ห้ า งส่วนตัวของ7-11 ราคาของก็ จ ะถูกกว่า ห้ างอื่ น มาตัง้ ไกล มาดูแ ค่ที่ ว างชา...55555 อธิ บายเป็ น
ภาษาญี่ปนล้
ุ่ วน เด็กไทยงงฮ่ะ แปลไม่ออก ยืนมึนกันไป55555 พอเขาอธิบายเสร็ จก็ให้ เดินซื ้อของในนัน้ ในที่สดุ ก็เจอ
Baskin-Robbins กินรส Popping Shower เคนตะเดินมาหาแล้ วมอง เลยให้ ชิมเขาเลยบอกว่ารสนี ้ขายดีที่สุดในญี่ ปนุ่
คนขายไม่เห็นแนะนาเลย ตาถึงจริ งๆเรา5555 เป็ น flavor of the month ด้ วย จะมีเม็ดเป๊ าะแป๊ ะๆ กินแล้ วจะเหมือนมี
ระเบิดจิ๋วๆ อยู่เต็มปากไปหมด5555 เสร็ จจากที่ Kiba ก็ไปกินข้ าวเที่ยงกินที่ Yosuya เรี ยวเฮพาไปกินข้ าวหน้ าไก่ด้ง เขา
บอกอร่อยมาก อันนี ้ขึ ้นชื่อสุดๆ เป็ นห้ องๆให้ นงั่ ห้ องนึงนัง่ ได้ 4 คน สงสัยลิ ้นเราไม่ถึงกันเองอ่ะ เฉยมากกก555555 กิน
ข้ าวเที่ยงกันเสร็ จก็ไปสานักงานใหญ่ Ito Yokado บริ ษัทใหญ่มาก สวยด้ วย เข้ าไปนัง่ ฟั งบรรยายเกี่ยวกับชาของเขาว่า

ที่มาเป็ นอย่างไร ประโยชน์ มีอะไรบ้ าง เป็ นภาษาญี่ ปนล้
ุ่ วนเช่นกัน หลับสิครับรออะไร... บรรยายเสร็ จก็แจกชาเป็ นที่
ระลึกให้ คนละ 2 ถุง ขอบคุณมากค่ะ 5555 ก่อนจะแยกย้ ายกันกลับ Tajima Sensei สัง่ การบ้ านค่ะ สัง่ ให้ เขียนรายงาน
คนไทยให้ เ ขี ยนเป็ นภาษาอัง กฤษ 2 หน้ า หรื อ ภาษาญี่ ปุ่น 1 หน้ า คนญี่ ปุ่นให้ เขี ยนเป็ นภาษาญี่ ปุ่น 2 หน้ า หรื อ
ภาษาอังกฤษ 1 หน้ า ไหนคือความยุติธรรม555555 เขาไม่ได้ แกล้ งเราใช่ไหมอ่ะ ไม่ได้ เห็นเราหลับเลยสัง่ งานใช่ไหมอ่ะ
ไม่เป็ นไรค่ะ เราสามารถ เรื่ องแถนี ้ถนัด อย่าดูถูกเด็กไทย55555 แล้ วเราก็แยกย้ ายกันกลับ กลับหอมาปั่ นงานกันต่อ
ทาไมอยูๆ่ งานเริ่มเยอะ เอ๊ ะ หรื อเราดองงาน555555

25/5/16 ตอนเช้ า Shibata Sensei ถามว่ า ไปเที่ ย วที่ ไ หนกัน มาแล้ ว บ้ า ง และก็ พ าเดิ น ไปทางข้ า งหลัง มอ
เพิ่ ง รู้ ว่ า มอ มี ท างนี ด้ ้ ว ย5555 พาไปดูวัด กับ ศาลเจ้ า แถวนัน้ สุน ัข น่ า รั ก มาก เด็ ก ๆก็ เ ช่ น กัน 55555 บ้ า นของ
Sensei อยู่ แ ถวนั น้ เวลามามอจึ ง มาทางนี เ้ ป็ นประจา เขาเลยคุ้ น ชิ น ทาง กลับ มาต่อ กัน ที่ Join Program
ค่ะ Itabashi Sensei มี ก ารแกล้ ง ให้ กิ น ชาที่ ช งจากนา้ ส้ ม ดี แ ค่ไ หนที่ ไ ม่ พุ่ ง ใส่ ห น้ า คนอื่ น 55555 Sensei
หัว เราะชอบใจได้ แ กล้ ง จอย Sensei มี ค วามสุข จอยก็ ดี ใ จค่ะ 55555 ตอนเที่ ย งกิ น กัน ในโรงอาหารอี ก เช่ น
เคย เห็ น มี เ มนูใ หม่ ก็ เ ลยลองกดดู ได้ ข้ า วต้ ม เฉยเลยจ้ า 5555 บ๊ ว ยเค็ ม อร่ อ ยๆ ตอนบ่า ยเรี ย นไทย เริ่ ม แอบ
น่ า เบื่ อ นิ ด นึ ง แต่เ พื่ อ นในกลุ่ ม น่ า รั ก เลยสนุก สนานอิ ้ เรี ย นเสร็ จ ก็ น ัด ทาโปรเจคกัน ต่อ นัด กัน ที่ ห้ อ งสมุด
ปรากฏว่ า ห้ อ งเต็ ม ค่ะ ต้ อ งไปใช้ ห้ อ งคอมแทน5555 นั่ง ทากัน ถึ ง 6 โมงกว่ า ก็ ข อกลับ ไปทาต่อ กัน ที่ ห อ เพราะ
หิ ว ข้ า วแล้ ว 555 มิ อ้ เย็ น กิ น Coco Ichibanya แถวสถานี Kokubunji รสชาติ ค ล้ า ยๆที่ ไ ทย ราคาก็ พ อๆกัน
แต่มี เ มนูเ ยอะกว่ า แล้ ว ก็ มี แ กงกะหรี่ ห วานด้ ว ย แต่ไ ม่ ไ ด้ ล อง พนัก งานน่ า รั ก น่ า รั ก ทุก ร้ านจริ ง ๆ กลับ มาหอ
ปั่ น โปรเจคกับ ญี่ ปุ่ นกัน ต่ อ

26/5/16 เรี ยนญี่ปนตอนเช้
ุ่
าอีกเช่นเคย เรี ยนไปสักพักก็ให้ เตรี ยมพรี เซ้ นสาหรับวันพรุ่งนี ้ ให้ ลองเตรี ยมกับคนข้ างๆ ตอน
กลางวันก็กินในโรงอาหารเช่นเคย มีเรี ยวเฮมาร่วมแจมด้ วย ตอนบ่ายได้ เรี ยนกับ Sato Sensei สอน IT ค่ะ สอน Access
หลับกันหมด555 จี ้ไปอีก จริ งๆต้ องเลิก 16.00น. แต่เขาปล่อยก่อน พวกเราเลยกลับมาหอทาโปรเจค และก็เตรี ยมพรี
เซ้ นญี่ปนส
ุ่ าหรับวันพรุ่งนี ้ แล้ วก็ทารายงาน ยาวไปฮ่ะยาวไปปป

27/5/16 ตื่นเช้ าไปพรี เซ้ นกันเถิด Maeda Sensei ให้ ลองซ้ อมพรี เซ้ นในห้ องเรี ยนกันคนละรอบ จากนัน้ ก็ย้ายไปห้ อง
ใหญ่55555 มีตงอั
ั ้ ดวีดีโอด้ วยจ้ า อูห้ วู ว เริ่ มต้ นกันที่เ ปิ ดวิดีโอที่เราแนะนาตัวโดยมีเพลงเซิ ้งเป็ นเพลงประกอบ5555 รู ป
กิจกรรมต่างๆที่ทากันในห้ อง แล้ วก็พรี เซ้ นต์ตามลาดับ Sensei ก็พรี เซ้ นด้ วย Sensei เคยออกทีวีด้วย เก่งสุดๆ แล้ วก็ถึง
คิวเรา ก็ไหวอยู่นาจา หรื อคิดไปเองก็ไม่ร้ ู 5555 พรี เซ้ นกันเสร็ จก็มี การถ่ายรู ปกันเล็กน้ อย และมีกินเบอร์ เกอร์ กันนิด
หน่อย พร้ อมทังขนมอะไรก็
้
ไม่ร้ ู55555 มีค้ กุ กี ้อะไรก็ไม่ร้ ูด้วยเช่นกัน แต่อร่อยดีๆ พรุ่งนี ้ Maeda Sensei ไม่ได้ ไปร่วมงาน
เลี ้ยงด้ วย เลยให้ ของฝากและอาลากันในวันนี ้เลย คุยกับ Sensei สักพักอาลากันเรี ยบร้ อย ก็ย้ายไปเตรี ยมโปรเจคกันต่อ
ที่ห้องคอม อยู่ๆก็มีคนเดินมาทัก คนไทยป่ ะคับ ? ช็อคไปสิ เพิ่งมาเจอคนไทยตอนวันจะกลับแล้ ว ทาไมเพิ่งเจอ55555
เขาต้ องรี บไปเรี ยนต่อ เลยแลกไลน์กันไว้ แล้ วเขาก็จากไป555555 นัง่ เตรี ยมพรี เซ็นต์กับทารายงานกันจนถึง 4 โมง ก็
ออกมากินข้ าวกัน พวกผู้ชายไปกินราเมง สาวๆไปกินร้ านทงคัตสึแถวสถานีรถไฟ มันดีงามมาก ดีจริงๆ น ้าตาจะไหลคือ

มันไม่อมน ้ามัน ไม่มีมนั แทรก มีแต่เนื ้อล้ วนๆ ซอสก็ดี คืออยากกลับไปกินอีก 5555 กินกันเสร็ จก็แวะ Seiyu ซื ้อขนมกัน
เล็กน้ อย เครปกล้ วยดีงามมาก อร่อยมากๆ ถ้ าเจอตังแต่
้ วนั แรกๆ ได้ กินทุกวันแน่ๆ55555 ขากลับนัดกับเพื่อนไว้ ที่สถานี
รถไฟแต่หากันไม่เจอ เจออีกทีตอนลงรถไฟแล้ ว55555 ไอศกรี มที่ญี่ปนดี
ุ่ ทุกอัน ดีทุกยี่ห้อ นี่กินวันละแท่งลองไปเรื่ อย
มันดีมากกกก5555555 กลับมานอนพักผ่อน 3 ชัว่ โมง แล้ วก็ออกไปซุ ปเปอร์ ตอนกลางคืนต่อ กลับมาเตรี ยมพรี เซ้ นต์
โปรเจคสาหรับวันพรุ่งนี ้

28/5/16 วันนี ้ได้ ออกสายเย่55555 นัดกับคนญี่ปนไว้
ุ่ ตอนบ่ายโมง แวะไปซื ้อขนมอุดหนุนคุณป้ากันนิดหน่อยก่อนจะไม่
ได้ มามออี กแล้ ว คิดถึงแย่เลย ซ้ อมพรี เซ้ น กันจนถึง15.00 น. ก็เริ่ มมีผ้ ใู หญ่เข้ ามา Tajima Sensei ติดภารกิจเดี๋ยวค่อย
ตามไปตอนกินเลี ้ยง Itabashi Sensei มาสายเช่นเคย5555 กลุ่มเราพรี เซ้ นกลุม่ แรกจ้ า ตอนแรกนึกว่าจะไม่รอด ปรากฏ
รอดเว้ ยแกร้ ดีใจ5555 เขาชอบแนวความคิดของกลุม่ เราอิ ้ๆ กลุ่มที่เหลือโดนถามกันเยอะมาก พรี เซ้ นเสร็จต้ องดมยาดม
กันเลยทีเดียว พอพรี เซ้ นกันเสร็ จทุกกลุ่มแล้ วก็นงั่ รอเวลาไปกินเลี ้ยง คนญี่ปนเพิ
ุ่ ่งจะมานัง่ ทารายงานกัน555555 ไปกิน
ร้ านแถวสถานีรถไฟ เป็ นร้ านนัง่ ดริ ง้ ค์ อาหารเค็มทุกจาน ไก่ทอดก็เช่นกัน แต่คนญี่ ปนบอกว่
ุ่
าเผ็ดพริ กไทย โถ่วว พวก
ผู้ชายกินเบียร์ กนั แล้ วคนญี่ ปนก็
ุ่ เมา คออ่อนกันมากเลยเพื่อน เมาแล้ วไม่เรื อ้ น เมาแล้ วน่ารัก ดีมากๆ555555 ชวนกัน
เม้ า ชวนกันถ่ายรูป ชวนกันเล่น พวกเรากินน ้าเยอะกว่ากินกับข้ าวอีก อาจจะเป็ นเพราะอาหารเค็มๆทังนั
้ น้ นัง่ คุยนัง่ เล่น
กันจนถึง 2 ทุ่มก็แยกย้ าย ก่อนแยกย้ ายก็มีให้ ของฝากกับ Sensei และเพื่อนๆ ซึ่งเขาไม่ได้ เตรี ยมมาให้ เรา เขาเลยบอก
ว่าเดี่ยวตอนเขามาไทย จะเอามาให้ 55555 แต่ไอกะเตรี ยมมาให้ ให้ เป็ นการ์ ดเล็กๆ เขียนเป็ นภาษาไทย สระหายหมด
55555 มีความพยายามสูงมาก น่าร้ ากกก ถ่ายรูปกันเป็ นที่ระลึกก่อนจะจากกัน แล้ วก็แยกย้ ายกันกลับ แล้ วเจอกันใหม่
เดือนสิงหานะทุกคน เราจะคิดถึงเธอ แวะกดตู้ไอศกรี ม glico กิน มันดีจริงๆกินของหวานตอนกลางคืน5555

29/5/16 ตื่นเช้ ามาซักผ้ าเป็ นครัง้ สุดท้ าย และก็ เข้ าเมืองกันเป็ นครัง้ สุดท้ ายก่อนกลับ ต่างคนต่างแยกย้ ายกันไปตามทาง
ของตัวเอง5555 เราเริ่ มต้ นกันที่Shibuya แวะกินข้ าวเที่ยงในซอยๆนึง เป็ นไก่คาราเกะกับไข่ลวก อร่อยยย ไข่ไก่บ้านเขา
คือดีมาก สดสุดๆ อร่ อยอ่ะ ไม่เหมือนของบ้ านเรา กินกันเสร็ จ ก็ไปเล่นตู้ UFO กันแปปนึง ในที่สุดเราก็ได้ แล้ วจ้ า ดีใจ
หนักมาก แต่มนั คุ้มมัยอ่
้ ะกับเงินที่เสียไป ไม่เป็ นไร มันเป็ นความสุขของสาวๆ5555 เล่นกันเสร็ จก็ ไปเจอเพื่อน ABK ที่
Parco กว่าจะเจอกัน5555 เดินเล่นกันแปปนึง ก็ไปถ่ายรู ปห้ าแยกชิบูย่าที่ Starbucks ชัน2
้ คนเยอะมาก ทุกคนขึ ้นมา
ถ่ายรู ป5555 มันเป็ น Landmark ส าหรั บนักท่องเที่ ยวไปซะแล้ ว ไปต่อกันที่ Ikebukoro เดินช้ อปปิ ้ง กันแปปนึง ก็ ไ ป
Ueno กันต่อ ร้ านดิสนี่ย์คือน่ารักมากมีผลต่อจิตใจสูงมาก5555 น่าซื ้อไปหมดทุกอย่าง อยากเหมาทังร้้ านกลับไทย 6
โมงแล้ วเลยแยกกันกับเพื่อนที่ ABK เพราะมีจะไปกินกันต่อ กลับมาที่ Kokubunji เวลาทุม่ กว่าๆ ไปกินร้ านเนื ้อย่างที่เคน
ตะพาร์ ทไทม์อยู่ เขายุ่งมาก วิ่งอยู่คนเดียวทังชั
้ น้ อยากเข้ าไปช่วยมาก55555 เนื ้ออร่ อยสมกับราคามากค่ะ น ้าแก้ ว
สุดท้ ายอร่อยสุด คือเราสัง่ ไง แต่พอบอกว่าอร่อยทุกคนก็ชิมกันไง พอเราจะกินก็โดนคนอื่นแย่งกินไง เลยได้ กินน้ อยสุดไง
ไม่งอนเลยจริ งๆ ไม่เลยยย55555 กินกันเสร็ จก็เกื อบ4ทุ่ม นัดเจอกับคนไทยที่เจอกันวันก่อนที่ Kokubunji ซื ้อขนมมา
ฝากเต็มเลย กลับไทยเมื่อไรเดี๋ยวเลี ้ยงคืนนะนายยย คุยกันไปสักพัก ก็แยกย้ ายกัน เพราะพรุ่งนี ้เขามีเรี ยนเช้ า กลับมาที่
Takanodai แวะไปซุปเปอร์ ก่อนจะไม่ได้ มากันอีก ได้ กินHaagen-Dazs รสใหม่ มันดีอีกแล้ วอ่ะ บอกแล้ วดีทกุ ยี่ห้อจริ งๆ
55555 ในไทยควรเอารสนี ้เข้ ามาบ้ าง ค่อยๆกันเดินกลับหอพร้ อมซึมซับบรรยากาศแถวนัน้ จะไม่ได้ มาแถวนี ้อีกแล้ วนะ
ไม่ชอบเลยความรู้สึกที่ต้องจากลา แต่งานเลี ้ยงย่อมมีวนั เลิกลาเสมอ กลับมาถึงหอก็เที่ยงคืนกว่าแล้ ว กว่าจะอาบน ้า
คุยโทรศัพท์เสร็ จเกือบตี 3 ตอนแรกว่าจะจัดของเลย แต่ไม่ไหวค่ะง่วง สลบบบบ ค่อยจัดกระเป๋ าพรุ่งนี ้เนอะ

30/5/16 ตื่นมาแบบง่วงๆ นัง่ จัดของอยู่นานกว่าจะปิ ดกระเป๋ าลง เหลือของไว้ ให้ น้องๆปี หน้ าเต็มเลยค่ะในห้ อง55555
ห้ อง409 นะน้ องนะ ทิ ้งขยะกันเป็ นรอบสุดท้ าย ก็ยงั จาไม่ได้ อยูด่ ีวา่ ถังไหนเอาไว้ ทิ ้งอะไร55555 ลงไปรอรถบัสมารับตอน
12.00 น. เรี ยวเฮแวะมาให้ พดั เป็ นที่ระลึก น่าร้ ากก5555 ถ่ายรูปกันเล็กน้ อย Tajima Sensei ก็มาส่งพวกเราด้ วยเช่นกัน
ให้ ของฝากคุณลุงเจ้ าของหอ โบกมืออาลากันเป็ นที่เรี ยบร้ อย 12.30 น. เราก็ขึ ้นรถบัสกันไป Narita ฝนตกปรอยๆ เข้ ากับ
บรรยากาศไปอีกกกก55555 ทาให้ วนั นี ้อากาศเย็นๆ พอพวกเราถึงสนามบินก็เข้ าไปช้ อปของฝากกันต่อจ้ า5555 แวะหา
ของกินรองท้ องกันนิดหน่อย แล้ วก็ขึ ้นเครื่ องกัน ไฟลท์นี ้คนน้ อย เลยเหลือที่เยอะ พี่แอร์ ใจดีเลยให้ ย้ายที่นงั่ ได้ 5555 ได้
แพนงหมูกบั ไอศกรี มชาเขียว เป็ นอาหารเย็น ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารในมื ้อนี จ้ ากการบินไทย นอนดูหนังฟั งเพลงไป
เรื่ อยๆ แปปๆก็ถึงไทยจ้ า คาแรกที่ทกุ คนพูดคือ ร้ อน! ขนาดกลับมาตอนกลางคืนนะเนี่ย สวัสดีอากาศ30กว่าองศา ไม่ได้
เจอกันนาน55555 เครื่ องลงก่อนเวลาที่กาหนด แต่ก็รอกระเป๋ ากันนาน ของเราใบสุดท้ ายเลยจ้ า55555 ก่อนแยกย้ ายกัน
ก็แวะถ่ายรูปกันเล็กน้ อย เจอกันที่มอนะหนูๆ แล้ วเราจะคิดถึงเธอนะญี่ปน♥
ุ่
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