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ABK 

 วนัแรกท่ีมาถึงญ่ีปุ่ น  มีรถบสัมารับท่ีหน้าสนามบนิ   และพาไปสง่หน้าปากซอยทางเข้าหอพกั ABK  

เน่ืองจากรถเข้าไปไมไ่ด้  เพราะซอยเล็กเกินไป   และฝนตกท าให้ยิ่งล าบากในการเดินไปยงัหอพกั  พอไปถึง

หอก็ได้รู้ว่าตวัเองได้อยู่ชัน้ 4 ฝ่ังท่ีไม่มีลิฟต์  แต่โชคดีท่ีตอนอยู่บนเคร่ืองบินได้นั่งข้างคนท่ีมาโครงการ

เดียวกนั  เขาเลยมาชว่ยขนกระเป๋าขึน้ไปให้  ต้องขอบคณุเพ่ือนคนนัน้มากๆ 

 หลงัจากเอาของขึน้มาเก็บก็ได้ไปฟังกฎระเบียบตา่งๆของหอพกั  และเขาก็ให้พกัจนกว่าจะถึงเวลา

ปฐมนิเทศ  ซึ่งต้องนัง่รถไฟไปสองสถานี   หลงัจากปฐมนิเทศเสร็จ ก็เห็นสถานท่ีคล้ายๆจะมีสวนสนุกจึง

เดนิตามไปเร่ือยๆ ก็พบวา่ตรงนัน้คือโตเกียวโดมนัน่เอง   

 

 วนัตอ่มาก็ต้องสอบวา่เราจะได้เรียนห้องไหน   หลงัจากสอบเสร็จก็ไปเท่ียวท่ี shibuya   5 แยกน่ีคน

เยอะจริง   เวลาเดินต้องคอยหลบหลีกไมใ่ห้ชนกนั   เดนิเท่ียว shibuya ทัง้วนัจนตอนเย็นก็กลบัไปกินข้าวท่ี 

peacock supermarket แถวๆหอพักซึ่งอาหารลดราคาคร่ึงหนึ่ง  อาหารท่ีน่ีจะมีช่วงเวลาท่ีลดราคา 30 

เปอร์เซ็น และถ้ารอไปจนดกึกว่านีก็้จะลดราคา 50 เปอร์เซ็น   ซึ่งเป็นเร่ืองดีมากเพราะเราจะได้กินข้าวใน

ราคาท่ีประหยดั 



 

 ลืมอธิบายเร่ืองหอพกั   เราได้มาอยูห้่อง 4 คน   ในห้องจะมีเตียงสองชัน้อยู่ 2 เตียง   มีโต๊ะให้แตล่ะ

คน คนละโต๊ะ มีตู้ เสือ้ผ้า มีชัน้วางของ และมีลิน้ชกัให้   ห้องก็ไม่ได้แคบมากแต่น่าเสียดายท่ีไม่มีระเบียง

ห้อง   เวลาซกัผ้าต้องขึน้ไปตากบนดา่นฟ้า ซึง่จะมีโซนให้ผู้หญิงตากโดยเฉพาะอยู่    

 ภาพข้างลา่งคือลกัษณะของห้องพกัขอโทษนะคะ รกนิดหนอ่ยก าลงัจะเก็บของเข้าชัน้ 

 



 ชัน้ดา่นฟ้าของห้องพกัจะมี เคร่ืองซกัผ้า และเคร่ืองอบผ้า  แตท่ี่จริงเราไม่ต้องอบแล้วเอาไปตากผ้า

ก็แห้งได้  ถ้าอากาศยงัหนาวอยูแ่นะน าให้เก็บผ้าประมาณบา่ย 3 โมง  เพราะถ้าหลงัจากนัน้ผ้าจะชืน้ๆ 

 สว่นห้องอาบน า้จะมีอยู ่2 ห้อง  เวลาท่ีคนไมค่อ่ยอาบกนัจะเป็นเวลาประมาณ ก่อน 1 ทุม่ กบั หลงั 

4 ทุ่ม  ถ้าอยากอาบน า้โดยไมต้่องรอคิวหรือแย่งกบัใครก็อาบเวลาประมาณนีไ้ด้   สว่นห้องน า้ท่ีน่ีไมมี่น า้  มี

แต่กระดาษทิชชู่   ถ้าอยากได้ห้องน า้แบบสมยัใหม่  ต้องไปท่ีฝ่ังตรงข้ามหอพกั  ด้านบน peacock คือไม่

ต้องเดินลงบนัไดไป peacock ท่ีท่ีจะมีร้านขายหนงัสือ เซเว่น และขายเบนโตะอาหารกลางวนั   ท่ีนัน่จะมี

ห้องน า้แบบสมยัใหม่อยู่ แตเ่ปิดช้า   หรือใครขีเ้กียจไปไกลแต่อยากได้ท่ีฉีดน า้  ก็ไปหาซือ้หวัท่ีฉีดน า้แล้ว

น ามาตอ่กบัขวดน า้ได้ท่ี ร้านร้อยเยน ตรงสถานี sugamo 

 พอถึงวนัเรียน จะต้องดกู่อนว่าได้อยู่ห้องไหน และเข้าห้องเรียนตามท่ีเราได้  และพอเข้าไปเขาจะมี

ใบตดิอยูท่ี่ประตหูรือไมก็่หน้ากระดานวา่เราได้นัง่ตรงไหน  ไมไ่ด้มีอาจารย์สอนแคค่นเดียว แตเ่ขาจะเปล่ียน

สลับกันสอน  ตอนเราไปมีอาจารย์ 3 คน  ห้องท่ีเราเรียนมีการบ้านแทบจะทุกวัน  ถ้าวันไหนเราได้ท า

กิจกรรม   เขาจะมีการบ้านให้เขียนเรียงความย่อๆ เป็นภาษาญ่ีปุ่ น ประมาณ 4-5 บรรทดั  ว่าเรารู้สึกยงัไง   

ซึง่โชคดีมากท่ีได้อยู่ห้องเดียวกนักบัรุ่นพ่ี เพราะเวลาเราแตง่เสร็จ ก็จะเอาไปให้รุ่นพ่ีเช็คก่อนว่าแบบนีอ้า่นรู้

เร่ืองไหม ต้องแก้ตรงไหนไหม  ซึง่รุ่นพ่ีก็คอยชว่ยเหลือเราตลอด และคอยสอนเราด้วย 

 ตอนช่วงท่ีดอกซากุระยงับานอยู่ ได้ไปท่ีแม่น า้ meguro  ไปตัง้แต่เช้า พอไปถึงบรรยากาศดีมาก  

เย็นสบาย   พอลมพัดทีดอกซากุระก็ร่วงเป็นวิวท่ีสวยงามมาก   ตอนเช้าๆมีแต่คนมาวิ่งออกก าลังกาย 

เหมาะแก่การเดนิเลน่ชมซากรุะ ท่ีมียาวตลอดทาง   เป็นสถานท่ีท่ีชอบมากอีกทีหนึง่    

 หลังจากนัน้ก็ได้ไป harajuku  โดยไปท่ีศาลเจ้า Meiji Jingu   ระหว่างทางเดินเข้าไปจะมีต้นไม้

ใหญ่ๆเต็มไปหมด   เดินแล้วรู้สึกร่มร่ืน   ตอนแรกได้ยินรุ่นพ่ีบอกว่ามาแล้วเจอคนแตง่งาน   ก็ท าให้รู้สึกว่า

โชคดีจงั   วนันัน้อยูแ่คค่ร่ึงวนัเจอไป 3 คูแ่ล้ว  คนมาแตง่งานท่ีน่ีกนัเยอะมาก 

 



 หลังจากอยู่มาได้สักพักก็รู้สึกว่าต้องประหยัดกว่านี ้  การท่ีจะประหยัดค่าอาหารได้ก็คือ การ

ท าอาหารกินเอง   ท่ี ABK จะมีครัวอยู่สองท่ีคือ ชัน้ใต้ดิน ซึ่งใช้ได้ทัง้ผู้ชายและผู้หญิง   กับชัน้สองฝ่ังท่ีมี

ลิฟต์ใช้ได้แคผู่้หญิงเพราะอยูใ่นชัน้ของผู้หญิงผู้ชายห้ามเข้า   ภาพด้านลา่งคือห้องครัวในชัน้ของผู้หญิง 

 

 พอท าอาหารเสร็จก็จะนัง่กินกนัท่ีชัน้ใต้ดิน  จะมีโต๊ะให้นัง่กินข้าว  มีไมโครเวฟ   มีตู้กดน า้   ชัน้ใต้

ดนิก็จะเป็นศนูย์รวมของเด็กในหอพกัเวลากินข้าว   แตใ่ครจะมานัง่เล่นนัง่ท างานก็ได้   แถมมีเปียโนตัง้อยู่

ด้วย   บางวนัก็จะมีคนเลน่เปียโนเราก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วย 

 ในหอพกัจะมีคนหลากหลายเชือ้ชาติ  สามารถทกัทายกันได้เวลาท าอาหาร  ทุกคนไม่ได้เรียนท่ี 

ABK หมด   บางคนก็เรียนมหาลัยท่ีอยู่ในโตเกียว  มีคนท่ีเรียนอยู่มหาลัยโตเกียวอาศยัอยู่ท่ีน่ีหลายคน

เหมือนกัน  เพราะจากท่ีน่ีสามารถเดินไปมหาลยัโตเกียวได้   คนไทยก็มีบางคนก็มาเรียนภาษา  บางคนก็

มาเรียนมหาลยั 

 การท่ีได้มาอยู่ท่ีน่ีสองเดือนก็ท าให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะแยะ  เน่ืองจากไม่มีคนคอยบอกให้

เราไปเรียนนะ  ให้เราต่ืนนะ  ดงันัน้เราก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึน้   ต้องต่ืนมาเรียนหนงัสือไม่ใช่นอน

ยาวโดดเรียน   ต้องค านวนเงินดีๆ เพราะเรามาอยู่สองเดือน คา่ใช้จ่ายจะพอไหม  ต้องหาอาหารกินเองทกุ



มือ้  ท าอะไรเองทัง้หมดโดยไมมี่คนคอยชว่ยเหมือนเวลาอยู่บ้าน   ก็ท าให้เราโตขึน้ในเวลาสัน้ๆ  แล้วก็ได้ฝึก

ภาษาญ่ีปุ่ น   ถึงแม้ว่าเวลาไปซือ้ของแล้วเขาจะพูดเร็วจนเราฟังไม่ทันก็เถอะ  แต่สิ่งท่ีเราได้เรียนมาก็

สามารถท าให้เราเอาชีวิตรอดท่ีน่ีได้   ใช้ชีวิตในญ่ีปุ่ นท่ีจริงเป็นเร่ืองท่ีง่ายมาก แค่รู้ค าศพัท์พืน้ฐานก็อยู่ได้

แล้ว  เราสามารถอยู่อย่างประหยดัได้โดยการเดินไปสถานท่ีท่องเท่ียวโดยไม่ต้องขึน้รถไฟ  เช่น จากหอพกั

ไป ueno ก็ประมาณ 4 กิโลเมตร,  ไป akihabara ก็ประมาณ 5 กิโลเมตร  และ สถานีโตเกียว ก็ประมาณ 

6.5 กิโลเมตร   พออยูท่ี่ญ่ีปุ่ นก็ท าให้เราเดนิได้เยอะขึน้  เพราะอากาศไม่ได้ร้อนมาก  แล้วข้างทางก็ดนูา่เดิน  

เดินมองอะไรต่างๆได้ตลอดข้างทาง  แล้วทางเดินไป akihabara ก็ต้องเดินผ่านมหาลยัโตเกียวท าให้แวะ

เข้าไปถ่ายรูปได้อีกด้วย เพราะเป็นมหาลยัท่ีสวยและตกึเป็นแบบยโุรป 

 ต้องขอบคณุเพ่ือนๆ  และรุ่นน้อง ท่ีคอยช่วยเหลือในการเรียนการท างานท่ีท าให้อยู่รอดมาได้  พา

กันไปเท่ียว  พากันไปกิน   พากันไปหลง   พากันไปในสถานท่ีใหม่ๆ  คอยช่วยเหลือกัน    สร้างความ

สนุกสนานกันตลอดเวลา   ท าให้การไปญ่ีปุ่ นในครัง้นีน้อกจากจะได้ประสบการณ์แล้วยงัได้เพ่ือนใหม่มา

มากมาย   ดีใจท่ีได้ไปโครงการนี ้ 

 

 


