
ไดอาร่ี โครงการแลกเปลี่ยน ABK ระยะเวลา 2 เดือน 

(ฐิตาพร จลุเกษม IT ปี 3) 

 วันท่ี 7 เมษายน 2559  

เป็นอะไรท่ีต่ืนเต้นมากท่ีได้มาญ่ีปุ่ นเป็นครัง้ท่ี 3 ในชีวิตท่ีท่ีนา่ต่ืนเต้น 

ยิ่งกวา่ก็คือการท่ีต้องอาศยัอยูใ่นเมืองหลวง โตเกียว ท่ีใฝ่ฝันมานาน

หลงัจากท่ีติดการ์ตนูงอมแงมจนต้อง เรียนภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือเป็นตัว๋

บกุเบิกเพ่ือไปยงัแดนแหง่พระอาทิตย์แหง่นี ้แตท่นัทีท่ีเท้าแตะพืน้

ญ่ีปุ่ น ฝนกลบัตกมาต้อนรับซะงัน้ การท่ีรถบสัไปจอดท่ีปากซอยหอท่ี

เราจะพกัแล้วต้องลากกระเป๋าหนกั 20 โล 2 ใบไปยงัหอเป็นอะไรท่ี

ยากล าบากมากๆ นอกจากตวัยงัจะเปียกแล้วยงัต้องหว่งว่าของจะ

เปียกหรือเปล่าหลงัจากท่ีเราถึงหอเพ่ือเอาของไป

เก็บกนั ฉนักบัเพ่ือนเป็นรูมเมทกนั เราได้ห้องท่ี

แคบมาก แตก็่ไมม่าก มีแคท่ี่นอนและท่ีหายใจ นัน้

ไมไ่ด้ส าคญัอะไรนอกจากเตียงท่ีแข็งมากๆ คือ ไม่

สิ มนัไมได้แข็ง มนันุม่นะ แตเ่บาะมนับางอะ่  ท า

ให้หลงัเวลาท่ีนอนสมัผสักบัซ่ีเหล็กทีเป็นโครงๆ

ตลอดทัง้คืน บางทีก็คิดว่าต่ืนมาตวัจะมีเป็นรอยซ่ีๆ  

เหมือนโครงเหล็กเตียงหรือเปลา่ พอเราเอากระเป๋า

เก็บแล้ว ก็เลยออกไปเดนิเล่นทัง้ๆท่ีฝนตก เพ่ือ

ส ารวจพืน้ท่ีใกล้เคียงส าหรับการใช้ชีวิต 2 เดือนนี ้มือ้

แรกท่ีเรากินคือ โอนิกิริ เพราะเรายงัหว่งเร่ืองเงินท่ี

เราต้องใช้ถึง 2 เดือน แตส่ิ่งท่ีส าคญัยิ่งกวา่ของกินก็

คือ Internet หลงัจากท่ีเตมิพลงักนัเรียบร้อย พวกเรา

ก็นัง่รถไฟไปยงัสถานีชินจกุเุพ่ือตามหาซิมการ์ด

เพ่ือท่ีจะได้ใช้ Internet ได้ในดนิแดนแห่งนี ้



ฮะ่ๆๆๆๆๆ คา่ซิมตัง้ 3000 กวา่ เยนแหนะ่ ใช้เนตได้ 2 GB ฮือออๆๆ ตอนแรกก็คดินะวา่จะพอไหมเน่ีย แต่

วา่ซิมการ์ดอนันีม้นัดนัไมค่ดิ Data ของ Line, Facebook อ้าว! หวานหมสูิ ปกตก็ิเล่นอยูแ่คนี่ส้่วนมากจะ

หมดไปกบัเข้าหน้าเว็บแล้วก็ Twitter มากกวา่ หลงัจากท่ีเรากลบัถึงหอ ก็ต้องเตรียมตวัท่ีจะสอบเลือก

ห้องเรียน เหน่ือยมากๆ เลย พวกเราเลยรีบอาบน า้หลบัทนัทีท่ีถึงห้อง 

 

8 เมษายน 2559 

 หลงัจากตอนเช้าเราผ่านชว่งการสอบ

เลือกห้องกนัแล้ว เราเลยมีเวลาเพ่ือท่ีจะไปชิบุย่า

กนั!  เพ่ือท่ีจะไปซือ้เลนส์กล้องใหม ่555555 น่ี

หมายความวา่ต้องสียเงินอีก 10000 เยนเพ่ือ

เลนส์กล้องใหม ่ เพราะวา่ซือ้ท่ีญีปุ่ นถกูวา่ไทย

หลายพนับาทเลยฮือๆๆ หลงัจากนัน้เราเลยไป

เดนิเลน่จนเจอ Disney Store โอ๊ววว God! น่ีมนั

สวรรค์แหง่การเสียเงิน การท่ีเราเป็นแฟนดสินีย์

ถึงกบัมีแผน่ดนิไหวเกิดขึน้กบักระเป๋าเงินอยา่งรุนแรง กระเป๋าน่ีสัน่พับ่ๆๆๆๆๆๆ อยากจะบนิออก ท่ีต้องคมุ

สตไิว้วา่เด๋ียวคอ่ยเสียท่ี Disney นะลกูแม ่ใจเย็นๆนะคะ 5555555 พอเดนิกนัจนเหน่ือย หลงทางอีก

ตา่งหาก 55555 ก็ได้เวลากินข้าว เช่ือไหม?! น่ีเดนิเข้าไปกิน Yoshinoya เพ่ือกินกิวด้งทัง้ๆท่ีมนัก็มีในไทย! 

=_=;;; แตเ่ห็นแก่ความถกูและโปรโมชัน่เลย

เดนิเข้าไปกิน แผนตอ่ไปของเราก็คือไปด ู

ดอกซากรุะ ถึงหน้าหอของเราจะมีดอก

ซากรุะก็ตาม แตเ่พราะอยากเห็นท่ีแบบ บมู! 

เราเลยนัง่รถไฟท่ี แมน่ า้เมงโุระ กนั ซึง่ท่ีนัน้

นกัทอ่งเท่ียวเยอะมาก แตด่อกซากรุะก็สวย

มาก โชคดีจริงๆท่ีเรามาทนัดอกซากรุะร่วง

โรย ^^ 
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 เน่ืองจากตดิใจแมน่ า้เมงโุระ 

เลยไปอีกรอบนงึกบัเพ่ือนอีก  1 คน 

สว่นคนอ่ืนตา่งแยกย้ายไปในท่ีท่ีอยาก

ไปกนั คนนงึไปท่ีอากิฮาบาระ อีกคนไป

ฮาราจกุ ุอีกคนไปท่ีไหนสกัแหง่ซึง่จ า

ไมไ่ด้ 555555 ซึง่พวกเราไปกนัตัง้แต่

เช้าเลย ไมค่อ่ยมีคน มีแตค่นท่ีออกมา

ออกก าลงักายตอนเช้าเท่านัน้ ตอนไมมี่คน ดอกซากรุะสวยมากๆ ชอบสถานท่ีท่ีไมค่อ่ยมีคนแบบนีท่ี้สดุเลย 

นัง่ตากลมเย็นๆ ชมดอกซากรุะ กินอะไรนิดหน่อย ฟินสดุๆ พอสกัสายมากๆ เลนตดัสินใจไปสมทบกบั

เพ่ือนๆท่ีฮาราจกุ ุไปวดัท่ีอยูใ่นฮาราจกุกดุ้วย แตโ่ชคดีมากเลยตรงท่ีวา่เราได้ไปเจอพิธีแตง่งานแบบญ่ีปุ๊ น

ญ่ีปุ่ นท่ีนัน้ เราวา่โชคดีแล้วนะ แตค่นแถวนัน้

ดนับอกว่า วนันีมี้ 5 เจ้าภาพท่ีมาจดัท่ีน่ี 

ก้อดดดดดด ท าไมมนัเยอะขนาดนี ้>O< 

แตง่งานกนัทกุวนัเลยเหรอคะ่ พ่ี! 

555555555 จากนัน้เราก็ไปเดนิเลน่ท่ีตรอกท่ี

เขาขายเสือ้ผ้า จะบอกว่าเกือบตายคะ่ คน

เหมือนมด เบียดกนัอยา่งกบัจะเข้าคอนเสิร์ต

แถมยงัตรงกบัวนัท่ีเขาจดังานโชว์เดินแบบของเหลา่นกัแสดงช่ือดงัอีก คนx2 คะ่ เกือบตายจริงๆ งานนี ้

55555555555555555 
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 วนันีเ้ราตัง้ใจกนัอยา่งแนว่แนว่า่เราจะไปสวน

อเุอโนะและอากิฮาบาระด้วย การเดนิ!! ย า้! การ

เดนิ!! จากหอเดนิไป อากิฮาบาระ คือ 8 สถานีเจ้าคะ่ 

คดิดวูา่ก่ีกิโล แตด้่วยความงก+ความบ้า ท าให้เราเดนิ

ไปร่วม 2 ชัว่โมง กวา่ จากการเดนิๆ พกัๆ หยดุๆ เราได้

เจอ โทไดด้วย เราเลยแวะเข้าไปดรููปปัน้หมาท่ีเขาว่า

ได้เจอเจ้าของแล้ว อ่อ! เข้าใจและ นางมาสร้างไว้ท่ีโทไดน่ีเอง มินา่ท าไมไปท่ีชิบยูา่ถึงไมเ่จอรูปปัน้ท่ีเขาวา่

กนัวา่หมาเจอเจ้าของแล้ว แล้วเราก็เลยไปลลัล้าใน

โทไดเพราะเคยเห็นจากการ์ตนูและซีร่ีย์หลายๆเร่ือง 

ในท่ีสดุเราก็มาถึงสถานท่ีจริงๆ วะ่ฮะ่ๆ ท าไมทกุคน

ดฉูลาดกนัจงั 55555 (ข าในความโง่ของตวัเองเหรอ 

=_=;;) จากนัน้สกัพกัเราก็รวบรวมก าลงัเดนิอีก 30 

นาทีไปยงัสวนสาธารณะอเุอโนะ เราแวะซือ้ของกิน

กนัก่อนเข้าสวนโดยท่ีหารู้ไม่วา่ในสวนนัน้ท่ีของพวก

ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ ไก่ยา่ง โอเด้ง ริงโกะอาเมะ 

น า้แข็งไส ฮือ!!! พลาดง่ะ!! กินข้าวปัน้จนอิ่มเลย!!! 

กดัฟันก็ได้! จากนัน้เราก็เดนิไปถึงจดุหมายของเรา

จ้า!! อากิฮาบาระจ้า น่ีเดนิกนัถึงมืดเลย 3 ทุม่ได้มัง้นะ 

เดนิเข้าทกุซอก แวะๆๆๆ อะไรนา่สนใจเดินเข้าไปซือ้ 

ได้หนงัสือการ์ตนู โดจินมา อือหือ้! เสียเงินบานจ้า 

หนกัก็หนกัจนสดุท้ายแล้วก็ต้องขึน้รถไฟกลบั 

55555555 
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 วนันีเ้ราจะไป Disney Sea กนัจ้า เพราะเราซือ้

ตัว๋มาจากไทยก่อนท่ีราคาของตัว๋จะขึน้ราคา ฮะ่ๆๆ Win 

ไหมหละ่  ^v^ ทางเข้าเปิด 9 โมง ไปถึงท่ีนู้น 7 โมง

กวา่ๆ แล้วท่ีนา่กลวักวา่นัน้คือ ขนาดไปก่อนเกือบ 2 

ชัว่โมง คนท่ีมหาศาล!!!!!!!!!!!! ตอ่แถวยาวจนกินพืน้ท่ี

ไปคร่ึงนงึของทางเข้าแถว อะไรจะเช้าขนาดนัน้เพ่!! น่ี

ขนาดถึงรถไฟเกือบจะขบวนแรกเลยนะ TT-TT นา่

เศร้าเหลือเกิน แตไ่มเ่ป็นเพราะเราได้วางแผนการ เลน่

เคร่ืองเลน่ในดสินีย์แล้ว โฮะๆๆๆๆ ผลก็คือเราสามารถ

เลน่ได้ทกุเคร่ืองท่ีเราอยากเล่น แถมตอนท่ีเราได้ ไป

นัน้ เป็นตอนท่ีดสินีย์ครบรอบ 15 ปีจ้า พาเลทตอน

กลางคืนอลงัการยิ่งกวา่อลงัการ!!! โคตรดี ถ้าไมต่ดิ 

ตรงท่ีตวัยืนมนัตดิเสานะ ฮึม่!!!!! ก็มนัก็คุ้มคา่จน

อยากจะท างานท่ีนัน้เลยอะ่ เราชอบมากๆๆๆๆ เหมือน

สิ่งท่ีเราใฝ่ฝันมาตัง้แตเ่ด็กเป็นจริงๆ สนกุจริงๆๆๆๆๆๆๆๆ  
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 วนันีเ้ราลยุเด่ียวจ้า ไปโยโกฮามา่คนเดียว! ลยุเด่ียวมะ่!! 

แตม่นัก็แคช่ว่งเช้านัน่แหละ เพราะเรานดั เพ่ือนท่ีมาเท่ียว

จากไทยไปเท่ียวด้วย โปรแกรมเราแนน่มาก เพราะเราเป็น

คนจดัตารางเอง 555555 ตอนเช้าเราเร่ิมจากการไปท่ี

สวนสาธารณะท่ีเขาบอกวา่เห็นสะพานโยโกฮามา่ ถึง

จะต้องขึน้บนัไดหลายขัน้เหลือเกินแตเ่ราก็ขึน้!! โคตร

เหน่ือย บอกเลย! แตก็่คุ้มนะ จากนัน้เราก็ไป

สวนสาธารณะยาชิมะ ท่ีนัน้ไมห่า่งกนัมากเทา่ไหร่ แถมยงัตดิทะเล ลมเย็น กลิ่นทะเลโชย ชอบมากๆ น่ีไป



นัง่ตากลมจนหลบัไปอะ่ แดดสอ่งเราก็กางลมแล้วก็หลบั ขีเ้กียจขยบั เป็นไง! คนอ่ืนเห็นเราคงวา่เราบ้าอะ่ 

555555 แตโ่ชคดีอีกแล้ว เพราะวา่เราดนัไปวนัท่ีท่ีสวนครบรอบอะไรสกัอยา่ง จดัการสดงจ้า ใหญ่โตเชียว 

เราเลยไปนัง่ด ูพอถึงเวลาท่ีเพ่ือมาถึง เราเลยเดนิไปหาอะไรท่ีไชนา่ทาวน์กนั ท่ีนัน้เป็นท่ีท่ีเราจะไมไ่ปเหยียบ

อีกแล้วเพราะว่าท่ีนัน้คนจีนเยอะมากๆๆๆ แถมยงัดดูิบเถ่ือนกนัทกุคนอีก คือเวลาท่ีพวกเขาเรียกลกูค้าอะ่ 

แทบจะฉดุกระชากลากถเูราเข้าร้าน น่ากลวัอะ่ 55555555555 พออ่ิมส าราญกนัแล้วเราก็นัง่รถไฟไปยงั

พิพิธภณัฑ์ราเมงคพัจ้า ของนิชชินไปท าราเมงคพักลบัมาด้วยนะ ดีมากๆๆ เลย คนอย่างกบัหนอนแตก็่ได้

ของฝากหนึง่เดียวของเรากลบัมา และตบท้ายด้วย

การนัง่รถไฟท่ี shin-yokohama เพ่ือไปหาข้าวเย็นกิน

กนั ท่ีพิพิธภณัฑ์ราเมงอีกจ้า ท่ีนัน้เขาบอกวา่รวบรวม

ร้านราเมงช่ือดงัของญีปุ่ นมารวมไว้ในท่ีเดียว ไหนๆก็

มาแล้วเราเลยเข้าไปกิน 2 ร้านเลยจ้า อร่อยมากๆๆๆ 

ตดิใจมากอยากเข้าไปกินอีก ถ้าไมต่ดิวา่มนัอยุ่โยโก

ฮามา่แถมยงัต้องเสียคา่เข้าอีก 300 เยนนะ 

ฮือๆๆๆๆๆ กวา่จะกลบัถึงหอ นู้นนนนนน 5 ทุม่ หอเกือบปิด เพ่ือนท่ีถามเลยไปอยูเ่ฝ้าท่ีนัน้เหรอ ไง 555555 

แตต่ิดใจมากเลยนะ >_< 
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 เน่ืองจากในชว่งโกเด้นวีคคะ่ เราเลยวางแผน 3 

วนัไปเท่ียวโอซาก้ากนัครับผม! พวกเราต่ืนกนัเช้า เพ่ือ

ไปนัง่ชินคนัเซ็นแตเ่ช้าตรู่เพราะเราไมไ่ด้จองไว้เรารีบ

ชว่งชิงท่ีนัง่อยา่งหนกัหนว่ง แตเ่ราก็คว้ามนัมาได้ 

หลบัยาวไป 2 ชัว่โมง เราเร่ิมจากการท่ีเราไปสถานี

เกียวโตกนัก่อนจ้า เราเร่ิมจากการไปแลกตัว๋ JR 

Pass  ซือ้มาจากไทยก่อน แล้วเราก็ไปยงัวดัคโิยมิซเึด

ระ คนเยอะมาก เหมือนกบันกัเรียนจากตา่งจงัหวดัมาเท่ียว กนัท่ีเกียวโตกนัเลย ได้ขา่ววา่มนัโกเด้นวีคน่ี 

ท าไมโรงเรียต้องพาเดก็มาชว่งนีด้้วยหละ่ TT-TT 

หลงัจากท่ี เดินและซือ้ของฝากกนัแล้วเราเลยไป

ตอ่ท่ีอินาริ ไปกินข้างหน้าปลาไหลร้านดงัจากนัน้ก็

ไปเดนิขึน้จดุบนสดุของอินาริคะ่! จะบอกว่าโคตร

สงูของโคตรสงู!!!!! มนัหลายกิโลเลยอะ่ เดนิขึน้

บนัไดอะ่ แบบกว่าจะถึงจดุยอด คือเกือบตาย หอบ

แดกคะ่พี่น้อง ยอมแพ้หลายครัง้นะ แตก็่เห็นคนแก่

ญ่ีปุ่ นเขาเดนิขึน้กนัอะ่ เฮ้ย! ยายแกเก่งมาก แล้ว

เราแค ่20 อะ่ เราจะมายอมแพ้แคนี่ได้ยงัไงวะ นัน้แหละ ฮึดจนขึน้

ไปสดุอะ่ เป็นชัว่โมงท่ีเดนิขึน้ แล้วเดนิลงอีกเกือบชัว่โมง ขอบอกเลย

วา่ เวลานัน้ขาไมมี่ความรู้สกึ ล้าของล้าท่ีสดุ จนต้องนัง่รถตอ่ไปยงั

โอซาก้าเพ่ือไปยงัท่ีพกัของเรา เอาของไปทิง้เอาไว้ พกัแปปนงึแล้วก็

ไปหาอะไรท่ีนมับะกนัตอ่ บอกเลยใช้พลงังานไปอย่างสาหสัมากๆ 

พอไปถึงนมับะก็เกิดปัญหาอีกจ้า เร่ืองจะกินอะไรดีแตพ่อเดนิไปสกั

พกัก็มีป้าคนนงึเอาเมนมูาให้ด ูเป็นบพุเฟ่ต์เนือ้ยา่ง 2 ชัว่โมง 2000 

กวา่เยนน่ีแหละ เลยตดัสินใจตามป้าไปกินเลยจ้า เนือ้ดีมากกกกก

กกกกกกกกก อร่อยมากกกกกกกกกกก ก้อดดดดดดดด เป็นมือ้

แรกท่ีรู้สกึวา่กินอ่ิมท่ีสดุหลงัจากมาญ่ีปุ่ น พอกินกนัเสร็จ เดนิเลน่กนัเรียบร้อยก็กลบัห้องนอนสลบยนัเช้าจ้า 



17 เมษายน 2559 

 วนันีเ้รามาพรีเซนต์ท่ีโทไดกนั หลงัจากเตรียมตวัมาเป็นอาทิตย์ แตก่ารพรีเซนต์ก็ผา่นได้อย่าง

ราบร่ืนดี แตจ่ะต้องพดูซ า้และท าให้เนือ้เร่ืองมนัสนกุตลอดเวลาก็ตามแตม่นัก็สนกุดี แถมยงัได้ไลน์

นกัศกึษาจากท่ีนัน้มาหลายคนด้วย นา่รักจริงๆเลย พอเราพรีเซนต์เสร็จเราก็ไปกินซูชิ 100 เยนแถวๆ นัน้ 

กินจนเตม็คราบแล้วก็กลบัหอนอนหลงัจากเหน่ือยมาทัง้วนั คร่อกกกกกกกกกกก 

 

21 เมษายน 2559 

 วนันีเ้ป็นวนัของเรา หหุหุุ เราได้เสาะหา

สถานท่ีเราติง่เกาหลี เอ๊ย! ไมส่ิ เราต้องเรียกว่า แฟน

คลบัเกาหลี สิถึงจะถกูต้อง คือการท่ีนัง่รถไฟยงั

สถานี shin-okubo สถานีท่ีเหมือนจะไมมี่อะไร แต่

อีกด้านนงึของสถานีจะเป็นแหลง่ชมุชนของคน

เกาหลีเหมือนเอาประเทศเกาหลีขนาดย่อมมาวางไว้

เลย มีร้านของกินเกาหลีๆ แบบในซีร่ีย์ท่ีเห็นบอ่ยๆ 

ร้านของใช้ หรือ ของไอดอลตา่งๆ ท่ีเหมาะกบัสาวเกาหล๊ีเกาหลีอยา่งเรา จะบอกลเยว่าลลัล้ามาก ยิ่งได้ยิน

เสียงเพลงโอปป้าท่ีรักของเราดงัมาจากแตล่ะร้านน่ีแทบกร๊ีดด โอ๊ยยย ฟินคะ่ ใครไมต่ิง่น่ีไมเ่ข้าใจโมเม้นนี ้

จริงๆนะ 55555555555555 เป็นวนัท่ีปลอ่ยความบ้าของตวัเราเข้าสูป่่า เอิก้ๆๆๆๆ 5555555555555 



30 เมษายน 2559 

 ไมอ่ยากจะเช่ือเลยวา่เราต้องเหน่ือยขนาดนีก้บัการแพค

กระเป๋า เก็บกวาดห้องนอนตวัเองและการชัง่น า้หนกั

กระเป๋าตวัเองว่ามนัจะน า้หนกัเกินไหม 

5555555555555555 แล้วเราจะแบกมนัไปยงัปากซอย

หอในวนัฝนตกแบบนีไ้ด้เย่ียงไร?!! 55555555555 ถ้าจิ

ไหล 5555555555 ดจูากภาพได้เลยคะ่ 55555 

ตอนท่ีหนั

ไปมองหอก่อนท่ีจะเดนิจากไป มองเลยว่าอาวรณ์มาก 

อยากอยู่ตอ่อีกสกัปี ถ้าไมต่ิดท่ีเงินหมดแล้ว 55555 แต่

ความทรงจ าท่ีได้รับมาตลอด 2 เดือน จะไมลื่มเลยคะ่ ^^ 

  

 

 

 


