บันทึกการไปเรี ยนในโครงการ Aso juku
บันทึกฉบับนี ้จะเป็ นบันทึกแบบไม่เป็ นทางการเพราะทางวิเทศฯน่าจะนาบันทึกนี ้ส่งต่อให้ เด็กที่สนใจโครงการรุ่นต่อๆไปได้ อา่ น
ต้ องเตือนก่อนเลยว่าบันทึกนี ้ยาวมากเพราะนอกจากจะเป็ นบันทึกที่ต้องส่งวิเทศฯแล้ วก็ถือว่าเป็ นบันทึกของเราเองด้ วย ใครที่
ไม่ไหวก็ไปก่อนได้ เลย ส่วนใครทีค่ ิดว่าอ่านไหวก็มาอ่านกันแบบสนุกๆดีกว่าเนอะ!
ก็คือวันแรกที่ไปถึงเนีย่ แอบหนาวหน่อยๆ อากาศราวๆ 10 กว่าองศา แต่นนก็
ั ้ คือหนาวแล้ วนะ จาได้ วา่ วันนันใส่
้ เสื ้อ 2 ชันก็
้ คือ
ยังหนาวทังอากาศและบรรยากาศหนาวเย็
้
น คือเหมือนช่วงเช้ าอยูต่ ลอดเวลา เอาจริ งๆคืออากาศดีทงวั
ั ้ น ตอนแรกเซนเซย์พา
กลับไปเก็บของที่หอก่อน แล้ วจากนันก็
้ พาเดินไปที่คอลเลจ คือในการเดินมามันต้ องใช้ รถไฟใต้ ดิน เขาก็แวะให้ กินข้ าวกลาง
วันที่สถานีฮากาตะ ราเมงเค็มจนงง เอ๊ ะมันเค็มอะไรขนาดนัน้ พอกินเสร็ จก็ไปรับรู้ข้อมูลนิดหน่อยเกี่ยวกับคอลเลจ จากนันก็
้
แยกย้ าย อาจารย์จีนี่พาพวกเราไปซื ้อซิมการ์ ดที่โยโดบาฉิ จากนันก็
้ ไปเดินเล่นที่ไดโซะ ของคือน่าซื ้อมาก แต่วนั นันง่
้ วงแบบ
สุดใจ ระหว่างรอเพื่อนช้ อปคือนัง่ หลับในไดโซะ จากนันก็
้ กลับหอ ตอนเย็นก็หาไรกินในเซเว่นแถวหอ หอคือน่ารักมากเลยนะ
เตียงนอนเป็ นชันลอยขึ
้
้นไป เหมือนเตียง 2 ชันแต่
้ ชนล่
ั ้ างคือมีโต๊ ะให้ นนั่ ทางาน วันนันก็
้ คืหลับแบบเหนื่อยๆ แต่ที่นอนก็นอน
สบายเอาเรื่ อง
วันต่อมาก็ยงั ไม่เรี ยนแบบจริ งๆ วันนันในช่
้ วงเช้ าเราไปทักทายอาจารย์ใหญ่ แล้ วก็ไปกินข้ าวที่โรงอาหาร ราคาข้ าวเซตที่โรง
อาหารคือ 400 เยน ซึง่ นี่คือถูกมากแล้ วสาหรับข้ าวหนึง่ เซต แต่หน้ าตึกมังงะก็จะมีคณ
ุ ลุงคุณป้ามาขายอาหารเหมือนกัน ราคา
200-300 เยน พอกินข้ าวเสร็ จ อิวาโอะเซนเซย์นาทีมพวกเราไปโอโฮริ โคเอ็น เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มาก!!!!
เป็ นจุดชมซากุระของฟุกโุ อกะเลยจ้ า โชคดีมากที่ตอนเราไปยังมีซากุระ
ให้ ชมอยู่ แล้ วสวนนี ้คือสวยมาก เงียบสงบบรรยากาศร่มรื่ นมาก ใคร
ชอบแนวธรรมชาติคือแนะนามาก แต่เนื่องด้ วยขนาดของสวนที่ใหญ่
มากๆทาให้ เดินจนปวดขามากๆเช่นกันจากนันก็
้ แยกย้ ายกัน ก่อนกลับ
พวกเราก็ไปแวะซื ้ออาหารเย็นที่ซนั นี่ ในบรรดาซุปเปอร์ ทงหมด
ั้
ข้ าว
ที่ซนั นี่ถกู ที่สดุ จ้ า

วันที่ 10/4/62 วันนี ้คาเนโกะเซนเซย์พาไปสารวจตึกในอะโสะ แล้ วก็พาไปกินอาหารกลางวันที่ลโี อพาเลส ก็เลี ้ยงดีเอาเรื่ องจ้ า
จากนันก็
้ แยกย้ าย พวกเราก็ไปเดินเล่นต่อที่โยโดบาฉิแล้ วก็กลับหอ ตอนเย็น
ตกลงกับเพื่อนว่าจะไปกินซูชิที่ร้านกัปปะ เรื่ องเด่นประเด็นร้ อนมันอยูต่ รงนี ้จ้ า
วันนันนึ
้ กคึกอะไรไม่ร้ ู เอาเงินทังหมดไปด้
้
วยจ้ า คือขี่จกั รยานไปแล้ วลืมกระเป๋ า
ไว้ ที่หน้ าจักรยาน กลับมาอีกทีคือเงินไม่อยูแ่ ล้ ว บ้ าบอมาก!!!!! 4 หมื่นบาท
ขาดตัวที่หายไป อาจารย์ก็พาไปแจ้ งความแต่คือสือ่ สารกันยากมาก เพราะ
ป้อมตารวจอยูไ่ กลมากแถมพอไปถึงก็ไม่มคี น ต้ องรอพักใหญ่ๆเลยตารวจถึง
จะมา ตอนนันคื
้ อเซ็งขันสุ
้ ด แต่นนแหละ
ั้
ก็โทษใครไม่ได้ ก็ต้องถือว่าเป็ น
บทเรี ยนราคาแพงมากๆ แบบแพงมาก

วันที่ 11/4/62 วันนี ้เซนเซย์พาไปดูวดั กับศาลเจ้ า ได้ ความว่า ถ้ าเป็ นวัดจะมีพระพุทธรูป แต่ถ้าเป็ นศาลเจ้ าจะมีเทพ วัดที่ไปข้ าง
ในมีพระพุทธรูปทาจากไม้ สวยมากแต่จาชื่อวัดไม่ได้ อยูแ่ ถวๆกิอง
แล้ วก็ศาลเจ้ าที่ไปคือศาลเจ้ าคุชิดะอยูใ่ กล้ ๆกับคาแนลซิตี ้ หลังจาก
นันเซนเซย์
้
ก็ปล่อยทิ ้งไว้ แถวๆคาแนลซิตี ้ แล้ วก็หาทางกลับกันเอา
เองจ้ า หนาวมาก แถมหลงทางด้ วย
วันที่ 12/4/62 วันนี ้เป็ นเรี ยนทังวั
้ น เช้ าเรี ยน drawing ให้ วาดส้ ม
บนกระดาษ บ่ายเรี ยนนิฮงโกะกับคาเนโกะเซนเซย์

วันที่ 13/4/62 วันนี ้เซนเซย์พาไปศาลเจ้ าดาไซฟุ ให้ ไปขอพรเรื่ องการเรี ยน ศาลเจ้ านี ้น่าจะเป็ นศาลเจ้ าที่มชี ื่อเสียงที่สดุ ในฟุกโุ อ
กะ เป็ นศาลเจ้ าที่ใหญ่มาก สวยมาก และที่สาคัญคือโมจิอร่อยมาก ถ้ าได้ มา
ที่นี่คือต้ องไปกินโมจิยา่ งร้ อนๆ แต่ประเด็นคือมีหลายร้ าน ก็เข้ าไปซักร้ านนึง
เดาว่ารสชาตินา่ จะเหมือนกันหมด แล้ วก็ระหว่างทางเดินเข้ าศาลเจ้ าก็จะมี
ของกิน มีไดฟุกสุ ตอร์ เบอรี่ มีร้านสตาร์ บคั ส์ที่เค้ าว่าเป็ นแลนด์มาร์ คของที่นี่
ส่วนด้ านหลังก็จะมีร้านอาหาร พวกเราก็กินอาหารกลางวันกันที่นนั่ ใครไปที่
เดียวกัน รางเมงเมนไทโกะคือต้ องลอง อร่อยมากฮะ สายกินเชิญเลย ยังไม่จบ
เท่านัน้ ต่อจากศาลเจ้ าดาไซฟุก็มอี ีกหนึง่ ศาลเจ้ าที่อยูใ่ กล้ ๆกัน แต่จาชื่อไม่ได้
เป็ นศาลเจ้ าที่นยิ มมาขอพรเรื่ องความรักให้ ชีวติ คูอ่ ยูย่ งยื
ั ้ นยงอะไรก็วา่ ไป แล้ วก็จบวันแบบสวยๆไปฮะ
วันที่ 14/4/62 วันนี ้ฝนตก พวกเราออกไปคาแนลซิตี ้กันอีกครัง้ นึง ด้ านบนจะมีร้านราเมง ราเมงร้ านนี ้ก็เต็มอีกเช่นเคย เค็มจนงง
แล้ วก็ใกล้ ๆกันจะมีคาเฟ่ แฮรี่ พอตเตอร์ พอตอนเย็นพวกเราก็ไปกินข้ าวกันทีย่ าไต ก่อนมาคือถามเซนเซย์แล้ วเซนเซย์บอกจริ งๆ
ไม่อยากให้ ไปเพราะที่นนั่ ค่อนข้ างอันตราย จะมีพวกคุณลุงมากินเหล้ ากัน เพื่อนก็บอกว่าจริ งๆแล้ วคนญี่ปนไม่
ุ่ คอ่ ยไปวันนันที
้ ่
ไปคือเจอคนไทยเยอะอยู่ แล้ วก็ไม่ได้ ว้าวมากถึงขนาดที่จะต้ องไปให้ ได้
วันที่ 15/4/62 วันนี ้มีเรี ยนแค่ครึ่งวัน อีกครึ่งวันเลยตัดสินใจไปเดินเล่นที่โอโฮริ โค
เอ็นอีกรอบ ไปซึมซับบรรยากาศ แต่วา่ วันนี ้ฉายเดีย่ ว ปรากฏว่าการมาคนเดียว
ทาให้ ร้ ูสกึ ดีกว่าเดิมมากๆ เพราะมันเงียบสงบ อากาศก็เย็นสบาย ทาอะไรก็ไม่
ต้ องรี บร้ อน คือดีมากกกกกก
วันที่ 16/4/62 วันนี ้เซนเซย์พามาทานามบัตร เอาไว้ ให้ เพื่อนใน world café

วันที่ 17/4/62 วันนี ้ เซนเซย์พาไปแต่งชุดยูกะตะ ให้
ผลัดกันแต่ง แต่งนานมากแต่มเี วลาให้ ถา่ ยรูปน้ อย
แล้ วก็เราได้ ใส่ชดุ กิโมโนด้ วยล่ะ ตอนอาจารย์แต่งตัวให้
คือเหมือนไส้ จะหลุดออกมาแล้ วจ้ า เพราะชุดรัดแน่น
มากกกกก แต่ก็สนุกไปอีกแบบ เพราะว่าได้ ทาในสิง่ ที่ไม่เคยทามาก่อน
วันที่ 18/4/62 วันนี ้เรี ยนญี่ปนครึ
ุ่ ่งวัน ตอนบ่ายเราปั่ นจักรยานไปคาแนลซิตี ้ แถวนันมี
้ สวนสาธารณะ คนพาหมามาเดินเล่น ลม
เย็นมากเลย
วันที่ 19/4/62 วันนี ้ไปเรี ยนชงชา เหน็บกินขาหนักมากกก ส่วนตอนกลางคืนไปทาเบโฮได เป็ นร้ านคล้ ายๆบุฟเฟ่ ต์บ้านเรา คือไป
กันหมดเลย มีคาเนโกะเซนเซย์ไปด้ วย นัง่ กินสักพักก็สอนคาศัพท์ภาษาไทยให้ เซ คาศัพท์ดีมาก เอาว่าเซย์จาหน้ าได้ ตลอดชีวิต
แน่นอน ข้ ามละนะ
วันที่ 23/4/62 วันนี ้คือวันworld café ได้ คยุ กับเพื่อนใหม่คนญี่ปนด้
ุ่ วย คนทีม่ าส่วนใหญ่
จะเป็ นนักเรี ยนจากสาขาการบินแล้ วก็เอกอังกฤษ เลยคุยกันเป็ นภาษาอังกฤษบ้ างญี่ปนุ่
บ้ างก็สนุกดี เพื่อนๆน่ารักมากๆ

วันที่24/4/62 วันนี ้ชงชาอีกรอบ ขาชาเหมือนเดิม

วันที่ 25/4/62 วันนี ้ตอนเช้ าเรียนนิฮงโกะ ตอนบ่ายเรียนเขียนตัวคันจิ ใช้ พกู่ นั เขียน
จริ งๆเคยคิดว่าถ้ าใช้ พกู่ นั เขียนอาจจะสวยแล้ วก็เขียนง่ายกว่า ไม่เลยจ้ า

วันที่ 26/4/62 วันนี ้ตอนเช้ าได้ ฟังข่าวร้ ายจากที่บ้านว่าลูกชายของเราจากไปอย่าง
ไม่มีวนั กลับในใจคือเสียใจมากอยากจะกลับบ้ านซะเดี๋ยวนันแต่
้ ก็ต้องเดินต่อไป
วันนี ้ก็ world café อีกครัง้ หนึง่ เพื่อนที่มาคราวนี ้คือคนใหม่ไม่ซ ้าเดิม เพื่อนที่มา
รอบนี ้คุยเก่งมาก พูดภาษาอังกฤษได้ คอ่ นข้ างดีแถมยังสาเนียงดีมากอีกด้ วย คนที่
น่ารักมากคืออันนะซัง เราอาจจะคุยกันลาบากหน่อยแต่อนั นะซังพยายามเข้ าใจ
ภาษาญี่ปนที
ุ่ เ่ ราพูด ตอนเย็นหลังจาก world café พวกเราไปกินข้ าวเย็นกันที่
KITTE แล้ วก็แยกย้ ายกันกลับหอ ระหว่างทางกลับเจอลมพัดร่ มหัก รู้ สกึ เหมือน
โดนสมน ้าหน้ ายังไงอย่างนัน้

วันที่ 28/4/62 วันนี ้เรากับเพื่อนไปเที่ยวกันที่โนะโกะโนะชิมะ เป็ นเหมือน
สวนดอกไม้ ขนาดใหญ่บนเกาะ ตอนแรกพวกเราแวะกินข้ าวแกงกะหรี่ ที่
ชันใต้
้ ดินของสถานีฮากะตะจะบอกว่ากะหรี่ ดงี ามมาก จากนันพวกเราก็
้
นัง่ บัสแล้ วก็นงั่ เรื อเพื่อไปที่เกาะ พอถึงบนเกาะแล้ วเขาจะมีบสั ให้ ขึ ้นอีก
แนะนาว่าให้ ขึ ้นไปเลย เพราะตอนที่เราไปเพื่อนๆตัดสินใจจะเดินขึ ้น
ยอดเขา ซึง่ ไกลมากถึงมากที่สดุ นี่พอเดินได้ ครึ่งทางก็ต้องโบกบัสขึ ้นไป
อยูด่ ี สวนดอกไม้ ข้างบนสวยมาก แต่วนั ที่เราไปเป็ นวันที่ฟ้าครึม้ ฝนปรอย รูปที่ออกมาอาจจะไม่คอ่ ยสวยเท่าไหร่นกั ถ้ าใครจะ
ไปแนะนาว่าให้ เช็คพยากรณ์อากาศให้ ดีก่อนนะ
วันที่ 1/5/62 วันนี ้เป็ นวันพุธ โรงหนังที่ญี่ปนจะมี
ุ่
โปรโมชัน่ ลดราคาสาหรับ
ผู้หญิง พวกเราเลยไปดู The Aventure endgame กัน หลังจะที่หลบส
ปอยอยูห่ ลายวันก็คดิ ว่ามันควรจะต้ องไปดูแล้ วแหละ
วันที่ 2/5/62 วันนี ้พวกเราทังหมดมี
้
ตารางไปเที่ยวคิตะคิวชู ซึง่ เป็ นบ้ าน
ของอิวาโอะเซนเซย์ อเมซิ่งมากคือเซย์นงั่ รถจากคิตะคิวชูมาทางานที่ฮากะ
ตะทุกวัน อยากจะมอบโล่คนขยันดีเด่นให้ ไปเลยทีเดียว วันนันเราไปโมจิ
้
โกะทาวเวอร์ เดินเล่นในโมจิโกะเรโทร แล้ วก็ตอนบ่ายก็ไปกินข้ าวกันคาเนโกะเซนเซย์ วันนันคุ
้ ยกันคาเนโกะเซนเซย์เยอะมาก
เซย์พดู ภาษาญี่ปนเราตอบภาษาอั
ุ่
งกฤษก็คยุ กันรู้เรื่ อง แต่ก็หวังว่าวันนึงจะคุยกันเป็ นภาษาญี่ปนทั
ุ่ งหมดได้
้
นะ จากนันนั
้ ่งรถไฟ
ไปโคคุระ เซย์พาเดินสารวจปราสาทโคะรุระ เสียดายว่าตอนทีเ่ ราไปนันหมดฤดู
้
ซากุระแล้ ว ไม่งนคงได้
ั้
เห็นดอกไม้ สชี มพู
ล้ อมรอบปราสาท คงจะสวยไม่น้อยเลย!
วันที่ 3/5/62 วันนี ้เซนเซย์พาไปเดินดูขบวนพาเหรด เหมือนเป็ นเทศกาลอะไรซักอย่างระหว่างโกลเด้ นท์วีค มีคนที่เพศทุกวัยมา
เดินพาเหรดนี ้ ซึง่ น่ารักมาก โดยเฉพาะเด็กๆ แต่วนั นันเราไม่
้
สบายนิดหน่อยเลยอยูด่ ไู ม่นาน ถ้ าวันนันไม่
้ เป็ นอะไรคงจะอยูด่ จู น
มืดเลยล่ะ
วันที่ 6/5/62 วันนี ้พวกเราไปที่อมู โิ นะนากะมิจิ พอนัน่ รถไฟไปลงทีส่ ถานี
Uminonakamichi ก็จะเจอสวนเลยแต่พวกเราเดินไปที่ Marine world กันก่อน
ระยะทางห่างกันประมาณ 5 นาที เป็ นอควาเรี ยมขนาดใหญ่ ค่าเข้ าประมาณ 2800 เยน
แต่เนื่องด้ วยสวนน ้านี ้เปิ ดถึง 4 ทุม่ พวกเราเลยซื ้อตัว๋ แล้ วเดินไปที่สวนกันก่อน ที่สวนก็
สวนมากๆเช่นกันแต่คนเยอะมากๆ เพราะส่วนใหญ่เค้ ามากันเป็ นครอบครัว แต่ก็นนั่ แหละ
เพราะว่าสวนใหญ่มาก ส่วนที่เงียบๆคนไม่เยอะก็มี แถมอากาศก็ดี วิวสวย อะไรก็คือดีไปหมด พอประมาณ 5 โมงเย็นพวกเราก็
เดินมาที่อควาเรียมกันแล้ วก็กินข้ าวกันที่นนั่ ข้ างในคือสวยมากๆเลย
วันที่ 7/5/62 วันนี ้มีเรี ยนแค่ครึ่งวัน หลังจากเรี ยนเสร็ จพวกเราปั่ นจักรยานไปที่ ฮิกาชิโคเอ็น เป็ นสวนสาธารณะขนาดกลางๆไม่
ใหญ่ไปไม่เล็กไป แต่บรรยากาศคือดีมาก มีลาธารจาลอง มีนกเป็ ดน ้า ที่สาคัญคือเป็ นเพลง ส่วนคนเล่นเพลงก็งานดีมากๆ

เช่นกัน เราชอบสวนนี ้มาก ชอบมากกว่าโอโฮริ โคเอ็นด้ วยซ ้า เพราะที่นี่คนน้ อยมาก น้ อยจริงๆนะ คนที่มาส่วนใหญ่จะเป็ นคน
ลุงคุณป้ามานัง่ ตากแดด ธรรมชาติล้วนๆ
วันที่ 8/5/62 วันนี ้ได้ มาลองเขียนโค้ ดบังคับหุน่ ยนต์ โปรแกรมที่ใช้ มนั ใช้ ง่ายมากๆ และตัวหุน่ ยนต์เองก็นา่ รักมากๆด้ วย
วันที่ 9/5/62 วันนี ้มีคลาสวาดมังงะ เราวาดรูปไม่เก่งแต่ก็ทาได้ เพราะอาจารย์มีภาพตัวอย่างให้ แล้ วให้ เราดราฟภาพนัน้ หมูๆ
เลยงานนี ้ อาจารย์ให้ ปากกามาเป็ นของขวัญด้ วย จะเก็บอย่างดีเลยจ้ า
วันที่ 10/5/62 วันนี ้ตอนบ่ายเซนเซย์พาไปที่ฟกุ โุ อกะทาวเวอร์ ก่อนที่เราจะออนจากคอลเลจ พวก
เราไปกินข้ าวที่โรงอาหารเจออิวาโอะเซนเซย์มากับนักเรี ยนจีน งานดีมากจ้ า ทังหญิ
้ งทังชายเลย
้
เซนเซย์บอกว่าวันนี ้ไปด้ วยไม่ได้ เพราะต้ องดูแลเด็กที่มาจากจีนแต่วา่ ตอนเย็นๆหลังจากที่พวกเรา
ลงจากฟุกโุ อกะทาวเวอร์ แล้ ว คาเนโกะเซนเซย์พาไปกินไอติมที่ร้านแถวนัน้ อิวาโอะเซนเซย์ก็
ตามมา น่ารักมาก เซย์บอกว่ามันเป็ นช่วงเวลาพักของเด็กจีน เลยออกมาหาพวกเรา เซย์ทมุ่ สุดตัว
มากจ้ า รักนะเซนเซย์
วันที่ 11/5/62 วันนี ้เพื่อนบอกว่าเป็ นวันเดียวที่ตลาดปลาเปิ ดให้ คนนอกเข้ าไปซื ้อปลาแล้ วก็ดสู าธิตการแล่ปลาได้ พวกเราเลย
ไปกัน แต่วา่ พอไปถึงตลอดก็เก็บหมดแล้ ว พวกเราเลยไปกินข้ าวในร้ านแถวนัน้ รู้สกึ คุ้มค่ากับการกินอยุน่ ะ เพราะราคาถ้ าเทียบ
กับที่อื่นแล้ วคือไม่แพงเลย ได้ เยอะมาก แถมอร่อยอีกต่างหาก จากนันพวกเราก็
้
เดินไปซื ้อของกันทีด่ องกี ้สาขาเทนจิน
วันที่ 14/5/62 วันนี ้มีกิจกรรมทาอาหารให้ คนญี่ปนกิ
ุ่ น มีแกงส้ ม ไข่ลกู เขยแล้ วก็หมูกระเทียม กรุ๊ปพวกเราทาแกงส้ ม แต่ตอนซื ้อ
วัตถุดิบซื ้อมาผิด จะซื ้อน ้าตาลแต่เพื่อนหยิบเกลือ แล้ ววัตถุดิบบางอย่างก็ไม่พอ เราเลยออกไปซื ้อวัตถุดิบเพิ่มกับเซนเซย์ คน
ญี่ปนที
ุ่ ่มาวันนี ้คือคนที่มา world café ได้ เจอเพื่อนๆอีกครัง้ ก็สนุกมาก พวกเรานัดกันไปเที่ยวกับอันนะซังด้ วย
วันที่ 15/5/62 วันนี ้ตอนเย็น นัดกับอันนะซังว่าจะไปกินข้ าวกันที่เทนจิน แต่ร้านที่จะไป
จริ งๆรับคนแค่ 4 แต่พวกเราไปกัน 5 เลยย้ ายไปกินร้ านอื่น ร้ าที่เข้ าไปเป็ นร้ านอาหาร
เกาหลี ต็อกโปกกีร้านนี ้อร่อยมากกกก สตาฟของร้ านก็งานดีมากก ก็คือร้ านนี ้เข้ าแล้ ว
ไม่อยากออกเลย
วันที่ 16/5/62 วันนี ้มีพรี เซ้ นต์งานแล้ วก็กินเลี ้ยง farewell
ตอนพรี เซ้ นต์งานนี่ขาสัน่ ไปหมดเลย บทอะไรที่เตรี ยมมาลืมแทบจะหมด มันตื่นเต้ นมากๆ พาตอน
ที่เซนเซย์ถามคาถามก็เข้ าใจนะว่าเขาถามอะไรแต่ตอบเป็ นภาษาญี่ปนไม่
ุ่ ได้ แอบรู้สกึ ผิดกับคาเน
โกะเซนเซย์เบาๆทีเ่ รี ยนมาตังเป็
้ นเดือนแต่ตอบคาถามไม่ได้ เลย พอตอนเย็นพวกเราไปโนมิโฮไดกัน
คาเนโกะเซนเซย์แล้ วก็อวิ าโอะเซนเซย์ก็ไปด้ วย พวกเราจ่ายค่าน ้า ส่วนค่าอาหารอิวาโอะเซนเซย์
เลี ้ยง หล่อรวยนะคะเซนเซย์

วันที่ 17/5/62 วันนี ้ทังวั
้ นหมดเวลาไปกับการแพ็คกระเป๋ า ตอนกลางคืนพวก
เราประมาณ 10 คนไปกินบุฟเฟ่ ต์ขาปูด้วยกัน ร้ านนี ้น่าจะเป็ นร้ านหนึ่งในใจ
คนไทย เพราะป้ายหน้ าร้ านก็ภาษาไทย เมนูก็ภาษาไทย ลูกค้ าในร้ าน 3 ใน 5
โต๊ ะก็เป็ นคนไทย พอกินอาหารเสร็ จเราก็กลับหอ ส่วนพวกผู้ชายไปแช่ออนเซ็น
กัน เพือนมาโม้ วา่ สบายมากก ดีมากกก ออนเซ็นอยู่ตรงทางไป Direct ที่เป็ น
ซุปเปอร์ เนื ้อสัตว์ที่นี่ราคาถูกกว่าที่อื่นเลยนะ
วันที่ 18/5/62 วันนี ้เป็ นวันเดินทางกลับ เหมือนฟ้ าร้ องไห้ ฝนเทลงมาเยอะมาก อยูท่ ี่นี่มาตังเดื
้ อนกว่ารู้สกึ ผูกพันกับที่นมี่ ากกว่า
ที่คิด ผูกพันกับอาจารย์ผกู พันกับหอ แม้ กระทัง่ กับเรี ยวโบะซัง ก่อนที่จะเข้ าเกตเราเดินไปกอดเซนเซย์ด้วย ในบรรดาเซนเซย์ทกุ
คนเราว่าเราสนิทกับคาเนโกะเซนเซย์มากที่สดุ เพราะเราคุยกันเยอะมากกกกก เพื่อนเราบอกตอนเรียนกับเค้ าเห็นหน้ าเค้ าทุก
วันก็มเี บื่อนะ แต่พอจะไปแล้ วก็ใจหาย เพื่อนเศร้ าเพื่อนร้ องไห้ นี่ก็เศร้ าไปด้ วย ไม่ร้ ูวา่ จะได้ เจอกันอีกมัย้ แต่ในใจก็หวังว่าเราจะ
ได้ เจอกันอีกนะเซนเซย์ แต่! อิวาโอะเซนเซย์บอกว่าอาทิตย์หน้ าจะมาไทย ไปฮะ จะพาเซนเซย์ที่กินเก่งมากๆไปกินให้ ตวั แตก
เลยยย!!

สรุปความประทับใจของทริ ปนี ้คือต่อสรุปร้ อยหน้ าหรื อเล่าให้ ฟังทังเดื
้ อนก็คงไม่หมด ถึงแม้ วา่ จะมีเรื่ องแย่ๆแบบแย่มากๆเกิดขึ ้น
ไม่น้อยกับเราตัวเราเอง แต่การทีไ่ ด้ มารู้จกั ทุกคนที่นี่ก็เป็ นสิง่ ที่ดีไม่น้อยเช่นกัน อยากให้ ใครก็ตามที่อา่ นจบมาจนถึงตรงนี ้ได้
ลองไปสัมผัสอย่างที่เราได้ สมั ผัสมา แล้ วจะรู้วา่ ต่อให้ อากาศจะหนาวขนาดไหน แต่หวั ใจของเราจะยังคงอบอุน่ อยูเ่ สมอ

