
บนัทกึการไปเรียนในโครงการ Aso juku 

บนัทกึฉบบันีจ้ะเป็นบนัทกึแบบไมเ่ป็นทางการเพราะทางวิเทศฯนา่จะน าบนัทกึนีส้ง่ตอ่ให้เด็กที่สนใจโครงการรุ่นตอ่ๆไปได้อา่น 

ต้องเตือนก่อนเลยวา่บนัทกึนีย้าวมากเพราะนอกจากจะเป็นบนัทกึที่ต้องสง่วิเทศฯแล้วก็ถือวา่เป็นบนัทกึของเราเองด้วย ใครที่

ไมไ่หวก็ไปก่อนได้เลย สว่นใครทีค่ิดวา่อา่นไหวก็มาอา่นกนัแบบสนกุๆดีกวา่เนอะ! 

ก็คือวนัแรกที่ไปถึงเนีย่แอบหนาวหนอ่ยๆ อากาศราวๆ 10 กวา่องศา แตน่ัน้ก็คือหนาวแล้วนะ จ าได้วา่วนันัน้ใสเ่สือ้ 2 ชัน้ก็คือ

ยงัหนาวทัง้อากาศและบรรยากาศหนาวเย็น คือเหมือนชว่งเช้าอยูต่ลอดเวลา เอาจริงๆคืออากาศดทีัง้วนั ตอนแรกเซนเซย์พา

กลบัไปเก็บของที่หอก่อน แล้วจากนัน้ก็พาเดินไปท่ีคอลเลจ คือในการเดินมามนัต้องใช้รถไฟใต้ดิน เขาก็แวะให้กินข้าวกลาง

วนัท่ีสถานีฮากาตะ ราเมงเคม็จนงง เอ๊ะมนัเคม็อะไรขนาดนัน้ พอกินเสร็จก็ไปรับรู้ข้อมลูนิดหนอ่ยเก่ียวกบัคอลเลจ จากนัน้ก็

แยกย้าย อาจารย์จีนี่พาพวกเราไปซือ้ซิมการ์ดที่โยโดบาฉิ จากนัน้ก็ไปเดินเลน่ท่ีไดโซะ ของคือนา่ซือ้มาก แตว่นันัน้งว่งแบบ

สดุใจ ระหวา่งรอเพื่อนช้อปคือนัง่หลบัในไดโซะ จากนัน้ก็กลบัหอ ตอนเย็นก็หาไรกินในเซเวน่แถวหอ หอคือนา่รักมากเลยนะ 

เตียงนอนเป็นชัน้ลอยขึน้ไป เหมอืนเตียง 2 ชัน้แตช่ัน้ลา่งคือมีโต๊ะให้นัน่ท างาน วนันัน้ก็คืหลบัแบบเหนื่อยๆ แตท่ี่นอนก็นอน

สบายเอาเร่ือง 

วนัตอ่มาก็ยงัไมเ่รียนแบบจริงๆ วนันัน้ในช่วงเช้าเราไปทกัทายอาจารย์ใหญ่ แล้วก็ไปกินข้าวที่โรงอาหาร ราคาข้าวเซตที่โรง

อาหารคือ 400 เยน ซึง่นี่คือถกูมากแล้วส าหรับข้าวหนึง่เซต แตห่น้าตกึมงังะก็จะมีคณุลงุคณุป้ามาขายอาหารเหมือนกนั ราคา 

200-300 เยน พอกินข้าวเสร็จ อิวาโอะเซนเซย์น าทีมพวกเราไปโอโฮริโคเอ็น เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มาก!!!!  

เป็นจดุชมซากรุะของฟกุโุอกะเลยจ้า โชคดีมากที่ตอนเราไปยงัมีซากุระ

ให้ชมอยู ่แล้วสวนนีค้ือสวยมาก เงียบสงบบรรยากาศร่มร่ืนมาก ใคร

ชอบแนวธรรมชาติคือแนะน ามาก แตเ่นื่องด้วยขนาดของสวนท่ีใหญ่

มากๆท าให้เดินจนปวดขามากๆเช่นกนัจากนัน้ก็แยกย้ายกนั ก่อนกลบั

พวกเราก็ไปแวะซือ้อาหารเย็นที่ซนันี่ ในบรรดาซุปเปอร์ทัง้หมด ข้าว

ที่ซนัน่ีถกูที่สดุจ้า 

 

วนัท่ี 10/4/62 วนันีค้าเนโกะเซนเซย์พาไปส ารวจตกึในอะโสะ แล้วก็พาไปกินอาหารกลางวนัท่ีลโีอพาเลส ก็เลีย้งดีเอาเร่ืองจ้า 

จากนัน้ก็แยกย้าย พวกเราก็ไปเดนิเลน่ตอ่ที่โยโดบาฉิแล้วก็กลบัหอ ตอนเย็น

ตกลงกบัเพื่อนวา่จะไปกินซูชิที่ร้านกปัปะ เร่ืองเดน่ประเด็นร้อนมนัอยูต่รงนีจ้้า 

วนันัน้นกึคกึอะไรไมรู้่ เอาเงินทัง้หมดไปด้วยจ้า คือขี่จกัรยานไปแล้วลมืกระเป๋า

ไว้ที่หน้าจกัรยาน กลบัมาอีกทีคือเงินไมอ่ยูแ่ล้ว บ้าบอมาก!!!!! 4 หมื่นบาท

ขาดตวัที่หายไป อาจารย์ก็พาไปแจ้งความแตค่ือสือ่สารกนัยากมาก เพราะ

ป้อมต ารวจอยูไ่กลมากแถมพอไปถึงก็ไมม่คีน ต้องรอพกัใหญ่ๆเลยต ารวจถงึ

จะมา ตอนนัน้คือเซ็งขัน้สดุ แตน่ัน้แหละ ก็โทษใครไมไ่ด้ ก็ต้องถือวา่เป็น

บทเรียนราคาแพงมากๆ แบบแพงมาก 



 

วนัท่ี 11/4/62 วนันีเ้ซนเซย์พาไปดวูดักบัศาลเจ้า ได้ความวา่ ถ้าเป็นวดัจะมีพระพุทธรูป แตถ้่าเป็นศาลเจ้าจะมีเทพ วดัที่ไปข้าง

ในมีพระพทุธรูปท าจากไม้สวยมากแตจ่ าช่ือวดัไมไ่ด้ อยูแ่ถวๆกิอง 

แล้วก็ศาลเจ้าที่ไปคือศาลเจ้าคชิุดะอยูใ่กล้ๆกบัคาแนลซิตี ้หลงัจาก

นัน้เซนเซย์ก็ปลอ่ยทิง้ไว้แถวๆคาแนลซิตี ้แล้วก็หาทางกลบักนัเอา

เองจ้า หนาวมาก แถมหลงทางด้วย 

วนัท่ี 12/4/62 วนันีเ้ป็นเรียนทัง้วนั เช้าเรียน drawing ให้วาดส้ม

บนกระดาษ บา่ยเรียนนิฮงโกะกบัคาเนโกะเซนเซย์ 

 

วนัท่ี 13/4/62 วนันีเ้ซนเซย์พาไปศาลเจ้าดาไซฟ ุให้ไปขอพรเร่ืองการเรียน ศาลเจ้านีน้า่จะเป็นศาลเจ้าที่มช่ืีอเสยีงที่สดุในฟกุโุอ

กะ เป็นศาลเจ้าที่ใหญ่มาก สวยมาก และที่ส าคญัคือโมจิอร่อยมาก ถ้าได้มา

ที่น่ีคือต้องไปกินโมจิยา่งร้อนๆ แตป่ระเด็นคือมีหลายร้าน ก็เข้าไปซกัร้านนงึ

เดาวา่รสชาตินา่จะเหมือนกนัหมด แล้วก็ระหวา่งทางเดินเข้าศาลเจ้าก็จะมี

ของกิน มีไดฟกุสุตอร์เบอร่ี มีร้านสตาร์บคัส์ท่ีเค้าว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่น่ี 

สว่นด้านหลงัก็จะมีร้านอาหาร พวกเราก็กินอาหารกลางวนักนัท่ีนัน่ ใครไปท่ี

เดียวกนั รางเมงเมนไทโกะคือต้องลอง อร่อยมากฮะ สายกินเชิญเลย ยงัไมจ่บ

เทา่นัน้ ตอ่จากศาลเจ้าดาไซฟก็ุมอีีกหนึง่ศาลเจ้าที่อยูใ่กล้ๆกนั แตจ่ าช่ือไมไ่ด้ 

เป็นศาลเจ้าที่นยิมมาขอพรเร่ืองความรักให้ชีวติคูอ่ยูย่ ัง้ยืนยงอะไรก็วา่ไป แล้วก็จบวนัแบบสวยๆไปฮะ 

วนัท่ี 14/4/62 วนันีฝ้นตก พวกเราออกไปคาแนลซิตีก้นัอกีครัง้นงึ ด้านบนจะมีร้านราเมง ราเมงร้านนีก็้เต็มอกีเช่นเคย เคม็จนงง 

แล้วก็ใกล้ๆกนัจะมีคาเฟ่แฮร่ี พอตเตอร์ พอตอนเย็นพวกเราก็ไปกินข้าวกนัท่ียาไต ก่อนมาคือถามเซนเซย์แล้วเซนเซย์บอกจริงๆ

ไมอ่ยากให้ไปเพราะที่นัน่คอ่นข้างอนัตราย จะมีพวกคณุลงุมากินเหล้ากนั เพื่อนก็บอกวา่จริงๆแล้วคนญ่ีปุ่ นไมค่อ่ยไปวนันัน้ท่ี

ไปคือเจอคนไทยเยอะอยู ่แล้วก็ไมไ่ด้ว้าวมากถงึขนาดที่จะต้องไปให้ได้ 

วนัท่ี 15/4/62 วนันีม้ีเรียนแคค่ร่ึงวนั อีกคร่ึงวนัเลยตดัสนิใจไปเดินเลน่ท่ีโอโฮริโค

เอ็นอีกรอบ ไปซมึซบับรรยากาศ แตว่า่วนันีฉ้ายเดีย่ว ปรากฏวา่การมาคนเดียว

ท าให้รู้สกึดกีวา่เดมิมากๆ เพราะมนัเงียบสงบ อากาศก็เย็นสบาย ท าอะไรก็ไม่

ต้องรีบร้อน คือดีมากกกกกก 

วนัท่ี 16/4/62 วนันีเ้ซนเซย์พามาท านามบตัร เอาไว้ให้เพื่อนใน world café  



วนัท่ี 17/4/62 วนันี ้เซนเซย์พาไปแตง่ชดุยกูะตะ ให้

ผลดักนัแตง่ แตง่นานมากแตม่เีวลาให้ถา่ยรูปน้อย 

แล้วก็เราได้ใสช่ดุกิโมโนด้วยละ่ ตอนอาจารย์แตง่ตวัให้

คือเหมือนไส้จะหลดุออกมาแล้วจ้า เพราะชดุรัดแนน่

มากกกกก แตก็่สนกุไปอีกแบบ เพราะวา่ได้ท าในสิง่ที่ไมเ่คยท ามาก่อน 

วนัท่ี 18/4/62 วนันีเ้รียนญ่ีปุ่ นคร่ึงวนั ตอนบา่ยเราป่ันจกัรยานไปคาแนลซิตี ้แถวนัน้มีสวนสาธารณะ คนพาหมามาเดินเลน่ ลม

เย็นมากเลย 

วนัท่ี 19/4/62 วนันีไ้ปเรียนชงชา เหน็บกินขาหนกัมากกก สว่นตอนกลางคืนไปทาเบโฮได เป็นร้านคล้ายๆบฟุเฟ่ต์บ้านเรา คือไป

กนัหมดเลย มีคาเนโกะเซนเซย์ไปด้วย นัง่กินสกัพกัก็สอนค าศพัท์ภาษาไทยให้เซ ค าศพัท์ดีมาก เอาวา่เซย์จ าหน้าได้ตลอดชีวิต

แนน่อน ข้ามละนะ 

วนัท่ี 23/4/62 วนันีค้ือวนัworld café ได้คยุกบัเพื่อนใหมค่นญ่ีปุ่ นด้วย คนทีม่าสว่นใหญ่

จะเป็นนกัเรียนจากสาขาการบินแล้วก็เอกองักฤษ เลยคยุกนัเป็นภาษาองักฤษบ้างญ่ีปุ่ น

บ้างก็สนกุดี เพื่อนๆนา่รักมากๆ 

 

วนัท่ี24/4/62 วนันีช้งชาอกีรอบ ขาชาเหมือนเดิม 

 

 

วนัท่ี 25/4/62 วนันีต้อนเช้าเรียนนิฮงโกะ ตอนบา่ยเรียนเขียนตวัคนัจิ ใช้พูก่นัเขียน 

จริงๆเคยคดิวา่ถ้าใช้พูก่นัเขยีนอาจจะสวยแล้วก็เขียนง่ายกวา่ ไมเ่ลยจ้า 

 

 

วนัท่ี 26/4/62 วนันีต้อนเช้าได้ฟังขา่วร้ายจากที่บ้านวา่ลกูชายของเราจากไปอยา่ง

ไมม่ีวนักลบัในใจคือเสยีใจมากอยากจะกลบับ้านซะเดี๋ยวนัน้แตก็่ต้องเดินตอ่ไป 

วนันีก็้ world café อีกครัง้หนึง่ เพื่อนท่ีมาคราวนีค้ือคนใหมไ่มซ่ า้เดิม เพื่อนที่มา

รอบนีค้ยุเกง่มาก พดูภาษาองักฤษได้คอ่นข้างดแีถมยงัส าเนียงดีมากอีกด้วย คนที่

นา่รักมากคืออนันะซงั เราอาจจะคยุกนัล าบากหนอ่ยแตอ่นันะซงัพยายามเข้าใจ

ภาษาญ่ีปุ่ นท่ีเราพดู ตอนเย็นหลงัจาก world café  พวกเราไปกินข้าวเย็นกนัท่ี 

KITTE แล้วก็แยกย้ายกนักลบัหอ ระหวา่งทางกลบัเจอลมพดัร่มหกั รู้สกึเหมือน

โดนสมน า้หน้ายงัไงอยา่งนัน้ 



วนัท่ี 28/4/62 วนันีเ้รากบัเพื่อนไปเที่ยวกนัท่ีโนะโกะโนะชิมะ เป็นเหมือน

สวนดอกไม้ขนาดใหญ่บนเกาะ ตอนแรกพวกเราแวะกินข้าวแกงกะหร่ีที่

ชัน้ใต้ดินของสถานีฮากะตะจะบอกวา่กะหร่ีดงีามมาก จากนัน้พวกเราก็

นัง่บสัแล้วก็นัง่เรือเพื่อไปท่ีเกาะ พอถึงบนเกาะแล้วเขาจะมีบสัให้ขึน้อีก 

แนะน าวา่ให้ขึน้ไปเลย เพราะตอนท่ีเราไปเพื่อนๆตดัสนิใจจะเดินขึน้

ยอดเขา ซึง่ไกลมากถึงมากที่สดุ นี่พอเดินได้คร่ึงทางก็ต้องโบกบสัขึน้ไป

อยูด่ี สวนดอกไม้ข้างบนสวยมาก แตว่นัท่ีเราไปเป็นวนัท่ีฟ้าครึม้ฝนปรอย รูปท่ีออกมาอาจจะไมค่อ่ยสวยเทา่ไหร่นกั ถ้าใครจะ

ไปแนะน าวา่ให้เช็คพยากรณ์อากาศให้ดีก่อนนะ 

วนัท่ี 1/5/62 วนันีเ้ป็นวนัพธุ โรงหนงัที่ญ่ีปุ่ นจะมีโปรโมชัน่ลดราคาส าหรับ

ผู้หญิง พวกเราเลยไปด ูThe Aventure endgame กนั หลงัจะที่หลบส

ปอยอยูห่ลายวนัก็คดิวา่มนัควรจะต้องไปดแูล้วแหละ 

วนัท่ี 2/5/62 วนันีพ้วกเราทัง้หมดมีตารางไปเที่ยวคติะควิช ูซึง่เป็นบ้าน

ของอิวาโอะเซนเซย์ อเมซิ่งมากคอืเซย์นัง่รถจากคิตะควิชมูาท างานท่ีฮากะ

ตะทกุวนั อยากจะมอบโลค่นขยนัดีเดน่ให้ไปเลยทีเดยีว วนันัน้เราไปโมจิ

โกะทาวเวอร์ เดินเลน่ในโมจิโกะเรโทร แล้วก็ตอนบา่ยก็ไปกินข้าวกนัคาเนโกะเซนเซย์ วนันัน้คยุกนัคาเนโกะเซนเซย์เยอะมาก 

เซย์พดูภาษาญ่ีปุ่ นเราตอบภาษาองักฤษก็คยุกนัรู้เร่ือง แตก็่หวงัวา่วนันงึจะคยุกนัเป็นภาษาญ่ีปุ่ นทัง้หมดได้นะ จากนัน้นั่งรถไฟ

ไปโคครุะ เซย์พาเดินส ารวจปราสาทโคะรุระ เสยีดายวา่ตอนทีเ่ราไปนัน้หมดฤดซูากรุะแล้ว ไมง่ัน้คงได้เห็นดอกไม้สชีมพู

ล้อมรอบปราสาท คงจะสวยไมน้่อยเลย! 

วนัท่ี 3/5/62 วนันีเ้ซนเซย์พาไปเดนิดขูบวนพาเหรด เหมอืนเป็นเทศกาลอะไรซกัอยา่งระหวา่งโกลเด้นท์วีค มคีนที่เพศทกุวัยมา

เดินพาเหรดนี ้ซึง่นา่รักมาก โดยเฉพาะเดก็ๆ แตว่นันัน้เราไมส่บายนิดหนอ่ยเลยอยูด่ไูมน่าน ถ้าวนันัน้ไมเ่ป็นอะไรคงจะอยูด่จูน

มืดเลยละ่ 

วนัท่ี 6/5/62 วนันีพ้วกเราไปที่อมูโินะนากะมิจิ พอนัน่รถไฟไปลงทีส่ถานี 

Uminonakamichi ก็จะเจอสวนเลยแตพ่วกเราเดินไปท่ี Marine world กนัก่อน 

ระยะทางหา่งกนัประมาณ 5 นาที เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ คา่เข้าประมาณ 2800 เยน 

แตเ่นื่องด้วยสวนน า้นีเ้ปิดถงึ 4 ทุม่ พวกเราเลยซือ้ตัว๋แล้วเดินไปท่ีสวนกนัก่อน ที่สวนก็

สวนมากๆเช่นกนัแตค่นเยอะมากๆ เพราะสว่นใหญ่เค้ามากนัเป็นครอบครัว แตก็่นัน่แหละ 

เพราะวา่สวนใหญ่มาก สว่นท่ีเงียบๆคนไมเ่ยอะก็มี แถมอากาศก็ด ีวิวสวย อะไรก็คือดีไปหมด พอประมาณ 5 โมงเย็นพวกเราก็

เดินมาที่อควาเรียมกนัแล้วก็กินข้าวกนัท่ีนัน่ ข้างในคือสวยมากๆเลย 

วนัท่ี 7/5/62 วนันีม้เีรียนแคค่ร่ึงวนั หลงัจากเรียนเสร็จพวกเราป่ันจกัรยานไปท่ี ฮิกาชิโคเอ็น เป็นสวนสาธารณะขนาดกลางๆไม่

ใหญ่ไปไมเ่ลก็ไป แตบ่รรยากาศคือดีมาก มีล าธารจ าลอง มีนกเป็ดน า้ ท่ีส าคญัคือเป็นเพลง สว่นคนเลน่เพลงก็งานดมีากๆ



เช่นกนั เราชอบสวนนีม้าก ชอบมากกวา่โอโฮริโคเอ็นด้วยซ า้ เพราะที่น่ีคนน้อยมาก น้อยจริงๆนะ คนท่ีมาสว่นใหญ่จะเป็นคน

ลงุคณุป้ามานัง่ตากแดด ธรรมชาติล้วนๆ 

วนัท่ี 8/5/62 วนันีไ้ด้มาลองเขยีนโค้ดบงัคบัหุน่ยนต์ โปรแกรมที่ใช้มนัใช้ง่ายมากๆ และตวัหุน่ยนต์เองก็นา่รักมากๆด้วย 

วนัท่ี 9/5/62 วนันีม้ีคลาสวาดมงังะ เราวาดรูปไมเ่กง่แตก็่ท าได้เพราะอาจารย์มีภาพตวัอยา่งให้ แล้วให้เราดราฟภาพนัน้ หมูๆ

เลยงานนี ้อาจารย์ให้ปากกามาเป็นของขวญัด้วย จะเก็บอยา่งดเีลยจ้า 

วนัท่ี 10/5/62 วนันีต้อนบา่ยเซนเซย์พาไปที่ฟกุโุอกะทาวเวอร์ ก่อนที่เราจะออนจากคอลเลจ พวก

เราไปกินข้าวที่โรงอาหารเจออิวาโอะเซนเซย์มากบันกัเรียนจีน งานดีมากจ้า ทัง้หญิงทัง้ชายเลย 

เซนเซย์บอกวา่วนันีไ้ปด้วยไมไ่ด้เพราะต้องดแูลเดก็ที่มาจากจีนแตว่า่ตอนเย็นๆหลงัจากที่พวกเรา

ลงจากฟกุโุอกะทาวเวอร์แล้ว คาเนโกะเซนเซย์พาไปกินไอติมที่ร้านแถวนัน้ อิวาโอะเซนเซย์ก็

ตามมา นา่รักมาก เซย์บอกวา่มนัเป็นช่วงเวลาพกัของเด็กจีน เลยออกมาหาพวกเรา เซย์ทุม่สดุตวั

มากจ้า รักนะเซนเซย์ 

วนัท่ี 11/5/62 วนันีเ้พื่อนบอกวา่เป็นวนัเดยีวที่ตลาดปลาเปิดให้คนนอกเข้าไปซือ้ปลาแล้วก็ดสูาธิตการแลป่ลาได้ พวกเราเลย

ไปกนั แตว่า่พอไปถงึตลอดก็เก็บหมดแล้ว พวกเราเลยไปกินข้าวในร้านแถวนัน้ รู้สกึคุ้มคา่กบัการกินอยุน่ะ เพราะราคาถ้าเทียบ

กบัท่ีอื่นแล้วคือไมแ่พงเลย ได้เยอะมาก แถมอร่อยอกีตา่งหาก จากนัน้พวกเราก็เดินไปซือ้ของกนัท่ีดองกีส้าขาเทนจิน  

วนัท่ี 14/5/62 วนันีม้ีกิจกรรมท าอาหารให้คนญ่ีปุ่ นกิน มีแกงส้ม ไขล่กูเขยแล้วก็หมกูระเทียม กรุ๊ปพวกเราท าแกงส้ม แตต่อนซือ้

วตัถดุิบซือ้มาผิด จะซือ้น า้ตาลแตเ่พื่อนหยิบเกลอื แล้ววตัถดุิบบางอยา่งก็ไมพ่อ เราเลยออกไปซือ้วตัถดุิบเพิ่มกบัเซนเซย์ คน

ญ่ีปุ่ นท่ีมาวนันีค้ือคนที่มา world café ได้เจอเพื่อนๆอีกครัง้ก็สนกุมาก พวกเรานดักนัไปเที่ยวกบัอนันะซงัด้วย 

วนัท่ี 15/5/62 วนันีต้อนเย็น นดักบัอนันะซงัวา่จะไปกินข้าวกนัท่ีเทนจิน แตร้่านท่ีจะไป

จริงๆรับคนแค ่4 แตพ่วกเราไปกนั 5 เลยย้ายไปกินร้านอื่น ร้าที่เข้าไปเป็นร้านอาหาร

เกาหล ีต็อกโปกกีร้านนีอ้ร่อยมากกกก สตาฟของร้านก็งานดมีากก ก็คือร้านนีเ้ข้าแล้ว

ไมอ่ยากออกเลย 

วนัท่ี 16/5/62 วนันีม้ีพรีเซ้นต์งานแล้วก็กินเลีย้ง farewell 

ตอนพรีเซ้นต์งานน่ีขาสัน่ไปหมดเลย บทอะไรท่ีเตรียมมาลมืแทบจะหมด มนัตื่นเต้นมากๆ พาตอน

ที่เซนเซย์ถามค าถามก็เข้าใจนะวา่เขาถามอะไรแตต่อบเป็นภาษาญ่ีปุ่ นไมไ่ด้ แอบรู้สกึผิดกบัคาเน

โกะเซนเซย์เบาๆทีเ่รียนมาตัง้เป็นเดือนแตต่อบค าถามไมไ่ด้เลย พอตอนเย็นพวกเราไปโนมิโฮไดกนั 

คาเนโกะเซนเซย์แล้วก็อวิาโอะเซนเซย์ก็ไปด้วย พวกเราจา่ยคา่น า้ สว่นคา่อาหารอิวาโอะเซนเซย์

เลีย้ง หลอ่รวยนะคะเซนเซย์ 



วนัท่ี 17/5/62 วนันีท้ัง้วนัหมดเวลาไปกบัการแพ็คกระเป๋า ตอนกลางคืนพวก

เราประมาณ 10 คนไปกินบฟุเฟ่ต์ขาปดู้วยกนั ร้านนีน้า่จะเป็นร้านหนึ่งในใจ

คนไทย เพราะป้ายหน้าร้านก็ภาษาไทย เมนก็ูภาษาไทย ลกูค้าในร้าน 3 ใน 5 

โต๊ะก็เป็นคนไทย พอกินอาหารเสร็จเราก็กลบัหอ สว่นพวกผู้ชายไปแช่ออนเซ็น

กนั เพือนมาโม้วา่ สบายมากก ดมีากกก ออนเซ็นอยู่ตรงทางไป Direct ที่เป็น

ซุปเปอร์ เนือ้สตัว์ที่น่ีราคาถกูกวา่ที่อื่นเลยนะ 

วนัท่ี 18/5/62 วนันีเ้ป็นวนัเดินทางกลบั เหมือนฟ้าร้องไห้ ฝนเทลงมาเยอะมาก อยูท่ี่น่ีมาตัง้เดือนกวา่รู้สกึผกูพนักบัท่ีนีม่ากกว่า

ที่คิด ผกูพนักบัอาจารย์ผกูพนักบัหอ แม้กระทัง่กบัเรียวโบะซงั ก่อนท่ีจะเข้าเกตเราเดินไปกอดเซนเซย์ด้วย ในบรรดาเซนเซย์ทกุ

คนเราวา่เราสนิทกบัคาเนโกะเซนเซย์มากที่สดุเพราะเราคยุกนัเยอะมากกกกก เพื่อนเราบอกตอนเรียนกบัเค้าเห็นหน้าเค้าทกุ

วนัก็มเีบื่อนะ แตพ่อจะไปแล้วก็ใจหาย เพื่อนเศร้าเพื่อนร้องไห้ น่ีก็เศร้าไปด้วย ไมรู้่วา่จะได้เจอกนัอกีมัย้ แตใ่นใจก็หวงัวา่เราจะ

ได้เจอกนัอกีนะเซนเซย์ แต!่ อิวาโอะเซนเซย์บอกวา่อาทิตย์หน้าจะมาไทย ไปฮะ จะพาเซนเซย์ที่กินเก่งมากๆไปกินให้ตวัแตก

เลยยย!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปความประทบัใจของทริปนีค้อืตอ่สรุปร้อยหน้าหรือเลา่ให้ฟังทัง้เดือนก็คงไมห่มด ถงึแม้วา่จะมเีร่ืองแย่ๆ แบบแยม่ากๆเกิดขึน้

ไมน้่อยกบัเราตวัเราเอง แตก่ารท่ีได้มารู้จกัทกุคนท่ีนี่ก็เป็นสิง่ที่ดีไมน้่อยเช่นกนั อยากให้ใครก็ตามที่อา่นจบมาจนถงึตรงนีไ้ด้

ลองไปสมัผสัอยา่งที่เราได้สมัผสัมา แล้วจะรู้วา่ ตอ่ให้อากาศจะหนาวขนาดไหน แตห่วัใจของเราจะยงัคงอบอุน่อยูเ่สมอ 


