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3 APR 19 : Japan, I’m coming!
เป็ นวันทีต่ ้องเดินทางแล้ว เช็คของรอบสุดท้ายก่อนออกจากบ้าน ไปถึงสนามบินก็ไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ
ไปรับริบบิน้ ผูกกระเป๋าจากเซแก้ม (เซนเซย์ผู้ดูแลโครงการปี น้ี) จากนัน้ ก็ไปเช็คอิน บอกเลยว่าตอนนัน้
กลัวมากว่าน้ าหนักกระเป๋าจะเกิน แต่สรุปรอดมาด้วยน้ าหนัก 22.4 กก. (จาก23กก.) เข้าเกทมาก็ไม่ม ี
อะไรมาก รอเวลาขึน้ เครื่องอย่างเดียว อาหารบนเครื่องบินถือว่าใช้ได้ แอร์น่ารัก เป็ นคนญี่ปุ่น ทีล่ าบาก
ทีส่ ุดคือเวลานอน หลับไม่สนิท เมือ่ ยมากกก ตื่นตลอดเวลา แต่กต็ อ้ งทนต่อไป5555

4 APR 19 : Arrival
ในที่สุดก็เดินทางมาถึงญี่ปุ่นแล้ว ด้วยสภาพหน้ าตาที่บวมหน่ อยๆ เพราะหลับๆตื่นๆ พอผ่านตม.ใด ๆ
แล้ว ก็จ ะมีรุ่น พี่ค นไทยจาก ABK มารับ และพาไปส่ ง ที่ห อพัก ที่เราเลือ กไว้ต ัง้ แต่ ต อนแรก นี่ อ ยู่ห อ
Sugamo อยู่กนั 7 คนต่อ 1 ห้อง จริง ๆคือแก๊งนี่ม ี 5 คน ก็หวันๆว่
่ าอีก 2 คนจะอึดอัดมัย้ เข้ากันไม่ได้
มัย้ แต่พอได้ทาความรูจ้ กั ได้ใช้เวลาอยู่ดว้ ยกันคือสนิทมากกก น้อง 2 คนคือน่ารักมาก ๆ เฮฮา ไม่เงียบ
บ้าบอสุด55555 ทาให้ได้รนุ่ น้องทีส่ นิทเพิม่ อีก 2 คนไปเลย
ความรูส้ กึ แรกที่เห็นห้องพักคือกว้างมากกกก อยู่ 7 คนสบายๆเลย ห้องนี้จะมีห้องอาบน้ าในตัว นี่คอื
เหตุผลทีเ่ ลือกหอนี้5555 แต่หอ้ งส้วมแยกอันนี้โอเค ด้วยความทีท่ น่ี ่เี ป็นหอทีไ่ กลจาก ABK มากทีส่ ุด นัง่
ใต้ดนิ ไป 2 สถานี มาถึงห้องก็ต้องรีบเก็บของ รีบออกไปโรงเรียนเลย เพราะมีสอบวัดระดับเพื่อคัดห้อง
และสัมภาษณ์ตอนเทีย่ ง ทาให้ไม่มเี วลาได้งบี เลยตัง้ แต่ลงเครือ่ งมา

มาถึงที่ ABK ก็สอบวัดระดับ ข้อ สอบแบ่งเป็ น 2 พาร์ท คือ คันจิ กับ แกรมม่าต่ าง ๆ คะแนนออกมา
แกรมม่าก็โอเคเลยนะ ถือว่าไม่แย่ แต่คนั จิคอื กากมาก555555 เหมือนเรียนมา 5 ตั วคืนเซไปหมด...
หลังจากทาข้อสอบเสร็จแล้วก็รอเรียกไปสัมภาษณ์กบั เซนเซย์ทลี ะคน บอกเลยว่าง่ายนะ แต่ลมื คาศัพท์
ไปบ้างแล้วเลยตอบไม่ค่อยได้5555 พอสัมภาษณ์เสร็จก็ Free time ละ จะไปไหนก็ไป แต่แก๊งนี่ตรงดิง่
กลับหอเลยจ้า เพลียมากจ้า กลับถึงหอก็ยงั ไม่ได้นอนนะ ต้องเก็บของ จัดห้อง ทาความสะอาดอีก และใช่
ค่ะ คืนนัน้ ทุกคนนอนกันเร็วมาก 5 ทุ่มคือนอนแล้ว หลับสนิทตลอดคืนของจริง55555
5 APR 19 : ABK Orientation
วันนี้เป็ นวันปฐมนิเทศนักเรียน ABK College ทุกคน สถานที่ปฐมนิเทศอยู่ห่างจากโรงเรียนไป 2 สถานี
พอไปถึงก็คอื คนต่างชาติเยอะมากกก จีน ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลี เยอะแยะไปหมด พิธกี ไ็ ม่มอี ะไรมาก
จบก็ถ่ ายรูป รวมแล้ว กลับ ระหว่างทางก็เดินกลับกัน ได้เห็นซากุ ระครัง้ แรกในชีว ิต ! ดีใจที่สุ ด ก็แวะ
ถ่ายรูปกันนานอยูพ่ อสมควร555555

8 APR 19 : New class, new friends
เปิดเรียนวันแรก นี่ได้อยู่คลาส B3 กับเพื่อนอีก 2 คน เรียนจ.-ศ. 13.30น.-17.00น. นี่มาถึงก่อนบ่ายโมง
อีกเพราะตื่นเต้นไง555555 พอใกล้ๆเวลาเรียนคนก็เริม่ มากัน ห้องนี้คอื คนไทยเยอะมากกก ทัง้ ห้องมี 22
คน คนไทยปาไปแล้ว 15 คน เหลือต่างชาติอยู่ 7 คนเหงาๆ วันแรกๆก็จะยังเกรงๆกันอยู่ ตอนแรกกังวล
นะว่าจะ make friends กับเพื่อนในห้องยังไงดี แต่ทุกคนคือน่ ารักมากกก พยายามชวนคุย เฟรนลีส่ ุด ๆ
ห้อง B3 มีเซนเซย์ทงั ้ หมด 3 คน คือ Rieko Sensei, Kikuchi Sensei และ Kameyama Sensei คนไหน
สอนวันไหนจัดไว้เรียบร้อย
รีวิวร้านทงคัตสึที่อร่อยและถูกที่สดุ ใกล้สถานี Nishi-sugamo
ร้าน Matsunoya
เหตุผลทีม่ าร้านนี้คอื สุ่ม55555 ตอนนัน้ คือหิว มีไรลองหมด ครัง้ แรกทีก่ นิ คือรักเลย อร่อยทุกอย่างตัง้ แต่
หมูยนั ซอสอะคิดดู มากินบ่อยมากกก ร้านประจาในดวงใจเลย คือคิดอะไรไม่ออกก็จะมาร้านนี้ ร้านนี้เติม
ข้าวเติมซุปมิโสะฟรีดว้ ยคือเหมาะมากสาหรับสายกิน

21 APR 19 : Maxell Aqua Park Shinagawa
พอไปถึงสถานี Shinagawa ก็เปิ ดแมพเดินหาอควาเรียมกัน มีเดินอ้อมนิดหน่ อยเพราะงงกับแมพมาก
แต่ก็ไปถึงอย่างปลอดภัย ต้องบอกก่อนว่านี่เป็ นคนไม่อินกับสัตว์ใดๆเลย มาเพราะเพื่อนล้วนๆ สัตว์
ทะเลเยอะแยะมากมายตามท้องเรื่อง มีโชว์โลมาทีป่ ระทับใจที่สุดดู 2 รอบเลย รอบกลางวัน กับกลางคืน
มีโชว์สงิ โตทะเลกับแมวน้าด้วยอันนัน้ ก็น่ารัก แต่ไม่เท่าน้องโลมา อยู่ทน่ี นั ่ ตัง้ แต่ 9 โมงยัน 2 ทุ่ม จุกๆไป
เลยจ้า55555 กลับหอมาด้วยความง่วง

28 APR 19 : Asakusa
อย่างทีร่ ู้ ๆกันว่าวัดนี้เป็ นวัดทีด่ งั มาก ๆวัดนึงในโตเกียวเลย เครือ่ งรางของเค้าก็ดงั มากเหมือนกัน นี่ซ้อื
กลับไปเยอะอยู่ ไปไหว้พระ ถ่ายรูปซักพักก็เริม่ หิวเลยเดินหาอะไรกินแถววัดเลย มีรา้ นมาตัง้ ขายอารมณ์
งานวัดบ้านเราเนี่ยแหละ หลังจากนัน้ ก็เดินหาร้านไอศกรีมชาเขียวเจ้าดังทีน่ ้องหาข้อมูลมา ก็เดินหากัน
อยู่พกั นึงเพราะค่อนข้างไกลจากวัด พอสมควร วันที่ไปคนไม่ค่อยเยอะเลยได้เร็ว ชาเขียวก็มใี ห้เลือก
ความเข้มข้นถึง 7 ระดับ นี่เลือกระดับ 4 ไป รสชาติเข้มข้นแบบอร่อยกาลังดี ชอบมาก ราคาก็ไม่แพง
มาก ควรไปตา!

5 MAY 19 : Sugamo Gang x Taiwan friends at Yokohama
วันนี้เป็ นวันที่ต่นื เต้นมากกก เพราะจะได้ไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนชาวไต้หวันครัง้ แรก รูจ้ กั กันเพราะเรียน
ห้องเดียวกัน และรูจ้ กั ผ่านเพื่อน ได้ไปกินข้าวกัน ไปปาร์ต้จี นสนิทกัน เค้าเลยชวนแก๊งนี่ไป Yokohama
ด้วยกัน จึงทาให้เกิดทริปนี้ขน้ึ มา วันนัน้ ได้ไปเที่ยวหลายที่มาก ไม่ว่าจะเป็ นสวนสนุ ก Cosmo world,
Cup Noodles Museum, Beer festival ที่ Red Brick Warehouse, Chinatown และปิ ด ท้ายทริป นี้ ด้ว ย
การดูววิ ยามค่าคืนของ Yokohama ทีส่ วยมากๆ คุม้ มากๆทีไ่ ด้มาวันนี้

11-12 MAY 19 : 2days with homestay
บอกเลยว่ากังวลนิดหน่ อยที่ต้องไปอยู่กบั เค้า เพราะเราไม่รเู้ ลยว่าโฮสเป็ นคนยังไง จะเข้ากันได้มยั ้ แต่
ครัง้ แรกทีเ่ จอคือเค้าเข้ามากอดพร้อมรอยยิม้ ทีส่ ดใสมากๆ ชวนคุยตลอด บ้านโฮสมีลูกสาว 2 คน น่ ารัก
ทัง้ คู่เลย อาจจะมีเขินนิดหน่ อยแต่ก็ยอมคุยกับเรา ไม่เงียบ ที่สาคัญคือคุณแม่ทาอาหารอร่อยมากกกก
อร่อยมากจนอยากกินแบบนี้ทุกวัน ได้ลองทาทาโกยากิกินเองครัง้ แรก สนุ กมากและอร่อยด้วย55555
เราได้เจอโฮสที่น่ารักและดีมากๆ จนรูส้ กึ ว่า 2 วัน 1 คืนมันไม่พอจริง ๆ ก่อนจากกันก็แลก Contact กัน
และจนตอนนี้กย็ งั คุยกันบ้างเป็นพักๆให้หายคิดถึง

17 MAY 19 : Last day in B3 class
รูส้ กึ เศร้ามากๆทีถ่ งึ เวลาต้องจากเพื่อนๆแล้ว ยังอยากเรียนด้วยกันต่อ เฮฮาด้วยกันต่อ แต่งานเลีย้ งย่อม
มีวนั เลิกราอะเนอะ จบคาบก็มปี ารตี้ทเ่ี ซนเซย์และเพื่อนๆช่วยกันจัดขึน้ มาเพื่อเลีย้ งส่งเด็ก TNI บอกเลย
ว่าซึง้ ใจมาก ๆ ได้ทากิจกรรมสุดท้ายด้วยกันเป็ นช่วงเวลาทีน่ ่ าจดใจจาสาหรับนี่มาก ๆ หลังจากนัน้ ก็ไป
กินอาหารไทยแถวโรงเรียนกันทัง้ ห้อง ปาร์ต้ีกนั คุยกัน สนุ กสนาน บอกเลยว่าโคตรมีความสุขเลยยย
ตอนนี้ยงั คิดถึงเซนเซย์และทุกคนอยูน่ ะ TOT

20 MAY 19 : Presentation at ABK & Exchange with Toyo University
วันสุดท้ายของการเป็ นนักเรียนที่ ABK โดยการพรีเซ้นท์หวั ข้อทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็ นกลุ่ม และพรีเซ้นท์
เป็ นภาษาญี่ปนุ่ แก๊งเพื่อนไต้หวันมาดูดว้ ย แอบเขิน55555 หลังจากนัน้ ก็รบั ใบจบการศึกษา ปิดท้ายด้วย
การสอบ Post test หมดไปกับช่วงเช้า
ต่ อกัน ที่ช่ว งบ่ายก็เดิน เท้าจากโรงเรียนไปม.โตโย ไปพูดคุ ยแลกเปลี่ยนกั บ นักศึกษาจากหลายคณะ
และพรีเซ้นท์ของเมื่อเช้าไปด้วย สุดท้ายได้เพื่อ นคนญี่ปุ่นมา 1 คน อายุเท่ ากันเลยคุยกันง่าย ก็แลก
Contact ไว้ตดิ ต่อกัน หลังจบงานก็ชวนเค้าไปกินข้าวด้วย เป็นช่วงเวลาทีด่ อี กี ช่วงนึงเลยก็ว่าได้

23-24 MAY 19 : Let’s go to Fujisan!
เป็ นการจองทีพ่ กั แบบจองวันนี้ อีกสีว่ นั ไปทีแ่ ท้ทรู555555 ไม่มคี วามรีบแต่อย่างใด วันทีไ่ ปถึงท้องฟ้ายัง
มึนๆอยู่เพราะเมื่อวานฝนตก แต่พ อเริม่ เย็นคือฟ้าเปิ ดมากกก นัง่ กระเช้าขึ้นไปดูน้องฟู จ ิ คือสวยมาก
กกก ก.ไก่ลา้ นตัว ดีใจมาก ๆ เพราะมาครัง้ แรกก็ได้เห็นเลย รีบถ่ายรูปกันสุดๆเพราะกลัวเมฆมาบังอีก
ลงมาก็ไปนัง่ เรือต่อ ครัง้ นี้ได้ดนู ้องฟูจผิ ่านทางเรือ โอ๊ยยยย นี่กส็ วย สวยไปหมด คือดีมากจริง ๆ ทริปนี้
คุม้ ค่าละ! เดินทางไปกลับด้วยรถบัส หลับสบายทัง้ ขาไปและขากลับ สบายจนนอนคอหัก555555

27 MAY 19 : My dear, Disneyland
กว่าจะได้มาคือเลื่อนวันแล้วเลื่อนวันอีก เพราะหลังจากได้ต ั ๋วมาก็คอื ฝนตกตลอด! วันนี้เชคอากาศแล้วว่า
ฟ้าโปร่งแน่ นอนก็ไป ไปถึงประมาณ11โมง คนเยอะมากกก เยอะแบบท้ออะ ไปต่อแถวฟาสพาสเสร็จก็
ไปต่อแถวเครื่องเล่นอื่นต่อ รอนานสุดคือ1ชัวโมงครึ
่
ง่ ยืนรออะนึกออกปะ ละทาวนไปแบบนี้ทงั ้ วัน ขาล้า
สุดดด ทาเอาแทบยืนต่อไม่ได้เลย เครื่องเล่นแต่ละเครื่องก็มคี วามน่ ารักเป็ นของตัวเอง น่ ารักคนละแบบ
ชอบทุกเครื่อง ประทับใจทุกเครื่อง อาหารในนัน้ ก็น่ารักมากกก รสชาติกอ็ ร่อยจ้า ไม่ไก่กานะจ้ะบอกเลย
พาเหรดได้ดูผ่านๆทัง้ กลางวันและกลางคืนเพราะมัวแต่ต่อแถวเครื่องเล่นเนี่ย เสียเวลาสุดแล้ว ถ้าจะมา
แนะนาเลยว่าให้มาตัง้ แต่สวนสนุกเปิด ไม่งนั ้ เก็บเครือ่ งเล่นไม่หมด

29 MAY 19 : Time to say good bye. I will come back again.
เป็ นวันทีต่ ้องเคลียร์หอ้ ง เก็บทุกอย่างให้เหมือนวันแรกทีเ่ ข้ามาอยู่ แอบวุ่นวายนิดนึง555555 ตอนเย็นก็
มีพท่ี ่พี ามาส่งวันทีเ่ ข้ามาอยู่มาตรวจห้อง เสร็จก็พาไปรอจุดทีร่ ถบัสมารับเพื่อไปสนามบิน เพื่อนไต้หวัน
มาส่ งอีก แล้ว แงงง I will miss you TOT ไฟล์ท 00.40น. แต่ ถึงสนามบิน ตัง้ แต่ 1 ทุ่ ม เป็ น งง555555
ระหว่างรอก็ชอ็ ปนู่นนี่ใน Duty Free พอหอมปากหอมคอ หาอะไรกินรองท้อง แปป ๆก็ถงึ เวลาทีต่ ้องขึน้
เครื่องแล้ว ขามามีแต่แอร์คนญี่ปุ่น แต่ขากลับมีแอร์คนไทยจ้า คุยง่ายเลย ที่นัง่ ก็เหมือนเดิมคือหลับไม่
สนิทเหมือนเดิม555555 ขามารูส้ กึ ยังไง ขากลับก็รสู้ กึ อย่างงัน้ อาหารเป็ นอาหารเช้าเพราะตอนนัน้ เวลา
ประมาณตี 4 พอดี รสชาติใช้ได้เหมือนเดิม

30 MAY 19 : Arrived at Bangkok 5.00 a.m.
ลงเครือ่ งมาด้วยสภาพตาทีบ่ วมมากกก เรียกว่าตุ่ยเลยก็ว่าได้เพราะยังเมาขีต้ าอยู่555555 ก่อนจากกันก็
มีถ่ายรูปรวมครัง้ สุดท้าย เป็ นการถ่ายเซลฟี่ โดยเซแก้มที่หาคนถ่ายรูปให้ไม่ได้ซะทีเลยถ่ายเองซะเลย
55555

สุดท้ายยยนี้ อยากจะบอกว่าดีใจมากๆที่ตดั สินใจขอพ่อแม่มาโครงการนี้ ขอบคุณมอที่จดั โครงการที่ดี
แบบนี้ขน้ึ มา บอกเลยว่าเราจะได้อะไรจากโครงการนี้ไปเยอะมาก ทัง้ ประสบการณ์ การใช้ชวี ติ การเอา
ตัวรอดในต่างแดน ความรู้ เพื่อนพ้อง มิตรภาพใด ๆ ได้ครบหมด ทัง้ นี้ทงั ้ นัน้ อยากจะฝากโครงการดี ๆ
แบบนี้ให้รนุ่ น้องได้เก็บไปพิจารณากัน ขอบคุณค่า

