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3 APR 19 : Japan, I’m coming! 

เป็นวนัทีต่้องเดนิทางแลว้ เชค็ของรอบสุดทา้ยก่อนออกจากบา้น ไปถงึสนามบนิกไ็ปรวมกลุ่มกบัเพื่อนๆ 
ไปรบัรบิบิน้ผูกกระเป๋าจากเซแก้ม (เซนเซยผ์ู้ดูแลโครงการปีนี้) จากนัน้ก็ไปเช็คอนิ บอกเลยว่าตอนนัน้
กลวัมากว่าน ้าหนักกระเป๋าจะเกิน แต่สรุปรอดมาด้วยน ้าหนัก 22.4 กก. (จาก23กก.) เขา้เกทมาก็ไม่มี
อะไรมาก รอเวลาขึน้เครื่องอย่างเดยีว อาหารบนเครื่องบนิถอืว่าใชไ้ด ้แอรน่์ารกั เป็นคนญี่ปุ่น ทีล่ าบาก
ทีสุ่ดคอืเวลานอน หลบัไมส่นิท เมือ่ยมากกก ตื่นตลอดเวลา แต่กต็อ้งทนต่อไป5555 

 

4 APR 19 : Arrival 

ในที่สุดกเ็ดนิทางมาถงึญี่ปุ่นแลว้ ดว้ยสภาพหน้าตาที่บวมหน่อยๆ เพราะหลบัๆตื่นๆ พอผ่านตม.ใด ๆ
แล้วก็จะมีรุ่นพี่คนไทยจาก ABK มารบัและพาไปส่งที่หอพักที่เราเลือกไว้ตัง้แต่ตอนแรก นี่อยู่หอ 
Sugamo อยู่กนั 7 คนต่อ 1 ห้อง จรงิ ๆคอืแก๊งนี่ม ี5 คน ก็หวัน่ๆว่าอกี 2 คนจะอดึอดัมัย้ เขา้กนัไม่ได้
มัย้ แต่พอไดท้ าความรูจ้กั ไดใ้ชเ้วลาอยู่ดว้ยกนัคอืสนิทมากกก น้อง 2 คนคอืน่ารกัมาก ๆ เฮฮา ไม่เงยีบ 
บา้บอสุด55555 ท าใหไ้ดรุ้น่น้องทีส่นิทเพิม่อกี 2 คนไปเลย 

ความรูส้กึแรกที่เหน็ห้องพกัคอืกว้างมากกกก อยู่ 7 คนสบายๆเลย ห้องนี้จะมหี้องอาบน ้าในตวั นี่คอื
เหตุผลทีเ่ลอืกหอนี้5555 แต่หอ้งสว้มแยกอนันี้โอเค ดว้ยความทีท่ีน่ี่เป็นหอทีไ่กลจาก ABK มากทีสุ่ด นัง่
ใต้ดนิไป 2 สถานี มาถงึห้องกต็้องรบีเก็บของ รบีออกไปโรงเรยีนเลย เพราะมสีอบวดัระดบัเพื่อคดัห้อง
และสมัภาษณ์ตอนเทีย่ง ท าใหไ้มม่เีวลาไดง้บีเลยตัง้แต่ลงเครือ่งมา 



   

   

มาถึงที่ ABK ก็สอบวดัระดบั ข้อสอบแบ่งเป็น 2 พารท์คือ คนัจ ิกับ แกรมม่าต่าง ๆ คะแนนออกมา         
แกรมม่าก็โอเคเลยนะ ถือว่าไม่แย่ แต่คนัจคิอืกากมาก555555 เหมอืนเรยีนมา 5 ตัวคนืเซไปหมด... 
หลงัจากท าขอ้สอบเสรจ็แลว้กร็อเรยีกไปสมัภาษณ์กบัเซนเซยท์ลีะคน บอกเลยว่าง่ายนะ แต่ลมืค าศพัท์
ไปบ้างแล้วเลยตอบไม่ค่อยได้5555 พอสมัภาษณ์เสรจ็ก็ Free time ละ จะไปไหนก็ไป แต่แก๊งนี่ตรงดิง่
กลบัหอเลยจา้ เพลยีมากจา้ กลบัถงึหอกย็งัไมไ่ดน้อนนะ ตอ้งเกบ็ของ จดัหอ้ง ท าความสะอาดอกี และใช่
ค่ะ คนืนัน้ทุกคนนอนกนัเรว็มาก 5 ทุ่มคอืนอนแลว้ หลบัสนิทตลอดคนืของจรงิ55555 

5 APR 19 : ABK Orientation 

วนันี้เป็นวนัปฐมนิเทศนักเรยีน ABK College ทุกคน สถานที่ปฐมนิเทศอยู่ห่างจากโรงเรยีนไป 2 สถานี 
พอไปถงึกค็อืคนต่างชาตเิยอะมากกก จนี ไต้หวนั มาเลเซยี เกาหล ีเยอะแยะไปหมด พธิกีไ็ม่มอีะไรมาก 
จบก็ถ่ายรูปรวมแล้วกลบั ระหว่างทางก็เดินกลบักัน ได้เห็นซากุระครัง้แรกในชีวิต ! ดีใจที่สุด ก็แวะ
ถ่ายรปูกนันานอยูพ่อสมควร555555 



       

8 APR 19 : New class, new friends 

เปิดเรยีนวนัแรก นี่ไดอ้ยู่คลาส B3 กบัเพื่อนอกี 2 คน เรยีนจ.-ศ. 13.30น.-17.00น. นี่มาถงึก่อนบ่ายโมง
อกีเพราะตื่นเตน้ไง555555 พอใกล้ๆ เวลาเรยีนคนกเ็ริม่มากนั หอ้งนี้คอืคนไทยเยอะมากกก ทัง้หอ้งม ี22 
คน คนไทยปาไปแลว้ 15 คน เหลอืต่างชาตอิยู่ 7 คนเหงาๆ วนัแรกๆกจ็ะยงัเกรงๆกนัอยู ่ตอนแรกกงัวล
นะว่าจะ make friends กบัเพื่อนในหอ้งยงัไงด ีแต่ทุกคนคอืน่ารกัมากกก พยายามชวนคุย เฟรนลีสุ่ด ๆ 
หอ้ง B3 มเีซนเซยท์ัง้หมด 3 คน คอื Rieko Sensei, Kikuchi Sensei และ Kameyama Sensei คนไหน
สอนวนัไหนจดัไวเ้รยีบรอ้ย 

รีวิวร้านทงคตัสึท่ีอร่อยและถกูท่ีสดุใกล้สถานี Nishi-sugamo 

รา้น Matsunoya 

เหตุผลทีม่ารา้นนี้คอืสุ่ม55555 ตอนนัน้คอืหวิ มไีรลองหมด ครัง้แรกทีก่นิคอืรกัเลย อร่อยทุกอย่างตัง้แต่
หมยูนัซอสอะคดิดู มากนิบ่อยมากกก รา้นประจ าในดวงใจเลย คอืคดิอะไรไมอ่อกกจ็ะมารา้นนี้ รา้นน้ีเตมิ
ขา้วเตมิซุปมโิสะฟรดีว้ยคอืเหมาะมากส าหรบัสายกนิ 

                         

 

 

 



21 APR 19 : Maxell Aqua Park Shinagawa 

พอไปถงึสถานี Shinagawa ก็เปิดแมพเดนิหาอควาเรยีมกนั มเีดนิอ้อมนิดหน่อยเพราะงงกบัแมพมาก 
แต่ก็ไปถึงอย่างปลอดภยั ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นคนไม่อินกบัสตัว์ใดๆเลย มาเพราะเพื่อนล้วนๆ สตัว์
ทะเลเยอะแยะมากมายตามทอ้งเรื่อง มโีชวโ์ลมาทีป่ระทบัใจที่สุดดู 2 รอบเลย รอบกลางวนักบักลางคนื 
มโีชวส์งิโตทะเลกบัแมวน ้าดว้ยอนันัน้กน่็ารกั แต่ไม่เท่าน้องโลมา อยู่ทีน่ัน่ตัง้แต่ 9 โมงยนั 2 ทุ่ม จกุๆไป
เลยจา้55555 กลบัหอมาดว้ยความงว่ง 

    

28 APR 19 : Asakusa 

อย่างทีรู่ ้ๆกนัว่าวดันี้เป็นวดัทีด่งัมาก ๆวดันึงในโตเกยีวเลย เครือ่งรางของเคา้กด็งัมากเหมอืนกนั นี่ซื้อ
กลบัไปเยอะอยู ่ไปไหวพ้ระ ถ่ายรปูซกัพกัก็เริม่หวิเลยเดนิหาอะไรกนิแถววดัเลย มรีา้นมาตัง้ขายอารมณ์
งานวดับา้นเราเนี่ยแหละ หลงัจากนัน้ก็เดนิหารา้นไอศกรมีชาเขยีวเจา้ดงัทีน้่องหาขอ้มลูมา ก็เดนิหากนั
อยู่พกันึงเพราะค่อนข้างไกลจากวดัพอสมควร วนัที่ไปคนไม่ค่อยเยอะเลยได้เรว็ ชาเขยีวก็มใีห้เลอืก
ความเข้มข้นถึง 7 ระดบั นี่เลอืกระดบั 4 ไป รสชาติเขม้ขน้แบบอร่อยก าลงัด ีชอบมาก ราคาก็ไม่แพง
มาก ควรไปต า! 

         

 

 

 



5 MAY 19 : Sugamo Gang x Taiwan friends at Yokohama 

วนันี้เป็นวนัที่ตื่นเต้นมากกก เพราะจะได้ไปเที่ยวกบัแก๊งเพื่อนชาวไต้หวนัครัง้แรก รูจ้กักนัเพราะเรยีน
หอ้งเดยีวกนั และรูจ้กัผ่านเพื่อน ไดไ้ปกนิขา้วกนั ไปปารต์ี้จนสนิทกนั เคา้เลยชวนแก๊งนี่ไป Yokohama 
ดว้ยกนั จงึท าให้เกดิทรปินี้ขึน้มา  วนันัน้ได้ไปเที่ยวหลายที่มาก  ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุก Cosmo world, 
Cup Noodles Museum, Beer festival ที่ Red Brick Warehouse, Chinatown และปิดท้ายทรปินี้ด้วย
การดวูวิยามค ่าคนืของ Yokohama ทีส่วยมากๆ คุม้มากๆทีไ่ดม้าวนัน้ี 

                  

   

11-12 MAY 19 : 2days with homestay 

บอกเลยว่ากงัวลนิดหน่อยที่ต้องไปอยู่กบัเค้า เพราะเราไม่รูเ้ลยว่าโฮสเป็นคนยงัไง จะเขา้กนัได้มัย้ แต่
ครัง้แรกทีเ่จอคอืเคา้เขา้มากอดพรอ้มรอยยิม้ทีส่ดใสมากๆ ชวนคุยตลอด บา้นโฮสมลีูกสาว 2 คน น่ารกั
ทัง้คู่เลย อาจจะมเีขนินิดหน่อยแต่ก็ยอมคุยกบัเรา ไม่เงยีบ ที่ส าคญัคอืคุณแม่ท าอาหารอร่อยมากกกก 
อร่อยมากจนอยากกนิแบบนี้ทุกวนั ได้ลองท าทาโกยากกิินเองครัง้แรก สนุกมากและอร่อยด้วย55555 
เราไดเ้จอโฮสที่น่ารกัและดมีากๆ จนรูส้กึว่า 2 วนั 1 คนืมนัไม่พอจรงิ ๆ ก่อนจากกนักแ็ลก Contact กนั
และจนตอนน้ีกย็งัคุยกนับา้งเป็นพกัๆใหห้ายคดิถงึ 

     



17 MAY 19 : Last day in B3 class 

รูส้กึเศรา้มากๆทีถ่งึเวลาต้องจากเพื่อนๆแลว้ ยงัอยากเรยีนดว้ยกนัต่อ เฮฮาดว้ยกนัต่อ แต่งานเลีย้งย่อม
มวีนัเลกิราอะเนอะ จบคาบกม็ปีารตี้ทีเ่ซนเซยแ์ละเพื่อนๆช่วยกนัจดัขึน้มาเพื่อเลีย้งส่งเดก็ TNI บอกเลย
ว่าซึง้ใจมาก ๆ ไดท้ ากจิกรรมสุดทา้ยดว้ยกนัเป็นช่วงเวลาทีน่่าจดใจจ าส าหรบันี่มาก ๆ หลงัจากนัน้กไ็ป
กินอาหารไทยแถวโรงเรยีนกันทัง้ห้อง ปาร์ตี้กนัคุยกนัสนุกสนาน บอกเลยว่าโคตรมคีวามสุขเลยยย 
ตอนน้ียงัคดิถงึเซนเซยแ์ละทุกคนอยูน่ะ TOT 

           

                             

20 MAY 19 : Presentation at ABK & Exchange with Toyo University 

วนัสุดท้ายของการเป็นนักเรยีนที ่ABK โดยการพรเีซน้ทห์วัขอ้ทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นกลุ่ม และพรเีซน้ท์
เป็นภาษาญี่ปุน่ แก๊งเพื่อนไตห้วนัมาดูดว้ย แอบเขนิ55555 หลงัจากนัน้กร็บัใบจบการศกึษา ปิดทา้ยดว้ย
การสอบ Post test หมดไปกบัช่วงเชา้ 

ต่อกันที่ช่วงบ่ายก็เดินเท้าจากโรงเรยีนไปม.โตโย ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาจากหลายคณะ 
และพรเีซ้นท์ของเมื่อเช้าไปด้วย สุดท้ายได้เพื่อนคนญี่ปุ่นมา 1 คน อายุเท่ากนัเลยคุยกนัง่าย ก็แลก 
Contact ไวต้ดิต่อกนั หลงัจบงานกช็วนเคา้ไปกนิขา้วดว้ย เป็นช่วงเวลาทีด่อีกีช่วงนึงเลยกว็่าได้ 

   



23-24 MAY 19 : Let’s go to Fujisan! 

เป็นการจองทีพ่กัแบบจองวนัน้ี อกีสีว่นัไปทีแ่ทท้ร5ู55555 ไม่มคีวามรบีแต่อย่างใด วนัทีไ่ปถงึทอ้งฟ้ายงั
มนึๆอยู่เพราะเมื่อวานฝนตก แต่พอเริม่เยน็คอืฟ้าเปิดมากกก นัง่กระเช้าขึ้นไปดูน้องฟูจ ิคอืสวยมาก
กกก ก.ไก่ลา้นตวั ดใีจมาก ๆ เพราะมาครัง้แรกกไ็ด้เหน็เลย รบีถ่ายรูปกนัสุดๆเพราะกลวัเมฆมาบงัอกี 
ลงมากไ็ปนัง่เรอืต่อ ครัง้นี้ไดด้นู้องฟูจผิ่านทางเรอื โอ๊ยยยย นี่กส็วย สวยไปหมด คอืดีมากจรงิ ๆ ทรปินี้
คุม้ค่าละ! เดนิทางไปกลบัดว้ยรถบสั หลบัสบายทัง้ขาไปและขากลบั สบายจนนอนคอหกั555555 

       

  

27 MAY 19 : My dear, Disneyland 

กว่าจะไดม้าคอืเลื่อนวนัแลว้เลื่อนวนัอกี เพราะหลงัจากไดต้ัว๋มากค็อืฝนตกตลอด! วนัน้ีเชคอากาศแลว้ว่า
ฟ้าโปร่งแน่นอนกไ็ป ไปถงึประมาณ11โมง คนเยอะมากกก เยอะแบบทอ้อะ ไปต่อแถวฟาสพาสเสรจ็ก็
ไปต่อแถวเครื่องเล่นอื่นต่อ รอนานสุดคอื1ชัว่โมงครึง่ ยนืรออะนึกออกปะ ละท าวนไปแบบนี้ทัง้วนั ขาลา้
สุดดด ท าเอาแทบยนืต่อไม่ได้เลย เครื่องเล่นแต่ละเครื่องกม็คีวามน่ารกัเป็นของตวัเอง น่ารกัคนละแบบ 
ชอบทุกเครื่อง ประทบัใจทุกเครื่อง อาหารในนัน้กน่็ารกัมากกก รสชาตกิอ็ร่อยจา้ ไม่ไก่กานะจะ้บอกเลย 
พาเหรดได้ดูผ่านๆทัง้กลางวนัและกลางคนืเพราะมวัแต่ต่อแถวเครื่องเล่นเนี่ย เสยีเวลาสุดแลว้ ถ้าจะมา
แนะน าเลยว่าใหม้าตัง้แต่สวนสนุกเปิด ไมง่ ัน้เกบ็เครือ่งเล่นไมห่มด 



     

29 MAY 19 : Time to say good bye. I will come back again. 

เป็นวนัทีต่้องเคลยีรห์อ้ง เกบ็ทุกอย่างใหเ้หมอืนวนัแรกทีเ่ขา้มาอยู่ แอบวุ่นวายนิดนึง555555 ตอนเยน็ก็
มพีีท่ ี่พามาส่งวนัทีเ่ขา้มาอยู่มาตรวจห้อง เสรจ็ก็พาไปรอจุดทีร่ถบสัมารบัเพื่อไปสนามบนิ เพื่อนไต้หวนั
มาส่งอีกแล้ว แงงง I will miss you TOT ไฟล์ท00.40น. แต่ถึงสนามบินตัง้แต่1ทุ่ม เป็นงง555555 
ระหว่างรอกช็อ็ปนู่นนี่ใน Duty Free พอหอมปากหอมคอ หาอะไรกนิรองทอ้ง แปป ๆกถ็งึเวลาทีต่้องขึน้
เครื่องแลว้ ขามามแีต่แอรค์นญี่ปุ่น แต่ขากลบัมแีอรค์นไทยจา้ คุยง่ายเลย ที่นัง่ก็เหมอืนเดมิคอืหลบัไม่
สนิทเหมอืนเดมิ555555 ขามารูส้กึยงัไง ขากลบักร็ูส้กึอย่างงัน้ อาหารเป็นอาหารเชา้เพราะตอนนัน้เวลา
ประมาณต ี4 พอด ีรสชาตใิชไ้ดเ้หมอืนเดมิ 

  

 

 

30 MAY 19 : Arrived at Bangkok 5.00 a.m. 

ลงเครือ่งมาดว้ยสภาพตาทีบ่วมมากกก เรยีกว่าตุ่ยเลยก็ว่าไดเ้พราะยงัเมาขีต้าอยู่555555 ก่อนจากกนัก็
มถ่ีายรูปรวมครัง้สุดท้าย เป็นการถ่ายเซลฟ่ีโดยเซแก้มที่หาคนถ่ายรูปให้ไม่ได้ซะทเีลยถ่ายเองซะเลย
55555 



สุดท้ายยยนี้ อยากจะบอกว่าดใีจมากๆที่ตดัสนิใจขอพ่อแม่มาโครงการนี้ ขอบคุณมอที่จดัโครงการที่ดี
แบบนี้ขึน้มา บอกเลยว่าเราจะได้อะไรจากโครงการนี้ไปเยอะมาก ทัง้ประสบการณ์ การใชช้วีติ การเอา
ตวัรอดในต่างแดน ความรู ้เพื่อนพอ้ง มติรภาพใด ๆ ไดค้รบหมด ทัง้นี้ทัง้นัน้อยากจะฝากโครงการด ีๆ
แบบน้ีใหรุ้น่น้องไดเ้กบ็ไปพจิารณากนั ขอบคุณค่า 

 

 

 

 

 

 


