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เมื่อเครื่องบินลงจอดและเทียบท่าที่สนามบินฟกุุโอกะ พวกเราได้เดินผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง รับกระเปา๋ 

ผ่านดา่นศุลกากร (Custom Declaration) เมื่อออกมาจากจุดขาเขา้ ก็พบอาจารย์โยโกฉิมารับพวกเราที่



สนามบิน แต่เนือ่งจากรถคนัเล็กรับเราไปไดท้ีละ 3 คน โดยอาจารยค์าเมยะเปน็ผู้ขับรถ มาถึงหอที่หา่งจาก

สนามบิน 1 กิโลเมตรโดยประมาณ อาจารย์กแ็จกของให้พวกเราทีละกลุ่ม และจับกลุ่มที่จะเป็นรูมเมท และก็

สอนวธิีใช้ชีวติในหอรวมถึงกฏระเบียบต่างๆ จากนัน้จึงพาพวกเราเดนิไปที่สถาน ีHigashi-hie  

  

 

  

 

  



 

  

 

  

เพื่อนั่งรถไฟใต้ดินไปยังสถานีถัดไปชื่อสถานฮีาคาตะ ซึ่งเป็นย่านที่มีนักท่องเทีย่วและจุดรวมเส้นทางรถไฟ

หลายสาย จากนั้นจึงพาเราเดินไปที่โรงแรมเพื่อเลี้ยงต้อนรับ เป็นอาหารกลางวัน และมีอาจารย์ญ่ีปุ่นผู้หญิง 2 

คน และอาจารย์ผู้ชาย 1 คน ให้การต้อนรับ จากนั้นจึงพาเดินไปที่ออฟฟิศของ ASO JUKU เป็น ASO JUKU 

College Headquarter 

  



 

  

ได้แนะน าข้อมูลตา่งๆ และพาเดินไปยังตึกถัดไปซึ่งเป็นตกึเรียน มีทั้งหมด 5 ชั้น โดยชั้นบนสุดเป็นห้องเรียนที่

พวกเราจะได้เรียน 

  

 

  



 

 

 

  

จากนั้นจึงพาเดินลงมาชมตกึของ ASO JUKU เปน็กลุ่มตึก ไม่ได้มีรั้วรอบล้อมแบบมหาวิทยาลัยทัว่ไป 

จากนั้นจึงพาเดินไปยังห้างใต้ดิน คล้ายๆ Metro Mall และเดินต่อไปยังรถไฟใตด้ินเพื่อซื้อตัว๋ให้พวกเรา 

เนื่องจากซื้อเป็นจ านวนมากจะได้ราคาถกู แต่พวกเรายงัไม่ต้องขึ้นรถไฟ พวกเราสามารถกลับได้จน 1 ทุ่ม 

และพาเดนิมายังห้างที่ขายอปุกรณ์ไอที ชั้น 1 ขายมือถือ และซิม ได้ขอค าแนะน าพนกังานในการตั้งค่าซิ

มของ IIJimo บังเอิญว่ามีแพ๊คเกตเดียวกนัพอด ีชั้น 3 ขายเกี่ยวกับเกม อนิเม ฟิกเกอร ์กันดั้ม ชั้น 5 เป็นโซน

เล่นเกม มีกระเป๋าเดินทางขาย จากนัน้พอถึงเวลาอาจารย์จึงน ากลับที่พัก โดยเดินกลับทางเดิม และแวะร้าน 

One Stop เพื่อซื้อซอฟท์ครมี 

  



 

  

ส่วนอาหารกล่องญี่ปุ่นแพงมาก กล่องละ 500 เยน ส่วนน้ าขวดละ 150 เยน จากนัน้จึงเดินกลับมาถึงหอพกั 

และไดแ้ยกยา้ยไปท าธุระสว่นตัว จากนั้นจึงเขา้นอนดว้ยความเหน็ดเหนือ่ย และออกไปหาขา้วกิน ได้ข้าวเย็น

เป็นไก่กรอบ และกนิกับมาม่า ซึ่งวิธกีารประกอบอาหาร ล าบากเล็กน้อย เลยคราวหนา้ต้องจัดอุปกรณ์ให้

พร้อม จากนั้นจึงอาบน้ า และเกิดแผน่ดินไหว จากคุมาโมโต้ 7 ริกเตอร ์มาถึงฟุกุโอกะ 3 ริกเตอร ์แตก่็ท าให้

เกิด after shock หลายรอบ อาจารย์เรียกไปรวมตวัทีห่้องโถงเพื่อดคูวามปลอดภัยและประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่

จะพูดสทุรพจน์ในวันพรุ่งนี้โดยเลือกตัวแทนมากพูด 1 คน 

  

 

  

และนั่งดูรายงานขา่วเกี่ยวกบัแผ่นดินไหว และได้ออกไปซื้อน้ าชาเขียวกิน และกลับมาเขา้นอน และก็ยังมี 

after shock เรื่อยๆ และก็มเีสียงหน่วยกู้ภัย ไซเรน อยู่บ้าง จากนั้นจึงเขียนไดอารี ่และเขา้นอน 

  



15 เมษายน 2559 (ศุกร์) 

 

วันนี้ตืน่ 6.30 น. ตามก าหนดการณต์้องเดินทางไปเข้าพธิีปฐมนิเทศที่ ASO-JUKU โดยจะมีอาจารย์ชาว

เวียดนามน าทางไป โดยตอ้งพร้อมเพรียงกันในเวลา 8.20 น. เมื่ออาบน้ าเสร็จตอนเวลา 7.00 น. ทั้งห้องจึงพา

กันเดินออกไปหาขา้วเช้ากนิที่ร้าน Seven Eleven โดยได้ข้าวเชา้เปน็ขา้วหนา้ไก่ซีอิว้ ไก่เยอะมาก ไก่เต็ม

หน้าขา้วเลย ในราคา 380 เยน และซื้อน้ าชาเขียว ลาเตข้องสตาร์บัค๊ทีข่ายในเซเว่น ราคา 200 เยน ก็อร่อย

กลมกล่อมดีมาก จากนั้นจึงเดินกลับไปทานขา้วเช้าทีห่อ ทานเสร็จจึงขึ้นไปน าสัมภาระลงมารออาจารย์ชาว

เวียดนาม จากนัน้เมื่ออาจารย์เวียดนามมาจึงเดินทางไปยังสถานที่เรียนที่เดียวกับเมือ่วาน แตเ่ป็นตึก 6 ที่เรียน

เกี่ยวกับอนเิมช่ัน โดยจะมีสแตนรูปตวัละครที่นกัเรียนทีน่ี่วาดแทนตกึไว้ โดยวาดจาก Character ของตกึแต่

ละตึก มีทั้งหมด 12 ตึก เดินทางโดยการเดินไปที่สถานี Higashi-Hie เช่นเดิม และนั่งรถไฟใตด้ินไปสถาน ี

Hakata เมื่อไปถึงที่ ASO-JUKU อาจารย์ไดซ้้อมพิธกีารเข้าศึกษา ก่อนที่อาจารยใ์หญ่ และคณบดีรวม 4 

ท่านจะมาเข้าร่วมพิธ ี โดยสอนล าดับขั้นตอนและการโคง้ค านับที่ถูกต้อง และมารยาทพื้นฐานในสังคมญี่ปุน่ 

เช่น การค านับ โดยทางเรามีตัวแทนพูดเป็นรุน่พี่ป ี4 และอาจารยแ์ก้มที่มาควบคุมคณะเดินทาง ท าหนา้ทีแ่ปล

ที่ครูใหญ่ของ ASO-JUKU พูดเป็นภาษาไทย (แปลสด) จากนั้นพอพิธีจบลง อาจารย์จึงได้ปล่อยให้พวกเรา

พัก โดยการเขา้ห้องน้ าหรือฟุบหลับประมาณ 10 นาท ีก่อนที่จะลงไปรับประทานอาหาร โดยอาจารย์โยโกฉิ

ได้ซื้อตัว๋ซื้ออาหารให้นักศึกษาทุกคน เป็นอาหารชุด ราคา 400 เยน (แพงสุด) ประกอบไปด้วย ข้าว 1 ถ้วย 

หมูผัดซีอิ้ว ซุปมิโสะ ผักดอง สลัด ชาร้อน เมนูอ่ืนจะเปน็พวกแกงกระหรี่จานเดียว, อาหารจานเดียวอื่นๆ ที่นี่

นอกจากนักเรียนจะมาทานอาหาร พนักงานบรษิัทก็มาทานอาหารด้วย เนื่องจากอาหารมีราคาถูก จึงท าให้

คนแนน่โรงอาหาร อาจารยโ์ยโกฉิได้บอกวา่ เวลาที่ดทีีสุ่ดที ่ เด็ก TNI จะมาทานอาหารคอืตอน 11.50 น. 

เพราะยังไม่ค่อยมีคนมาทาน เช่นวันนี ้ จากนั้นเมื่อทานอาหารเสร็จก็นั่งคุยกับอาจารย์ไทย เพื่อนๆ และ 

อาจารยญ์ี่ปุ่นอยูซ่ักพัก จึงเดินไปเก็บจาน โดยวธิีเก็บจานที่ญี่ปุ่น จะมีที่แยกตะเกียบ ส่วนจานจะมีน้ าพทุี่วิ่งมา

ตามท่อแล้วเจาะรูให้น้ าไหลออกมาเป็นสายหลายๆ เส้น ส าหรบัให้คนเดนิมาเก็บล้างเอาเศษอาหารออก

คร่าวๆ จากนั้นค่อยหย่อนจานลงในอ่างล้างของพนกังาน ซึ่งท ามาเฉพาะ มันท าให้อ่างล้างของพนักงานไม่

เน่าไปดว้ยเศษอาหาร  

  



 

  

จากนั้นเมื่อทานอาหารเสร็จ จึงเป็นการเดินเยี่ยมชมแตล่ะตึก โดยตึกที่ได้เยี่ยมชมเป็นตึก 5 ตึกการโรงแรม 

เครื่องบิน ท าอาหาร โดยแตล่ะแผนกจะมีสถานที่จริงใหฝ้ึกปฏิบตัิ เช่น แผนกการโรงแรมชั้น 8 จะมีห้องนอน

ของลูกคา้ที่จ าลองมาจากโรงแรมจริงๆ โดยในขณะก็มีอาจารยส์อนและมีนักศึกษาเรยีนอยู ่ลงมาชั้น 5 จะเป็น

แผนกของปาตชิิเย ่(ท าอาหาร) ก็จะมีห้องครัวแบบของโรมแรมจริงๆ มีเครื่องจักรให้ได้ปฏิบัติจริง ลงมาอีกชั้น 

ชั้น 4 จะเป็นสว่นของ แผนกจัดงาน เช่น งาน Wedding มีห้องให้ฝึกจัดชุดเจา้สาวจรงิๆ จากนั้นเมื่อน าชมตึก

เรียนเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ยังมีเวลาก่อนที่จะไปเรียนภาษาญี่ปุ่น ทั้งหมดจึงเดินไป Lawson เพื่อซื้อของวา่ง

ทาน ได้ไอศกรีมมา 1 โคน โคนละ 180 เยน + VAT = 201 เยน เป็นไอศกรีมวานิลา ได้รสชาติที่ดีมาก เหมือน

ใช้วัตถุดบิมาท าไอศกรีม จากนั้นจึงเดินกลับไปที ่ที่เรียนภาษาญี่ปุน่ ซึ่งอยู่ชั้น 5 โดยต้องเดินขึ้น เนื่องจาก

ลิฟท์ให้อาจารย์ใช้เทา่นั้น ขึ้นไปกเ็จออาจารยท์ี่สอนภาษาญี่ปุ่น ชื่ออาจารย ์ Matsumoto เป็นอาจารย์ที่อยู่

กับพวกเราตลอดกับอาจารยโ์ยโกฉ ิอาจารยก์็สอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแตเ่ริ่มต้น เช่นการแนะน าตวั การนับเลข ใน

แต่ละระบบ ซึ่งยากพอสมควร จากนัน้พอเรยีนเสร็จจึงมีปารตีต้้อนรับ โดยจะมีนักศึกษาชาวต่างชาตทิุกคนที่

พักอยู่ใน ASO International House มาร่วมงาน ส่วนมากจะเป็นคนเกาหลี เวียดนาม จีน  ไต้หวัน และไทย 

ตามล าดบั อาจารย์กแ็ยกให้ไปนั่งโต๊ะทีละ 3 คน เพื่อให้คนไทยคละๆ กันไป งานก็จะมีน้ า กับ อาหารง่ายๆ ให้

เราทาน พอเสร็จงาน เราก็มอีาหารเหลือติดไม้ตดิมือกลบัหอ 

  



 

  

 

  

พอกลับถึงหอ ก็ได้นัดกันออกไปปั่นจกัรยานซื้อของทีซุ่ปเปอร์มาเก็ต (คล้ายๆ กับแมคโคร) ตรงโซนหน้า

สนามบินซึ่งขายของราคาถกู จากนั้นกลับมากินราเม็งร้านอร่อยของรุ่นพีท่ี่พาไปซุปเปอร์มาเก็ต และกลับหอ 

อาบน้ า เขียนไดอารี ่และก็นอน โค้กรสชาตเิหมือนเมืองไทยเลยครับ 

  



สปัดาหท์ี ่1 
18 เมษายน 2559 (จันทร)์ 

 

วันนี้ตืน่ไปเรียนตั้งแต ่7 โมง ท ากิจวัตรประจ าวนัเสร็จเรยีบร้อย ตัดสินใจใส่กางเกงทรงรัดรูป (กระบอก) ทีซ่ื้อ

มาจาก UNIQLO เมื่อวาน เนื่องจากอยากลองใส่ดเูร็วๆ (ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ซัก) กพ็บวา่มันโอเคมากเลย อยากจะ

ซื้อเพิ่มอีกซกัตวั จากนั้นจึงออกไปซื้อขา้วเชา้กบัซาที่คอนบินิ MINI-STOP ที่อยู่ใกล้หอ ได้ขา้วเชา้เป็น

แฮมเบอร์เกอร์หมูซามูไรมีไข่ดาวด้วย 

  

 

  

 ส่วนน้ า ทานเป็นน้ าชาที่เตมิจากขวด 2 ลิตร ทีซ่ื้อมาจากซูปเปอร์มาเกต็ในราคา 76 เยน (ถูกมาก) จากนั้นจึง

ปั่นกลับมากินข้าวที่หอพกั เพื่อรออาจารยแ์ละเพื่อนๆ ดว้ย เนื่องจากวันนี้มีก าหนดการ อาจารย์จาก ASO-

JUKU จะพาเขา้ไปชมเมืองในย่าน Gi On (กิ-อง) จึงตอ้งเดินเทา้ไปขึ้นรถไฟใต้ดินเช่นเดิม เมื่อถึงที่เรียนก็

เริ่มเรียนพอด ีแต่มากอ่นอาจารย์จะมานะ ก็เรียนไปจนถึง 12.30 น. กับอาจารย์มาซึโมโต ้เมื่อเรียนเสร็จตอ้ง

มีผู้ท าเวรท าความสะอาดครัง้ละ 3 คน โดยมีกวาดพื้น เชด็โต๊ะ 2 คน จากนัน้จึงลงไปซื้อขา้วกล่องลงมากินเป็น

ข้าวกลางวัน 

  

 



  

ตอนลงไปซื้อก็จะเจอคณุป้าที่เป็นแม่บ้านมาท าอาชีพเสรมิโดยการขายขา้วกล่อง แกขายเป็นแบบลากรถเข็น

ของมาตั้งขายในตอนกลางวัน ตอนทีเ่ราไปซื้อก็เหลือขา้วกล่องอยู่ไม่มากแล้ว ก็รูส้กึได้เลยวา่ คนญี่ปุ่นทาน

อาหารจริงๆ มันก็มีแค่นี้ ขา้ว ของทอด ผกั ไม่ได้เอาอะไรมาผัด มาทอด คลุกเคล้าเครื่องอะไรมากมาย แต่ละ

ชิ้นในกล่องมันจะอร่อยในตวัของมันเอง อาศัยเทคนคิในการหมัก 

  

จากนั้นอาจารย์โยโกฉิ และ อาจารย์มาซึโมโต้ ได้พาพวกเราขึ้นรถเมลไปยังย่าน Gi On โดยการโดยสารรถ

ประจ าทาง รถโดยสารญี่ปุ่นจะขึ้นกลางคนั และ รถด้านหน้ารถ เนื่องจากที่รับตั๋วขึน้รถอยู่กลางรถ และ ขุด

ช าระเงินอยู่ทางหน้ารถ เวลาขึ้นรถเมล์ที่ปา้ยต้องไม่ลืมรับตั๋วโดยสาร เพราะต้องใช้ในการจา่ยคา่โดยสาร

เวลาที่เราจะลงจากรถ เข้าไปในวัด เขาจะจัดวัดสวยมาก ตน้ไม้ตัดอยา่งเป็นระเบยีบ และดูเป็นศิลปะ อย่าง

แรกเลยเราจะขึ้นไปสกัการะ พระพทุธรูปบนชั้น 2 ของอาคารแรกที่เราเข้ามาในวัด มาถึงชั้น 2 ข้างหนา้จะ

เป็นธปูให้เราซื้อจุดและปกั กลิ่นธูปจะคล้ายๆ ของเรา แต่ธูปเขาจะสั้นเนือ่งจากไม่มีส่วนทีเ่ป็นดา้มแดงๆ เขาจะ

เป็นผงธปูทั้งแท่ง จากนั้นเราจะพบกับพระพุทธรปูองค์ใหญ่ ซึ่งใต้พระพทุธรูปจะเปน็ทางมืดๆ คดเคี้ยวให้เรา

เข้าไปเดิน ห้องจะมืดสนทิมาก จนไม่รู้สึกถึงคนที่เดินอยูข่้างหนา้ ต้องอาศัยการจับราวในการเดนิ โดยมีความ

เชื่อวา่ ถ้าเดินในห้องนัน้แล้วจับโดนแหวนจะโชคด ี ถ้าจับไม่ได้ก็น่าเสียดาย (ซังเนนเดสสเึน)่ จากนั้นเราจึง

ออกมาถา่ยรูปบริเวณวัด (บริเวณพระพุทธรูปหา้มถ่ายรูป) จากนั้นจึงออกจากวัดไปยังเมืองโบราณของเขต 

Hakata เป็นพิพิธภณัฑ์อาคารเล็กๆ ในซอยหน้าศาลเจ้าที่เรามาเมื่อวาน ในพิพิธภ ณฑ์ก็มีของจัดโชว์

มากมาย 

  

 

  



 

  

 

  

 



  

ทางพิพธิภณัฑ์ได้มีห้องจัดแสดงวิดีทัศนเ์กี่ยวกับโดบุซ ึ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบประเพณีนี ้ ข้างบนของ

พิพิธภณัฑ์ก็มีข้าวของเครื่องใช้โบราณจดัแสดง รวมถงึมีครูสอนการแต่งเครื่องปั้นดินเผา หลังจากออกจาก

พิพิธภณัฑแ์ล้วด้านขา้งก็มีศูนย์หัตถกรรม ไม่แน่ใจวา่เกีย่วข้องกบัพิพธิภณัฑ์หรือเปล่า เนื่องจากมีช่างผู้หญิง

ทอผ้าอยู่ คิดว่าน่าจะเปน็การจัดแสดงมากกว่า โดยเขาได้แสดงให้เห็นกระบวนการทอผ้า เขาจะใช้กระดาษ

เจาะรปูเปน็ Pattern ในการท าลายผ้าต่างๆ 

  

 

  

ออกมาจากศูนย์หตัถกรรม ถัดไปกเ็ป็นรา้นขายของที่ระลึก ก็มีของที่โดนใจหลายชิ้น กะวา่ก่อนกลับจะ

กลับมาซื้ออีกครั้ง 



  

 

  

ออกมา ก็เข้าไปในศาลเจ้า 

 

 

 



 

 

 

 

ซึ่งก็เดนิดูเหมือนเมื่อวานซกัพัก อาจารย์โยโกฉิ ก็พาไปเล้ียงเค้กในห้าง Kanal เนื่องจากเวลาออกมา 

ทัศนศึกษาแต่ละครั้ง ทางสถาบัน ASO-JUKU จะมีงบประมาณในการให้อาจารย์พานักศึกษาออกมา เชน่ คา่

รถ เนื่องจากการเดินทางครั้งนี้เดินเปน็หลัก อาจารยจ์ึงน าเงินทีเ่หลือมาเลี้ยงเค้กพวกเรา ต้องขอขอบคุณ

อาจารย์มากๆ เลยครับ ร้านอร่อยมาก โดยเฉพาะไอศกรีม  

  



 
ราคา 460 เยน 

  

จากนั้นจึงแยกย้ายกันไปเดนิในที่ๆ ชอบ ซึ่งเรากต็ั้งปาร์ตี้ไปเดินรา้น UNIQLO อีกครั้ง โดยผมมีเป้าหมายจะ

ซื้อกางเกงของ UNIQLO ในรุ่นใกล้เคียงกนัอีกซักตวั เนื่องจากประทับใจในกางเกงทีซ่ื้อมาเมื่อวานมาก 

(และก็ใส่อยูด่้วย) คือทรงมันให้ สีด ีผ้าด ีคราวนี้ก็ไดก้างเกงยีนส์ (จริงๆ ตัวเมื่อวานก็ผ้ายีนส ์แต่ไม่ได้เปน็สี

ยีนส์) นอกจากจะใสท่ี่นีแ่ล้วกลับมาวา่จะใส่ไปท างานดว้ย 

  

หลังจากนั้นก็ไปเดิน MUJI ที่นี่ราคาถกูกว่าไทยมากๆๆๆๆๆๆ คนละเรื่องเลย ราคาเสื้อ MUJI เท่ากบั UNIQLO 

เผลอๆ จะถูกกว่า ก็ได้ปากกา กบั ดินสอ อย่างละดา้ม/แท่ง กลับมาเป็นที่ระลึก (สวยๆ เรยีบๆ แบบนี ้หาในไทย

ยากส)์ จากนั้นจึงเดินไปยังสถาน ีGI ON เพื่อเดินทางกลบัหอ 

  

ระหวา่งทาง ก็มีตี้ไปกินร้านข้าวแกงกระหรี่ แต่เนื่องจากเหนื่อยอยากกลับไปพกัที่หอเลยไม่ได้ไป ก็เลยตั้งตี้

กลับหออีกตี้หนึ่ง กลับมาถึงก็รับประทานมาม่าไข่น้ าจิ้มสุกี้และใส่ผงมาม่าหมูสับต้มย า อร่อยด ีแตเ่ป้าหมายอีก

อย่างหนึ่งของวันนี้คือ ไปบดิกาชาปองตูเ้ดิมที ่ Yamada Tenki เพื่อจะเอาตวัแรร ์ ดูราคากล้อง และราคา

กันดั้ม ก็เลยออกไป และขากลับแวะซื้อขา้วเช้าวันพรุ่งนี้ กับ รับประทานไอศกรีมในคอนบินดิ้วย 

  



19 เมษายน 2559 (อังคาร) 

วันนี้ตืน่ 7 โมงเช้า เอาขา้วที่ซื้อมาจากคอนบินิไปอุ่น และก็ปั่นจกัรยานก่อนไปเรียนเมื่อถึงเวลา ช่วงเช้าเรียน

ภาษาญี่ปุ่นทุกวันเชน่เดิม เพิ่มเติมคือชว่งบ่ายที่จะเป็นพิธีชงชา เนื่องจากชว่งเช้าไม่มีอะไร ก็ขา้มมาที่พธิีชง

ชา ซึ่งก็ได้อัดวิดีโอไว ้ 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

หลังจากนั้นพีว่ิทไดพ้าไป DAISO ที่สถานี Hakata โดยจอดรถจักรยานไวท้ี ่Yodobashi ฟรี 2 ช.ม. จากนัน้

เดินเข้าไปในหา้งขา้งๆ สถานี เลยไดก้ระเป๋าใสเ่หรียญมา สะดวกด ีข้างบน DAISO ก็เป็นรา้นหนังสือ Kinou 

Kuniya ขึ้นไปอีกเป็นแหล่งตู้เกม และก็เล่นกลองไทโกะกัน จากนั้นก็เหลือ อาจารยแ์ก้ม ซา พี่บอส ไปห้าง 

Yodobashi (เมื่อกี้แค่เอามาจอดไม่ได้เขา้ไป) เพื่อมาเทียบราคากันดั้มกับห้าง Yamada Denki และได้รูว้่า 

Yodobashi ถูกกวา่ และก็ดกูล้อง GoPro ด้วย และพวกเราก็ปั่นกลับหอ และก็พบอีกตีก้ าลังจะออกไป Trial 

อีกท ีเพื่อไปซื้อขา้ว วตัถุดบิท าอาหาร ของใช ้เสร็จแล้วก็ปั่นกลับหอ ได้ทาโกะยาก ิกับ ขา้วปั้นมากนิเป็นขา้ว

เย็น 

  



20 เมษายน 2559 (พุธ) 

ก าหนดการของวนันี้ คือ เรยีนทั้งวัน ช่วงเช้าเรยีนภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องครอบครวั วธิีการเรียกคนใน

ครอบครัวตัวเอง วิธีการเรียกคนในครอบครัวของคนอื่น 

  

 
ข้าวเชา้ของวนันี ้

  

ในช่วงบ่าย จับกลุ่มเพื่อแบ่งงานท าโปรเจค็ ซึ่งกลุ่มเราตัง้ใจจะท าเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทยีบระหว่างไทย

และญีปุ่่นในเรื่องของพวกการชีวติในญี่ปุ่น เชน่ ถนนหนทางทีญ่ี่ปุ่นต่างกบัประเทศไทยอย่างไร แตย่ังไม่

แน่นอน หวัข้อเป็นเพียงหัวข้อครา่วๆ ซึ่งเราท าในลักษณะ Presentation + Video ประกอบ โดยให้เวลากลุ่ม

ละ 10 นาที วันนี้หลังจากเรยีนเสร็จ เราได้ไปเดิน Loft Tower กัน ทีน่ี่มีกันดั้มหายาก ขายเยอะมาก 

  

 
  



 
  

 

  



21 เมษายน 2559 (พฤหสับดี) 

 

วันนี้ตืน่มากเ็จอกบัฝนทีก่ าลังตก ปั่นจักรยานไปเรียนดว้ยความทุลกัทเุล รองเท้าเน่าอีกตา่งหาก เป็นวันที่นา่

จดจ าจริงๆ ช่วงเช้าเรียนภาษาญีปุ่่นเกี่ยวกบัเรื่องเวลา และก็มีให้พูดตามแบบทีเ่รียนเพื่อให้ทุกคนจ าได้ดขีึ้น 

ประกอบกับฝนทีต่กท าให้เกดิฝ้าทีก่ระจกเลยเป็นที่มาของปะติมากรรมกระจกในวันนี ้ 

  

 

  

ตอนบา่ยมีพิธีชงชาครั้งที ่2 ซึ่งคราวนี้เราจะเป็นฝา่ยชงชาให้คนอื่นทานบ้าง ก็จะมีท่าทางในพิธตี่างกัน และ

วันนี้อาจารย์ใช้อปุกรณ์เหมือนจริงในการประกอบพธิีชงชา จากคราวที่แล้วที่ใช้กาไฟฟ้าต้มน้ าร้อน 

  

 

  

ขากลับเลยแวะ MINI-STOP เพื่อเติมพลังงานชวีิต และได้พบกับ ชูครีมไส้ไอศกรีมวานิลลา อร่อยมาก 

  



 

  

 

  

MINI-STOP ก็มีซูชิขาย 

  



22 เมษายน 2559 (ศุกร์) 

 

วันนี้ตืน่มาพบกับอากาศสดใส จากเม่ือวานที่ฝนตก เราปัน่จักรยานไปเรียนได้อย่างไม่ต้องกลัวอะไร ช่วงเช้า

มีเรียนภาษาญีปุ่่นเรียนเกีย่วกับการผันรปูอดีต 

  

 
ข้าวกลางวันแห่งวัน 

  

แตต่อนเย็นวันนี้มี World Cafe แตค่ราวนี้จะเป็นนกัเรียนญี่ปุ่นมานั่งคยุกับเรา ก็จับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน และ

สลับกลุ่มคุยไปจนกวา่จะหมดเวลา เราก็ได้เพื่อนญีปุ่่นมากลุ่มนึง ซึ่งเราก็ได้คุยกันเรือ่งจะไปหาอะไรทาน คิด

ว่านา่จะเป็นซูชิ และก าลังตกลงเรื่องวันเวลาที่จะไปทานกันอยู่ ตอนเย็นเราไปเดนิหา้งที่มีไดโซะกันกับคน

ญี่ปุ่น ซึ่งก็ไดถ้า่ยตู้ปุริกบัคนญี่ปุ่นด้วย เที่ยวกลับได้ไปหา้ง GEO (เกะโอ) ขายของมือสอง พวกซีดี เสื้อผา 

รองเท้า กระเปา๋ และแวะกิน COCO ร้านข้าวแกงกระหรี ่

  

 

 


