
  วนัที ่18 เดือน 4 

 การเรียนของวนัน้ี เป็นเรืองของการใชค้  าระบุต าแหน่งส่ิงของเช่น การใชค้  าวา่ あれ それ これ ประโยคท่ีใชใ้น

การซ้ือ – ขายของ การจ าลองสถานการณ์ และไดแ้สดงบทบาทสมมุติในการซ้ือ – ขาย ของกบัค าพดูท่ีเหมาะสมต่อลูกคา้ ในช่วงบ่าย ได้

ไปเท่ียวในตวัเมือง ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวธีิการข้ึนรถประจ าทาง ได้ึ ึกาาเก่ียวกบัวนันธรรมและคาวมเช่ือทางึาสนาของคนญ่ีปุ่น ไดไ้ปท่ี

ึาลเจา้คุชิดะ หลงัจากนั้นจึงไปท่ีหา้งสรรพสินคา้แห่งหน่ึงใน Fukuoka และนัง่รถไฟใตดิ้นจากสถานี Gion ไปยงั Higashi-hie และ

กลบัไปท่ีหอเป็นอนัส้ินสุดการเรียนของวนัน้ี 

  วนัที ่19 เดือน 4 

 ในช่วงเชา้เรียนเก่ียวกบัเร่ือง การนบัจ านวน เช่น ひとつ ふたつ 一人 二人 เป็นตน้ หลงัจากนั้นได้

เรียนเร่ืองการสัง่อาหาร การขอเมนูอาหาร และจ าลองสถานการณ์เก่ียวกบัการสัง่อาหาร หนงัจากนั้นไดเ้รียนเก่ียวกบัการเขียนคนัจิ ในช่วง

บ่ายเรียนเก่ียวกบั พิธีชงชาหรือ 茶道 

วนัที ่20 เดือน 4 

 ในช่วงเชา้เรียนเร่ืองเก่ียวกบัครอบครัว การเรียก พอ่ แม่ของตวัเอง หรือ การเรียกพอ่แม่ ของคนอ่ืนซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัอยู ่

เช่น พอ่แม่ของเราเองเรียกวา่  父 母 แต่พอ่แม่คนอ่ืนจะเรียกวา่ お父さん お母さん เป็นตน้ และยงัไดเ้รียนการ

เขียนคนัจิเพ่ิมอีกดว้ย ในช่วงบ่าย よこち先生 ไดม้าพดูคุยเก่ียวกบัเร่ือง Final Project ของทาง  Aso-juku  และแบ่งกลุ่มในการ

ท าโปรเจค 

  วนัที ่21 เดือน 4 

 ในช่วงเชา้ทบทวนบทเรียนเร่ืองครอบครัวและข้ึนบทเรียนใหม่เร่ืองเวลา การบอกเวลาจากนาฬิกา และฝึกฟังวธีิการพดูเกียวกบั

เวลา มีแบบฝึกหดัเก่ียวกบัการฟัง  ในช่วงบ่ายเรียนพิธีชงชาคร้ังท่ี 2 ในคร้ังน้ีเป็นการชงชาใหผู้อ่ื้นซ่ึงพิธีจะต่างจากคร้ังแรกอยูพ่อสมควร 

  วนัที ่25 เดือน 4 

 ในวนัน้ีเรียนเก่ียวกบัใชรู้ปธรรมดา หรือ ふつ けいよし ใชใ้นการพดูแบบไม่เป็นทางการ หรือ ใชก้บัเพ่ือน และ

อีกร่ืองท่ีเรียนคือ การชกัชวน เรียนรูป た けいよし และสุดทา้ย เร่ืองเก่ียวกบัการเดินทาง เช่น การถามถึงสถานีวา่อีกก่ีสถานี

จะถึงท่ีหมาย จะใชค้  าวา่ いくつめ ですか。 

 



วนัที ่26 เดือน 4 

 ในวนัน้ีเป็นการทัึ นึึกาาท่ี 太宰府 (dazaifu) เป็นสถานท่ี ท่ีข้ึนช่ือเก่ียวกบัการขอพรเก่ียวกบัการึึกาา เน่ืองจากมี

ต านานวา่มีเทพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการึึกาาอยูท่ี่น้ี ท าใหเ้ป็นสถานท่ีข้ึนช่ือ และมีคนมาขอพรมากมาย ในช่วงเชา้ไดเ้ดินทางโดยรถประจ าทาง

ไปจนถึง 太宰府 หลงัจากนั้นจึงเร่ิมเดินข้ึนไปจนถึง พิพิธภณัฑ ์หลงัจากนั้นไดไ้ปกินอาหารกลางวนั และไปท่ีึาลเจา้ ในวนัน้ีมี

เด็กนกัเรียนมากมาย น่าจะมาทัึ นึึกาาในวนัน้ีดว้ยเหมือนกนั หลงัจากนั้นจึงไดไ้ปเดินซ้ือของและกลบั 博多 ดว้ยรถประจ าทาง 

วนัที ่27 เดือน 4 

 จากท่ีวนัท่ี 26 มีทัึ นึึกาา ในวนัน้ีจึงไม่มีเรียนในช่วงเชา้ แต่ในช่วงบ่าย มีการอบรบการแยกขยะ และมีการสาธิตการแยกขยะท่ี

ถูกตอ้งรวมถึงเวลาในการน าขยะไปท้ิง หลงัจากอบรบเสร็จ พวกเราไดไ้ปซ้ือของเพ่ือเตรียมจดังาน World Café อีกคร้ัง ในคร้ังน้ีเป็น

นกัึึกาาท่ีเรียนทางดา้น Air Line และ IT  

  วนัที ่28 เดือน 4 

 วนัน้ีมีการเรียนเฉพาะในช่วงเชา้เท่านั้น เน้ือหาท่ีเรียนเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการนดัหมาย และการบอกลกัาณะอาการเช่น เพ่ือนชวน

นดัไปกินอาหารทะเล แตเ่รามีอาการแพอ้าหารทะเล ควรจะตอบยงัไงเป็นตน้ ในคาบน้ีไดเ้รียนการนบัจ านวนเพ่ิมมาอีกชนิดคือการนบั

ส่ิงของท่ีมีลกัาณะเป็นแท่งยาว เช่น ดินสอ ขวดเหลา้ จะใชค้  าวาน 本 (hon) ในการเรียก  

วนัที ่22 เดือน 4 

 ในช่วงเชา้เป็นเร่ืองการบอกเวลาและการนดัหมาย เช่น ตั้งแตเ่วลา ร้านตดัผม เปิดเวลา 8 โมง – 11 โมง เป็นตน้ และ อีกเร่ืองท่ี

เรียนคือ การผนัรูป เป็นรูปอดีต ในช่วงบ่ายมีกิจกรรม World Café เป็นกิจกรรมท่ีท าใหไ้ดคุ้ยกบัคนญ่ีปุ่น และไดเ้ป็นการฝึกใชภ้าาาดว้ย

  

  วนัที ่2 เดือน 5 

 ในช่วงเชา้ของวนัเป็นการเรียนในเร่ืองเก่ียวกบัการเขา้ธนาคาร การเบิกเงิน ถอนเงิน ค าึพัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและมีการจ าลอง

สถานการณ์เลก็นอ้ยเป็นการฝึกใชภ้าาา ในช่วงบ่ายเป็นการเรียนเก่ียวกบั Business Manner เป็นการเรียนเก่ียวกบัเร่ืองของมารยาททาง

สงัคมของญ่ีปุ่น เช่น การท าความเคารพเบ้ืองตน้ การทกัทาย การแลกนามบตัรและการจ าลองสถานการณ์ และมารยาทในการนัง่ มีการฝึก

เก่ียวกบัการเสิร์ฟน ้ าใหแ้ก่ลูกคา้ 

 



  วนัที ่3 - 5 เดือน  5 

 ในวนัน้ีอยูใ่นช่วงของ Goldren Week จึงไม่มีการเรียนการสอนใดๆ 

วนัที ่6 เดือน 5 

 ในวนัน้ีเป็นการทัึ นึึกาาท่ี Fukuoka Tower ในช่วงเชา้ไดข้ึ้นรถประจ าทางจากสถานีหลกั Bus Terminal เม่ือไปถึงท่ีหมาย

สถานท่ีแรกท่ีไปคือ สถานีดบัเพลิง จากนั้นจึงไปท่ีพิพิธภณัฑ ์หลงัจากนั้นจึงไปกินขา้วกลางวนักนั เม่ือกินขา้วกลางวนัเสร็จแลว้ จึงไปดู

นิทรรึการหุ่นยนต ์เม่ือจบแลว้จึงไปท่ี Fukuoka Tower แลว้สุดทา้ยจึงกลบัหอพกั 

  วนัที ่9 เดือน 5 

 ในช่วงเชา้เรียน drawing โดยท่ีเร่ิมตน้คาบนั้น อาจารยอ์ธิบายเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆและแจกอุปกรณ์ให ้ 

จากนั้นก็ใหเ้ลือกสตัวท่ี์ชอบ มี ชา้ง ก้ิงก่า แมว หมา เสือ  โดยท่ีผมเลือกวาดแมว และพอจบคาบอาจารยก็์ใหช่ื้อเป็นภาาาญ่ีปุ่นกบัทุกคน 

ส่วนของผมไดค้  าวา่ 儀斗 อ่านวา่ gito ซ่ึงมาจากช่ือเล่นท่ีแปลงเป็นตวั คาตาคานะ อ่านวา่ gitto ギット และอาจารยย์งับอกอีกวา่ใน

ตอนแรก จะใหว้าดสม้แต่อาจารยเ์ปล่ืยนเป็นสตัวแ์ทน อาจารยจึ์งแจกสม้ใหกิ้น 

ในช่วงบ่ายทบทวนเก่ียวกบั  てけい และมีการควซิเลก็นอ้ย จากนั้นขึงเขา้บทเรียนเก่ียวกบัเร่ือง ない  

วนัที ่10 เดือน 5 

 ในช่วงเชา้ของวนัน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการทบทวนเร่ืองท่ีเรียนเม่ือวาน หลงัจากทบทวนเสร็จจึงเร่ิมบทเรียนของวนัน้ีโดยท่ีบทเรียนใน

วนัน้ีเร่ิมดว้ยการเรียนเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรูป ない หลงัจากนั้นจึงเรียนวธีิการถามเม่ือตอ้งการรู้วา่ส่ิงนั้นๆอ่านวา่อยา่งไร และเรียนคนัจิ

เพ่ิมเติมอีกหลายตวั 

ในตอนบ่ายเป็นวชิาโรบอท เป็นการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการควบคุมหุ่นยนตเ์ลโก ้โดนท่ีหุ่นยนตจ์ะมีเซนเซอร์ดา้นหนา้ 

ดา้นล่าง และมีมอเตอร์ของลอ้แตล่ะขา้งใหค้วบคุม โปรแกรมส าเร็จรูปนั้นค่อนขา้งจะใชง่้ายจึงท าใหค้าบเรียนในวนัน้ีนั้นสนุกมากๆและดู

มีสีสนัมากเน่ืองจากทุกคนนั้นใส่จินตนาการของแต่ละคนลงไป 

 

  

 



  วนัที ่11 เดือน 5 

 ในช่วงเชา้ของวนัน้ี เรียนเก่ียวกบัเร่ืองอาการเจบ็ป่วยต่างๆเช่น อาการคนั เจบ็คอ ปวดทอ้ง และการแนะน าใหค้นอ่ืนๆเช่น か

ぜがあるとき、くすりを飲んだほうがいいです。 ประมาณวา่ เม่ือเป็นหวดั ควรจะกินยา และ

ค าึพัทเ์ก่ียวกบัอวยัวะของร่างกาย ในช่วงบ่ายเรียนเขียนพูก่นั กบั とね先生 โดยท่ีอาจารยใ์หเ้ขียนช่ือคนัจิของตวัเอง 

  วนัที ่12 เดือน 5 

 ในช่วงเชา้ เรียนเก่ียวกบัการเขา้ร้านตดัผม เช่น เม่ือเขา้ร้านตดัผมควรจะพดูอยา่งไรบา้ง ในร้านตดัผมมีอะไรบา้งเช่น ตดัผม โกน

หนวด สระผม ท าสีผม ดดัผม และวธีิการบอกวา่อยากตดัผมทรงไหน และตอ้งการอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ และมีการแสดงสถานการณ์

จ าลองดว้ย 

 ในช่วงบ่ายเรียนวชิา CG ในคาบน้ีไดอ้อกแบบ めいし หรือ นามบตัรของตวัเองโดย software ท่ีใชคื้อ Adobe Illustrator 

เน่ืองจาก คาบเรียนของ MT  มีการเรียนอยูแ่ลว้แต่เน่ืองจากเป็นภาาาญ่ีปุ่นทั้งหมดจึงท าใหมี้ปัญหาอยูบ่า้ง 

  วนัที ่13 เดือน 5 

 ในช่วงเชา้เป็นวชิา  Manga โดยท่ีตอนเร่ิมคาบอาจารยไ์ดส้อนวธีิการใชอุ้ปกรณ์จากนั้นจึงสอนวธีิการลอกลาย และใหล้อกลาย

การ์ตูน ในช่วงบ่ายเรียนการใส่กิโมโน  

  วนัที ่16 เดือน 5 

 คาบเชา้ของวนัน้ีเรียนเก่ียวกบัค าึพัต่างๆเก่ียวกบัอาหาร เช่น ผกัตา่งๆและวธีิเรียก เช่น มนัฝร่ัง จะเรียกวา่ じゃかいも 

เป็นตน้ และหลงัจากเรียนจบแลว้เป็นการเตรียมการท าอาหารในวนัพรุ่งน้ีโดยการแบ่งหวัขอ้การท าอาหาร แบบวา่อาหารแต่ละชนิดใช้

วตัถุดิบอะไร และ แบ่งกลุ่มในการท าอาหาร และอาหารท่ีท ามี 3 ชนิด คือ มสัมัน่ แกงเขียวหวาน และ ย  ามาม่า ในช่วงบ่าย ก็ออกไปซ้ือ

วตัถุดิบมาเตรียมไวส้ าหรับในวนัพรุ่งน้ี 

วนัที ่17 เดือน 5 

 ในวนัน้ีเป็นวนัท่ีตอ้งแสดงฝีมือท าอาหารใหอ้าจารยแ์ละนกัเรียนของ Aso ไดล้องชิมกนั กลุ่มของผมนั้นมี 4 คน หวัขอ้อาหารท่ี

ท าคือ แกงมสัมัน่ เน่ืองจากวตัถุดิบบางอยา่งนั้นไม่เหมือนบา้นเราและบางอยา่งก็หาไม่ไดจึ้งท าใหร้สชาติ แปลกไปบา้ง แต่ผลลพัทท่ี์

ออกมาถือวา่ดีในระดบัหน่ึง หลงัจากท่ีลองชิมดู มสัมัน่ท่ีท านั้น พวกเราคนไทยบอกกนัวา่ ไม่เผด็ แต่พวกอาจารย ์และคนอ่ืนๆ กลบับอก

วา่ ค่อนขา้งเผด็ ท าใหไ้ดรู้้วา่คนส่วนใหญ่ท่ีน่ีกินเผด็กนัไดไ้ม่คอ่ยได ้ 



วนัที ่18 เดือน 5 

 ในวนัน้ีมีการทดสอบในเร่ืองทั้งหมดท่ีเรียนมาแต่แรก หลงัจากการสอบส้ินสุดลงเป็นการเตรียมพร้อมคร้ังสุดทา้ยในการ

น าเสนอ Final Project ของวนัพรุ่งน้ี 

  วนัที ่19 เดือน 5 

 ในวนัน้ีเป็นการน าเสนอ Final Project เป็นงานสุดทา้ยท่ีตอ้งท าส่ง แล เป็นงานท่ีมีอาจารยห์ลายๆท่านมาฟังการน าเสนอ ก่อน

การน าเสนอ มีการซอ้มกนัอยูห่ลายรอบ และมีการแกไ้ขกนัอยูห่ลายคร้ัง ก่อนเร่ิมน าเสนอทุกคนค่อนขา้งท่ีจะกดดนัพอสมควร แต่พอการ

น าเสนอจบลง ทุกคนกลบัโล่งอก และมีการมอบใบประกาึจบการึึกาาดว้ย 

วนัที ่20 เดือน 5 

 ในวนัน้ีเน่ืองจากเป็นวนัท่ีไม่มีการเรียน การสอน ของนกัึึกาา TNI พวกเราจึงออกไปซ้ือของฝาก และ เก็บกวาดหอ้งพกั 

เน่ืองจากในเวลา บ่าย 3 โมงเยน็ อาจารยจ์ะเขา้มาตรวจความเรียบร้อยของหอ้ง  

 

 

 

นาย ปฏิเวธ เจียมสกุล สาขา MT ปี 3 


