
วนัท่ี 14 เดือน 4 

 เป็นวนัแรกท่ีเดินทางมาถึงญ่ีปุ่น มาถึงก็ไดรั้บการตอ้นรับอาจารยญ่ี์ปุ่น 3 ท่าน  ท่านไดข้บัรถชมเมือง

เล็กนอ้ย คอยแนะน าสถานท่ีต่างๆก่อนท่ีจะเขา้ท่ีพกั  เน่ืองจากเป็นวนัแรกจึงยงัไม่มีการเรียนการสอน  แต่อาจารย์

จะพาไปเดินชมเมืองและสอนวธีิการใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีสถานี Hakata-Hie เพื่อเดินทางไปยงัสถาบนั Aso-

Juku  

 หลงัจากท่ีพามาถึงก็ไดแ้จกแผนผนัเมืองเพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสในการออกไปเท่ียวเอง พร้อมกบัพา

ชมสถาบนัโดยจะมีการปฐมนิเทศข้ึนในวนัรุ่งข้ึน พร้อมกบัหาตวัแทนในการ Speech  หลงัจากจบแลว้ ก็ให้

นกัศึกษาใชเ้วลาตามสบาย 

 วนัน้ีผมไดฝึ้กใชท้กัษะภาษาญ่ีปุ่นในการซ้ือของกบัคนญ่ีปุ่น  ถึงแมจ้ะซ้ือไม่ส าเร็จเพราะวา่ของหมด  ใน

วนัเสาร์-อาทิตยน้ี์วา่จะลองมาหาดูอีกคร้ังหน่ึง  และในคืนนั้นก็เกิดแผน่ดินไหว 

วนัท่ี 15 เดือน 4 

 วนัน้ีเป็นวนัพิธีเปิดเพื่อเขา้เรียน  และเรียนมารยาทเบ้ืองตน้คือการโคง้  

หลงัจากพิธีเปิด ก็ไดไ้ปเยีย่มชมหอ้งเรียน  จากนั้นก็ไดพ้กัสักครู่ก่อนท่ีจะเร่ิมงาน Welcome Party 

งาน Welcome Party เป็นเหมือนงานพบปะนกัเรียนทุกคนท่ีอยูท่ี่น่ี มานัง่ทานอาหาร นัง่คุยกนั  ต่างคนต่าง

เช้ือชาติหลายภาษา  แต่ใหทุ้กคนไดม้านัง่คุยกนัโดยใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการส่ือสาร จึงท าความรู้จกักนัแลว้ก็ร่วม

กิจกรรมในงานไป 

ในคืนวนัท่ีสองน้ีเองก็ยงัคงมีแผน่ดินไหวอีกคร้ัง  

วนัท่ี 18 เดือน 4 

วนัน้ีเหมือนจะเป็นวนัคลา้ยวนัแรกในการเปิดเทอม  เพราะจะไดเ้รียนเตม็ๆวนัซะที   วิชาเรียนวนัน้ี เป็น

วชิาภาษาญ่ีปุ่น 



คาบบ่าย ไดอ้อกไปทศันศึกษาพาเท่ียวชมเมือง Fukuoka วนัน้ีไดไ้ปเท่ียววดัและศาลเจา้หลายท่ีมีส่ิงท่ี

น่าสนใจมากมาย  เช่น พระพุทธรูป  พิพิธภณัฑ ์ อีกทั้งสวนภายในพื้นท่ีของวดัก็ยงัสวยมากอีกดว้ย  

เก่ียวกบัแผน่ดินไหว  วนัน้ีก็ยงัคงมีแผน่ดินไหวแบบเบาๆ ประมาณระดบั 3 ซ่ึงไม่ค่อยส่งผลอะไรมากนกั 

แต่ก็รู้สึกได ้

วนัท่ี 19 เดือน 4 

วนัน้ีเรียนเก่ียวกบั  การพูด-การสั่งอาหารในร้านอาหาร  ไดอ้อกมาแสดงบทบาทสมมุติ Role Play กนั    

เป็นลูกคา้และพนกังาน  มีการฝึกพดูประโยคทัว่ไปและประโยคสุภาพ   

วนัน้ีผมตอ้งไปประกาศเพื่อเชิญชวนนกัเรียนใน Aso College ไปเท่ียวในงาน World Café    พดูทกัทายทุก

คน แนะน าตวัเองแลว้ก็เชิญชวนทุกคนไปงาน  วนัน้ีคาบบ่ายมีวชิาชงชาครับ 

ในคาบน้ีไดเ้รียนแค่วธีิแบบรวบรัด แต่ก็สนุกมากครับ  ผมไดช้งชาใหอ้าจารยด่ื์มดว้ย ดูท่าอาจารยแ์กก็ชอบ

อยูเ่หมือนกนั 

 

วนัท่ี 20 เดือน 4 

วนัน้ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบั “ครอบครัว”  เร่ืองทัว่ๆไป เช่น  พอ่ แม่ ปู่  ยา่ พี่ นอ้ง  ของตวัเองและ

ครอบครัวผูอ่ื้น  ในช่วงบ่าย จะตอ้งมาแบ่งกลุ่มท างาน เก่ียวกบั Project ท่ีท  าอะไรก็ได ้ ใหท้  า Power Point 

Presentation หรือ จะท า Video ดว้ยก็ได ้ ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 10 นาทีในการเสนอผลงาน   

 

 



วนัท่ี 21 เดือน 4 

วนัน้ีเรียนเก่ียวกบั “เวลา” การนบัเวลา  เวลาก่ีโมง ตั้งแต่...นาฬิกา ถึง...นาฬิกา  เป็นเร่ืองแรกๆท่ีสอนท่ี 

TNI แต่ก็ยงัไม่ค่อยแม่นกนัอยูดี่  วชิาคาบเชา้จึงเหมือนเป็นการทบทวนตวัเองไป 

ในวชิาคาบบ่าย เป็นวชิาชงชาคร้ังท่ีสอง และเป็นคร้ังสุดทา้ย  ชงชาวนัน้ีจะมีอุปกรณ์มากกวา่เดิมคือ  จาก

เม่ือวนัองัคารใชก้าน ้าร้อนไฟฟ้า  วนัน้ีใชเ้ป็นหมอ้ดินเผาตม้น ้า  

วนัท่ี 22 เดือน 4 

วนัน้ีมีกิจกรรมท่ีโรงเรียนคือ  World Café เป็นกิจกรรมท่ีพานกัเรียนญ่ีปุ่นมานัง่คุยกนักบันกัเรียน TNI 

แลกเปล่ียนวฒันธรรมกนั วนัน้ีช่วงเชา้เรียนภาษาญ่ีปุ่น  วนัน้ีเรียนไม่หนกัมากนกั แต่เน่ืองจากหยดุเสาร์อาทิตย ์จึง

ไดก้ารบา้นเพิ่มมา 2 เท่า 

ช่วงบ่ายเร่ิมกิจกรรม World Café ตอนน้ีไปซ้ือน ้าและขนมเพื่อมารับประทานระหวา่งพดูคุยกบัคนญ่ีปุ่น  

นกัศึกษา TNI  12 คน แบ่งกลุ่มออกนัง่กนักลุ่มละ 3 คน  จากนั้นไปนัง่รอท่ีโตะ๊จะสุ่มนกัเรียนญ่ีปุ่นมากลุ่มละ 4 คน 

และนัง่คุยกนั แลก Line ท าความรู้จกักนั 

วนัท่ี 25 เดือน 4 

วนัน้ีเรียนทั้งหมด 3 คาบ เป็นภาษาญ่ีปุ่นทั้งหมด  แค่คิดก็เหน่ือยแลว้ 

จากนั้น โยโคะจิเซนเซย ์ ไดเ้ขา้มาอธิบายการไปทศันศึกษาในวนัพรุ่งน้ี วา่ตอ้งเตรียมตวัอยา่งไร 

อาจารยจ์ะซ้ือตัว๋รถบสั 1 วนัให ้(สามารถใชก่ี้รอบก็ไดใ้น 1 วนั) จากนั้นจะนัง่รถบสัไปทศันศึกษากนัท่ี  

“Dazaifu”  เป็นสถานท่ีท่ีลอ้มรอบไปดว้ยป่าไม ้เป็นลกัษณะตน้สูงล่ิว ตรงกลางเป็นยา่นการคา้และมีพิพิธภณัฑอ์ยู่

บนเขา ซ่ึงเราจะไปกนัในวนัพรุ่งน้ี 

  

 

 



วนัท่ี 26 เดือน 4 

เชา้น้ีรีบต่ืนเพราะตอ้งไปทศันศึกษา รถบสัออกเวลา 9โมง 30 นาที  โยโคะจิเซนเซยน์ าบตัรรถบตัร 1 วนั 

มาใหพ้ร้อมกบัแนะน าวธีิใช ้จากนั้นข้ึนรถบสันัง่ตรงไปยงั Dazaifu ทนัที 

อากาศดีมากๆ น่าเสียดายท่ีวดัท่ีเราจะเขา้ไปวนัน้ีดนัปิดฉุกเฉินซะอยา่งนั้น  ไม่เป็นไร ไปพิพิธภณัฑต่์อ

ทนัที   เป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติคิวชู  

จากตรงน้ีไดเ้ขา้ไปชมในพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงบริเวณหลกันั้นไม่สามารถถ่ายรูปไดช่้างน่าเสียดาย ถ่ายไดแ้ต่ใน

หอ้งโถงและภายนอกเท่านั้น (ววิสวย ลมเยน็สบาย) ภายในเป็นวตัถุโบราณท่ีความเก่ียวขอ้งกบัคิวชู  และในเวลา 

11โมง 30 นาทีนดัรวมกนัไปทานอาหารกนัท่ีร้านใกล้ๆ  ก่อนท่ีจะปล่อยไปใหเ้ท่ียวชม Dazaifu ตามสบาย 

วนัท่ี 27 เดือน 4 

วนัน้ีไม่ไดเ้รียนเพราะวา่จะตอ้งไปเตรียม World Café อีกคร้ังซ่ึงเป็นรอบสุดทา้ยแลว้  วนัน้ีมีเขา้อบรม 

“การแยกขยะ”  เร่ืองขยะเผาได ้ไม่ได ้เป็นตน้  หลงัจากการอบรมเสร็จก็ไปเตรียมเขา้ร่วม World Café อีกคร้ัง 

วนัท่ี 28 เดือน 4 

วนัน้ีมีเรียนญ่ีปุ่นตามปกติ  และเน่ืองจากวนัพรุ่งน้ีเร่ิมเขา้สู่ Golden Week (หยดุยาวๆ 1 สัปดาห์)  วนัน้ีจึง

ปล่อยเร็ว ท่ีเวลา 12:40 น. จากนั้นก็ไปเท่ียวเล่น หาของกินจนมืดแลว้ค่อยกลบัหอ 

วนัท่ี 2 เดือน 5 

วนัน้ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบัการสั่งอาหารในร้านอาหาร   วชิาตอนบ่ายเป็นวชิา  Business Manner เป็น

วชิาท่ีสอนการเขา้สังคมธุรกิจของญ่ีปุ่น  หลงัจากท่ีการฝึกจบลง เน่ืองจากพรุ่งน้ีก็ยงัคงเป็นวนัหยดุ Golden Week 

ดงันั้นวนัน้ีจึงไปเกมเซนเตอร์ต่อจนมืด   

 

 

 



 วนัท่ี 4 เดือน 5 

 วนัน้ีออกไปเท่ียวสวนสัตว ์ เป็นสวนสัตวท่ี์ฟุกุโอกะ และเขา้ฟรีเพราะวนัน้ีเป็น ”วนัสีเขียว” 

 วนัน้ีเนน้ถ่ายรูป  เพราะจะน าไปเขียนรายงาน  

        

       

       

 สวนสัตวแ์ห่งน้ี สามารถเดินข้ึนไปสวนดอกไมด้า้นบนภูเขาไดด้ว้ย (Shokubutsu)  



       

เม่ือถึงหอก็เก็บของ ทานขา้วเยน็  วนัน้ีเป็นขา้วโปะไข่เบคอนและแฮมเบิร์ก  นัง่เล่นอยูห่อ้งโถงขา้งล่างสักพกัก็เก็บ

ลา้งจาน เล่นคอมพิวเตอร์เล็กนอ้ยแลว้ก็เขา้นอน 

 วนัท่ี 6 เดือน 5  

 วนัน้ีข้ึนรถบสัไปศูนยฝึ์กหลบภยั  ท่ีศูนยฝึ์กหลบภยั จะไดฝึ้กการรับมือเก่ียวกบั 

1. แผ่นดินไหว 

 ไดไ้ปนัง่บนเกา้อ้ีท่ีจ  าลองการสั่นของแผน่ดินไหวระดบั 7 (สูงสุดตามป้าย) จากนั้นก็ไปดู VDO ความรู้

เก่ียวกบัแผน่ดินไหว การรับมือ และประวติัการเกิดแผน่ดินไหวในประเทศญ่ีปุ่น 

2. พายุ 

 ใหล้องเขา้ไปยนืในห้องท่ีจะเปิดพดัลม โดยลมมีความเร็ว 30km/hr 

3. ไฟไหม้ 

 เหมือนกบัท่ีประเทศไทย คือใหก้ม้ต ่าๆหมอบหลบควนั และใหไ้ปท่ีทางหนีไฟใหไ้วท่ีสุด  

4. การดับเพลงิ 

 ฝึกการใชถ้งัดบัเพลิง  

 หลงัจากฝึกเสร็จแลว้ก็ไปรับประทานอาหาร และไดมี้โอกาสไปดูแสดงโชวหุ่์นยนตท่ี์ Robot-Square   



จากนั้นเซนเซยพ์าไปข้ึนหอคอย “ฟุกุโอกะทาวเวอร์”  ความสูง 234 เมตร   (ใชพ้าสปอร์ตหรือบตัร

นกัศึกษาลดราคาตัว๋เขา้ไดด้ว้ย) 

  วนัท่ี 9 เดือน 5 

 วนัน้ีวชิาตอนเชา้เป็นวชิา Drawing  คาบบ่ายกลบัมาเรียนภาษาญ่ีปุ่นเหมือนเดิม   

วนัท่ี 10 เดือน 5 

ภาษาญ่ีปุ่นคาบเชา้วนัน้ีเรียนทบทวนเก่ียวกบัการผนัเสียง  คาบบ่ายวนัน้ีเรียนเก่ียวกบัการเขียนจดหมาย

สมคัรงาน  ญ่ีปุ่นแบบฟอร์มการสมคัรท่ีค่อนขา้งชดัเจน  และมีขายเป็นแผน่ๆตามร้านทัว่ไปเลยทีเดียว  จากนั้นมี

คาบเรียนพิเศษ คือวชิาเรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต ์พื้นฐานเรียนคือการใชค้วามรู้ Java , ภาษา C เขา้มาช่วยในการ

บงัคบั  

วนัท่ี 11 เดือน 5 

ภาษาญ่ีปุ่นวนัน้ี เรียนเก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จบ็ คาบบ่ายเป็นวชิาเขียน 

วนัท่ี 12 เดือน 5 

วชิาตอนเชา้เรียนภาษาญ่ีปุ่น วนัน้ีเรียนเก่ียวกบัค าศพัทท่ี์ใชใ้น “ร้านตดัผม”  คาบบ่ายวนัน้ีเรียนวชิา CG 

โดยโจทยใ์นวนัน้ีคือการท า “นามบตัร” เผื่อวา่จะน าไปใชใ้นการแลกนามบตัรกบัเพื่อน  ดว้ยโปรแกรม Illustrator  

หลงัจากเรียนเสร็จแลว้ วนัน้ีไปร้องคาราโอเกะกบัเพื่อนๆและอาจารยก์นั 

วนัท่ี 13 เดือน 5 

วนัน้ีไม่มีเรียนภาษาญ่ีปุ่นในตอนเชา้ แต่เป็นวชิาการวาดมงังะ  ส่วนคาบบ่ายวนัน้ีไปเรียนนอกสถานท่ีท่ี 

ABC หรือ Aso Beauty College เป็นอีกสาขาหน่ึงท่ีตั้งอยูท่ี่ Tenjin  วชิาท่ีเรียนในช่วงบ่ายน้ี เป็นการแต่งกิโมโน  

 

 



วนัท่ี 16 เดือน 5 

เขา้สู่ช่วงสัปดาห์สุดทา้ยท่ีจะอยูท่ี่ญ่ีปุ่น  คาบเชา้เรียนเก่ียวกบัค าศพัทเ์ร่ือง อาหาร เช่น การทอด หุง อุ่น ตุ๋น 

ตม้ น่ึง เป็นตน้ และผกัต่างๆ เน่ืองจากพรุ่งน้ีเป็นวนัท่ีเราจะตอ้งมาท าอาหารไทยใหค้นญ่ีปุ่นลองทานกนั 

ก่อนวชิาคาบบ่ายนั้น เซนเซยพ์ากนัไปซ้ืออาหารสด ผกั และน ้าด่ืมเพื่อใชใ้นงานพรุ่งน้ี หลงัจากกลบัมาก็

นัง่เตรียมการน าเสนอท่ีจะมีข้ึนในวนัพฤหสับดี  

วนัท่ี 17 เดือน 5 

ในท่ีสุดก็ถึงวนัท่ีตอ้งท าอาหารไทย จริงๆก่อนมาญ่ีปุ่นผมฝึกท ามาบา้งแลว้ แต่ก็ยงัไม่แน่ใจอยูดี่  เร่ิมโดย

การเตรียมอาหารทั้งหมด ท าใส่หมอ้รอไวพ้ร้อมหุงขา้ว มีขา้วไทยดว้ย   เม่ือถึงเวลา 11:30 น.  อาจารยใ์หญ่ของ

โรงเรียนน้ีจะแวะเยีย่มกนัก่อน ท่านก็บอกวา่อร่อยดีส าหรับ 3 เมนูท่ีท าไว ้จากนั้นก็มีอาจารยท์่านอ่ืนมาทานดว้ย

ประมาณ 6-7 คน   และเม่ือถึงเวลาเท่ียงตรง นกัเรียนญ่ีปุ่นก็เร่ิมมากนั  มีบางคงท่ีกินแกงเขียวหวานเขา้ไปแลว้ถึงกบั

ตอ้งเสียน ้าตา...  สงสัยตอ้งแกร้สอีกนิดหน่อย 

 

เม่ือกลบัถึงหอก็เก็บของกนั และเตรียมท างานน าเสนอต่อเพราะวา่ใกลว้นัน าเสนอมากแลว้ อีกทั้งพรุ่งน้ียงั

มีสอบอีกดว้ย  เป็นสอบปลายภาคของท่ี ASO โครงการน้ี 



วนัท่ี 18 เดือน 5 

เน่ืองจากวนัน้ีมีการสอบ ดงันั้นคาบเรียนทั้งหมดจึงแทนท่ีดว้ยการสอบ   

เม่ือสอบเสร็จแลว้ น่ีถือเป็นคาบสุดทา้ยในการเรียนดงันั้นเซนเซยจึ์งพาไปกินขา้วกนัท่ีสถานีรถไฟ   เป็น

ร้านอาหารญ่ีปุ่นแบบอาหารชุด ในชุดจะมีขา้วปลาดิบ 2 ชาม   หน่ึงในนั้นจะกินโดยการเทน ้าชาลงไปกินพร้อม

กบัขา้วและปลา ซ่ึงผมก็เพิ่งเคยกินแบบน้ีเป็นคร้ังแรก นบัวา่เป็นประสบการณ์ใหม่ และรสก็อร่อยดีดว้ย 

 

 

เม่ือทานอาหารเสร็จแลว้ ในคาบบ่ายก็ไปนัง่เตรียมงานน าเสนอ เพราะวนัน้ีทุกอยา่งจะตอ้งพร้อมในการ

น าเสนอแลว้ ทั้ง Slide และ VDO  ส่วนของกลุ่มผมนั้นท าเสร็จทั้งหมดแลว้ ท่ีเหลือคือเช็คค าผดิ 

วนัท่ี 19 เดือน 5 

เชา้วนัน้ีตอ้งน า Notebook ไปดว้ย เพื่อใชต่้อในการน าเสนองาน อีกทั้งตอ้งใส่ชุดพิธีการอีกดว้ย   ก่อน

น าเสนอมีใหซ้้อมก่อนประมาณ 3 ชัว่โมง  กลุ่มของผมนั้นน าเสนอเก่ียวกบัสวนสัตวข์องญ่ีปุ่น  เวลาบ่ายโมงคร่ึง 

อาจารยทุ์กท่านก็มาพร้อมและเร่ิมการน าเสนอ  หลงัจากการน าเสนอ ก็จะเร่ิมพิธีจบการศึกษา เป็นการมอบ 

Certificate ใหก้บันกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ี พร้อมกบักล่าวค าอ าลา สุดทา้ยก็ถ่ายรูปร่วมกนั 



หลงัจากพิธีจบนั้นเพิ่งจะ 4โมงเยน็ จึงชวนเซนเซยแ์ละเพื่อนคนญ่ีปุ่นไปกิน MK  

หลงัจากท่ีเคลียร์ม้ืออาหารเสร็จแลว้ก็แยกยา้ยกนักลบัหอ  พรุ่งน้ีไดห้ยดุ 1 วนั เป็นวนัเตรียมตวัเก็บของ

ออกจากหอและท าความสะอาด เพราะฉะนั้นวนัน้ีจึงนอนดึกและเล่นใหเ้ตม็ท่ี 

วนัท่ี 20 เดือน 5 

วนัน้ีไม่มีก าหนดการอะไร ผมจึงเลือกท่ีจะต่ืนเชา้แลว้ออกไปเล่นเกมเป็นรอบสุดทา้ยตั้งแต่ 9โมงจนถึง

เท่ียง  จากนั้นจึงแวะไปซ้ือของฝากก่อนกลบัประเทศไทยกบัเพื่อนๆ  วนัน้ีเวลาบ่าย 3 มีการตรวจห้องพกั  

หลงัจากตรวจหอแลว้ก็ออกไปเท่ียวกบัพี่ๆท่ีหออีกคร้ังหน่ึง  ไปร้านของฝากอีกท่ีหน่ึงแลว้ไปแช่ออนเซ็น

กนัก่อนกลบัซ่ึงอยูใ่กล้ๆ กนักบัร้านของฝาก  วนัน้ีก็คือเท่ียวเล่นทั้งวนัและซ้ือของฝาก  

วนัท่ี 21 เดือน 5  วนัสุดทา้ยท่ีอยูญ่ี่ปุ่น 

ไดน้อนประมาณ   3 ชม. ก่อนนาฬิกาปลุกจะดงัข้ึน  เม่ือตรวจทุกอยา่งเสร็จแลว้ก็เดินทางกนัไปท่ีสนามบิน

ดว้ยรถของคาเมยะเซนเซย ์และท าการเช็คอินทนัทีเพราะคนเยอะมาก  เขา้ไปซ้ือของฝากกนัต่อท่ีดา้นในสนามบิน 

Fukuoka แต่ซ้ือของไดไ้ม่นานก็ประกาศเรียกข้ึนเคร่ืองแลว้  ท่ีญ่ีปุ่นเรียกเร็วกวา่ประเทศไทย นัง่รถบสัของ

สนามบินต่อไปยงัเคร่ืองบินเท่ียวบิน TG649 เพื่อข้ึนเคร่ือง ก่อนท่ีจะบอกลาบรรยากาศของเมืองฟุกุโอกะประเทศ

ญ่ีปุ่น  ขอบคุณส าหรับ 37 วนัท่ีอยูม่าอยา่งมีความสุข 

เพิ่มเติม : ถึงประเทศไทยแลว้ กา้วแรกท่ีกา้วออกมาจากเคร่ืองบินปุ๊ป ส่ิงแรกท่ีสัมผสัไดคื้อ  “ไอร้อน

กระแทกหนา้  น่ีสินะประเทศไทย”  (วนิาทีนั้นอยากกลบัญ่ีปุ่นแลว้  ไวมี้โอกาสก็จะกลบัไปเท่ียวอีกคร้ังแน่นอน)  

 

 

นายทรงวฒิุ เชาวช์ยัยทุธ  สาขา MT ชั้นปีท่ี 2 

  


