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วนัท่ี 9 เมษายน 2561 

 มาถึงสนามบนิฟกุโุอกะเวลา 8.00 ตามเวลาท้องถ่ินญ่ีปุ่ น อากาศคอ่นข้างหนาว อาจารย์จาก

สถาบนั ASO เชา่รถบสัให้แล้วพาไปสง่ท่ีหอพกั ASO หลงัจากแจกจา่ยข้าวของท่ีทางหอพกัให้ยืมก็ขึน้ไป

เก็บสมัภาระบนห้อง จากนัน้อาจารย์พาเดนิไปท่ีสถานีรถไฟใต้ดนิเพ่ือให้คุ้นเคยกบัสถานท่ีจากหอพกัถึง

สถาบนั ข้าวเท่ียงวนันีอ้าจารย์ก็พาไปเลีย้งราเมน จบด้วยเดนิชมร้าน 100 เยน 

วนัท่ี 10 เมษายน 2561 

 ไปพบอาจารย์ท่ีสถาบนั ASO ในชว่งบา่ย มีการประชมุรวมกบันกัศกึษาอ่ืนๆ เพ่ือนดัแนะพดูคยุ

เก่ียวกบัสถาบนั จากนัน้ก็ท าข้อสอบวดัความรู้ความเข้าใจภาษาญ่ีปุ่ นแบบคร่าวๆ 

วนัท่ี 11 เมษายน 2561 

 อาจารย์พาไปเท่ียววดักบัศาลเจ้าเพ่ือให้เห็นความแตกตา่งระหวา่งสถานท่ีทัง้สอง โดยเห็นได้ตัง้แต่

ทางเข้า ด้านหน้าศาลเจ้าจะมีเสาสีแดงตัง้อยูแ่สดงถึงเขตแดนศกัดิส์ิทธ์ิ เรียกวา่เสาโทริอิ ถ้าเป็นวดัประตู

ทางเข้าจะมีซุ้มประตเูรียกวา่ ซมัมง และสองข้างประตมูกัจะมีรูปปัน้เทพตัง้อยู ่พอผา่นทางเข้าไป วดัจะมี

กระถางธูปสว่นศาลเจ้าจะเป็นจดุช าระล้างให้ล้างมือและปากด้วยน า้ศกัดิส์ิทธ์ิ 

วนัท่ี 12 เมษายน 2561 

 ชว่งเช้าเร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่ นเป็นวนัแรก จากนัน้ชว่งบา่ยอาจารย์พาไปเทียว Canal City ซึง่เป็น

เหมือนห้างสรรพสินค้าท่ีรวมสินค้ามากมายแล้วแยกเป็นหลายๆ โซนเอาไว้ด้วยกนั แม้จะเดนิกนัหลาย

ชัว่โมงแล้วก็ยงัเดินไมท่ัว่ 

วนัท่ี 13 เมษายน 2561 

 อาจารย์แจกจา่ยตารางเรียนแล้วพาไปอีกตกึนงึเพ่ือเรียน Drawing ร่วมกบันกัศกึษาคนอ่ืนๆ โดย

อาจารย์ให้วาดรูปเหมือนเพ่ือนท่ีมาด้วยกนั โดยมีตวัอยา่งให้ฝึกวาดด้วย หลงัจากเรียนจบก็กินข้าวกล่อง

แล้วอาจารย์ก็พาดชูมตกึในเครือของ ASO ทัง้หมดและจบด้วยออกแบบท านามบตัรของตนเอง 

 



วนัท่ี 16 เมษายน 2561 

 ชว่งเช้ามีเรียนภาษาญ่ีปุ่ นตามปกติ จากนัน้ก็เรียนชงชาท่ีเรียกวา่ ซาโด เพราะนัง่ด้วยท่านัง่ท่ี

ล าบากมากหลายนาทีตดิกนัเป็นครัง้แรก จงึเป็นตะคริวและปวดขามาก แม้แตค่นญ่ีปุ่ นเองก็ไมไ่ด้นัง่แบบนี ้

บอ่ยๆ นกั ชาญ่ีปุ่ นนัน้มีรสชาตเิฉพาะตวัของมนัเอง ใครท่ีชงไมเ่ก่งจะเหลือใบชาท่ีไมล่ะลายน า้มากและท า

ให้ชม 

วนัท่ี 18 เมษายน 2561 

 เม่ือเรียนชว่งเช้าเสร็จสิน้ อาจารย์ก็พาขึน้รถไฟไปเมืองเท็นจินท่ีอยูไ่กลไปอีกเพ่ือไปยงัอีกตกึนงึของ 

ASO เพ่ือพาพวกเราไปเรียนวิธีการสวมชดุยกูาตะ ชดุประจ าชาตญ่ีิปุ่ นท่ีมีสีสนัสวยงาม 

วนัท่ี 19 เมษายน 2561 

 วนันีมี้เรียนพิธีชงชาครัง้ท่ี 2 โดยอาจารย์สอนวิธีชงชาแบบใหมร่วมถึงวิธีการเข้าห้อง เปิดและปิด

ประตแูบบสภุาพ และแน่นอนวา่ขาเป็นตะคริวเชน่เคย 

วนัท่ี 20 เมษายน 2561 

 วนันีจ้ดังาน World Café โดยการตัง้โต๊ะวางขนมกินเลน่ให้พวกเรานกึศกึษาแลกเปล่ียนได้มีโอกาส

พบปะพดูคยุกบันกัศกึษาญ่ีปุ่ น โดยส่วนตวัเป็นงานท่ีสนกุแตก็่ล าบากมากเพราะภาษาญ่ีปุ่ นยงัไมค่ล่อง 

วนัท่ี 21 เมษายน 2561 

 วนันีท้ัง้วนัอาจารย์พาไปทศันศกึษาท่ี Dazaifu ท่ีนัน่เองก็มีศาลเจ้าท่ีขึน้ช่ือเร่ืองการเลา่เรียน พวก

เราจงึไปขอพรกนั ท่ี Dazaifu มีขนมท้องถ่ินมากมายวางขาย ซึง่อร่อยมาก 

วนัท่ี 24 เมษายน 2561 

 วนันีมี้งาน World Café ครัง้ท่ีสอง พวกเราได้พบเจอกบันกัศกึษาญ่ีปุ่ นอีกหลายคน และตอนท้าย

พวกเขายงัเต้นเพลงคกุกีเ้ส่ียงทายด้วย 

วนัท่ี 26 เมษายน 2561 

 วนันีไ้ด้ลองเขียนช่ือตวัเองเป็นตวัอกัษรคนัจิด้วยพูก่นั เวลาเขียนก็ต้องคอยระวงัเพราะเขาบอกวา่

น า้หมกึล้างออกยาก ตอนเขียนน่ีแขนก็เกือบจะเป็นตะคริวไปอีกเพราะต้องยกแขนไว้ตลอดเวลา แตก็่พอใจ

กบัฝีมือตนเองท่ีเขียนออกมา 



วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

 เข้าสูช่ว่ง Golden Week วนัหยดุยาวประจ าปีของญ่ีปุ่ น วนันีอ้าจารย์พาไปเรียนรู้ประวตัศิาสตร์

ปราสาท Kokura แล้วขึน้เขาไปเดนิถ า้ Senbutsu เป็นถ า้หินย้อยท่ีสวยงามและมีทางเดนิแคบ พว่งมาด้วย

ความหนาวเย็นสดุจะทน โดยเฉพาะน า้ท่ีไหลตามทางไมข่าดสาย หนาวมากจนนกึวา่จะแข็งไปเลย แตก็่

เป็นการเข้าถ า้ท่ีสนกุ 

วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 

 วนันีอ้าจารย์มาพดูคยุเพ่ือบอกเก่ียวกบังาน Present ท่ีเราจะต้องแบง่กลุม่น าเสนอในชว่งสดุท้าย

ของการเรียนท่ีฟกุโุอกะ 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

 หลงัจากผา่นชว่ง Golden Week ก็เปิดการเรียนวนัแรกด้วยการเรียนมารยาทนกัธุรกิจแบบฉบบั

คนญ่ีปุ่ น การโค้งท่ีสวยงาม การแจกจา่ยน า้ชาตามล าดบั 

วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

 วนันีไ้ด้เรียนวาดการ์ตนูญ่ีปุ่ นหรือท่ีเรียกกนัแบบติดปากวา่ มนังะ โดยอาจารย์ให้ลองเขียนตาม

รอยเส้น เป็นการลงรอยเส้นให้หนกัขึน้เพ่ือให้ภาพคมชดั สว่นนีไ้มย่ากนกั แตจ่ะเร่ิมยากเม่ือต้องลงสีด าใน

สว่นของเส้นผม ใครท่ีสมาธิไมน่ิ่ง ใจร้อนง่ายคงล าบากแน่ 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 

 วนันีมี้เรียนโดรน แตจ่ะเรียกวา่เรียนก็ไมเ่ชิง เรียกวา่ให้เล่นบงัคบัโดรนอาจจะดีกวา่ เพราะหลกัๆ 

คือให้ลองเขียนโปรแกรมท่ีมีคนท าไว้ให้แล้วเพ่ือให้โดรนขยบัไปต าแหนง่ท่ีระบไุว้ 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 

 พวกเรารวมกบันกัศกึษา ASO อีกหลายคนได้ไปทศันศกึษาในเมืองฟคุโุอกะ โดยมีเรียนการรับมือ

กบัภยัพิบตัท่ีิ Koizai Center มีการซ้อมแผ่นดนิไหวระดบั 7 โดยมีการให้ไปนัง่เคร่ืองจ าลองแผน่ดนิไหว 

เคร่ืองจ าลองลมพาย ุจ าลองการหนีควนัไฟเม่ือเกิดเพลิงไหม้ การใช้ถงัดบัเพลิง จากนัน้ก็พาไปท่ี Fukuoka 

Tower ตกึสงูหลายร้อยเมตรเพ่ือให้พวกเราได้ชมวิวรอบๆ เมือง 

 



วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

 วนันีคื้องาน World Café ครัง้สดุท้าย โดยพวกเราจะท าอาหารต าหรับไทยๆ ให้กบัคนญ่ีปุ่ นกินกนั

และอาหารท่ีพวกเราเลือกก็คือ ย ามามา่ ปผูดัผงกะหร่ี และกล้วยบวชชี ซึง่บรรดาคนญ่ีปุ่ นท่ีมากินก็บอกว่า

อร่อยดี 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

 วนัสดุท้ายของการเรียนท่ี ASO พวกเราได้ท าการ Present เร่ืองราวของประเทศไทยและประเทศ

ญ่ีปุ่ นให้บรรดาคนใหญ่คนโตได้รับฟัง เร่ืองท่ีพวกเราเลือกก็คือ ร้าน 100 เยน และ รถเมล์ แตด่แูล้วพวกเขา

จะสะดดุใจมากกบัรถเมล์บ้านเรา ซึง่ก็คงไมแ่ปลกเม่ือเทียบกบับ้านเขา 

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2561 

 เดนิทางกลบับ้านพร้อมกบัความทรงจ าดีๆ ในชว่ง 41 วนัท่ีผา่นมา 
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