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WEEK 1  
 

14/04/2016 

 หลังจากนั่งเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 5 ช่ัวโมง พวกเรา 12 คนและ เซน

เซย์ ก็ได้มาถึงสนามบินฟุกุโอกะตอนประมาณ 8 โมงเช้าของวันที่ 14 ทางอะโซมีเซ็นเซย์มารอรับ

และพากันขึ้นรถ ไปที่หอพัก ASO International House และให้กุญแจห้อง และของใช้ต่างๆ เช่น 

กระทะ น้้ายาล้างจาน แกว้น้้า ถ้วยชาม และ กุญแจรถจักยานที่ทางหอมีให้ใช้เป็นของแต่ละคน

ตลอดโครงการ และจากนัน้ก็พาไปขึ้นรถไฟเพ่ือไปทานอาหารและไปดูห้องเรียน 

 

15/04/2016 

 วันนี้มีพิธีต้อนรับนักศึกษาเข้าเรียน และพาชมห้องเรียนของวิชาเอกต่างๆของอะโซะ ตึก

ของ อโซะมีต้ังหมด 10 ตึก และช่วงบ่ายมีปาต้ีต้องรับที่โรงอาหารของ อะโซ หลังจากนั้นก็แยกย้าย

กลับหอพัก ช่วงเย็นรุ่นพ่ีที่พักอยู่หอกไ็ด้พาไปส้ารวจ ร้านอาหาร และ ซูเปอร์แถวๆสนามบิน ของใน

ซูเปอร์จะถูกกว่าในคอมบนิี่พอสมควร 

 

16/04/2016 

 วันนี้รุ่นพ่ี(พ่ีวิท)ได้พาไปสา้รวจในเมืองแถวย่านเท็นจิน ไดก้ินอาหารที่ร้านแถวเท็นจินและ

เดินแถวๆนั้นทั้งวัน ช่วงเย็นก็ได้ไปร้านขายของมือสองที่อยู่ตรงข้ามกับซูเปอร์ที่ไปเมื่อวาน ในร้านมี

ของหลายอยา่งขาย ต้ังแต่เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า ซีดี หนังสือ และโมเดล ของเล่นต่างๆ 

 

17/04/2016 

 วันนี้ไปสารเจ้าคุชิดะและไปคาแนลซิต้ีย่านช๊อปปิ้งที่อยู่ใกล้ๆศาสเจ้า ได้ทานอุด้งและเครปที่

คาแนลซิต้้ี ร้านอาหารจะไม่เสียภาษีถ้าเราแสดงพาสปอร์ต และตอนเย็นได้ไปทานข้าวหน้าเน้ือที่

ร้านมัสสึยะแถวๆสถาณีฮิคาชิ ฮิเอะ ไกลๆหอพัก 

 

WEEK 2  
 

18/04/2016 

 

 วันน้ีช่วงเช้าเรียนภาษาญี่ปุ่นและช่วงบ่ายทางโรงเรียนพาไปชมศาลเจ้า ที่ศาสเจ้ามีพระพุธ

รูปที่ใหญ่สุดอยู่และมีห้องมืดๆเป็นทางคดโค้งให้เดินเข้าไปตามหาวงแหวนสีทอง ว่ากันวา่ถา้จับโดน

จะโชคดี เป็นทางเดินที่จะมืดสนิทและค่อยๆส่างขึ้นเปรียบเทียบกับนรกไปสู่สวรรค์ และได้ชม

พิพิธภัณฑ์ฮากาตะที่ข้างๆศาสเจ้าคุชิดะ และเข้าไปชมศาลเจ้ากันอกีครั้ง หลังจากนั้นพาไปคาแนล

ซิต้ีและเลี้ยงขนมในร้านกาแฟที่คาแนลซิต้ี หลังจากทานเสร็จก็แยกยา้ยกับทางเซนเซย์ของอะโซะ 
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ตอนมืดได้ไปร้านยามาดะเด็งคิ ที่อยู่ระหว่างทางไปสถาณีรถไฟกับหอ ในรา้นมีเครื่องใช้ไฟฟ้า ของ

เล่น และซูปเปอร์เล็กๆอยู ่

 

19/04/2016 

 ตอนเช้าเรียนภาษาญี่ปุ่น และ ตอนบ่ายเป็นพิธีชงชา ได้เรียนรู้ขึ้นตอนต่างๆในพิธีชงชา 

และ ความหมายต่างๆของขนม และ ของตกแต่งภายในห้อง แต่ละคนก็จะไดช้งชากันคนละครั้งและ

ดื่นชาที่ตนเองชง หลังเรียนเสร็จได้ไปห้างแถวสถาณีฮากาตะและตอนเย็นก็ไปซุปเปอร์อีกครั้งเพ่ือ

ซื้อของส้าหรับท้าอาหารที่หอ 

 

20/04/2016 

 วันนี้ช่วงเช้าเรียนภาษาญี่ปุ่นและจับกลุ่มกบัเพ่ือเข้าร่วมปาต้ีในวันศุกร์ หลังเรียนเสร็จได้ไป

เดินห้างโยโดบาชิคาเมร่าที่สถาณีฮากาตะในห้างมีของหลายอยา่งต้ังแต่อุปกรณ์ไฟฟ้า กระเป๋า

เดินทาง จักรยาน ของเลน่ และ เกมเซ็นเตอร์ 

 

21/04/2016 

 วันนี้ช่วงเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นและช่วงบ่ายเป็นพิธีชงชาครั้งที่ 2 ในครั้งน้ีขนมจะเปลี่ยนไป

จากครั้งก่อนและจะเป็นการชงชาให้คนอื่นดื่ม และได้ใช้น้้าร้อนจากเตาไฟของจริงไม่ใช่จากเครื่อง

ท้าน้้าร้อน  

 

22/04/2016 

หลังจากเรียนภาษาญีปุ่่นในช่วงเช้า-ช่วงบ่ายเป็นงานปาต้ี ได้พูดคุยกับคนญีปุ่่นที่เรียนอยู่

ที่อะโซะและหลังจากเลิกงานก็ได้นา้เครื่องดื่มต่างๆที่เหลือกลับหอกันและได้ไปเกมเซ็นเตอร์ด้วยกับ

คนญี่ปุ่นที่คุยกันในปาต้ี 

 

23/04/2016 

วันนี้ไปทานข้าวที่รา้นโยชิโนะยะที่แถวๆสถาณีฮากาตะและเดินในห้างโยโดบาชิคาเมร่า

ต่อเมื่อกลับหอก็ลองน้าของที่ซื้อมาใส่กระเป๋าเดินทางดู 

 

24/04/2016 

 วันนี้ได้พากันเดินทางไปไอโนะชิมะ ต้องขึ้นรถไฟและต่อรถไฟสายJRไปลงทีท่่าเรือและนั่ง

รถบัสไปจนถึงท่าเรือ ซื้อบัตรเรือข้ามฝากและน่ังเรือไปที่เกาะใช้เวลา 1 ช่ัวโมง ใช้เวลาเดินทาง

ทั้งหมดประมาณ 2 ช่ัวโมง ที่เกาะน้ีได้ชื่อวา่เป็นเกาะแมว จะมีแมวอยู่ตามที่ต่างๆทั่วเกาะ แมวที่เกาะ

นี้ตัวใหญ่มากและขนไม่เหมือนแมวไทย ไม่กลวัน้้า เป็นเกาะที่มีแต่ชาวบ้านอยู่ไม่มีห้างหรือคอมบินี้

และมีร้านราเม็งเพียงร้านเดียว หลังจากกลับจากไอดนะชิมะ ก็ได้ไปทานราเม็งที่ร้านอิจิรันราเม็ง

ที่ว่ากันว่าเป็นของขึ้นช่ือของฮากาตะ หลังจากทานเสร็นก็ไปเดินที่โยโดบาชิคาเมร่า 
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WEEK 3 

 

25/04/2016 

 วันนี้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งวันและตอนเย็นได้ไปกินซชิูบุฟเฟ่กับคนญี่ปุ่นที่เจอกนัในงานปาต้ี 

ร้านซูชิอยู่ที่สถานีฮากาตะเป็นบุฟเฟ่แบบซูจิจานเวียนหยิบมาได้เรื่อยๆมีน้้าดืม่ให้เลือกหลากหลาย

และมีไข่ตุ๋น ชา และขนมให้หยิบได้ด้วย และตอนกลางคืนก็ได้ไปซื้อของกันที่ซุปเปอร์อีกครั้ง 

 

26/04/2016 

 วันนี้ทางโรงเรียนได้พาไปเที่ยวที่ดะไซฟุ ต้องขึ้นรถบัสที่สถานีฮากาตะเพ่ือไปที่ดะไซฟุโดน

ใช้ต๋วรถบัสแบบ 1 วัน ที่ดะไซฟุมีสวนหินแบบญี่ปุ่นที่มีช่ือเสียงแต่น่าเสียดายที่วันน้ีไม่เปิดให้เข้าไป

ชมข้างในได้ จึงไปที่พิพิธภัณฑ์ฟุกุโอกะที่อยู่บนเขาข้างในมีข้าวของเครื่องใช้ต้ังแต่ยุคโบราณ

จนถึงปัจจุบันให้ชม หลังจากเข้าพิพิธภัณฑ์เสร็จก็ไปทานอาหารที่ร้านอาหารในพิพิธภัณฑ์และไป

ศาลเจ้ากันต่อ ระหว่างทางเดินลงไปที่สถานีขึ้นรถบสัจะมีร้านค้าอยู่ตลอดทางเดิน หลังจากกลบัจาก

ดะไซฟุก็ได้ไปซื้อของที่ห้างโยโดบาชิคาเมร่า 

 

27/04/2016 

 วันนี้ช่วงเช้าเป็นการจัดเตรียมปาร์ต้ีพวกเราไปซื้อขนมและน้้ากันที่ซุปเปอร์แถวๆตึกที่เรียน

และน้ามาจัดเตรียม หลังจากซื้อของเสร็จช่วงกลางวันเป็นอบรมการแยกขยะให้ถูกวิธี ขยะแต่ละ

ประเถทต้องใส่ถุงสีอะไรและวันเวลาที่รถเก็บขยะจะมาเก็บขยะประเภทน้ันๆในแต่ละพ้ืนที่ เมื่ออบรม

เสร็จ ก็กลับไปจัดเตรียมปาร์ต้ีต่อที่โรงอาหารของโรงเรียน และเริ่มงานปาร์ต้ี งานในครั้งน้ีจะมี

นักเรียนจากสาขาไอทีมาด้วย 3 คนและสาขาอื่นๆอกีหลายสิบคน 

 

28/04/2016 

 วันน้ีเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนเช้าและว่างทั้งช่วงบ่ายจึงไปร้านมันดาราเกะที่เท็นจินกัน มันดารา

เกะเป็นร้านขายของเล่นมอืสอง มีของเล่นต้ังแต่เก่ามากๆยคุแรกๆจนถึงของใหม่ๆและที่ช้ัน 2 ก็มี

หนังสือ และ BJD ขายครบวงจร หลังจากเดินมันดาราเกะกันเสร็จก็ไปรา้นยามาดะเด็งคอกันต่อเพ่ือ

ไปดูของและทานขนมก่อนกลับหอ 

 

29/04/2016 

 วันนี้เป็นวันหยุดจึงไปเที่ยวที่คาแนลซิต้ีอีกครั้งแต่ครั้งนี้ที่จอดรถจกัรยานที่เคยจอดเต็มจึงได้

ไปจอดที่จอดอีกที่หนึ่งซึ่นเป็นตึกต้องขึ้นลิฟไปที่ชั้น 2 หลังจากจอดเสร็จก็ไปดูของต่างๆและไปกิน

ขนมในร้านกาแฟเป็นซอฟครีมบนขนมปังคล้ายๆกบัครัวซอง เดินดูของและซื้อเส้ือผ้าจนถึงเย็นจึง

ไปทานข้าวที่ร้านมัสสึยะใกล้ๆสถานีฮิคาชิฮิเอะ 
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30/04/2016 

วันนี้ไปเที่ยวที่โอโฮริโคเอน็ เป็นสวนที่แต่ก่อนเป็นปราสาทแต่ตอนน้ีเหลือแต่ฐานของ

ปราสาทแล้ว มีบึงขนาดใหญ่และร้านสตาบัคที่คนชอบพูดถึงกันวันน้ีมีงานกินเน้ือพอดีจึงได้เดินเข้า

ไปดูในงานและเดินไปดูดอกไมก้ันก่อนทีจ่ะเดินขึ้นไปบนซากปราสาทจนถึงจุดชมวิว ที่จุดนี้สามารถ

มองเห็นเมืองฟุกุโออะและภูเขาที่อยู่ลอ้มรอบเมืองได้อย่างชัดเจน ตอนกลางวันแวะไปซื้ออาหารที่

คอมบินี่แถวๆนั้นและกลบัเข้าไปนั่งทานกันในสวน หลังจากทานเสร็จกไ็ด้นั่งรถไฟไปที่มาริโนอาซิต้ี

ต่อ มาริโนอาซิต้ีเป็นที่ขายของเอาท์เล็ตของแบรนต่างๆมากมาย 

 

1/05/2016 

วันนี้อยู่ที่หอทั้งวันคิดโปรเจคที่จะท้าพรีเซนต์ในวันสุดท้ายของการเรียนที่อะโซ 

 

 

 

WEEK 4 

 

2/05/2016 

 วันนี้ไปร้านโปเกม่อนเซ็นเตอร์ที่สถานีฮากาตะและไปงานเทศกาลบนดาดฟ้าของสถานีฮา

กาตะ มีร้านยิงปืนและขายน้้าต่างๆอยู่ขา้งๆของศาลเจ้าบนดาดฟ้า 

 

3/05/2016 

 วันนี้เป็นวันแรกของวันหยุดยาว(วันที่ 3 ⇒ 5) และฝนตกทั้งวัน จึงอยู่ที่หอและท้าโปรเจค

ของอะโซกัน 

 

4/05/2016 

 วันที ่2 ของวันหยุดยาว(ทั้งหมด3วัน) วันนี้พวกเราพากันไปที่สวนสัตว์ฟุกุโอกะ โดนน่ังรถ

บัสจากสถานีฮากาตะไป เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดสวนสัตว์จึงเปิดให้เข้าชมฟรี มีครอบครัวพาเด็กๆ

มากันมากมาย เมื่อเขา้สวนสัตว์พวกเราก็แยกกันเปน็กลุ่มๆกันไป ต่อจากเดินสวนสัตว์ก็นั่งรถบัสจาก

สวนสัตว์กลับและแวะงานเทศการที่จัดทุกๆวันนี้ของปีที่ถนนข้างๆเท็นจิน ภายในงานเทศการมีการ

เดินและเต้นร้ากันเป็นขบวนๆ จากคนหลากหลายอาชีพหลากหลายโรงเรียน และมีการแสดงบนเวที 

ที่สวนกลางงาน ก็มีร้านคา้ขายทั้งของกินและของเล่นอยู่มากมาย 

 

5/05/2016 

 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาวกลุ่มของพวกเราจึงไปถ่ายทา้โปรเจ็คและตัดต่อวีดีโอที่

จะใช้น้าเสนอกัน 
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6/05/2016 

 วันนี้โรงเรียนได้พาเราไปที่ศูนย์ฝึกภัยพิบัติ ที่นี่จะมีการจา้ลองภัยพิบัติต่างๆให้เราได้ลอง

เจอและเรียนรู้ว่าต้องท้าอย่างไรเมือเจอกับภัยพิบัติจริงๆ จะแบ่งเป็นห้องๆแยกกัน มีทั้งห้อง

แผ่นดินไหว ได้ลองเจอกนัแผ่นดินไหวระดับ7 (สูงสุด) ห้องพายุก็ได้เจอกับลมระดับแรงที่สุด ห้อง

หนีไฟไหม้ ห้องฝึกดับเพลิง และ ประตูเอาไว้ดันเวลาน้้าท่วม ท้าให้รู้ว่าเมื่อน้้าท่วมลึกกี่เมตรๆ ประตู

จะเปิดยากมากขนาดไหน หลังจากฝกึครบทุกฐานกไ็ปที่พิพิธภัณฑ์โบราณ ต่อจากนั้นก็พาไปดู

หุ่นยนต์ และ ขึ้นฟุกุโมกะทาวเวอร์สูงจากพ้ืนดิน 234 เมตร   

 

7/05/2016 

วันนี้ไปที่สถานีส้ารวจกบัอาจารย์เนื่องจากเมื่อวานอาจารย์ของพวกเราได้ทา้กุญแจหายไป

ระหว่างฝึกภัยพิบัติ และปั่นจักรยานไปตามหากุญแจกันที่ศูนย์ฝึกภัยพิบัติกัน ต่อจากนั้นจึงพากันไป

เที่ยวที่ทะเลที่อยู่ใกล้ๆฟุกโุอกะทาวเวอร ์

 

 

8/05/2016 

วันนี้ชวนกันไปเที่ยวตามหาออนเซ็นกันที่เท็นจิน ได้ไปศาลเจา้ที่อยู่หลังสถานีเท็นจิน และ 

ได้ไปเจอกบัคาเฟ่แมว จึงพากันเข้าไป แมวข้างในคาเฟ่มีเยอะมากๆ แต่ทุกตัวเมินของเล่นทุกอย่าง

คนใจแต่อาหารเพียงอย่างเดียว….. 

 

WEEK 5 

 

9/05/2016 

วันนี้ทั้งช่วงเช้าเป็นการเรียนวาดรูปเซนเซย์ให้พวกเราเลืองภาพสัตว์ต่างๆที่หามาให้ใช้เป็น

แบบวาด พวกเราได้ดินสอ B,2B และยางลบแบบนิม่เพ่ือใช้วาดรูป และในช่วงท้ายคาบเซนเซย์ก็

เขียนช่ือของพวกเราแบบเป็นตัวคันจิให้ 

 

10/05/2016 

วันนี้ช่วงเช้าเรียนภาษาญี่ปุ่นและช่วงบ่ายเป็นการเรียนเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ ที่พวกเรา

ได้เรียนคือ หุ่นของเลโก้ และใช้โปรแกรมของโก้ลากค้าส่ังต่างๆไปต่อกันเพ่ือส่ังให้หุ่นท้างานตามที่

เราต้องการ 

 

11/05/2016 

วันนี้คาบเช้าเรียนภาษาญีปุ่่นเกี่ยนกับการเจ็บป่วยต่างๆและตอนบ่ายเรียนเขียนพู่กันเป็นช่ือ

ตัวคันจิของแต่ละคนที่เซนเซย์ให้ทุกๆคนในคาบวาดรูป  

 



 

ASO JUKU Fukuoka 2016 

6 

12/05/2016 

วันนี้หลังจากเรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงเช้าเสร็จคาบบ่ายเป็นการเรียน CG ท้านามบัตรของแต่

ละคนกัน โดยใช้โปรแกรม Ai  ของ Adobe ในเครือ่ง IMac และหลังเรียนเสร็จพวกเราไดไ้ปร้าน

คาราโอเกะกัน  

 

13/05/2016 

 วันนี้พวกเราไปเรียนวาดมังงะกันทั้งคาบเช้าเซนเซย์ให้หัวจีเพ็นและด้ามปากกาพวกเราทกุ

คนและให้พวกเราเลือกรปูตัวการ์ตูนที่อยากวาดวาดแล้วตัดเส้นบนโต๊ะไฟของห้องเรียน ช่วงบ่าย

เดินทางไปที่เท็นจินเพ่ือเรียนการใส่ชุดยูกาตะ  

  

14/05/2016 

 วันนี้กลุ่มโปรเจคของพวกเราได้ไปถ่ายท้าโปรเจคกนัที่สถานีฮาคาตะทั้งวัน และเมื่อถ่าย

เสร็จก็แยกย้ายกันไปเดินเล่นแล้วกลับหอ ที่สวนข้างๆเท็นจินมีงานของกินจากฮอกไกโดจึงได้ไป

เดินหาของกินและซื้อกลบัหอ 

 

 

 

15/05/2016 

 วันนี้พวกเราออกเดินทางด้วยจักรยานไปอุมิโนะนากะมาชิกันต้ังแต่เช้า และไปถึงกัน

ประมาณ10-11โมง ซื้อบัตรเข้าและขี้จักรยานชมขา้งในทั่วๆ ไปที่สวนกุหลาบและทะเล ที่นี่ทุกๆจุด

จอดรถจักรยานจะมีที่สูบลมอยู่ทุกๆจุด เมื่อกินข้าวกลางวันกันเสร็จก็พากันขี้จกัรยานกลบั และใน

ตอนเย็นพวกเราก็ได้ไปร้านขายของมือสองแถวๆสนามบินกัน 

 

 

WEEK 6 

 

16/05/2016 

 วันนี้คาบเช้าเรียนภาษาญีปุ่่นและเตรียมส่วนผสมต่างๆในการทา้อาหารไทยให้คนญี่ปุ่นกิน

ในวันพรุ่งน้ี 

 

17/05/2016 

 วันนี้พวกเราเตรียมท้าอาหารไทยกันต้ังแต่ช่วงเช้า อาหารวันน้ีมี แกงเขียวหวาน ย้ามามา่ 

และ มัสหมั่นไก่ และในตอนเที่ยง ถึงบ่าย ก็จะมีคนญี่ปุ่น เช่นเซนเซย์และเพ่ือนๆคนญี่ปุ่นมาลองชิม

อาหารที่พวกเราท้า และในตอนเย็นพวกเราได้ไปออนเซ็นที่ริมทะเลกันโดยปั่นจักรยานไปไมไ่กล

จากหอมากนัก 
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18/05/2016 

 ช่วงเช้าของวันน้ีเป็นการสอบเรื่องที่เรียนมาทั้งหมดและเม่ือสอบเสร็จเซนเซย์ก็ไปทานข้าวที่

ร้านอาหารในสถานีฮาคาตะหลังจากกินเสร็จก็แยกย้ายกันไปซื้อของฝากและกลับหอเพ่ือไปเตรียม

พรีเซ็นโปรเจคในวันพรุ่งนี้ 

 

19/05/2016 

 วันนี้ช่วงเช้าพวกเราซ้อมพรีเซ็นกันทั้งช่วงเช้าและได้รันคิวแบบจริงกัน 1 รอบ เมื่อถึงเวลา

บ่ายๆ ก็เป็นการพรีเซ็นจริง และเป็นพิธีการมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาแก่พวกเรา ในตอนเย็น

พวกเราทั้งหมด เพ่ือนญี่ปุ่นและเซนเซย์ได้ไปกินเอม็เคกันที่เท็นจิน เอ็มเคที่นี่เป็นแบบบุฟเฟ่ 

 

20/05/2016 

 วันนี้พวกเราท้าความสะอาดห้องพักกันทั้งช่วงเช้าเพราะตอนบ่าย  3 จะมีการตรวจความ

สะอาดของห้องพัก และตอนเย็นเราก็ไดไ้ปออนเซ็นกันอีกครั้งนึง 

 

21/05/2016 

 วันนี้พวกเราขนของออกจากห้องพักและท้าการคืนของใช้ต่างๆ เช่น กระทะ หม้อ ที่นอนที่

ทางหอได้ให้ยืมในวันแรก และขึ้นรถคันเดิมในวันแรกไปที่สนามบิน เช็คอินและขึ้นเครื่องกลับไทย  
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