
14/4/2016 

ได้เรียนรู้วิธีปฏิบตัิตวัเมื่อเกิดแผน่ดินไหวเบือ้งต้น เช่น การปิดเตาไฟฟ้าเมื่อเกิดแผน่ดินไหว 

 

 

15/4/2016 

พิธีเปิด แนะน าอาคารสว่นหนึง่และเร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่ นคาบแรก 

 



 

จากรูปเป็นตวัละครที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเคร่ืองหมายของอาคารตา่งๆ ใน ASO-JUKU เช่น ตวัละครตา่งขวาทีถื่อ

กระตา่ยและแมวเป็นตวัละครที่ใช้แทนอาคารเรียนทีเ่ก่ียวข้องกบัการ drawing และ manga 

16/4/2016 

มาที่วดั Tocho-ji (วดัเปิด 9:00 – 17:00 ทางออก Gion 1 อยูข่วามือ ออกมาแล้วเจอเลย) 



 

มาที่วดั Shofukuji Zen วดัเซ็นแหง่แรกของญ่ีปุ่ น (ทางออก 1 เดินย้อนไปทางสีแ่ยกไฟแดงแล้วเลีย้วซ้าย เดินตรงไปเจอ

ซอยแรก เลีย้งซ้ายแล้วเดินตรงไปจะเจอประตเูข้าอยูข่วามือ) 

 



มาที่ศาลเจ้า Kushida (เปิด 4:00 -22:00 Gion ทางออก 2 เดินตรงไป 70 เมตร เห็นเสาอยูซ้่ายมือ เลีย้วซ้ายเข้า

ไปในซอยตรงไปจนสดุ) ที่ศาลเจ้าก าลงัมีพิธีแต่งงานจงึได้เรียนรู้เก่ียวกบัการแตง่งานของชาวญ่ีปุ่ น ซึง่ข้าพเจ้าได้อยูจ่นจบพิธี 

 

มาที่ Canal City (เปิด 10:00 – 21:00) 

 



 

ใกล้ๆ กนัมีร้านข้างถนน ซึง่เปิด 18:00 -2:00 

 

17/04/2016 

มาที่ตกึ ACROS fukuoka ซึง่เป็นตกึที่มี Concept วา่ตกึกลางเมืองทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 



 

การตลาดของญ่ีปุ่ นมีการใช้ Character เพื่อแทนสนิค้ากนัคอ่นข้างมาก 



 

จากรูปคือ Character ของ Contact Lens 

มาที่ถนนช้อปปิง้ Hakata Kawabata จากสถานี Nakasu-kawabata ทางออก 5 เลีย้วขวา ออกมาจากสถานีก็

จะถึงเลย 



 

มาที่พิพิธภณัฑ์เด็ก Anpanman อยูต่รงข้ามกบัถนนช้อปปิง้ 



 

มาที่สวน Rakusuien คา่เข้าชม 100 เยน 



 

มาที่ศาลเจ้า Sumiyoshi 



 

18/04/2016 

หลงัจากเรียนเสร็จก็มาทศันศกึษาที่ Tocho-ji อาจารย์บอกวา่ถ้าใครคล าเจอแหวนในทีม่ืดก็จะโชคดี 



 

มาที่พิพิธภณัฑ์ Hakata Machiya Furusato-kan ด้านในแสดงเก่ียวกบัเมือง Hakata Tenjin และ Gion 

ในสมยัโบราณ 

 

มาที่ Canal City 



 



สิง่ที่เรียนวนันี ้: 

- Shadowing 

 

 

- เฉลย Quiz บทที่แล้ว 



 

- ภาษาญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัการซือ้ของ 

19/04/2016 

เรียนรู้เก่ียวกบัการชงชาและรับประทานชา ผงชาเขียว (มทัชะ) ในพิธีชงชาได้มาจากการเด็ดยอดใบชามานึง่แล้วท าให้แห้ง

จากนัน้จึงบดเป็นผงด้วยโมห่ิน ใสผ่งชาประมาณ 2 กรัมลงในถ้วยน า้ชาที่ผา่นการอุน่ด้วยน า้ร้อน ละลายด้วยน า้ร้อนแล้วกวน

อยา่งรวดเร็วด้วยไม้ไผก่วนชา 

20/04/2016 

ตกลงกนัเร่ืองโปรเจคที่จะท าสง่ของที่ ASO-JUKU ซึง่ตกลงกนัวา่จะท าเป็น PowerPoint และ Video โดยจะแบง่

กนัเป็นกลุม่ กลุม่ละสามคน ซึง่ข้าพเจ้าอยูก่ลุม่เดยีวกนักบัซาร์และต้น มีแผนวา่จะท าเร่ืองวฒันธรรม 

21/04/2016 

เรียนรู้เก่ียวกบัพิธีชงชาแบบเป็นทางการและการชงชาให้ผู้อื่นอยา่งถกูต้อง ขนมที่ใช้ในวนันีห้วานน้อยลงและอร่อยขึน้ เรียน

ภาษาญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัเวลาและครอบครัว 

 

 



22/04/2016 

มี World Café ซึง่เป็นกิจกรรมที่ได้พดูคยุกบัคนญ่ีปุ่ นและแลกเปลีย่นความคิดกนั ข้าพเจ้าได้เป็นเพื่อนกบัคนญ่ีปุ่ นหนึง่

คนและจะไปเที่ยว Tenjin กนัในวนัพรุ่งนี ้

25/4/2016 

เรียนภาษาญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัการทอ่งเที่ยว โดยเฉพาะการทอ่งเทีย่วด้วยรถไฟ เรียนรู้เก่ียวกบัประเภทของรถไฟ หลงัจากเรียนเสร็จ

ก็ไปรักษาฟันท่ีร้าวจากการล้มจกัรยานเมือ่วนัอาทิตย์ที่คลนิกิ คา่ท าฟันไมแ่พงเทา่ที่คดิ (3500 เยน) และต้องมาตกแตง่ฟัน

เพิ่มที่ไทย เมื่อรวมกบัคา่รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลของเมื่อวานแล้วก็จะเป็น 18400 เยน ใครท่ีมาญ่ีปุ่ นขอให้ระมดัระวงั

ตวักนัมากๆ โดยเฉพาะวนัอาทติย์ เนื่องจากโรงพยาบาลสว่นมากจะหยดุในวนัอาทิตย์ และขอให้พกพาสปอร์ตติดตวัไปด้วยทกุ

ครัง้เพราะต้องใช้แสดงให้กบัเจ้าหน้าที่ท่ีโรงพยาบาล 

26/4/2016 

มาทศันศกึษาที่ Dazaifu 

ศาลเจ้า Dazaifu หรือ Dazaifu Tenmangu Shrine 

 



เป็นศาลเจ้าที่สร้างเพื่ออทุศิให้สงุาวะระ มชิิซาเนะ ขนุนางสมยัเฮอนั ผู้ซึง่ได้รับการยกยอ่งให้เป็นเทพแหง่นกัปราชญ์ นกัเรียน

มกัจะนยิมมาสกัการะขอพรท่ีนี ่

ทาง Aso-juku เลีย้งอาหารเที่ยงบริเวณใกล้ๆ Kyushu National Museum 

 

มาที่ Kyushu National Museum ซึง่จดัแสดงเร่ืองราวประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม เป็นท่ีเก็บรวบรวมของโบราณที่

ส าคญั 



 

และที่วดั Komyozenji แตท่ีว่ดัไมเ่ปิดให้เข้าชม 

27/4/2016 

เข้าร่วมฟังสมัมนาเร่ืองการทิง้ขยะที่ถกูต้อง ในญ่ีปุ่ นรถเก็บขยะจะท างานตอนกลางคืนเพื่อป้องกนัการท่ีการคุ้ยขยะ ถงุขยะจะ

แบง่เป็นสามประเภท ได้แก่ ขยะเผาได้ ขยะเผาไมไ่ด้และแก้วและขวด PET 

ขยะเผาได้ เช่น ขยะจากครัว พลาสติก กระดาษ เสือ้ผ้า ตะเกียบ ใบไม้ หนงั ไม้แขวนผ้าและฟกู 

ขยะเผาไมไ่ด้ เช่น กระป๋องเปลา่ ขวดสเปรย์ เหลก็ อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเลก็ แก้ว จานแตก ร่ม หลอดไฟและมีด 

แก้วและขวด PET ได้แก่ บรรจภุณัฑ์จากแก้วและขวด PET 

สว่นขยะขนาดใหญ่ต้องใช้บริการแยกตา่งหาก สตัว์เลีย้งทีต่ายแล้วก็มีบริการจดัการโดยคิดคา่บริการ 1000 เยน 



 

28/4/2016 

เรียนภาษาญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัการซือ้เคร่ืองดื่มและการผนัรูป ได้ไปคาราโอเกะเป็นครัง้แรก 



 

29/4/2016 

มาที่สวน Ohori 

 

ข้างในสวน Ohori มี Ohori Japanese Garden 



 

ข้างๆกนัมีพิพิธภณัฑ์ศิลปะ 

 

 

 



2/5/2016 

เรียนภาษาญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัการบอกเส้นทาง การผนักริยารูป te นดัหมายเร่ืองทีจ่ะไป Momochi ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 

ศพัท์เก่ียวกบัธุรกรรมในธนาคาร (ถอน ฝาก สะสม แลก โอน) ตอนบา่ยฝึกเร่ืองมารยาททางธุรกิจของญ่ีปุ่ น เช่น การท าความ

เคารพ การนัง่และการแลกนามบตัร 

3/5/2016 

เนื่องจากเป็นวนัหยดุและฝนตกจงึไมไ่ด้ออกไปนอกหอพกั เรียนรู้วธีิการใช้ Effect ที่ช่ือ Crop ใน Adobe Premiere 

Pro CS6 เพื่อใช้ท าโปรเจค 

4/5/2016 

มีเทศกาล Hakata Dontaku Port Festival เป็นวนัสดุท้าย ไปท่ี Fukuoka City Zoological and 

Botanical Gardens ที่สวนสตัว์มีบริเวณกว้างขวางมากและที่สวนก็มีเทศกาลดอกกหุลาบอยู ่ช่วงเย็นไปดขูบวน

พาเหรดที่ยา่น Tenjin 

5/5/2016 

ไปพิพิธภณัฑ์ Korokan ซึง่มกีารขดุพบบ้านของนกัการทตูในสมยัโบราณ คาดการณ์วา่ถูกสร้างขึน้ในยคุเฮอนับนท่ีที่เคย

เป็นสนามเบสบอล จากนัน้ไป Tenjin ไปตามทาง Tenjin Undergroud Shopping ออกมาทาง 12a แล้วเดิน

ลดัห้าง Mitsukoshi เพื่อเข้าสวน Kego ถึงแม้จะเป็นสวนแตเ่ป็นเหมือนลานขนาดเลก็กลางดงห้างสรรพสนิค้า 

6/5/2016 

ได้เรียนรู้วิธีการเปิดประตโูดยทีม่นี า้ขงัอยูด้่านนอก โดยสว่นตวัท าได้ 20 เซนตเิมตร 



 

เรียนรู้วิธีการดบัเพลงิ 

 

เข้าชมพิพิธภณัฑ์ Fukuoka City Museum 



 

ดกูารแสดงหุน่ยนต์ 

 

รับประทานมือ้เที่ยงที่ชัน้ 1 ของ Fukuoka Tower 



 

ขึน้ไปดดู้านบนของตกึ Fukuoka Tower 

 

 

 



9/5/2016 

ฝึกวาดรูปเหมือน (รูปสนุขั) ด้วยดินสอ 2B และดินสอ B และยางลบแบบขนมปัง ได้เรียนรู้เทคนคิการวาดรูปจากอาจารย์ 

เช่น การแรเงาและการกะน า้หนกั 

 

10/5/2016 

เรียนเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมควบคมุหุน่ยนต์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สามารถบงัคบัให้หุน่ยนต์ไปข้างหน้า เปลีย่นสี

หลอดไฟ LED บนตวั สง่เสยีงร้อง หยดุเมื่อได้รับการกระแทกและเดินตามเส้นสทีี่ก าหนดได้ โปรแกรมส าเร็จรูปมีหน้าตา

คล้ายๆ  กบัใน Scratch 

11/5/2016 

เรียนภาษาญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัอาการเจ็บป่วยโดยทัว่ไป การถามอาการเจ็บป่วย การให้ค าแนะน า แพทย์ในแตล่ะแผนกและคนัจิ

เก่ียวกบัอวยัวะในร่างกาย  ชว่งบา่ยเรียนเก่ียวกบัการเขียนคนัจิของช่ือตวัเองตามค าอา่นด้วยพูก่นั การเขยีนจะเหมือนกบัการ

เขียนพูก่นัจีน 

 

 



12/5/2016 

เรียนภาษาญ่ีปุ่ นท่ีใช้ในร้านท าผม เช่น การพดูคยุกบัพนกังานต้อนรับ การเลอืกทรงและค าศพัท์ทีใ่ช้ในร้านท าผมแบบพืน้ฐาน 

ช่วงบา่ยเรียนการท านามบตัรโดยใช้โปรแกรม Illustrator CS5 โดยในโปรแกรมเป็นภาษาญ่ีปุ่ นทัง้หมด ท าให้มีปัญหา

เร่ืองการใช้เคร่ืองมือเลก็น้อยแตก็่ผา่นมาได้อยา่งราบร่ืน 

 

13/5/2016 

เรียนการวาดรูปแบบมงังะโดยใช้โต๊ะดราฟไฟ ปากกาถมด า G-penและดินสอกด 

 



 

ช่วงบา่ยไปเทนจินเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการใสช่ดุยกูาตะที่ ASO Beauty College 

 

 

 



16/5/2016 

เรียนภาษาญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัการท าอาหารและค าศพัท์เก่ียวกบัวตัถดุิบในการท าอาหาร แบง่กลุม่เพือ่ท าอาหารเพื่อใช้ในงาน 

World Café ในวนัพรุ่งนี ้ซึง่มีกลุม่ท าแกงมสัมัน่ แกงเขียวหวานและย ามามา่ โดยข้าพเจ้าอยูก่ลุม่ย ามามา่ หลงัเรียนเสร็จ

ได้ไปซือ้วตัถดุิบที่ซุปเปอร์มาเก็ต 

17/5/2016 

ท าอาหารไทยเพื่อใช้ในงาน World 

Café

 

18/5/2016 

เตรียมบทและวีดีโอท่ีใช้ในการน าเสนอโปรเจคในวนัพรุ่งนี ้อาจารย์เลีย้งอาหารเที่ยงที่ JR Hakata City ชัน้ 9 



 

19/5/2016 

น าเสนอโปรเจคตอ่หน้าอาจารย์ในห้องประชมุตอนเวลา 13.30 น. จากการมาญ่ีปุ่ นครัง้นีท้ าให้ข้าพเจ้าตดัสนิใจวา่จะเรียน

ภาษาญ่ีปุ่ นให้ถงึระดบั N3 ควบคูไ่ปกบัการเรียนภาษาองักฤษให้ผา่น IELTS ที่ระดบั 6 

20/5/2016 

เก็บของ ท าความสะอาดห้อง ดดูฝุ่ นเตรียมตวักลบัไทย จากการมาญ่ีปุ่ นครัง้นีท้ าให้ข้าพเจ้ามีความคิดที่จะเรียนตอ่เพิ่มมากขึน้ 

21/5/2016 

เช็คความเรียบร้อยของห้องเป็นครัง้สดุท้าย คืนห้องและจกัรยาน  เดินทางไปท่ีสนามบินฟคุโุอกะ มคีนมีปัญหาเร่ืองน า้หนกั

สมัภาระเกินเลก็น้อยแตก็่แก้ไขได้ เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

น.ส.เพ็ญพนิต ทามาล ี สาขา MT ปี 3 

 



 


