
56121077-4 อภิวิชญ ์โพธสิุข (IT) 

ASO-JUKU, Fukuoka 

สปัดาหท์ี ่2 : 

25 เมษายน 2559 (จันทร)์ 

วันนี้เรียนภาษาญี่ปุ่น 3 คาบ 2 คาบในชว่งเช้า และอกี 1 คาบ ในชว่งบ่าย เนือ่งจากพรุ่งนี้จะเป็นการไปทัศน

ศึกษาทั้งวัน เลยต้องรีบเรียน วันนีเ้รียนเกี่ยวกับ futsu keiyoshi  หรือ รูปธรรมดาที่ใช้กับเพือ่น วิธกีารใช้ใน

แต่ละสถานการณ์ รปูชักชวน รูป ta เรียนรูปประโยคต่างๆ ที่ใช้ในการเดินทาง เช่น ikutsume desuka? 

(อีกกีส่ถานี) 

  

หลังจากเรียนวันนี ้เราได้นัดทานซูชิกบั ลาล่าซัง และ เพือ่นของเขา ยูจ ิหลังจากเลิกเรียนและท าความ

สะอาดห้องเรียนเสร็จแล้ว เราได้นัดเจอลาล่าซังที่หนา้ตกึเรียน แต่เวลายังพอมีอยู ่พวกเรากเ็ลยไปแวะเล่น

เกมที่ yodobashi และได้ไปทานซูชิทีต่ึก Bus Terminal ผู้ชายคนละ 1580 เยน ผู้หญิงคนละ 1280 เยน 

เป็นร้านแบบบุฟเฟต์ที่มาตามราง และมีน้ ารฟีิลให้ทาน มีไก่คาราเกะกับไข่ตุน๋ให้ทานด้วย 

  

 
  



 

  

จากนั้นจึงไปยังรา้น Book Off มีของมือสองขาย นอกจากหนังสอื ทั้งฟิกเกอร ์ซีดเีพลง กันดั้ม ฯลฯ และแยก

ย้ายกลับบ้าน 

  



26 เมษายน 2559 (อังคาร) 

 

วันนี้มีนัดกบัอาจารย์โยโกฉ ิจะไปดะไซฝุ (Dazaifu) เปน็การทัศนศึกษา โดยดะไซฝุ เปน็สถานที่ ที่เกี่ยวกบั

เทพเจา้ของญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรือ่งการเรียน เราสามารถมาขอพรกับเทพเจา้เวลาเรามีปญัหากับเรื่องเรียนได้ เชน่ 

เรื่องสอบเขา้ตา่งๆ 

  

ทุกคนนัดกับอาจารย์ไวต้อน 9.10 น. เนื่องจากเที่ยวรถมาตอน 9.30 น. เจอกนัที่ Information Center ที่

สถานีรถไฟฮาคาตะ และเดนิไปยัง Bus Terminal ที่อยูข่้างๆ โดยเราไดต้ั๋ววัน ท าให้เราสามารถใช้เดินทาง

รถบัสไดต้ลอดทั้งวนั แน่นอนว่ามีราคาแพง แต่คา่ใช้จ่ายตรงส่วนนี้ อาจารย์โยโกฉแิละ ASO JUKU เป็นผู้

ออกให้ 

  

ตึก Bus Terminal จะมีหลายชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะเป็นทีข่ึน้รถบัสแต่ละสาย คล้ายๆ หมอชิต แตเ่นื่องจากที่

ราคาแพง เลยต้องให้รถบัสวิ่งขึ้นตึก 

  

 

  

พอรถมาถึงพวกเราก็เดนิขึน้รถ จนไปถึง Dazaifu แต่ระหว่างจะมีปา้ยแวะสนามบิน 1 ป้าย พอเรามาถึง 

Dazaifu เราได้เดินไปยัง ASIA International Museum ก่อน 

  



 

  

แต่จริงๆ แล้วไดแ้วะวัดๆ หนึง่ที่อาจารย์โยโกฉิแนะน า แต่งัดปิดปรบัปรุงพอด ีเลยไม่ได้เข้าไป 

  

 

  

เข้ามาในพิพธิภณัฑ์เราจะได้ไปชม หอพิพธิภณัฑ์ที่เก็บวัตถโุบราณมากมายของ ASIA ซึ่งตรงส่วนนี้ไม่

สามารถถา่ยรูปได ้เลยมีแตภ่าพทางเข้า 

  



 
  

 

  

จากนั้นไดท้านอาหารกลางวันกัน โดยอาจารย์โยโกฉิได้จองทางร้านไว้ และไดอ้าหารเหมือนกันหมดทกุคน 

เป็นสเตก๊หมูซามูไร และสเตก๊ปลา 

  



 

  

จากนั้นจึงถ่ายรปูรวมและเดนิไปยัง Dazaifu ซึ่งอยู่ไม่ไกล 

  

 

  

และไดซ้ื้อเครื่องรางกลับมาฝากคนในครอบครัวดว้ย 

  

จากนั้นตอนกลับแวะซื้อซอฟท์ครีมของที่นี ่อร่อยมาก 

  



 

  

จากนั้นเราจึงขึ้นรถบัสกลับเหมือนเดิม และอาจารยโ์ยโกฉิได้เลี้ยงของหวานพวกเรา เป็นชามัตฉะปั่น 

  

 

  

จากนั้นจึงแยกย้ายกลับบา้น ก่อนกลับบา้นไดแ้วะซื้อหฟูงัที่ Yodobashi เนื่องจากมีราคาถูกกวา่ที่ไทย ครึ่ง

ต่อครึ่ง 

  



 

  

  



27 เมษายน 2559 (พุธ) 

 

วันนี้เนือ่งจากเมื่อวานไป Dazaifu ทั้งวัน วันนี้อาจารย์จงึนัดมาเจอกนัที่สถาบันชา้หน่อย เป็นเวลา 11.30 น. 

วันนี้ไม่มีเรียน แต่มี World Café และอบรมเรื่องการแยกขยะ ที่อาจารย์นัดมา 11.30 น. เพือ่เตรียมไปซื้อ

ของมาท า World Café หลังจากพวกเราตากฝน (มีเสือ้กนัฝน) ไปซื้อของกนัทีซุ่ปเปอร์ใกล้ๆ ที่เรียนที ่

Hakata พวกเราก็มาเข้าคลาสอบรมการแยกขยะ ซึ่งในแต่ละท้องทีก่็จะมีกฎไม่เหมือนกัน คาดว่าน่าจะขึน้อยู่

กับความสามารถในการก าจดัขยะของแต่ละที่ 

  

 

  

ขวดพลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1. PURA คือพลาสติกที่สามารถเผาได้ 

2. PET คือพวกพลาสตกิทีเ่ป็นขวดน้ า คิดวา่เผาได้เชน่กัน แตถ่้าน ามารีไซเคิลจะดีกว่าเผา 

  

การแยกขยะของทีน่ี่จะแบ่งออกเปน็ 

1. ถุงขยะสแีดง = ขยะที่เผาได ้เช่น เศษอาหาร, พลาสตกิ (ที่เขียนวา่ PURA), กระดาษ, ขวดน้ ามันพืช 

(จริงๆ ถือวา่เป็น PET แต่เนือ่งจากยากตอ่การจัดการเลยให้น ามาเผาได้เลย) 

2. ถุงขยะสีฟา้ = ขยะที่เผาไม่ได้ เช่น สิ่งของที่ท าจากเหล็ก ถ่าน 

3. ถุงขยะสีเหลือง = ขยะที่น ามารีไซเคิลได้ เชน่ ขวดพลาสติก (ทีถ่อดฝาออกแล้ว) และ กระป๋องน้ าดื่ม 

  

หลังจากจบคลาสการอบรมการแยกขยะ พวกเราจึงไปยงัจึงที่จัด World Café ที่เดิม คราวนี้เราได้พบกับ

เพื่อนญี่ปุน่กลุ่มใหม่ ไม่ซ้ ากบักลุ่มเกา่ ได้พดูคุยกบันักศึกษา IT ของที่นี ่อายุเทา่กนั และเรยีนอยู่ช้ันปี

เดียวกนั เขาบอกว่าเขาก็ชอบเว็บเช่นกนั แตท่ี่นี่จะเรียนพวก MOS และก็พวก Embedded มากกวา่ เพราะ

พวกเครื่องซื้อตั๋วที่ใช้กับตามร้านอาหารกถ็ือเปน็ Embedded เรียกว่าเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการ 

  

หลังจากนั้นเราจึงไปร่มที ่UNIQLO และเดินทางกลับหอ 

 

 

  



28 เมษายน 2559 (พฤหสับดี) 

 

วันนี้เรียนภาษาญี่ปุ่นเฉพาะตอนเชา้ วันนี้มีเทสนดิหน่อย เกีย่วกบัเรื่องรูปของค ากรยิา และต่อมาก็เรียน

เกี่ยวกับการนัดหมาย, การแพ้อาหาร(เหมือนมีคนชวนกนิ แล้วพูดบอกวา่ท าไมถึงกนิไม่ได้), ประโยคการ

อธิบาย nan desu, ขวด หรอื พวกของที่เปน็แท่งๆเรียกเป็น pon 

  

หลังจากเรียนเสร็จในชว่งเชา้ ตอนบา่ยจึงวา่ง พวกเราได้ไป Tenjin กันอีกครั้ง เพื่อไปยังร้าน Mandarake 

ที่ขายของมือสอง พวกเรากไ็ด้ Gundam กลับมากันเต็มเลย เนือ่งจากราคาถกูมากจริงๆ ขากลับพี่บอสกท็ า

จักรยานล้ม แต่ไม่บาดเจ็บอะไรมาก แต่กนัดั้มของทีบ่อสก็ยับเยินพอสควร 

  

ตอนเยน็เรากินมาม่ากับปลาซาบะ และออกไป Yamada Denki ที่อยู่ใกล้ๆ หอ เพื่อไปซื้อไฟเสริมตัวกันดั้ม

ของพี่บอส และทานไอศกรีม Glico ก่อนกลับ 

  



29 เมษายน 2559 (ศุกร์) 

 

เนื่องจากวันนีเ้ป็นวันหยุดวนัแรกของ Golden Week จึงไม่เรียนที่สถาบัน ASO-JUKU วันนี้จึงเริ่มจากปั่น

จักรยานเล่นไปสนามบินกับรูมเมททั้งสามคน ไดแ้ก ่ไอซ์ กิต และผมเอง เราเขา้ไปเดินดูภายในบริเวณขาเขา้ 

เนื่องจากตอนเราเดินทางมายังประเทศญ่ีปุ่น ด้วยความเร่งรีบตั้งแต่ลงเครื่องมาจนเดนิทางมาถึงหอ ท าให้เรา

ยังไม่ได้สังเกตอะไรในสนามบินเลย หลังจากนั้นเราจึงปัน่จักรยานกลับมายัง 7 Eleven เพื่อหาม้ือเชา้ทาน 

แตก่็ยังไม่ถูกใจและแพง (ขา้วกล่องใน 7 Eleven ตกกล่องละ 400 เยนขึ้นไป) ไป MINI-STOP ก็ไม่ถูกใจ 

วันนี้จึงปั่นไปรา้นข้าวหน้าเนื้อแสนอร่อยและถูกแถวสถานี Hagashi-Hie แถวหอพกั เริ่มต้นที่มื้อละ 290 เยน 

อิ่มอร่อย น้ าดื่มฟรี พนักงานท าอาหารรวดเรว็ เหมาะแกค่นท างานเป็นอยา่งยิ่ง 

  

 
(ในภาพผมสั่งไข่ลวกมาเพิ่มด้วย) 

  

แผนในวันนี้คือไปเดิน Canal กับซา ส่วนคนอื่นๆ ไปปราสาทโคกุระ เนือ่งจากค่าเดนิทางแพงจึงไม่ได้

เดินทางไปด้วย และอยากเดนิ Canal จากครั้งทีแ่ล้วมากนัหลายคน ก็ยังไม่ได้เดินดูทัว่เลย และ... ไปทาน

เมนูไอศครีมกับคราแตงแสนอร่อยที่คราวก่อนพลาดไม่ได้สั่งตอนอาจารย์โยโกฉิเลี้ยง 

  



 

  

จากนั้นจึงเดินดขูองตา่งๆ ผมตั้งใจจะมาหาถุงผ้าใส่หฟูัง มีเชือกรดูปิดปลายถุง จากนั้นจึงเดินทางกลับหอ 

  



30 เมษายน 2559 (เสาร์) (ทัศนศึกษาด้วยตัวเองนอกสถานที่) 

 

วันนี้มีแผนจะเดินทางไปชมสวน Ohorikoen ที่สถาน ีOhorikoen และไปยัง Marinua City โดยปั่นจกัรยาน

ไปที่สถาน ีHigashi-Hie และซื้อตั๋ววันนั่งรถไฟไปยัง Ohorikoen เพื่อชมสวน ซึ่งบรรยากาศดีมาก แบ่งเลน

คนวิ่ง จกัรยาน ชัดเจน ต้นไม้มีสีสันสวยงาม 

  

 

  

วันนี้เป็นเทศกาลกนิเนื้อพอดี มีร้านขายเนื้อสเตก๊ตา่งๆ มาออกรา้น และมีบธูเวทีคอนเสิรต์วง Idol คิดว่าน่าจะ

เป็น Kyushuu Idol เพราะลักษณะคล้ายๆ จากนัน้จึงเดนิไปชมซากปรักหกัพังของปราสาทฟกุุโอกะ 

เนื่องจากเหลือแต่ฐาน จึงไม่มีตัวปราสาทให้ชม 

  

 

  



จากนั้นเราจึงทานอาหารกลางวัน โดยซื้อจาก 7 Eleven และน ามาปิคนคิในบริเวณสวน หลังจากนั้นเราได้

เดินไปเรื่อยๆ จนพบกับศาลเจ้าแห่งหนึ่ง ซึ่งมีขนาดของศาลเจ้าใหญ่มาก บริเวณกวา้งขวาง ซุ้มประตูใหญ่ 

  

 

  

เราเข้าไปจะท าบุญ แต่พบกบัพิธแีต่งงานของครอบครวั 2 ครอบครัว จึงไม่ได้เข้าไปเก็บภาพภายในศาลเจ้า 

  

 

  

ท าให้ได้ทราบจากอาจารยแ์ก้มว่า การแต่งงานของคนญีปุ่่นจะต่างกบัของคนไทยตรงที่ ของคนไทยเพื่อนๆ 

จะช่วยกันลงขันเป็นค่าจัดงานให้ ญี่ปุ่นก็เช่นกัน แต่หลังจากงานจบ เจ้าภาพจะต้องคนืเงินกลับมาใหก้ับ

เพื่อนๆ ที่ช่วยกันลงขัน ท าให้หาการแต่งงานในญีปุ่่นยากขึ้น ครอบครัวที่ต้องการจัดงาน ถือวา่มีฐานะใน

ระดับหนึ่ง 

  



จากนั้นพวกเราจึงนั่งรถไฟใต้ดินไยัง Meinohama เพื่อต่อรถบสัไปยัง Marinoa City ที่ขายของ Outlet ค่า

รถบัส 100 เยน ตลอดสาย (มีทั้งหมด 4 ปา้ย สถาน-ี>เขตชุมชนแห่งหนึ่ง->เขตชุมชนแห่งหนึ่ง->Marinoa 

City) 

  

 
  

 

  

21.00 น. เมื่อซื้อของเสร็จประกอบกับทานม้ือเย็นกนัเสรจ็ จึงเดินทางกลับหอ 

 

 


