
ASO-JUKU, Fukuoka 

56121077-4 อภิวิชญ์ โพธิสุข (IT) 

สปัดาหท์ี ่3 : 

2 พฤษภาคม 2559 (จนัทร์) 

ก่อนที่เราจะหยุดชว่ง Golden Week เราจะต้องเรียนวันนี้อีก 1 วนั ก าหนดการณ์

ของวันน้ีคือ เรียนภาษาญ่ีปุ่น 2 คาบตอนเช้าเช่นเดิม และต่อด้วยตอนบ่ายเรียน

วัฒนธรรมทางธุรกจิของญ่ีปุ่น (Japan Business Manner) 

  

ช่วงเช้าได้มีการทดสอบเล็กน้อยเกี่ยวกับ รปู て และเรียนภาษาญ่ีปุ่นเกี่ยวกับเรื่อง

ธนาคาร เราได้เรยีนค าศัพท์ที่ใช้ในการท าธุรกรรมเช่น 

 ちょきんします (ออมทรัพย์) 

 ちょきんばこ (กระปุกออมสิน) 

 お金を かりる (กู้/ยืม เงิน) 

 お金を 入れる (ฝากเงิน) 

 お金を だす (ถอนเงิน) 

 ドルを 円に かえる (แลกสกลุเงินจาก ดอลล่าร ์เป็น เยน) 

  

และไดฝ้ึกพดูแต่งประโยคเกี่ยวกบัค าศัพท์พวกนี ้หลังจากเรียนเสร็จอาจารย์โยโกฉิ

ได้เข้ามาพูดเกีย่วกับการนัดหมายการไปทัศนศึกษาในวันศุกร์ที ่6 พฤษภาคมน้ี เรื่อง

ที่จะเดินทางไปยังศูนย์ซ้อมภัยพิบตัิ กับ ไป Fukuoka Tower และการนัดเจอกันใน

วันนั้น และไดแ้จ้งอาจารย์โยโกฉวิ่าต้องการวัตถดุิบอะไรบา้งที่จะน ามาท าอาหารไทย

ใน World Café ครั้งสุดท้ายก่อนเรากลับ เน่ืองจากอาจารย์โยโกฉิจะเดินทางมา

ประเทศไทยเพ่ือโปรโมทโครงการ และแวะซื้อวัตถุดิบกลับมาให้พวกเรา 

  

ในช่วงบ่ายได้เดินไปเรียนที่ตกึ 8 เป็นตึกเกีย่วกับการโรงแรม อาหาร และ

แอร์โฮสเตส โดยมีอาจารย์จากการโรงแรมเป็นผู้สอน อาจารย์จะสอนตั้งแต่เรื่อง

มารยาทในการพบปะกันทางธุรกิจของคนญี่ปุ่น เช่น วิธีค านับ วธิีการแลกนามบัตรใน

หลายรูปแบบ การเสิรฟ์ชาแก่แขก โดยให้พวกเราได้ลองท า แน่นอนว่าสนุกมาก พวก

เราได้ลองใช้กล่องเกบ็นามบัตรด้วย กล่องนามบัตร คนญี่ปุ่นจะพกไว้เสมอ เมื่อพบปะ



ASO-JUKU, Fukuoka 

กับบุคคลที่อยู่ในวงการเดียวกัน จะได้สามารถท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อได้

ทันที 

  

หลังจากเรยีนเสร็จ พวกเราได้ไป Pokemon Center ที่สถานีรถไฟฮาคาตะ เป็นร้าน

ขายของเกี่ยวกับ Pokemon มีของขายเยอะมาก 

  

 

  

จากนั้นขึ้นไปดูสวนบนตึกสถานี และมีศาลเจ้าเล็กๆ อยู่ดว้ย พวกเราได้เล่นเกมใน

งานวัดย่อมๆ ของศาลเจ้า 
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ASO-JUKU, Fukuoka 

3 พฤษภาคม 2559 (องัคาร) 

วันนี้เป็นวันหยุด Golden Week ต่อจากทีถู่กคั่นดว้ยวันเรียนเมือ่วาน (วันจันทร)์ 

วันนี้พวกเราห้อง 309 วางแผนที่จะพักผ่อน และท าโปรเจ็คถ่ายท าวิดีโอต่อ โดยมื้อ

เช้า-กลางวัน เราได้เดนิออกไปนอกหอเพื่อถา่ยท าในขณะที่ฝนก าลังตก เพราะอยาก

ได้ฉากที่ฝนก าลังตก มันท าให้รู้สึกว่าวิดโีอมีการเคลื่อนไหว โดยเราได้ถ่ายสภาพ

การจราจร น้ าขัง ฝุ่น โคลนต่างๆ โดยพบว่าที่ญ่ีปุ่นไม่มีของพวกนีเ้ลย ไม่ว่าจะลุยน้ า

แค่ไหน ก็ไม่เปื้อนโคลนเลอะขึ้นไปบนหอเหมือนที่เมืองไทย 

  

พวกได้เดินมาถึง MINI-STOP เพ่ือซื้อข้าวกลางวัน และเดินกลับมาท างาน และท า

กิจวตัรประจ าวันต่างๆ เน่ืองจากผมอยากได ้Stand ตั้งกล้องมือถือ เพ่ือให้ได้ภาพ

วิดีโอที่น่ิง พวกเราจึงตั้งใจจะไป Yodobashi เพ่ือซื้อขาตั้งกล้องมือถือ และไปทาน 

โอโคโนมิยาก ิที่ BUS Terminal ราคาตกถาดละ 550-650 และทานยากโิซบะด้วย 
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4 พฤษภาคม 2559 (พุธ) 

 

วันนี้พวกเราเกือบทั้งหมดได้นัดหมายที่จะไปสวนสัตวข์องฟุกุโอกะด้วยกัน โดยผม 

ซา ไอซ์ กิต ได้ป่ันจกัรยานไปจอดทีท่ี่จอดจกัรยานใต้ดินหน้าสถานี Hakata และ

ตามมาดว้ย อาจารย์แก้ม น้องวุจ และลกูหน ู สว่นที่เหลือมาดว้ยรถไฟใต้ดิน พวกเรา

ได้นัดเจอกันที่ป้ายรถเมล และตั้งใจจะเดินทางไปด้วยรถเมลสาย 58 ที่มีสถานี

ปลายทางที่สวนสตัว ์วนัน้ีคนเยอะมาก เน่ืองจากเมื่อวานฝนตก ประกอบกับเป็นช่วง 

Golden Week 

  

 

  

และเดินทางมาถึงสวนสัตว์ อากาศไมร่้อนมากจนเกินไป แตก่็ไม่ค่อยมีเมฆ เน่ืองจาก

สวนสัตว์อยู่บนยอดภูเขา ภูมิทัศน์ของสวนสตัว์จะเป็นชั้นๆ สูงขึ้นไป มีรม่ไม้ปกคลุม

ทั้งสวนสัตว ์ท าให้ไมร่อ้น 
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สวนสัตว์ที่นีม่ีสวนดอกไม้ด้วยอยู่บนเขาอกีลูกใกล้ๆ มกีระเช้าขึ้นไปบนยอดเขาดว้ย 
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5 พฤษภาคม 2559 (พฤหัสบดี) 

 

วันนี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งก่อนที่พรุ่งน้ีจะต้องไปทัศนศึกษาที่ศูนยซ์้อมภยัพิบัติ วันนี้ก็

มีแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวห้างในเทนจิน เพ่ือจะซื้อพลาโม ของ Muv Luv ที่ห้าง 

Loft ตอนเย็นจึงไปทานราเม็งท่ี Trial และซือ้ของกินต่างๆ กลับมาที่หอด้วย 
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6 พฤษภาคม 2559 (ศุกร์) 

 

วันนี้มีก าหนดการณ์ไปฝึกซ้อมภยัพิบัติที่เขต Momochi ซึ่งอยูต่ิดกับชายทะเล และ

ตรงน้ันกม็ี Fukuoka Tower อยู่ด้วย และมพีิพิธภัณฑ์ศลิปะเอเชยีอยู่ด้วย 

  

เรานัดเจอกับอาจารยโ์ยโกฉทิี่ Bus Terminal เช่นเดิม และนั่งรถบัสเดินทางไปยัง

เขต Momochi ด้วยตัว๋วัน 

  

 

  

พวกเราเดินลงนิดหนอ่ย ก็มาถึงศูนย์ซ้อมพัยพิบัติ (จริงๆ น่าจะเรยีกวา่ศูนย์ดับเพลิง

ด้วย เพราะมรีถดับเพลิง) พวกเราได้เข้าฐานทั้งหมด 4 ฐาน ไดแ้ก่ 

1. แผ่นดินไหว ได้ฝกึแผน่ดินไหวในระดับ 7 รกิเตอร ์(สูงสุด) 

2. พายุ ฝึกในความเรว็ลม 60 กม./ช.ม. ได้ใสแ่ว่นกันลมดว้ย 

3. ชมวิดทีัศน์ประวัติศาสตร์แผ่นดินไหวบนเกาะคิวช ู

4. การหนีออกจากตึกในสภาวะไฟไหม ้โดยการคลานหมอบต่ ากับพ้ืนและค้นหา

ทางออก 

5. การซ้อมดับเพลิง โดยการใช้ถังดับเพลิง 
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จากนั้นเดินออกจากสถานีดับเพลิงย้อนไปทางป้ายรถเมลที่เดินเขา้มา อาจารยโ์ยโกฉิ

ก็ได้พาเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชยี 
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เน่ืองจากภายในไม่สามารถถ่ายรูปได ้หลังจากนี้เราได้เดินไปยัง Fukuoka Tower 

แต่ยังไม่ไดข้ึ้นไป เนื่องจากอาจารย์โยโกฉิได้จองร้านอาหารไว้ทีฐ่านล่างของ 

Fukuoka Tower อาจารย์ได้เลี้ยงสเตก๊/คัตสึคะเร ตามแต่ที่แต่ละคนได้ส่ังไว้ 
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หลังจากทานเสร็จ ได้เดินไปที่พิพิธภัณฑ์ Robot 
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หลังจากนั้นจึงเดินกลบัไปที่ Fukuoka Tower เพ่ือขึ้นไปชมวิวข้างบน 
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หลังจากนั้นจึงแยกย้ายกันกลับ ผมได้นั่งรถเมลสายที่กลับไป Hakata และได้แวะรา้น 

500 Type Eva Shop ที่ขายของเกี่ยวกับอนิเมชั่นเรื่อง Evangelion ก่อนกลับ 
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