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Aso-juku, Fukuoka 

14 เมษายน 2559 - ถึงสนามบินเวลาประมาณ 9.00 น. โดยมีอ.โยโคจิ 

อ.คาเมยะ และ อ.มัตสึโมโตะ จากทาง Aso มารับพวกเราไปส่งที่หอพัก 

หลังจากได้รับค าอธิบายและอุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นแล้ว ก็ได้ขึ้นรถไฟใต้

ดินจากสถานีฮิกาชิฮิเอะท่ีต้ังอยู่ใกล้หอพัก ไปยังสถานีฮากาตะ เพ่ือไป

รับประทาน Welcome Lunch ท่ีทาง Aso จัดให้ เสร็จแล้วอ.โยโคจิก็ได้

พาชมห้องเรียน และพาเดินชมตัวเมืองฮากาตะ ก่อนจะปล่อยให้พวกเรา

เดินเล่นอิสระตอนบ่าย 3 โมงครึ่ง พวกเราจึงตัดสินใจท่ีจะเข้าไปเดินใน

ห้าง ก่อนจะรวมตัวกันกลับหอในเวลา 6 โมงครึ่ง ช่วงกลางคืนเกิด

แผ่นดินไหว ท่ีคุมาโมโตะเกิดแผ่นดินไหวระดับ 6 แรงสั่นสะเทือนมาถึง

ท่ีฟุกุโอกะด้วย  

15 เมษายน 2559 – เป็นวันปฐมนิเทศ มีการพูดแนะแนวเกี่ยวกับ

โครงการ กฎระเบียบและการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จแล้ว 

คุณโยโคจิก็ได้พาเราไปรับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงอาหารของ

วิทยาลัย หลังจากนั้นก็ได้พาเราไปชมตึกของสาขาต่างๆ และตอนบ่ายก็

ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นคาบแรกกับอ.มัตสึโมโตะ ได้เรียนเรื่องการนับเลข 

การอ่านวันท่ี การถามคนญี่ปุ่นในกรณีท่ีเราไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น รวมถึง

ประโยคพื้นฐานต่างๆ เม่ือจบคาบเรียน พวกเราก็ได้ไปร่วมงาน 

Welcome Party ซึ่งเป็นงานรับน้องใหม่ของนักศึกษาต่างชาติท่ีมา

ศึกษาท่ีนี่ในปีนี้ ซึ่งมีแค่พวกเราท่ีเป็นนักศึกษาระยะสั้น หลังจากจบงาน 

ก็แยกย้ายกันกลับหอ ตอนประมาณตี 1 ครึ่งก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกครั้ง 

ท่ีคุมาโมโตะเกิดแผ่นดินไหวระดับ 7 แต่ท่ีนี่กย็ังคงปลอดภัย 

16-17 เมษายน 2559 – หยุดเสาร์-อาทิตย์ 



18 เมษายน 2559 – คาบเช้าเรียนภาษาญี่ปุ่น วันนี้เรียนเกี่ยวกับการ

บอกต าแหน่งสิ่งของและสถานท่ี และเรียนการนับเลข และได้เรียน

ประโยคที่ใช้ในการซื้อของ การถามหาสินค้าและซื้อสินค้าจากพนักงาน 

คาบบ่าย คุณโยโคจิและอ.มัตสึโมโตะได้พาพวกเราออกไปทัศนศึกษา

สถานท่ีบริเวณสถานีกิอง ได้แก่วัดโทโจจิ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านฮากาตะมา

จิยะ ศาลเจ้าคุชิดะ เสร็จแล้วก็ได้เดินมาถึงห้าง Canal City เม่ือเดินเล่น

เสร็จแล้วก็เดินไปขึ้นรถไฟท่ีสถานีกิองเพ่ือนั่งกลับฮิกาชิฮิเอะและกลับ

หอ 

19 เมษายน 2559 - คาบภาษาญี่ปุ่นวันนี้เรียนเกี่ยวกับการพูดใน

ร้านอาหาร กรณีเป็นลูกค้าจะสั่งอาหารอย่างไร กรณีที่เป็นพนักงาน

จะต้องพูดกับลูกค้าอย่างไร และได้มีการออกมาแสดงบทบาทสมมุติใน

ร้านอาหาร เพ่ือฝึกใช้ประโยคท่ีได้เรียนไป นอกจากนี้ก็ได้เรียนเรื่อง

เบอร์โทรศัพท์ และสรรพนามของญี่ปุ่น ช่วงพักเท่ียง คุณโยโคจิต้องการ

ตัวแทนของพวกเราออกไปพูดในห้องกระจายเสียง เพ่ือแนะน าตัวและ

เชิญชวนให้นักศึกษาในวิทยาลัยเข้ามาพบปะพูดคุยกับเราในงานที่

เรียกว่า World Cafe ท่ีจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ฉันจึงอาสาออกไปพูด 

ต่ืนเต้นนิดหน่อยเลยมีติดๆขัดๆ แต่ก็ผ่านไปด้วยดี คาบสุดท้ายในตอน

บ่ายวันนี้เรียนเกี่ยวกับพิธีชงชา เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่ง

น่าสนใจมาก โดยอาจารย์ให้แต่ละคนได้ชงชาเป็นของตัวเอง และดื่ม

เองด้วย 

20 เมษายน 2559 - คาบญี่ปุ่นวันนี้เรียนเกี่ยวกับการแนะน าครอบครัว 

และเรียนค าศัพท์ท่ีใช้เรียกบุคคลในครอบครัว ส่วนตอนบ่าย ทาง

วิทยาลัยได้พูดเรื่อง Final Presentation เพ่ือน าเสนอต่อทางวิทยาลัย 

โดยต้องท า Power Point และวิดีโอ ซึ่งเลือกหัวข้อได้เอง และให้เน้น

การน าเสนอเชิงเปรียบเทียบระหว่างไทยกับญี่ปุ่น  



21 เมษายน 2559 - คาบญี่ปุ่นวันนี้ได้เรียนเกี่ยวกับการบอกเวลาใน

ภาษาญี่ปุ่น เพ่ือใช้ในการอธิบายก าหนดการหรือเวลาในการเปิด-ปิด

ของแต่ละสถานที ่ส่วนในตอนบ่าย เป็นคาบเรียนพิธีชงชาคาบสุดท้าย 

โดยวันนี้จะต้องชงให้คนอื่นดื่ม ซึ่งก็จะผลัดเปลี่ยนกันท าและดื่ม 

22 เมษายน 2559 - คาบญี่ปุ่นวันนี้เรียนเกี่ยวกับการนัดหมายและการ

เชิญชวน การบอกเวลา สถานท่ีท่ีใช้ในการนัดหมาย การตอบรับและ

การปฏิเสธค าชวน ส่วนคาบบ่ายมี World Cafe เป็นงานพิเศษท่ีจัดขึ้น

เพ่ือให้เรากับคนญี่ปุ่นได้เข้ามาพูดคุยกัน มีคนญี่ปุ่นมา 20 กว่าคน 

แบ่งเป็น 5 กลุ่ม พวกเราก็พยายามใช้ภาษาญี่ปุ่นพูดคุยตามความรู้ที่มี 

ไดส้อนค าศัพท์ภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น และให้คนญี่ปุ่นแนะน าท่ีเท่ียวใน

ฟุกุโอกะให้ด้วย 

23-24 เมษายน 2559 – หยุดเสาร์-อาทิตย์ 

25 เมษายน 2559 - ภาษาญี่ปุ่นวันนี้เรียนเกี่ยวกับการเดินทาง การถาม

วิธีการเดินทางว่าควรไปสถานท่ีนั้นๆด้วยวิธีใด ถามเม่ือไม่รู้เส้นทางว่า

ขบวนรถไฟสายนี้ขึ้นที่ไหน หรือเม่ือต้องการถามเกี่ยวกับขบวนรถไฟว่า 

สายนี้ไปสถานที่ท่ีอยากจะไปหรือไม่ และเมื่อขึ้นรถแล้ว เราไม่รู้ว่าจะถึง

สถานีท่ีต้องลงเมื่อไร จะถามคนรอบข้างอย่างไร เป็นหัวข้อท่ีค่อนข้าง

ยากและใหญ่มาก 

26 เมษายน 2559 - วันนี้เป็นวันท่ีพวกเราไปทัศนศึกษาที่เมืองดาไซฟุ 

รถบัสออกในเวลา 9 โมงครึ่ง และถึงสถานีเมืองดาไซฟุตอน 10 โมง

กว่าๆ พวกเราเดินออกจากตัวสถานีเพ่ือไปวัดชื่อ โคเมียวเซ็นจิ เป็นวัดท่ี

มีช่ือเสียงเรื่องสวนหินแบบญี่ปุ่น ต่อมาได้เข้าไปพิพิธภัณฑ์ประจ าเกาะ

คิวช ูถ้าเป็นนักศึกษาจะได้ราคาต๋ัวถูกลง ท่ีนี่สามารถใช้บัตรนักศึกษา

ของ TNI ได้ด้วย แต่ในพิพิธภัณฑ์ห้ามถ่ายรูป หลังจากออกมาจาก

พิพิธภัณฑ์ อ.โยโคจิก็พาพวกเราไปทานอาหารกลางวันท่ีร้านแถวๆ

พิพิธภัณฑ์ และเดินต่อไปยังศาลเจ้าดาไซฟุ เทนมังกุ เม่ือเดินรอบ 



ศาลเจ้าจนทั่วแล้วก็เดินไปยังย่านการค้าท่ีอยู่ใกล้กัน เมื่อเดินจนสุดถนน

ของย่านการค้า ก็จะออกมาเจอสถานีรถพอดีเหมือนกับเดินวนรอบ 

27 เมษายน 2559 - วันนี้เริ่มเรียนตอน 11 โมงครึ่ง ตามก าหนดการแล้ว

วันนี้จะม ีWorld Cafe ครั้งที่ 2 และเป็นครั้งสุดท้าย 11 โมงครึ่งพวกเรา

จึงรวมตัวกันที่ตึกส านักงานของคุณโยโคจิ และไปซื้อของท่ี

ซูเปอร์มาร์เก็ตแถววิทยาลัยกันแล้วก็กลับมากินข้าวกลางวัน และไป

รวมตัวกันที่ห้องประชุมใหญ่ของวิทยาลัย เพราะวันนี้มีการอบรมการ

แยกขยะส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ จนถึงเวลา 3 โมงครึ่งพวกเราก็

ได้เริ่มจัด World Cafe กันอีกรอบ โดยวันนี้เป็นนักศึกษาชุดใหม่ 

28 เมษายน 2559 - วันนี้ตามตารางเรียนแค่ 2 คาบเช้า ส่วนตอนบ่าย

ปล่อยอิสระ เพราะในวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันแรกของช่วง Golden 

Week ในวันนี้ภาษาญี่ปุ่นเรียนเกี่ยวกับค ากริยาในภาษาญี่ปุ่น มีหลาย

ระดับมาก ท้ังค ายกย่อง ค าสุภาพ รูปท่ัวไป โดยในวันนี้เรียนเรื่องรูป

ท่ัวไป และมีการสอนค าคุณศัพท์เพ่ิมเติม  

29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 - วิทยาลัยปิด Golden Week + 

เสาร์-อาทิตย์ 

2 พฤษภาคม 2559 - ภาษาญี่ปุ่นวันนี้ทบทวนเรื่องการสั่งอาหาร และได้

เรียนเรื่องค าลักษณะนามในภาษาญี่ปุ่นเพ่ิมเติม หลังจากนั้นก็ได้เรียน

เรื่องการบอกเส้นทาง เลี้ยงขวา เลี้ยวซ้าย ตรงไป หรือจอดตรงนี้ และ

เรียนเกี่ยวค าศัพท์ท่ีใช้ในธนาคาร ส่วนตอนบ่ายมีเรียนเกี่ยวกับมารยาท

ทางธุรกิจของญี่ปุ่น ได้ฝึกการนั่ง การยืน การท าความเคารพตามหลัก

ของที่นี่ และได้ฝึกการแลกนามบัตร การเสิร์ฟน้ าให้แขกอีกด้วย  

3-5 พฤษภาคม 2559 - วิทยาลัยปิด Golden Week 

6 พฤษภาคม 2559 - วันนี้ไปทัศนศึกษาท่ีเมืองโมโมจิฮามะ เริ่มแรกเรา

ไปศูนย์รับมือภัยพิบัติก่อน พวกเราได้ฝึกรับมือกับน้ าท่วม ฝึกรับมือ



แผ่นดินไหวโดยจ าลองแผ่นดินไหวระดับ 7 ฝึกรับมือกับพายุไต้ฝุ่น

จ าลอง ฝึกรับมือกับไฟไหม้ แบ่งเป็นฝึกหนีไฟ กับฝึกการใช้ถังดับเพลิง 

เม่ือฝึกเสร็จก็ไปพิพิธภัณฑ์ฟุกุโอกะ หลังจากนั้นก็ไปกินอาหารกลางวัน 

และเดินทางไปยังโรโบสแควร์ เป็นร้านเกี่ยวกับหุ่นยนต์กึ่งนิทรรศการ 

สามารถเล่นกับหุ่นยนต์ในนั้นได้ เสร็จแล้วเราก็เดินทางไปที่อาคารฟุกุ

โอกะทาวเวอร์ ซึ่งเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดของท่ีนี่ 

7-8 พฤษภาคม 2559 – หยุดเสาร์-อาทิตย์ 

9 พฤษภาคม 2559 - ตอนเช้ามีคลาส Drawing ให้พวกเราวาดรูปสัตว์ท่ี

อยากวาด ซึ่งอาจารย์ก็จะเดินดูและแนะน าพวกเราเป็นคนๆไป อาจารย์

ได้ให้ดินสอ B และ 2B กับยางลบแบบ Soft Eraser เป็นของขวัญ 1 ชุด

ด้วย ก่อนจะจบคาบอาจารย์ก็ได้เขียนชื่อคันจิให้กับพวกเราทุกคน โดย

เป็นชื่อท่ีเกิดจากเสียงอ่านหรือความหมายของชื่อเล่นแต่ละคน ส่วนคาบ

บ่ายเรียนภาษาญี่ปุ่น วันนี้เรียนเรื่องค าช่วยท่ีใช้ในการเชื่อมประโยค 

10 พฤษภาคม 2559 - คาบเช้าวันนี้เรียนภาษาญี่ปุ่นเรื่องการผัน

ค ากริยา และทบทวนไวยากรณ์ ตอนบ่ายเรียนเรื่องการเขียน Resume 

ต้องใช้ไวยากรณ์สุภาพ และต้องเขียนให้ถูกหลักด้วย ส่วนตอนเย็นวันนี้

มีคาบพิเศษ IT Embedded System เป็นการเรียนควบคุมหุ่นยนต์โดย

ใช ้Logic ในโปรแกรมแบบง่ายๆ โปรแกรมท่ีใช้คือ Lego Mindstorms 

ตัวหุ่นยนต์จะเคลื่อนได้จะต้อง Import โปรแกรมท่ีเขียนจากโปรแกรม 

Lego Mindstorms เข้าไปในส่วนสั่งการของหุ่นเพ่ือให้หุ่นประมวลผล 

11 พฤษภาคม 2559 - คาบเช้าเรียนภาษาญี่ปุ่น วันนี้เรียนค าศัพท์

เกี่ยวกับอวัยวะ อาการป่วยและการบาดเจ็บ การถามอาการฝ่ายตรงข้าม 

การบอกอาการเจ็บป่วยท่ีเป็นอยู่ และการให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่เจ็บป่วย 

ส่วนคาบบ่ายวันนี้เรียนเขียนพู่กัน อาจารย์ได้ให้เราเขียนชื่อคันจิของ

ตัวเองท่ีได้มาจากคาบ Drawing เม่ือวันจันทร์ การเขียนพู่กันต้องใช้



สมาธิสูงและใจเย็น รวมถึงต้องเขียนให้ถูกหลักด้วย เป็นเรื่องท่ียาก

มากๆ 

12 พฤษภาคม 2559 - ภาษาญี่ปุ่นวันนี้เรียนเรื่องการใช้บริการร้านตัด

ผม และวันนี้ก็ได้แสดงบทบาทสมมติด้วย ส่วนตอนบ่ายเรียนการ

ออกแบบนามบัตร โปรแกรมท่ีใช้วันนี้คือ Adobe Illustrator แต่

โปรแกรมเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยสับสนเล็กน้อย แต่ก็มีอ.กับรุ่นพ่ีชาวญี่ปุ่นท่ี

เป็น TA คอยแนะน าให้ เม่ือออกแบบเสร็จอาจารย์ก็ให้เราปริ๊นออกมา 1 

หน้า A4 บนกระดาษแข็งและสามารถตัดไปใช้ได้เลย  

13 พฤษภาคม 2559 - เช้าวันนี้ไม่มีคาบภาษาญี่ปุ่น เรียนวิชามังงะแทน 

ได้ลองใช้เครื่องมือวาดการ์ตูนของมืออาชีพเป็นครั้งแรก เป็นเครื่องมือ

ส าหรับวาดมือ ไม่ใช้คอม โดยอาจารย์ได้ให้หมึก 1 กระปุกกับ G-Pen 

เป็นของขวัญด้วย วันนี้เรียนการฝึกใช้อุปกรณ์จากการ Trace ภาพ 

หรือการลอกลายภาพ ส่วนตอนบ่าย อ.มัตสึโมโตะพาพวกเราเดินทางไป

ท่ีวิทยาลัย ASO ในอีกวิทยาเขตหนึ่ง ท่ีย่านเทนจิน คือ Aso Beauty 

College โดยพวกเราได้ไปเรียนการแต่งกิโมโนกันท่ีนี่ ขั้นตอนการ

แต่งตัวของผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันมาก ซึ่งของผู้หญิงขั้นตอน

ยุ่งยากวุ่นวายกว่ามากๆ แต่ก็ได้อ.คอยช่วยเรื่อยๆ จนสามารถแต่งได้

ส าเร็จ หลังจากแต่งตัวกันเสร็จทุกคนก็มีการเก็บภาพถ่ายรูปกันสักพัก 

ก่อนจะถอดเก็บ หลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้อธิบายชุดญี่ปุ่นแบบอื่นๆ เช่น 

ยูกาตะ ใช้ส าหรับใส่ตอนอาบน้ า กิโมโน คือ ชุดท่ัวไป ฮากามะ เป็นชุด

ส าหรับงานพิธี เป็นต้น 

14-15 พฤษภาคม 2559 – หยุดเสาร์-อาทิตย์ 

16 พฤษภาคม 2559 – เพราะพรุ่งนี้จะต้องจัด World Cafe อาหารไทย 

วันนี้อ.มัตสึโมโตะเลยมาสอนค าศัพท์เกี่ยวกับวัตถุดิบและขั้นตอนการ

ท าอาหาร เพ่ือให้พวกเราเขียนสูตรอาหารโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเพราะจะ



น าไปท าเป็นใบสูตรอาหารท่ีจะต้องแจกในวันพรุ่งนี้ อาหารท่ีจะท ามี 3 

อย่าง มัสม่ันไก่ แกงเขียวหวานหมู และย ามาม่า อาจารย์จึงให้พวกเรา

แบ่งเป็น 3 ทีม โดยฉันได้อยู่กลุ่มแกงเขียวหวาน ก็ช่วยกันกับทุกคนใน

ทีมเขียนสูตรจนเสร็จ พอขึ้นคาบท่ี 2 เป็นคาบที่อ.โยโคจิกับอ.มัตสึโม

โตะมาตรวจความคืบหน้าเกี่ยวกับ Final Presentation ท่ีจะน าเสนอใน

วันปัจฉิมนิเทศ กลุ่มของฉันท าเรื่องสวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ และการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในฟุกุโอกะ โดยน าเสนอในเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือ

อธิบายให้คนญี่ปุ่นเข้าใจในความแตกต่างของทางฝั่งไทยและญี่ปุ่นด้วย 

เสร็จแล้ว อ.มัตสึโมโตะก็พาพวกเราไปซื้อของท่ีจะใช้ท าอาหารในวัน

พรุ่งนี้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต เสร็จแล้วก็ช่วยกันเก็บของและแยกย้ายกันกลับ

หอ 

17 พฤษภาคม 2559 - วันนี้เป็นวันจัดงาน World Cafe อาหารไทย 

พวกเรามารวมตัวกันที่วิทยาลัยตอน 9 โมงครึ่ง เพ่ือขนวัตถุดิบ ไปยัง

ห้องครัวและห้องส าหรับจัดงาน 2 คาบแรกเป็นคาบเตรียมอาหาร แบ่ง

กันเป็น 3 โต๊ะตามเมนูอาหาร ทุกกลุ่มทาเสร็จก่อนหมดเวลาคาบ 2 เวลา

ท่ีเหลือจึงเป็นการหุงข้าว แบ่งเป็นข้าวไทย กับ ข้าวญี่ปุ่น รวมทั้งช่วยกัน

จัดจาน จัดโต๊ะ แบ่งหน้าท่ีของแต่ละคน พอถึงคาบพักเท่ียง ครูใหญ่ก็

เข้ามาเป็นท่านแรก ครูใหญ่ขอลองท้ัง 3 เมนู ครูใหญ่บอกว่า อร่อยมาก 

แต่แกงเขียวหวานเผ็ดมาก พวกเราก็ลืมตัวไปท ารสชาติแบบไทย 

หลังจากนั้นก็มีอาจารย์หลายๆคนเข้ามาชิมอาหาร ส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปท่ี

มัสมั่นกันเพราะไปโฆษณาไว้ว่า “ไม่เผ็ด” ท าให้แกงเขียวหวานทาท่าจะ

เหลือเยอะกว่าอย่างอื่น ส่วนย ามีท้ังคนที่กินได้และไม่ได้ อีกสักพักถึงคิว

ของนักศึกษา เพ่ือนที่เจอใน World Café ก็เข้ามา พอหมดคาบพัก

กลางวันทุกคนก็แยกย้ายกลับไปเรียน กับข้าวเหลือ ข้าวเหลือเป็นส่วน

ใหญ่ พวกเราก็เลยได้กินของท่ีเหลือเป็นมื้อกลางวัน หลังจากนั้นก็



ช่วยกันเก็บครัว ท าความสะอาด เก็บขยะ เก็บห้อง หมดคาบ 3 พอดี ก็

หิ้วของท่ีเหลือกลับหอ  

18 พฤษภาคม 2559 - วันนี้ เป็นการสอบปิดคอร์ส ใช้เวลาสอบประมาณ 

1 ชั่วโมง และเพราะวันนี้เรียนวันสุดท้าย มื้อกลางวันเลยเป็น Goodbye 

Lunch อ.โยโคจิพาพวกเราไปกินมื้อเท่ียงกันท่ีร้านอาหารญี่ปุ่นท่ีห้าง

บนสถานี JR Hakata City โดยต้ังใจพาเรามาลองกินข้าวราดน้ าชา 

เม่ือกินข้าวเสร็จ อ.โยโคจิก็พาไปแนะน าของฝากในสถานี หลังจากนั้น

ก็เดินกลับตึกเรียน ส่วนคาบบ่ายเป็นการตรวจความพร้อมของ 

Presentation 

19 พฤษภาคม 2559 - วันนี้เป็นวันปัจฉิมนิเทศ และก็เปน็วันน าเสนอ

ผลงาน พวกเราไปถึงห้องประชุมของวิทยาลัยตอน 9 โมงครึ่ง โดยมี

เวลาซ้อมและปรับปรุงเนื้อหาก่อนจะเริ่มน าเสนอตอนบ่ายโมงครึ่ง กลุ่ม

ของฉันจับฉลากได้ล าดับที ่3 จาก 4 กลุ่ม มีครูใหญ่ หัวหน้าสาขา 

อาจารย์ฝ่ายต่างๆเข้ามาดู ทุกกลุ่มก็ได้รับค าชมจากอาจารย์ว่างานดี มี

ความน่าสนใจ และครูใหญ่กับอาจารย์ทุกคนก็อยากให้เรากลับมาท่ี

วิทยาลัย ASO อีก หลังจบการน าเสนอ ก็เป็นพิธีจบการศึกษาส าหรับ

โครงการระยะส้ัน Aso-juku ท่ีพวกเราได้เข้าร่วมมาตลอด 37 วัน ทุก

คนได้รับใบประกาศนียบัตร และค าอ าลารวมท้ังค าอวยพรจากครูใหญ่ 

สุดท้ายก็มีการถ่ายรูปหมู่เป็นท่ีระลึก เมื่อเสร็จพิธีมอบประกาศนียบัตร ก็

ชวนคุณโยโคจิ อ.มัตสึโมโตะ ราระ และนศ.คนไทยท่ีเรียนที่ ASO ท้ัง

รุ่นพ่ีและรุ่นน้องไปกินมื้อเย็นกันท่ี MK ท่ีห้าง ACROS แถวๆย่านเทน

จินเพ่ือฉลองปิดคอร์ส 

20 พฤษภาคม 2559 - วันนี้เป็นวันหยุด 1 วันก่อนกลับ เป็นวันท่ีให้ทุก

คนเตรียมจัดของและท าความสะอาด คุณโยโคจิจะเข้ามาตรวจห้องตอน



บ่าย 3 โมง ตอนเช้าก็ได้ดูดฝุ่นไปรอบหนึ่งก่อนจะออกไปซื้อของฝากท่ี

สถานีฮากาตะตอนบ่ายกว่าๆ และตรงกลับหอตอนประมาณบ่าย 2 โมง

ครึ่ง เพ่ือให้คุณโยโคจิตรวจห้อง ระหว่างรอคุณโยโคจิมาตรวจก็ตากผ้า 

ขัดห้องน้า เก็บของออกจากลิ้นชัก หลังจากตรวจห้องเสร็จ พ่ีวิท รุ่นพ่ี

คนไทยท่ีอยู่ในหอพาพวกเราไปซื้อของที่ย่านนาคาสึ-คาวาบาตะ ชื่อ

ห้าง Don Quijote เป็นห้างท่ีรับ Tax-Free โดยปั่นจักรยานจากหอไป 

ซื้อของเสร็จก็ตรงกลับหอ เคลียร์มาม่าท่ีหิ้วมาเป็นมื้อเย็น ก่อนจะลงมือ

จัดกระเป๋า  

21 พฤษภาคม 2559 – ตอนเช้าเก็บฟูก เก็บท่ีนอน เก็บอุปกรณ์ที่ยืมท่ี

หอใช้มารวมกันท่ีห้องโถง และลากกระเป๋ามานั่งรอเวลา พออ.โยโคจิมา

เช็คห้องเรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางออกจากหอไปสนามบินด้วยรถของอ.

คาเมยะ พอถึงสนามบินก็ท าการเช็คอิน พ่ีวิทตามมาส่งด้วย ก็ถ่ายรูปหมู่

กันอีกรอบก่อนจะกลับ ไปที่เกทตอนเวลา 11 โมง 5 นาทีตามเวลา

ประกาศขึ้นเครื่อง ซึ่งต้องขึ้นรถบัสของสนามบินต่อไปยังเครื่องบิน 

เครื่องออกตอนประมาณ 11 โมง 40 นาที และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

เวลาประมาณ บ่าย 3 โมง 15 นาท ีเป็นอันจบโครงการ Aso-juku เมือง

ฟุกุโอกะ ระยะเวลา 37 วัน 


