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บันทึกการเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนท่ีญี่ปุ่น ปี 

2559 

ท่ีเมืองอาโอโมริ (AOMORI) 

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

 

ก่อนออกเดินทาง 

 อาโอโมริ เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงด้านแอปเปิ้ลในประเทศญี่ปุ่น ก่อนออก

เดินทางผมก็รู้จักเมืองอาโอโมริเพียงเท่านี้ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้ง

แรกท่ีผมได้เดินทางไปญี่ปุ่น ซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าเมื่อเดินทางมาถึงจะไดเ้จอ

อะไรบ้าง ซึ่งก็รู้สึกต่ืนเต้นกับสิ่งท่ีจะได้พบเจอ 

 

เข้าสู่เมืองอาโอโมริ 

 หลังจากการเดินทางกว่าสิบชั่วโมงจากสนามบินสุวรรณภูมิ ในท่ีสุดก็

เดินทางมาถึงสนามบินอาโอโมริ สิ่งแรกท่ีรู้สึกได้ถึงความแตกต่างจาก

ประเทศไทยคืออากาศ เนื่องจากอาโอโมริเป็นเมืองทางตอนเหนือของ

ประเทศญี่ปุ่น แม้จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม ก็ยังมีอากาศเย็น ประมาณสิบ

องศาเซลเซียส ซึ่งในอาคารต่างๆท่ีประเทศไทยจะมีการเปิด

เครื่องปรับอากาศให้เย็น ช่วงนี้ท่ีญี่ปุ่นในอาคารจะมีการเปิดเครื่องท า

ความร้อนแทน เป็นสิ่งท่ีไม่น่าพบเห็นได้ในประเทศไทย ซึ่งเมื่อออกจาก

เกทที่สนามบิน ก็มีนักศึกษาญี่ปุ่นจาก Aomori Chuo Gakuin University 

มารับขึ้นรถบัสเพ่ือลงเขาเข้าสู่มหาวิทยาลัย ซึ่งเหมือนรถบัสจะมีปัญหา

บางอย่าง แต่ก็เดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัย 

 

ห้องพัก 
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 เม่ือเดินทางเข้าสู่บริเวณมหาวิทยาลัย ก็ได้มีการแจกเอกสารและ

อธิบายถึงตารางกิจกรรม กฎระเบียบ และแนะน าตัวกัน ซึ่งผู้ดูแลโครงการ

ในครั้งนี้คือคุณโนโระ หากมีความต้องการหรือมีปัญหาอะไร สามารถ

ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ มีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นหลายคนมาร่วมพูดคุย 

รวมถึงนึกศึกษาไทยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ คอยเป็นคนช่วย

สื่อสารภาษาญี่ปุ่นให้หากมีปัญหาในการสื่อสาร หลักจากนั้นก็แยกย้ายเข้า

สู่ห้องพักของตนเอง ซึ่งทราบมาว่าท่ีพักของ TNI ในปีนี้ เป็นห้องท าใหม่

ยังไม่มีคนเคยใช้มาก่อน ซึ่งเป็นท่ีบริเวณหอพักนักศึกษาชั้นสองท้ังชั้น มีท่ี

พักห้าห้อง พักได้ห้องละส่ีคน ห้องน้ าและห้องอาบน้ าชาย-หญิงอย่างละ

สองห้อง ซึ่งที่บริเวณนี้ เป็นพ้ืนท่ีของ TNI ท้ังหมด จึงท าให้ไม่มีคนอื่นเข้า

มาใช้พ้ืนที่ส่วนนี้ 

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงแรก 

 เนื่องจากช่วงท่ีพวกผมไปญี่ปุ่น เป็นช่วงก่อนวันโกลเด้นวีคซึ่งเป็น

ช่วงหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่นพอดี จึงได้เข้าห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเพียง

คาบเดียวก่อนหยุดยาว ซึ่งก็ได้รับมอบหมายงานในการสัมภาษณ์คนญี่ปุ่น

ตามสถานท่ีต่างๆท่ีจะไปเยี่ยมชมกันในช่วงหยุดยาว และน ามาอธิปราย

หน้าห้องในคาบเรียนต่อไป รวมถึงการเขียนไดอารี่รายวัน ซึ่งต้องเขียน

ทุกวันจนจบโครงการ ซึ่งหลังจากจบคาบเรียนแรกก็มีการพาชมทัศนศึกษา

โรงเรียนอนุบาลในมหาวิทยาลัย ซึ่งก็ได้เรียนรู้แนวคิดของคนญี่ปุ่นต่อ

สถาบันการเรียนรู้อนุบาลหลายอย่าง หลังจากนั้นก็เป็นงานต้อนรับเปิด

โครงการ ซึ่งก็ได้มีเจ้าของมหาวิทยาลัย อาจารย์ใหญ่ และอาจารย์สอน

ภาษาชาวญี่ปุ่นมาแนะน าตัวให้รู้จักกัน 

 

โกลเด้นวีค เท่ียวชมเมืองอาโอโมริ 
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 ช่วงวันหยุดยาว ทางมหาวิทยาลัยก็ได้พาชมสถานท่ีและท ากิจกรรม

ต่างๆในเมืองอาโอโมริ อาทิ การย้อมผ้าในหมู่บ้านเนบุตะ ซึ่งเป็นการย้อม

ผ้ากับเชื้อราที่ต้องเลี้ยงดูเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการท าให้สีติด ได้รู้จัก

เทศกาลเนบุตะซึ่งเป็นเทศกาลท่ีมีชื่อเสียงของเมืองอาโอโมริ การเยี่ยมชม

ปราสาทฮิโรซากิ การชมดอกซากุระ การเยี่ยมชมซันไนมารุยามะ หรือ

เมืองสถานท่ีขุดสิ่งโบราณในเมืองอาโอโมริ การขัดหินปูนเพื่อท าเครื่องราง

ท่ีเรียกว่ามากะทามะ การชมโชวะไดบุทสึ ซึ่งเป็นวัดท่ีสร้างเพื่อระลึกถึง

วีรบุรุษท่ีต่อสู้เพ่ือปกป้องประเทศญี่ปุ่น การชมการแสดงโลมาของพิพิธ

ภันฑ์สัตว์น้ าอาซามุชิ และการชมเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในชินมาจิบริเวณ

ใกล้สถานีอาโอโมริ ซึ่งทุกส่ิงท่ีได้ชมเป็นสิ่งที่น่าต่ืนตาต่ืนใจมาก เพราะไม่

สามารถหาชมได้ท่ีอื่น 

 

ช่วงหลังโกลเด้นวีค 

 เม่ือกลับมาจากการเท่ียวชมส่ิงต่างๆในเมืองอาโอโมริ ก็ได้มีการอธิป

รายผลจากการสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นตามสถานที่ต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่น ส่ง

การบ้านไดอารี่ และได้มีการเรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมการบ้านทั้งข้อเขียน

และการฟัง ซึ่งเป็นไฟล์เสียงส่งผ่านอีเมลล์ หลังจากคาบเรียนช่วงบ่ายก็ได้

ฝึกการเขียนพู่กัน และช่วงเย็นก็ได้เข้าร่วมทาโกะยากิปาร์ตี้กับนักเรียน

ญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการท าทาโกยากิ พูดคุย 

และรับประทานกันในห้องครัวของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นเป็นช่วง

วันหยุดสัปดาห์ ก็ยังมีการพาไปเท่ียวชมยอดเขาฮาโกดะ ซึ่งหิมะยังละลาย

ไม่หมด จากนั้นจึงเดินเรียบล าธารและน้ าตกบริเวณโออิราเสะไปจนถึง

ทะเลสาบโทวาดะ และนั่งเรือชมรอบทะเลสาป และปล่อยให้พักบริเวณมหา

วิทยาหนึ่งวัน เพื่อเตรียมพร้อมกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไป 
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ช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นหลัก 

 หลังจากได้ท่องเท่ียวกันมาหลายวัน ก็เข้าสู่ช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่น

ต่อเนื่อง ซึ่งก็ได้มีการสอนค าศัพท์และรูปประโยคต่างๆในภาษาญี่ปุ่น โดย

ในชั่วโมงเรียนก็จะมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วยเป็นผู้ช่วยอาจารย์ ซึ่ง

วิธีการสอนของอาจารย์แต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป มีท้ังการเล่า

ประสบการณ์ การพูดประกอบเอกสาร การสอนแบบใช้กระดานขาว 

นอกจากนี้ยังมีการซ้อมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นเพ่ือเตรียมไปร้องให้กับ

บ้านพักคนชราในบริเวณมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งในแต่ละวันก็มีการบ้านซึ่งก็

ต้องส่งรายวัน รวมถึงไดอารี่ที่ต้องเขียนทุกวัน หลังจากนั้นก็เป็นการสอน

ค าศัพท์เพ่ือเตรียมตัวไปฟาร์มสเตย์กับเกษตรกรชาวญี่ปุ่น ซึ่งก็เป็นค าศัพท์

เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในบ้านชาวญี่ปุ่น การแนะน าตัว มารยาทในบ้าน รวมถึง

การขอช่วยท าสิ่งต่างๆ 

 

FSA Welcome Party 

 เป็นงานเลี้ยงต้อนรับนักเรียนต่างชาติใหม่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งพวก

ผมก็ได้ขึ้นแสดงในงานนี้ด้วยเป็นพิเศษ ในงานมีการร้องเพลง การเต้นร า

ของนักศึกษาชาติต่างๆ การรับประทานอาหารค่ า และการเล่นเกม OX ซึ่ง

เป็นการทายว่าประโยคท่ีฉายบนเวทีถูกหรือผิด หากเลือกถูกก็จะได้ทาย

ค าถามต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งผมก็เข้าร่วมเล่นและได้ท่ีรางวัลท่ีสอง เป็นผ้านอน

เย็นและพัดลมปรับอากาศ 

 

Farm Stay 

 เป็นการไปพักอาศัยท่ีบ้านเกษตรกรชาวญี่ปุ่นเมืองคุโรอิชิเป็นเวลา

สามวันสองคืน ก่อนเดินทางก็ได้ไปรับชมสวนสไตล์ญี่ปุ่น ห้องบ่มไวน์
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แอปเปิล และฟังการเล่นเครื่องดนตรีญี่ปุ่นที่เรียกว่าชามิเซน ซึ่งวันแรก

พวกผมก็ได้ลองท างานในฟาร์มแอปเปิล ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงออกดอก ไปเด็ด

ดอกแอปเปิล ซึ่งได้เรียนรู้วิธีการดูแลต้นแอปเปิ้ลท่ีนี่ ซึ่งกิ่งไม้ออกใหม่ปี

แรกจะมีผิวเรียบ ไม่เหมาะแก่การออกผล จึงจะเด็ดดอกไม้ออกจากกิ่งปี

แรกนี้ออกให้หมด ส่วนกิ่งปีสองจะเหลือดอกไว้หนึ่งดอกท่ีเป็นดอกตรง

กลาง เพ่ือให้ดอกนั้นเจริญเป็นผลได้อย่างสมบูรณ์ และลดการแย่ง

สารอาหารจากแอปเปิ้ลลูกอื่น โดยจะมีการเลี้ยงผึ้งท่ีไม่มีเหล็กในไว้ส าหรับ

การผสมดอกด้วย ถือเป็นการเกษตรที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เมื่อ

กลับไปที่บ้านเกษตรการ ก็ได้พักในห้องญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่าวะชิทสึ ได้ท าเทม

ปุระ และปูเตียงนอนที่เรียกว่าฟุตง วันท่ีสองก็ได้ลองท าพายแอปเปิล แต่ง

ชุดกิโมโน ชุดยูกาตะ ได้ย้อมผ้าอีกแบบ และรับชมการเล่นโคโตะของผู้มี

ชื่อเสียงในญี่ปุ่น และในวันสุดท้ายก็ได้พูดคุยบอกลากับเกษตรกร ขากลับ

ก็ได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยแอปเปิล และศูนย์ดูแลรักษาแอปเปิลเพื่อการ

ส่งออกขาย 

 

ช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงสุดท้าย 

 หลังจากกลับมาจากฟาร์มสเตย์ ในชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นก็จะเน้น

ไปทางการเตรียมตัวพรีเซนต์หัวข้อท่ีเลือกเกี่ยวกับสิ่งท่ีได้พบเจอต้ังแต่มา

ท่ีญี่ปุ่น ซึ่งก็แบ่งเป็นสองกลุ่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปเปิลและอาหารญี่ปุ่น ซึ่ง

เป็นกิจกรรมสุดท้ายในโครงการนี้ ก็ได้มีการเขียนกระดาษเพื่อการ

น าเสนอ การหาข้อมูล การน าเสนอ และความประทับใจของแต่ละคน ซึ่งก็

ได้เตรียมตัวกันหลายวันจนถึงวันก่อนน าเสนอของจริง ซึ่งระหว่างนั้นก็มี

การไปเยี่ยมชมบ้านพักคนชราในมหาวิทยาลัยและร้องเพลงท่ีฝึกกันมา

ต้ังแต่ช่วงแรก และการเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมปลายมินามิ ซึ่งก็ได้พูดคุย

กับนักเรียนมธัยมปลายชาวญี่ปุ่น ได้ฝึกการเขียนผู้กันขนาดใหญ่ และได้

ชมการฝึกคาราเต้ของชมรมคาราเต้ 
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การน าเสนอครั้งสุดท้าย 

 การน าเสนอครั้งสุดท้าย เป็นการน าเสนอหัวข้อท่ีได้เตรียมกันไว้ก่อน

แล้ว โดยมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและบุคลากรชาวญี่ปุ่นมาชม ซึ่งการน าเสนอ

ก็ผ่านไปได้ด้วยดี หลังจากนั้นก็เป็นการท าแบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งท่ีได้

จากโครงการ และช่วงเย็นก็มีการพาไปทานอาหารในโรงแรม มีการพูดคุย 

ให้เกียรติบัตร เป็นการปิดโครงการ หลังจากนั้นก็มีเวลาว่างหนึ่งวันก่อน

กลับ ให้แต่ละคนท าในสิ่งที่อยากท า 

 

วันสุดท้าย 

 วันก่อนกลับทุกคนก็ต้องเก็บของท าความสะอาดห้องให้เรียบร้อย

เหมือนวันแรกท่ีมาพัก หลังจากนั้นช่วงเย็นก็ได้รับประทานอาหารครั้ง

สุดท้ายกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นในภัตตาคาร หลังจากนั้นก็เดินทางสู่สนามบิน

อาโอโมริ ซึ่งก็มีเรื่องเหนือความคาดหวัง คือเกษตรกรชาวญี่ปุ่นได้มาส่ง

พร้อมให้ของฝากกลับประเทศไทยด้วย ซึ่งก็ได้คุยกัน ถ่ายรูป และบอกลา

ก่อนขึ้นเครื่องบินไปสนามบินฮาเนดะ และต่อมายังสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง

ก็ถือเป็นการจบโครงการโดยสมบูรณ์ ซึ่งพวกผมก็มีความประทับใจกับ

โครงการครั้งนี้มาก โดยไม่สามารถอธิบายเป็นค าพูดได้ ก็อยากให้ผู้ท่ี

สนใจคนอื่นๆมาลองเข้าร่วมโครงการและมาสัมผัสกับสิ่งนี้ด้วยตัวเองครับ 
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