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บนัทึกการเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวฒันธรรม ภาคฤดรู้อนท่ีญ่ีปุ่ น ปี 2560 
ท่ีเมือง อาโอโมริ (Aomori) ประเทศญ่ีปุ่ น 

ระหว่างวนัท่ี 1-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 4 สปัดาห์ 
 

ก่อนออกเดนิทาง 
 ก่อนออกเดนิทางรูส้กึตื่นเตน้และกงัวลบา้งเลก็น้อยทีจ่ะไดไ้ปต่างประเทศ และประเทศญีปุ่น่เป็น
ครัง้แรก จงึไดศ้กึษาและเตรยีมความพรอ้มในการไปประเทศญีปุ่น่ และทราบแคว่า่จงัหวดัอาโอโมร ิ               
ขึน้ชื่อเรื่องแอปเป้ิลเพยีงเทา่น้ี 
 
วนัทีม่าถงึอาโอโมร ิ
 ก่อนจะเขา้สูจ่งัหวดัอาโอโมรนิัน้ ไดน้ัง่เครื่องบนิจากสนามบนิสุวรรณภมู ิไปยงัสนามบนิฮาเนะดะ
ทีโ่ตเกยีวก่อน โดยใชเ้วลาประมาณ 6 ชัว่โมงในการเดนิทางจากประเทศไทย เพือ่ต่อเครื่องบนิไปยงั
จงัหวดัอาโอโมร ิซึง่เวลาต่อเครื่องบนินัน้มเีวลาไมม่ากจงึท าใหพ้วกผมนัน้เรง่รบีกนัเป็นอยา่งมาก 
จากนัน้กเ็ดนิทางไปยงัสนามบนิอาโอโมร ิใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง เมื่อถงึกม็นีกัศกึษาจากทาง
มหาวทิยาลยัมารอรบั และเดนิทางไปยงั Aomori chou gakuin university ซึง่เมื่อออกจากสนามบนิ สิง่ที่
ผมรูส้กึแตกต่างจากประเทศไทยคอื อากาศทีอ่าโอโมรนิัน้หนาวเยน็มาก จนเดนิทางมาถงึมหาวทิยาลยั 
ทางอาจารยก์ไ็ดช้ีแ้จงเรื่องการอยูห่อ การใชช้วีติอยูใ่นเมอืง กฏระเบยีบ และเวลาเปิดปิดของหอพกั 
จากนัน้ทางอาจารยไ์ดพ้าไปหอ้งพกัทีจ่ะอยูก่นั และเกบ็สมัภาระ จดัเตยีงนอน จากนัน้ทางมหาวทิยาลยั 
กไ็ดพ้าไปกนิเน้ือยา่งบุฟเฟต่ ์มเีน้ือมอีาหารหลากหลายมาก การป้ิงนัน้บางทกีม็ไีฟลุกกก็ลา้ๆกลวับา้ง 
เมื่อกนิเสรจ็กเ็ดนิทางกลบัมหาวทิยาลยั ซึง่ทางมหาวทิยาลยักม็พีธิตีอ้นรบัพวกเรา ซึง่ไดเ้จอกบัผอ.   
และอาจารยท์ีส่อน และกไ็ดพ้ายแอปเป้ิล น ้าแอปเป้ิล และเอกสารเกีย่วกบัมหาวทิยาลยั จากนัน้กไ็ด ้         
เดนิส ารวจ และไดไ้ปซือ้ของใชต้่างๆทีห่า้ง ซึง่วนัแรกๆยงัไมช่นิท าใหม้เีหน่ือยในการเดนิ เพราะตอนอยู่
ประเทศไทยนัน้ไมไ่ดเ้ดนิไดไ้กลขนาดน้ี ตกเยน็กม็อีากาศทีห่นาวเยน็กวา่เดมิ ท าใหรู้ส้กึล าบากบา้งใน
การเดนิกลบั 
 
สภาพแวดลอ้ม 
 เมื่อมาถงึทีน่ี่สิง่ทีแ่ตกต่างจากไทยคอืความเป็นระเบยีบ ไดเ้หน็คลองทีน่ ้าใส และไมม่ขียะตามราย
ทางมากนกั เพราะขยะทีน่ี่ตอ้งแยกตามประเภท การขา้มถนนจะตอ้งรอสญัญาณการขา้มถนนถงึจะขา้ม



นาย กนัต์ธีร์ เจริญเศรษฐศลิป์ 59122040-5 MT 

ได ้ท าใหรู้ส้กึปลอดภยัในขา้มถนนทีน่ี่ แต่มบีางชว่งทีผ่มอาจไมช่นิกบัอากาศหนาวท าใหม้ชีว่งหน่ึงท าให้
รูส้กึเป็นหวดั และเจบ็คอบา้ง บางวนักม็ลีมแรงกว่าทีป่ระเทศไทยมาก บางวนักร็อ้น ซึง่กอ็ากาศ
ผลดัเปลีย่นสลบักนัเป็นเชน่น้ีในบางวนั 
 
เรยีนภาษาญีปุ่น่ชว่งแรก 
 อาทติยแ์รกทีเ่รยีนนัน้ ก่อนไปเรยีนตอนบา่ยกไ็ดไ้ปเยีย่มชมโรงเรยีนอนุบาลของมหาวทิยาลยั ซึง่
คุณครอูนุบาลกใ็หก้ารตอ้นรบั จากนัน้ไปชมหอ้งเรยีนของโรงเรยีนอนุบาล และไดพ้บเจอเดก็ๆอนุบาล
ดว้ย ซึง่ตอนเชา้เดก็ๆจะออกมาวิง่เลน่กนั และเตน้กายบรหิารกนัตอนเชา้ เดก็ๆอนุบาลกน่็ารกัและไม่
เกรงกลวัพวกเรา จากนัน้กไ็ปกนิขา้วกลางวนัทีห่อ้งอาหาร การสัง่อาหารกลางวนัทีห่อ้งอาหารนัน้ 
จะตอ้งหยอดเหรยีญและกดเมนูอาหาร เพือ่ใหแ้มค่า้ท าตามเมนูทีเ่ราไดเ้ลอืก จากนัน้กเ็ป็นชัว่โมงเรยีน
ภาษาญีปุ่น่ซึง่กไ็ดแ้นะน าตวั และอาจารยท์ีส่อนกไ็ดช้ีแ้จงเน้ือหากเ็รยีนการสอนทีจ่ะไดเ้รยีนกนัตลอด
โครงการ ชว่งน้ีจะมโีกลเดน้วคีของญีปุ่น่ซึง่เป็นวนัหยดุยาวของคนญีปุ่น่ อาจารยก์ไ็ดส้ ัง่งานใหไ้ป
สมัภาษณ์คนญีปุ่น่ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆทีท่างมหาวทิยาลยัจะพาไปกบัทวัร ์และจะตอ้งมาน าเสนอ
ในชัว่โมงเรยีนถดัไป ซึง่กไ็ดแ้บง่กลุม่ละสถานที ่ 
 
ชว่งโกลเดน้วคี 
 ชว่งน้ีกจ็ะไดไ้ปเยีย่มชมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆกบัทวัร ์ในจงัหวดัอาโอโมร ิในวนัแรกนัน้พวกเรา
ไดไ้ปเมอืงฮโิรซะกซิึง่ขึน้ชื่อเรื่องประสาท ซึง่เมื่อไปถงึกไ็ดไ้ปดกูารยอ้มผา้ และกไ็ดย้อ้มผา้จรงิๆดว้ย 
สถานทีก่เ็ป็นบา้นโบราณเลก็ ขา้งในกข็ายผา้ทีย่อ้มแลว้กบัมสีว่นหอ้งทีใ่ชย้อ้ม ซึง่ทางเจา้ของกอ็ธบิาย
ขัน้ตอนการยอ้มผา้ของคนทีน่ี่ใหพ้วกเราฟงักนั ซึง่กจ็ะมนีกัศกึษาไทยทีม่าแลกเปลีย่นมาแปลใหเ้ราฟงั
อกีท ีท าใหพ้วกเราไดเ้ขา้ใจเกีย่วกบัยอ้มผา้มากขึน้ หลงัจากนัน้กไ็ดไ้ปรบัประทานอาหารกลางวนัที่
หมูบ่า้นเนบตูะ ซึง่ตามทางกม็ขีองแปรรปูจากแอปเป้ิลมากมาย เชน่ แอปเป้ิลอบกรอบ และไอศครมีแอป
เป้ิล จากนัน้กไ็ปชมพพิธิภณัฑเ์นบตูะ ซึง่เป็นศลิปะ วฒันธรรม ของจงัหวดัอาโอโมร ิกม็กีารเตน้เพลง
พืน้บา้น และชมการตกีลอง จากนัน้กเ็ดนิไปยงัประสาทฮโิรซาก ิชมซากุระทีก่ าลงับานในชว่งน้ี และ
ประสาท แต่ตวัประสาทชว่งน้ีปิดซ่อมเลยไมไ่ดเ้หน็ตวัประสาทจรงิๆ จากนัน้เดนิทางกลบัมหาวทิยาลยัใน
ตอนเยน็ 
 ในวนัทีส่องนัน้ กไ็ดไ้ปพพิธิภณัฑซ์นัไนมรูะ ไดท้ ากจิกรรมขดัหนิเป็นสรอ้ย จากการท าเมื่อยอยู่
เหมอืนกนั จากนัน้กไ็ปชมหมูบ่า้นโบราณทีเ่ป็นกระทอ่ม ชมมรดกโลก จากนัน้กไ็ดไ้ปรบัประทานอาหาร
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กลางวนั หลงัจากนัน้ไดไ้ปชมวดั ชมพระพทุธรปูองคใ์หญ่บนภเูขา และชมโบสถ ์ซึง่โบสถน้ี์ทางเจา้
อาวาสกไ็ดเ้ปิดใหพ้วกเราไดช้มเขา้ในโบสถเ์ป็นพเิศษ เพราะปกตเิขาจะไมเ่ปิดใหค้นทัว่ไปชม หลงัจาก
นัน้กไ็ดเ้ดนิทางไปยงัพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า และกไ็ดส้มัภาษณ์คนญีปุ่น่เกีย่วอาหารไทยและอาหารญีปุ่น่ 
เน่ืองจากวนัน้ีเป็นควิของกลุม่ผม ไดช้มปลาหลายสายพนัธุต์่างๆมากมาย จากนัน้ไปชมโลมาโชว ์ซึง่
ปลาโลมาเก่งมากๆ เป็นโชวท์ีด่ไูดอ้ยา่งสนุกสนาน หลงัจากนัน้กเ็ดนิทางกลบัมหาวทิยาลยั 
 ในวนัทีส่ามน้ีจะไดเ้ขา้เมอืงอาโอโมรโิดยการนัง่รถเมลเ์ขา้ไปลงทีส่ถานีรถไฟอาโอโมร ิรถเมลท์ีน้ี่
จะเกบ็คา่โดยสารตามระยะทาง เมื่อขึน้ไปกเ็ดนิไปหยอดเหรยีญทีห่น้ารถ เมื่อถงึทีก่ไ็ดเ้ขา้ไปชม
พพิธิภณัฑไ์ปดศูลิปะ วฒันธรรม ของคนในจงัหวดัอาโอโมร ิจากนัน้ไดไ้ปเดนิเลน่ในเมอืง ชมการแสดง
เทศกาลกลางเมอืง เน่ืองจากเป็นชว่งโกลเดน้วคี ท าใหใ้นเมอืงมกีารแห ่การแสดงต่างๆมากมาย ซือ้ของ 
หาของกนิ อาหารกลางวนั และของฝาก  เมื่อถงึตอนเยน็กไ็ดเ้ดนิทางกลบัมหาวทิยาลยั 
 ในวนัทีส่ ี ่กไ็ดไ้ปทะเลสาบโทวะดะ ซึง่การเดนิไปยงัทีน่ี่นัน้ คอ่นขา้งไกลและทางคดเคีย้วเป็น
อยา่งมาก ซึ่งเมื่อไปถงึกไ็ดข้ึน้เรอื ชมบรรยากาศในทะเลสาบ ซึง่น ้าใสและธรรมชาตสิมบรูณ์มาก แต่ใน
วนัน้ีอากาศคอ่นขา้งหนาวกวา่ทีม่หาวทิยาลยัพอสมควร ระหวา่งทางกไ็ดเ้หน็หมิะเป็นครัง้แรกกค็อ่นขา้ง
ตื่นตาตื่นใจอยู ่จากนัน้กนิอาหารกลางวนั ซือ้ของฝาก และไดไ้ปเดนิปา่ ชมน ้าตก ซึง่ปา่ทีไ่ปธรรมชาติ
สมบรูณ์ น ้าในล าธารกใ็ส แต่ตอนเดนิกค็อ่นขา้งเดนิยาก หลงัจากนัน้กไ็ปชมหมิะทีห่นามาก การเดนิบน
หมิะกม็คีวามล าบากพอสมควร จากนัน้เมื่อถงึเวลา กไ็ดเ้ดนิทางกลบัมหาวทิยาลยั 
 
การเรยีนภาษาญีปุ่น่ชว่งกลาง 
 หลงัจากเทศกาลโกลเดน้วคี กไ็ดก้ลบัมาเรยีนภาษาญีปุ่น่กนัต่อ ไดน้ าเสนอเรื่องเกีย่วกบัเรื่องทีไ่ป
สมัภาษณ์คนญีปุ่น่จากสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ ช่วงน้ีกจ็ะไดพ้บปะกบันกัศกึษาญีปุ่น่ และนกัศกึษาทีม่า
แลกเปลีย่นจากประเทศต่างๆ ซึง่พวกเรากไ็ดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์เรือ่งต่างๆกนั ไดฝึ้กพดู
ภาษาญีปุ่น่กนั ไดแ้นะน าตวักนั สว่นใหญ่ชว่งน้ีจะเรยีนเรื่องการใชช้วีติกบัชาวเกษตรกรชาวญีปุ่น่ เลยได้
ฝึกและเรยีนรูค้ าศพัทท์ีจ่ะไดไ้ปใชช้าวเกษตรกร และมารยาทในการไปอยูก่บัชาวญีปุ่น่ ชว่งน้ีกไ็ดรู้ถ้งึ
กจิกรรมในแต่ละวนัของนกัศกึษาชาวญีปุ่น่ วา่ในแต่ละวนัเขาท ากจิกรรมอะไรกนับา้ง ซึง่บางเรื่องก็
เหมอืนกบันกัศกึษาชาวไทย บางเรื่องกแ็ตกต่างอยูพ่อสมควร และไดพ้บกบัคนญีปุ่น่จรงิๆ ในบางวนัได้
ไปเรยีนวธิกีารชงชา เขยีนพูก่นัโชโดดว้ย 
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FSA Party 
 งานน้ีเป็นงานทีต่อ้นรบันกัศกึษาชาวต่างชาต ิซึง่กไ็ดช้มการแสดงจากประเทศต่างๆ ชม
คอนเสริต์ของชมรมมหาวทิยาลยั ชมการแสดงจากชมรมต่างๆในมหาวทิยาลยั บรรยากาศในงานกม็ี
ความอบอุน่ไดร้บัการตอ้งรบัอยา่งด ีและไดเ้ลน่เกมสต์อบค าถาม OX ใครตอบผดิกต็กรอบ ไดช้นะรอบ
สุดทา้ยกไ็ดข้องรางวลั ภายในงานกม็อีาหารชาตติ่างๆมากมาย มทีัง้แกงเขยีวหวาน โรต ีและอื่นๆอกี
มากมาย 
 
Farm stay 
 ในชว่งน้ีจะไมอ่ยูม่หาวทิยาลยั 3 วนั ไดไ้ปอาศยัอยู่กบัคนญีปุ่น่ ในวนันัน้ไดเ้ดนิทางไปเมอืงคุโรอิ
ช ิไดพ้บเจอกบัทา่นนายกเทศมนตรทีีไ่ดจ้ดังานตอ้นรบัพวกเรา และไดข้องแจกจากทา่นดว้ย จากนัน้ก็
ไดเ้ดนิชมเมอืงคุโรอชิ ิชมรา้นขายรองเทา้บตูกนัหมิะ และชมรา้นเหลา้ทีแ่ต่ละรา้นมปีระวตัแิละเก่าแก่ 
จากนัน้ไดไ้ปทานขา้วทีโ่รงอาบน ้าเก่าทีป่จัจุบนักลายเป็นรา้นอาหารไปแลว้ หลงัจากกนิขา้วเสรจ็ คณุแม่
จากบา้นต่างๆมารบัพวกเรา บา้นอาศยักลุม่ละ 3-4 คน และกม็รีุน่พีจ่ากมหาวทิยาลยัมาชว่ยคุยดว้ย เมื่อ
ไปถงึกไ็ดเ้กบ็ของ และไดก้นิแอปเป้ิล น ้าแอปเป้ิลเตรยีมให ้และคุณแมค่ณุพอ่ กช็วนพวกเราคุยดว้ย
ตลอด หลงัจากนัน้กไ็ดไ้ปเดด็ดอกแอปเป้ิล ซึง่แอปเป้ิลในชว่งน้ีจะยงัเป็นดอกอยู ่บางชว่งกม็ฝีนตกลง
บา้งเลก็น้อย จากนัน้กก็ลบับา้นและปลกูพรกิหยวก และมะเขอืมว่งทีส่วนหลงับา้น ในตอนเยน็ไดป้ิ้งบาร์
บคีวิกนิกนัขา้งนอกบา้น อากาศขา้งนอกกห็นาวเยน็ และฝนตก ลมแรงมาก แต่กก็นิกนัไดอ้ยา่งไม่มี
ปญัหา และจากนัน้ไดไ้ปออนเซน็อาบน ้า ซึง่เป็นครัง้แรกของผม 
 ในวนัทีส่อง กไ็ดไ้ปท างานประดษิฐ ์ท าขนมรว่มกนักบับา้นอื่นๆ บรรยากาศกอ็บอุ่นทุกคนเป็น
กนัเอง จากนัน้ไดไ้ปรว่มพธิชีงชา ไดใ้สชุ่ดยกูาตะเขา้รว่มพธิ ีชมพพิธิภณัฑเ์ครื่องป ัน้ดนิเผาโบราณ 
จากนัน้กก็ลบับา้นและไปซือ้ของกบัคุณแมท่ีซุ่ปเปอรม์าเกต็ซือ้ของท าอาหารตอนเยน็ อาหารเยน็ทีคุ่ณ
แมท่ าใหก้นิคอื ซูช ิมาก ิและกไ็ดคุ้ยกบัคุณพอ่คุณแมเ่รื่องต่างๆเรื่องประเทศไทยบา้ง เรื่องรถยนตบ์า้ง 
หลงัจากนัน้กไ็ปออนเซน็ อาบน ้า 
 วนัทีส่าม ตอนเชา้คุณแมก่ไ็ดพ้าไปสวนแอปเป้ิลบนภเูขา คุณพอ่กไ็ดไ้ปดว้ย และไดข้บัรถไถหญา้ 
ไถพวกหญา้ใหส้ัน้ลง จากนัน้กเ็ดนิทางกลบัไปยงัโรงอาบน ้าเดมิและกอ็ าลาคุณพอ่คุณแม ่ในตอนนัน้รูส้กึ
อบอุน่มาก จากนัน้กไ็ดไ้ปศูนยว์จิยัแอปเป้ิล โรงงานคดัแอปเป้ิล และชอ็ปป้ิงซือ้ของจากนัน้เดนิทางกลบั
มหาวทิยาลยั 
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การเรยีนภาษาญีปุ่น่ชว่งทา้ย 
 ไดเ้ขยีนกลอนไฮคุ ทีไ่ดแ้ต่งมาแลว้ ไดเ้ตรยีมพรอ้มการน าเสนองาน ท าผลงานต่างๆทีไ่ดม้าจาก
การไดม้าเรยีนรูก้ารใชช้วีติทีญ่ีปุ่น่ ในชว่งน้ีกจ็ะมวีนัหน่ึงไดไ้ปรอ้งเพลงใหก้ าลงัใจใหก้บัคนชราทีบ่า้นพกั
คนชรา คนชราทีน่ี่จะมคีนดแูลใกลช้ดิ คนชราทีน่ี่สว่นใหญ่ไมต่อ้งการใหล้กูหลานตอ้งมาเดอืดรอ้นดแูล
ตน เลยยา้ยมาอยูบ่า้นพกัคนชรา จากนัน้กจ็ะไดเ้รยีนเกีย่วกบัการน าเสนอ ซอ้มน าเสนอ และท าผลงาน 
หาขอ้มลูเตรยีมน าเสนอขอ้มลู ขอ้มลูกจ็ะมเีกีย่วกบัฟารม์สเตย ์อาหาร และเวลาของนกัศกึษาญีปุ่น่ เมื่อ
หาไดเ้สรจ็กน็ ามาเขยีนลงในกระดาษแผน่ใหญ่ และกเ็ตรยีมน าเสนอในสปัดาหส์ุดทา้ยต่อไป 
 
ชว่งสปัดาหส์ุดทา้ย 
 ไดไ้ปเยีย่มชมโรงเรยีนมธัยมปลายในชว่งบา่ย และยงัไดร้ว่มพธิชีงชา เขยีนพูก่นัโชโดดว้ย 
จากนัน้ทางอาจารยโ์รงเรยีนกไ็ดพ้าไปชมสว่นต่างๆภายในโรงเรยีน นกัเรยีนทีน่ี่กบัอาจารยก์ไ็ดใ้หก้าร
ตอ้นรบัพวกเราอยา่งด ีพวกเรากไ็ดฟ้้อนร าใหน้กัเรยีนญีปุ่น่ชมดว้ย ทางนกัเรยีนญี่ปุน่กไ็ดใ้หค้วามสนใจ
กบัพวกเราเป็นอยา่งด ี 
 ในวนัก่อนกลบัประเทศไทย กไ็ดน้ าเสนอผลงานทีไ่ดท้ ามา ตอนเชา้จะเป็นการซอ้มก่อนจะ
น าเสนอจรงิในชว่งบา่ย ซึง่ในตอนบา่ยทีน่ าเสนอ กอ็าจมเีกรง็ๆกลวัๆ ไมม่ัน่ใจบา้ง แต่กผ็า่นไปไดด้ว้ยด ี
ตอนเยน็ไดไ้ปรบัประทานอาหารทีโ่รงแรม รว่มงานเลีย้งอ าลา มทีัง้นกัศกึษาญีปุ่น่ ผอ. มารว่มเลีย้งสง่กนั
ดว้ย ในงานกจ็ะมกีารแจกรางวลัต่างๆ และคุยกบันกัศกึษาญีปุ่น่ 
 วนัสุดทา้ย เป็นวนัทีต่อ้งเกบ็ของ เกบ็หอ้ง และท าความสะอาดหอ้งพกัก่อน และจากนัน้ตอนเยน็ก็
ไดร้บัประทานอาหารทีร่า้นอาหาร ก่อนทีจ่ะไปสนามบนิเพื่อเดนิทางกลบัประเทศไทย ซึง่ตอนกลบัมคีุณ
พอ่และคุณแมช่าวเกษตรกร เดนิทางมาสนามบนิสง่พวกเราเดนิทางกลบั รูส้กึซาบซึง้มาก และเป็น
ประสบการณ์ทีด่มีาก จากนัน้กเ็ดนิทางมายงั สนามบนิฮาเนะดะโตเกยีว จากนัน้กเ็ดนิต่อไปยงัประเทศ
ไทย 
 
 โครงการน้ีเป็นโครงการทีท่ าใหผ้มไดป้ระสบการณ์มากมาย และไดรู้จ้กัหลายสิง่หลายอยา่งใน
ประเทศญีปุ่น่ ทีไ่มส่ามารถอธบิายไดห้มด อยากใหค้นอื่นๆมาเขา้รว่มโครงการและสมัผสัประสบการณ์
เหลา่น้ีครบั 


