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บันทกึการเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวฒันธรรมภาคฤดูร้อนที่ญีปุ่่น ปี 2560 

ทีเ่มืองอาโอโมริ (AOMORI) ระหว่างวนัที ่31 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

ก่อนออกเดนิทาง 

อาโอโมริ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นแอปเป้ิลในประเทศญ่ีปุ่น ก่อนออกเดินทางผมก็รู้จกัเมืองอาโอโมริและก็ไดย้นิวา่อาโอ

โมริเป็นจงัหวดัท่ีมีธรรมชาติและวฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์ดว้ยเหมือนกนั ซ่ึงท าใหรู้้สึกต่ืนเตน้กบัส่ิงท่ีจะไดพ้บเจอในเมืองอาโอโมริ 

หลงัจากการเดินทางกวา่สิบชัว่โมงจากสนามบินสุวรรณภูมิ ในท่ีสุดก็เดินทางมาถึงสนามบินอาโอโมริส่ิงแรกท่ีรู้สึกไดถึ้ง

ความแตกต่างจากประเทศไทยคืออากาศ เน่ืองจากอาโอโมริเป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่น แมจ้ะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 

ก็ยงัมีอากาศเยน็ ประมาณสิบองศาเซลเซียส ซ่ึงในอาคารต่างๆท่ีประเทศไทยจะมีการเปิดเคร่ืองปรับอากาศใหเ้ยน็ ช่วงน้ีท่ีญ่ีปุ่นใน

อาคารจะมีการเปิดเคร่ืองท าความร้อนแทน เป็นส่ิงท่ีไม่น่าพบเห็นไดใ้นประเทศไทย ซ่ึงเม่ือออกจากเกทท่ีสนามบิน ก็มีนกัศึกษาญ่ีปุ่น

จาก Aomori Chuo Gakuin University มารับข้ึนรถบสัเพื่อเขา้สู่มหาวทิยาลยั 

 

ห้องพกั 

เม่ือเดินทางเขา้สู่บริเวณมหาวทิยาลยั ก็ไดมี้การแจกเอกสารและอธิบายถึงตารางกิจกรรม กฎระเบียบ และแนะน าตวักนั หาก

มีความตอ้งการหรือมีปัญหาอะไร สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได ้มีนกัศึกษาชาวญ่ีปุ่นหลายคนมาร่วมพดูคุยรวมถึงนึกศึกษาไทย

ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัน้ี คอยเป็นคนช่วยส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นใหห้ากมีปัญหาในการส่ือสาร หลงัจากนั้นก็แยกยา้ยเขา้สู่หอ้งพกั

ของตนเอง ซ่ึงทราบมาวา่ท่ีพกัของ TNI ในปีน้ี เป็นหอ้งท าใหม่  ซ่ึงเป็นท่ีบริเวณหอพกันกัศึกษาชั้นสองทั้งชั้น มีท่ีพกัหา้หอ้ง พกัได้

หอ้งละส่ีคน หอ้งน ้ าและหอ้งอาบน ้ าชาย-หญิงอยา่งละสองหอ้ง ซ่ึงท่ีบริเวณน้ี เป็นพ้ืนท่ีของ TNI ทั้งหมด จึงท าใหไ้ม่มีคนอ่ืนเขา้มาใช้

พ้ืนท่ีส่วนน้ี 

 

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่ นช่วงแรก 

เน่ืองจากช่วงท่ีพวกผมไปญ่ีปุ่น เป็นช่วงก่อนวนัโกลเดน้วคีซ่ึงเป็นช่วงหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่นพอดี จึงไดเ้ขา้หอ้งเรียน

ภาษาญ่ีปุ่นเพียงคาบเดียวก่อนหยดุยาว ซ่ึงก็ไดรั้บมอบหมายงานในการสมัภาษณ์คนญ่ีปุ่นตามสถานท่ีต่างๆท่ีจะไปเยีย่มชมกนัในช่วง

หยดุยาว และน ามาพีเซน้หนา้หอ้งในคาบเรียนต่อไป รวมถึงการเขียนไดอาร่ีรายวนั ซ่ึงตอ้งเขียนทุกวนัจนจบโครงการ ซ่ึงหลงัจากจบ

คาบเรียนแรกก็มีการพาชมทศันศึกษาโรงเรียนอนุบาลในมหาวทิยาลยั ซ่ึงก็ไดเ้รียนรู้แนวคิดของคนญ่ีปุ่นต่อสถาบนัการเรียนรู้อนุบาล

หลายอยา่ง หลงัจากนั้นก็เป็นงานตอ้นรับเปิดโครงการ ซ่ึงก็ไดมี้เจา้ของมหาวทิยาลยั อาจารยใ์หญ่ และอาจารยส์อนภาษาชาวญ่ีปุ่นมา

แนะน าตวัใหรู้้จกักนั 
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โกลเด้นวคี เทีย่วชมเมอืงอาโอโมริ 

ช่วงวนัหยดุยาว ทางมหาวทิยาลยัก็ไดพ้าชมสถานท่ีและท ากิจกรรมต่างๆในเมืองอาโอโมริอาทิ การยอ้มผา้ในหมู่บา้นเนบุตะ 

ซ่ึงเป็นการยอ้มผา้กบัเช้ือราท่ีตอ้งเล้ียงดูเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพในการท าใหสี้ติด ไดรู้้จกัเทศกาลเนบุตะซ่ึงเป็นเทศกาลท่ีมีช่ือเสียงของ

เมืองอาโอโมริ การเยีย่มชมปราสาทฮิโรซากิ การชมดอกซากรุะ การเยีย่มชม ซนัไนมารุยามะ หรือ เมืองสถานท่ีขดุส่ิงโบราณในเมือง

อาโอโมริ การขดัหินปูนเพื่อท าเคร่ืองรางท่ีเรียกวา่ มากะทามะ การชมโชวะไดบุทสึ ซ่ึงเป็นวดัท่ีสร้างเพ่ือระลึกถึงวรีบุรุษท่ีต่อสูเ้พ่ือ

ปกป้องประเทศญ่ีปุ่น การชมการแสดงโลมาของพิพิธภนัฑส์ตัวน์ ้ าอาซามุชิ และการชมเทศกาลฤดูใบไมผ้ลิในชินมาจิบริเวณใกล้

สถานีอาโอโมริ ซ่ึงทุกส่ิงท่ีไดช้มเป็นส่ิงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจมาก เพราะไม่สามารถหาชมไดท่ี้อ่ืน และไปทะเลสาบโทวาดะ และนัง่เรือชม

รอบทะเลสาบจากนั้นจึงเดินเรียบล าธารและน ้ าตกบริเวณโออิราเสะจากนั้นขากลบัไดย้งัไดล้งไปดูหิมะขา้งทาง 

 

ช่วงหลงัโกลเด้นวคี 

เม่ือกลบัมาจากการเท่ียวชมส่ิงต่างๆในเมืองอาโอโมริ ก็ไดมี้การอธิปรายผลจากการสมัภาษณ์คนญ่ีปุ่นตามสถานท่ีต่างๆเป็น

ภาษาญ่ีปุ่น ส่งการบา้นไดอาร่ี และไดมี้การเรียนภาษาญ่ีปุ่น พร้อมการบา้นทั้งขอ้เขียนและการฟัง ซ่ึงเป็นไฟลเ์สียงส่งผา่นอีเมลล์

หลงัจากคาบเรียนช่วงบ่ายก็ไดฝึ้กการเขียนพูก่นัและชงชา ช่วงเยน็ก็ไดเ้ขา้ร่วมทาโกะยากิปาร์ต้ีกบันกัเรียนญ่ีปุ่นและนกัเรียนต่างชาติ

ในมหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นการท าทาโกยากิ พดูคุยและรับประทานกนัในหอ้งครัวของมหาวทิยาลยั หลงัจากนั้นเป็นช่วงวนัหยดุสปัดาห์

และปล่อยใหพ้กับริเวณมหาวทิยาลยัหน่ึงวนั 

 

ช่วงเรียนภาษาญีปุ่่ นหลกั 

หลงัจากไดท่้องเท่ียวกนัมาหลายวนั ก็เขา้สู่ช่วงเรียนภาษาญ่ีปุ่นต่อเน่ือง ซ่ึงก็ไดมี้การสอนค าศพัทแ์ละรูปประโยคต่างๆใน

ภาษาญ่ีปุ่น โดยในชัว่โมงเรียนก็จะมีนกัศึกษาชาวญ่ีปุ่นเขา้ร่วมดว้ยเป็นผูช่้วยอาจารย ์ซ่ึงวธีิการสอนของอาจารยแ์ต่ละคนก็แตกต่างกนั

ออกไป มีทั้งการเล่าประสบการณ์ การพดูประกอบเอกสาร การสอนแบบใชก้ระดานขาวนอกจากน้ียงัมีการซอ้มร้องเพลงภาษาญ่ีปุ่น

เพ่ือเตรียมไปร้องใหก้บับา้นพกัคนชราในบริเวณมหาวทิยาลยัดว้ย ซ่ึงในแต่ละวนัก็มีการบา้นซ่ึงก็ตอ้งส่งรายวนั รวมถึงไดอาร่ีท่ีตอ้ง

เขียนทุกวนั หลงัจากนั้นก็เป็นการสอนค าศพัทเ์พ่ือเตรียมตวัไปฟาร์มสเตยก์บัเกษตรกรชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงก็เป็นค าศพัทเ์ก่ียวกบัส่ิงต่างๆใน

บา้นชาวญ่ีปุ่น การแนะน าตวั มารยาทในบา้น รวมถึงการขอช่วยท าส่ิงต่างๆ 

 

FSA Welcome Party 

เป็นงานเล้ียงตอ้นรับนกัเรียนต่างชาติใหม่ในมหาวทิยาลยั ซ่ึงพวกผมก็ไดข้ึ้นแสดงในงานน้ีดว้ยเป็นพิเศษ ในงานมีการร้อง

เพลง การเตน้ร าของนกัศึกษาชาติต่างๆ การรับประทานอาหารค ่า และการเล่นเกม OX ซ่ึงเป็นการทายวา่ประโยคท่ีฉายบนเวทีถูกหรือ

ผิด หากเลือกถูกก็จะไดท้ายค าถามต่อไปเร่ือยๆ 
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Farm Stay 

เป็นการไปพกัอาศยัท่ีบา้นเกษตรกรชาวญ่ีปุ่นเมืองคุโรอิชิเป็นเวลาสามวนัสองคืน ก่อนเดินทางก็ไดไ้ปรับชมสวนสไตล์

ญ่ีปุ่น หอ้งบ่มไวน์แอปเป้ิล และรองเทา้ยางท ามือแห่งเดียวในญ่ีปุ่น ซ่ึงวนัแรกพวกผมก็ไดล้องท างานในฟาร์มแอปเป้ิล ซ่ึงช่วงน้ีเป็น

ช่วงออกดอก ไปเด็ดดอกแอปเป้ิล ซ่ึงไดเ้รียนรู้วธีิการดูแลตน้แอปเป้ิลท่ีน่ี ซ่ึงก่ิงไมอ้อกใหม่ปีแรกจะมีผิวเรียบ ไม่เหมาะแก่การออก

ผล จึงจะเดด็ดอกไมอ้อกจากก่ิงใหเ้หลือหน่ึงดอกท่ีเป็นดอกตรงกลาง เพ่ือใหด้อกนั้นเจริญเป็นผลไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และลดการแยง่

สารอาหารจากแอปเป้ิลลูกอ่ืน โดยจะมีการเล้ียงผึ้งท่ีไม่มีเหลก็ในไวส้ าหรับการผสมดอกดว้ย ถือเป็นการเกษตรท่ีเนน้คุณภาพมากกวา่

ปริมาณ เม่ือกลบัไปท่ีบา้นเกษตรการ ก็ไดเ้ขา้ไปอาบน ้ าออนเซ็นและกินยากินิคุ วนัท่ีสองก็ไดล้องท าพายแอปเป้ิล แต่งชุดกิโมโน            

ชุดยกูาตะและรับชมเตาท าเคร่ืองป้ันดินเผาท่ียาวท่ีสุด และในวนัสุดทา้ยก็ไดพ้ดูคุยบอกลากบัเกษตรกร ขากลบัก็ไดเ้ยีย่มชม

สถาบนัวจิยัแอปเป้ิล และศูนยดู์แลรักษาแอปเป้ิลเพ่ือการส่งออกขาย 

 

ช่วงเรียนภาษาญีปุ่่ นช่วงสุดท้าย 

หลงัจากกลบัมาจากฟาร์มสเตย ์ในชัว่โมงเรียนภาษาญ่ีปุ่นก็จะเนน้ไปทางการเตรียมตวัพรีเซนตห์วัขอ้ท่ีเลือกเก่ียวกบั

เกษตรกรของไทยกบัญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นกิจกรรมสุดทา้ยในโครงการน้ี ก็ไดมี้การเขียนกระดาษเพ่ือการน าเสนอ การหาขอ้มูล การน าเสนอ 

และความประทบัใจของแต่ละคน ซ่ึงก็ไดเ้ตรียมตวักนัหลายวนัจนถึงวนัก่อนน าเสนอของจริง ซ่ึงระหวา่งนั้นก็มีการไปเยีย่มชม

บา้นพกัคนชราในมหาวทิยาลยัและร้องเพลงท่ีฝึกกนัมาตั้งแต่ช่วงแรก และการเยีย่มชมโรงเรียนมธัยมปลายมินามิ ซ่ึงก็ไดพ้ดูคุยกบั

นกัเรียนมธัยมปลายชาวญ่ีปุ่น ไดฝึ้กการเขียนพูก่นัขนาดใหญ่กบัชงชา และไดจ้บักลุ่มคุยกบันกัเรียน 

 

การน าเสนอคร้ังสุดท้าย 

การน าเสนอคร้ังสุดทา้ย เป็นการน าเสนอหวัขอ้ท่ีไดเ้ตรียมกนัไวก่้อนแลว้ โดยมีนกัศึกษาชาวญ่ีปุ่นและบุคลากรชาวญ่ีปุ่นมา

ชม ซ่ึงการน าเสนอก็ผา่นไปไดด้ว้ยดี หลงัจากนั้นก็เป็นการท าแบบสอบถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดจ้ากโครงการ และช่วงเยน็ก็มีการพาไป

ทานอาหารในโรงแรม มีการพดูคุยใหเ้กียรติบตัร เป็นการปิดโครงการ หลงัจากนั้นก็มีเวลาวา่งหน่ึงวนัก่อนกลบั ใหแ้ต่ละคนท าในส่ิง

ท่ีอยากท า 

 

วนัสุดท้าย 

วนัก่อนกลบัทุกคนก็ตอ้งเก็บของท าความสะอาดหอ้งใหเ้รียบร้อยเหมือนวนัแรกท่ีมาพกั หลงัจากนั้นช่วงเยน็ก็ไดรั้บ

ประทานอาหารคร้ังสุดทา้ยกบันกัเรียนชาวญ่ีปุ่นในภตัตาคาร หลงัจากนั้นก็เดินทางสู่สนามบินอาโอโมริ ซ่ึงเกษตรกรชาวญ่ีปุ่นไดม้า

ส่งดว้ยและบอกลาก่อนข้ึนเคร่ืองบินไปสนามบินฮาเนดะ และต่อมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงก็ถือเป็นการจบโครงการโดยสมบูรณ์ 

ซ่ึงพวกผมก็มีความประทบัใจกบัโครงการคร้ังน้ีมาก โดยไม่สามารถอธิบายเป็นค าพดูได ้ก็อยากใหผู้ท่ี้สนใจคนอ่ืนๆมาลองเขา้ร่วม

โครงการและมาสมัผสักบัส่ิงน้ีดว้ยตวัเองครับ 
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