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บันทกึการเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนที่ญ่ีปุ่น ปี 2560  
ณ เมืองอาโอโมริ (AOMORI) ระหว่างวนัที่ 30 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2560 

 
ออกเดินทาง..... 
 เป็นวนัท่ีออกเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศญ่ีปุ่ น โดยที่เราออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิไปสูส่นามบินฮาเนดะ
ด้วยสายการบินของ Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL033 เวลา 21.55 น. ซึง่การบินในครัง้นีเ้ป็นการบินไปตา่งประเทศที่ใช้เวลานาน
ครัง้แรก ท าให้เรานัน้ตื่นเต้นอยูน่ดิหนอ่ย แตก็่ไมไ่ด้กงัวลอะไรมากมายเทา่ไหร่นกั 
 
เมื่อเรามาถึงญ่ีปุ่ นแล้ว 
 ถึงญ่ีปุ่ นด้วยความรวดเร็วนัง่เคร่ืองบินประมาณ 6-7 ชม. แล้วหลงัจากนัน้เราก็วิง่ไปเอากระเป๋าเพือ่ที่จะตอ่เคร่ืองจากฮาเน
ดะไปยงัอาโอโมริ เป็นการวิง่แตเ่ช้าที่สนกุมากเพราะกลวัที่จะตกเคร่ือง พอเราไปถงึอาโอโมรินัน้ก็มีคนของสถาบนัโดยมีคนท่ีดแูลเรา
ที่เป็นคนญ่ีปุ่ นและนกัศกึษาของสถาบนัท่ีเป็นคนไทยมารอรับเราขึน้รถบสัเพื่อไปรับประทานอาหารกลางวนั และเมื่อรับประทาน
อาหารกลางวนัเสร็จเราก็ได้เข้าทีห้่องพกั โดยที่ห้องพกัจะแบง่เป็น 4 คน/1 ห้อง และเมื่อเก็บของเสร็จก็ท าการเข้าพิธีต้อนรับ ทกุคน
อาจจะมีอาการเจ็ตแลก็อยูบ่างบางสว่น รวมไปถึงตวัเราเองที่มีอาการเจ็ตแลก็ พอเข้าพิธีต้อนรับเสร็จก็พกัผอ่นตามอธัยาศยัก่อนท่ี
จะไปเดินส ารวจมหาวิทยาลยัรวมถึงเดินไปห้างสรรพค้าแถวๆมหาวิทยาลยั แล้วเราก็กลบัมาที่ห้องพกัและพกัผอ่น 
 
วนัแรกในอาโอโมริ ประเทศญ่ีปุ่ น 
 วนันีภ้ารกิจในตอนเช้าของเรานัน้คือการไปเยี่ยมชมโรงเรียนอนบุาล เด็กๆนา่รักมาก ได้เห็นการวิง่เลน่ของเด็กท าให้นกึถงึ
ตอนที่เรายงัเป็นเด็กอกีครัง้ เด็กๆที่นา่รักและอธัยาศยัดี ร่าเริงชอบพดูชอบจากบัทกุคน และได้ดเูดก็ๆออกก าลงักายในยามเช้า เด็กๆ
เต้นได้นา่รักมาก และหลงัจากที่เราเยีย่มชมโรงเรียนอนบุาลเสร็จแล้ว เราก็ไปรับประทานอาหารกลางวนัท่ีโรงอาหารโดยการกดตัว๋
ซือ้อาหารจากตู้ เป็นครัง้แรก และเราก็เข้าชัว่โมงเรียนภาษาญ่ีปุ่ นในช่วงเวลาบา่ย เป็นชัว่โมงเรียนครัง้แรกที่ไปถึงเป็นการเรียนแบบ
เบือ้งต้นการแนะน าตวัเบาๆ และเมื่อเรียนเสร็จก็มีเวลาวา่งเราเลยลองนัง่รถบสัเข้าไปในตวัเมอืง เป็นการนัง่รสบสัที่สนกุมากเพราะ
ขึน้ประตดู้านหลงัแล้วหยิบตัว๋ เสร็จแล้วราคาคา่โดยสารจะเพิม่ขึน้ตามตวัเลขที่เราหยิบตัว๋มา และเมื่อเราถึงที่หมายก็ลงประตู
ด้านหน้าโดยที่จะมเีคร่ืองหยอดตัว๋และเงินอยูด้่านหน้ารถบสั โดยที่เราจะต้องหยอดเงินให้พอดี และเมื่อเราถงึตวัเมืองอนัดบัแรกเราก็
เข้าร้าน Starbucks Coffee  เพื่อไปตามหาสิง่ที่เราอา่นมาในทวิตเตอร์ตัง้แตอ่ยูเ่มืองไทยวา่มีแคท่ีญ่ี่ปุ่ นเทา่นัน้แถมยงัมีชว่งเวลาใน
การขายอีกด้วย สรุปแล้วเราก็ได้สิง่นัน้มา ชิมในค าแรกมนัก็แปลกๆดีแตก็่อร่อยดี ไมเ่สยีแรงที่อยากที่จะมาลองให้ได้ แล้วเมื่อเราเดนิ
จนทัว่ทัง้เมืองซือ้ของครบแล้วเราก็เดินทางกลบัท่ีพกั เพราะที่พกัมเีวลาในการเปิดปิด เราจึงรีบกลบัมาและรับประทานอาหารเย็น
ก่อนจะแยกย้ายเพื่อไปพกัผอ่น 
 
โกลเด้นวีค เที่ยวชมเมืองอาโอโมริ (ช่วงเวลาวนัหยดุยาว) 
  เรามาถึงญ่ีปุ่ นได้เพียงไมก่ี่วนัก็เป็นช่วงเวลาที่หยดุพกัผอ่นหรือเรียกวา่โกลเด้นวีค ซึง่ในช่วงเวลานีเ้ราก็ได้ไปเทีย่วในท่ี
ตา่งๆของเมืองอาโอโมริ  ไมว่า่จะเป็นท่ีปราสาทฮิโรซากิ ไปชมดอกซากรุะถึงแม้จะไมไ่ด้บานเตม็ไปหมดเหมือนก่อนที่เราจะมาถงึ แต่
ก็ยงัมีดอกซากรุะหลงเหลอือยูใ่ห้เราได้ดคูวามงดงามของมนั และยงัได้ไปท าการย้อมผ้า การย้อมผ้าในหมูบ้่านเนบตุะ ซึง่เป็นการ
ย้อมผ้ากบัเชือ้ราที่ต้องเลีย้งดเูพือ่ให้มีประสทิธิภาพในการท าให้สตีิด และยงัได้รู้จกัเทศกาลเนบตุะซึง่เป็นเทศกาลที่มีช่ือเสยีงของ



เมืองอาโอโมริ รวมไปถึงการเยี่ยมชมซนัไนมารุยามะ หรือเมืองสถานท่ีขดุสิง่โบราณในเมืองอาโอโมริ การขดัหินปนูเพื่อท าเคร่ืองราง 
ที่เรียกวา่มากะทามะ มีรูปร่างลกัษณะเหมือนกบัพระจนัทร์คร่ึงเสีย้ว การชมโชวะไดบทุส ึซึง่เป็นวดัที่สร้างเพื่อระลกึถึงวีรบรุุษที่ตอ่สู้
เพื่อปกป้องประเทศญ่ีปุ่ น การชมการแสดงโลมาของพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้อาซามชิุ การแสดงปลาโลมาที่นา่รักมากๆ และการชม
เทศกาลฤดใูบไม้ผลใินชินมาจิบริเวณใกล้สถานีอาโอโมริหลงัจากนัน้ ก็ยงัมกีารพาไปเทีย่วชมยอดเขาฮาโกดะและทะเลสาบโทวาดะ 
โดยในชว่งเช้าเราไปท่ีทะเลสาบโทวาดะกนัก่อนเนื่องจากวนันีม้ีฝนตกจงึท าให้ต้องเปลีย่นตารางเลือ่นช่วงบา่ยมาอยูใ่นชว่งเช้าแทน 
โดยที่เรานัง่เรือลอ่งในทะเลสาบโทวาดะหลงัจากลอ่งเรือเสร็จก็ไปรับประทานอาหารกลางวนัก่อนท่ีจะไปเดินชมยอดเขาฮาโกดะ เรา
เดินเรียบล าธารและน า้ ตกบริเวณโออิราเสะ และขากลบันัน้เราได้แวะจดุที่มีหมิะเนื่องจากหิมะยงัละลายไมห่มด ท าให้เราได้ลงไป
สมัผสักบัหิมะเหลา่นัน้และเดินทางกลบัท่ีพกันีค้ือสิง่ที่เราได้ท าในช่วงเวลาโกลเด้นวีคของที่นี ้
 
ช่วงเวลาหลงัจากโกลเด้นวีค 

แตเ่นื่องจากในสปัดาห์นีเ้ป็นชว่งเวลาในการลงทะเบียนเรียน 1/2560 จงึท าให้ชว่งเช้าของบางวนัไมไ่ด้เรียนจงึยกไปเรียน
ในช่วงบา่ยแทน และเมื่อกลบัมาจากการเทีย่วชมสิง่ตา่งๆในเมืองอาโอโมริ ก็ได้มีการอธิปรายผลจากการสมัภาษณ์คนญ่ีปุ่ นตาม
สถานท่ีตา่งๆเป็นภาษาญ่ีปุ่ น โดยที่กลุม่ของเราได้เป็นการไปสมัภาษณ์คนญ่ีปุ่ นท่ีปราสาทฮิโรซากิ เป็นครัง้แรกที่ได้ท าอะไรแบบนีแ้ต่
ก็สนกุดี โดยที่คนญ่ีปุ่ นท่ีมาปราสาทฮิโรซากิในวนันัน้ล้วนมาเป็นครอบครัว จึงท าให้เราได้สมัภาษณ์แบบครอบครัวก็ตื่นเต้นดีเวลาที่
สมัภาษณ์ แตก็่ต้องขอบคณุตวิเตอร์ชาวญ่ีปุ่ นท่ีคอยช่วยเราในการสมัภาษณ์ในครัง้นี ้สง่การบ้านไดอาร่ี และในอาทิตย์นีจ้ะมงีาน
ต้อนรับ FSA Welcome Party เกิดขึน้ในปลายสปัดาห์ ท าให้อาจารย์ญ่ีปุ่ นได้มีการพาเราไปเยี่ยมชมชมรมตา่งๆของมหาวิทยาลยั
แหง่นี ้โดยที่ชมรมที่เราได้ไปก็มีชมรมร้องเพลงประสานเสยีงกบัชมรมเต้น ซึง่เราได้ไปเต้นกบัคนท่ีอยูใ่นชมรมเต้นด้วย เป็นอะไรท่ี
สนกุมากเพราะเรานัน้ไมไ่ด้เต้นมานานแล้ว  
 
การชงชากบัเขยีนพูก่นัครัง้แรก 
 เนื่องจากถ้าให้เราพดูถงึศิลปวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ นอนัดบัแรกก็คงเป็นการชงชาและเขียนพูก่นัแบบจีน ซึง่เราก็ได้เข้า
ร่วมพิธีทัง้สองนีแ้ละเป็นครัง้แรกที่เราได้เข้าร่วมพิธีแบบนี ้การชงชานัน้อาจจะนัง่แล้วปวดขาแตก็่สนกุดี แถมยงัได้ลองชงชาเองอีก
ด้วย ถงึแม้ชาจะมีรสที่ขมก็ตาม และหลงัจากเข้าพิธีชงชา ก็ได้ร่วมพิธีการเขียนพูก่นัแบบจีน เป็นครัง้แรกอีกเช่นกนั เขียนครัง้แรกยาก
มากมาก เพราะมนัต้องมีการลงน า้หนกัที่ถกูต้อง เพื่อให้ได้ออกมาสวยงาม ซึง่เราท าไปหลายแผน่มากกวา่จะได้แผน่ท่ีอาจารย์ที่สอน
บอกวา่ดีที่สดุ ล าบากพอตวัอยู ่
 
FSA Welcome Party 
 เป็นงานเลีย้งต้อนรับนกัเรียนตา่งชาตใิหมใ่นมหาวิทยาลยั ซึง่พวกเราก็ได้ขึน้แสดงในงานนีด้้วยเป็นพิเศษโดยที่พวกเรา
เตรียมการแสดงมาคือการร าวงมาตรฐาน ซึง่เป็นอะไรท่ีแปลกตาส าหรับคนญ่ีปุ่ นอยา่งมากท าให้เมื่อเรามกีารเชิญชวนคนญ่ีปุ่ นและ
แขกที่มารวมงานออกมาร าด้วยกนันัน้มีจ านวนมากเกินกวา่ที่เราคาดเอาไว้ และในงานมีการร้องเพลง การเต้นร าของนกัศกึษาชาติ
ตา่งๆ การรับประทานอาหารค า่ ก่อนที่งานจะจบได้มีการเลน่เกม OX ซึง่เป็นการทายวา่ประโยคทีฉ่ายบนเวทถีกูหรือผิด หากเลอืกถูก
ก็จะได้ทายค าถามตอ่ไปเร่ือยๆ ซึง่เราก็เข้าร่วมเลน่แตแ่พ้ไปเลยไมไ่ด้รับรางวลั 
 
 
 



เรียนภาษาญ่ีปุ่ นก่อนไปฟาร์มสเตย์ 
 เป็นคาบเรียนภาษาญ่ีปุ่ นท่ีได้เจออาจารย์ 2 คน สลบักนัไป เรียนรู้ถึงการไปใช้ชีวิตอยูท่ี่ฟาร์มสเตย์ 3 วนั 2 คืน เรียนรู้การ
พดูกบัโฮสและการปทูี่นอนแบบญ่ีปุ่ น แถมด้วยการอาบน า้แบบญ่ีปุ่ นอีกด้วย 
 
ทาโกะยากิปาร์ตี ้
 พวกเราได้รับเชิญได้ไปร่วมปาร์ตีท้าโกะยากิที่จดัให้กบัเหลา่นกัศกึษาตา่งชาติและนกัศกึษาชาวญ่ีปุ่ นบางสว่น เป็นการท่ีได้
ท าทาโกะยากิเองครัง้แรก เป็นอะไรท่ีสนกุและคนเยอะมาก  ซึง่เป็นการท าทาโกะยากิ พดูคยุและรับประทานกนัในห้องครัวของ
มหาวิทยาลยั หลงัจากปาร์ตีท้าโกะยากิเราก็กลบัมาพกัผอ่นท่ีห้องพกัของเรา  
 
Farm Stay 
 เป็นการไปพกัอาศยัที่บ้านเกษตรกรชาวญ่ีปุ่ นเมืองคโุรอิชิเป็นเวลา 3 วนั 2 คืน ก่อนเดินทางก็ได้ไปรับชมสวนสไตล์ญ่ีปุ่ น 
ห้องบม่ไวน์แอปเปิล้ ซึง่ในวนัแรกหลงัจากเก็บของเข้าบ้านแล้วนัน้ โฮสก็ได้พาเราไปท่ีสวนแอปเปิล้ เพื่อเรียนรู้วิธีการเก็บและดแูล
แอปเปิล้ ในช่วงระยะเวลานีน้ัน้ยงัไมแ่อปเปิล้ออกผล แตเ่ป็นช่วงที่ดอกแอปเปิล้บาน ไปเด็ดดอกแอปเปิล้ ซึง่ได้เรียนรู้วิธีการดแูลต้น
แอปเปิล้ที่น่ี ซึง่ก่ิงไม้ออกใหมปี่แรกจะมีผิวเรียบ ไมเ่หมาะแก่การออกผล จึงจะเด็ดดอกไม้ออกจากก่ิงปีแรกนีอ้อกให้หมด สว่นก่ิงปี
สองจะเหลอืดอกไว้หนึง่ดอกที่เป็นดอกตรงกลาง เพื่อให้ดอกนัน้เจริญเป็นผลได้อยา่งสมบรูณ์ และลดการแยง่สารอาหารจากแอป 
เปิล้ลกูอื่น โดยจะมกีารเลีย้งผึง้ทีไ่มม่ีเหลก็ในไว้ส าหรับการผสมดอกด้วย ถือเป็นการเกษตรทีเ่น้นคณุภาพมากกวา่ปริมาณ เมื่อ
กลบัไปท่ีบ้านเกษตรกร ก็ได้พกัในห้องญ่ีปุ่ นซึง่เรียกวา่วะชิทส ึได้ท าเทมปรุะ และปเูตียงนอนที่เรียกวา่ฟตุง และกลบัมาจากสวนก็ได้
ไปแช่ออนเซ็นแถวบ้านโฮส เป็นครัง้แรกอีกเช่นกนัท่ีได้ลงออนเซ็น ความรู้สกึแรกๆก็เขิน แตพ่อไปสกัพกัก็เร่ิมชิน ออนเซ็นร้อนมากแต่
ท าให้ร่างกายเรารู้สกึสบาย เราจงึชอบ เมื่อแช่ออนเซ็นเสร็จกลบัมาก็ใสย่กูะตะนอน และวนัท่ี 2 ก็ได้ไปท าเคร่ืองรางกบัขนมสนกุดี 
เสร็จแล้วเราก็ได้แตง่ชดุกิโมโน ชดุยกูาตะ เข้าพิธีชงชาอีกครัง้ และเราก็ได้ไปเดินดกูารท าเคร่ืองปัน้ดินเผา และที่เผาของเคร่ืองปัน้
เหลา่นี ้ และในวนัสดุท้ายก็ได้พดูคยุบอกลากบัเกษตรกร ขากลบัก็ได้เยี่ยมชมสถาบนัวจิยัแอปเปิล้ และโรงงานแอปเปิล้เพื่อการ
สง่ออกขาย 
 
เรียนภาษาญ่ีปุ่ นชว่งสดุท้าย 

หลงัจากกลบัมาจากฟาร์มสเตย์ ในชัว่โมงเรียนภาษาญ่ีปุ่ นก็จะเน้นไปทางการเตรียมตวัพรีเซ็นต์หวัข้อที่เลอืกเก่ียวกบัสิง่ที่
ได้พบเจอตัง้แตม่าที่ญ่ีปุ่ น ซึง่ก็แบง่เป็นกลุม่เป็นเร่ืองตา่งๆตามกลุม่ซึง่มีทัง้หมด 4 กลุม่ด้วยกนั โดยเร่ืองที่พรีเซ็นต์ได้แก่ อาหารไทย
และอาหารญ่ีปุ่ น การใช้ชีวติในฟาร์มสเตย์ 1 วนัของนกัศกึษาไทยและนกัศกึษาญ่ีปุ่ น และเร่ืองสดุท้ายคือ ความแตกตา่งระหวา่ง
เกษตรกรชาวไทยและชาวญ่ึปุ่ น  ซึง่เป็นกิจกรรมสดุท้ายในโครงการนี ้ก็ได้มีการเขียนกระดาษเพื่อการน าเสนอ การหาข้อมลู การ
น าเสนอ และความประทบัใจของแตล่ะคน ซึง่ก็ได้เตรียมตวักนัหลายวนัจนถึงวนัก่อนน าเสนอของจริง ซึง่ระหวา่งนัน้ก็มีการไปเยี่ยม
ชมบ้านพกัคนชราในมหาวิทยาลยัและร้องเพลงที่ฝึกกนัมาตัง้แตช่ว่งแรก และการเยี่ยมชมโรงเรียนมธัยมปลายมินามิ ซึง่ก็ได้พดูคยุ
กบันกัเรียนมธัยมปลายชาวญ่ีปุ่ น 

 
 
 
 



การน าเสนอครัง้สดุท้าย 
การน าเสนอครัง้สดุท้าย เป็นการน าเสนอหวัข้อที่ได้เตรียมกนัไว้กอ่นแล้ว โดยมีนกัศกึษาชาวญ่ีปุ่ นและบคุลากรชาวญ่ีปุ่ น

มาชม ซึง่การน าเสนอก็ผา่นไปได้ด้วยดี หลงัจากนัน้ก็เป็นการทท าแบบสอบถามเก่ียวกบัสิง่ที่ได้จากโครงการ และช่วงเย็นก็มีการพา
ไปทานอาหารในโรงแรม มีการพดูคยุให้เกียรติบตัร เป็นการปิดโครงการ 
 
บายบายอาโอโมริ 
 วนันีเ้ป็นวนัสดุท้ายทีเ่ราจะได้อยูท่ี่นี ้ในช่วงเวลาเช้านัน้เราก็ท าการเก็บของท าความสะอาดห้องให้เรียบร้อย พอตกบา่ย
ก่อนเราจะออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นก่อนสนามบินเพือ่เดินทางกลบัประเทศไทย ก็ได้มนีกัศกึษาญ่ีปุ่ นท่ีคอยดแูลเรามา
ตัง้แตว่นัแรกทีเ่รามาถงึมาสง่เราและถ่ายรูปให้ของฝากเป็นท่ีระลกึเลก็น้อย หลงัจากนัน้ก็ได้ไปรับประทานอาหารเย็น และก็เดินทาง
ไปสนามบิน เพื่อเดินทางไปฮาเนดะตอ่เคร่ืองกลบัไทย ซึง่สิง่ที่ท าให้เราตกใจและประทบัใจเป็นอยา่งมากนัน้ก็คือโฮสที่ฟาร์มสเตย์
ได้มาสง่เราด้วย และยงัมีของเลก็ๆน้อยๆฝากมาให้เรา และหลงัจากนัน้เราก็ได้เดินทางกลบัไทย ซึ่งการมาหาประสบการณ์ในครัง้นี ้
นัน้ส าหรับเราคิดวา่เป็นประสบการณ์ที่มีคา่เอามากๆ จนไมส่ามารถที่จะอธิบายอะไรได้มากนกัและเราอยากให้ทกุคนลองเปิดโอกาส
ให้กบัตวัเองเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัชีวิตของตวัเองดู 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 


