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บันทกึการเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนที่ญ่ีปุ่น ปี2560 

ที่เมืองอาโอโมริ (AOMORI) 

ระหว่างวนัที่ 30 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

ก่อนออกเดินทาง 

 อาโอโมริ เป็นเมืองท่ีมีความเงียบสงบ โด่งดงัด้านผลไม้ คือ แอปเปิล้ และอาหารทะเล ซึง่ก่อนท่ีจะไป ฉนั

ตื่นเต้นมาก เพราะน่ีก็จะเป็นการเดินทางครัง้แรกของฉนัในประเทศญ่ีปุ่ น ฉนัเลยรู้สกึตื่นเต้นมาก ท่ีจะได้ไปร่วม

กิจกรรมในโครงการอาโอโมริ เพราะฉนัไมเ่ก่งภาษาญ่ีปุ่ นเลย ท าให้น่ีเป็นครัง้แรกและประสบการณ์แปลกใหมข่องฉนั 

 

เข้าสูเ่มืองอาโอโมริ 

 จากการเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิมาถงึสนามบินอาโอโมริ ใช้เวลาร่วมสิบชัว่โมงในการเดินทาง ท าให้

พวกเรารู้สกึเหน่ือยล้าเป็นอย่างมาก แตเ่ม่ือมาถงึสิ่งแรกท่ีได้สมัผสัคือ อากาศหนาว ซึง่ตา่งจากเมืองไทยเป็นอย่าง

มาก ประเทศไทยนัน้ จะมีอากาศท่ีร้อนอบอ้าว ไมค่อ่ยสดช่ืน แต่อาโอโมรินัน้ มีอากาศหนาวเย็น ความรู้สกึแรกเม่ือ

ก้าวขาออกจากสนามบิน คือ ความหนาว ความสดช่ืน เวลาเจอลม ตวัเราก็จะชาตามลมไปเลยคะ่ แตม่นัเป็น

ความรู้สกึท่ีสบาย แปลกใหม ่สนกุ และน่าผจญภยัมากๆ เมื่อเราถงึสนามบิน ก็จะมีรุ่นพ่ีท่ีมหาวิทยาลยั และอาจารย์

จากมหาวิทยาลยั Aomori Chuo Gakuin University มารอรับเราขึน้รถบสัเพ่ือเดินทางไปยงัมหาลยัอย่างอบอุน่คะ่ 

เม่ือถงึมหาวิทยาลยัก็จะมีคณะอาจารย์ คนท่ีคอยดแูลเราท่ีตอนท่ีอยู่ท่ีอาโอโมริมารอเพ่ือเร่ิมพิธีต้อนรับอย่าง

สนกุสนาน และอธิบายกฎ หรือ การใช้ชีวิตอยู่ท่ีน่ี และ แนะน ามหาวิทยาลยั อย่างละเอียด 

 

หอพกั 

 หอพกัของเราอยู่ทางฝ่ังตรงข้ามกบัโรงเรียนอนบุาลของมหาวิทยาลยั มีลกัษณะเป็นกลมๆ เหมือนขวด พวก

เราจงึเรียกหอพกัของเราวา่ตกึขวดคะ่ โดยพวกเราได้อยู่ในชัน้ลอยคะ่ แบ่งเป็นห้องละ 4 คน ภายในห้องจะมีเตียง 2 

ชัน้ 2 เตียง และแตล่ะเตียงจะมีมา่นปิดเพ่ือความเป็นสว่นตวัของแตล่ะคน มีตู้ เสือ้ผ้า 4 ตู้  โต้ะท างาน 4 โต้ะ มีโคมไฟ

พร้อมส าหรับการอา่นหนงัสือ และมีอปุกรณ์ในการท าอาหาร ภายในห้องมีตู้ เย็น เป็นหอพกัท่ีมีความพร้อมมากๆ มี

ครบทกุอย่างเลยคะ่ และในหอพกัของเรา จะแบ่งห้องน า้แยกชายหญิง ซึง่จะแบ่งแยกเป็นห้องอาบน า้และห้องส้วมคะ่ 

ภายในห้องส้วมก็จะมีห้องส้วม อย่างละ 2 ห้อง ห้องอาบน า้กจ็ะมีห้องอาบน า้อย่างละ 2 ห้อง เช่นกนัทัง้ชายหญิงคะ่ 
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โดยพวกเราก็จะแบ่งเวลาในการอาบน า้ของแตล่ะคนกนัเองคะ่ เพ่ือไมใ่ห้ชนกนั และทนัเวลาในการเข้าเรียนคะ่ และ

บริเวณชัน้ลอยนีก้็จะเป็นชัน้ของเราคะ่ จะไมม่ีใครเข้ามาคะ่ ยกเว้นจะมีแมบ้่านเข้ามาท าความสะอาด และมีอาจารย์

จะมาตรวจดคูวามสะอาดของหอพกัทัง้หมด 2 ครัง้ ตลอดโครงการคะ่  

 

ห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่ นช่วงแรก 

 เน่ืองจากเวลาท่ีไปญ่ีปุ่ นนัน้เป็นอาทิตย์ก่อนโกลเด้นวีค ท าให้ได้เรียนเพียงคาบเดียวก่อนจะได้รับวนัหยดุยาว

ของโกลเด้นวีค คาบแรกท่ีเข้าเรียนนัน้ ตื่นเต้นมากๆ เพราะจะได้เรียนภาษาญ่ีปุ่ นกบัอาจารย์ญ่ีปุ่ นท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเลย 

ก็มีความรู้สกึกลวั กลวัจะท าไมไ่ด้ พดูไมไ่ด้ สื่อสารไมรู้่เร่ืองคะ่ แตเ่ม่ือถงึเวลาจริงๆ อาจารย์ท่ีน่ีใจดีมาก เข้าใจพวกเรา 

วา่น่ีไมใ่ช่ภาษาของเรา ท าให้เรากล้าพดูมากขึน้ เพียงแคก่ล้าพดูออกมา กล้าออกเสียง ผิดถกูไมว่า่ ท าให้เรามีความ

มัน่ใจ มีความกล้าท่ีจะพดูมากขึน้ และในจดุนีท้ าให้เราได้ภาษาคะ่ ในคาบแรก ได้เรียนเก่ียวกบัการแนะน าตวัเป็น

ภาษาญ่ีปุ่ น ให้ท าความรู้จกัเพ่ือนๆมากขึน้ จากตรงนีท้ าให้เราได้เพ่ือนเพ่ิมขึน้ มีความสนกุสนานมากๆคะ่ และมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดกนัระหวา่งคนไทยกบัคนญ่ีปุ่ นท าให้เราได้เข้าใจกนัและกนัมากขึน้ 

 

โกลเด้นวีค เท่ียวชมเมืองอาโอโมริ 

 ในช่วงวนัหยดุยาว ทางมหาวิทยาลยั ได้พาเราเท่ียวชมเมืองอาโอโมริ ไปยงัสถานท่ีส าคญัตา่งๆของเมืองอาโอ

โมริ ได้มีการท าผ้ามดัย้อม โดยได้ท าผ้าเช็ดหน้า ออกมาในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไป ได้รู้เทคนิคตา่งๆท่ีจะท าให้ผ้า

ออกมามีลวดลายแตกตา่งกนัไป ได้รู้จกัเทศกาลเนบตุะซึง่เป็นเทศกาลที่มีช่ือเสียงของเมืองอาโอโมริการเย่ียมชม 

ปราสาทฮิโรซากิ การชมดอกซากรุะ การเย่ียมชมซนัไนมารุยามะ หรือ เมืองสถานท่ีขดุสิ่งโบราณในเมืองอาโอโมริ การ

ขดัหินปนูเพ่ือท าเคร่ืองราง ท่ีเรียกวา่มากะทามะ การชมโชวะไดบทุส ึซึง่เป็นวดัท่ีสร้างเพ่ือระลกึถงึ วีรบรุุษท่ีตอ่สู้ เพ่ือ

ปกป้องประเทศญ่ีปุ่ น การชมการแสดงโลมาของพิพิธภนัฑ์สตัว์น า้อาซามชิุ และการชมเทศกาลฤดใูบไม้ผลใินชินมาจิ

บริเวณ ใกล้สถานีอาโอโมริ ซึง่ทกุสิ่งท่ีได้ชมเป็นสิ่งท่ีน่าตื่นตาต่ืนใจมาก เพราะไมส่ามารถหาชมได้ท่ีอื่น และเป็นสิ่งท่ี

ในเมืองไทยนัน้ไมม่ี พวกเราจงึตื่นเต้นกนัมาก และได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ เวลากลบัประเทศไทยไปและย้อนกลบั

มาดรููปนัน้จะท าให้เรายิม้ได้อีกครัง้ 
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ช่วงหลงัโกลเด้นวีค 

 เม่ือกลบัมาจากการเท่ียวชมสิ่งตา่งๆในเมืองอาโอโมริ ก็ได้มีการอธิปรายผลจากการสมัภาษณ์คนญ่ีปุ่ นตาม

สถานท่ีตา่งๆเป็นภาษาญ่ีปุ่ น สง่ การบ้านไดอาร่ี และได้มีการเรียนภาษาญ่ีปุ่ น และมีการน าเสนอเร่ืองท่ีเราได้ไป

สมัภาษณ์ชาวญ่ีปุ่ นตามสถานท่ีตา่งๆมาให้เพ่ือนๆในห้องได้ฟัง โดยการน าเสนอในครัง้นีก้็เป็นครัง้แรกท่ีเราได้น าเสนอ

ออกมาเป็นภาษาญ่ีปุ่ น อาจจะมีความิดพลาดกนับ้าง แตเ่ราก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี หลงัจากคาบเรียนช่วงบ่ายก็ได้ 

ฝึกการเขียนพู่กนั และช่วงเย็นก็ได้เข้าร่วมทาโกะยากิปาร์ตีก้บันกัเรียนญ่ีปุ่ นและนกัเรียนตา่งชาติในมหาวิทยาลยั ซึง่

เป็นการท าทาโกยากิ พดูคยุ และรับประทานกนัในห้องครัวของมหาวิทยาลยั หลงัจากนัน้เป็นช่วง วนัหยดุสปัดาห์ ก็ยงั

มีการพาไปเท่ียวชมยอดเขาฮาโกดะ ซึง่หิมะยงัละลาย ไมห่มด จากนัน้จงึเดินเรียบล าธารและน า้ตกบริเวณโออิราเสะ

ไปจนถงึ ทะเลสาบโทวาดะ และนัง่เรือชมรอบทะเลสาป และปลอ่ยให้พกับริเวณมหาวิทยาลยัหนึง่วนั เพ่ือเตรียมพร้อม

กบัการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นตอ่ไป 

 

ช่วงเรียนภาษาญ่ีปุ่ นหลกั 

 หลงัจากได้ท่องเท่ียวกนัมาหลายวนั ก็เข้าสูช่่วงเรียนภาษาญ่ีปุ่ น ตอ่เน่ือง ซึง่ก็ได้มีการสอนค าศพัท์และรูป

ประโยคตา่งๆในภาษาญ่ีปุ่ น โดย ในชัว่โมงเรียนก็จะมีนกัศกึษาชาวญ่ีปุ่ นเข้าร่วมด้วยเป็นผู้ช่วยอาจารย์ ซึง่วิธีการสอน

ของอาจารย์แตล่ะคนก็แตกตา่งกนัออกไป มีทัง้การเลา่ ประสบการณ์ การพดูประกอบเอกสาร การสอนแบบใช้

กระดานขาว นอกจากนีย้งัมีการซ้อมร้องเพลงภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือเตรียมไปร้องให้กบั บ้านพกัคนชราในบริเวณ

มหาวิทยาลยัด้วย ซึง่ในแตล่ะวนัก็มีการบ้านไดอาร่ีซึง่ก็ต้องสง่รายวนั รวมถงึไดอาร่ีท่ีต้องเขียนทกุวนั หลงัจากนัน้ก็

เป็นการสอนค าศพัท์เพ่ือเตรียมตวัไปฟาร์มสเตย์กบัเกษตรกรชาวญ่ีปุ่ น ซึง่ก็เป็นค าศพัท์ เก่ียวกบัสิ่งตา่งๆในบ้านชาว

ญ่ีปุ่ น การแนะน าตวั มารยาทในบ้าน รวมถงึ การขอช่วยท าสิ่งตา่งๆ ท่ีจะสามารถท าได้ และสอนให้เราร่วมกิจกรรม

ภายในบ้านของคนญ่ีปุ่ นด้วย 

 

FSA Welcome Party  

เป็นงานเลีย้งต้อนรับนกัเรียนตา่งชาติใหมใ่นมหาวิทยาลยั ซึง่พวกเรากไ็ด้ขึน้แสดงในงานนีด้้วยเป็นพิเศษ ใน

งานมีการร้องเพลง การเต้นร าของนกัศกึษาชาติต่างๆ การรับประทานอาหารค ่าและการเลน่เกม OX ซึง่ เป็นการทาย

วา่ประโยคท่ีฉายบนเวทีถกูหรือผิด หากเลือกถกูก็จะได้ทายค าถามตอ่ไปเร่ือยๆ เป็นกิจกรรมท่ีสนกุสนานมากๆ โดย
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การแสดงท่ีพวกเราได้ขึน้แสดงนัน้เป็นการร าไทย เป็นสิ่งท่ีคนสนกุและน่าพอใจมาก พวกเราได้เชิญเพ่ือนๆชาวตา่งชาติ

มาร่วมร ากบัเราด้วย และสอนร าให้กบัเพ่ือนๆ เป็นการร าท่ีสนกุมาก และได้รับความพอใจมากๆ  

 

Farm Stay  

เป็นการไปพกัอาศยัท่ีบ้านเกษตรกรชาวญ่ีปุ่ นเมืองคโุรอิชิเป็นเวลา สามวนัสองคืน ก่อนเดินทางก็ได้ไปรับชม

สวนสไตล์ญ่ีปุ่ น ห้องบ่มไวน์น า้แอปเปิล้ และฟังการเลน่เคร่ืองดนตรีญ่ีปุ่ นท่ีเรียกวา่ชามิเซน ซึง่วนัแรก พวกเราก็ได้ลอง

ท างานในฟาร์มแอปเปิล้ ซึง่ช่วงนีเ้ป็นช่วงออกดอก ไปเดด็ดอกแอปเปิล้ ซึง่ได้เรียนรู้วิธีการดแูลต้นแอปเปิล้ที่น่ี ซึง่ก่ิงไม้

ออกใหมปี่ แรกจะมีผิวเรียบ ไมเ่หมาะแก่การออกผล จงึจะเดด็ดอกไม้ออกจากก่ิงปี แรกนีอ้อกให้หมด สว่นก่ิงปีสองจะ

เหลือดอกไว้หนึง่ดอกท่ีเป็นดอกตรงกลาง เพ่ือให้ดอกนัน้เจริญเป็นผลได้อย่างสมบรูณ์ และลดการแย่ง สารอาหารจาก

แอปเปิล้ลกูอื่น โดยจะมีการเลีย้งผึง้ท่ีไมม่ีเหลก็ในไว้ส าหรับ การผสมดอกด้วย ถือเป็นการเกษตรที่เน้นคณุภาพ

มากกวา่ปริมาณ พวกเราท าไปสนกุไป เพราะระหวา่งท่ีท าพวกเราก็ได้พดูคยุกับเพ่ือนๆท่ีอยู่โฮมสเตย์เดียวกบัเรามาก

ขึน้ เม่ือกลบัไปท่ีบ้านเกษตรกร ก็ได้พกัในห้องญ่ีปุ่ นซึง่เรียกวา่วะชิทส ึได้ท าท าเทมปรุะ และปเูตียงนอนท่ีเรียกวา่ฟตุง 

วนัท่ีสองก็ได้ลองท าพายแอปเปิล้ แตง่ชดุกิโมโน ชดุยกูาตะ ได้ย้อมผ้าอีกแบบ และรับชมการเลน่โคโตะของผู้มี 

ช่ือเสียงในญ่ีปุ่ น และในวนัสดุท้ายก็ได้พดูคยุบอกลากบัเกษตรกร ขากลบักไ็ด้เย่ียมชมสถาบนัวิจยัแอปเปิล้ และศนูย์

ดแูลรักษาแอปเปิล้เพ่ือการสง่ออกขาย ระหวา่งท่ีได้ไปพกักลบัโฮมสเตย์นัน้พวกเรารู้สกึอบอุน่มาก สนกุมากจนไม่

อยากกลบั ไมอ่ยากให้มีค าบอกลาเกิดขึน้ อยากให้มีเวลามากกวา่นัน้ หลงัจากกลบัไปแล้ว พวกเราได้มีการเขียน

จดหมายหาคณุพ่อคณุแม ่และคณุพ่อคณุแมก่็ได้เขียนจดหมายกลบัมาหาเราด้วย เรารู้สกึอบอุน่มากๆ รู้สกึคิดถงึพวก

เขามากๆ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลบัไปหาคณุพ่อคณุแมอ่ีกครัง้ 

 

ช่วงเรียนภาษาญ่ีปุ่ นช่วงสดุท้าย  

หลงัจากกลบัมาจากฟาร์มสเตย์ ในชัว่โมงเรียนภาษาญ่ีปุ่ นก็จะเน้นไปทางการเตรียมตวัพรีเซนต์หวัข้อท่ีเลือก

เก่ียวกบัสิ่งท่ีได้พบเจอตัง้แตม่าท่ีญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นกิจกรรมสดุท้ายในโครงการนี ้ก็ได้มีการเขียนกระดาษเพ่ือการน าเสนอ 

การหาข้อมลู การน าเสนอ ซึง่กลุม่ของฉนัได้ท าหวัข้อท่ีเก่ียวกบัอาหาร โดยจะเปรียบเทียบอาหารระหวา่งอาหารไทย

และอาหารญ่ีปุ่ น และความประทบัใจของแตล่ะคน ซึง่ก็ได้เตรียมตวักนัหลายวนัจนถงึวนัก่อนน าเสนอของจริง ซึง่

ระหวา่งนัน้ก็มีการไปเย่ียมชมบ้านพกัคนชราในมหาวิทยาลยัและร้องเพลงท่ีฝึกกนัมา เป็นการร้องเพลงท่ีพวกเรารู้สกึ

เศร้าและเข้าใจวงจรชีวิตมากขึน้ ท าเอาพวกเราหดหู่และมีบางคนร้องไห้ออกมาตามๆกนัเลยคะ่ ตัง้แตช่่วงแรก และ
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นางสาวนาถฤดี แซอ่อ่ง  

 

การเย่ียมชมโรงเรียนมธัยมปลายมินามิ ซึง่ก็ได้พดูคยุ กบันกัเรียนมธัยมปลายชาวญ่ีปุ่ น ได้ฝึกการเขียนผู้กนัขนาด

ใหญ่และได้ฝึกพิธีชงชาอีกรอบคะ่ 

 

การน าเสนอครัง้สดุท้าย 

การน าเสนอครัง้สดุท้าย เป็นการน าเสนอหวัข้อท่ีได้เตรียมกนัไว้ก่อนแล้ว โดยมีนกัศกึษาชาวญ่ีปุ่ นและ

บคุลากรชาวญ่ีปุ่ นมาชม ซึง่การน าเสนอก็ผ่านไปได้ด้วยดี หลงัจากนัน้ก็เป็นการท าแบบสอบถามเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้ จาก

โครงการ และช่วงเย็นก็มีการพาไปทานอาหารในโรงแรม มีการพดูคยุ ให้เกียรติบตัร เป็นการปิดโครงการ หลงัจากนัน้ก็

มีเวลาว่างหนึง่วนัก่อนกลบัให้แตล่ะคนท าในสิ่งท่ีอยากท า 

 

วนัสดุท้าย  

วนัก่อนกลบัทกุคนก็ต้องเก็บของท าความสะอาดห้องให้เรียบร้อย เหมือนวนัแรกที่มาพกั หลงัจากนัน้ช่วงเย็นก็ได้รับ

ประทานอาหารครัง้ สดุท้ายกบันกัเรียนชาวญ่ีปุ่ นในภตัตาคาร หลงัจากนัน้ก็เดินทางสูส่นามบิน อาโอโมริ ซึง่ก็มีเร่ือง

เหนือความคาดหวงั คือเกษตรกรชาวญ่ีปุ่ นได้มาสง่ พร้อมให้ของฝากกลบัประเทศไทยด้วย ซึง่ก็ได้คยุกนั ถ่ายรูป และ

บอกลา แตค่รอบครัวชาวเกษตรกรของฉนัไมไ่ด้มาด้วย เน่ืองจากคณุพ่อคณุแมข่องฉนัอายุมากแล้ว ในการเดินทางจงึ

มีความล าบาก แตค่ณุพ่อคณุแมก่็ยงัเขียนจดหมายฝากหวัหน้าชาวเกษตรกรมาให้พวกเรา เป็นสิ่งท่ีน่าประทบัใจมากๆ 

ก่อนขึน้เคร่ืองบินไปสนามบินฮาเนดะ และตอ่มายงัสนามบินสวุรรณภมูิ ซึง่ก็ถือเป็นการจบโครงการโดยสมบรูณ์ ซึง่

พวกเราก็มีความประทบัใจกบั โครงการครัง้นีม้าก เพราะมนัคุ้มคา่มากๆกบัสิ่งท่ีเราได้รับ ทัง้มิตรภาพ ความรัก ความ

อบอุน่ และความรู้ และท่ีส าคญัเลยคือ ประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ ท่ีพวกเราได้รับนัน้ เป็นสิ่งท่ีล า้คา่และพิเศษมากๆ

ส าหรับฉนัก็อยากให้ผู้ ท่ีสนใจคนอื่นๆมาลองเข้าร่วมโครงการและมาสมัผสักบัสิ่งนีด้้วยตวัเองคะ่  


