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บันทกึการเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวฒันธรรมภาคฤดูร้อนที่ญีปุ่่น ปี 2560 

ทีเ่มืองอาโอโมริ (AOMORI) 

 ระหว่างวนัที ่29 เมษายน – 25 พฤษภาคม เป็นเวลา 4 สัปดาห์  

 

ก่อนออกเดินทาง 

 ท่ีเราเลือกมาจงัหวดัอาโอโมริเพราะวา่เป็นจงัหวดัท่ีไม่รู้จกัมาก่อน เป็นจงัหวดัท่ีอยูห่่างกบัโตเกียว 

ซ่ึงเราคิดวา่ถา้จะไปโตเกียวเราไปเม่ือไหร่ก็ได ้แต่เราอาจจะไม่ไดม้ารู้จกัจงัหวดัน้ีเลย น่ีเป็นเหตุผลท่ีเลือก

มาโครงการน้ี หลังจากนั้นก่อนการเดินทางจึงได้ไปซ้ือหนังสือคู่มือท่องเท่ียวเก่ียวกับฮอกไกโดและ

จงัหวดัอาโอโมริมาซ่ึงเป็นเมืองเล็กมากแต่สถานท่ีท่องเท่ียวและเทศกาลน่าสนใจ ท่ีส าคญัมีแอปเป้ิลท่ีเขา

วา่กนัวา่อร่อยท่ีสุด ถา้ซ้ือกินเองท่ีเมืองไทยเราตอ้งรู้สึกวา่มนัแพงแน่ๆ 

 

เดินทางไปท่ีเมืองอาโอโมริ         

 น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีมาญ่ีปุ่น ซ่ึงเคยคิดไวว้่าชีวตน้ีเราตอ้งมาเหยียบพื้นแผน่ดินญ่ีปุ่นให้ไดส้ักคร้ัง ซ่ึง

คร้ังแรกน้ีเป็นการสร้างความประทบัใจท่ีดีเยี่ยมมากๆ เราเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน

เจแปนแอร์ไลน์เป็นเวลาประมาณ 5-6 ชัว่โมง จึงมาถึงสนามบินฮาเนดะ คร้ังแรกท่ีเหยียบบนพื้นดินของ

ญ่ีปุ่น เราคิดว่ามิชชั่นคอมพลีทมาก ตอนนั้นรู้สึกว่าอากาศเย็น ต่ืนเตน้สุดๆแตกต่างจากเมืองไทยโดย

ส้ินเชิง หลงัจากนั้นเราก็ต่อเคร่ืองบินโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์อีกคร้ัง จากสนามบินฮาเนดะไป

สนามบินอาโอโมริทนัที เป็นการนัง่เคร่ืองบินท่ียาวนานมาก      

 เม่ือมาถึงสนามบินอาโอโมริ รับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อย ก็มีนักศึกษาจาก Aomori Chuo Gakuin 

University มารับข้ึนรถบสัเพื่อเดินทางไปมหาวทิยาลยั ซ่ึงนกัศึกษาท่ีมานั้นมีทั้งคนไทยและคนญ่ีปุ่น และ

ผูดู้แลพวกเราตลอดทั้งค่ายน้ีคือคุณทาเทดะ หลงัจากการกา้วออกจากสนามบินอาโอโมริมา อากาศหนาว

มาก หนาวแบบเหมือนเราข้ึนดอยท่ีเมืองไทยเลย ประมาน 10 กวา่องศาเท่านั้น ตอนนั้นยงัไม่ชินมากๆ มือ

และหนา้สั่นไปหมด แต่พอข้ึนรถบสัก็อุ่นข้ึนทนัที      

 

Aomori Chuo Gakuin University         

 เม่ือเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย รู้สึกว่าท่ีน่ีสวยมาก ทั้งตึกอาคาร พวกสวนดอกไม้ แม้กะทั่ง

ระหว่างทางท่ีเดินทางมา เมืองท่ีญ่ีปุ่นเป็นอะไรท่ีแปลกมาก มนัจะเป็นระเบียบสวยงามเป็นสัดส่วน 

ประทบัใจมากๆ มนัเหมือนกบัท่ีวาดฝันไวเ้ลยวา่มนัตอ้งสวยแบบน้ีแน่ๆ หลงัจากท่ีมาถึงมหาวทิยาลยั เราก็

ไดเ้ขา้ไปท่ีหอพกั ซ่ึงเป็นหอพกัส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ หน่ึงห้องนอนกนัส่ีคน ห้องไม่เล็กและไม่ใหญ่



มาก อุปกรณ์ในหอ้งก็เพียงพอต่อความตอ้งการพื้นฐาน และมีห้องน ้ าและห้องอาบน ้าแยกกนั และแยกชาย

หญิง ซ่ึงชั้นสองท่ีพวกเราพกัอยู่นั้นมีแต่นกัศึกษา TNI เท่านั้น และชั้นสามจะมีตูซ้ักผา้หยอดเหรียญไว้

บริการ มีตูซ้กักบัตูอ้บ คร้ังละ 100 เยน        

 เน่ืองจากช่วงท่ีพวกเราไปญ่ีปุ่น เป็นช่วงโกลเดน้วีคซ่ึงเป็นวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่นพอดี จึง

ยงัไม่ค่อยไดเ้รียนอะไรมากเท่าไหร่ แต่ไดรั้บมอบหมายงานจากอาจารยท์านากะ ให้เลือกสถานท่ีแต่ละ

กลุ่มและท าการสัมภาษณ์คนญ่ีปุ่น และน ามารายงานหน้าชั้นเรียน โดยจะมีเพื่อนชาวญ่ีปุ่นท่ีเป็นติวเตอร์

ให้กบัพวกเราเป็นคนช่วยพวกเราดว้ย รวมถึงการเขียนไดอาร่ีรายวนัซ่ึงตอ้งเขียนทุกวนัจนจบโครงการ มี

การพาเท่ียวชมโรงเรียนอนุบาลในมหาวทิยาลยั มีพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงมีอาจารยห์ลายท่านเขา้ร่วม

พิธีน้ี ท าใหรู้้สึกวา่โครงการท่ีเรามาเขาใหค้วามส าคญักบัเราจริงๆ 

 

        
 

       
 

 

 

 

 

 

 



ช่วงโกลเดน้วคี  

ช่วงวนัหยดุยาว ทางมหาวทิยาลยัก็ไดพ้าชมสถานท่ีต่างๆในเมืองอาโอโมริ อาทิ 

การยอ้มผา้ในหมู่บา้นเนบุตะ  

 

ซ่ึงเป็นการยอ้มผา้กบัเช้ือราท่ีตอ้งเล้ียงดูเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการท าใหสี้ติดและไดรู้้จกั 

เทศกาลเนบุตะซ่ึงเป็นเทศกาลท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอาโอโมริ 

การเยีย่มชมปราสาทฮิโรซากิ การชมดอกซากุระ 

  

 



การเยีย่มชมซนัไนมารุยามะหรือเมืองสถานท่ีขดุส่ิงโบราณในเมืองอาโอโมริ    

 

การขดัหินปูนเพื่อท าเคร่ืองราง ท่ีเรียกวา่มากะทามะ      

  

 

 



การชมโชวะไดบุทสึ ซ่ึงเป็นวดัท่ีสร้างเพื่อระลึกถึง วรีบุรุษท่ีต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศญ่ีปุ่น 

   

การชมทะเลสาบโทวะดะ มีการพาไปเท่ียวชมยอดเขาฮาโกดะ ซ่ึงหิมะยงัละลาย ไม่หมด จากนั้นจึง

เดินเรียบล าธารและน ้าตกบริเวณโออิราเสะไปจนถึงทะเลสาบโทวาดะ และนัง่เรือชมรอบทะเลสาปและท่ี

ส าคญัคือ ไดมี้โอกาสสัมผสักบัหิมะจริงๆเป็นคร้ังแรก 

    



 

 

และการชมเทศกาลฤดูใบไมผ้ลิในชินมาจิบริเวณ ใกลส้ถานีอาโอโมริ ซ่ึงทุกส่ิงท่ีไดช้มเป็นส่ิงท่ีน่า

ต่ืนตาต่ืนใจมาก เพราะไม่สามารถหาชมไดท่ี้อ่ืน 

  
 

 



หลงัจากโกลเดน้วคี 

 เม่ือกลบัมาจากการเท่ียวชมส่ิงต่างๆในเมืองอาโอโมริ ก็ไดมี้การรายจากการสัมภาษณ์คนญ่ีปุ่น

ตามสถานท่ีต่างๆเป็นภาษาญ่ีปุ่น ส่งการบ้านไดอาร่ี และได้มีการเรียนภาษาญ่ีปุ่น มีการฝึกร้องเพลง 

Nijiiro เพื่อน าไปร้องให้กบัคนชราฟัง หลงัจากคาบเรียนช่วงบ่ายก็ได ้ฝึกการเขียนพู่กนั และช่วงเยน็ก็ได้

เขา้ร่วมทาโกะยากิปาร์ต้ีกบันักเรียนญ่ีปุ่นและนกัเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นการท าทาโกยากิ 

พดูคุย และรับประทานกนัในหอ้งครัวของมหาวทิยาลยั 

        
 

  
 

    
  



ช่วงเรียนภาษาญ่ีปุ่นหลกั           

 เขา้สู่ช่วงเรียนภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงก็ไดมี้การสอนค าศพัท์และรูปประโยคต่างๆในภาษาญ่ีปุ่น โดยใน

ชัว่โมงเรียนก็จะมีนกัศึกษาชาวญ่ีปุ่นเขา้ร่วมดว้ยเป็นผูช่้วยอาจารย ์ซ่ึงวิธีการสอนของอาจารยแ์ต่ละคนก็

แตกต่างกนัออกไป มีทั้งการเล่าประสบการณ์ การพูดประกอบเอกสาร นอกจากน้ียงัมีการซ้อมร้องเพลง

ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อเตรียมไปร้องให้กบั บา้นพกัคนชราในบริเวณมหาวิทยาลยัดว้ย ซ่ึงในแต่ละวนัก็มีการบา้น

ซ่ึงก็ ตอ้งส่งรายวนั รวมถึงไดอาร่ีท่ีตอ้งเขียนทุกวนั หลงัจากนั้นก็เป็นการสอนค าศพัท์เพื่อเตรียมตวัไป

ฟาร์มสเตยก์ับเกษตรกรชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงก็เป็นค าศพัท์ เก่ียวกับส่ิงต่างๆในบา้นชาวญ่ีปุ่น การแนะน าตวั 

มารยาทในบา้น รวมถึง การขอช่วยท าส่ิงต่างๆ 

   
 

 
 เพื่อนติวเตอร์คนญ่ีปุ่น ช่ือ ทามะจงั คนน้ีคุยดว้ยมากท่ีสุด น่ารักมากๆ อาย ุ21 ปี เท่ากนั 

 

 



FSA Welcome Party            

 เป็นงานเล้ียงตอ้นรับนกัเรียนต่างชาติใหม่ในมหาวิทยาลยั ซ่ึงพวกเราก็ไดข้ึ้นแสดงในงานน้ีดว้ย 

โดยการร าไทย เพลงดวงจนัทร์วนัเพญ็ มีการโชวชุ์ดไทยให้คนต่างชาติไดรู้้จกัอีกดว้ย และมีการแสดงของ

นกัศึกษาชาติต่างๆ การรับประทานอาหารค ่าและการเล่นเกม OX ซ่ึง เป็นการทายวา่ประโยคท่ีฉายบนเวที

ถูกหรือผดิ หากเลือกถูกก็จะไดท้าย ค าถามต่อไปเร่ือยๆ ซ่ึงพวกเราก็เขา้ร่วมเล่น 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

             
 

Farm Stay             

 เป็นการไปพกัอาศยัท่ีบา้นเกษตรกรชาวญ่ีปุ่นเมืองคุโรอิชิเป็นเวลา สามวนัสองคืน ซ่ึงวนัแรกก็ได้

ลองท างานในฟาร์มแอปเปิล ซ่ึงช่วงน้ีเป็นช่วงออกดอก จึงไปเด็ดดอกแอปเป้ิล ซ่ึงไดเ้รียนรู้วิธีการดูแลตน้

แอปเป้ิลท่ีน่ี ถือเป็นการเกษตรท่ีเนน้คุณภาพมากกวา่ปริมาณ เม่ือกลบัไปท่ีบา้นเกษตรการ ก็ไดพ้กัในห้อง

ญ่ีปุ่น และปูเตียงนอนท่ีเรียกวา่ฟุตง วนัท่ีสองก็ไดล้องท าพายแอปเป้ิล แต่งชุดกิโมโน ชุดยกูาตะ และใน

วนัสุดทา้ยก็ไดพู้ดคุยบอกลากบัเกษตรกร ขากลบั ก็ไดเ้ยี่ยมชมสถาบนัวิจยัแอปเป้ิล และศูนยดู์แลรักษา

แอปเป้ิลเพื่อการส่งออกขาย 



        
 

         
 

 



       
 

 

  
สอนนบัเลขภาษาไทยใหเ้พื่อนคนญ่ีปุ่น ช่ือมิโอะ มาจากฮอกไกโด อนาคตอยากเป็นครู 

 



ช่วงเรียนภาษาญ่ีปุ่นช่วงสุดทา้ย           

 หลงัจากกลบัมาจากฟาร์มสเตย ์เตรียมตวัพรีเซนตห์วัขอ้ท่ีเลือกเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดพ้บเจอตั้งแต่มา ท่ี

ญ่ีปุ่น ซ่ึงก็แบ่งเป็นส่ีกลุ่ม เป็นกิจกรรมสุดทา้ยในโครงการน้ี ก็ไดมี้การเขียนกระดาษเพื่อการน าเสนอ การ

หาข้อมูล การน าเสนอ และความประทบัใจของแต่ละคน ซ่ึงก็ได้เตรียมตวักนัหลายวนัจนถึงวนัก่อน

น าเสนอ  ซ่ึงระหวา่งนั้นก็มีการไปเยี่ยมชมบา้นพกัคนชราในมหาวิทยาลยัและร้องเพลงท่ีฝึกกนัมา ตั้งแต่

ช่วงแรก และการเยีย่มชมโรงเรียนมธัยมปลายมินามิ ซ่ึงก็ไดพ้ดูคุย กบันกัเรียนมธัยมปลายชาวญ่ีปุ่น ไดฝึ้ก

การเขียนผูก้นัขนาดใหญ่ และการชงชาแบบญ่ีปุ่น 

 
 

   
 



 

  

 
 



การน าเสนอคร้ังสุดทา้ย           

 เป็นการน าเสนอหวัขอ้ท่ีไดเ้ตรียมกนัไวก่้อน แลว้โดยมีนกัศึกษาชาวญ่ีปุ่นและบุคลากรชาวญ่ีปุ่น

มาชม หลงัจากนั้นก็เป็นการท าแบบสอบถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีได ้จากโครงการและช่วงเยน็ก็มีการพาไปทาน

อาหารในโรงแรม มีการประกาศผลการแต่งกลอนไฮคุ ซ่ึงผูช้นะคือเพื่อนสนิทของเราเอง คือ มุก นางสาว

ณิชากร ชยัมะลิ ไดรั้บรางวลัจากท่านผอ. และมีการพูดคุยให้เกียรติบตัร เป็นการปิดโครงการ หลงัจากนั้น

ก็มีเวลาวา่งหน่ึงวนัก่อน กลบั 

 



      
 

 
 

 
 



วนัสุดทา้ย            

 วนัก่อนกลบัทุกคนก็ตอ้งเก็บของท าความสะอาดห้องให้เรียบร้อย เหมือนวนัแรกท่ีมาพกั หลงัจาก

นั้นช่วงเยน็ก็ไดรั้บประทานอาหารคร้ัง สุดทา้ยกบันกัเรียนชาวญ่ีปุ่นในภตัตาคาร หลงัจากนั้นก็เดินทางสู่

สนามบินอาโอโมริ ซ่ึงก็มีเกษตรกรชาวญ่ีปุ่นไดม้าส่ง พร้อมให้ของฝากกลบัประเทศไทยดว้ย ซ่ึงก็ไดคุ้ย

กนั ถ่ายรูป และบอกลา ก่อนข้ึนเคร่ืองบินไปสนามบินฮาเนดะ และต่อมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นการ

จบโครงการโดยสมบูรณ์ ซ่ึงพวกเราก็มีความประทบัใจกบัโครงการคร้ังน้ีมาก และอยากกลบัมาอีกคร้ัง 

 

 

 


