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บนัทกึการเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวฒันธรรมภาคฤดรู้อนท่ีญ่ีปุ่ น ปี   2560 

ท่ีเมืองอาโอโมริ (AOMORI) 

ระหวา่งวนัท่ี 30เมษายน – 25พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 4 สปัดาห์  

 

ก่อนออกเดนิทาง 

 อาโอโมริ เทา่ท่ีดฉินัรู้เก่ียวกบัจงัหวดันีคื้อ เป็นจงัหวดัท่ีขึน้ช่ือเร่ืองการผลิตและขนสง่แอปเปิล้ทัง้ในและ
นอกมากท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจงัหวดัท่ีหิมะตกหนกัเป็นอนัดบัต้นของญ่ีปุ่ น เพียงเทา่นี ้ประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ 
ดฉินัจะมากบัครอบครัวหลายครัง้แล้ว เช่น โตเกียว เกียวโต ฟกุโุอกะ เป็นต้น แตค่รัง้นีเ้ป็นครัง้แรกท่ีมาญ่ีปุ่ นกบั
คนอ่ืนๆโดยหา่งจากครอบครัวเป็นเวลา 1 เดือน และนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการนีมี้แตรุ่่นพ่ีและรุ่นน้องไมมี่สกัคน
เลยท่ีอยู่ปีเดียวกบัดฉิัน ครัง้นีน้อกจากไปฝึกการท าอะไรด้วยตวัเองและท ากิจกรรมกบัสถานท่ีใหม่ๆแล้วต้องสร้าง
ความสมัพนัธ์และใช้ชีวิตร่วมกบัคนในสมาชิกนีแ้ละคนในจงัหวดัด้วย ซึง่อาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีดแูลพวกเราใน
โครงการนีช่ื้อ อาจารย์จารุณี ค าก าจร  ไมรู้่ว่าเม่ือไปถึงจะมีอะไรเกิดขึน้บ้าง จงึรู้สกึกลวับ้างแตก็่ต่ืนเต้นมาก 

เข้าสูเ่มืองอาโอโมริ 

หลงัจากท่ีนัง่เคร่ืองบนิออกจากสนามบินสวุรรณภมูิใช้เวลาราว 6-7 ชัว่โมงมาถึงสนามบนิฮาเนะดะท่ี
โตเกียว เวลา 6:30 โมงเช้าของญ่ีปุ่ น ซึง่ดฉินัและเพ่ือนๆได้นอนกนัเพียง 1-2 ชัว่โมงเอง แตด้่วยความต่ืนเต้นจงึไม่
รู้สกึง่วงเลย เม่ือลงเคร่ืองโชว์พาสปอร์ดรับกระเป๋าสมัภาระแล้ว ตอ่ไปก็ฝากสมัภาระส่งไปท่ีอาโอโมริตอ่และรีบไป
สนามบนิฝ่ังภายในประเทศรอขึน้เคร่ืองไปอาโอโมริตอ่ ซึง่ใช้เวลาเพียง 1 ชัว่โมงไมมี่เวลากินข้าวเช้ากนั กะวา่จะ
ไปกินท่ีอาโอโมริทีเดียวเลย เคร่ืองบินล าท่ีไปอาโอโมริมีขนาดเล็กกวา่เคร่ืองระหวา่งประเทศ แตผู่้ โดยสารมีน้อย
จริงๆ ระหวา่งท่ีมุง่ไปยงัอาโอโมริเพ่ือนๆบางคนก็นอนบ้าง บางคนก็คยุกนัต่ืนเต้นกนัวา่ไปถึงจะท าอะไรกนั ซึง่ดฉินั
ก็เชน่กนัต่ืนเต้นมากจนนอนไมห่ลบัเลย ใช้เวลาเพียงชัว่โมงคร่ึงถึงสนามบนิอาโอโมริ ขนาดอยูภ่ายในเคร่ืองยงั
รู้สกึถึงความเย็นจากข้างนอกเลย เม่ือลงไปก็มีป้ายรูปเนปทุะเทศกาลประจ าอาโอโมริใหญ่ๆตัง้อยูห่น้าเรา หยิบ
สมัภาระ เม่ือออกไปก็ได้สมัผสัถึงลมเย็นของอาโอโมริ สมกบัเป็นเมืองเหนือของญ่ีปุ่ นขนาดเข้าเดือนพฤษภาคม
แล้ว อณุหภมูิยงัอยูร่าวๆ 13-18 องศา มีลมพดัเย็นและแรง ส าหรับบางคนอาจจะหนาวบ้าง เม่ือออกไปแล้วคน
จากมหาวิทยาลยัก็มารอรับพวกเรา ซึง่มีนกัศกึษาคนไทยท่ีเรียนอยูม่หาวิทยาลยันีก็้มารับด้วย ระหวา่งท่ีนัง่รสบสั
เพ่ือเดนิทางไป ก็ได้เห็นดอกซากรุะบานหลายจดุสวยมาก และได้เห็นวิวธรรมชาติของเมืองด้วย จนในท่ีสดุก็ถึง
มหาวิทยาลยั Aomori Chuo Gakuin อย่างปลอดภยั 
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มาถึงมหาวิทยาลยั Aomori Chuo Gakuin 

 เม่ือเดนิทางมาถึงมหาวิทยาลยั สิ่งแรกคือรับเอกสารเร่ืองการอยูท่ี่น่ี อธิบายถึงตารางกิจกรรมและ
กฎระเบียบตา่งๆในการเรียนอยูท่ี่มหาวิยาลยันีแ้ละการใช้ชีวิตอยูเ่มืองอาโอโมริ และแนะน าตวักนั ซึง่ท่ีน่ีจะมี
ผู้ดแูลโครงการนีช่ื้อ ทาเทดะ อายะโกะ เป็นคนท าหน้าท่ีดแูลพวกเราระหวา่งท่ีอยูท่ี่น่ี และมีนกัศกึษาของ
มหาวิทยาลยันีค้อยพดูคยุดแูลพวกเรา นอกจากนีย้งัมีนกัศกึษาชาวไทยท่ีเรียนอยูอ่าโอโมริจะผลดักนัมา
แปลภาษาและปรึกษาได้ ซึง่นกัศกึษาทัง้ชาวไทยและชาวญ่ีปุ่ นจะคอยตดิตามดแูลพวกเราเสมอ พอฟังค าอธิบาย
เสร็จจะมีการประกาศห้องท่ีแตก่ลุม่จะพกักนัซึง่อาจารย์เป็นคนจดักลุม่ให้เอง แล้วรับกญุแจห้อง บตัรเข้าห้องสมดุ 
และบตัรโรงอาหาร แล้วน าสมัภาระเข้าหอ สว่นอาจารย์จะไมพ่กัหอเดียวกบัพวกเรา เม่ือท าความรู้จกักบัคนใน
ห้องเดียวกนัแล้วจดัข้าวของตวัเองในห้องแล้ว ก็รวมตวันัง่รถบสัไปกินข้าวกนัท่ีร้านบฟุเฟ่ต์เนือ้ยา่งกนั ซึง่เป็นมือ้
แรกท่ีญ่ีปุ่ น เวลาท่ีไปกินนัน้เป็นเวลา 13:40 ไมไ่ด้กินอะไรแตเ่ช้าทกุคนหิวมาก ในร้านมีอาหารให้เลือกมากมาย
เนีอ้ววั หม ูไก่ ปลาสดสะอาด ผกัผลไม้ก็สดใหมอ่ร่อยมาก นอกจานีย้งัของหวาน เค้กไอศครีม ซอฟครีมสามารถ
ตกัเองได้หมด และสามารถท าสายไหมเองได้ด้วย พวกเรามีความสขุกบัการกินมาก  เม่ือทานเสร็จกลบั
มหาวิทยาลยัเพ่ือเข้าร่วมพิธีต้อนรับ ซึง่มีเคร่ืองดื่มและขนมท่ีท าจากแอปเปิล้เตรียมไว้ด้วย เหลา่อาจารย์ของ
มหาวิทยาลยันีจ้ะแนะน าตวัและอธิบายเก่ียวกบัท่ีน่ีคร่าวๆ ด้วยความท่ีไมค่อ่ยได้นอนระหวา่งท่ีฟังดฉินัเผลอหลบั
ไปจงึรู้สกึแยม่าก หลงัจากเสร็จพิธี อาจารย์พาพวกเราเดินดภูายในมหาวิทยาลยันีโ้ดยมีนกัศกึษาชาวไทยคอย
แปลให้ และเดนิในเมืองดหู้างตา่งๆ เม่ือไปถึงจดุสดุท้ายเกิดปัญหาคือมีหายไปหนึง่คน ปรากฏวา่คนนัน้ถกูลืมไว้ท่ี
ห้างแรก โชคดีท่ีจ าทางได้จงึกลบัก่อน กลบัมาถึงก็ไปทานอาหารท่ีเตรียมไว้ท่ีโรงอาหาร ซึง่พวกเราสามารถ
รับประทานอาหารเช้าและเย็นฟรี โดยก าหนดเวลาเช้า 7:00-8:00 น. และเย็น 18:00-20:00 น. นีคื้อตารางวนัแรก
ของพวกเรา ซึง่สปัดาห์นีเ้ป็นชว่งโกลเด้นวีค มีเรียนภาษาญ่ีปุ่ นแคว่นัแรกวนัเดียวท่ีเหลือจะเป็นการเดนิทางไป
หลายๆแหง่ในสปัดาห์นี ้จงึต้องนอนไวๆเพื่อเก็บแรง 

ห้องพกั 

หลงัจากท่ีได้ค าอธิบายถึงตารางกิจกรรมและกฏหมายของการอยู่ท่ีมหาวิทยาลยันีแ้ล้ว ก็น าสมัภาระเข้า
หอ แยกเป็นชายหญิงห้องละ 4 คน ซึง่ใครนอนห้องไหนนัน้อาจารย์เป็นคนก าหนดไว้ให้แล้ว เป็นหอท่ีสร้างมาใหม่
จงึสะอาดมาก ในห้องสวา่ง มีโต๊ะท างาน 4 ตวั อยูต่รงกลาง มีเตียงสองชัน้ตัง้อยู่ 2 ฝ่ัง ผ้าหม่หมอนเตรียมไว้
เรียบร้อย มีราวตากผ้า 2 ตวั อา่งล้างจาน ตู้ เย็นเคร่ืองเล็ก ตู้ เก็บเสือ้ผ้า และมีเคร่ืองปรับอากาศ กว้างและมีความ
เอือ้อ านวยพอส าหรับคน 4 คนอยา่งมากไมมี่ปัญหา ห้องนา่อยูจ่ริงๆ ห้องน า้จะแบง่เป็นฝ่ังชายและหญิง สว่นห้อง
อาบน า้จะเป็นแบบฝักบวัห้องผู้ชายห้องผู้หญิงแยกกนั ห้องหนึง่มี 2 ห้อง ข้างลา่งมียามคอยเฝ้าให้อยู่ ซึง่หอจะปิด 
5 ทุม่ เปิดตี 5  
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โกลเด้นวีค เท่ียวชมเมืองอาโอโมริ 

 เข้าสูว่นัหยดุยาวของญ่ีปุ่ น ตัง้แตว่นัท่ี 3-5 สามวนันีท้างมหาวิทยาลยัพาพวกเราไปเท่ียวชมสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวตา่งๆท่ีขึน้ช่ือของอาโอโมริและท ากิจกรรมตา่งๆ โดยท่ีมีนกัศกึษาชาวญ่ีปุ่ นและชาวไทยจะผลดัวนักนั
คอยติดตามดแูลและเป็นลา่มให้พวกเรากนั ซึง่อาหารกลางวนัทางสถานท่ีทอ่งเท่ียวมีการจดัเตรียมไว้ให้เรียบร้อย
แล้ว ทกุเมนนูัน้ตา่งท าด้วยความพิถีพิถนันา่ทานและอร่อยไร้ท่ีต ิอาหารท่ีเตรียมไว้จะเป็นอาหารพืน้เมืองท่ีขึน้ช่ือ
ของสถานท่ีนัน้ตา่งใช้วดัถดุิบท่ีสดใหม ่ท่ีประทบัใจมากคือทกุสถานท่ีเตรียมไว้นัน้จะต้องมีเมนท่ีูเป็นหอยเชลล์   
ท าให้รู้วา่อาโอโมริขึน้ช่ือเร่ืองหอยเชลล์ด้วย วนัแรกพวกเราได้ไปเมืองเนปึตะ เรียนวิธีการย้อมสีผ้าด้วยครามแบบ
พืน้เมือง ผลงานของแตล่ะคนออกมาได้สวยงามไมซ่ า้กนั รับประทานอาหารกลางวนั จากนัน้ก็ไปชมพิพิธภนัฑ์
แบบจ าลองเทสกาลเนปตุะ ภาพวาดและผลงานแตล่ะอยา่งตา่งท าออกมาอยา่งปราณีตละเอียดอ่อนมาก ตอ่ไป
เท่ียวชมปราสาทฮิโรซากิและสวนซากรุะแตน่า่เสียดายท่ีปีนีด้อกซากรุะบานเร็วท าให้ตอนนีร่้วงไปบางสว่น แตก็่ยงั
งดงามอยู ่ซึง่ดฉินัประทบัใจกบัซอฟครีมรสแอปเปิล้ของขึน้ช่ือของท่ีน่ีมาก วนัท่ีสอง พวกเราเดินทางไปเย่ียมชม
แหลง่ประวตัิศาสตร์ Sannai Maruyama ซึง่สิ่งแรกท่ีพวกเราได้ท าคือเคร่ืองประดบัสมยัยคุโจมงของญ่ีปุ่ น แตล่ะ
คนตัง้ใจกนัอยา่งสนกุสนานไมน้่อย หลงัจากประดษิฐ์พวกเราได้ชมบ้านแบบจ าลองในยคุสมยัโจมง มีบ้านหลาย
รูปแบบหลายทรงนา่ทึง่และประทบัใจกบัเทคนิคของคนยคุก่อนมาก และยงัได้ลองสวมชดุแบบคนยคุสมยัก่อนท า
ให้รู้สกึราวกบัว่าตวัเองได้ย้อนไปอยูใ่นยคุสมยัโจมง เม่ือชมเสร็จก็ไปทานอาหารกลางวนัท่ีโรงอาหารท่ีนัน่และซือ้
ของฝากกนั เดินทางตอ่ไปยงัวดั Seiryu เพ่ือไปชมพระพทุธรูปประจ าวดั ซึง่พระพทุธรูปนัน้อยูบ่นยอดเขาจงึต้อง
ขึน้เขาไป มีขนาดใหญ่มากจริงๆ ระหวา่งท่ีจะกลบัขึน้รถมีจดุท านายดวงเก่ียวกบัความรักเพ่ือนๆตา่งก็สนใจจงึไป
ท ากนัอยา่งสนกุสนาน สถานท่ีตอ่ไปคือศนูย์แสดงพนัธุ์สตัว์น า้ Asamushi ซึง่ท่ีน่ีรอบๆคือทะเลจงึท าให้สามารถ
เห็นสตัว์ทะเลท่ีอาศยัอยูเ่ขตนีจ้ากศนูย์นีไ้ด้ด้วย และมีการแสดงโชว์โลมาแสนรู้ เหลา่ปลาโลมาก็แสดงกนัได้อยา่ง
เพียบพร้อมยอดเย่ียมมาก วนัสดุท้าย พวกเราเดนิทางโดยรถโดยสารสาธารณะไปยงั Shinmachi ข้างๆสถานี     
อาโอโมริ เพ่ือเท่ียวงานเทศกาลฤดใูบไม้ผลิ เร่ิมจากเข้าไปท่ี Wa Rasse ไปชมผลงานศลิปะและรูปถ่ายของ
เทศกาลเนบตุะของแตล่ะปี ซึง่มีแบบจ าลองเทศกาลให้ดดู้วย หลงัจานัน้เป็นเวลาอาหารกลาง ซึง่วนันีไ้มมี่เตรียม
ให้จงึแยกย้ายไปหากินเอง ซึ่งดฉินักบัเพ่ือนๆสว่นหนึง่ได้ตามนกัศกึษาท่ีดแูลพวกเราไปทานอาหารกนัท่ีตลาดปลา
สด ท่ีน่ีติดกบัทะเลเขตเหนือของญ่ีปุ่ นดงันัน้ปลาท่ีขายท่ีตลาดนีจ้ะสดมาก ดฉิันได้ทานข้าวหน้าปลาดบินานาชนิด
แตล่ะชนิดสดใหม่อร่อยมากๆ ท าให้รู้สึกอยากมาท่ีร้านนีอี้ก เม่ือทานเสร็จแตล่ะคนแยกย้ายกนัไปท าอะไรก็ได้ 
สว่นดฉินัก็ไปชมเทศกาลฤดใูบไม้ผลิวา่เป็นอยา่งไร เม่ือไปถึงสถานท่ีนัน้ ก็เห็นมีทัง้กลุม่เดก็ไปยงักลุม่ผู้ใหญ่นัน้
สวมชดุญ่ีปุ่ น ก็ร าพดักนับ้างชธูงใบใหญ่กนับ้างแตล่ะกลุ่มก็มีการแสดงในรูปแบบท่ีตา่งๆกนัไป ซึง่แตล่ะคนตัง้
ใจเต้นกนัอยา่งเพียบพร้อมไร้ท่ีต ิดฉินัรู้สกึประทบัใจและซาบซึง่กบัความพยามยามของพวกเขามาก หลงัจากท่ีชม
เสร็จก็กลบัมหาวิทยาลยัโดยรถโดยสารสาธารณะเหมือนเดมิ เทา่นีก็้จบตารางการท่องเท่ียวในโกลเด้นวีคแล้ว ซึง่
สถานท่ีๆไปชมทกุท่ีมาตา่งน่าประทบัใจและนา่ต่ืนเต้นหมด เป็นประสบการณ์ท่ีไมส่ามารถรับจากท่ีอ่ืนแทนได้ 
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ชว่งหลงัโกลเด้นวีค 

 หลงัจากท่ีจบสปัดาห์โกลเด้นวีคแล้ว ก็ยงัมีการเดนิทางไปชมธรรมชาตขิองอาโมริ วนันีมี้ฝนตกท าให้
เดนิทางล าบากหนอ่ย ซึง่ระหวา่งท่ีข้ามเขาฮาโกดะพวกเราได้เห็นหิมะท่ียงัละลายไมห่มดเหลืออยู่บนภเูขา
นอกจากยงัได้ชมทิวทศัน์ในของด้วยท าให้รู้สึกต่ืนเต้นมาก แตเ่พราะฝนตกท าให้รถเคล่ือนท่ีล าบาก เม่ือไปถึง
ทะเลสาบโทวะดะก็ขึน้เรือกนัชมรอบทะเลสาบ ซึง่ทิวทศัน์รอบๆนัน้สวยมากได้เห็นเกาะรูปทรงตา่งๆลมพดัแรงท า
ให้รู้สกึเย็นสบาย ดฉินัรู้สกึประทบัใจกบัธรรมชาติอนังดงามของท่ีน่ีมากจนอธิบายไม่ถกู หน้าเสียดายท่ีฝนตกท า
ให้ไมไ่ด้เห็นทิวทศัน์แบบเตม็รูป แตเ่ทา่นีก็้สวยมากแล้ว ใช้เวลาแลน่เรือชมราวชัว่โมงคร่ึงก็ไปถึงอีกฝ่ัง แล้วนัง่รถ
บสัไปทานอาหารกลางวนัท่ีเตรียมไว้ ตอ่ไปจะเป็นการขึน้เขาเดนิชมล าธารและน า้ตกตา่งๆบริเวณโอริอาเสะ ในป่า
เตม็ไปด้วยสีเขียวชอุม่ เสียงล าธารและน า้ตกและนกร้อง อากาศเย็นสดช่ืนไร้กลิ่นมลพิษ ท าให้รู้สกึสดช่ืนผอ่น
คลายมาก เดินชมราว 30 นาทีก็รถบสักนั ซึง่ก่อนกลบัพวกเราได้แวะขึน้ไปเลน่หิมะบนยอดเขา รอบๆเตม็ไปด้วย
หิมะสีขาวงดงามมาก เป็นครัง้แรกของหลายๆคนท่ีได้เห็นหิมะกนั ตา่งเลน่หิมะและถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึอยา่ง
สนกุสนาน  แตพ่วกเราไมส่ามารถเลน่ได้นานกว่านีเ้พราะหมอกจะคลมุทางท าให้พวกเราไมเ่ห็นทางจงึเลน่เพียง
20 นาทีแล้วขึน้รถบสักลบัไปยงัมหาวิทยาลยักนั  จากท่ีได้ทอ่งเท่ียวชมสถานท่ีตา่งๆมาแตล่ะวนัดฉินัประทบัใจกบั
การเดนิทางของวนันีม้ากท่ีสดุ เพราะได้สมัผสักบัธรรมชาตอินังดงามของจงัหวดันี ้ เข้าสูว่นัอาทิตย์เป็นวนัปล่อย
อิสระสามารถท าอะไรก็ได้ตามใจชอบ ท าให้ได้พกัผ่อน นอนต่ืนสายกนั ดฉินัก็ใช้เวลานีไ้ปซกัผ้า ทิง้ขยะ ท าความ
สะอาดห้อง และเดนิไปซือ้ของท่ีห้างตา่งๆ ลมท่ีพดัมาจากทางภเูขาซึง่ยงัมีหิมะเหลืออยูเ่ย็นจนรู้สกึหนาวมาก 
เพ่ือนๆก็ไปซือ้ของกนับ้าง ไปเกมส์เซ็นเตอร์กนั สิ่งท่ีตกใจมากคือหลงัจากท่ีพวกเขากลบัมาจากเกมส์เซ็นเตอร์ทกุ
คนตา่งอุ้มตุ๊กตาตวัใหญ่ๆคนละหลายตวั อยากรู้มากเลยว่าพวกเขาใช้เงินไปเทา่ไหร่กนั ตอ่จากนีจ้ะเป็นวนัเรียน
ภาษาญ่ีปุ่ นตดิตอ่กนัรู้สึกต่ืนเต้นกบัการเรียนมาก ซึง่ระหวา่งวนัท่ี 8-9 เป็นวนัลงทะเบียนเรียนของพวกเรา เฉพาะ
สองวนันีจ้งึมีเรียนแคช่ว่งบา่ยกนั 

ชว่งเรียนภาษาญ่ีปุ่ นหลกั 

 เข้าสูส่ปัดาห์ท่ี 2 สปัดาห์นีพ้วกเราจะเรียนภาษาญ่ีปุ่ นกนัทัง้สปัดาห์ ซึง่พวกเราจะมีการลงทะเบียนเรียน
กนัวนัท่ี 8-11 ในตารางจะมีการให้เรียนชว่งบา่ยคร่ึงวนัวนัท่ี 8-9 เพ่ือให้พวกเราสามารถลงทะเบียนกนัได้โดยไมมี่
ปัญหาแตว่นัลงทะเบียนของปีหนึง่เป็นวนัท่ี 11 จงึให้กรณีพิเศษเฉพาะปีหนึง่ว่าไมต้่องเรียนตอนเช้า เฉพาะวนันัน้ 
ท าให้คาบเรียนวนัท่ี 11 ตอนนัน้เงียบมากเพราะจากนกัศกึษาทัง้ 17 มีแค ่5 คนท่ีอยู่ปีสองขึน้ไป ซึง่อาจารย์ชาว
ญ่ีปุ่ นจะเปล่ียนไปแตล่ะวนั วิธีสอนแตล่ะคนตา่งกนัไปเล็กน้อย แตอ่าจารย์หรือนกัศกึษาท่ีเข้าใจภาษาญ่ีปุ่ นดีจะ
คอยแปลให้จงึไมมี่ปัญหา ก่อนเร่ิมคาบจะมีการฝึกร้องเพลงภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือเตรียมไปร้องให้กบับ้านพกัคนชราใน
มหาวิทยาลยันี ้สิ่งท่ีเรียนจะมีฃค าศพัท์ การอา่น การสนทนา เป็นต้น หลงัจากนัน้ก็เรียนค าศพัท์เพ่ือเตรียมไป
Farm Stay กบัเกษตรกรชาวญ่ีปุ่ น เชน่ การแนะน าตวั มารยาทในบ้าน และการขอชว่ยท าสิ่งตา่งๆ   แตล่ะอย่าง
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เป็นแคร่ะดบัพืน้ฐานจงึไมมี่อะไรยากมาก  สว่นอาหารกลางวนัก็ไปทานท่ีโรงอาหารกนับ้างแวะซือ้ท่ีเซเวน่กินกนั
บ้าง ซึง่การบ้านสว่นใหญ่มีแตต้่องเขียน Dairy แตล่ะวนัเป็นภาษาญ่ีปุ่ นสง่ทกุวนั 

กิจกรรมระหวา่งชว่งเรียนภาษาญ่ีปุ่ น 

 วนัท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่ นบางวนัจะมีกิจกรรมตา่งๆให้ท ากนั การเขียนพูก่นั พิธีชงชา ซึง่จะมีอาจารย์ท่ีจบ
ทางด้านเฉพาะทางสอนให้แตล่ะคนอยา่งปราณีต เข้าใจง่าย และห้องท่ีใช้นัน้จะเป็นห้องส าหรับท ากิจกรรมนัน้
โดยเฉพาะท าให้พวกเราได้สมัผสัถึงบรรยากาศจริงๆ  ชว่งเย็นอาจารย์จะพาพวกเราไปดชูมรมตา่งๆซึง่คนในชมรม
นัน้ตา่งมีความตัง้ใจกนัมาก ข้างหน้าหอท่ีพวกเราพกักนัจะเป็นอนบุาลเด็ก ชว่งท่ีมาถึงท่ีนีแ้รกๆมีการเข้าพบปะกบั
เดก็อนบุาลถ้ามีโอกาสก็จะสามารถเลน่กบัเด็กๆได้ เดก็ญ่ีปนุนา่รักจริงๆค่ะ และใกล้ๆมหาวิทยาลยัจะมีบ้านพกั
คนชราพวกเราต้องฝึกร้องเพลงเพ่ือไปร้องเพลงให้ความสขุแก่ผู้สงูอาย ุนอกจากนีจ้ะมีการไปโรงเรียนมธัยมปลาย
ท ากิจกรรมพบปะกบันกัเรียนมธัยมปลาย ซึง่กิจกรรมแตล่ะอยา่งก็มีความสนกุท่ีแตกตา่งกนั 

FSA Welcome Party 

 เป็นงานเลีย้งต้อนรับนกัศกึษาตา่งชาตใิหมใ่นมหาวิทยาลยั ไทย กมัพชูา ฟิลิปปินส์ จีน เป็นต้น ท่ีเห็นกนั
สว่นใหญ่เป็นชาวเอเชียกนัเกือบหมด พวกเราก็เป็นหนึง่ในกลุม่นกัศกึษาตา่งชาตใิหม่ ซึง่งานเลีย้งนีจ้ะมีการให้
นกัศกึษาตา่งชาติแสดงการละเล่นหรืออยา่งอ่ืนของประเทศตวัเอง มีการแสดงของนกัศกึษาชาวญ่ีปุ่ น และมีการ
จดัเลีย้งอาหารนานาชาตใิห้ทาน การแสดงของพวกเราคือ ร าวงมาตรฐาน เพลงดวงจนัทร์วนัเพ็ญ และเม่ือแสดง
แล้วก็ชวนผู้ชมมาร าด้วยกนั แตล่ะคนมีหน้าท่ีของตวัเองกนั สว่นดฉินัท าหน้าท่ีผู้พากย์ รู้สกึต่ืนเต้นและกลวัมากว่า
จะแสดงออกมาได้ดีไหม ซึง่พวกเราสามารถแสดงออกมาได้ดีและชวนผู้ชมมาร าด้วยกนั ผู้ชมสนกุสนานกบัการร า
มากพวกเรารู้สึกดีใจมากท่ีจบได้ด้วยดีอย่างปลอดภยั เม่ือจบการแสดงของแตล่ะประเทศ ทางมหาวิทยาลยัจะมี
เกมส์ตา่งๆให้พวกเราเลน่กนัมากมาย เชน่ เกมส์ OX เป็นการทายวา่ประโยคท่ีฉายนัน้ถกูหรือผิด ซึง่พวกเราทกุคน
ทายผิดตัง้แตค่ าถามต้นๆเลย สดุท้ายจะเป็นการถ่ายรูปรวม และปิดงาน 

Farm Stay 

 เป็นการไป Home Stay ท่ีบ้านเกษตรกรชาวญ่ีปุ่ น ซึง่พวกเราไปพกัท่ีบ้านเกษตรกรชาวญ่ีปุ่ นท่ีเมืองคโุรอิ
ชิเป็นเมืองในอาโอโมริ เวลาสามวนัสองคืน ออกเดนิทางวนัเสาร์ชว่งกลางเดือน เม่ือไปถึงเมืองเร่ิมจากเปิดพิธี
ต้อนรับพวกเรา พาพวกเราไปชมสวนญ่ีปุ่ น ชมตวัเมือง แล้วไปรับประทานอาหารกลางวนั ในท่ีสดุก็ได้เจอกบั 
ครอบครัวเจ้าภาพของแตล่ะกลุม่ ซึง่เป็นกลุม่ท่ีอาจารย์จดัใหมใ่ห้ แตล่ะกลุม่จะมีนกัศกึษาชาวไทยหรืออาจารย์อยู่
ด้วย 1-2 คน กลุม่ของเรามีพ่ีนกัศกึษาชาวไทยหนึง่คนรวม 5 คน แตล่ะกลุม่แยกกนัไปบ้านของเจ้าภาพกนัเม่ือไป
ถึง ได้เห็นฟาร์มเกษตรกว้างมาก แตท่ี่ตกใจคือเจ้าภาพกลุม่ของเราไมไ่ด้ท าฟาร์มแอปเปิล้แตเ่ป็นฟาร์มเมล่อน
นานาชนิด จงึไปขอยืมฟาร์มแอปเปิล้จากบ้านข้างๆ ซึง่ชว่งนีเ้ป็นชว่งท่ีต้นแอปเปิล้ออกดอก สิ่งท่ีเราต้องท าคือเด็ด
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ดอกท่ีเป็นพวงให้เหลือเพียงดอกกลางดอกเดียวเพ่ือให้ผลแอปเปิล้เจริญเติบโตออกมาอยา่งงดงาม ภายในฟาร์มมี
รังผึง้วางไว้หลายจดุเพ่ือให้ท าหน้าท่ีผสมเกสรดอกไม้ หลงัจากท่ีชว่ยงานคณุแมก็่น าผลแอปเปิล้ให้พวกเราทานกนั 
หวานอร่อยมาก คณุแมเ่ตรียมอาหารมือ้เย็นให้พวกเรามากมายนา่ทานไปหมด แน่นอนรสชาติอร่อยมาก ซึง่
ตอนนีแ้ตล่ะกลุม่คงได้ท ากิจกรรมกบัครอบครัวเจ้าภาพอย่างสนกุสนาน ก่อนนอนเลน่กบัหลานๆอายุ 3-5 ขวบ ซึง่
ท่ีนอนนัน้พวกเราจะปกูนัเองเรียกวา่ฟุตง ตอนแรกไมรู้่วิธีปตูอนนอนจงึรู้สกึหนาวๆ วนัท่ีสองรับประทานอาหารเช้า
ท่ีคณุแมเ่ตรียม รวมตวักบัเพ่ือนๆทกุคนท ากิจกรรมตา่งๆ ทัง้ท าขนมท่ีใช้แอปเปิล้เป็นตวัหลกั และได้ลองสวมชดุ
กิโมโน เป็นครัง้แรกท่ีได้สวมกิโมโนรู้สึกดีใจมากแตล่ะคนก็ถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลกึและท าพิธีชงชาโดยยงัสวมชดุ
กิโมโนท าให้รู้เหมือนวา่ตวัเองเป็นชาวญ่ีปุ่ นเตม็ตวั สดุท้ายคือไปดเูคร่ืองปัน้โบราณมีความปราณีตงดงามมากและ
เข้าไปดเูตาอบเคร่ืองปัน้แบบโบราณซึง่ปัจจบุนัยงัใช้กนัอยู ่ เม่ือดเูสร็จตา่งกลุม่แยกย้ายกลบัไปยงับ้านครอบครัว
เจ้าภาพของตน ซึง่คืนนีด้ฉินัชว่ยคณุแมท่ าอาหารเย็นและทอดไขแ่บบไทยให้คณุแมท่าน พร้อมกบัเตรียมซอสพริก
มาให้ด้วยคณุแมแ่ละทัง้ครอบครัวถกูใจกบัรสชาตซิอสพริกกนัมาก คืนนีเ้ป็นคืนสดุท้ายได้คยุกบัคณุแม่อยา่ง
สนกุสนาน ตอนปท่ีูนอนเร่ิมเข้าใจวิธีการปแูล้วคืนนีจ้งึรู้สึกอุน่มากๆ วนัท่ีสามทกุคนตา่งเก็บข้าวของกนัและทาน
อาหารเช้ามือ้สดุท้ายท่ีคณุแมเ่ตรียมให้ ก่อนออกจากบ้านพวกเรายกของฝากจากประเทศไทยให้คณุแมแ่ละลา
หลานๆของคณุแมก่นั ไปรวมกบัเพ่ือนๆท่ีจดุทานอาหารท่ีแรกกนัท าพิธีกลา่วลาครอบครัวเจ้าภาพและถ่ายรูปกนั
เป็นท่ีระลกึ แล้วขึน้บสัเพื่อไปยงัสถาบนัวิจยัแอปเปิล้ ไปฟังค าอธิบายตา่งๆเก่ียวกบัการดแูลวิจยัแอปเปิล้ ซึง่อาโอ
โมริเป็นจงัหวดัท่ีหนาวมากท าให้ต้นแอปเปิล้ป่วยง่ายจงึต้องหมัน่ดแูลหาวิธีป้องกนั มีการทานแอปเปิล้หลากชนิด
มาเปรียบเทียบกนั และได้ไปชมฟาร์มวิจยัแอปเปิล้ มีวิธีการปลกูและจดัต้นหลากหลายแบบมาก ซึง่การปลกูแบบ
ไหนออกผลได้มากกวา่ดีกว่านัน้พวกเขาพยายามวิจยัอยู ่รู้สกึซาบซึง้ถึงความพยายามและความเอาใจใสข่องพวก
เขามาก เม่ือชมศกึษาเสร็จขึน้รสบสัไปรับประอาหารท่ีภตัตาคารซึง่พวกเขาได้เตรียมไว้แล้วเป็นอาหารท้องถ่ินของ
ท่ีน่ีแนน่อนมีหอยเชลล์อยู่ด้วย รสชาตไิมมี่ท่ีต ิสถานท่ีตอ่ไปคือ Namioka Apple Center เป็นโรงงานขนสง่แอป
เปิล้ทัง้นอกและในประเทศ พวกเราได้ชมตัง้แตก่ารคดัแยกขนาดรูปร่าง การบรรจ ุการเก็บรักษา และการ
เคล่ือนย้ายแอปเปิล้ ชา่งนา่ประทบัใจมาก ก่อนขึน้รถบสัทางโรงงานให้ผลแอปเปิล้กบัพวกเรามากมาย แล้วออก
เดนิทางไปแวะซือ้ของฝากท่ี Goshogawara ELM Shopping Center พวกเราตา่งไปซือ้ของกนับ้างไปทานขนม
บ้าง ในท่ีสดุก็ได้กลบัถึงหอ ขอบคณุทกุท่านท่ีเมืองคโุรอิชิมากๆท่ีคอยดแูลพวกเรา 

 

ชว่งใกล้วนัสดุท้าย 

 ทกุคนเร่ิมซือ้ของฝากกนั และเร่ิมจดักระเป๋าจดัชดุท่ีจะสวมในแตล่ะวนั ในชว่งนัน้ตอ่ให้เป็นวนัหยดุทกุคน
จะยุง่มาก ห้องจะเตม็ไปด้วยของฝาก ซึง่ดฉินัซือ้ของฝากมากเกินไปจนต้องซือ้กระเป๋าลากอีกตวัหนึง่ 
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ชว่งเรียนภาษาญ่ีปุ่ นชว่งสดุท้าย  

 หลงัจากท่ีกลบัมาจาก Farm Stay ชัว่โมงเรียนภาษาญ่ีปุ่ นจะเน้นไปท่ีการพรีเซนต์ ซึง่หวัข้อจะเป็นสิ่งท่ีเรา
ได้พบเจอและสมัผสัจากประเทศญ่ีปุ่ นใน 1 เดือนนี ้ปรึกษากบักลุม่วา่จะท าเร่ืองอะไรกนั กลุม่ของพวกเราท า
หวัข้อเร่ือง การใช้ชีวิตของ Home Stay โดยน าประสบการณ์ท่ีได้มาจาก Farm Stay คยุแบง่ความคิดเห็นกนั ซึง่
เวลาในการท าและอปุกรณ์ท่ีทางมหาวิทยาลยัเตรียมไว้มีมากพอสมควร ไมมี่อะไรนา่เป็นหว่ง เป็นงานสดุท้ายของ
โครงการนีจ้งึต้องตัง้ใจท ากนัมาก ซึง่ระหวา่งนัน้มีการไปเย่ียมชมบ้านพกัคนชราในมหาวิทยาลยันีฟั้งรายละเอียด
เก่ียวกบับ้านพกัคนชราแหง่นีแ้ละการใช้ชีวิตเหลา่ผู้สงูอายท่ีุอยู่ท่ีน่ีและร้องเพลงท่ีฝึกกนัมาชว่งแรก จากท่ีฟัง
เร่ืองราวมา ด้วยท่ีประเทศไทยสว่นใหญ่จะอยูก่นัแบบครอบครัวใหญ่รวมทกุรุ่นไมค่อ่ยปลอ่ยให้ผู้สงูอายใุช้ชีวิต
เพียงล าพงั เม่ือฟังการใช้ชีวิตของผู้สงูอายท่ีุญ่ีปุ่ นและการจบชีวิตของพวกเขาแล้ว พวกเราตา่งหน้าซีดกนัทกุคน
เลย ขอให้เพลงท่ีพวกเราร้องนัน้เป็นขวญัก าลงัใจแดพ่วกเขาเถิด และกิจกรรมสดุท้ายคือการเย่ียมชมโรงเรียน
มธัยมปลาย Aomori Minami ไปฝึกเขียนพูก่นัและท าพิธีชงชาอีกโดยครัง้นีน้กัเรียนมธัยมปลายชาวญ่ีปุ่ นเป็นคน
สอน และมีการแสดงร าไทยของพวกเราและชวนนกัเรียนมธัยมปลายมาร าด้วยกนั ความจริงก็เร่ิมชินกนัแล้ว แต่
ครัง้นีมี้คนจากรายการทีวีมาถ่ายพวกเราด้วยท าให้รู่สกึต่ืนเต้นกวา่ตอนแสดงรอบ FSA Welcome Party อีก สว่น
ดฉินัก็ต่ืนเต้นเกินไปพากย์เสียงสัน่กวา่ปกตเิลย ซึง่เป็นไปได้ด้วยดีก็รู้สกึดีใจมาก สุดท้ายก็แบง่กลุม่รวมกบันกั
เรียกแล้วพดูคยุท ากิจกรรมกนั 

การน าเสนอครัง้สดุท้าย 

 เป็นงานชิน้สดุท้ายก่อนกลบัประเทศไทย หวัข้อนัน้จะเป็นประสบการณ์หรือสิ่งท่ีเราได้เห็นและสมัผสัใน 1
เดือนนีโ้ดยปรึกษากบักลุม่ของตวัเองวา่จะอยากท าเร่ืองอะไรกนั สว่นกลุม่ของพวกเราท าหวัข้อเร่ือง การใช้ชีวิต
ของ Home Stay โดยน าประสบการณ์ท่ีได้มาจาก Farm Stay มาคยุแบง่ความคิดเห็นกนัวา่เป็นอยา่งไรบ้าง เจอ
อะไรมาบ้าง ชีวิตชาวบ้านญ่ีปุ่ นมีอะไรบ้าง เป็นต้น ซึง่ท าในคาบเรียนและสามารถท าในหอก็ได้ ดงันัน้เวลาใน
เตรียมก็มีมากพอสมควรเลย สว่นเร่ืองอปุกรณ์ตกแตง่เคร่ืองเขียนทางมหาวิทยาลยัจะเตรียมให้หมดจงึไมมี่ปัญหา
เร่ืองต้องไปซือ้หรือเตรียมอปุกรณ์ด้วยตวัเองเลย ซึง่การน าเสนอครัง้เสนอครัง้นีเ้รียกว่าเป็นผลลพัท์จากท่ีเราได้
เรียนรู้ท่ีนัน่มา 1 เดือน ดงันัน้จะมีชาวญ่ีปุ่ นและบคุลากรชาวญ่ีปุ่ นมาชม แนน่อนตอนซ้อมน าเสนอชว่งแรกๆทกุคน
ยงัพดูออกมาไมดี่ อาจารย์ญ่ีปุ่ นจะคอยสอนอธิบายให้ทีละคนท าให้พวกเราสามารถน าเสนอโดยภาษาญ่ีปุ่ นได้ดี
ขึน้ไมน้่อย วนัน าเสนอต้องสวมชดุพิธีการกนัทกุคน การน าเสนอครัง้นีผ้า่นไปได้ด้วยดีชาวญ่ีปุ่ นตา่งก็สนใจหวัข้อท่ี
เราคิดกนั ซึง่หลกัจากท่ีพวกเราน าเสนอเสร็จจะเป็นการกรอกแบบสอบถามเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้จากโครงการครัง้นี  ้เม่ือ
เสร็จดฉินัก็ไปถ่ายวิดีโอท างานกลุม่วิชาเลือกเสรีกนั 
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คืนสดุท้าย 

 หลงัจากท่ีน าเสนอเสร็จ ชว่งเย็นจะมีการพาพวกเราทกุคนและนกัศกึษาฝ่ายดแูลทัง้คนไทยและคนญ่ีปุ่ น
ไปทานอาหารจดัเลีย้งงานอ าลาท่ีโรงแรม ทานอาหารไปมีการพดูคยุกบัเพ่ือนๆและนกัศกึษาชาวญ่ีปุ่ นและ
บคุคลากรชาวญ่ีปุ่ นด้วย นอกจากนีมี้การมอบรางวลัให้กบัคนท่ีเขียนกลอนไฮกท่ีุดีท่ีสดุและมอบเกียรตบิตัรโดย
ผู้อ านวยการมหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นการปิดโครงการ เม่ือกลบัถึงหอเพ่ือนๆจะให้ของฝากจากไทยให้กบันกัศกึษา
และอาจารย์ชาวญ่ีปุ่ นกนั 

วนัสดุท้าย 

 ชว่งเช้าจนบา่ยจะเป็นเวลาอิสระซึง่แตล่ะคนจะเก็บข้าวของจดักระเป๋า บางคนก็ออกไปซือ้ของรอบ
สดุท้ายกนั และท่ีส าคญัคือต้องเก็บกวาดท าความสะอาดห้องเก็บเตียงให้เรียบร้อยเหมือนตอนวนัแรกท่ีมากนั 
แนน่อนจะมีอาจารย์มาตรวจห้องรอบสดุท้าย ระหวา่งท่ีรอรถบสัทัง้อาจารย์และเพ่ือนๆชาวญ่ีปุ่ นมาคยุกบัพวกเรา
เป็นครัง้สดุท้าย เวลา 5 โมงพวกเราได้ขึน้รถแล้วโบกมือลาทกุคนชาวญ่ีปุ่ น ซึง่จะมีอาจารย์ทาเทะดะ และ
นกัศกึษาชาวไทยและญ่ีปุ่ นท่ีดแูลพวกเราไปสง่ด้วย ก่อนไปสนามบนิพวกเราได้ทานอาหารเย็นมือ้สดุท้ายท่ี
ภตัตาคารญ่ีปุ่ น จดังานเลีย้งอ าลากนั หลงัจากนัน้ก็เดนิทางไปยงัสนามบนิอาโอโมริ เข้าไปย่ืนพาสปอร์ตฝาก
สมัภาระ แล้วเกิดปัญหาขึน้มาคือกระเป๋าของเพ่ือนท่ีใส่กองตุ๊กตามีน า้หนกัเกินจงึต้องน าตุ๊กตาออกมาชว่ยกนัอุ้ม
ตุ๊กตาคนละ1-2 ตวั แตด่ฉินัไมไ่ด้อุ้ม เม่ือขึน้ไปก็เห็นกลุม่ครอบครับเจ้าภาพท่ีพวกเราไป Farm Stay มารอรับพวก
เราอยู ่พวกเรารู้สึกดีใจมากท่ีพบกบัครอบครัวเจ้าภาพอีก พวกเราได้โบกมือทกุคนชาวญ่ีปุ่ นและนกัศกึษาชาวไทย
กนัและขึน้เคร่ืองมุง่ไปยงัสนามบนิฮาเนะดะท่ีโตเกียว ซึง่ใช้เวลาเพียงชัว่โมงคร่ึงก็ถึงสนามบนิฮาเนะดะท่ีโตเกียว
เวลา 22:00 น. รีบไปยงัสนามบนิฝ่ังระหวา่งประเทศ ซึง่แตล่ะคนอุ้มต๊กตาตวัใหญ่ๆไปกนัหลายคนท าให้คนรอบ
ข้างสงสยัและดฉินัว่าเป็นชมรมรักตุ๊กตาหรือเปลา่ ดฉินัจงึอดหวัเราะไมไ่ด้กบัเร่ืองนี ้ระหวา่งท่ีรอขึน้เคร่ืองพวกเรา
ตา่งแยกย้ายกนัไปซือ้ของฝากเพิ่มเตมิกนั และในท่ีสดุก็ขึน้เคร่ืองเวลา 00:30 น.มุง่ไปยงัสนามบนิสวุรรณภมูิ ใช้
เวลาราว 5 ชัว่โมงคร่ึงในท่ีสดุก็ถึงประเทศไทยสนามบนิสวุรรณภมูิเวลา 5:15 น.ของไทย ซึง่เทา่กบัวา่โครงการนีไ้ด้
จบลงแล้ว ก็ขอขอบส าหรับทกุอยา่งมากเลย 

 

การแลกเปล่ียนครัง้นี ้นอกจากจะสมัผสัและเรียนรู้กบัสถานท่ีตา่งๆและวฒันธรรมประเพณีของประเทศ
ญ่ีปุ่ นแล้ว ยงัได้เป็นการฝึกการใช้ชีวิตร่วมกบัคนอ่ืนในสถานท่ีตา่งๆ และฝึกท าอะไรด้วยตวัเอง ได้เป็นการ
ปรับเปล่ียนตวัเองด้วย สิ่งท่ีรู้สกึดีใจมากคือการท่ีตวัเองได้เป็นท่ีพึง่ของเพ่ือนๆ และยงัได้สร้างความสมัพนัธ์กบัทกุ
คนท่ีอาโอโมริและเหล่ารุ่นพ่ีรุ่นน้องใน TNI ด้วย ได้เพ่ือนใหมม่าไมน้่อยเลยคะ ต้องขอขอบคณุทัง้มหาวิทยาลยั 
TNI และทกุทา่นท่ีจงัหวดัอาโอโมริมากๆนะคะท่ีสร้างโอกาสดีๆให้กบัพวกเรา พวกเราจะไมมี่วนัลืมประสบการณ์
และความทรงจ าดีๆแบบนีเ้ลย 



นางสาววริษฐา โรจน์ประภากร BJ 58132174-2 

 

    

ภาพถ่ายอาหารมือ้แรกทานท่ีร้านบฟุเฟ่ต์เนือ้ยา่ง 

 

ภาพถ่ายรวมท่ีล าธารโออิระเซะ(Oirase Gorge) 
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ภาพถ่ายลองชดุสมยัโจมงท่ีแหลง่ประวตัิศาสตร์ Sannai Maruyama 

 

ภาพถ่ายเลน่หิมะแถวภเูขา 
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ภาพถ่ายท่ีทะเลสาบโทวะดะ (Towada Lake) 

 

ภาพถ่ายกบัเดก็น้อยญ่ีปุ่ นท่ีสวนสาธารณะ Shinmachi 



นางสาววริษฐา โรจน์ประภากร BJ 58132174-2 

 

 

ภาพถ่ายรวมสวมกิโมโนท่ีเมืองคโุรอิชิ 


