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เรียงความ ความประทับใจที่มีต่อโครงการอาโอโมริ
รู้สกึ ดีใจที่ได้ มาโครงการนี ้ ชอบทุกอย่างเลยไม่วา่ จะเป็ นบรรยากาศที่เงียบสงบ ไม่คอ่ ยวุน่ วาย มีวิว
ทิวทัศน์ที่ดี สามารถมองเห็นภูเขาได้ มหาวิทยาลัยใกล้ กบั ตัวเมืองและยังมีสวนให้ ถ่ายรูปหรื อนัง่ เล่นได้
ชมรมหรื อวิชาเรี ยนในมหาวิทยาลัยที่มีหลายสาขาให้ เลือกเรี ยน วันแรกที่มาถึงพาไปกินซูซิและปิ ง้ ย่าง เสร็จ
แล้ วพาชมรอบมหาวิทยาลัย บอกวิธีการแยกขยะหรื อทิ ้งขยะทาให้ เห็นถึงความใส่ใจ เสร็จแล้ วพาไปดู
ห้ องพัก ประทับใจในห้ องพักมาก เพราะห้ องพักกว้ าง สะอาด มีอปุ กรณ์ทาความสะอาดให้ คุณป้าในโรง
อาหารใจดีและน่ารักมากและยังฝึ กการขึ ้นรถเมล์ วิธีการแลกเหรี ยญ ตอนเย็นมีงานเลี ้ยงต้ อนรับชื่อว่า FSA
WELCOME PARTY แต่ละประเทศมาโชว์การแสดงของตัวเอง ได้ เตรี ยมการแสดงรี รีข้าวสารให้ มาร่วมเล่น
ด้ วยกัน ทุกคนดูสนุกและมีความสุขมากและยังทาให้ ได้ ร้ ูจกั เพื่อนในงานปาร์ ตี ้นี ้ด้ วย วันต่อมาก็เริ่มเรี ยน
เรี ยนจะเน้ นไปที่การพูดมากกว่าไวยากรณ์ ชอบการเน้ นพูดมากกว่าเพราะมันใช้ พดู ได้ จริงและยังพาไป
สถานที่ที่ขึ ้นชื่อของจังหวัดอาโอโมริหลายที่ ได้ ไปกับเพื่อนคนญี่ปนที
ุ่ ่เรี ยนการท่องเที่ยวทาให้ ได้ ฝึกการคุย
เวลาที่เราสงสัยหรื อไม่เข้ าใจอะไรและสถานที่ที่พาไปจะมีประวัติศาสตร์ ของคนสมัยก่อนก็ทาให้ ทราบถึง
ข้ อมูลของคนในสมัยก่อนด้ วย สถานที่ชอบที่สดุ คือ Hirosaki Park เป็ นสวนที่สวย สะอาด มีต้นไม้ เยอะทา
ให้ ไม่คอ่ ยร้ อนและได้ สมั ผัสธรรมชาติแบบจริงๆเลย สามารถเดินได้ โดยไม่เบื่อเพราะอากาศร่มรื่ น และมี
แม่น ้าไหลผ่าน ช่วงที่ไปเป็ นช่วงใบไม้ สีเขียว ทาให้ ไม่เห็นซากุระ ทาให้ อยากไปดูชว่ งซากุระบานอีกครัง้ อีก
ที่เป็ น Oirase stream (ลาธารโออิราเซะ) ได้ ไปดูก่อนที่จะไปโฮมสเตย์ เป็ นลาธารที่สวยและสะอาดมาก
อากาศดี มีจดุ ถ่ายรูปที่สวย นักท่องเที่ยวเยอะ เสร็จแล้ วก็ไปโฮมสเตย์ที่โทวาดะ การไปอยู่โฮมสเตย์ในครัง้
นี ้ได้ เรี ยนรู้อะไรหลายๆอย่างและยังได้ ลองในสิ่งที่ไม่เคยทา เช่น การทาสวน การขี่ม้า การพูดภาษาญี่ปนุ่
เอง รวมถึงได้ เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมที่ตา่ งจากบ้ านเรา ความเป็ นอยูข่ องคนญี่ปนุ่ และเรื่ องที่ประทับใจ
นอกเหนือจากสถานที่เที่ยวคือ ความมีน ้าใจของคนในจังหวัดอาโอโมริ ตอนนันขึ
้ ้นรถเมล์ผิดสายแล้ วถาม
คนที่นงั่ ข้ างๆเขาเดินไปถามคนขับรถเมล์ แล้ วบอกว่าต้ องลงตรงไหน ขึ ้นสายไหน จนกว่าเราจะเข้ าใจ และ
อีกเหตุการณ์คือรอรถเมล์ผิดฝั่ ง คุณป้าบอกสายรถเมล์ เวลา และหมายเลขรถเมล์ให้ หมดเลย ถึงแม้ จะเจอ
เรื่ องแย่แต่ก็ถือเป็ นประสบการณ์ที่ดี อาจารย์ในมหาวิทยาลัยน่ารักและใจดีทกุ คน เวลาที่ออกเสียงหรื อใช้
ไวยากรณ์ที่ไม่ถกู ต้ องก็แก้ คาให้ ตลอด เพื่อนคนญี่ปนก็
ุ่ นา่ รัก มาที่นี่ได้ ทงเพื
ั ้ ่ อน รุ่นพี่ ไม่วา่ จะเป็ นคนไทยที่
ไปแลกเปลี่ยนที่อาโอโมริหรื อคนญี่ปนเอง
ุ่
ทุกคนให้ ความช่วยเหลือตลอด แนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ร้ านอาหารที่แนะนาที่ใกล้ กบั มหาลัย พาไปกินอาหารอร่อยๆหลายที่ สอนภาษาให้ กนั เวลาที่พดู ผิดหรื อ
เวลาที่เขาไม่เข้ าใจเรา เขาก็จะพยายามเข้ าใจเราโดยการเปิ ดพจนานุกรมแปลภาษาหรื อหารูปเพื่อให้ เรา
เข้ าใจซึง่ น่ารักมาก ตอนแรกไม่คดิ เลยว่าจะมีเพื่อนเป็ นคนญี่ปนแต่
ุ่ พอได้ แล้ วรู้สกึ โชคดีมาก ขาดไม่ได้ เลย

คืออาจารย์และเพื่อนที่ไปด้ วยกัน ทุกคนน่ารักและพร้ อมช่วยเหลือกันตลอด ถึงแม้ บางทีจะไม่เข้ าใจกันบ้ าง
แต่ก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิม เวลาที่ไปเที่ยวก็ไปกันเป็ นกลุม่ ทาให้ ร้ ูสกึ สนิทกันมากขึ ้นและยังได้ พดู คุยกัน
การมาที่นี่ทาให้ ได้ รับความรู้ ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่าง รู้สกึ ประทับใจที่ได้ มาโครงการนี ้มากเลยค่ะ
Hirosaki Park

Oirase stream (ลาธารโออิราเซะ)
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