มธ. ศูนย์ลําปาง เยี่ยมชมมูลนิธิอากอนชู สาขากรุงเกียวโต
และ Ritsumeikan University ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา รวม 8 คน นําโดย
รองศาสตราจารย์สายฝน สุเอียนทรเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลําปาง เดินทางไปศึกษาสังคมและ
วัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 6 กรกฎาคม 2558 มีมูลนิธิอากอนชู เป็นผู้ให้การสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจภาษาญี่ปุ่น เข้ารับการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น จํานวน 30
ชั่วโมง และผ่านการทดสอบได้ในระดับดี พร้อมทั้งเสนอโครงการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่โดดเด่น
ได้รับการคัดเลือกไปศึกษาวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมในภาพรวมของการไปศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น คณะผู้ศึกษาสังคมและ
วัฒนธรรมได้ไปศึกษาเรียนรู้สังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดํารงชีวิตของคนญี่ปุ่น ผ่านการศึกษาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ ปราสาทฮิเมจิ วัดโทไดจิ วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ และวัดเทนริวจิ ซึ่งสถานที่
ต่างๆ เหล่านี้ เป็ นสถานที่ ที่มีความสําคัญ ต่อประเทศญี่ ปุ่นเป็ นอย่ างมาก และเป็นสถานที่ที่ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก จากยูเนสโก
นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการศึกษาที่ Ritsumeikan University
ซึ่ ง เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญ า แ ล ะ มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ โ ด ย ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น นั ก ศึ ก ษ า กั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มายาวนานกว่า 20 ปี โดยมีทีมงานของ Ritsumeikan University ให้การต้อนรับ
เป็นอย่างดี และนําเยี่ ย มชมรอบๆ มหาวิ ทยาลัย แนะนํ า ให้ความรู้ บรรยายเกี่ย วกั บสถานที่สํ าคั ญ ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1.โรงอาหาร ที่มีนักศึกษาหลายเชื้อชาติ กําลังนั่งรับประทานอาหารและมีการสนทนากัน
ด้วยภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ 2.ห้องสมุด มีนักศึกษาจํานวนมากเข้ามาใช้บริการ และมีเจ้าหน้าที่คอย
ให้บริการนักศึกษาอย่างใกล้ชิด บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุดนี้ได้ ต้องเป็นบุคคลที่มีบัตรคีย์
การ์ดเท่านั้น จึงจะสามารถผ่านทางกั้นเข้าไปใช้บริการห้องสมุดได้ 3.สหกรณ์ร้านค้า มีสินค้าอุปโภคบริโภค
หลายประเภท เพื่ออํานวยความสะดวกให้นักศึกษา เช่น หนังสือ ตําราเรียน อุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอน
อาหารและเครื่องดื่ม ร่ม รองเท้า เป็นต้น
ในขณะเดี ย วกั น Associate Professor Saori HAGAI, Ritsumeikan International ให้ เ กี ย รติ
ต้อนรับ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มธ.ศูนย์ลําปาง พร้อมทั้งอนุญาตให้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั่วโมงบรรยายของท่าน โดยให้ตัวแทนนักศึกษาประเทศญี่ปุ่น จํานวน 3 คน นําเสนอข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเกี่ยวกับอาเซียนในปัจจุบันและในอนาคต ให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้รับฟังและเข้าใจใน
การนําเสนอ เมื่อการนําเสนอเสร็จสิ้น อาจารย์ Saori HAGAI ก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่
ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ กัมพูชา อินโดนีเซีย และนักศึกษาของ มธ.ลําปาง ตัวแทนจากประเทศไทย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซักถาม ประเด็นเกี่ยวกับอาเซียน ที่มีการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
นอกจากนี้ Ms.Kazuko Maki, Director of Agon Shu International Department ให้ เ กี ย รติ
ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เข้าพบเพื่อเยี่ยม
คารวะคุณวาดะ ผู้อํานวยการทั่วไปของมูลนิธิอากอนชู และเยี่ยมชมมูลนิธิอากอนชู สาขากรุงเกียวโต ประเทศ
ญี่ปุ่น

"こんにちは (คอน-นิ-จิ-วะ) สวัสดีตอนกลางวัน" คํากล่าวทักทายของผู้มาต้อนรับหรือทีมงาน
ของมูลนิธิอากอนชู พร้อมกับการโค้งคํานับ ด้วยความเคารพอย่างมีสัมมาคารวะ ได้นําพา คณะผู้บริหาร
บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เข้าไปพบคุณวาดะ ผู้อํานวยการทั่วไปของ
มู ล นิ ธิ อ ากอนชู โดย Ms.Kazuko Maki ได้ แ นะนํ า คณะผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง หลังจากนั้นคุณวาดะ ผู้อํานวยการทั่วไปของมูลนิธิอากอนชู กล่าวต้อนรับเป็น
ภาษาญี่ปุ่น โดยมีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ รองศาสตราจารย์สายฝน สุเอียนทรเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริหารศูนย์ลําปาง ได้กล่าวขอบคุณ มูลนิธิอากอนชูเป็นภาษาญี่ปุ่น ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง มายาวนานอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี และมอบเงินบริจาคสร้าง
และปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ให้ มาโดยตลอด ซึ่งคณะผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้มอบของที่ระลึกให้ คุณวาดะ ผู้อํานวยการทั่วไปของมูลนิธิ
อากอนชู และ Ms.Kazuko Maki เพื่อเป็นการแสดงคําขอบคุณอย่างจริงใจ ที่มูลนิธิอากอนชูมอบโอกาสดีๆ
ให้กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
ในขณะเดี ย วกั น มู ล นิ ธิ อ ากอนชู ก็ ม อบของที่ ร ะลึ ก ให้ กั บ คณะผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เช่นกัน หลังจากนั้นทีมงานของมูลนิธิอากอนชู พร้อมกับคณะผู้บริหาร
บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้ส่งคุณวาดะ ผู้อํานวยการทั่วไปของมูลนิธิ
อากอนชู ขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับ พร้อมกล่าวคําว่า "ありがとうございます(อะ-ริ-กะ-โตะโกะ-ไซ-อิ-มัส) ขอบคุณ " พร้อมกับการโค้งตัวคํานับด้วยความเคารพอย่างจริงใจ
หลังจากนั้น Ms.Kazuko Maki และทีมงานของมูลนิธิอากอนชู ได้นําคณะผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เดินเยี่ยมชมมูลนิธิอากอนชูทั้งภายในและภายนอก เริ่มด้วย
การเข้าชมห้องปฏิบัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดของมูลนิธิอากอนชู และได้รับชมการแสดงต้อนรับ ซึ่งเป็นการแสดง
ดนตรีพื้นเมืองโดยคณะดนตรีพื้นเมืองของประเทศ ที่หาฟังและหาชมได้ยากในประเทศญี่ปุ่น ถือได้ว่าเป็น
เกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับชมการแสดงที่ทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เมื่อชมการแสดงเสร็จ
ทีมงานของมูลนิธิอากอนชูก็นําคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มธ.ศูนย์ลําปาง เยี่ยมชมบริเวณภายนอก
ของมูลนิธิอากอนชู ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย Ms.Kazuko Maki และทีมงานของมูลนิธิอากอนชู ได้ให้
ความรู้ และได้บรรยายเกี่ยวกับสถานที่สําคัญของมูลนิธิ ดังนี้ “หอระฆัง” ประจํามูลนิธิอากอนชู ซึ่งคณะ
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มธ.ศูนย์ลําปาง ได้มีโอกาสตีระฆัง ซึ่งการตีระฆังต้องตี 3 ครั้ง ตีครั้งแรกแล้ว
ต้องรอให้เสียงระฆังหยุดดังก่อน แล้วจึงตีระฆังในครั้งต่อไปจนครบ 3 ครั้ง หลังจากนั้นก็เดินผ่าน “รูปปั้นคน
คู่” มีเหตุผลในการสร้าง เนื่องจากภรรยาของท่านประธานมูลนิธิอากอนชูป่วยหนัก ท่านประธานจึงขอ
อธิษฐาน ว่า ถ้าภรรยาหายจากอาการป่วย จะสร้างอนุสรณ์คนคู่ไว้ที่นี่ เมื่อคําอธิษฐานที่ขอเป็นความจริง
ท่านประธานจึงสร้างอนุสรณ์คนคู่นี้ขึ้นมา เพื่ออยู่เคียงคู่กับมูลนิธิอากอนชู หลังจากนั้นก็เดินมาถึง “ต้นโพธิ์”
ซึ่งมีการปลูกในโรงเรือนที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลา เนื่องจากสภาพอากาศที่นี่ ฤดูหนาวจะหนาว
มาก อาจจะทําให้ต้นโพธิ์ตายได้ จึงต้องควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ การที่ต้นโพธิ์มีชีวิตอยู่ได้บนภูเขาลูกนี้ ถือได้ว่า
เป็นความภาคภูมิใจของคนที่นี่เป็นอย่างมาก ต่อมาได้เดินผ่าน “ที่ฝึกสมาธิ” ของสมาชิกมูลนิธิอากอนชู จะมี
การนั่งทําสมาธิที่นี่ เพราะมีความเงียบสงบ ห่างไกลจากสิ่งที่จะเข้ามารบกวนการทําสมาธิ และหลังจากนั้นได้มี
โอกาสเข้าไปชม “บริเวณที่ใช้ในการฝึกฝนความอดทน” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบ ที่ใช้ในการทดสอบ
สมาชิกใหม่ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของมูลนิธิอากอนชู โดยสมาชิกใหม่ทุกคนต้องผ่านการทดสอบในสถานที่
แห่ ง นี้ คื อ “น้ํ า ตก 1 สาย” ไหลตกลงมาจากด้ า นบนโขดหิ น ตกลงมากระทบกั บ แผ่ น หิ น ด้ า นล่ า ง

วิธีการทดสอบฝึกความอดทน คือ สมาชิกใหม่ทุกคนต้องทําการล้างตัวให้สะอาด หลังจากนั้นต้องนั่งที่แผ่นหิน
เพื่อให้สายน้ําตก ตกลงมากระทบที่ท้ายทอย เป็นเวลา 5 นาที ถ้าผ่านการฝึกขั้นตอนนี้ได้ ก็จะผ่านการทดสอบ
อีกขั้นตอนหนึ่ง ในการเข้าเป็นสมาชิกของมูลนิธิอากอนชู ต่อมาได้เดินผ่าน “พระพุทธรูปองค์ใหญ่” ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปที่สมาชิกในมูลนิธิอากอนชูนับถือ หลังจากนั้นก็ได้เดินออกจากประตูของมูลนิธิอากอนชู เพื่อเดิน
ข้ามถนน แล้วเดินเข้าประตูอีกฝั่ง เพื่อไปไหว้บรรพบุรุษและสวดมนต์ไหว้พระ ในวิหารที่มีภาพวาดจิตรกรรมที่
งดงาม และได้เดินไปชม “รูปปั้นเสือ” ซึ่งเป็นของที่ระลึกจากประเทศอิสราเอลมอบให้มูลนิธิอากอนชู เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความปรองดอง สมานฉันท์ของทั้ง 2 ประเทศ ถือได้ว่าเป็นตั วแทนของสันติภาพระหว่ า ง
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอิสราเอล
เมื่ อ เยี่ ย มชมภายนอกของมู ล นิ ธิ อ ากอนชู เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว คณะผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ก็เตรียมตัวกลับ พร้อมกล่าวคําขอบคุณทีมงานจากมูลนิธิอากอนชูเป็น
ภาษาญี่ปุ่นว่า "ありがとうございます (อะ-ริ-กะ-โตะ-โกะ-ไซ-อิ-มัส) ขอบคุณ " หลังจากนั้นก็
ขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางออกจากมูลนิธิอากอนชู ภาพที่เห็นจนรถบัสเคลื่อนออกจากประตู คือ การโบกมือลาของ
ทีมงานจากมูลนิธิอากอนชูทุกคน พร้อมกับรอยยิ้มที่ตรึงในหัวใจ ซึ่งคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับการต้อนรับที่ดีและประทับใจ
จากทีมงานของมูลนิธิอากอนชู ตั้งแต่วินาทีที่ย่างก้าวเข้าไปในมูลนิธิอากอนชู จนถึงวินาทีสุดท้ายที่รถบัส
เคลื่อนออกจากประตูของมูลนิธิอากอนชู และในวันที่ 8 กันยายน 2558 นี้ มูลนิธิอากอนชูจะมาเยี่ยมเยือน
และมอบทุนการศึกษาให้ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ซึ่งคณะผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ก็จะเตรียมการต้อนรับที่ดีที่สุด เพื่อต้อนรับมูลนิธิอากอนชู
อย่างสมเกียรติเช่นกัน

โครงการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ณ ประเทศญีป่ ุ่น

