
ความประทบัใจจากการเข้าร่วมโครงการ Aso-Juku 

ส ำหรบัผมตัง้แตเ่ดก็เคยใฝฝ่นัไวว้ำ่จะไปญีปุ่น่ใหไ้ด ้ซึง่กำรไปโครงกำร Aso-Juku น้ี เป็น
กำรไปญีปุ่น่ครัง้แรกในชวีติของผม อกีทัง้ยงัเป็นครัง้แรกในชวีติทีไ่ดข้ึน้เครื่องบนิไปต่ำงประเทศอกี
ดว้ย รูส้กึตื่นเตน้มำกๆครบั แต่แลว้กำรไปญีปุ่น่ครัง้แรกของผมกเ็ริม่ไมค่อ่ยโรยดว้ยกลบีกุหลำบสกั
เทำ่ไหร ่ตัง้แต่ทีส่นำมบนิ พบวำ่ชื่อของผมทีใ่ชเ้ชค็อนินัน้ทำง Agency พมิพต์กตวั I ในชื่อของผม 
ท ำใหต้อ้งจำ่ยคำ่เปลีย่นชื่อใหมเ่พือ่ทีจ่ะไดไ้มม่ปีญัหำทัง้ขำไปและขำกลบั และอกีทัง้อำหำรเชำ้บน
เครื่อง ออมเลต็ ทีทุ่กคนบอกวำ่ไมค่อ่ยด ีแต่คนอื่นกนิแลว้กไ็มเ่ป็นไร แตส่ ำหรบัผมทีม่ปีญัหำเรื่อง
ระบบยอ่ยอำหำร และทอ้งเสยีงำ่ยนัน้ มปีญัหำอยำ่งมำก พอลงเครื่องกต็อ้งรบีเขำ้หอ้งน ้ำไปอว้ก 
พรอ้มกบัอำกำรทอ้งเสยี ท ำใหว้นัแรกไมไ่ดไ้ปเดนิดบูรรยำกำศในเมอืงและกนิรำเมง็กบัเพือ่นๆและ
คนอื่นๆในโครงกำร วนัต่อมำกพ็ยำยำมไปพธิปีฐมนิเทศ อำกำรกเ็ริม่ดขีึน้ แต่วำ่ตอนไปเทีย่วกบัพี่
วทิยแ์ละคนอื่นๆไปกนิรำเมง็อจิรินั โดยไมรู่ว้ำ่พรกิทีเ่ขำใสน่ัน้เป็นยำระบำย ท ำใหอ้ำกำรทอ้งเสยีที่
เริม่ดขีึน้นัน้กลบัมำเป็นหนกัอกีรอบ พรอ้มกบัมไีขข้ึน้ท ำให้วนัต่อมำกไ็มไ่ดไ้ปเรยีนกบัคนอื่นๆ 
จำกนัน้อำกำรกข็ึน้ๆลงๆสลบักนัไประหวำ่งทอ้งเสยีและมไีข ้ตอ้งเป็นภำระโดยเฉพำะอำจำรยภ์สั
พร รุน่พี ่และเพือ่นๆทีค่อยหำยำและซือ้ขำ้วกบัซุปมโิสะถว้ยมำให ้ยงัเครำะหด์ทีีม่รีุน่พีม่ยีำฆำ่เชือ้
ทอ้งเสยีจำกไทยพกมำดว้ย อำกำรจงึคอ่ยๆดขีึน้ตำมล ำดบั นบัวำ่เป็นควำมประทบัใจในกำรมำ
ญีปุ่น่สปัดำหแ์รกเริม่ตน้ไดไ้มค่อ่ยสูด้นีกั แต่หลงัจำกนัน้ผมกห็ำยดเีป็นปกตเิริม่กลบัมำเป็น
เหมอืนเดมิแลว้ สำมำรถท ำกจิกรรมกบัคนอื่นๆไดป้กต ิ

ดำ้นกำรใชช้วีติทีญ่ีปุ่น่นัน้ถอืวำ่สะดวกสบำยมำกแต่ดำ้นรำคำกำรเดนิทำงนัน้คอ่นขำ้งแพง
เมื่อเทยีบกบัไทย จกัรยำนจงึเป็นอกีหน่ึงตวัเลอืกทีด่ใีนกำรเดนิทำงไปยงัโรงเรยีน ระหวำ่งทำงก็
ผำ่นโรงเรยีนอยูป่ระมำณ 2-3 ที ่อกีทัง้ยงัมโีรงเรยีนประถมใกลบ้รเิวณหอ้งเรยีนดว้ยบำงเวลำกจ็ะ
เจอเดก็ๆเดนิกนั รูส้กึดอียำ่งบอกไมถู่กเหมอืนกนัครบั สว่นอำหำรเมื่อเทีย่งอยำ่งบน็โตะบรเิวณนัน้
ถอืวำ่ถูกอยูพ่อสมควร สว่นอำหำรตำมรำ้นอำหำรอื่นๆส ำหรบัผมถอืวำ่แพงเมื่อเทยีบเป็นเงนิไทย 
แต่กถ็อืวำ่คุณภำพคุม้รำคำเมื่อไดล้องชมิแลว้ พวกรำเมง็กถ็อืวำ่คุณภำพแตกต่ำงกบัทีไ่ทยมำก 
ชำมใหญ่กวำ่และกนิแลว้รูส้กึคุม้กวำ่ทีไ่ทยมำก และขณะนัน้ทีญ่ี่ปุน่เป็นชว่งเปลีย่นผำ่นฤดทู ำให้
อำกำศนัน้แปรปรวนอยูเ่ป็นประจ ำ ส ำหรบัผมทีเ่ป็นคนขีห้นำวนัน้ถอืวำ่หนำวมำกแต่ชว่งอำกำศที่
คนญีปุ่น่เขำวำ่รอ้น แต่ผมรูส้กึอุน่ก ำลงัดคีรบั 



กำรไปทอ่งเทีย่ว   ส ำหรบัผมกเ็หมอืนๆคนอื่นในโครงกำร เชน่ หอคอยฟุกุโอกะ 
พพิธิภณัฑ ์ฯลฯ ยกเวน้เสยีแต่ชว่งทีผ่มไมส่บำย  กบัชว่งวนัหยดุยำวหรอืชว่ง Golden Week ผม
ไปโตเกยีวคนเดยีวโดยไปวนัที ่28-30 เมษำยนเน่ืองจำกวนัที ่1 ยงัมเีรยีนอยู ่ เดนิทำงโดย
เครื่องบนิ ซึง่คนืแรกนัน้ผมนอนทีส่นำมบนิฮำเนดะ และวนัต่อมำกไ็ดไ้ปเทีย่วตำมสถำนทีต่่ำงๆ 
เชน่ นำกำโนะบรอดเวย ์ศำลเจำ้ซุกะ ศำลเจำ้อำซำกุสะ อเิคะบุคุโระ แลว้กลบัมำทีพ่กัทีไ่ดท้ ำกำร
จองไวท้ีเ่รยีวโกคุ แต่ปรำกฏวำ่ แบตโทรศพัทแ์ละพำวเวอรแ์บงคข์องผมนัน้หมดเกลีย้งจงึตอ้งถำม
ทำงคนแถวนัน้อยำ่งทุลกัทุเล เครำะหด์ทีีม่คีนใจดเีดนิพำมำสง่ถงึหน้ำทีพ่กัชื่อ ขำ้วสำร เรยีวโกคุ 
เป็นทีพ่กัหอ้งใหญ่แต่นอนคละกนั รำคำประมำณ 3,300 เยน  วนัต่อมำ ผมเดนิทำงไปยงังำน
กำรต์ูนทีโ่ตเกยีวบิก๊ไซตเ์พือ่ดแูละซือ้ของหลำยๆอยำ่ง จำกนัน้ผมกลบัมำทีอ่ำกบิะเพือ่หำของที่
อยำกไดแ้ต่เวลำคอ่นขำ้งจ ำกดัเน่ืองจำกชว่งค ่ำตอ้งกลบัไปขึน้เครื่องกลบัฟุกุโอกะ จงึไมไ่ดด้ทู ัว่มำก
เทำ่ทีค่วร เสรจ็แลว้จงึนัง่รถไฟและโมโนเรลไปยงัสนำมบนิฮำเนดะ สุดทำ้ยกก็ลบัมำยงัหอพกัได้
โดยสวสัดภิำพ 

ดำ้นกำรเรยีนและกจิกรรม ส ำหรบัผมกำรเรยีนในคำบถอืวำ่เป็นกำรทบทวนไวยกรณ์ไปใน
ตวัเพรำะเกอืบทัง้หมดลว้นเคยเรยีนมำแลว้ แต่ทีด่กีวำ่คอืไดพ้ดูภำษำญีปุ่น่มำกขึน้ท ำใหผ้ม
สำมำรถพฒันำทกัษะภำษำไดม้ำกขึน้ไปอกี ในทุกๆวนักจ็ะมกีำรเขยีนไดอำรีเ่ป็นกำรบำ้นซึง่กจ็ะมี
คอมเมน้ทก์บัแกจุ้ดทีย่งัผดิใหค้รบั อำจำรยใ์นคำบเรยีนทีเ่จอทุกๆวนักค็อือำจำรยม์ตัสโึมโตะกบั
อำจำรยโ์ยโกจ ิ  อำจำรยม์ตัสโึมโตะใจดมีำกๆครบั ไมว่ำ่มปีญัหำอะไรอำจำรยจ์ะเขำ้มำดแูละชว่ย
เสมอ รูส้กึดใีจมำกๆครบั  บำงวนักจ็ะมทีัง้กจิกรรมวำดรปู มงังะ โปรแกรมหุน่ยนต ์วำดพูก่นั และ
ชงชำ อำจำรยท์ุกคนใจดมีำกครบั และเป็นครัง้แรกทีผ่มมชีื่อตวัเองเป็นคนัจภิำษำญีปุ่น่ รูส้กึดี
เหมอืนกนัครบั คำบชงชำอำจำรยก์ใ็จดมีำกๆครบั  และชว่ง World Cafe นัน้รูส้กึสนุกมำกๆครบัที่
ไดคุ้ยกบัคนญีปุ่น่ แลว้ไดใ้ชท้กัษะภำษำญีปุ่น่และองักฤษเตม็ทีอ่กีดว้ย ไดเ้ป็นเพือ่นกนักห็ลำยคน
อยูค่รบั แลว้เขำกข็ึน้มำนัง่กนิขำ้วกนัตอนพกัเทีย่งแทบทุกวนัเลย ดใีจมำกๆครบั 

ดำ้นอื่นๆ เมื่อตอนไปทีพ่พิธิภณัฑท์ีด่ะไซฟุ ขณะนัน้มกีำรจดันิทรรศกำรเกี่ยวกบัไทย และ
ประวตัศิำสตรเ์อเชยีนัน้  กเ็จอระนำดทุม้ตัง้อยูข่ำ้งบนแต่ไมท้ีจ่ดัโชวน์ัน้เป็นระนำดเอกเลยไปบอก
ขอ้มลูใหพ้นกังำนพพิธิภณัฑท์ีอ่ยูใ่กล้ๆ นัน้ทรำบ และเขำบอกวำ่ทีช่ ัน้ลำ่งมรีะนำดอยูแ่ละสำมำรถ
เลน่ได ้ดว้ยควำมทีผ่มเป็นคนระนำดเอกในชมรมดนตรไีทยกร็ูส้กึอยำกเลน่มำก จงึรบีดนิูทรรศกำร
ใหเ้สรจ็แลว้ไปเลน่ทนัท ีถงึไมร้ะนำดจะไมค่อ่ยด ีผนืมเีสยีงเพีย้นบำ้ง เชอืกหยอ่นตอ้งผกูใหมห่ลำย
รอบกต็ำม กร็ูส้กึดใีจมำกๆครบัทีม่ำเจอระนำดในพพิธิภณัฑท์ีน่ี่ ตอนเลน่อยูก่ม็คีนมำดเูยอะแยะ



เลยครบัทัง้เดก็และผูใ้หญ่ เพิง่จะมำรูภ้ำยหลงัวำ่เสยีงดงัไปทัว่ทัง้พพิธิภณัฑเ์ลยครบั แลว้พนกังำน
พพิธิภณัฑแ์ถวนัน้กม็ำขอถ่ำยรปูและวดิโีอเอำไปลงในบลอ็ก ทวติเตอรข์องพพิธิภณัฑด์ว้ยครบั  
แต่นัน่เป็นเพยีงแคค่รัง้แรกครบั ผมไปทีน่ัน่รวมทัง้หมด 4 ครัง้ดว้ยกนั ซึง่ครัง้หลงัๆพนกังงำนใน
นัน้กจ็ ำหน้ำผมไดแ้ลว้ แต่กม็คีนมำดูอยูเ่รื่อยๆครบั เดก็ๆรูส้กึสนใจกนัมำก ลองหลบัตำตกีบัไมม่อง
ผนืระนำดเขำตกใจกนัหมดเลยครบั ฮำ่ฮำ่  ทุกครัง้กจ็ะมพีนกังำนในพพิธิภณัฑม์ำสอบถำมขอ้มลู
เรื่องดนตรไีทย กบัถำมขอ้มลูสว่นตวันิดหน่อย ผมกใ็หน้ำมบตัรทีท่ ำในคำบไปเกลีย้งเลยครบั แต่ที่
แปลกทีสุ่ดคอืครัง้สุดทำ้ยน่ีละครบั วนันัน้เป็นวนัก่อนกลบัไทย 1 วนั ผมกไ็ปตรีะนำดตำมปกต ิก็
บงัเอญิเจอกลุม่น้องคนไทยทีม่ำเรยีนทีน่ี่ กค็ุยไปคุยมำกใ็หน้้องเขำตฉีิ่งกนัไป แลว้กไ็ปกนิขำ้วเทีย่ง
ดว้ยกนั พอกลบัมำชว่งบ่ำยๆกม็พีนกังำนพพิธิภณัฑบ์อกวำ่ มคีนจำกสถำนีวทิย ุrkb จะมำ
สมัภำษณ์และอดัเสยีงไปออกรำยกำรวทิย ุเป็นครัง้แรกในชวีติเลยครบั ผมตื่นเตน้มำก แต่กร็ูส้กึดี
ใจมำกๆครบั ทีไ่ดส้รำ้งชื่อใหก้บัชมรม  สถำบนั และประเทศไทยในกำรแผยแพรว่ฒันธรรมไทยที่
ญีปุ่น่  ทุกคนทีน่ัน่ประหลำดใจและชื่นชอบกนัมำกเลยครบั 



 
 

 ลงิคร์ปูของทำงพพิธิภณัฑ ์ https://twitter.com/kyuhaku_koho/status/859241136422080512 

https://twitter.com/kyuhaku_koho/status/859241136422080512


 

 



รปูขณะอดัเสยีงออกอำกำศและสมัภำษณ์กบัสถำนีวทิย ุrkb 

 
 

 



  
ถ่ำยรปูรว่มกบัเจำ้หน้ำทีพ่พิธิภณัฑ ์

 
ทำงขึน้พพิธิภณัฑห์ำกเดนิจำกสถำนีดะไซฟุ 



 
วนัแรกทีถ่งึสนำมบนิฟุกุโอกะ อำกำศยงัหนำว แถมยงัมฝีนตกอกี 

 
เทศกำลกุหลำบ บรเิวณหน้ำสถำนีฮำกำตะ 



 
งำนดอกกุหลำบควิช ูหน้ำสถำนีฮำกำตะ 

 

ศำลเจำ้ซุกะ โตเกยีว ทีบ่รเิวณบนัไดน ำมำใชใ้นภำพยนตรเ์รื่อง 君の名は 



 

 
บรเิวณบนัไดของศำลเจำ้ทีน่ ำมำใชใ้นภำพยนตร ์



 
ฟุกุโอกะทำวเวอร ์

 
ชโิอะรำเมง็หน้ำหอ 

 



 
เพือ่นๆ ขณะท ำกจิกรรม world café  ครัง้ที1่ 

 

 

 
ชโิอะรำเมง็ทีรุ่น่พีข่องสถำบนัท ำงำนพเิศษอยู ่



 
เพือ่นๆคนญีปุ่น่ในกจิกรรม world café  ครัง่ที ่2 

 

 
กจิกรรมสวมชุดยกูำตะ 



 
ปรำสำทคุมำโมโตะทีย่งัอยูร่ะหวำ่งกำรบรูณะ 

 
ปรำสำทคำรำส ึ

 



 
รำเมง็บรเิวณยำ่นกำรคำ้ใกล้ๆ ปรำสำทคุมำโมโตะ 

 
สีแ่ยกบรเิวณนำกำโนะ โตเกยีว บรเิวณนำกำโนะบรอดเวย ์



 
อเิคะบุคุโระ โตเกยีว 

 
อำกฮิำบำระ โตเกยีว 

 



 
อำกฮิำบำระ โตเกยีว 

 
งำนเทศกำล บรเิวณเทน็จนิ 

 



 
คำบวำดรปู ซึง่อำจำรยจ์ะบอกชื่อเลน่คนัจขิองทุกคนให ้

 
ศำลเจำ้ทีด่ะไซฟุ 

 
ทีพ่กัทีโ่ตเกยีว ขำ้วสำรเรยีวโกคุ  



 

 
กจิกรรมชงชำ 

 

 
มำรว่มงำน Comic 11  ทีโ่ตเกยีวบิก๊ไซต ์



 
ถ่ำยรว่มกบัอำจำรยผ์ูส้อนคลำสภำษำญีปุ่น่ อำจำรยม์ตัสโึมโตะ 

 
ถ่ำยรปูรว่มกบักลุม่นกัเรยีนคนไทยทีบ่งัเอญิเจอทีพ่พิธิภณัฑ์ 



 
ซำรุโซบะ  ทีด่ะไซฟุ  ซึง่ถอืวำ่ไซฟุโซบะเป็นโซบะชนิดหน่ึงทีข่ ึน้ชื่อในญีปุ่น่ 

 
เพือ่นคนญีปุ่น่ทีส่นิท ถ่ำยเมื่อวนัพรเีซนต ์

 



 
อำหำรบนเครื่องบนิขำมำ และออมเลต็ทีท่ ำใหผ้มอำหำรเป็นพษิ 

 

สุดทำ้ยน้ีส ำหรบักำรเขำ้รว่มโครงกำร Aso-juku ตลอด 41 วนัของผมนัน้ แมเ้ริม่แรกจะไมค่อ่ยสวย
นกั แต่หลงัจำกนัน้กพ็บเจออะไรต่ำงๆมำกมำย เป็นกำรเปิดโลกกวำ้ง พบเจอประสบกำรณ์ใหม่ๆ  
พบเจออะไรใหม่ๆ มำกมำยทัง้เรื่องดแีละเรื่องรำ้ย เรื่องทีค่ำดคดิและไมค่ำดคดิต่ำงๆ สุดทำ้ยก็จบลง
อยำ่งงดงำมครบั  ขอบคุณทำงสถำบนั อำจำรยภ์สัพร และคณำจำรยข์อง Aso-juku เป็นอยำ่งสงู
ครบั ทีไ่ดม้อบอะไรหลำยๆอยำ่งใหก้บัผม  และหวงัวำ่ในชวีติของผมจะยงัมโีอกำสไดไ้ปญีปุ่น่อกี
ครบั   ขอบคุณครบั 

นำย  พชิเญศ  บุญมำศ  58111020-2  

คณะวศิวกรรมศำสตร ์สำขำวศิวกรรมยำนยนต ์ 

 


