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กรณีเดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็นโทโฮคุ

สถานีโตเกียว - ชินอะโอโมริ
สถานีโตเกียว - ฮะจิโนะเฮ
สถานีโตเกียว - โมริโอกะ
สถานีโตเกียว - เซนได
สถานีโตเกียว - ฟุคุชิมะ

ประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที
ประมาณ 3 ชั่วโมง
ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

กรณีเดินทางด้วยเครื่องบิน

ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
ประมาณ 1 ชั่วโมง

สนามบินฮาเนดะ - สนามบินอะโอโมริ
สนามบินฮาเนดะ - สนามบินมิซะวะ
สนามบินนาริตะ - สนามบินเซนได
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การเดินทางจากโตเกียว

คู่มือการท่องเที่ยวเพื่อ
การศึกษา

ในภูมิภาคโทโฮคุ (ชาย
�่งมหาสมุทร

แปซิ�ก)ประเทศญี่ปุ่น
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โทโฮคุ เป็น ภูมิภาคที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู ประเทศ
ญี่ปุ่น ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ อะโอโมริ, อิวะเตะ, มิยากิ, อาคิตะ, ยามา
กาตะ และฟุคุชิมะ มีแนวของกลุ่มเทือกเขาโออุที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลัง
คั่นกลางระหว่างมหาสมุทรแปซิ�ก และทะเลญี่ปุ่น 
เดิมทีเคยมีชื ่อเรียกว่า "มิจิโนะคุ" เป็นดินแดนที ่มีความสวยงามทาง

ธรรมชาติ อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ และเป็นพื้นที่ที่ยังคงอนุรักษ์ "ภูมิทัศน์ดั้งเดิมของญี่ปุ่น" เอาไว้ได้
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ หรือฤดูซากุระ สามารถเพลิดเพลินกับความงามนี้ได้ตลอด

ระยะเวลาเกือบ 1 เดือน ตั้งแต่ฟุคุชิมะ เรื่อยไปถึงอะโอโมริ
ในช่วงฤดูร้อน จะมีการจัดงานเทศกาลในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นช่วงเวลาที่โทโฮคุ

เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ส่วนช่วงฤดูใบไม้ร่วง ภูเขาต่าง ๆ ในโทโฮคุจะเริ่มเปลี่ยนสี 
สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีในแต่ละพื้นที่ และ
ยังเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยว และเป็นฤดูที่อาหารอร่อย ในฤดูหนาวสามารถ
สัมผัสกับกีฬาฤดูหนาวบนหิมะที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมีเพียงภูมิภาคโทโฮคุเท่านั้น
โทโฮคุ มีความสนุกหลากหลายที่แตกต่างกันไปตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล อีกทั้งยัง

เดินทางมาได้สะดวก มีโครงข่ายคมนาคมได้รับการพัฒนาอย่างดี จากโตเกียว
เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็นมายัง เซนได เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ 
จังหวัดมิยากิ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง และเดินทางมายังอะโอโอริเมืองที่
อยู่เหนือสุดของโทโฮคุจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
นอกจากนี ้ทั ้ง 6 จังหวัดของภูมิภาคโทโฮคุยังมีสนามบินประจำอยู ่ทุก

จังหวัด การเดินทางเข้าถึงจึงสะดวกมาก

โ ท โ ฮ ค ุ ก ำ ล ั ง ไ ด ้ ร ั บ ค ว า ม ส น ใ จ อ ย ่ า ง ม า ก ใ น ฐ า น ะ  
"จุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา" เพราะนอกจากจะได้
มาสัมผัสกับดินแดนที่มีความสวยงามล้ำค่าตลอดทั้งสี่ฤดูกาลแล้ว ยังเป็นโอกาส
อันดีที่จะได้มา "ศึกษาการใช้ชีวิต" จากในพื้นซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้ประสบกับ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นได้อีกด้วย
สำหรับหนังสือคู่มือเล่มนี้ ได้มีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับ 4 จังหวัด (อะโอ

โมริ, อิวะเตะ, มิยากิ, ฟุคุชิมะ) ที่อยู่ทาง¥่งที่ติดกับมหาสมุทรแปซิ�กของญี่ปุ่น
ที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากแผ่นดินไหว และขณะนี้กำลังอยู่ในช่วง
เวลาแห่งการ¦้นฟู
เรียนรู ้  "วิธีการดำรงชีวิต" ประสบการณ์ที ่สามารถสัมผัสได้เฉพาะที ่ 

" โ ท โ ฮ ค ุ "  เ ท ่ า น ั ้ น  ม ี ก า ร น ำ เ ส น อ ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ เ ก ี ่ ย ว ก ั บ  
"ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว-การบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ-การ©องกัน
ภัยพิบัติ" ซึ ่งถ่ายทอดผ่านประสบการณ์จริงจากการที่เคยได้ประสบกับภัย
คุกคามทางธรรมชาติมาแล้ว, "การแลกเปลี่ยนกับชุมชน" ที่จะช่วยสร้างความ
อบอุ่นใจกับคนในท้องถิ่น, ความพยายามเพื่อ "อนาคตที่ยั่งยืน" ซึ่งพบได้ใน
กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติ, และการพัฒนา 
"พลังในการดำรงชีวิต" ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากผู้คนที่ผ่านพ้นจากภัยพิบัติ และ
ยังคงยืนหยัดที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า 
และนอกจาก 4 หัวข้อนี้แล้ว ในหนังสือคู่มือเล่มนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ที่เªดรับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนในต่างประเทศ ซึ่งการมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนในรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่มีวัฒนธรรมและค่านิยมที่แตกต่าง
กัน ย่อมเป็นโอกาสอันมีค่าสำหรับเด็ก ๆ ในการเªดโลกทัศน์ และทำความ
เข้าใจในความหลากหลายแตกต่างนี้
ในช่วงท้ายเล่ม ยังมีรายชื่อโปรแกรมแนะนำของแต่ละเมือง แต่ละจังหวัด 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางการท่องเที่ยวเพื่อการ
ศึกษาที่โทโฮคุ
โทโฮคุ ดินแดนแห่งนี้กำลังรอคอยการเดินทางมาเยี่ยมเยือนจากทุกคน

อีกหนึ่งความเป็นญี่ปุ่น นั่นก็คือ โทโฮคุ
~สำรวจความงดงามเหนือขุนเขา ประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม วัฒนธรรมการกิน~

ในโทโฮคุมีการเรียนรู้ที่สามารถมา
สัมผัสได้เฉพาะ "ที่นี่" เท่านั้น
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การเรียนรูเรื่องภัย
พิบัติจากแผนดินไหว
-การบรรเทาความเสีย
หายจากภัยพิบัติ-การ
ปองกันภัยพิบัติ

สภาพจริงที่ได้สัมผัสในพื้นที่ประสบภัยจริงเท่านั้น
ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง
ถึงภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว
-การบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ-การ�องกันภัยพิบัติ

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคโทโฮคุที ่เกิดขึ้นเมื ่อวันที่ 11 มีนาคม 

ค.ศ.2011ได้ คร่าชีวิตอันมีค่าไปร่วม 15,000 ชีวิต

ขณะที่ภัยธรรมชาติเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แต่การที่จะทำให้

เด็ก ๆ ที่ ไม่เคยมีประสบการณ์พบเจอกับภัยพิบัติ ได้ตระหนักถึงความรุนแรง

ของมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่ก็มีการเรียนรู้อยู่รูปแบบหนึ่งที่สามารถทำได้ 

ค ื อ  การจ ัด โปรแกรมการ เร ี ยนร ู ้ เร ื ่ อ งภ ั ยพ ิบ ัต ิ จากแผ ่นด ิน ไหว

-การบรรเทาความเสียหาย-การ�องกันภัยพิบัติ ที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

พื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคโทโฮคุ กิจกรรม

การเรียนรู้การ�องกันภัยพิบัตินี้ถูกจัดขึ้นอย่างแข็งขันในพื้นที่ต่าง ๆ ของ

ภูมิภาคโทโฮคุ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ใน

อนาคตต่อจากนี้ เพื่อส่งต่อประสบการณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติในอดีตไปยังคนรุ่น

ต่อไปและท่ัวโลกให้ได้รับรู้ แม้แต่เด็ก ๆ ที่อาจจะเคยเข้าใจว่าภัยธรรมชาติเป็น

เรื่องไกลตัวก็จะสามารถเข้าใจความน่ากลัวของภัยพิบัติ ได้อย่างสมจริงมาก

ขึ้น ด้วยการเดินทางไปในพื้นที่ประสบภัย และเพ่งมองไปยังพื้นที่ประสบภัย

ด้วยตาของตัวเอง รวมทั้งการได้�งประสบการณ์ตรงของคนในท้องถิ่น การ

แบ่ง�นความคิด บทเรียนที่ ได้รับจากคำบอกเล่าจะยิ่งตอกย้ำเข้าไปในใจของ

ผู้�ง มีความรู้เชิงลึกมากมายที่สื่อไม่ได้ถ่ายทอดออกมา แต่สามารถศึกษาได้

จากพื้นที่ประสบภัยพิบัติจริงในภูมิภาคโทโฮคุเท่าน้ัน

 
*ข้อมูลผู้เสียชีวิตอัพเดตล่าสุดเมื่อ 10 ธันวาคม 2020 ตามประกาศของสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ ไม่รวมจำนวนผู้สูญหาย

จังหวัดมิยาก・ิเมืองเคเซนนุมะ 
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์และซากจากแผ่นดินไหวใหญ่ภาคตะวันออก

จังหวัดมิยากิ ・เรือท่องเที่ยวมัตสึชิมะ 
ล่องเรือเล่าเรื่องแผ่นดินไหว

จังหวัดมิยากิ ・พื้นที่เขตมัตสึชิมะ
เรียนรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหว

จังหวัดอิวะเตะ・เรียนรู้ภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวพื้นที่เขตทาโร

จังหวัดมิยากิ ・อาสาสมัครภัยพิบัติแผ่นดินไหว

จังหวัดมิยากิ ・พื้นที่เขตอิชิโนะมะคิ
เรียนรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหว

~เสริมสร้างพลังในการดำรงชีวิตอย่างแท้จริง~

เสน่ห์ของการท่องเที่ยวเพื่อนการศึกษาในโทโฮคุ 01
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จังหวัดอะโอโมร・ิกินหม้อไฟวิถีชาวประมงที่ชาย�่งทาเนซะชิ

จังหวัดฟุคุชิมะ・บรรยากาศการเรียนรู้ที่ โคมิวตัน ฟุคุชิมะ

จังหวัดอิวะเตะ・เล่าเรื่อง
นิทานพื้นบ้านเมืองโทโนะจังหวัดมิยาก・ิเมืองมินามิซันริคุ บรรยากาศการแลกเปลี่ยน

~เสริมสร้างพลังในการดำรงชีวิตอย่างแท้จริง~

เสน่ห์ของการท่องเที่ยวเพื่อนการศึกษาในโทโฮคุ 02

การแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมภายใน

ภูมิภาค

เกิดเป็นสายสัมพันธ์ใหม่ที่มีความเข้าอก
เข้าใจกัน ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับ
วัฒนธรรมและผู้คนในท้องถิ่น

ใ น โ ป ร แ ก ร ม ก า ร เ ร ี ย น เ ร ื ่ อ ง ภ ั ย พ ิ บ ั ต ิ จ า ก แ ผ ่ น ด ิ น ไ ห ว

- กา ร บ ร ร เท าความ เ ส ี ยห าย - กา ร �อ งก ั น ภ ั ยพ ิ บ ั ต ิ น ี ้  น อกจาก

จ ะ ม ี ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น เ ร ื ่ อ ง แ ผ ่ น ด ิ น ไ ห ว

-การบรรเทาความเส ียหาย-การ�องก ันภ ัยพ ิบ ัต ิผ ่ านการไปท ัศน

ศึกษาชม “เศษซากอาคารจากแผ่นดินไหว” “สิ ่งก ่อสร ้างที ่ เป ็นที ่ เล่า

ขาน” และ “ม ัคคุเทศก์เล่าเร ื ่อง” ท ี ่จะถ่ายทอดเร ื ่องราวความทรงจำ

เกี ่ยวกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวแล้ว ยังมีกิจกรรมอื ่น ๆ อีกมากมายให้

ได้เข้าร ่วม เช ่น "ประสบการณ์การทำเกษตรกรรม" ด้วยการเก็บเกี ่ยว

ผลผลิตร่วมกับเกษตรกรในท้องถิ ่น "ประสบการณ์การทำการประมง" 

ด้วยการออกทะเลไปจับปลากับชาวประมง ทำกิจกรรมช่วยเหลือเพื ่อ

การ�้นฟูบ ้านเม ืองร ่วมกันก ับบ ุคคลอื ่น ๆ ม ีส ่วนร ่วมก ับประเพณี

ด ั ้งเด ิมท ี ่ส ืบทอดกันมาในท้องถ ิ ่นผ ่าน "ศ ิลปะการประด ิษฐ ์" และ 

"งานเทศกาล" แลกเปลี ่ยนความรู ้ส ึกอันแสนอบอุ ่นกับคนในพื ้นที ่ผ่าน

ก ิจกรรมร ูปแบบต่างๆ ท ี ่ เป ็นเอกล ัษณ์ของท ้องถ ิ ่น  นอกจากน ี ้ย ัง

สามารถสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแ�นด้วยกิจกรรม " โฮมสเตย์" การ

เข้าพักในบ้านปกติทั ่วไปของในคนท้องที ่  ประสบการณ์ที ่จะเป็นความ

ทรงจำที ่ยากจะลืมเลือนและยังคงตราตรึงอยู ่ในใจของเด็ก ๆ 
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จังหวัดฟุคุชิมะ・กิจกรรมทำเกษตรกรรมที่
หมู่บ้านคัตสึระโอะ

จังหวัดอะโอโมร・ิบรรยากาศประสบการณ์พักที่
บ้านของเกษตรกร

จังหวัดมิยาก・ิกิจกรรมชงชามั
ทฉะ ที่ร้านชา มัตสึชิมะ คันรันเท

จังหวัดอะโอโมร・ิส่องสำรวจพืชมอสจังหวัดยามากะตะ・ลานสกีซาโอะออนเซ็น

~เสริมสร้างพลังในการดำรงชีวิตอย่างแท้จริง~

เสน่ห์ของการท่องเที่ยวเพื่อนการศึกษาในโทโฮคุ 03

คำนึงถึงสิ่งแวดลอม

ที่ยั่งยืน

เติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
ด้วยการมอง�ญหาที่มีในท้องถิ่น

ในพื ้นที ่ท ี ่ ได้ร ับความเสียหายอย่างร ุนแรงจากแผ่นดินไหวนั ้น ไม่

เพียงแค่การ�้นฟูร ูปลักษณ์ของบ้านเมืองให้กลับไปอยู ่ในสภาพก่อน

ที ่จะเก ิดแผ่นดินไหวเท่านั ้น แต่ย ังต้องสร ้างเมืองในแผนผังร ูปแบบ

ใหม่ขึ ้นมาเพื ่อการ�้นฟูชุมชนท้องถิ ่นที ่ดียิ ่งขึ ้นด้วย แต่เดิมในพื ้นที ่

ประสบภัยส่วนใหญ่นั ้นจะเป็นพื ้นที ่ท ี ่ม ี�ญหาเกี ่ยวกับโครงสร้างทาง

ส ังคมอยู ่แล้ว เช ่น �ญหาอ ัตราการเก ิดต่ำ การลดลงอย ่างมากของ

ประชากร เป็นต้น การสร้างร ูปแบบบ้านเมืองขึ ้นมาใหม่ยังถือเป็นการ

พยายามในการหาแนวทางแก้ ไข�ญหาทางสังคมที ่ถ ูกเร่งให้เร ็วยิ ่งขึ ้น

จากภัยพิบัต ิแผ่นดินไหว ซึ ่งไม่เพียงแต่ร ัฐบาลเท่านั ้น แต่ย ังรวมถึง

ภาคประชาชนที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องเป็นกำลังสำคัญ ที ่มีทั ้งคนหนุ ่มสาวใน

พื ้นที ่  และคนหนุ ่มสาวจากพื ้นที ่อื ่นที ่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันอย่างแข็ง

ขันผ่านโครงการอาสาสมัคร และองค์การไม่แสวงหาผลกำไรต่าง ๆ การ

เยี ่ยมชมพื ้นที ่ประสบภัยพิบัติ การแลกเปลี ่ยนความคิดและเข้าเรียนรู ้

ก ิจกรรมของคนหนุ ่มสาวท ี ่ม ีอาย ุไม ่ต ่างจากตัวเองมากน ัก จะช ่วย

ทำให้เด ็ก ๆ เติบโตเป็นผู ้ ใหญ่ที ่ตระหนักถึงการสร ้างสิ ่งแวดล้อมที ่

ยั ่งยืนในอนาคตในฐานะผู ้ร ับผิดชอบสังคมใหม่



P-5

~เสริมสร้างพลังในการดำรงชีวิตอย่างแท้จริง~

เสน่ห์ของการท่องเที่ยวเพื่อนการศึกษาในโทโฮคุ 04

จังหวัดมิยาก・ิโฮมสเตย์ที่มินามิซันริคุ

จังหวัดมิยาก・ิกิจกรรมงานด้านการเกษตรที่มินามิซันริคุ

จังหวัดมิยาก・ิกิจกรรมงานด้านป่าไม้ที่มินามิซันริคุ

จังหวัดมิยาก・ิกิจกรรมงานด้านการเกษตรที่มินามิซันริคุ

เสริมสรางพลังในการ

ดำรงชีวิต

สร้างพลังในการดำรงชีวิต
ด้วยการสัมผัสใกล้ชิด
กับผู้คนที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวทำลายการใช้ช ีว ิตประจำวันอันแสนสงบสุขลงไปในชั ่ว

พริบตา ทั ้งสูญเสียครอบครัวที ่ ใกล้ชิด และเพื ่อนสนิท บ้านที ่เคยอาศัย

และสิ ่งของสำคัญต่าง ๆ ถูกพัดพาไปกับสายน้ำ สูญเสียโรงเรียนและที ่

ทำงาน แต่ถึงกระนั ้นผู ้คนที ่อาศัยอยู ่ในพื ้นที ่ประสบภัยก็ลุกขึ ้นยืนจาก

ความสิ ้นหวัง และออกเดินหน้าสู ่การ�้นฟู พลิก�้นให้กลับมาอีกครั ้ง 

ซ ึ ่ งคนในท ้องถ ิ ่นท ี ่ ได ้ปฏ ิส ัมพ ันธ ์และแลกเปล ี ่ยนการพ ูดค ุยผ ่าน

โปรแกรมการเร ียนร ู ้ ต ่ าง  ๆ  ท ุกคนล ้ วนแต ่ เป ็นบ ุคคลท ี ่ ก ้ าวผ ่ าน

ประสบการณ์แตกต่างกัน ภายใต้ร ูปล ักษณ์ภายนอกที ่ด ู เข ้มแข็งนั ้น

จร ิง ๆ แล้วแต่ละคนล้วนดำรงชีว ิตอยู ่ก ับ�ญหาและความว ิตกกังวล

ต่าง ๆ ภายในจิตใจ ซึ ่งถือเป็นตัวอย่างในการมีชีว ิตอยู ่สำหรับเด็ก ๆ 

ที ่อยู ่ในวัยที ่มีความละเอียดอ่อน “พลังในการดำรงชีวิต” เพื ่อรักษาชีวิต

เมื ่อเก ิดภัยพิบ ัต ิข ึ ้นจริง “พลังในการดำรงชีว ิต” เพื ่อย ืนหยัดขึ ้นอีก

ครั ้งจากภัยพิบ ัต ิและก้าวต่อไปอย่างมีความหวัง ซ ึ ่งจะได้เร ียนร ู ้  2 

"พลังในการดำรงชีว ิต" น ี ้จากการเร ียนเร ื ่องภ ัยพิบ ัติจากแผ่นดินไหว

-การบรรเทาความเสียหาย-การ�องกันภัยพิบัติ 
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การเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว-การบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ-การ�องกันภัยพิบัติ

ศูนย์�องกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยพิบัติประจำภูมิภาคเมืองอิวากิ ห้องโถงฮิสะโนะฮามะ - โอฮิสะ

หอรำลึกผู้เสียชีวิตจากสึนามิและแผ่นดินไหวเมืองโซมะ

พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวและภัยพิบัตินิวเคลียร์คร้ังใหญ่ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่น

ศูนย์สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฟุคุชิมะ อาคารแลกเปลี่ยน โคมิวตัน ฟุคุชิมะ

สถานีวิทยุกระจายเสียง NHK เซนได

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์และซากจากแผ่นดินไหวใหญ่ภาคตะวันออก เมืองเคเซนนุมะ

ซากแผ่นดินไหวในเมืองเซนได โรงเรียนประถมอาราฮามะโช

ศูนย์แลกเปลี่ยน อนุสรณ์เซนได 3/11

ห้องเรียนรู้และจัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่น

MEET Kadonowaki

โครงการเรียนรู้การ�องกันภัยพิบัติและแผ่นดินไหวในเมืองมินามิซันริคุุ

พิพิธภัณฑ์สึนามิโอฟุนาโตะ

รถไฟเรียนรู้เรื่องราวแผ่นดินไหว ซันริคุ เรลเวย์

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สึนามิอิวาเตะ

โรงแรมโฮไรคัง โปรแกรมเรียนรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหว

ศูนย์ข้อมูลชาย¯่งทาเนซะชิ

โรงเรียนนิชชินคังแห่งตระกูลไอซุ

เก็บผลไม้ที่ฟุคุชิมะ

ปราสาทชิโระอิชิ สัมผัสประสบการณ์สวมชุดเกราะนักรบ

สัมผัสประสบการณ์เล่นสกีที่มิยากิ

・Onikoube Ski Resort

・Spring Valley Ski Resort

・MOUNTAIN FIELD MIYAGI ZAO SUMIKAWA Snow Park

เดินเที่ยวในเมืองเซนได

ทดลองทำของตกแต่งทานาบาตะจ๋ิวแบบดั้งเดิมของเซนได

สัมผัสประสบการณ์การเป็นชาวประมงมิยากิ

ประสบการณ์พักในบ้านของเกษตรกรหรือชาวประมงท้องถ่ินในมิยากิ

พิพิธภัณฑ์อำพันคุจิ

วัดจูซนจิ สัมผัสประสบการณ์การนั่งสมาธิ

หมู่บ้านโทโนะ ฟุรุซาโตะ

ศูนย์โบราณสถานซันไน-มารุยามะ

หมู่บ้าน ทสึการุ-ฮัง เนปุตะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเมืองโทวาดะ

ประสบการณ์การทำเกษตรกรรมและโฮมสเตย์ของอาโอโมริ

อความารีน ฟุคุชิมะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เซนได อุมิโนะ-โมริ

ธารน้ำโออิราเสะ

เทือกเขาชิราคามิซันจิ

หมู่บ้านคัตสึราโอะ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ที่พักโฮมสเตย์ "ZICCA"

เมืองมินามิซันริคุ งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับไต้หวัน

เมืองมัตสึชิมะ เมืองเซนได โครงการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

เมืองโทโนะ กิจกรรมโฮมสเตย์ - ประสบการณ์ในหมู่บ้านเกษตรกรรม

เมืองฮะจิโนะเฮะ โปรแกรมประสบการณ์การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาที่ชาย¯่งทาเนะซาชิ

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โปรแกรมแนะนำ

ศูนย์ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาจากต่างประเทศ

จังหวัดอะโอโมริ

จังหวัดอิวะเตะ

จังหวัดมิยากิ

จังหวัดฟุคุชิมะ

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในภูมิภาค
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การทองเที่ยวเพื่อการศึกษาในโทโฮคุ
(ชาย�งมหาสมุทรแปซิฟก)

สภาส่งเสริมการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเอเชีย 
(ภายในมหาวิทยาลัย อะโอโมริ จูโอ กักคุอิน)
TEL:+81 17-728-0131
MAIL:green-tourism@aomoricgu.ac.jp

ฝ่ายการพาณิชย์ อุตสาหกรรม แรงงาน และการท่องเที่ยวจัง
หวัดอิวาเตะ - งานโปรโมชั่น
TEL:+81 19-629-5573
MAIL:AE0006@pref.iwate.jp
WEB:https://visitiwate.com/

ฝ่ายเศรษฐกิจ การพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
จังหวัดมิยากิ แผนกนโยบายระหว่างประเทศ
TEL:+81 22-211-2277
MAIL:koryu2@pref.miyagi.lg.jp
WEB:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaisei

สำนักงานการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวจังหวัดฟุคุชิมะ แผนก
การแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยว
TEL:+81 24-521-7287
MAIL:tourism@pref.fukushima.lg.jp
WEB:https://fukushima.travel/

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวโทโฮคุุ
องค์การการส่งเสริม 3.11 Densho Road

https://www.tohokukanko.jp
https://www.311densho.or.jp
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การเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

การเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวการเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

สถานที่แนะนำสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

การเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

01

02

03

04

ตั้งอยู่ในเขตคุโนะฮามะ ในเมืองอิวากิซึ่งได้รับความ
เสียหายอย่างหนัก จากเหตุแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ทาง
ภาคตะวันออกของญี่ปุ่น และได้รับการจัดตั้งให้เป็น
อาคารหลบภัยสึนามิ สำหรับการอพยพฉุกเฉินใน
กรณีที่เกิดสึนามิ ในช่วงเวลาปกติ ที่นี่ยังทำหน้าที่
เป็นสำนักงานสาขาของที่ทำการเมือง และใช้เป็น
อาคารศูนย์กลางของชุมชน บนชั้น 2 ของอาคารมี 

สถานที่ที่ใช้ปก�องชาวเมืองจากสึนามิ

"ห้องจัดแสดงการ�องกันภัยพิบัติและการสร้างชุม
ชน" เพื่อส่งต่อประสบการณ์ ความทรงจำ และบท
เรียนจากแผ่นดินไหวให้กับคนรุ่นหลัง ภายในห้องนี้
มีการจัดแสดงความเสียหายของพื้นที่ภายในเขตที่
เกิดจากสึนามิ การ�้นฟูชีวิตผู้อพยพในศูนย์อพยพ 
และแผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

ศูนย์�องกันและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภัยพิบัติประจำภูมิภาคเมืองอิวากิ 
ห้องโถงฮิสะโนะฮามะ - โอฮิสะ

เมืองอิวากิ จังหวัดฟุคุชิมะ

เ�ดให้บริการในวันที่ 20 กันยายน 2020 เพื่อใช้
เป็นสถานที่ถ่ายทอดและเผยแพร่บทเรียนที่ ได้
รับจากภัยพิบัติที่ซับซ้อนจากแผ่นดินไหวและสึ
นามิ 
รวมถึงอุบัติเหตุโรงไฟ�านิวเคลียร์ฟุคุชิมะไดอิ
จิที่ ได้รับผลกระทบจากการเกิดสึนามิด้วย นอก
เหนือจากการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในเวลา

ส่งต่อบันทึกและบทเรียนของภัยพิบัติที่ซับซ้อนไปสู่อนาคต

พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวและภัย
พิบัตินิวเคลียร์ครั้งใหญ่ทางภาค
ตะวันออกของญี่ปุ่น

เมืองฟุตาบะ จังหวัดฟุคุชิมะ

นั้นและขั้นตอนการกู้คืนในภายหลัง ผ่านการจัด
แสดงนิทรรศการและสื่อวิดี โอแล้ว ยังมีการพูด
คุยกับผู้ประสบภัย และการทำงานภาคสนามที่คุณ
สามารถเรียนรู้ ได้จากการสังเกต และสัมผัสกับ
พื้นที่ทำงานโดยรอบ

สถานที่ที่ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับการ
เรียนรู้เกี ่ยวกับสถานการณ์�จจุบันของฟุคุ
ชิมะ ทั้ง�ญหาของสารกัมมันตภาพรังสี และ
สิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดแสดงที่ให้ผู้เข้าชมได้
ส ่ วนร ่ วมในการลงม ือปฏ ิบ ัต ิ  ม ี การจ ัด
นิทรรศการในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การต่อสู้ของ
ฟุคุชิมะกับภัยพิบัตินิวเคลียร์, การ�้นฟูและ

จินตนาการถึงอนาคตของฟุคุชิมะ

สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในฟุคุชิมะใน�จจุบัน, 
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารกัมมันตภาพรังสี, 
พลังงานทดแทนและสังคมที่เน้นการรี ไซเคิล, 
ภาวะโลกร้อน และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังมีโดมโรง
ละครทรงกลม 360 องศา "Environmental 
Creation Theatre" ให ้ค ุณได ้ส ัมผ ัสก ับ
ประสบการณ์ทั้งภาพและเสียงอันทรงพลัง

ศูนย์สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ฟุคุชิมะ อาคารแลกเปลี่ยน
 (โคมิวตัน ฟุคุชิมะ)

เมืองมิฮารุ จังหวัดฟุคุชิมะ

พื้นที่ในเขตโอฮามะ, ฮาระกามะ และอิโซเบะ 
ในเมืองโซมะ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
จากสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เกิดแผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่น สถาน
ที่แห่งนี้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายทิวทัศน์
และพิธีกรรมแบบดั้งเดิมของแต่ละเขตก่อน
เกิดแผ่นดินไหว รวมถึงภาพถ่ายวิดีโอที่ถ่าย

ส่งต่อภูมิทัศน์ดั้งเดิมของชาย�่งเมืองโซมะไปยังคนรุ่นต่อไป

เอาไว้ได้ทันทีหลังเกิดเหตุ
ภูมิทัศน์ดั้งเดิมของทั้งสามเขตจะได้รับการ
เผยแพร่ทั ้งในและนอกเขต และยังใช้เป็น
สถานที่เยียวยาจิตใจให้กับครอบครัวของผู้
เสียชีวิต และใช้ถ่ายทอดความน่ากลัวของแผ่น
ดินไหว ตลอดจนบทเรียนที ่ ได้ส่งต่อไปยัง
คนในรุ่นถัดไป

หอรำลึกผู้เสียชีวิตจากสึนามิและ
แผ่นดินไหวเมืองโซมะ

เมืองโซมะ จังหวัดฟุคุชิมะ

【ติดต่อสอบถาม】
32 Hisanohama Nakamachi , 
Hisanohama-machi, Iwaki City, 
Fukushima
+81 246-82-2111
8:30 - 17:00 น.
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ, 
29 ธันวาคม - 3 มกราคม
เข้าชมฟรี

【ติดต่อสอบถาม】
39 Takada Nakano, Futabacho, Futaba-gun, Fukushima
+81 240-23-4402
9:00 - 17:00 น. (เ�ดให้เข้ารอบสุดท้าย 16:30 น.)
วันพุธ (วันธรรมดาถัดไปหากวันพุธเป็นวัน
หยุดราชการ), 29 ธันวาคม - 3 มกราคม
ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 600 เยน นร.ประถมและนร.มัธยมต้น-ปลาย 300 เยน 
*มีส่วนลดการเข้าชมแบบกลุ่ม
https://www.fipo.or.jp/lore/

【ติดต่อสอบถาม】
270 Otsu, Haragama,Soma City, 
Fukushima
ภายในสวน Kasaiwa Park
+81 244-32-1366
9:00 - 17:00 น.
29 ธันวาคม - 3 มกราคม
เข้าชมฟรี
https://soma-kanko.jp/trip/
tinkonkinenkan/

【ติดต่อสอบถาม】
10-2 Fukasaku, Miharu-machi, 
Tamura-gun, Fukushima
ภายใน Tamura Seibu Kogyodanchi
+81 247-61-5721
9:00 - 17:00 น.
วันจันทร์ (วันธรรมดาถัดไป หากวันจันทร์เป็น
หยุดราชการ),  29 ธันวาคม - 3 มกราคม
เข้าชมฟรี
https://www.com-fukushima.jp/

PhoneAdd Open Close Admissionที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย เวลาเ�ดทำการ วันหยุดทำการ
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การเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวการเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

การเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

สถานที่แนะนำสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
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"โจเซ็น มีเดีย สเตชั่น" ของสถานีวิทยุกระจาย
เสียง NHK เซนได ได้มีการจัดแสดงวิดี โอและ
วัตถุจัดแสดงอื่น ๆ ที่ถ่ายทอดข้อเท็จจริง ความ
ทรงจำ ประสบการณ์ และบทเรียนเกี่ยวกับแผ่น
ดินไหวคร้ังใหญ่ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่น
นอกจากมุมที่คุณสามารถรับชมวีดีโอฟุตเทจที่
ถ่ายทอดในทีวีท่ัวไปความยาว 72 ชั่วโมงหลัง

วิดีโอที่เผยแพร่ออกอากาศทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว

จากเกิดภัยพิบัติ, รายงานความคืบหน้าของ
พื้นที่ประสบภัย, การรับชม "วีดีโอที่จุดคงที่" ที่
บันทึกความคืบหน้าของการ�้นฟ ูในระยะยาว
แล้ว ยังมีมุมสำหรับชมภาพถ่ายวีดี โอมุมมอง
แบบ VR ให้ค ุณรับรู ้สถานการณ์�จจุบันใน
พื้นที่ที ่เกิดภัยพิบัติราวกับได้อยู่ในสถานที่นั ้น
จริง ๆ

สถานีวิทยุกระจายเสียง NHK เซนได

เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ

ในช่วงเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางภาคตะวันออก
ของญี่ปุ่น เด็ก ๆ ครู และชาวบ้านในท้องถ่ินได้อพยพไปยัง
โรงเรียนประถมศึกษาอาราฮามะโช ซึ่งสึนามิ ได้พัดโถมขึ้น
ไปถึงบริเวณชั้น 2 ของอาคาร �จจุบันได้รับดูแลรักษาและ
เ¡ดให้เข้าชมซากอาคารที่ ได้รับผลกระทบจากแผ่นดิน
ไหว
ที่ชั้น 1 และ 2 มีการจัดแสดงภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึง

ซากสิ่งก่อสร้างที่คงสภาพเดิมหลังเกิดภัยพิบัติ

ซากแผ่นดินไหวในเมืองเซนได 
โรงเรียนประถมอาราฮามะโช

เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ

ความเสียหายของอาคารเรียน และภาพถ่ายทันทีหลังจาก
เกิดเหตุภัยพิบัติ ที่ชั้น 4 มีการจัดแสดงภาพถ่ายและวิดีโอ
ของไทม์ ไลน์ลำดับขั้นตอน ตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวจนถึง
การอพยพ การเข้าโจมตีของสึนามิ และการเข้าช่วยเหลือ 
เพื่อถ่ายทอดพลังและภัยคุกคามของสึนามิ จากบนดาด¤า
นักท่องเที่ยวสามารถมองชมทิวทัศน์ของเขตอะระฮามะ 
และเปรียบเทียบทิวทัศน์ก่อนและหลังเกิดภัยพิบัติ ได้

สถานที่นี้ตั้งอยู่ในอาคารสถานีอะไร สถานีรถไฟ
ใต้ดินเมืองเซนได สายโทไซ ใช้เป็นสถานที่
เรียนรู้เกี ่ยวกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางภาค
ตะวันออกของญี่ปุ ่น และเป็นประตูสู ่พื ้นที ่
ชาย¥่งทะเลด้านตะวันออกของเซนไดที่ ได้รับ
ความเสียหายอย่างรุนแรงจากสึนามิ
นอกจากนิทรรศการถาวรที่สื่อถึงความเสียหาย

ส่งต่อความทรงจำจากแผ่นดินไหวไปยังอนาคตและโลก

และการ�้นตัวจากภัยพิบัติ, นิทรรศการพิเศษ
ที่ถ่ายทอดภัยพิบัติผ่านวิถีชีวิตและความทรงจำ
ของผู้คนในพื้นที่แล้ว ยังมีการจัดเวิร์คชอปเพื่อ
หารือเกี่ยวกับภัยพิบัติ และการทัวร์ภาคสนามใน
พื้นที่รอบ ๆ อีกด้วย

ศูนย์แลกเปลี่ยน อนุสรณ์เซนได 3/11

เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ

เป็นสถานที ่ที ่ ใช้ถ่ายทอดความทรงจำ และบท
เรียนเกี่ยวกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางภาคตะวัน
ออกของญี่ปุ่นผ่านซากจากภัยพิบัติ และอาคาร
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์แผ่นดินไหวที่สร้างขึ้นใหม่ มี
การจัดแสดงโดยใช้ซากอาคารเก่าของโรงเรียน
มัธยมเคเซนนุมะโคโย จังหวัดมิยากิ ที่ยังคงสภาพ
ความเสียหายหลังการเกิดภัยพิบัติเอาไว้ให้นัก

"หลักฐานที่จับต้องได้” เพื่อถ่ายทอดความทรงจำ และบทเรียนจากการเกิดภัยพิบัติ

ท่องเที่ยวได้เห็นและสัมผัสถึงความร้ายกาจของ
สึนามิด้วยตาตัวเอง ในส่วนของพิพิธภัณฑ์มีจัด
แสดงบันทึกเหตุการณ์สึนามิ วิดี โอที ่ถ่ายทอด
ความรู้สึกของผู้ประสบภัย และภาพถ่ายภัยคุกคาม
และร่องรอยของการเกิดสึนามิ นอกจากนี้ยังมี
โปรแกรมภาคปฏิบัติอื ่น ๆ ให้ ได้สัมผัสด้วยตัว
เอง เช่น ไกด์เล่าเรื่อง (มีค่าใช้จ่าย)

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์และซากจากแผ่นดิน
ไหวใหญ่ภาคตะวันออก เมืองเคเซนนุมะ

เมืองเคเซนนุมะ จังหวัดมิยากิ

【ติดต่อสอบถาม】
2-20-1 Honmachi, Aoba-ku, 
Sendai City, Miyagi
+81 22-211-1001 (จองเข้าชม
นิทรรศการ)
10:00 - 17:00 น.
*วันเสาร์ 13:00 - 17:00 น.
วันจันทร์ (วันถัดไปหากวันจันทร์เป็น
วันหยุดราชการ)
เข้าชมฟรี
https://www.nhk.or.jp/sendai/
station_info/guide.html

【ติดต่อสอบถาม】
32-1 Shinborihata, Arahama, 
Wakabayashi-ku, Sendai City, Miyagi
+81 22-355-8517（สำนักบริหาร）
กันยายน - มิถุนายน 9:30 - 16:00 น. 
กรกฏาคม - สิงหาคม 9:30 - 17:00 น.
วันจันทร์,วันพฤหัสบดีที่4 ของเดือน (ย
กเว้นวันหยุดราชการ), วันสิ้นÕและวันขึ้น
Õใหม่, อาจมีกรณีที่¡ดทำการชั่วคราว
เข้าชมฟรี
https://www.city.sendai.jp/kankyo/shisetsu/
ruin_arahama_elementaryschool.html

【ติดต่อสอบถาม】
9-1 Hajikamisemukai, Kesennuma City, Miyagi
+81 226-28-9671
เมษายน - กันยายน 9:30 - 17:00 น., 
ตุลาคม - มีนาคม 9:30 - 16:00 น.
ทุกวันจันทร์ (¡ดวันถัดไปหากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ), 
วันถัดไปจากวันหยุดราชการ (ยกเว้น เสาร์
-อาทิตย์และช่วงวันหยุดโกลเด้นวีค) ※¡ดทำการเฉพาะกิจวัน
ที่ 11 ของทุกเดือน, วันที่ 1 กันยายน และวันที่ 5 
พฤศจิกายน 29 ธันวาคม - 4 มกราคม
ค่าเข้าชม บุคคลท่ัวไป 600 เยน, นร.มัธยมปลาย 400 เยน, นร.ประถม
และมัธยมต้น 300 เยน *มีส่วนลดสำหรับการเข้าชมแบบกลุ่ม
https://www.kesennuma-memorial.jp/

【ติดต่อสอบถาม】
85-4 Kutsugata, Arai, 
Wakabayashi-ku, Sendai City, Miyagi
ภายในสถานีอะไร สถานีรถไฟใต้ดิน
เมืองเซนได สายโทไซ 
+81 22-390-9022
10:00 - 17:00 น.
วันจันทร์ (วันถัดไปหากวันจันทร์เป็นวันหยุด
ราชการ), วันธรรมดาถัดไปจากวันหยุด
ราชการ (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด
ราชการ), วันสิ้นÕและวันขึ้นÕใหม่
(12/29-1/3), อาจมีกรณีที่¡ดทำการชั่วคราว
เข้าชมฟรี
http://sendai311-memorial.jp/

PhoneAdd Open Close Admissionที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย เวลาเ¡ดทำการ วันหยุดทำการ
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สร้างขึ ้นภายใต้หัวข้อ "ไม่ลืม ไม่ปล่อยให้เลือน
หาย และบอกเล่าเรื่องราวของแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่
ทางตะวันออกของญี่ปุ่น" โดยเ�ดให้บริการใน� 
2013 ณ หอวัฒนธรรมสหกรณ์จังหวัดมิยากิ With
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2019 ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็น "อนุสรณ์สถานจากแผ่นดินไหว" แห่งแรกโดย
สภาเครือข่ายภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว

นิทรรศการจัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ

ภายในอาคารมีห้องฉายภาพวิดี โอ ซึ ่งสามารถชม
ภาพถ่ายเคลื่อนไหวในตอนที่เกิดเหตุการณ์ได้
จำนวนผู้เข้าชมจนถึง�งบประมาณ ค.ศ. 2020 มี
มากถึง 9,000 คน และใน�งบประมาณ ค.ศ. 
2016 พิพิธภัณฑ์ได้รับการปรับปรุงใหม่และได้เพิ่ม 
จำนวนภาพถ่ายเคลื่อนไหวในตอนที่เกิดเหตุการณ์
ให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย

ห้องเรียนรู้และจัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับ
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางภาคตะวัน
ออกของญี่ปุ่น

เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ

ใจกลางเมืองมินามิซันริคุที่ ได้รับความเสียหาย
อย่างมากเมื่อครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวและสึนามิค
รั ้งใหญ่ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ ่น โดยบ้าน
เรือนของประชนชนในพื้นที่กว่า 70% ได้รับความ
เสียหาย ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ต้องจำใจ
อยู่ในสภาพที่ ไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัย จะทำ
หน้าที่เป็นนักเล่าเรื่อง ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ

เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติผ่านพูดคุยสื่อสารกับผู้รอดชีวิต

โครงการเรียนรู้การ�องกันภัยพิบัติ
และแผ่นดินไหวในเมืองมินามิซันริคุ

เมืองมินามิซันริคุ จังหวัดมิยากิ

สถานการณ์§จจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่, ขั้น
ตอนการ¨้นฟู, และบทเรียนต่างๆ ที่พวกเขาได้
เรียนรู้ (รองรับภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 
นอกจากนี้ยังมีการวางแผนจัดทำโครงการการ
เรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การเดินเที่ยวชมรอบ
เมือง สัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในเมืองที่
การทำประมงและการเกษตรเ¨่องฟู

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับเหตุการณ์
การเกิดสึนามิเมื่อครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวครั้ง
ใหญ่ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่น ภายในมีนิ
ทรรกาศจัดแสดงไทม์ ไลน์เวลาก่อนและหลัง
การเก ิดแผ่นดินไหวที ่ เม ืองโอฟุนาโตะ 
นอกจากนี้ยังสามารถ°งผู้ประสบเหตุแผ่นดิน
ไหวและสึนามิ มาบรรยายเกี่ยวกับการวิดีโอ

การส่งผ่านภัยของสึนามิไปยังคนรุ่นต่อไปในอนาคต

ตอนที ่เก ิดสึนามิ และร ่วมพูดคุยเกี ่ยวกับ
ประสบการณ์ของเขา (มีค่าใช้จ่าย) นิทรรศการ
และเรื่องราวที่เล่าจากผู้ประสบเหตุ ช่วยให้ผู้
เข้าชมรู้สึกถึงภัยคุกคามของสึนามิ และร่วมกัน
ตระหนักถึงการ±องกันการเกิดภัยพิบัต ิ 
นิทรรศการจัดขึ ้นเป็นครั ้งคราว โปรดตรวจ
สอบก่อนเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สึนามิโอฟุนาโตะ

เมืองโอฟุนะโตะ จังหวัดอิวะเตะ

สถานที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรื่องราวแห่งใหม่ที่จะ
สร้างขึ ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2021 ภายใต้
แนวคิด "เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ 3.11 สู่ก้าวต่อไป
เพื่ออนาคต"
ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีโรงละคร 2 จอโดยนำเรื่อง
ราวจากการสัมภาษณ์ผู้คนในท้องถิ่น 100 คนมา
ปรับใช้ เป็นวิธีนำเสนอรูปแบบใหม่ในการเรียนรู้

ก้าวต่อไปเพื่ออนาคต / Act for the Future

ขั้นตอนการอพยพจากสึนามิ การจัดแสดงสิ่งของ
พร้อมด้วยความรู้สึกของครอบครัวของผู้เสียชีวิต 
และพื้นที่สำหรับเด็ก ๆ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการ±
องกันภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังมี โครงการร่วมกัน
สร้างโปรแกรมทัวร์ระหว่างสวนอนุสรณ์การ¨้นฟู
ส ึนามิ อ ิช ิ โนะมากิ ม ินามิฮามะ และซากของ
โรงเรียนประถมคะโดโนะวากิ ที่อยู่ติดกันอีกด้วย

โรงละครแห่งการเรียนรู้และ
นิทรรศการ เหตุการณ์ 11 มีนาคม  
(MEET Kadonowaki)

เมืองอิชิโนะมากิ จังหวัดมิยากิ

【ติดต่อสอบถาม】
4-2-2 Yaotome, Izumi-ku, Sendai 
City, Miyagi 
Miyagi COOP Bunka Kaikan With 1F
+81 22-374-8531
10:00 - 17:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ - วันสิ้น�และวันขึ้น�ใหม่
เข้าชมฟรี
https://www.miyagi.coop/
support/shien/study_data/

【ติดต่อสอบถาม】
สมาคมการท่องเที่ยวเมืองมินามิซันริคุ
+81 226-47-2550
https://www.m-kankou.jp/

【ติดต่อสอบถาม】
5-1-1 Kadonowaki, Ishinomaki 
City, Miyagi
+81 225-98-3691 (3.11 MIRAI SUPPORT, 
Public Interest Inc. Association Office)
10:00 - 17:00 น.
ไม่มีวันหยุด
ผู้ใหญ่ 300 เยน ต่ำว่านร.มัธยมปลาย เข้าชมฟรีี
https://311support.com/
learn311/meetkadonowaki

【ติดต่อสอบถาม】
7-6 Chayamae, Ofunato-cho, 
Ofunato City, Iwate
ภายในศูนย์±องกันและแลกเปลี่ยน
การท่องเที่ยวเมืองโอฟุนาโตะ
+81 192-47-4408 (สำนักงาน)
10:00 - 15:30 น.
วันพุธ (อาจมีกรณีที่�ดทำการชั่วคราว)
เข้าชมฟรี
https://www.ofunato-tsunami-
museum.org/

PhoneAdd Open Close Admissionที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย เวลาเ�ดทำการ วันหยุดทำการ
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รถไฟซันริคุ เป็นรถไฟที่ ได้รับความเสียหายจากการเกิด
แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่น ได้กลับ
มาเ�ดให้บร ิการอย่างเต ็มร ูปแบบอีกครั ้งในเด ือน
เมษายน ค.ศ. 2014 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการ�้นฟู
พื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบ 
"รถไฟเรียนรู้เรื่องแผ่นดินไหว" เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว
เชิงศึกษาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการ�องกันภัยพิบัติ 

ขึ้นรถไฟไปเรียนรู้เรื่องราวเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่น

ผ่านการสังเกต การรับ�ง และการสัมผัส ท่ามกลางสภาพ
�จจุบันของเส้นทางที่รถไฟวิ่งผ่าน ขณะที่เรานั่งอยู่บน
รถไฟที่ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่นั ้น ระหว่างทาง
รถไฟจะหยุด หรือชะลอในจุดที่สามารถมองเห็นสถานที่
ที่ ได้รับความเสียหาย โดยมีพนักงานรถไฟของบริษัทซัน
ริคุ เรลเวย์ หรือคนในท้องถิ่นคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่น
ดินไหวอยู่ภายในรถไฟด้วย (ต้องจองล่วงหน้า)

รถไฟเรียนรู้เรื่องราวแผ่นดินไหว ซัน
ริคุ เรลเวย์

จังหวัดอิวาเตะ

ด้านหน้าของโรงแรมโฮไรคังคือชาย¡่งเนะบามะ 
แห่งเมืองคามะอิชิที ่ทอดตัวเป็นแนวยาว มีชื ่อ
เสียงในฐานะเรียวกังที่คุณสามารถลิ้มรสอาหาร
ทะเลสด ๆ จากทะเลซันริคุ 
เมื่อครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ทางภาคตะวันออก
ของญี่ปุ่น สึนามิ ได้ถาโถมเข้ามาถึงบริเวณชั้น 2 
ของโรงแรมสร้างความเสียหายไว้มากมาย แต่

เจ้าของสถานที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสึนามิ

โรงแรมโฮไรคัง โปรแกรมเรียนรู้ภัย
พิบัติแผ่นดินไหว

เมืองคามะอิชิ จังหวัดอิวะเตะ

โรงแรมก็ได้ซ่อมแซมจนสามารถกลับมาดำเนิน
การต่อได้ในอีก 10 เดือนต่อมา เจ้าของกิจการที่
รอดชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิอย่างปาฏิหาริย์ ด้วย
การอพยพไปยังภูเขาด้านหลัง ทำหน้าที่เป็นนัก
เล่าเรื่องถ่ายทอดประสบการณ์ และบทเรียนที่ ได้
เรียนรู้จากสึนามิ ตลอดจนเรื่องราวที่ต้องการจะชุบ
ชีวิตชุมชนให้กลับมาชีวิตชีวาอีกคร้ังในอนาคต

ชาย¡่งทาเนซะชิ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลาก
หลายทางธรรมชาติ ตั ้งแต่คาบุชิมะที ่มีชื ่อเสียงใน
ฐานะแหล่งเพาะพันธุ ์นกนางนวลหางดำไปจนถึงโอ
คุกิ ตลอดความยาว 12 กิโลเมตรนั้นเต็มไปด้วยโขด
หินขรุขระ หาดทรายสีขาว และป่าสน 
จ า ก ต ั ว อ า ค า ร ส า ม า ร ถ ม อ ง เ ห ็ น  
"ทุ่งหญ้าธรรมชาติชาย¡่งทาเนะซะชิ" ทุ่งหญ้าที่เกิด

ศูนย์กลางข้อมูลชาย�่งทาเนซะชิ

ขึ้นเองตามธรรมชาติแผ่ขยายกว้างออกไปจนถึงสุดขอบ
คล่ืน 
นอกเหนือจากการชมแบบจำลองและวีดี โอแนะนำ
ภูมิประเทศและพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาย¡่
งทาเนซะชิแล้ว ยังมีโปรแกรมเวิร์คชอปให้ได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมในท้องถิ่น รวมถึงโปรแกรม
เวิร์คชอปทำงาน©มือต่าง ๆ ก็มีเช่นกัน (มีค่าใช้จ่าย)

ศูนย์ข้อมูลชาย�่งทาเนซะชิ

เมืองฮะจิโนะเฮ จังหวัดอะโอโมริ

สถานที่ที่เ�ดให้ผู้คนสามารถได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยว
กับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่เกิดสึนามิจากเหตุการณ์แผ่นดิน
ไหวครั้งใหญ่ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ ่นได้อย่างถูก
ต้อง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในการ�องกันการเกิด
ภัยพิบัติ 
ในส่วนของนิทรรศการถาวร แบ่งออกเป็น 4 โซน มี
การนำเสนอประวัติขอภัยพิบัติที่เกิดจากสึนามิ, สิ่งของ

เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิและสร้างความตระหนักในการ�องกันภัยพิบัติ

จริง ๆ ที่ ได้รับความเสียหายจากสึนามิรวมถึงภาพถ่ายใน
ช่วงเวลานั้น และพื้นที่ประสบภัยที่ผ่านพ้นภัยพิบัติมาได้
และกำลังก้าวไปข้างหน้า 
สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในสวนรำลึกการ�้นฟูจากสึนามิ 
ทะคะดะ มัตสึบะระ นอกจากพิพิธภัณฑ์แล้ว ยังมีจุดที่จัด
ไว้สำหรับวางดอกไม้ ไว้อาลัย และ "ต้นสนมหัศจรรย์" 
กลุ่มของต้นสนที่รอดพ้นจากสึนามิมาได้

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สึนามิอิวาเตะ

เมืองริคุเซน-ทาคาตะ จังหวัดอิวะเตะ

【ติดต่อสอบถาม】
บริษัทซันริคุ เรลเวย์
ฝ่ายขายและบริการผู้โดยสาร
+81 193-71-1170 (ระหว่างสถานี 
Tanohata - สถานี Kuji, ระหว่าง
สถานี Unosumai - สถานี Miyako)
สถานีตำรวจโอฟุนาโตะ
+81 192-27-9669 (ระหว่างสถานี 
Sakari - สถานี Kamaishi)
https://www.sanrikutetsudou.com/?p=239

【ติดต่อสอบถาม】
โรงแรมโฮไรคัง
93-18-20, Unosumai-cho, 
Kamaishi City, Iwate
+81 193-28-2526
https://houraikan.jp/

【ติดต่อสอบถาม】
180 Dotekage, Kesen-cho, 
Rikuzentakata City, Iwate
+81 192-47-4455
9:00 - 17:00 น.
วันสิ้น×และวันขึ้น×ใหม่, วัน�ด
ทำการชั่วคราว
เข้าชมฟรี
https://iwate-tsunami-memorial.jp/

【ติดต่อสอบถาม】
14-167 Tanakubo, Same-machi, 
Hachinohe City, Aomori
+81 178-51-8500
เมษายน - พฤศจิกายน 9:00 - 17:00 
น., ธันวาคม - มีนาคม 9:00 - 16:00 
น., 2-3 มกราคม 10:00 - 15:00 น.
29 ธันวาคม - 1 มกราคม
เข้าชมฟรีี
http://www.tanesashi.info/

PhoneAdd Open Close Admissionที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย เวลาเ�ดทำการ วันหยุดทำการ
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【ติดต่อสอบถาม】
10 Takatsukayama, Minami 
Kouya, Kawahigashi-machi, 
Aizuwakamatsu City, Fukushima
+81 242-75-2525
9:00 - 17:00 น.
ไม่มีวันหยุด
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 620 เยน, นร.มัธยม
ต้น-ปลาย 500 เยน, นร.ประถม 450 
เยน *มีส่วนลดการเข้าชมแบบกลุ่ม
https://nisshinkan.jp/

【ติดต่อสอบถาม】
1-16 Masuoka-cho, Shiroishi City, Miyagi
+81 224-24-3030
070-8427-5236 (จองเวิร์คชอปสวมใส่ชุดเกราะ)
เมษายน - ตุลาคม 10:00 - 16:00 น, 
พฤศจิกายน - มีนาคม 10:00 - 15:00 น
วันอังคารและวันพุธ
ค่าเข้าชม บุคคลท่ัวไป 400 เยน, นร.ประถมและ
นร.มัธยมต้น-ปลาย 200 เยน, เด็กเล็กยังไม่เข้า
โรงเรียน เข้าฟรี  *มีส่วนลดสำหรับการเข้าชมแบบกลุ่ม
http://miyagidmo.org/armor.html

【ติดต่อสอบถาม】
"การท่องเที่ยวฟคุชิมะ รายชื่อสวนที่
เÃดให้เก็บผลไม้"
https://www.tif.ne.jp/jp/spot/
kudamono.php

【ติดต่อสอบถาม】
Onikoube Ski Resort
+81 229-86-2111
https://www.onikoube.com/

Spring Valley Ski Resort
+81 22-379-3755
https://www.springvalley.co.jp/

MOUNTAIN FIELD MIYAGI ZAO 
SUMIKAWA Snow Park
+81 224-87-2610
http://www.zao-sumikawa.jp/
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เป็นโรงเรียนแบบครบวงจร ก่อตั้งขึ้นในØ ค.ศ. 
1803 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ให้กับบุตรหลานในตระกูลได้เรียนรู้ทั้งทางด้าน
วิชาการและศิลปะการต่อสู้ Ùจจุบันสิ่งก่อสร้าง
และอาคารต่าง ๆ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้
กลับสู่สภาพเดิม ทำให้ได้รู้ว่าการเรียนการสอนใน
สมัยน้ันเป็นอย่างไร 

สัมผัสประสบการณ์บูชิโดในโรงเรียนเก่าแก่ของตระกูล

มีโปรแกรมให้ได้ทดลองเรียนรู้มากมาย เช่น การ
Ýกยิงธนู การÝกทำสมาธิ พิธีชงชา และโปรแกรม
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีซามูไรหรือบูชิโด 
นอกจากนี้คุณยังสามารถทดลองทำงานศิลปะ 
และงานßมือแบบดั้งเดิมของไอซุ เช่น การระบาย
สีดาบเสือขาว, ตุ๊กตาวัวอะคะเบโกะ, และตุ๊กตา
ล้มลุก (มีค่าใช้จ่าย)

โรงเรียนนิชชินคังแห่งตระกูลไอซุ

เมืองไอซุวาคามัตสึ จังหวัดฟุคุชิมะ

ปราสาทชิโระอิชิเคยถูกครอบครองและใช้เป็นที่
อยู่อาศัยของตระกูลคาตาคุระ ซึ่งเป็นข้าราชบริพาร
ของตระกูลดาเตะแห่งแคว้นเซนไดเมื่อประมาณ 
260 Øก่อน ครั ้งหนึ่งเคยถูกรื ้อถอนไป แต่ได้รับ
การบูรณะให้กลับสู่สภาพเดิม เป็นหนึ่งในปราสาท
ไม่กี ่แห่งที ่ ได้รับการบูรณะด้วยไม้ นอกจากการ
เยี่ยมชมด้านในของปราสาทแล้ว นักท่องเที่ยว

สวมใส่ชุดเกราะ เล่นเป็นบทบาทขุนศึกนักรบเซ็นโกคุ

ปราสาทชิโระอิชิ สัมผัส
ประสบการณ์สวมชุดเกราะนักรบ

เมืองชิโระอิชิ จังหวัดมิยากิ

สามารถลองสวมชุดเกราะที่ด้านในของปราสาทได้ 
(มีค่าใช้จ่าย) ชุดเกราะนี้เป็นการจำลองชุดเกราะ
เสมือนของจริงของขุนศึกเลื่องชื่อ ซานาดะ โนบูชิ
เงะ และ คาตาคุระ คาเงะสึนะ ซึ่งนักรบทั้งสองมี
ความเกี่ยวพันกับเมืองชิโระอิชิ เมื่อสวมใส่แล้วจะ
รู้สึกหึกเหิมราวกับเป็นนักรบในสมัยสงครามเซ็น
โกคุ

สกีรีสอร์ทในจังหวัดมิยากิ จะเÃดให้บริการเมื่อ
สภาพของหิมะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
ที่นี ่มีคอร์สเส้นทางเล่นการสกีที ่หลากหลาย 
สามารถรองรับนักเล่นสกี ได้ทุกรูปแบบตั้งแต่
ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับมือโปร ส่วนคุณภาพ
ของหิมะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้นักสกีเดิน
ทางมาเล่นที่นี่ด้วยเช่นกัน ความน่าตื่นเต้นอยู่ที่

เล่นสกีท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม

การได้เล่นสกีในโลกที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีเงิน 
นอกจากน ี ้  ค ุณย ังสามารถเพล ิดเพล ินก ับ
ประสบการณ์ฤดูหนาวที่ ไม่เหมือนใคร เช่น การ
เยี่ยมชมสัญลักษณ์ฤดูหนาวของเมืองซาโอะ 
จังหวัดมิยากิ อย่างสโนว์มอนสเตอร์ หรือต้นไม้
ที ่ถูกหิมะปกคลุมจนมีรูปร่างคล้ายØศาจ และ
การเดินป่าท่ามกลางหิมะ

สัมผัสประสบการณ์เล่นสกีที่มิยากิ

จังหวัดมิยากิ

จังหวัดฟุคุชิมะ คือ อาณาจักรของผลไม้ มีการ
เพาะปลูกไม้ผลในแถบทุกพื้นที่ของจังหวัด ผล
ไม้ที่ปลูกก็มีหลากหลายชนิดหมุนเวียนกันไป
ในแต่ละฤดูกาล และในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวแต่ละ
สวนก็จะเÃดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเก็บผลไม้
ได้ไม่อ้ัน (เก็บทานได้ไม่อ้ันในเวลาที่กำหนด) 
ผลไม้หลัก ๆ ก็จะมี สตรอว์เบอร์รีในฤดูหนาว

ประสบการณ์การเก็บผลไม้ที่ฟุคุชิมะอาณาจักรแห่งผลไม้

-ฤดูใบไม้ผลิ, เชอร์รีในช่วงต้นฤดูร้อน, พีช
และบลูเบอร์รีในฤดูร้อน, องุ่นและลูกแพร์ใน
ฤดูร ้อน-ฤดูใบไม้ร ่วง และแอปเÃลในฤดู
ใบไม้ร่วง ไม่มีอะไรที่อร่อยเท่ากับสชาติของผล
ไม้ที่สุกตามฤดูกาล ที่เราเก็บมากินสด ๆ จาก
ต้นด้วยตัวเอง

เก็บผลไม้ที่ฟุคุชิมะ

จังหวัดฟุคุชิมะ

สถานที่แนะนำสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

PhoneAdd Open Close Admissionที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย เวลาเÃดทำการ วันหยุดทำการ
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【ติดต่อสอบถาม】
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเซนได
(i-SENDAI)
+81 80-2815-8321
วันหยุดของห้างสรรพสินค้าฟูจิซากิ
https://jp.i-sendai.jp/

【ติดต่อสอบถาม】
Harbor House Kaname
+81 22-366-7006
สมาคมการท่องเที่ยวเมืองมินามิซันริคุ
+81 226-47-2550
https://www.m-kankou.jp/

【ติดต่อสอบถาม】
Kanesaki Sasakama-kan 
Tanabata Museum
6-65 Tsurushiro-machi 
Wakabayashi-ku Sendai Miyagi
+81 22-238-7170
วันหยุดไม่แน่นอน
https://www.kanezaki.co.jp/shop/
belle_factory/tanabata_museum.html

【ติดต่อสอบถาม】
ศูนย์สนับสนุนการประสานงาน
การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาฯลฯ มิยากิิ
+81 22-265-8722
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เซนได ถือเป็นหนึ่งในเมืองชั้นนำในภูมิภาคโท
โฮคุ มีแหล่งช้อปÉ้งขนาดใหญ่ที่ใจกลางเมือง 
ที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปÉ้ง และ
เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ 
ในห้างสรรพสินค้า "ฟูจิซากิ" ซึ่งตั้งอยู่บนช้อป
É้งสตรีท มีศูนย์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรองรับ
หลายภาษา "Sendai Tourist Information 

เดินเล่นสบาย ๆ ใจกลางเมืองเซนได

Desk" หรือ i-SENDAI คอยให้ข้อมูลที่หลาก
หลาย เช่น ข้อมูลเส้นทาง, สถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำ, ข้อมูล WiFi และข้อมูลด้านอื่น ๆ เป็น
ภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน, เกาหลี และยังมีเค้า
น์เตอร์ขอคืนภาษีให้บริการอยู่ด้วย

เดินเที่ยวในเมืองเซนได

เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ

ชายÑ่งของจังหวัดมิยากิเป็นแหล่งการทำ
ประมงที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 ของโลก 
คุณสามารถสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นที่นี้ผ่านโปรแกรมเวิร์คชอปต่าง ๆ 
ตัวอย่างเช่นที่ Harbor House Kaname คุณ
สามารถสัมผัสวิธีการจับปลาแบบดั ้งเดิม 
เช่น การล้อมจับปลา การจับปลาด้วยอวน อัน

สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของ 1 ใน 3 แหล่งทำการประมงที่ใหญ่สุดของโลก

สัมผัสประสบการณ์การเป็นชาว
ประมงมิยากิ

เมืองริฟุ และเมืองมินามิซันริคุ จังหวัดมิยากิ

เป็นวิธีการจับปลาแบบดั้งเดิม และการตกปลา
ตามฤดูกาล และที่สมาคมการท่องเที่ยวมินา
มิซ ันริคุ มี โปรแกรมที ่ค ุณสามารถขึ ้นเรือ
ประมงออกไปสังเกตฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
และสภาพอ่าว พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ
การจับปลาจากชาวประมง

จังหวัดมิยากิมีพื้นที่กว้างขวาง ทั้งมีทะเล และ
ภูเขา ค ุณสามารถเข้าพักในพื ้นที ่ทำการ
เกษตรและประมงร่วมกับเกษตรกรผู้ผลิต 
พร้อมทั้งสัมผัสกับทิวทัศน์ที่ผ่อนคลาย วิถี
ช ีว ิตในชนบทของญี ่ป ุ ่น  การเก ็บเก ี ่ยว
ผลผลิต การประมง และการพูดคุยแลกเปลี่ยน
อันอบอุ่นกับเจ้าของที่พักและผู้คนในท้อง

สัมผัสประการณ์สวมบทเป็นเกษตรกรหรือชาวประมง

ถิ่น นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก
พืชผัก และอาหารทะเลที ่เรารับประทานใน
แต่ละวันแล้ว ความน่าสนใจอยู่ที่เราสามารถ
เก็บผลิตผลเหล่านั้นมาทานในตอนที่ยังสด 
ๆ ได้อีกด้วย

ประสบการณ์พักในบ้านของ
เกษตรกรหรือชาวประมงท้องถิ่นใน
มิยากิ

จังหวัดมิยากิ

เทศกาลเซนไดทานาบาตะ เป็นงานเทศกาลเฉลิมฉลอง
ดวงดาวที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยการประดับ
ประดาบ้านเรือนด้วยของตกแต่งหลากสีสวยงาม ที ่
พิพิธภัณฑ์ทานาบาะตะ คาเนะซากิ ซะซะคามะคัง สวน
สนุกที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหาร และวัฒนธรรม
ของมิยากิ ได้อย่างเต็มอิ่ม และคุณยังสามารถทดสอบÖ
มือด้วยการใช้กระดาษญี่ปุ่นทำเป็นของตกแต่งทานาบา

ของตกแต่งทานาบาตะแบบแฮนด์เมด

ตะขนาดจ๋ิวได้อีกด้วย (มีค่าใช้จ่าย)
รับØงคำอธิบายเกี่ยวกับเทศกาลเซนได ทานาบาตะ ในขณะ
ที่ใช้กระดาษญี่ปุ่นประดิษฐ์ของตกแต่งทานาบาตะ 
นอกจากนี ้ยังสามารถทัศนศึกษาชมวิว ัฒนาการของ
ตกแต่งทานาบาตะตั้งแต่อดีตจนถึงÚจจุบันที่จัดแสดง
อยู่ภายในอาคาร

ทดลองทำของตกแต่งทานาบาตะจิ๋ว
แบบดั้งเดิมของเซนได

เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ

สถานที่แนะนำสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

PhoneAdd Open Close Admissionที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย เวลาเÉดทำการ วันหยุดทำการ
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【ติดต่อสอบถาม】
19-156-133 Kokuji-cho, Kuji City, Iwate
+81 194-59-3831
9:00 - 17:00 น.
วันหยุด วันสุดท้ายของเดือน
กุมภาพันธ์ 31ธันวาคม ・1มกราคม 
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 500 เยน, นร.ประถม
และมัธยมต้น 200 เยน 
*มีส่วนลดสำหรับการเข้าชมแบบกลุ่ม
http://www.kuji.co.jp/museum

【ติดต่อสอบถาม】
5-89-1 Kamitsukimoushi, 
Tsukimoushi-cho, Tono City, Iwate 
+81 198-64-2300
มีนาคม - ตุลาคม 9:00 - 17:00 น., 
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 9:00 - 16:00 น.
µดทำการทุกวันพุธ, 30 ธันวาคม - 1 มกราคม
ค่าเข้าหมู่บ้าน บุคคลท่ัวไป 550 เยน 
นร.ประถมและมัธยมต้น-ปลาย 330 เยน 
*มีส่วนลดสำหรับการเข้าชมแบบกลุ่ม
http://www.tono-furusato.jp/

【ติดต่อสอบถาม】
202 Koromonoseki, Hiraizumi, 
Hiraizumi-cho, Nishiiwai-gun, Iwate
+81 191-46-2211
มีนาคม - 3 พฤศจิกายน 8:30 - 17:00 น., 4 
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 8:30 - 16:30 น. ½
กการทำสมาธิ
หยุดทำการระหว่าง 1 พฤศจิกายน - 31 มีนาคม 
ค่าเข้าสักการะ ผู้ใหญ่ 800 เยน, นร.มัธยมปลาย 
500 เยน, นร.มัธยมต้น 300 เยน, นร.ประถม 
200 เยน *มีส่วนลดสำหรับการเข้าชมแบบกลุ่ม
https://www.chusonji.or.jp/index.html
*ในเวิร์คชอปเดียวกันรับได้ไม่เกิน 30 คน ตามมาตรการ
รักษาระยะห่างทางสังคม (เวลาปกติรับได้ไม่เกิน 120 คน)

【ติดต่อสอบถาม】
305 Sannai Maruyama, Aomori City, Aomori
+81 17-766-8282
ตุลาคม - พฤษภาคม 9:00 - 17:00 น., 
มิถุนายน - กันยายน 9:00 - 18:00 น.
(เµดให้เข้ารอบสุดท้ายก่อนเวลาµด 30 นาที)
วันจันทร์ที่ 4 ของเดือน (หยุดวันถัดไป หากเป็น
วันหยุดราชการ), 30 ธันวาคม - 1 มกราคม
ค่าเข้าชม บุคคลท่ัวไป 410 เยน, นร.มัธยมปลาย
-นักศึกษามหาวิทยาลัย 200 เยน, ต่ำว่านร.มัธยม
ต้น เข้าฟรี *มีส่วนลดกรณีเข้าชมแบบกลุ่ม
https://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/
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พิพิธภัณฑ์ที ่เชี ่ยวชาญด้านอำพัน ตั้งอยู่ใน
เมืองคุจิที ่มีชื ่อเสียงเรื ่องการผลิตอำพัน 
ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงอำพันจากทั่ว
ทุกมุมโลก หินอัญมณียักษ์ แมลงในอัมพัน 
และงานÎมือต่าง ๆ พร้อมแนะนำประวัติและ
เสน่ห์ความน่าสนใจของอำพัน ไฮไลท์อยู่ที่
แมลงในอำพันจากยุคไดโนเสาร์ซึ่งพบพร้อม

พิพิธภัณฑ์อำพันหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น

กับฟอสซิลไดโนเสาร์จากแหล่งขุดอำพัน ให้
คุณได้เพลิดเพลินไปกับโลกของจูราสิค พาร์
ค  น อ ก จ า กน ี ้ ค ุ ณย ั ง ส า ม า ร ถ ส ั ม ผ ั ส
ประสบการณ์การขุดอำพัน และการประดิษฐ์
งานÎมือด้วยอำพันได้อีกด้วย (มีค่าใช้จ่าย)

พิพิธภัณฑ์อำพันคุจิ

เมืองคุจิ จังหวัดอิวะเตะ

บนพื้นที่ขนาดใหญ่ 8.8 เฮกเตอร์นี้ ประกอบไป
ด้วยบ้านเก่าหลังคามุงจาก, นาข้าว, ทุ่งนา, กังหัน
วิดน้ำ อันเป็นทัศนียภาพของหมู่บ้านเกษตรกรรม
แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ ได้เคลื่อนย้ายจากพื้นที่
ใกล้เคียงมาสร้างใหม่ในพื้นที่แห่งนี้ นอกจากนี้คุณ
ยังสามารถสัมผัสประสบการณ์การทำสิ่งต่าง ๆ 
จากงานเวิร์คชอป ทั้งการทำงานÎมือจากฟาง

สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านบนภูเขาของญี่ปุ่น

หมู่บ้านโทโนะ ฟุรุซาโตะ

เมืองโทโนะ จังหวัดอิวะเตะ

ข้าว การย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ ตลอดจนเวิร์ค
ชอปการทำอาหาร เช่น การตำโมจิ และการทำโซ
บะทำมือ ภายใต้การแนะนำของ "มาบูริตโตะ (ผ
ู้ดูแล)" หรือÔงนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานต่อกันมา
ในดินแดนโทโนะ (แต่ละรายการมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เติม) ต้องจองล่วงหน้า7วัน

โบราณสถานซันไน-มารุยามะ เป็นสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์พิเศษ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่มีการ
ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคโจมงที่ใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่น เมื่อประมาณ 5,900 ถึง 4,200 Öก่อน 
สามารถทัศนศึกษาชม "หมู่บ้านของชาวโจมง" 
รวมถึงอาคารขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที ่ ได้ร ับการ
บูรณะแล้ว ถัดจากซากโบราณสถานเป็นที่ตั้ง

ตัวแทนแห่งโบราณสถานยุคโจมงของญี่ปุ่น

ของ "โจมง จิยูคัง" อาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัด
แสดงการจำลองชีวิจของชาวโจมง พร้อมทั้งข้าว
ของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ขุดค้นพบ 
นอกจากนี้ ยังมีคลาสเวิร์คชอปให้ได้ทดลองทำ
สิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้คุณคุ้นเคยกับวัฒนธรรมโจมง
ได้อีกด้วย (จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างหาก)

ศูนย์โบราณสถานซันไน-มารุยามะ

เมืองอะโอโมริ จังหวัดอะโอโมริ

วัดจูซนจิเป็นวัดที่มีชื่อเสียง และเป็นส่วนหนึ่ง
ของมรดกโลกฮิระอ ิซ ูม ิ  ภายในบริเวณวัด
ประกอบด้วย วัดหลักของจูซนจิ และอาคาร
อื ่น ๆ อีก 17 หลัง มีสิ ่งก่อสร้างและผลงาน
ศิลปะชิ้นสำคัญหลงเหลืออยู่มากมาย รวมถึง
สมบัติแห่งชาติอย่างวิหารทองคำ คอนจิคิโด 
ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสประสบการณ์การทำ

สัมผัสประสบการณ์แบบวิถีพุทธด้วยการนั่งสมาธิ

สมาธิ ได้ภายในห้องโถงหลักจูซนจิ ฮงโด (มีค่า
ใช้จ่าย *จองล่วงหน้า3วัน) การนั่งสมาธิพร้อม
การกำหนดลมหายใจในท่าทางที่เหมาะสม จะ
ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความกังวลและกิเลส 
พร้อมทั้งได้ทบทวนตัวเองอย่างสงบ ซึ่งจะช่วย
ให้คุณมีสมาธิเพิ ่มขึ ้น และช่วยผ่อนคลาย
ความเครียดได้ด้วย

วัดจูซนจิ สัมผัสประสบการณ์การนั่งสมาธิ

เมืองฮิระอิซูมิ จังหวัดอิวะเตะ

สถานที่แนะนำสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

PhoneAdd Open Close Admissionที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย เวลาเµดทำการ วันหยุดทำการ



P-14

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในภูมิภาคการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในภูมิภาค

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในภูมิภาค

【ติดต่อสอบถาม】
61 Kamenoko-machi, Hirosaki City, Aomori
+81 172-39-1511
9:00 - 17:00 น.
ไม่มีวันหยุดี
ค่าเข้าหมู่บ้าน บุคคลท่ัวไป 550 เยน, 
นร.มัธยมต้น-ปลาย 350 เยน, 
นร.ประถม 220 เยน, เด็กเล็ก (3 ขวบ
ขึ้นไป) 110 เยน  
*มีส่วนลดสำหรับการเข้าชมแบบกลุ่ม
http://neputamura.com/

【ติดต่อสอบถาม】
สภาส่งเสริมการดึงดูดนักท่องเที่ยว
จากเอเชีย (สำนักงาน: มหาวิทยาลัย 
อะโอโมริ จูโอ กักคุอิน)
+81 17-728-0131

【ติดต่อสอบถาม】
10-9 Nishiniban-cho, Towada City, Aomori
+81 176-20-1127
9:00 - 17:00 น.
·ดทำการทุกวันจันทร์ (หรือวันถัดไป
หากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ), วัน
สิ้นºและวันขึ้นºใหม่(12/29-1/3)
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 1,200 เยน (กรณีที่
ไม่มีนิทรรศการพิเศษ 520 เยน), ต่ำ
กว่านร.มัธยมปลาย เข้าชมฟรี 
*มีส่วนลดสำหรับการเข้าชมแบบกลุ่ม
https://towadaartcenter.com/
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สถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของดินแดนทสึการุ จังหวัดอะโอโมริ
กับการชม "โคมไฟเนปุตะ" สิ่งที่ขาดไม่ได้ในงาน
เทศกาลฤดูร้อน นอกจากจะได้ชมโคมไฟเนปุตะ
ขนาดใหญ่สูง 10 เมตรและโครงสร้างภายใน
แล้ว ยังสามารถÄงคำบรรยาย (ภาษาอังกฤษ, 
ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย) เกี่ยวกับเน

สัมผัสประเพณีและวัฒนธรรมของทสึการุ

ปุตะจากเจ้าหน้าที ่ ได้ตลอดเวลา และชมการ
แสดงการการเป่าขลุ่ยและการตีกลองไทโกะจาก
เหล่านักดนตรีที่เรียกว่าฮะยะชิ นอกจากนี้ นัก
ท่องเที่ยวยังสามารถชมบรรยากาศการผลิตงาน
Æมือพื้นบ้าน เช่น เครื่องเขินทสึการุ และการÇก
ผ้าโคกิน เพลิดเพลินไปกับชมสวนญี่ปุ่น และÄ
งการบรรเลงของเครื่องดนตรีทสึการุ ชามิเซ็น

หมู่บ้าน ทสึการุ-ฮัง เนปุตะ

เมืองฮิโรซากิ จังหวัดอะโอโมริ

หมู่บ้านเกษตรกรที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอัน
อุดมสมบูรณ์ในจังหวัดอะโอโมรินั ้น มีภูมิ
ทัศน์ชนบทที่เงียบสงบ วัฒนธรรมดั้งเดิมที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื ้นที ่ และความ
สัมพันธ์ที่เรียบง่ายและอบอุ่นของผู้คน ซึ่งคุณ
สามารถสัมผัสสิ่งเหล่านี้ ได้จากการเข้าพักใน
บ้านจริง ๆ ของเกษตรกร 

โฮมสเตย์เข้าพักที่บ้านจริง ๆ ของเกษตรกร

ประสบการณ์การทำเกษตรกรรม
และโฮมสเตย์ของอาโอโมริ

จังหวัดอาโอโมริ 

มีกิจกรรมเวิร์คชอปหลากหลายให้ได้เลือกทำ 
ตั ้งแต่กิจกรรมทำฟาร์มผักและผลไม้ เช่น 
แอปเ·ล ซึ ่งที ่จ ังหวัดอะโอโมรินั ้นถือเป็น
แหล่งผลิตแอปเ·ลรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น 
กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของอะโอโมริ ไปจนถึงกิจกรรม
เล่นสนุกกับหิมะ

พ ิพ ิธภ ัณฑ ์ศ ิลปะท ี ่ เ·ดให ้มาส ัมผ ัสก ับ
ประสบการณ์การชื่นชมงานศิลปะร่วมสมัย 
ให้คุณสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ผ่านงานศิลปะได้
โดยนิทรรศการที่จัดแสดงที่นี่เป็นรูปแบบการ
ติดตั้งผลงานแบบถาวรที่หาชมได้เฉพาะที่นี่
เท่าน้ัน ประกอบไปด้วยผลงานของ Yayoi 

ผลงานศิลปะร่วมสมัยจัดแสดงถาวร

Kusama, Ron Mueck และศิล·นชั้นนำอื่น 
ๆ จากทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ที่ส่งเสริม
การพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เช่น พื้นที่แกลเลอ
รี คาเฟ่&ร้านค้า และพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับ
คนในท้องถ่ิน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเมืองโทวาดะ

เมืองโทวาดะ จังหวัดอะโอโมริ

สถานที่แนะนำสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

PhoneAdd Open Close Admissionที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย เวลาเ·ดทำการ วันหยุดทำการ
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สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

【ติดต่อสอบถาม】
50 Tatsumi-cho, Onahama, Iwaki 
City, Fukushima
+81 246-73-2525
21 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 9:00 - 17:30 น,
1 ธันวาคม - 20 มีนาคม 9:00 - 17:00 น.
ไม่มีวันหยุด
ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 1,850 เยน, นร.ประถมและ
นร.มัธยมต้น-ปลาย 900 เยน,
เด็กเล็กยังไม่เข้าเรียน เข้าฟรี 
*มีส่วนลดการเข้าชมแบบกลุ่ม
https://www.aquamarine.or.jp/

【ติดต่อสอบถาม】
สมาคมอุทยานแห่งชาติทะเลสาบโท
วาดะ
+81 176-75-2425
http://towadako.or.jp/

【ติดต่อสอบถาม】
4-6 Nakano, Miyagino-ku, Sendai, Miyagi
+81 22-355-2222
9:00 - 17:30 
*แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฤดูกาล
ไม่มีวันหยุด
ผู้ใหญ่ 2,200 เยน, นร.มัธยมต้น-ปลาย 
1,600 เยน, นร.ประถม 1,100 เยน, เด็ก
เล็ก 600 เยน, ผู้สูงอายุ 1,600 เยน 
*มีส่วนลดกรณีเข้าชมแบบกลุ่ม
http://www.uminomori.jp/umino/

【ติดต่อสอบถาม】
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทือกเขาชิ
ราคามิ
+81 172-85-2810
http://www.shirakami-visitor.jp/
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พ ิพ ิ ธ ภ ัณฑ ์ ส ั ตว ์ น ้ ำ แห ่ งน ี ้ ส ร ้ า ง ข ึ ้ น ในธ ี ม  
"จุดตัดกระแสน้ำ" ของมหาสมุทรแปซิÇกซึ ่งเป็น
คุณลักษณะอันโดดเด่นของทะเลฟุคุช ิมะ ภายใน
พิพ ิธภ ัณฑ์จ ัดแสดงสิ ่งม ีช ีว ิต 60,000 ช ีว ิตจาก
ทั ้งหมด 800 สายพันธุ ์  ในแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ที ่
ครอบคลุมบริเวณชั้น 2 - 4 คุณสามารถชมการว่ายน้ำ
อันทรงพลังของปลาซาร์ดีนแปซิÇก และปลาคัตสึโอะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่คุณจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

หรือปลาโอแถบได้ในขณะที่คุณเดินผ่านอุโมงค์ 
นอกจากโซนเอเชียเขตร้อนที่สร้างขึ้นใหม่, โซนสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ เช่น สิงโตทะเล, และโซน
สัตว์ทะเลน้ำลึกแล้ว โซน"ทะเลแนวปะการัง" ที่มีการจัด
แสดงปลาจินอะนาโกะ หรือปลาไหลสวนจุดดำและ
สัตว์ทะเลอ่ืน ๆ ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน

อความารีน ฟุคุชิมะ

เมืองอิวากิ จังหวัดฟุคุชิมะ

ธารน้ำที่ ไหลลงมาจากทะเลสาบโทวาดะ ก่อ
เก ิดเป ็นน้ำตกส ิบกว่าสาย และลำธารใส
สวยงามทอดตัวยาวเป็นระยะทางประมาณ 
14 กม. มีถนนและทางเดินเลียบลำธาร เพียง
แค่ลงจากรถก็สามารถเพลิดเพลินกับวิว
ทิวทัศน์ของลำธารได้โดยไม่จำเป็นต้องเดิน
เข้าไปในป่าลึก นอกจากนี้ ที่สองข้างของ

น้ำตกและลำธารบนภูเขาที่มีความสวยงามทางธรรมชาติที่โดดเด่น

ธารน้ำโออิราเสะ

จังหวัดอะโอโมริ

ลำธารยังเรียงรายไปด้วยต้นไม้ให้คุณได้ชม
บรรยากาศที ่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล 
เช่น สีเขียวขจีในฤดูร้อน และใบไม้เปลี่ยนสีใน
ฤดูใบไม้ร่วง

พื ้นที ่ภูเขาขนาดใหญ่ที ่ทอดตัวอยู ่ตั ้งแต่ทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดอะโอโมริ จรดทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดอะคิตะ เป็นพื้น
ที่ป่าบีชอันบริสุทธิ ์ที ่ใหญ่ที ่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก และยังเป็นแหล่งอาศัยของเหล่าพืชพันธุ์
และสัตว์นานาชนิด ที่ยังคงรักษาระบบนิเวศที่
มีคุณค่าเอาไว้ 

พื้นที่ภูเขาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

มีการจัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่หลากหลาย 
ตั้งแต่เส้นทางเดินเล่น 1 ชั่วโมง ไปจนถึงเส้น
ทางการÌนเขาเต็มรูปแบบ ช่วยให้ผู ้มาเยือน
สัมผัสกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของเทือก
เขาชิราคามิ ได้สะดวกและใกล้ชิด โดยเฉพาะเส้น
ทางยอดนิยม "ทะเลสาบทั้ง 12" ซึ่งมีทะเลสาบ
สีโคบอลต์หรือ "อะโออิเคะ" รวมอยู่ด้วย

เทือกเขาชิราคามิซันจิ

จังหวัดอาโอโมร・ิจังหวัดอิวาเตะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบนพื้นที่รวม 9,900 ตารางเมตร
ที่มีแทงค์น้ำกว่า 100 แทงค์ สำหรับใช้จัดแสดงสิ่ง
มีชีวิตที่ ไม่เหมือนใครทั้งจากในญี่ปุ่นและจากทั่ว
โลก เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น มีแทง
ค์น้ำขนาดใหญ่ที่จำลองเอาทะเลซันริคุมาไว้ในแทง
ค์ มีการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตที่ ไม่เหมือนใครจากทั่ว
ทุกมุมโลก สัมผัสลูบคลำกับเพนกวินและสิงโต

พบกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลมากมายหลากหลายชนิด

ทะเลอเมริกาใต้ ชมการแสดงของโลมาและสิงโต
ทะเลบนอัฒจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโทโฮคุ 
หรือ การทัวร์ชมหลังบ้านก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่
ได้รับความนิยมเช่นกัน โดยเจ้าหน้าที่จะพาคุณไป
สำรวจด้านหลังของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เซนได อุมิโนะ-โมริ

เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ

สถานที่แนะนำสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

PhoneAdd Open Close Admissionที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย เวลาเÏดทำการ วันหยุดทำการ
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โรงเรียนมัธยมปลาย ไอซุวาคามัตสึ ซาเวริโอ กักคุเอ็น

มหาวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมปลายสตรี โคริยามะ

โรงเรียนมัธยมปลาย เทเคียว อะสะคะ

โรงเรียนมัธยมปลาย เคเซนนุมะ จังหวัดมิยากิ

โรงเรียนมัธยมปลาย เซนต์เออร์ซูล่า กักคุอิน เออิจิ

โรงเรียนมัธยมปลาย เซนได อิคุเอ กักคุเอ็น

โรงเรียนมัธยมต้น และมัธยมปลาย เซนได ชิรายูริ กักคุเอ็น

โรงเรียนมัธยมต้น และมัธยมปลาย เซนได นิกะ

โรงเรียนมัธยมปลาย มัตสึชิมะ จังหวัดมิยากิ สาขาการท่องเที่ยว

โรงเรียนมัธยมปลายเอกชน อิจิโนะเซกิ ชูโค

โรงเรียนมัธยมปลาย โคซุคะตะ ประจำจังหวัดอิวะเตะ

โรงเรียนมัธยมปลาย โทโนะ เรียวคุโฮ ประจำจังหวัดอิวะเตะ

โรงเรียนมัธยมปลาย อะโอโมริ ประจำจังหวัดอะโอโมริ

โรงเรียนมัธยมปลายการเกษตร นะคุอิ ประจำจังหวัดอะโอโมริ

โรงเรียนมัธยมปลายจังหวัดอะโอโมริ ฮิโรซากิ มินามิ         

นักเรียนแลกเปลี่ยน 
ขอมูลโรงเรียน
*ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อ กุมภาพันธ์ 2021

โรงเรียนก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดของคุณ เดเรีย เทะโทโระ ผู้ก่อตั้ง
โรงเรียน หนึ่งในคณะซิสเตอร์ฟรังซิสกันแห่งแม่พระปฏิสนธินิรมล ที่
กล่าวว่า "อยากให้เด็ก ๆ ท่ัวโลกได้รับรู้ผ่านการศึกษาว่า พระเจ้าทรงรัก
เด็กทุกคนในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ ไม่สามารถถูกแทนที่ ได้" 
โรงเรียนแห่งนี้จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตาม 
"ความตั้งใจของคุณ เดเรีย เทะโทโระ" 
ในช่วงไม่กี่�ที่ผ่านนี้ ได้เข้าร่วมกับโครงการ SDGs(Sustainable 
Development Goals) และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้
สโลแกน "Xaverio SDGs"

จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมปลาย ไอซุวา
คามัตสึ ซาเวริโอ กักคุเอ็น

1-18 Nishisakae-machi, Aizuwakamatsu City, Fukushima
+81 242-27-1970

■จำนวนนักเรียน: นร.มัธยมต้น 146 คน, นร.มัธยมปลาย 598 คน
■หลักสูตร-สาขา: หลักสูตร CT,หลักสูตร LT, หลักสูตร GT

เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ก่อตั้งมา 74 � โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อให้นักเรียน
มีความรู้และมีการศึกษาที่จำเป็นต่อการแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของ
ความเป็นผู้หญิง
และโรงเรียนยังมีการส่งเสริมโปรแกรมการศึกษา 7 � และ 5 � ผ่านการร่วม
มือกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยวิชาชีพของสถาบันการศึกษาใน
เครือดียวกัน 
นอกจากนี้ นับตั้งแต่ก่อตั้ง โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อส่งเสริม
ความอ่อนไหวด้านสุนทรียศาสตร์ โดยมีการเชิญศิลÌน และคนดังที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก มาบรรยายเกี่ยวกับการชื่นชมศิลปะ และวิชาศิลปะในทุก ๆ �

จุดเด่นของโรงเรียน

มหาวิทยาลัย และโรงเรียน
มัธยมปลายสตรี โคริยามะ

3-25-2 Kaisei, Koriyama City, Fukushima
+81 24-932-4352

■จำนวนนักเรียน: นร.หญิง 469 คน
■หลักสูตร-สาขา: หลักสูตรท่ัวไป, หลักสูตรดนตรี, หลักสูตรศิลปะ, หลักสูตรอาหาร

โรงเรียนได้เÌดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรธุรกิจท่ัวไป  โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อ "ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถมีส่วนช่วยเหลือสังคม" อีก
ทั้งยังตอบสนองความต้องการของยุคสมัย
โรงเรียนได้นำจุดเด่นของแต่ละหลักสูตร มาใช้จัดแผนการเรียนการสอนที่ให้
คุณค่า และสามารถพัฒนาความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนได้ และเพื่อให้
นักเรียนได้ตระหนักถึงเส้นทางอาชีพที่ตนเองต้องการในอนาคต
นอกจากนี้ กิจกรรมชมรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนก็โดดเด่นไม่แพ้ใคร เช่น ชมรม
ซอฟต์บอล ชมรมบาสเก็ตบอล ชมรมแบดมินตัน และชมรมเทเบิลเทนนิส ที่ ได้
เข้าร่วมในการแข่งขันระดับชาติใน�นี้ด้วย

จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมปลาย เทเคียว 
อะสะคะ

43, Shinmeishita, Hidenoyama, Asakamachi, Koriyama City, Fukushima
+81 24-941-7766

■จำนวนนักเรียน: 1,187 คน (นร.ชาย 673 คน, นร.หญิง 514 คน)
■หลักสูตร-สาขา: หลักสูตรท่ัวไป และหลักสูตรธุรกิจท่ัวไป
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โรงเร ียนมุ ่งเน้นการให้การศึกษาด้วยมุมมองในระดับสากล 
พร้อมกับใช้เวลาอันมีค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการเรียนการ
สอนที่มีแต่เด็กผู ้หญิง
ภายใต้คำขวัญของโรงเรียนที ่ว่า "อ่อนน้อม ขยันหมั ่นเพียร รัก
คุณธรรม" 
มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถรับใช้สังคมด้วยหัวใจ
แห่งความรัก และบรรลุการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่แท้จริงได้

จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมต้น และมัธยม
ปลาย เซนได ชิรายูริ กักคุเอ็น

1-2-1 Murasakiyama, Izumi-ku, Sendai City, Miyagi
+81 22-777-5777

■จำนวนนักเรียน: นร.หญิง 500 คน
■หลักสูตร-สาขา: หลักสูตร LI (ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย) 
                                หลักสูตร LS (ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพิเศษ)
                                หลักสูตร LE (ภาษาอังกฤษ - ศึกษาต่อต่างประเทศ)

ทั้งโรงเรียนร่วมกันมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยหัวข้อ "·ญหาน้ำโลก" และกำลังทำการ
ศึกษาภาคสนาม ลงพื ้นจริงทั ้งในและนอกประเทศ ตั ้งแต่แม่น้ำบนภูเขาในเขต
ชานเมือง ไปจนถึงจนถึงแม่น้ำโขงที่อยู่ในต่างประเทศ
โรงเรียนมี โครงการแลกเปลี ่ยนระหว่างประเทศมากมาย รวมถึงการเดินทางไป
ทัศนศึกษาที่สิงคโปร์ และโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา ในแต่ละº
โรงเรียนมีการรับนักเรียนต่างชาติ 1 - 2 คนเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนในระยะยาวเป็น
เวลา 1 ºด้วยกัน
เมื่อº ค.ศ. 2009 โรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของยูเนสโก และกำลังจะ
เริ่มใช้หลักสูตร International Baccalaureate ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2021 นี้อีกด้วย

จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมต้น และมัธยม
ปลาย เซนได นิกะ

1-4-1 Renbo, Wakabayashi-ku, Sendai City, Miyagi
+81 22-296-8101

■จำนวนนักเรียน: รร.มัธยมต้น: 314 คน (นร.ชาย 160 คน, นร.หญิง 154 คน)
　รร.มัธยมปลาย: 717 คน (นร.ชาย 277 คน, นร.หญิง 440 คน) 
■หลักสูตร-สาขา: หลักสูตรท่ัวไป

โรงเรียนมัธยมปลายมัตสึชิมะ สาขาการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ "มัตสึชิมะ" 1 ใน 3 สถานที่ท่องเที่ยวที่
มีทัศนียภาพงดงามมากที่สุดในญี่ปุ่น 
หลักสูตรนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่จะมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นสื่อการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันก็ให้ผู้
เรียนได้ทบทวนถึงวิธีการดำรงชีวิต และสภาวะ·จจุบันไปด้วย
มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนผ่าน "สภาความร่วมมือในท้องถ่ิน" 
และนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติโรงเรียนและสมาคมครู-ผู้ปกครอง โดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศด้านการวิชาชีพ คร้ังที่ 12" เพื่อเป็นการยกย่องกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ทำมา

จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมปลาย มัตสึชิมะ 
จังหวัดมิยากิ สาขาการท่องเที่ยว

5 Mukaiyama3, Takagi, Matsushima-machi, Miyagi-gun, Miyagi
　*โปรดปรึกษาล่วงหน้าเกี่ยวกับวันที่และเวลา โปรดติดต่อที่ด้านล่างนี้เพื่อขอคำปรึกษา
　ศูนย์สนับสนุนการประสานงาน การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาฯลฯ มิยากิ
+81 22-265-8722

■จำนวนนักเรียน: นร.ชาย 91 คน, นร.หญิง 139 คน
■หลักสูตร-สาขา: หลักสูตรการท่องเที่ยว
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โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองเคเซนนุมะ เมืองท่าที่เป็นแหล่งการทำประมงที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
หนึ่งในญี่ปุ่น ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในโครงการ Super Global High School 
(SGH) จากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
และได้มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกับประเทศอื่น ๆ เช่น ไต้หวัน 
และสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้เรื ่องสากลโลก 
(Global Literacy) โดยใช้ทะเลเป็นสื่อในการเรียนการสอน 
ในº 2018 โรงเรียนได้รับรางวัล Grand Prize จากการประกวด ESD (โครงการเกี่ยว
กับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ครั้งที่ 9 จากรัฐมนตรีว่าการ จากกระทรวง
ศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมปลาย เคเซน
นุมะ จังหวัดมิยากิ

130 Joraku, Kesennuma City, Miyagi
+81 226-24-3400

■จำนวนนักเรียน: 700 คน
■หลักสูตร-สาขา: หลักสูตรท่ัวไป

เป็นโรงเรียนมิชชันนารีคาทอลิก มีโรงเรียนในเครือทั้งหมด 165 แห่งกระจายอยู่ใน 71 
ประเทศทั่วโลก และมีจำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นทุกº ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาในระดับสากล ·จ
จุบันได้เÖดสอนหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศ รวม 31 โปรแกรม
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีโครงการแลกเปลี่ยนมากมายกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชีย โดยเฉพาะไต้หวัน ซึ่งเรามีคณาจารย์จากไต้หวัน และเรามีข้อตกลงความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยในไต้หวันถึง 5 แห่งด้วยกัน
และมีชมรมที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ เช่น แบดมินตัน วงโยธวาทิตเครื่องเป่าทอง
เหลือง ชมรมคัดลายมือ และกิจกรรมชมรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย

จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมปลาย เซนต์เอ
อร์ซูล่า กักคุอิน เออิจิ

1-2 Ipponsugi-machi, Wakabayashi-ku, Sendai City, Miyagi
+81 22-286-3557

■จำนวนนักเรียน: 813 คน (นร.ชาย 259 คน, นร.หญิง 572 คน)
■หลักสูตร-สาขา: หลักสูตรท่ัวไป

โรงเรียนเอกชนแบบดั ้งเดิม มีประวัติมายาวนานนับศตวรรษ จำนวน
นักเรียนที่จบการศึกษามากกว่า 70,000 คน นำเสนอหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละคนบรรลุศักยภาพของตนเอง
โรงเรียนยังมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมกีฬาที่มีผล
งานการร่วมลงแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในระดับชาติ 
นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นโรงเรียนแห่งแรกในภูมิภาทโฮคุ ที่ ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจาก International Baccalaureate® Diploma Programme 
(DP) โดยโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถมี
บทบาทในเวทีโลกได้

จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมปลาย เซนได อิคุเอ กักคุเอ็น

[แคม·สมิยากิโยะ] 2-4-1 Miyagino, Miyagino-ku, Sendai City, Miyagi
[แคม·สทากาโจ] 5-6-1 Takahashi, Tagajo City, Miyagi
+81 22-786-2444

■จำนวนนักเรียน: หลักสูตรเต็มเวลา 3,394 คน หลักสูตรการศึกษาทางไกลโดยระบบไปรษณีย์ 678 คน
■หลักสูตรพิเศษเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย, หลักสูตรภาษาต่างประเทศ, 
　หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย, หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์, หลักสูตร Flex 
　หลักสูตรการพัฒนาทักษะ, หลักสูตร Shukoh
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โรงเรียนดั้งเดิมที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานถึง 120 � เป็นโรงเรียนมีบรรยากาศที่ให้ความ
อิสระ มุ่งเน้นการให้ความสำคัญทั้งด้านวิชาการและการทำกิจกรรม
นับตั้งแต่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในโครงการ Super Global High School (SGH) จากกระทรวง
ศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนก็ได้เริ่มจัดการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry – based learning) และมีการเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียนมัธยม
และมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ ไต้หวัน และเวียดนาม และรวมถึงมหาวิทยาลัยในจังหวัดด้วย
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับเลือกให้เป็น Super Science High School (SSH) โดยกำลังดำเนิน
งานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที ่จะกลายเป็นผู ้ที ่มีบททบาทในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างประเทศ

จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมปลาย อะโอ
โมริ ประจำจังหวัดอะโอโมริ

8-1-2 Sakuragawa, Aomori City, Aomori
+81 17-742-2411

■จำนวนนักเรียน: 840 คน (สหศึกษา)
■หลักสูตร-สาขา: หลักสูตรท่ัวไป

แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ก็มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกิจกรรมการวิจัย, กิจกรรมสี
เขียว, และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเสาหลักในการดำเนินงานการ
ศึกษาด้านการเกษตรของโรงเรียน
โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่มีการเพาะปลูกผลไม้เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่แอปเ¿ลที่เป็นของขึ้น
ชื่อของเมือง และผลไม้อ่ืน ๆ เช่น เชอร์รี, พีช, องุ่น และลูกแพร์ เป็นต้น และยังเป็นเมือง
ที่เน้นการท่องเที่ยวสีเขียว และการท่องเที่ยวที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังเป็นโรงเรียนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานวิจัยต่าง ๆ และได้รับรางวัล
มากมายทุก�จากการแข่งขัน และการประกวดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการเกษตร 
ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศ

จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมปลายการเกษตร 
นะคุอิ ประจำจังหวัดอะโอโมริ

1 Suwanotaira, Shimonakui, Nambu-cho, Sannohe-gun, Aomori
+81 178-76-2215

■จำนวนนักเรียน: นร.ชาย 159 คน, นร.หญิง 86 คน
■หลักสูตร-สาขา:หลักสูตรเต็มเวลา สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ, สาขา
วิชาพืชสวน, สาขาวิชาระบบสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนมุ ่งมั ่นที ่จะปลูกÇงให้นักเรียนสามารถสร้างอนาคตของ
ตนเองได้ ด้วยการสร้างสมดุลทั้งทางด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับการทำ
กิจกรรมชมรมต่าง ๆ ภายใต้คำขวัญท่ีว่า "อิสระ วินัย และมิตรภาพ" 
นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับเลือกให้เป็น Super Science High 
School  (SSH) โดยกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ว ัฒนธรรม ก ีฬา 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการจัดให้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับทรัพยา
การในท้องถ่ิน (3ER: ทรัพยากรด้านพลังงาน, ทรัพยากรระบบนิเวศ, 
ทรัพยากรอุตสาหกรรม) และหัวข้อวิจัยอื่น ๆ ที่ ได้รับความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ

จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมปลายจังหวัดอะ
โอโมริ ฮิโรซากิ มินามิ

4-1-1 Obiraki, Hirosaki City, Aomori
+81 172-88-2231

■จำนวนนักเรียน: 720 คน (สหศึกษา)
■หลักสูตร-สาขา: หลักสูตรท่ัวไป
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เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science University) และ
วิทยาลัยวิชาชีพ ชูโค (Shuko Junior Collage) โดยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นมหาวิทยาลัย
ที่Ðกอบรมนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และพยาบาล รวมถึงผลิตผู้เชี่ยวชาญในสาขาสวัสดิการ
รักษาพยาบาล ส่วนวิทยาลัยวิชาชีพ ชูโค เป็นแหล่งผลิตครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และกระทั่งนักโภชนาการ
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเป็นครูปฐมวัย หรือผู้ดูแลเด็กเล็ก ทางโรงเรียนก็ได้มีความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาในเครือ 
ในการจัดคลาสสอนเ�ยโน และคลาสให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเด็กเล็ก ตั้งแต่ในช่วงมัธยมปลาย
นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับสมาคมการแพทย์ในท้องถิ่น เพื่อช่วยให้นักเรียนก้าวหน้าในการศึกษาทาง
ด้านการพยาบาลอีกด้วย

จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมปลายเอกชน อิ
จิโนะเซกิ ชูโค

6-1 Higashikao-cho, Ichinoseki City, Iwate
+81 191-23-3096

■จำนวนนักเรียน: 394 คน (นร.ชาย 145 คน, นร.หญิง 249 คน)
■หลักสูตร-สาขา: หลักสูตรท่ัวไป

ในหลักสูตรภาษาต่างประเทศมีด้วยกัน 3 หลักสูตร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศส และภาษาจีน โดยมีเÔาหมายเพื่อส่งเสริมมุมมองในระดับสากลโลก 
ผ่านการศึกษาภาษาต่างประเทศ ในชั้น�ที่ 2 นักเรียนจะได้เดินทางไปโรงเรียน
ในต่างประเทศตามหลักสูตรที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำโครงการแลก
เปลี่ยนประเภทต่าง ๆ และมีการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาร่วมในโครงการ
ด้วย
โรงเรียนยังได้มีการสนับสนุนกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น ชมรม
กีฬา ชมรมวัฒนธรรม ซึ่งต่างก็ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในการแข่งขัน
ในระดับประเทศ

จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมปลาย โคซุ
คะตะ ประจำจังหวัดอิวะเตะ

9-1-1 Minami-Yahaba, Yahaba-cho, Shiwa-gun, Iwate
+81 191-23-3096

■จำนวนนักเรียน: 818 คน (สหศึกษา)
■หลักสูตร-สาขา: หลักสูตรท่ัวไป (มนุษยศาสตร์ / วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / 
　ภาษาต่างประเทศ / พลศึกษา)

โรงเรียนมัธยมปลาย โทโนะ เรียวคุโฮ ตั้งอยู่ที่เมืองโทโนะ เมืองที่
เป็นที ่ร ู ้จ ักไปทั ่วประเทศในฐานะหมู ่บ ้านที ่ม ีเร ื ่องเล่าขานและ
ตำนานมากมายเกี ่ยวกับกัปปะ เ¿ดสอนด้วยกัน 2 สาขา ได้แก่ 
" ส า ข า เท ค โน โ ล ย ี ก า ร ผ ล ิ ต "  ใน เ ช ิ ง ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ  
"สาขาการประมวลผลสารสนเทศ" ในเชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นการเรียน
รู ้ เช ิงปฏิบัต ิอย่างขันแข็ง โดยมีเÔาหมายเพื ่อผลิตทรัพยากร
มน ุษย ์ท ี ่จะเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในอ ุตสาหกรรมของท ้องถ ิ ่นใน
อนาคต ไปพร้อมกับการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

จุดเด่นของโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมปลาย โทโนะ 
เรียวคุโฮ ประจำจังหวัดอิวะเตะ

21-14-1 Shiraiwa, Matsuzaki-cho, Tono City, Iwate
+81 198-62-2827

■จำนวนนักเรียน: 154 คน (นร.ชาย 87 คน, นร.หญิง 67 คน)
■หลักสูตร-สาขา: หลักสูตรเต็มเวลา สาขาวิศวกรรมการผลิต และสาขา
การประมวลผลสารสนเทศ
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หมูบานคัตสึราโอะ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณโดยมีศูนยกลางอยูที่ที่พักโฮมสเตย "ZICCA"

สมาคมคัตสึเรียวคุ โซโซฉะ

ติดต่อสอบถาม

จังหวัดฟุคุชิมะ

+81 240-23-6820
info@katsuryoku-s.com 
https://katsuryoku-s.com/

FUKUSHIMA การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในภูมิภาค คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เ�ดรับนักเดินทางเพื่อการศึกษาที่อยากจะเรียนรู้  ในหมู่บ้านคัตสึราโอะจังหวัดฟุคุชิมะที่กำลังมุ่งหน้าสู่การสร้างสังคมใหม่
หลังจากผ่านความยากลำบากจากการต้องอพยพเนื่องจากเหตุโรงไฟ�าระเบิดและจนได้เดินทางกลับบ้าน

ได้ใช้เวลาและเก็บความทรงจำร่วมกัน จึงยกให้ 
"ZICCA" เป็น "บ้านหลังที่สอง" และหวังว่าจะได้มา
เยี่ยมเยือนหมู่บ้านนี้อีกคร้ังในฐานะครอบครัวที่สอง
อีกคร้ังในช่วงเวลาที่ชีวิตเกิดจุดเปลี่ยน

ได้นั ่งสนทนารอบกองไฟยามค่ำคืน
ใต้แสงดาวกลายเป็นประสบการณ์ที่ 
"ทำให้หัวใจหว่ันไหว (ประทับใจ)”

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วม

เสียงตอบรับของผู้จัด

เพิ่มการจำนวนการรับสมัครนักเดินทางเพื่อการ
ศึกษาสู่หมู่บ้านที่มีประชากรประมาณ 400 คน

หมู่บ้านหมู่บ้านคัตสึราโอะตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดฟุคุ
ชิมะ ถูกบังคับให้อพยพทั้งหมู่บ้านในช่วงที่เกิดเหตุโรงไฟ¡าพลังงาน
นิวเคลียร์ฟุคุชิมะไดอิจิระเบิดใน¥ ค.ศ.2011 ต่อมาใน¥ ค.ศ.2016 
คำสั่งอพยพได้ถูกยกเลิก และมีการอนุญาตให้เข้ามาอาศัยอยู่ได้ 
แต่จำนวนประชากร ณ ¬จจุบันนี้ยังหยุดอยู่ที่ระดับ 430 คนจากเดิม
มีอยู่ราว 1,500 คน ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้นายฮิโรโนริ ชิโมเอดะซึ่งมีบ้านเกิดอยู่ใน

หมู่บ้านนี้ตัดสินใจกลับจากโตเกียว และก่อตั้งกลุ่มสนับสนุนระดับ
ภูมิภาค "คัตสึเรียวคุ โซโซฉะ" ขึ้นใน¥ ค.ศ.2012 โดยมีกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนชุมชนในท้องถิ ่น การสนับสนุนส่วน
บุคคล เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแบรนด์สินค้าของ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น การตรวจสอบ การºกอบรม และการรับผู้ºกงาน
เข้ามาในชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอนรับผู้การเดินทางเพื่อการศึกษา ที่

ต ั ้ งแต ่สร ้างสถานท ี ่พ ักโฮมสเตย ์  “ZICCA" ข ึ ้นมาในเด ือน
พฤศจิกายน ค.ศ.2019 ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก

การรับนักท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาโดยมีเ�าหมาย
เพื่อสร้าง “ความผูกพัน” อันดี

หมู่บ้านที่มีประชากรไม่ถึง 400 คนเÄดรับนักศึกษาผู้เดินทางเพื่อ

การทัศนศึกษา โดยที่นี่มีปรัชญาที่เป็นเอกลักษณ์ที่Åงรากลึกอยู่ใน
วัฒนธรรมคือการสร้าง “ความผูกพันธ์” หมู่บ้านแห่งนี้นั้น ในอดีต
เมื่อจำนวนคนทำงานในหมู่บ้านไม่เพียงพอชาวบ้านทุกคนช่วยกัน
ทำนาทำไร่ ซึ่งแม้กระทั่งใน¬จจุบันเองวัฒนธรรมของสังคมแห่ง 
"ความผูกพันธ์" นี้ยังคงถูกส่งทอดไปยังทั่วทั้งหมู่บ้าน คนรู้จักและ
เพื่อนฝูงต่างแบ่ง¬นผัก อาหาร และสินค้ากัน 
โดยเหตุผลของการรับผู้เดินทางเพื่อการศึกษา คือ ต้องการติดต่อ

กับคนในหมู่บ้าน และคนนอกหมู่บ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 
โดยมีแนวคิดที่ว่า ทั้งหมู่บ้านเป็นครอบครัวเดียวกัน จึงต้องสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้คนภายนอกหมู่บ้านราวกับเป็นญาติพี่น้องกัน และ
สร้างเครือข่ายของ "ครอบครัวที่สองที่เชื่อมกันไว้ด้วยความรู้สึก"

แลกเปลี่ยนความคิดกับคนในท้องถิ่นให้ลึกซึ้งยิ่ง
ขึ้นที่โฮมสเตย์ "ZICCA"

"ZICCA" เป็นโฮมสเตย์ที่จะทำหน้าที่เป็นฐานในการรับนักเดิน
ทางเพื่อการศึกษา และเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านและคนนอกหมู่บ้าน
สามารถติดต่อสัมพันธ์กันได้ ขอแนะนำกิจกรรมที ่เกิดขึ ้นใน 
"ZICCA" บางวันดังนี้  ในวันนี้นักเรียนมัธยมปลาย 30 คนจากเมือง
ในเขตโตเกียวเดินทางมาทัศนศึกษา
ในช่วงแรกนักเรียนเดินเล่นในหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ของคัตสึเรียว

คุ โซโซฉะและเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์¬จจุบันและประเด็น¬ญหา
ของหมู่บ้าน นักเรียนและกลุ ่มแม่บ้านในท้องถิ ่นได้ร่วมกันปรุง
อาหารเย็น ทำแกงกะหรี่ร่วมกันในครัวของ "ZICCA" และรับประทาน

อาหารร่วมกันพร้อมทั้งพูดคุยกันไปด้วย
หลังอาหารมีกิจกรรมรอบกองไฟที่ช่วยสร้างความทรงจำดี ๆ ที่

ไม่อาจลบเลือนไปได้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่งดงามสุดบรรยาย
ที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา ภูเขา และธารน้ำใส ทำให้นักเรียนได้แบ่ง¬น
ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ และการเรียนรู้กับคนในท้องถิ่น
เป็นครั้งแรก

การเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว
-การบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ-การ�องกันภัยพิบัติ

โปรแกรม
แนะนำ

แนะนำหมู่บ้าน

เรียนรู ้เกี ่ยวกับประวัติศาสตร์และการใช้ชีวิตของคนในหมู่บ้านคัตสึราโอะ 
สถานการณ์¬จจุบัน และ¬ญหาของหมู ่บ้านหลังเกิดอุบัติเหตุที ่ โรงไฟ¡า
นิวเคลียร์ และความคิดของชาวบ้านในการพัฒนาหมู่บ้าน

ทำอาหารร่วมกับคนในท้องถิ่น ประสบการณ์รอบกองไฟใต้แสงดาว กิจกรรมด้านการเกษตรและป่าไม้

กิจกรรมทำอาหารหลากหลายเมนู ตั้งแต่อาหารท้องถิ่นที่ตกสืบทอดกันมาใน
หมู่บ้านคัตสึราโอะ ไปจนถึงข้าวแกงกะหรี่ที่ทุกคนสามารถช่วยกันทำได้ด้วยความ
สนุกสนาน กิจกรรมยังมีจุดเด่นอยู่ที่การที่ผู้เข้าร่วมสามารถเพลิดเพลินกับการ
สนทนาในขณะนั่งรับประทานอาหารอยู่รอบโต๊ะอาหารกับคนในท้องถ่ินได้

นั่งล้อมรอบกองไฟหน้า "ZICCA" เพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งการพูดคุยพร้อม
แหงนหน้าขึ้นไปมองท้อง¡าที่เต็มไปด้วยดวงดาว

คุณสามารถร่วมกิจกรรมการทำงานเกษตรกรรมและป่าไม้ตามฤดูกาลที่ดำเนิน
การโดยคนในท้องถิ่น ด้านการเกษตรจะสามารถร่วมกิจกรรมปลูกและเก็บเกี่ยว
ข้าว ส่วนในด้านป่าไม้ก็จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตัดÌนและทัศนศึกษาสถานที่
ที่ใช้ในการทำงานตัดไม้ได้

เสริมสร้างพลังในการดำรงชีวิต

KATSURAO

กิจกรรมตีโมจิ
อะมะสาเก คัตสึระโอะ 

"โนมัชเช"
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เมืองมินามิซันริคุ งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับไตหวัน

สมาคมการท่องเที่ยวเมืองมินามิซันริคุ

ติดต่อสอบถาม

จังหวัดมิยากิ

+81 226-47-2550
post@m-kankou.jp
https://www.m-kankou.jp/

MIYAGI การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในภูมิภาค คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เรายังคงแสดงความขอบคุณอย่างต่อเนื่องสำหรับความช่วยเหลือ
ผ่านการรับนักเรียนนักศึกษาของเมืองมินามิซันริคุและไต้หวันที่เริ่มต้นมาจากความช่วยเหลือเพื่อการ�้นฟูเมือง
โครงการแลกเปลี่ยนกับไต้หวันเริ่มต้นจากการ
ได้รับการช่วยเหลือ

เมืองมินามิซันริคุจังหวัดมิยากิซึ่งทั้งเมืองได้รับความเสียหายจาก
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคโทโฮคุ หลังจากแผ่นดินไหวก็ได้รับ
การช่วยเหลืออย่างอบอุ่นจากทั่วโลก โดยเฉพาะไต้หวันที่ช่วยเหลือบ
ริจาคเงินจำนวนมากจนทำให้เราสามารถสร้างโรงพยาบาลของรัฐ
แห่งเดียวในเมืองขึ้นมาใหม่ได้ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อการช่วย
เหลือนี้นายกเทศมนตรีและผู้เกี ่ยวข้องอื่น ๆ ได้เดินทางไปแสดง
ความเคารพชาวไต้หวันใน° ค.ศ.2014 นอกจากนี้ยังได้ใช้โครงการ
นี ้เป็นสะพานเชื ่อมความสัมพันธ์อันดีของทั ้งสองฝ่ายต่อไปใน
อนาคต โดยการจัดโครงการร ับนักเร ียนจากไต้หว ันโดยมีจ ุด
ประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณต่อไปเรื่อย ๆ

การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาที่น่าจดจำผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับชาวเมืองี

การรับผู้เดินทางเพื่อการศึกษานั้นเริ่มขึ้นใน° ค.ศ.2015 จนถึงµ
จจุบันมีการรับนักเรียนมาแล้วมากกว่า 1,000 คน
โดยเฉพาะโปรแกรมยอดนิยม ได้แก่ "โฮมสเตย์” “การเรียนรู้เรื่อง

ภัยพิบัติแผ่นดินไหว (วิชาชีวิต)” และ “โปรแกรมการทำงานแฮนด์
เมด” นักเรียนจะได้เรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนจากแผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ในภูมิภาคโทโฮคุผ่านโปรแกรมการเรียนรู้เหล่านี้ นักเรียน
หลายคนที่เข้าร่วมต่างรู ้สึกประทับใจกับพลังใจของชาวเมืองที่

พยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาเพื่อก้าวไปข้างแม้จะได้รับความ
เสียหายอย่างมากจากภัยพิบัติ
โดยกิจกรรมโฮมสเตย์นั้นแม้จะเป็นการใช้เวลาเพียงคืนเดียว 

แต่ก็มีบางครั้งที่เมื่อทั้งสองฝ่ายต้องแยกจากก็จะเสียใจและหลั่ง
น้ำตาระหว่างเดินทางกลับบ้าน เหล่านักเรียนทั้งหลายช่วยสร้างความ
ทรงจำที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้โดยการใช้เวลาร่วมกันกับชาวเมือง
ทำให้เกิดความผูกพันธ์ต่อกัน

การ�กงานและการ�กภาษาผ่านการเรียนรู้เรื่อง
การ�้นฟูจากแผ่นดินไหว และการเรียนภาษา

ตั้งแต่° ค.ศ.2016 เราได้เ½ดโอกาสให้นักศึกษา¾กงานได้เป็น
เวลา 2 เดือนสำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นและการท่องเที่ยวที่
มหาวิทยาลัยในไต้หวัน เป็นโปรแกรมที ่มีเ¿าหมายในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการบริการของญี่ปุ่นการใช้ชีวิตในท้องถิ่นความเข้าใจทาง
วัฒนธรรมและทักษะภาษาญี่ปุ่น โดยผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในหน่วย
งานการท่องเที่ยวเช่นบ้านที่เ½ดเป็นโฮมสเตย์ สมาคมการท่องเที่ยวมินา
มิซันริคุ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโครงการทัศนศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่จัดขึ้นที่เมืองมินา
ม ิซ ันร ิค ุ  สำหร ับน ักเร ียนม ัธยมศึกษาตอนปลายและน ักศ ึกษา
มหาวิทยาลัยในไต้หวันที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย

สิ่งที่จะได้ในระหว่างการเข้าพักสองสัปดาห์นี้คือการเรียนภาษาญี่ปุ่น
เชิงปฏิบัติ ผ่านการ¾กอบรมทางด้านภาษา การแลกเปลี่ยนระหว่าง
โรงเรียน ประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์โฮมสเตย์ เป็นต้น ใน

โครงการเหล่านี้นักเรียนไม่เพียงจะได้เรียนรู้ภาษาเท่านั้น แต่ยังได้รับ
ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในเมืองที่ประสบกับเหตุการณ์แผ่นดิน
ไหว เช่น ความสำคัญของชีวิตและความเข้าใจเพื่อมุ่งสู่การÂ้นฟ

การเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว
-การบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ-การ�องกันภัยพิบัติ
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การมีปฏิสัมพันธ์ที่ ไม่ปรุงแต่งกับผู้คนในท้องถ่ิน ทำให้เกิดความผูกพันที่ยากจะลืมเลือนอนุสาวรีย์ขอบคุณไต้หวัน

เวลาที่ใช้ 90 นาที

จำนวนคนที่รับ

ค่าใช้จ่าย 1 คน 820 เยน

เครื่องแต่งกาย

เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนตระหนักถึงการ¿องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ด้วยการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพของเมือก่อนเกิดแผ่นดินไหว สถานการณ์ความเสีย
หายขณะเกิดแผ่นดินไหวและการอพยพจากนัผู้เล่าที่ยังคงอาศัยอยู่ในเมือง นอกจากนี้ยังสามารถจัด
มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ที่เป็นนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายที่อยู่ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวได้ด้วย

เวลาที่ใช้ 75 นาที - 150 นาที

จำนวนคนที่รับ

ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน (ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลงมา)
การบรรยาย+แนะนำบนรถบัส 1 กลุ่มรับได้ถึง 20 คน 16,000 
เยน  กรณี 20 ขึ้นไปจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 800 เยนต่อ 1 คน

การศึกษาภัยพิบัติแผ่นดินไหว ～โปรแกรมการเรียนรู้โดยนักเล่าเรื่อง ～
ประสบการณ์การระบายสีน้ำลงไปบนตัวตุ๊กตาทาโคล่อน เครื่องµ้นดินเผาขนาดเล็ก
ที่มีแรงบันดาลใจมาจากปลาหมึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมินามิซันริคุ สามารถ
ออกแบบและระบายสี ได้อย่างอิสระ สร้างเป็นผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
คุณเอง ในช่วงที่มีการจัดนิทรรศการจะมีการนำมาจัดแสดงไว้อย่างสวยงามสดใส

มีทั้งบ้านของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมป่าไม้และการประมง เจ้าของกิจการโฮมสเตย์ และ
บุคลากรทางธุรกิจ ด้วยการสัมผัสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับชาวเมือ งผู้ใช้ชีวิตเดินไปข้าง
หน้าหลังจากผ่านประสบการณ์แผ่นดินไหว ทำให้ได้เรียนรู้ว่าการมีที่อยู่อาศัยน้ันสำคัญเพียงใด 
ทำให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ และได้สัมผัสถึงความสำคัญของชีวิตและครอบครัว

กิจกรรมทำงานแฮนด์เมด ～ระบายสีตุ๊กตาทาโคล่อน (เครื่อง�้นดินเผา) ～ กิจกรรมโฮมสเตย์ 

* ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษี ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2021

10 - 150 คน
*กรณีมากกว่า  150 คนข ึ ้นไป
กรุณาปรึกษาต่างหาก

10 - 120 คน *กรณีมากกว่า 120 
คนขึ ้นไปกรุณาปรึกษาต่างหาก 
*จะเสนอเป็นการสลับเวลาระหว่างก
ารบรรยาย กับการแนะนำบนรถบัส

เสื้อผ้าที่สามารถเปรอะเÇ้อนได้
*เสื้อผ้าอาจสกปรกจากสีที่ใช้ระ
บาย

จำนวนคนที่รับ

ค่าใช้จ่าย

ระยะเวลา

3 - 6 คนต่อ 1 ครอบครัว
*รับได้มากสุด 80 คน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามช่วงเวลาและสถานการณ์การจอง)

ตลอดทั้ง°

เข้าพักแบบท่ัวไป (15:00 น. - วันรุ่ง
ขึ้น 10:00 น) 1 คืนพร้อมอาหาร 2 
มื้อ 6,500 เยน

* กิจกรรมโฮมสเตย์ถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจาก 
COVID-19 ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อสอบถาม

โปรแกรม
แนะนำ
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สมาคมการท่องเที่ยวนานาชาติเซ็นได

เมืองมัตสึชิมะ เมืองเซนได โครงการทองเที่ยวเพื่อการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

จังหวัดมิยากิ

+81 22ｰ265ｰ8722
+81 22ｰ211ｰ2829
m-kyouiku@miyagi-kankou.or.jp

MIYAGI การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในภูมิภาค คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เรียนรู้เรื่องราวหลากหลาย  ด้วยหลักสูตรที่ถูกจัดขึ้นใน 2 สถานที่ คือ 
เมืองเซนไดซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโทโฮคุ และมัตสึชิมะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
โปรแกรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติหลากหลายรูป
แบบ ด้วยการเดินทางไปรอบเมืองเซนได และมัตสึชิมะ

เมืองเซนได ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมิยากิ เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านเศรษฐกิจ วิชาการ และวัฒนธรรมของโทโฮคุ ซึ่งมีบริษัท 
และสถาบันการศึกษาระดับสูงหลายแห่งรวมตัวกันอยู ่ท ี ่น ี ่  ใน
เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ภูมิภาคโทโฮคุนั้นพื้นที่ชาย®่งของ
เมืองได้รับความเสียหายอย่างมากจากสึนามิ ใน¯จจุบันพื้นที่บริเวณ
ชาย®่งมีอาคารสถานที่ที่ใช้บอกเล่าเรื่องราวความเสียหายและบท
เร ียนที ่ได ้ร ับจากภัยพิบ ัต ิ  รวมถึงใช ้จ ัดโปรแกรมเสร ิมสร ้าง
ประสบการณ์ต่าง ๆ ด้วย
ในขณะที่มัตสึชิมะซึ ่งมีเกาะมากกว่า 260 เกาะ มีภูมิทัศน์ที ่

สวยงามเป็น 1 ใน 3 จุดชมวิวที ่สวยงามที่สุดของญี่ปุ ่น มีอาคาร
สถา¯ตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น วัดซุยกันจิ 
และศาลเจ้าโกะไดโด เนื่องจากสถานที่ที่มีชื่อเสียงดังกล่าวตั้งกระจุก
ตัวอยู่ในบนพื้นที่ตามแนวชาย®่งจึงได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
จากสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคโทโฮคุ อย่างไร
ก็ตามด้วยความพยายามของอาสาสมัคร และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
จากทั่วประเทศทำให้สามารถ´้นตัวและกลับมากต้อนรับนักท่องเที่ยว
ได้อีกครั้งอย่างรวดเร็ว 
มัตสึชิมะและเซนไดอยู ่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินทางด้วย

รถยนต์ประมาณ 40 นาที โปรแกรมการเรียนรู้นี้จึงสามารถดำเนิน
การโดยใช้สถานที่ 2 แห่งได้

จัดตั้งหลักสูตรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่มี
ความหลากหลายในเมืองเซนได

ในเมืองเซนไดคุณสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้แบบปฏิบัติได้
หลากหลายรูปแบบที่สามารถสัมผัสใกล้ชิดกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ 
อุตสาหกรรม วัฒนธรรม ฯลฯ รวมไปถึงการเรียนรู้เรื ่องภัยพิบัติจาก
แผ่นดินไหว ตัวอย่างเช่น ในกรณีของการเรียนรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหว
จะมีโปรแกรมการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเมือง ที่มหาวิทยาลัย
โทโฮคุซึ่งทำการวิจัยด้านภัยพิบัติระดับโลก มีการจัดบรรยาย และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ภัยพิบัติที่
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์ภัยพิบัติ นอกเหนือ
จากการเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้ว ยังสามารถจัดคอร์สต่าง ๆ 
เช่น การช็อป¸้งในย่านการค้าที่มีชีวิตชีวา การตามรอยขุนศึกดาเตะ 
มาซามูเนะ ผู้วางรากฐานให้กับเมืองเซนได

เรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่มัตสึชิมะแลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพื่อนรุ่นเดียวกันและนักเล่าเรื่อง

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในมัตสึชิมะจะยิ่งเกิดความประทับใจ
ยิ่งขึ้นด้วยการมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับคนในท้องถิ่น
ในโปรแกรมแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวมัตสึชิมะโดยนักเรียน

มัธยมปลายนั้น เหล่านักเรียนจากสาขาการท่องเที่ยวของโรงเรียน
มัธยมปลาย มัตสึชิมะจะเป็นผู้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของมัตสึชิมะ
สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างสนุกสนานกับเพื่อนนักเรียนโดย

การเดินทางไปเยี่ยมชมจุดที่น่าสนใจต่าง ๆ ของมัตสึชิมะด้วยกัน ซึ่ง
จะได้เห็นมัตสึชิมะจากมุมมองของนักเรียนมัธยมในท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องการ´้นฟูมัตสึชิมะที่ผู้เล่า

จะถ่ายทอดให้คุณ»งเกี่ยวกับประสบการณ์ในช่วงเวลาที่เกิดแผ่นดิน
ไหว และความคืบหน้าของการ´้นฟูบ้านเมืองขึ้นมาใหม่ ไปพร้อม ๆ 
กับการเพลิดเพลินไปกับความงามของธรรมชาติบนเรือท่องเที่ยวที่
แล่นไปรอบเกาะต่าง ๆ ของอ่าวมัตสึชิมะ

เรียนรู้เชิงประสบการณ์จากการเดินทางเพื่อการ
ศึกษาในเมืองเซนไดและมัตสึชิมะอย่างกระตือรือร้น

โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาที่มีศูนย์กลางการเดินทาง
เป็นเมืองเซนไดและมัตสึชิมะนั้นมีหลากหลายประเภท และถูกจัดขึ้น
เพื่อให้นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างกระตือรือร้น ท่านสามารถ
ลองพิจารณาเลือกเลือกหลักสูตรอันหลากหลายในการเรียนให้ตรง
ตามจุดประสงค์ของโรงเรียนได้

การเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว
-การบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ-การ�องกันภัยพิบัติ
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เสริมสร้างพลังในการดำรงชีวิต

ศูนย์สนับสนุนการประสานงาน
การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาฯลฯ มิยากิ

SENDAI・
MATSUSHIMA

ไกด์ท่องเที่ยว โรงเรียนมัธยมปลายมัตสึชิมะ

เดินเล่นในเมืองเซนไดสถานที่แนะนำ ในเมืองเซนไดซึ่งมีชาวจังหวัดมิยากิอาศัยอยู่ประมาณ 40% มีอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาบันการศึกษาระดับสูง รวมถึงสิ่ง
ก่อสร้างทางวัฒนธรรม และอาคารพาณิชย์ตั้งกระจุกตัวกันอยู่ ซึ่งคุณจะสามารถเพลิดเพลินกับการเดินชมสถานที่เหล่านี้ ไปรอบ ๆ เมืองได้

รถบัสสำหรับเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำใน
ใจกลางเมืองเซนได ซึ ่งหากคุณแสดงตั๋วแบบวัน
เดียว คุณจะสามารถรับสิทธิประโยชน์ ได้ตลอดเส้น
ทาง

รถบัสรอบเมือง Loople Sendai

รถไฟสายนัมโบคุและสายโทไซจะเชื่อมต่อเมืองเซน
ไดเข้าด้วยกัน โดยบัตรโดยสารแบบ 1 วันสำหรับ
รถไฟใต้ดินเท่านั ้น หรือบัตรที ่ใช้ร ่วมกับรถบัส 
Loople Sendai จะสะดวกต่อการใช้งานมากกว่า

รถไฟไต้ดินเมืองเซนได (Sendai Subway)

วิธีการเดินทางในเมืองเซนได

ร้านค้ามากมายตั้งอยู่บนย่านช้อป¸้งอาเขตที่เชื่อม
ต่อกับใจกลางเมืองเซนได สามารถเพลิดเพลินกับ
การกิน ดื่ม และช้อป¸้ง จับจ่ายซื้อของได้

ถนนช้อป¸้งอาเขต
หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของญี่ปุ่น นอกเหนือ
จากโปรแกรมการเรียนรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหวแล้ว คุณ
ยังสามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงตัวอย่าง
วัตถุทางวิชาการได้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยโทโฮคุ
ซากปรักหักพังของปราสาทที่สร้างโดยดาเตะ มาซามูเนะ 
ตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นทั่วทั้งเมืองเซนไดได้ 
นอกจากนี ้ยังสามารถมองเห็นรูป¯้นแกะสลักจากหิน
ขนาดใหญ่ของดาเตะ มาซามูเนะที่นั่งอยู่บนหลังม้าได้

ซากปราสาทเซนได
อาคารสาธารณะที่ออกแบบโดยสถาปนิกโทโยโอะ 
อิโต ตัวอาคาร¸ดด้วยกระจก มีห้องสมุด แกลเลอรี 
สตูดิโอตัดต่อ และอ่ืน ๆ

เซนได มีเดีย เทค

โปรแกรม
แนะนำ

เอื้อเ´้อข้อมูล  : มหาวิทยาลัยโทโฮคุ

นอกเหนือจากการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวแล้ว ยังสามารถสัมผัสกับ
โปรแกรมที่หลากหลาย เช่น ประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม และการเดินชมเมือง
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เมืองโทโนะุ กิจกรรมโฮมสเตย - ประสบการณในหมูบานเกษตรกรรม

จังหวัดอิวะเตะ
IWATE การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในภูมิภาค คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เก็บประสบการณ์การทำเกษตรกรรมตามฤดูกาลในรูปแบบต่าง ๆ กับ “กิจกรรมโฮมสเตย์เมืองโทโนะจังหวัดอิวะเตะ”
เพลิดเพลินกับการต้อนรับอันแสนสนุกของผู้คนในภูมิภาคนี้ที่เน้นด้านเกษตรกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลัก
ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับเมืองโทโนะจังหวัดอิวะ
เตะ “บ้านเกิดของนิทานพื้นบ้าน”

เมืองโทโนะตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของที่ราบสูงคิตาคามิที่ตัด
ผ่านจังหวัดอิวะเตะ เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการ
คมนาคมและอุตสาหกรรมที่เชื่อมระหว่างพื้นที่บนบกและชาย�่ง จากสภาพ
แวดล้อมทางภูมิศาสตร์ พื้นที่นี ้จึงมีบทบาทหลายอย่างในฐานะฐานที่มั ่น
สำหรับใช้ในการสนับสนุนทางด้านการลำเลียงสิ่งของที่จำเป็นในเหตุการณ์
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ภูมิภาคโทโฮคุ ในเมืองมีวิวทิวทัศน์ชนบทที่สวยงามตาม
ฤดูกาลทั ้งสี ่  มีการจัดงานเทศกาลและศิลปะการแสดงพื ้นบ้านซึ ่งเป็น
ประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในนาม
ของ "บ้านเกิดของนิทานพื้นบ้าน" จาก “ชุดนิทานโทโนะ” ซึ่งเป็นชุดตำนาน
เรื่องเล่าในท้องถิ่น ที่คุณยะนะงิตะ คุนิโอะ นักวิชาการพื้นบ้านได้รวบรวมเอา
ไว้ และยังมีการแลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนกัน
ในระด ับพลเม ืองเม ืองซาเลอโนของอ ิตาล ี  เม ืองช ัททาน ูกา  ของ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น คาโนริ อิโน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของโทโนะได้ทำการ
สอบถามผู้คนชาวไต้หวันและเขียนเป็น “นิตยสารวัฒนธรรมไต้หวัน” ขึ้นมา 
จึงทำให้ผู้คนในท้องถิ่นไม่น้อยที่เกิดความรู้สึกสนิทชิดเชื้อกับชาวไต้หวัน

ประสบการณ์ที่โฮมสเตย์ที่ทั้งนักเรียนและ
เกษตรกรเจ้าของบ้านจะได้รับความเพลิดเพลิน

ที่เมืองโทโนะนั้น ได้มีการเริ่มก่อตั้ง "สมาคมโฮมสเตย์โทโนะ" ขึ้นใน� 
ค.ศ.2006 เนื่องจากความต้องการด้านการท่องเที่ยวพื่อการศึกษา - การท่อง
เที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ภาครัฐและองค์กรที่

เกี่ยวข้องร่วมมือกันดำเนินการจัดกิจกรรมที่รองรับการท่องเที่ยวพื่อการ
ศึกษา - การท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เกษตรกรที่เป็นเจ้าของ
บ้านเป็นผู้ประกอบอาชีพทำนา ปลูกผัก ทำฟาร์ม การป่าไม้ และอื่น ๆ โดย
เจ้าของบ้านเหล่านี้จะรับ¤งความต้องการของโรงเรียนที่เข้าร่วม โดยมีการ
ปรับเนื้อหาของกิจกรรมการทำการเกษตรและการใส่ใจเรื่องอาการแพ้ต่าง 
ๆ โดยจะรับบ้านละ 3 – 5 คน เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึก “สนุก !” “ดีจัง
ที่ได้มา” ทาง�่งเจ้าของบ้านเองก็มีการเตรียมตัวในเรื่องต่าง ๆ และเพื่อให้
เกิดความสบายใจในการดูแล ทางเจ้าบ้านก็ได้กำหนดกฎในการที่จะรับ
เพียง 1 โรงเรียนต่อสัปดาห์เท่านั้น โดยเกษตรกรที่ทำการลงทะเบียนที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรมรับนักเรียนมีอยู่ราวประมาณ 140 ราย ซึ่งแต่ละครอบครัว
ล้วนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้พบกับนักเรียนที่จะมาเข้าร่วม และคาดหวังที่จะ
สร้างประสบการณ์ที่ดีกลับไป

ระบบการรับนักเรียนและประสบการณ์การทำโฮม
สเตย์ของเมืองโทโนะ

การรับผู้เดินทางเพื่อการศึกษาของเมืองโทโนะในแต่ละ�นั้นจะมีแนวโน้ม
อยู่ที่ประมาณ 10 โรงเรียน จำนวนคนสูงสุดที่สามารถรับได้คือประมาณ 200 
คน เฉพาะเมืองโทโนะอย่างเดียวสามารถรับคนได้ประมาณ 120 คนและจาก
ความร่วมมือกับเมืองใกล้เคียงทำให้สามารถรับเพิ่มได้อีกประมาณ 80 คน

กรณีที่ประสงค์จะทำโฮมสเตย์จะต้องมีการติดต่อแสดงความจำนงค์กับ
ทางองค์กรไม่แสวงผลกำไรแบบเฉพาะเจาะจง (SNPC) The Tono Natural 
Life Network เพื่อให้ทางสมาคมโฮมสเตย์เมืองโทโนะที่เจ้าของบ้านที่ลง
ทะเบียนเข้าร่วมเป็นผู้คัดเลือกตัดสิน

และด้วยความร่วมมือจากแผนกแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองโท

โนะทำให้ได้รับคำแนะนำ และการสนับสนุนในการจัดสัมมนาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย การสนับสนุนในการจัดพิธีเÅดและÅดและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่จำเป็นต้องใช้

ประสบการณ์ด้านการเกษตรและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในท้องถิ่น
จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนมนุษย์

ที่โฮมสเตย์ในเมืองโทโนะ คุณจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เป็น
อยู่จริง ไม่เพียงแต่จากงานในไร่สวนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเตรียมอาหาร 
และการทำความสะอาดเก็บกวาด ก็เป็นส่วนหนึ่งหนึ่งของวิถีชีวิตด้วย นักเรียน
จะได้สัมผัสกับความอบอุ่นของครอบครัว และวงจรการใช้ชีวิตของเกษตรกร
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น ทำให้เกิดเป็นความทรงจำต่าง ๆ ขึ้นในหัวใจ

ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่นักเรียนแต่ละคนได้เก็บเกี่ยวไปจะช่วยส่งเสริมการ
สร้างบุคลิกภาพและความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ และเมื่อกลับประเทศไปแล้ว
ก็จะทำให้มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

การเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว
-การบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ-การ�องกันภัยพิบัติ
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คอร์สเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านและภาษาถ่ิน

TONO

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานขาย : Tono Travel Delicatessen　         +81 198-66-3543　
สำนักงานใหญ่ :           +81 198-62-0601

tourism@tonotv.com
http://www.tonotv.com/members/yamasatonet/

องค์กรไม่แสวงผลกำไรแบบเฉพาะเจาะจง 
(SNPC) Tono Natural Life Networkิ

กิจกรรมโฮมสเตย์ กิจกรรมหลัก

โฮมสเตย์ในเมืองโทโนะที่ลงทะเบียนกับสมาคมโฮมสเตย์โทโนะมีประมาณ 140 
ครัวเรือนที่สามารถรับนักเรียนได้
หลายครัวเรือนมีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งในระหว่างที่พักในโฮมสเตย์นั้นนักเรียนจะ
สามารถเก็บเกี ่ยวประสบการณ์ต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะที่เกี ่ยวข้องกับการเกษตร 
*ไม่สามารถเลือกโฮมสเตย์เองได้

・ การทำอาหารพื้นบ้าน・ การเล่านิทานและภาษาถ่ินเก่าแก่ ・ การ
เดินเล่นในเนินเขาและทุ่งนา・ งานไม้และเซรามิก ・ งานจักสาน
จากฟางข้าว

・ทำงานในนาข้าว (เมษายน - กรกฎาคม) ・ การเพาะเมล็ดและการปลูกต้นกล้า (เ
มษายน - มิถุนายน) ・ การเล่นน้ำในแม่น้ำและการเรียนรู้เชิงนิเวศ (กรกฎาคม - 
สิงหาคม) ・ การกำจัดวัชพืชการตัดหญ้า (พฤษภาคม - กันยายน) ・ การเก็บและคัด
แยกบลูเบอร์รี่ (กรกฎาคม) ・เก็บเกี่ยวผักฤดูร้อน (ปลายเดือนมิถุนายน - สิงหาคม) 

・ การเก็บเกี่ยวผักในฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - ตุลาคม) ・ การ
เก็บเกี่ยวข้าว (กันยายน - ตุลาคม)   ・ การเก็บÔน (ตุลาคม -  
มีนาคม)・ แปรรูปถ่ัวลิสง (ช่วงฤดูหนาว) 

・ ขบวนพาเหรดนัมบุ (ฤดูใบไม้
ผลิ)  ・ เทศกาลโทโนะ (ฤดูใบไม้
ร่วง) ・ เทศกาลโอะโทโมะฮาดากะ
ไมริ (ฤดูหนาว) ・ กิจกรรมพื้นบ้าน
ต่างในท้องถิ ่นของโทโนะ  ・ 
กิจกรรมขี ่ม ้าที ่หมู ่บ ้านม้า  ・ 
กิจกรรมการทำอุตสาหกรรมป่า
ไม้

กิจกรรม/อีเว้นท์อ่ืน ๆ

* ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษี

ฤดูใบไม้ร่วง - ฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิ - ฤดูใบไม้ร่วงตลอดทั้ง�

โปรแกรม
แนะนำ

จำนวนคนที่รับ

ค่าใช้จ่าย

เครื่องแต่งกาย

200 คน (3 - 5 คนต่อบ้าน เฉพาะ
เมืองโทโนะ 120 คน +  เมืองใกล้
เคียงที่ให้ความร่วมมือ 80 คน)

โปรดเตรียมเสื้อผ้าและรองเท้า
สำหรับเปลี ่ยน (รองเท้าบูท) 
เนื่องจากจะต้องทำงานในฟาร์ม

1 คืน อาหาร 2 มื้อ 9,000 เยน　1 คืน 
อาหาร 3 มื้อ 10,000 เยน ครึ่งวัน (รวม
เวิร์คชอปทำอาหารกลางวัน) 4,000 เยน

ประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น ทำนา และปลูกผัก ขึ้น
อยู่กับเจ้าของสวนและฤดูกาล
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เมืองฮะจิโนะเฮะ โปรแกรมประสบการณการทองเที่ยวเพื่อการศึกษาที่ชาย�งทาเนะซาชิ

ติดต่อสอบถาม

จังหวัดอะโอโมริ

+81 178-38-8420
info@acpromote.jp
http://acpromote.jp/

AOMORI การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในภูมิภาค คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ชาย�่งทาเนะซาชิ เมืองฮะจิโนะเฮะ จังหวัดอะโอโมริที่ได้รับการกำหนดให้เป็นจุดชมวิวแห่งชาติเนื่องจากมีทิวทัศน์ที่สวยงาม สัมผัส
ประสบการณ์ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น การสัมผัสกับธรรมชาติ การศึกษาเรื่องภัยพิบัติแผ่นดินไหว
จุดหมายของการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา อยู่ที่ขุมทรัพย์
แห่งทิวทัศน์อันงดงาม "ชาย�่งทาเนะซาชิ"

ชาย�่งทาเนะซาชิ หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเลื่องชื่อของเมืองฮะจิโนะเฮะจัง
หวัดอะโอโมริ ทางทิศเหนือตั้งแต่คาบุชิมะที่มีชื ่อเสียงในฐานะแหล่งเพาะ
พันธุ์นกนางนวลหางดำ ไปจนถึงโอคุกิซึ ่งอยู่ทางใต้สุด มีลักษณะเป็นแนว
ชาย�่งระยะทางยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ที ่ซึ ่งมีความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ แม้ว่าทางตอนเหนือจะมีลักษณะเป็นโขดหินขรุขระ แต่ทางตอนใต้
จะเป็นลักษณะของชายหาดที่สวยงาม อย่างชายหาดโอสุกาฮามะ ละชายหาด
ชิราฮามะ โดยเฉพาะที่โอสุกาฮามะนั้น เมื่อย่ำเดินบนทรายจะได้ยินเสียงดัง
เอี๊ยดอ๊าด ๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นชายหาดแห่ง “ทรายร้องเพลง” 
นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้จะมีสนามหญ้าที่เติบโตขึ้นมาตามธรรมชาติอยู่ตาม
แนวชายหาดก่อตัวปกคลุมจนถึงบริเวณที่คลื่นกระทบ�่ง เกิดเป็นทิวทัศน์อัน
งดงาม และยังมีพืชพันธุ์ชาย�่ง พืชภูเขาสูงที่มีคุณค่าบานสะพรั่งทั่วทั้งหาด 
เป็นที่รู้จักในนามของ “ดอกไม้ชายหาด” แม้แต่ชาย�่งทาเนะซาชิอันงดงามนี้
ก็เคยได้รับความเสียหายคลื่นยักษ์สึนามิในเหตุการณ์แผ่นเดินไหวใหญ่ภูมิภาค
โทโฮคุเช่นกัน แม้ว่าจะ¹จจุบันจะได้รับการº้นฟูภูมิทัศน์ให้กลับมาเหมือนใน
อดีต แต่ก็ได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ “อุทยานแห่งชาติซันริคุฟุ
กโก” สถานที่สำหรับการเรียนรู้เพื่อส่งต่อประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงเวลานั้น 
และเพื่อให้ผู ้คนจำนวนมากได้เพลิดเพลินกับการได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ 
นอกจากนี้ยังถูกกำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นของ “เส้นทางเดินตามแนวชาย�่งมิ
จิโนะคุ” ซึ่งเป็นเส้นทางเดินที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลา
เดียวกันกับอุทยานดังกล่าว สามารถสัมผัสความอุดมสมบูรณ์และความน่าเกรง
ขามของธรรมชาติ ผู้คนในท้องถิ่นที่ใช้ชีวิตอยู่กับทะเล วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนในขณะที่เดินเล่นไปตามเส้นทาง

ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติจากการดำรงอยู่ของพืชพันธุ์ และสิ่งมี
ชีวิตที่มีความหลากหลาย

โปรแกรมประสบการณ์การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาชาย�่งทาเนะ
ซาชิที่มีจุดเด่นต่าง ๆ ทั้งในแง่ของธรรมชาติ ภัยพิบัติแผ่นดินไหว 
และประเพณีท้องถิ่นแล้ว ยังมีรายละเอียดกิจกรรมแยกย่อยที่มีความ
หลากหลายรวมอยู่ด้วย ในบรรดากิจกรรมเหล่านั้นจะมีกิจกรรมที่
แนะนำเป็นพิเศษคือโปรแกรมที่เน้นเรื่องการสังเกตธรรมชาติ โดย
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้จากประสบการณ์นี้มี 3 ประการ ประการ
แรกคือการได้รับความรู้เพื่อการสังเกตธรรมชาติ เพลิดเพลินกับความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเพิ่มความสนใจในสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ประการที่สองคือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการตระหนักถึง
ความเชื่อมโยงกันของกิจกรรม เพื่อการปก½องธรรมชาติและระบบ
นิเวศของสัตว์และพืช และธรรมชาติ ประการที่สามคือการทำความ
เข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของอุตสาหกรรมต้นน้ำ 
และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เดินไปตามโขดหินด้วยกันกับ
คนท้องถิ่น และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่
นั่น เรียนรู้ถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และปก½องสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติผ่านการสังเกตสัตว์และพืชเช่น นกนางนวลหางดำ พืช
ชายหาด พืชภูเขาสูง เรียนรู้เรื่องโครงสร้างของอวกาศ ผ่านการดูดวง
ดาวที่ส่องแสงระยิบระยับเต็มท้อง¾ายามค่ำคืน ซึ่งประสบการณ์การ
เรียนรู้ทั้งหมดนี้จะตราตรึงอยู่ในใจของนักเรียนอย่างแน่นอน

เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมอาหารการกิน และประสบการณ์ภัย
พิบัติแผ่นดินไหวจากชาวประมงในแง่มุมที่หลากหลาย

การเชิญชาวประมงในท้องถิ ่นมาเป็นวิทยากร เรียนรู ้เกี ่ยวกับ
อุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีรากฐานมาจากกิจกรรมในท้องถิ่น พูดคุย
เกี่ยวกับประสบการณ์แผ่นดินไหว อาหารของชาวประมงและอาหาร
ที่ใช้ด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นวางเสิร์ฟอยู่บนโต๊ะอาหารที่บ้าน 
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลและสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และประสบการณ์เกี่ยวกับ
บ้านหลังน้อยของชาวประมงที ่ถ ูกคลื ่นส ึนามิพ ัดหายไปจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคโทโฮคุของประเทศญี่ปุ่น 
และการลุกขึ้นเผชิญหน้าเพื่อให้เกิดการº้นฟู ล้วนเป็นเนื้อหาการพูด
คุยที่มีคุณค่าจากชาวประมงที่เผชิญหน้ากับทะเลในทุก ๆ วัน 
เรียนรู้เกี่ยวกับความอร่อยของผลิตภัณฑ์ทางทะเลตามฤดูกาล 

เช่น ปลาแซลมอน ไข่ปลาแซลมอน หอยÁกนกสาหร่ายทะเล และ
หอยเม่นทะเล ทั้งยังสามารถสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างฤดูกาล และสิ่งมีชีวิตผ่านอาหารได้ด้วย

การเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว
-การบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ-การ�องกันภัยพิบัติ
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บริษัท AC PROMOTE CO., LTD

HACHINOHE

กิจกรรมเดินป่า และเอาท์ดอร์บนพื้นที่ชาย�่งที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ

กิจกรรมแค้มÂÃ้ง

สังเกตการณ์สิ่งมีชีวิตในโขดหิน รับชมท้อง¤าที่เต็มไปด้วยดวงดาว เรียนรู้จากชาวประมงในท้องถิ่นไปเดินป่าในอุทยานแห่งชาติซันริคุฟุกโกะ และศึกษาความรู้จากชาวประมงกันเถอะ
ร่วมกับชาวประมงทำการ
ค้นหาและสังเกตสิ ่งมี
ชีวิตที่อาศัยอยู่ตามโขด
หิน เมื่อได้เรียนรู้ถึงความ
มหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิต
และความสำค ัญของ
ธรรมชาติ ก็จะทำให้เกิด
ความรู ้สึกเคารพต่อการ
มีชีวิตและเกิดความสนใจ
เร ื ่องส ิ ่ งแวดล ้อมทาง
ธรรมชาติมากขึ้น

เดินเล่นที่ชาย�่งทาเนะซา
ชิ ไปพร้อม ๆ กับสังเกต
พืชพันธุ ์ที ่ม ีเฉพาะที ่ทา
เนะซาชิ และนกนางนวล
หางดำที่คาบุชิมะ และยัง
สามารถรับÄงเรื่องราวที่
เก ี ่ ยวก ับภ ัยพ ิบ ัต ิทาง
ธรรมชาติเช ่นความเสีย
หายจากเหตุการณ์ส ึนา
มิ ได้จากมัคคุเทศก์ด้วย

หลังจากได้รับÄงอธิบาย
เก ี ่ยวก ับกล ุ ่มดาวและ
ดวงดาวจากผู ้สอนแล้ว 
เราจะไปสังเกตดวงดาว
และกลุ ่มดาวบนดาด¾า
โดยใช้กล้องโทรทรรศน์

ร ับÄงเร ื ่องราวเก ี ่ยวก ับการ
ประมงและเหตุการณ์สึนามิในภัย
พิบัติแผ่นดินไหวจากชาวประมง
ของท่าเรือทาเนะซาชิ เรียนรู ้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมต้นน้ำ และ
ความน่าเกรงขามของธรรมชาติ 
หลังจากรับÄงเรื ่องราวต่าง ๆ 
แล้ว คุณแม่ของเหล่าชาวประมง
จะแสดงÅมือการทำหม้อไฟของ
ชาวประมงที่ใช้ปลาและสัตว์ทะเล
ที่จับได้มาประกอบอาหาร

โปรแกรม
แนะนำ

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม

เวลาที่ใช้

เด ื อน เมษายน  -  เด ื อน
ตุลาคม

2 - 3 ชั่วโมง

สถานที่

จำนวนคนที่รับ

โขดหินบริเวณส่วนลึกเข้าไป
ด้านในของท่าเรือทาเนะซาชิ

ปรึกษาพูดคุยได้

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม

เวลาที่ใช้

เด ือนเมษายน - 
เดือนพฤศจิกายน

3 - 5 ชั่วโมง

สถานที่

จำนวนคนที่รับ

เส้นทางเดินเล่นชาย
�่งทาเนะซาชิ

ปรึกษาพูดคุยได้

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม

เวลาที่ใช้

ตลอดทั้งÁ

1 - 1.5 ชั่วโมง

สถานที่

จำนวนคนที่รับ

ลานตั้งแคมÂทาเนะซาชิ

ปรึกษาพูดคุยได้

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม

เวลาที่ใช้

ตลอดทั้งÁ

2 - 2.5 ชั่วโมง

สถานที่

จำนวนคนที่รับ

ท่าเรือทาเนะซาชิ

ประมาณ 100 คน




