Sakura Science Program at Salesian Polytechnic
On October 27th, 2018 - November 3rd, 2018

นางสาวรุจพิ ชั ร สายเลน นักศึกษาชัน้ ปี 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขายานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุ่ น

First Day in Japan, October 27, 2018
ครั้ งแรกที่ เ ดิ นทางไปต่ างประเทศตื่ น เต้น มาก ตื่ น แต่ เ ช้า
เพราะต้องไปขึ้นเครื่ องรอบ 7.45 น. ซึ่ งนัดกับเพื่อนที่ไปด้วยกัน
หน้าเกตต์เพื่อเชคอิน คนเยอะมากตั้งแต่จุดเชคอินถึงจุดขึ้นเครื่ อง
ซึ่ งเจอกับเซนเซย์บนเครื่ องเลย พอไปถึงสนามบินนาริ ตะก็เย็นๆ
แล้ว ประมาณ 17.30 น. ซึ่งเป็ นเวลาที่ญี่ปุ่นจะมากกว่าไทย 2 ชม.

ครั้ งแรกที่ สั ม ผัส กับ อากาศ
เย็นๆสบายๆที่ ญี่ปุ่น รู ้ สึกว่าประเทศ
เขาสะอาดและอากาศดี มาก ซึ่ งวันที่
ไปอยูใ่ นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี บรรยา
กาโดยรอบเย็นสบายมากและโชคดีที่
ฝนไม่ตกเลยทาให้การเดินทางสะดวก
อาหารมื้ อ แรกที่ ญี่ ปุ่นวัน นี้ ไปกิ น อาหาร
อิตาเลี่ยน อร่ อยมากกินของคาวต่อด้วยของหวาน
จากนั้นเราก็แยกย้ายเข้าห้องพักซึ่ งเป็ นโรงแรมที่
น่ า อยู่ ม าก ได้ อ ยู่ ห้ อ งคนเดี ย วด้ ว ย พรุ่ งนี้ เช้ า
Masami sensei นัด 7.45 น. คืนแรกที่นอนไม่หลับ
แอบตื่นเต้นว่าพรุ่ งนี้จะไปไหนบ้าง

October 28, 2018
วันที่ 2 หลังมื้อเช้าแล้ว Masami sensei ได้แจก Pasmo Card เพื่อเอาไว้ใช้ในการเดิ นทางในญี่ปุ่น
จากนั้น เราก็ เ ดิ น ทางไปที่ Salesian Polytechnic เพื่ อ เข้า โบสถ์ใ นเช้า วัน อาทิ ต ย์ ข องนั ก ศึ ก ษา
แลกเปลี่ยนจากฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อนๆน่ารักกันมาก ต้องสื่ อสารกันด้วยภาษาอังกฤษตลอด

หลังจากเข้าโบสถ์เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแต่ละ
ยุ ค ที่ Sagamihara City Museum แ ละ Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ซึ่ งเป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดา้ นอวกาศของญี่ปุ่น

ในช่ ว งบ่ า ยนั้น เราได้ไ ปนั่ง กิ น ข้า วเที่ ย งที่ Miyagase
Dam Site ซึ่งอากาศตอนนั้นเย็นสบายมาก และไปศึกษา
กระบวนการบาบัดน้ าเสี ยของ Miyagase Dam ด้วย ซึ่ ง
เปิ ดให้ผสู ้ นใจเข้าไปศึกษาได้ ซึ่ งใช้เวลาในการเดินขึ้น
เขาหน่ อยมาก แต่ เมื่อได้เห็นวิวด้านบนแล้ว ถือว่าคุ ม้
กับการเดิ นทาง สี ของน้ าที่เขื่อนมีสีฟ้าปนเขียวซึ่ งเมื่อ
สอบถามแล้วที่มีสีฟ้าปนเขียวเพราะผ่านการบาบัดน้ า
เสี ย

ในช่ ว งเย็น ได้ไปแวะกิ นข้าวและเดิ นเล่ นที่ Ario Hashimoto Shopping
Mall ซึ่ ง เป็ นครั้ งแรกที่ เ ดิ น ทางกลับโดยการเดิ น จาก Ario Hashimoto
Shopping Mall ไปยังโรงแรมที่ พกั ระยะทางใกล้ก ันมาก โดยใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 5 นาที บรรยากาศโดยรอบก็เย็นสบาย และก่ อนเข้า
ห้องพักก็ได้แวะซื้ อของจากร้านขายของทัว่ ไปข้างๆกับโรงแรม ซึ่ งมีขาย
ทุกอย่างที่ตอ้ งการตั้งแต่ขนมกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเลยทีเดียว แถมราคาไม่
แพงด้วย

October 29, 2018
ในช่ ว งเช้า วัน นี้ มี พิ ธี ก ารต้อ นรั บ นัก เรี ย นแลกเปลี่ ย นที่ Salesian Polytechnic โดยประกอบด้ว ย
อาจารย์หลายๆท่ านที่ ให้การต้อนรั บดูแลนักศึกษาและสนับสนุ นโครงการแลกเปลี่ ยนในครั้ งนี้
บรรยากาศต้อนรับอบอุ่นและตื่นเต้นมาก เนื่องจากมีอาจารย์หลายท่านมาก

หลัง จากพิ ธี ต ้อ นรั บ ก็ไ ด้เ ข้า เรี ย นกับ นัก เรี ย นญี่ ปุ่ น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในคาบวิ ช า
ภาษาอังกฤษ โดยมีกิจกรรมให้นกั ศึกษาแลกเปลี่ยนแยกเข้ากลุ่มกับนักเรี ยนญี่ปุ่นและได้ตวั อักษร
คันจิมาเป็ นสัญลักษณ์ของแต่ละบุคคล

ในช่ วงบ่ายเราได้ไปเดินรอบๆมหาลัย และดูการเรี ยนการสอนของนักศึกษาญี่ปุ่น รวมถึงโปรเจค
ต่างๆที่นกั ศึกษาที่ Salesian Polytechnic กาลังทดสอบและค้นคว้าวิจยั ต่างๆ

หลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนชุดเพื่อไปเรี ยนเคนโด้ ซึ่ งเป็ นครั้งแรกที่ได้ใส่ ชุดเคนโด พบว่าชุดใหญ่มาก
เนื่ องจากเป็ นคนตัวเล็ก ทาให้เป็ นอุปสรรค แต่วาดะเซนเซย์กลับช่ วยแต่งตัวให้อย่างเรี ยบร้อยเพื่อ
ไม่ให้เป็ นอุปสรรคในการเรี ยนเคนโด

October 30, 2018
วัน นี้ เดิ น ทางไปดู ง านที่ Watty Corporation ซึ่ ง
เป็ นโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับเซนเซอร์ และด้านฮี ท
เ ต อ ร์ ซึ่ ง ไ ด้ ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
กระบวนการผลิตมากยิง่ ขึ้น และงานวิจยั ทางด้าน
วัสดุ ที่ใช้ทาเซนเซอร์ น้ นั น่ าทึ่งมาก เนื่ องจากใช้
เซรามิ ค เป็ นตัว น าความร้ อ นของฮี ท เตอร์ มี
กระบวนการผลิตยากและมีข้ นั ตอนการควบคุ ม
การผลิตที่ยงุ่ ยากเช่นกัน
หลังจากศึกษาดูงานที่ Watty Corporation ก็ได้กลับไปกินข้าวเที่ยง
ที่ Salesian Polytechnic และเดิ น ทางไปยัง Tokyo Central Youth
Hotel เพื่อสะดวกต่อการเดิ นทางศึกษาดูงานในอีกสถานที่หนึ่ งใน
ระหว่างการเดิ นทางก็มีการพูดคุ ยกับนักศึกษาฟิ ลิปปิ นส์ และร้ อง
เพลงกันขณะเดินทางอย่างสนุกสนาน
นี้คือโรงแรมที่เราจะเข้าพัก 3 วัน 2 คืน สวยงาม
และสะดวกต่อการเดินทางมาก

หลังจากเก็บของและพักผ่อนเสร็ จแล้ว มีกิจกรรม
Japanese Calligraphy Experience ซึ่ งต้ อ งสมาธิ
และใจต้องนิ่ งต้องใจเย็นในการเขียนมาก เพื่อให้
ตัวอักษรออกมาได้สวยงาม

มีกิจกรรมแต่งชุ ดกิโมโน พบว่าการแต่งชุ ดกิโมโนมีความ
ยากแต่เมื่อเสร็จแล้วมีความสวยงามอย่างมาก

ห ลั ง จ า ก นั้ น ก็ ไ ด้ เ รี ย น รู ้
วัฒนธรรมการแสดง Kyogen
จากผูม้ ีประสบการณ์ เป็ นการ
เรี ยนที่สนุกสนาน ซึ่งเป็ นการ
แสดงที่มีเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น

October 31, 2018
ในช่วงเช้าเดินทางไปที่ National Museum of Emerging
Science and Technology เพื่อศึกษาเทคโนโลยีดา้ นอวกาศ
และหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบนั

ห้องจาลอง
อวกาศของ
นักบินอวกวศ

และได้แ วะที่ หุ่ น ยนต์ก ัน ดั้ม ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน
ญี่ปุ่นด้วย ระหว่างนั้นก็ได้เข้าแถวถ่ายรู ปคู่กบั
Unicorn Gundam

ในช่ วงเย็ น ได้ ดิ นทางไปกิ นข้ า วที่ ย่ า น
Akihabara ซึ่ งเป็ นแหล่ ง ขายของการ์ ตู น
และอะนิ เมชัน่ ที่โด่งดังมากของญี่ปุ่น ซึ่ งหาก
ใครมีตวั การ์ ตูนที่ชอบและหายากสามารถมา
ซื้อได้ที่ยา่ น Akihabara ได้เลย

November 1, 2018
วัน นี้ เป็ นวัน ที่ นัก ศึ ก ษาญี่ ปุ่ นจะพาเที่ ย วสถานที่ ต่ า งๆส าคัญ ในญี่ ปุ่ น ซึ่ งสถานที่ แ รกที่ ไ ปคื อ
Koishikawa Korakuen เป็ นสวนสาธารณะกลางเมืองที่เงียบสงบมาก ยังคงธรรมชาติที่สวยงามไว้
อย่างสมบูรณ์แบบ จนไม่น่าเชื่อว่าอยูใ่ นเขตเมืองที่ขา้ งนอกนั้นเต็มไปด้วย
รถยนต์

สถานที่ที่ 2 คือ วัด Asakusa เป็ นวัดที่โด่งดังมาก
ในญี่ปุ่นที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมไปไหว้และสักการะ
เมื่อไปที่ญี่ปุ่น ซึ่งมีความเชื่อว่าหากพัดเอาควันธูป
เข้ามาหาตัวเอง จะทาให้ได้กลับไปที่ญี่ปุ่นอีกครั้ง

สถานที่ที่ 3 คือ Tokyo Tower

สถานที่ สุ ด ท้า ยส าหรั บ Shopping ที่ ย่า น Shibuya
เป็ นย่านที่ผคู ้ นพลุ่งพล่านมากที่สุดทั้งกลางวันและ
กลางคืน

วันนี้เป็ นวันกลับที่พกั ที่ Hashimoto ซึ่ งเดินทางโดย
รถไฟจาก Shibuyaไปถึง Hashimoto ขณะที่เดินทาง
ไปรถไฟฟ้ า สถานี เต็มไปด้วยผูค้ นที่กาลังเดิ นทาง
กลับบ้านอย่างหนาแน่น

มื้ อ เย็น วัน นี้ จบด้ว ยการกิ น ซู ซิ ซึ่ ง อยู่ด้า นหน้า ของ
โรงแรม เป็ นมื้ อ ที่ อ ร่ อยที่ สุ ด เนื่ อ งจากวัน นี้ ใช้
พลังงานไปเยอะมากในการเดินทางทั้งวัน

November 2, 2018
วันนี้ในช่วงเช้าเป็ นพิธีกล่าวขอบคุณจาก
นักศึกษาญี่ปุ่นแลกนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
ไทยและฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งในช่วงบ่ายก็มีการ
นาเสนอ เรื่ องประสบการณ์ ในญี่ปุ่น

ต่อมาได้ไปดูการเรี ยนการสอนของวัยปฐมวัยของ Salesian
Polytechnic ซึ่งเด็กน่ารักมาก มีกิจกรรมที่น่าสนใจและสนุกสนาน

ในช่ ว งเย็น มี ก ารจัด Sayonara Party
เพื่อเลี้ ยงส่ งนักศึกษาแลกเปลี่ ยนจาก
ไทยและฟิ ลิ ป ปิ นส์ ซึ่ งบรรยากาศ
อบอุ่ น และเศร้ า ในคราวเดี ย วกั น
เพราะวันพรุ่ งนี้กเ็ ป็ นวันที่ตอ้ งเดินทาง
กลับบ้านกันแล้ว

November 3, 2018
วันสุ ดท้ายก่ อนเดิ นทางไปสนามบิ น Masami Sensei ได้
ให้คูปองเงินจานวน 500 เยน เพื่อซื้อของและเดินดูผลงาน
ของนักศึกษาที่ Salesian Polytechnic

ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้ว จะจดจาประสบการณ์ครั้งนี้
ไว้ให้ดีที่สุด ได้รู้จกั เพื่อนใหม่ๆ ที่สาคัญที่สุดคือการได้
เรี ยนรู ้ภาษาที่ มีความสาคัญอย่างมากในการสื่ อสาร ใน
ก า ร ม า ญี่ ปุ่ น ค รั้ ง นี้ ไ ด้ เ พิ่ ม ทั ก ษ ะ ทั้ ง ภ า ษ า ญี่ ปุ่ น
ภาษาอังกฤษ และเรี ยนรู ้ภาษาฟิ ลิ ปปิ นส์ จากเพื่อนใหม่
และขอขอบคุ ณ Wada Sensei ที่ ช่ วยเหลื อ ทุ ก อย่ า ง
ขอขอบคุ ณอาจารย์ทุ กท่ า นที่ เป็ นผูใ้ ห้โอกาสได้สั มผัส
ความอบอุ่นนี้

