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 การเดินทางเพิ่งจะเริ่มต้นด้วยการที่ทุกคนมาเจอกันที่สวุรรณภูมิก่อนเครื่องออกหลายชั่วโมง แล้วก็

ผ่านตม. ไปอย่างตกใจหน่อยหนึ่ง เพราะว่าชีวตินี้ไม่เคยเดินทางไปตา่งประเทศโดยเครื่องบินเลย 

เนื่องจากว่าไม่สามารถผ่านเครื่องแสกนลายนิ้วมือได้ในตอนแรก (ต้องเอานิ้วถูหลังหูด้วย กวา่จะผา่นมาได)้ 

แล้วทกุคนก็ขึน้เครื่อง ปกตแิล้วจะได้นั่งเครื่องบินไป-กลบัภายในประเทศบ่อยครั้ง โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 

ชั่วโมง 30 นาที แตก่ารเดินทางไปญี่ปุ่นนี่ประมาณ 6 ชั่วโมงเลยทีเดียว ถึงกับนั่งว่างตลอดเส้นทางเลย 

เพราะวา่ทกุคนได้ทีน่ั่งตรงกลางเครื่องกัน และปกติจะขึน้แตส่ายการบินของ Air Asia แตค่รั้งนี้ได้ขึน้ Japan 

Airline ต้องขอขอบคณุโครงการนี้มากทีท่ าให้ได้ลองขึน้สายการบินใหม่ๆที่ไม่เคยขึ้นมาก่อน เพราะว่าได้

ประสบการณ์ใหม่ๆตั้งแต่การเรียกผู้โดยสารขึน้เครื่องโดยใช้เป็นภาษาญี่ปุ่น อยา่งไรก็ดีรู้สึกว่าฟังเขาพูด

ญี่ปุ่นง่ายกว่าเขาพูดภาษาองักฤษอกี อาจจะเป็นเพราะไม่คุ้นชินกับส าเนียงภาษาอังกฤษของคนญี่ปุ่นดว้ย

กระม้ัง 

 แล้วกถ็ึงจุดส าคัญของชีวติตัง้แต่การขึ้นเครื่องบินมา หลังจากที่นั่งอยู่นิ่งๆอยู่หลายชัว่โมง 

รับประทานของวา่งไปหลายครั้งหลายครา ทันใดนั้นเองกัปตันก็ได้ประกาศขึ้นมาว่า “ตอนนี้นะครับ เรา

สามารถมองเห็นภูเขาฟูจิไดแ้ล้วนะครับ โดยจะอยูท่างซา้ยมือ” โอ้โห ชีวตินี้ไม่เคยเห็นซะด้วย เจอแต่ใน

อินเตอรเ์นต็มามากพอแล้ว รอบนี้แหละตอ้งเห็นให้ได้ดว้ยตาของตนเอง ในความคดิแวบแรกนั้นคดิวา่มัน

จะต้องใหญ่มากๆ แต่ความจริงแล้วเม่ือหันไปมองทางซา้ยมือก็มองไม่เห็น จึงถามเพือ่นที่นั่งขา้งๆ เพื่อนจึง

บอกวา่มองดีๆมันอยูท่ี่ขา้งล่าง จึงได้หันไปมองดูเพราะวา่ลืมความจริงทีว่่าเครื่องบินมันบินสูงมาก ภูเขาฟูจิจึง

เป็นภูเขาเล็กๆไปเลย แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนา่ เพราะอยา่งน้อยชีวิตนี้ก็ได้เหน็แล้วครัง้หนึ่งนี่แหละ และแล้ว

หลังจากนั้นทุกคนก็มาถึงสนามบินนาริตะด้วยความปลอดภัยตอนประมาณ 6 โมงเย็น และเรากเ็จอกับ Sakai 

San ที่รออยูท่ี่สนามบิน ไม่เคยคิดวา่จะไดคุ้ยกับคนญี่ปุน่ที่ประเทศญี่ปุน่มากอ่นเลย สุดท้ายทุกคนได้ประเดิม

ความรู้กบัเขานีแ่หละ มันดตูา่งจากในห้องเรียนไม่มากนกัเทา่ใด เพราะเขาแคถ่ามชือ่เฉยๆ แตส่ิ่งที่แตกต่าง

คือการที่ฟังบางค าไม่ออกนีซ่ิ อาจจะดว้ยทกัษะทางภาษาส่วนบุคคลดว้ย 

 แตท่วา่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิง่จะเริ่มต้นเทา่นั้น ด้วยความที่ทั้งชีวติอาศัยในประเทศไทยแถบภาคกลาง

และภาคใต้มานาน ไม่เคยเจออุณหภูมิต่ าๆบ่อยนกั เมื่อมาถึงที่นีก่็ยังไม่รู้สึกอะไรนักหรอก แตพ่อทกุคนลงไป

ถึงสถานีรถไฟใต้ดินนีซ่ิ โอโ้ห การใส่เสื้อชั้นเดียวนี่ไม่ใช่ความคดิที่ดีนกัเลยแหละ เพราะอุณหภูมิตอนนัน้มัน

คือ 17-21 องศาเซลเซียส มันก็ไม่ถึงกับหนาวอะไรมากหรอกนะ เพียงแต่แค่รู้สกึเหมือนกับมีคนมาเปิดแอร์

ตลอดเวลา ทั้งๆที่แถวๆนั้นมันคือพื้นที่โล่ง และนีค่ือบรรยากาศของสิ่งทีเ่รียกว่าประเทศเมืองหนาว จากนั้นทุก

คนก็เดนิทางมาโรงแรมดว้ย Narita Sky Access Line จากนั้นก็ไปลงที่สถานี Kameido ซึ่งอยู่ในโตเกียว 

เพราะพวกเราพกัอยู่ที่โรงแรมที่ชื่อ Hotel Mystays ซึ่งอยู่ในซอย แต่ก็ไม่ห่างกับสถาน ีKameido มากนกั 

โดยเดินมาประมาณ 5 - 10 นาทกี็จะถึงแล้ว หลังจากนั้นทุกคนก็เอาสัมภาระของแต่ละคนไปเก็บในห้องและ

แยกยา้ยไปรับประทานอาหารกันตามอธัยาศัย สภาพของห้องในตอนแรกกด็ูมีความรู้สึกวา่แคบ แตค่ิดวา่ก็



ชอบดีเพราะมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เยอะมากตั้งแตเ่ตยีงนอน โทรทัศน ์ห้องอาบน้ า เครื่องท าน้ าอุน่ ตู้เย็น 

ไมโครเวฟ และสิ่งทีเ่จอได้ทัว่ๆไปตามโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น นั่นก็คือกระติกน้ าร้อนนั่นเอง ส าหรับอาหาร

ค่ าม้ือแรกนั้นคือการที่เดินไปกับเพื่อนอกี 2 คนเพื่อจะหาขา้วเย็น ขณะนัน้เวลาค่อนข้างจะมืดแล้ว ด้วยความ

ที่ทุกคนยังไม่ค่อยชินกับพื้นที่ จึงไม่ค่อยกลา้เดินกันไปไกลๆ และสุดทา้ยพวกเราก็ไปลงเอยกันที่ร้านอาหาร 

Yoshinoya (ซึ่งมันมีในประเทศไทยนะ) และประสบการณ์แรกในการมาถึงประเทศญี่ปุ่นก็คือการที่เปิด 

Dictionary เพื่อจะสั่งอาหารไงล่ะ มันคงไม่ค่อยจะมีใครท าเชน่นี้หรอก แต่ดว้ยความที่รายชื่อของอาหารใน

เมนูแต่ละอยา่งเป็นคันจิท าให้อ่านไม่ออกจริงๆ สุดทา้ยแล้วรายการอาหารที่สั่งกค็ือ ข้าวหน้าหมู นั่นเอง ชา่ง

ดูเป็นเมนทูี่ดูคลาสสคิทั้งในรา้นอาหารญี่ปุน่ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน่จริงๆ ราคาถ้วยนั้นตกที่

ประมาณ 700 - 800 เยน และหลังจากนัน้ก็ได้ค้นพบวา่ประเทศญ่ีปุ่นมีสิ่งทีแ่ปลกประหลาดที่ไม่เคยพบเจอใน

ประเทศไทยเลย นั่นกค็ือการที่สินคา้ตา่งๆในรา้นขายของทั่วไปนั้น เมื่อคณุจะซื้อมันล่ะก็จะมีการคิดภาษีอกี 

8 % ซึ่งท าให้ปวดหัวกบัเรื่องนี้ไปได้หลายวันจริงๆ ซึ่งความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกรา้นที่เปน็เช่นนัน้ ดังนัน้

การจะเข้าไปซื้อสินค้าแต่ละอย่างในร้านค้าของญี่ปุ่นนั้น ต้องระวังเรื่องนีเ้ป็นพิเศษดว้ย เพราะมันอาจจะท า

ให้คุณมีปัญหาเรื่องของเงินที่พกไปได ้เช่นใกล้ๆโรงแรมจะมีร้านสะดวกซื้อ Lawson อยู่ 2 แห่ง แตว่่าสนิค้า

ทั้งหมดในร้านทั้ง 2 ร้านนัน้ไม่ว่าจะซื้อชิ้นไหน จะต้องเสียค่าภาษเีพิ่มอีก 8 % ทุกชิ้นเลย และพวกเราทุกคน

ก็ออกจากรา้นอาหารและเดนิกลับโรงแรมของพวกเรากนั ที่จริงแล้วเม่ือคณุคดิวา่ความยากของชีวติจะจบลง

เมื่อคุณกลับมาอยู่ในห้องนอนแล้ว คณุก็คดิผิด เพราะคณุต้องอาบน้ า และด้วยความที่ไม่ค่อยได้ใช้ระบบน้ า

ร้อนด้วย เมื่อมาอาบน้ าที่นีแ่ล้วช่างตกใจมาก เพราะว่าตอนแรกที่เปิดน้ าออกมา น้ าจะเย็นมากๆจนอาบไม่ได้

เลย ดังนั้นจึงต้องหมุนวาล์วของน้ าร้อนมา แต่ในช่วงแรกน้ ายังไม่ร้อนทนัท ีต้องรอสกัพักใหญ่ๆ  และทันททีี่

น้ าร้อนมาถึงนั้นเอง ถา้หากว่าคณุไม่ได้เปิดวาล์วของน้ าเย็นมาช่วยแล้วล่ะกต็ัวของคณุแทบจะสุกในทันท ี

เพราะน้ าร้อนของเขามันร้อนมากจริงๆเลย ถึงกับต้องเดนิออกมาจากจุดที่อาบน้ าเพือ่หมุนวาล์วน้ าเย็นใส่เข้า

ไป (และก็ต้องเสียเวลาไปนานกับการปรับระดับน้ าเยน็และร้อนให้เข้ากัน เพื่อจะอาบน้ าให้ได้) หลังจาก

อาบน้ าเสร็จแล้วก็ได้ไปนอนเลย เนือ่งจากรูส้ึกว่ารา่งกายจะปรับตัวไม่ได้กับอุณหภูมิที่นั่นเพราะรู้สกึเวียนหัว

และเป็นไขเ้ล็กน้อย แตก่ารนอนก็รู้สกึวา่ไม่เคยชินกับการทีต่้องนอนโดยที่ไม่ได้เปดิหน้าต่าง เปิดพดัลม หรือ

แม้แต่เปิดแอร ์เนื่องจากอากาศของที่นัน่ค่อนข้างจะเยน็เหมือนมีการเปิดแอร์ตลอดเวลานั่นเอง แต่กระนั้นใน

ห้องเล็กๆก็ไม่ได้ร้อนเลย มิหน าซ้ ายังต้องห่มผา้อีกด้วย แทบจะเรียกไดว้่าการระบายอากาศในห้องนั้นไม่มี

เลย แต่ก็ไม่ได้ร้อนแต่อย่างใด และแล้วคืนแรกก็ผ่านพน้ไปได้ด้วยดี 
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 หลังจากทีต่ื่นมา อาบน้ าแต่งตัวออกไปยืนรอเพื่อนที่หน้าห้อง ก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่าง นั่นก็คือ

วันนี้ฝนตกนั่นเอง รู้สกึดีใจนิดนึง เพราะจะได้โดนฝนทีป่ระเทศญ่ีปุ่นเชียวแนะ่ (เมื่อวานก็เจอยุงตัวนึงบนิอยู่

บนรถไฟฟา้ดว้ย ถ้าโดนกัดก็คงจะดีนะ คงจะได้โม้เพื่อนๆวา่โดนยุงญี่ปุน่กัดดว้ย) แตป่ัญหาก็มาเพราะว่าต้อง

ไปซื้อร่มใช้ เพราะวา่รองเทา้ต้องเปียกแน่นอน สุดทา้ยแล้วก็ซื้อมาราคาประมาณ 800 เยน ไม่รวมภาษี วันนี้

ต้องไปที่ Honjo Life Safety Learning Center ไปสัมผัสกับสิ่งที่ได้พูดตอนสัมภาษณ์กับทางอาจารยว์่า 

อยากจะสัมผัสกับประสบการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งก็ได้สัมผสัจริงๆ เพราะทางศูนยข์องเขามีเครื่องจ าลอง

แผ่นดนิไหว พวกเราได้ลองยืนอยู่บนแผ่นดนิไหวระดับ 7 Magnitude มันรุนแรงมากซะจนไม่มีใครยืนได้

เลย (เพราะเขาบอกให้ทุกคนก้มไปอยู่ใต้โต๊ะ) แถมยังได้ความรู้ใหม่คือการที่น้ าท่วมและต้องเปิดประตขูณะ

น้ าทว่ม ซึ่งมีน้ าทว่มสูงหลายเซนติเมตร ท าให้เปิดประตูยากมากๆ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยจริงๆ (ประมาณ 30 

เซนติเมตรก็เหนือ่ยแล้ว) สิ่งที่ได้รู้ในวันนีค้ือผลกระทบของแผ่นดนิไหวดังนี ้

1.Manter เคล่ือนตวัตลอดเวลา 

2.Plate จึงเคล่ือนทีต่าม Manter 

3.Plate จึงชนกับ Plate อ่ืน 

4.เกิดแผน่ดินไหว 



5.เกิดสึนามิ 

6.เกิดไฟไหม้ (เช่นไฟฟา้ลัดวงจร, ถังแก๊สระเบิด เป็นตน้) 

7.Back Water (คือการที่สนึามิดูดน้ ากลับคนืสู่ทะเล ซึ่งจะเป็นการที่ดูดสิ่งต่างๆตามไปด้วย ท าให้อันตราย

มาก) 

ท าให้รู้วา่ค าวา่ สนึามิ มันไม่ได้มีอันตรายแคส่ึนามิอยา่งเดียว แต่มีอนัตรายอื่นๆทีต่ามมาอีกมากมายเลยจริงๆ 

แม้เราจะรอดจากคล่ืนยักษ์ไปได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความวา่จะรอดจากภัยอื่นๆไปได้ง่ายๆ และหลังจากนัน้ก็

กลับโรงแรม อาหารเยน็วันนี้คือสิ่งที่คนไทยทกุคนที่ไปญี่ปุ่นต้องลองกนิกัน นั่นก็คอื ราเมนข้อสอบ นั่นเอง 

แต่รูส้ึกวา่ราคาค่อนข้างจะแพงพอสมควร อาจจะเป็นเพราะอยู่ในโตเกียวก็ไม่ปาน แต่ไม่ค่อยแปลกใจหรอก 

เพราะวา่ปริมาณของมันเยอะมากจนกินไม่หมดเลย นับวา่เป็นสิ่งที่ทึ่งในตัวของคนญีปุ่่นมากๆวา่กินเขา้ไปกนั

ได้ยังไง 
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วันนี้ได้ไปมหาวิทยาลัยชิบะด้วย และมีพี่ๆ ทีเ่ป็นคนไทยมาช่วยดูอกีทนีึงด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้

กับสถานีรถไฟมากๆ แค่ลงมาก็เรียกได้วา่แทบจะถึงแล้วเพราะแคเ่ดินข้ามสะพานลอยมาก็ถึงเลย และทาง

มหาวิทยาลัยเองก็มีหลายสิ่งน่าสนใจมากทั้งเทคโนโลยตี่างๆที่นกัศึกษาของเขาไดช้่วยกันคิดค้นขึ้นมา 

รวมถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเขากน็่าสนใจทีเดียว อกีสิ่งที่นา่สนใจคือโรงอาหารของเขาสามารถสั่ง

อาหารได้ดว้ยตูก้ดสั่ง ช่างดวูิเศษมากๆ แถมปริมาณนี่มากมายจนบางคนถึงกับกินไม่หมดเลยทีเดียวเชียว 

(รุ่นพีท่ี่มาอยู่นานแล้วยังบอกเลยวา่กินไม่หมดก็ได ้ขนาดพี่ยังกินไม่หมดเลย ที่นี่เขาให้ข้าวและกับข้าวเยอะ

มากๆ) 

ถัดมาก็ไป TORAY ต่อรู้สึกว่าเป็นบรษิัทที่ดูยิ่งใหญ่มากเพราะวา่ชั้นใตด้ินของตึกทีไ่ปนั้นติดกับ

สถานีรถไฟฟา้เลย และสิ่งทีไ่ด้มาคือความรู้เกี่ยวกบัการกรองน้ าต่างๆเพื่อจะน ามาใช้ในการบริโภค เช่นตัว

กรองมีหลายระดบั เช่น RO, UF, NF, MF โดย RO จะมรีูขนาดเพียง 1 นาโนเมตรเท่านั้น (เล็กทีสุ่ด กรอง

ได้ดีที่สุด) บางบรษิัทจะท าตวักรองเหล่านี้มาแค่ไม่กี่ระดบัเทา่นั้น แต่ส าหรับ TORAY เป็นบริษทัเดียวที่ท า

หมดทุกระดับ ส าหรบัการกรองน้ าทะเลเพือ่จะน ามาดื่ม ตอ้งใช้ระดับ RO ถึงจะดื่มได ้ซึ่งในปี 2013 ที่ฟิลิ

ปปินเกิดไต้ฝุน่ ทาง TORAY ก็ได้ส่งเครื่องกรองน้ าระดบั RO ไปช่วย อกีเรื่องหนึ่งคือ Carbon Fiber เกิด

จากการน าอะคลีริคไปเผา เป็นวัสดทุี่บางกวา่เส้นผม 10 เท่า เบามาก แตแ่ข็งแรงมาก สามารถน าไปใช้

ประโยชน์อย่างกว้างขวางเช่นท าไม้เทนนิส หรือน าไปแทนส่วนที่เปน็อะลูมิเนยีมในเครื่องบิน จะท าให้

ประหยัดคา่น้ ามันมากรวมทัง้ช่วยลดภาวะโลกร้อนอกีด้วย โดยป ี2013 ได้มีการเฉลมิฉลอง 50 ปี TORAY ที่

ไทย 



 

 
 

19 Oct 2016 

 

การทีต่้องเดนิทางมายัง JR สถานีโตเกียวนี่ท าให้รู้วา่คนเยอะมากๆที่สถานนีี้ แถมมีรา้นขา้วกล่องใน

สถานีด้วย เพราะทุกคนตอ้งมาซื้ออาหารกินทีน่ี่ รูส้ึกสนกุและดีใจกับวันนี้มากเพราะได้เดินทางโดยชินคัน

เซ็นยังไงละ แถมเพิ่งจะรูด้้วยว่าสามารถรับประทานอาหารบนชินคันเซ็นได ้ก็เลยซื้อเบนโตะเป็นข้าวหลาก

ชนิด เช่น ไข่หอยเม่นและอืน่ๆนิดหน่อย รสชาติกอ็ร่อยดีนะเพราะทั้งชวีิตเกิดมาเพิ่งจะเคยไดก้ินไข่หอยเม่น



ครั้งแรกนี่แหละ แตป่ระเด็นอยู่ที่กินข้าวจนจบแล้ว รถไฟก็ยังไม่ออกซะทเีพราะมีปญัหาอะไรสักอยา่ง (ทาง

พนักงานเขาประกาศแทบจะทุกๆ 10 นาทีเลยกว็่าได ้วา่ขออภัยที่ล่าชา้เพราะมีปัญหาเกี่ยวกบัไฟฟ้า รู้สกึ

ปล้ืมกับจุดนี้มาก ที่ประกาศขอโทษจนเราแทบจะรู้สกึผดิแทนเลยทเีดียวเชียว) ท าให้เราไปถึงเซ็นไดชา้ไป

ประมาณ 45 นาท ีจากนั้นกข็ึ้นรถไฟต่อไปอกีนานพอสมควร แตว่ิวข้างทางสวยงามมากๆ ชอบหมดเลยทุก

อย่างตั้งแต่ภเูขา ทะเล หรือแม้แต่สุสานที่เคยเห็นแต่ในภาพยนตร์หรือการต์ูนต่างๆ แตว่ันนี้ได้มาเห็นดว้ยตา

ของตัวเองแล้วก็สวยงามแตก่็ดูลึกลับในขณะเดียวกนั ทางอาจารย์จึงขอยกเลิกการที่เดินทัวร์รอบเมืองเพื่อท า

กิจกรรมตามตาราง แล้วก็ได้ไปขึ้นแทก็ซี่ไปในเมืองที่ใกล้ๆทะเล เพราะวันนีพ้วกเราจะไปที่บริษทั 

Ishinomaki ซึ่งเปน็บริษทัทีท่ าอาหารกระป๋องขาย แต่มีประวตัิที่เ่มืองนี้ และบรษิัทนี้เคยประสบภัยสึนามิในป ี

2011 แต่บรษิัทก็อยู่รอดมาได้อย่างไรนั้นทางวทิยากรก็ได้เล่าให้ฟังอยา่งน่าตื่นเต้นมาก ส าหรับ Ishinomaki 

นั้นเริ่มจากการผลิตเนื้อปลาวาฬกระป๋องขาย และชอบแนวคิดของบรษิัททีก่ล่าวไว้วา่ “ไม่ว่าจะเรื่องเล็กแค่

ไหน กต็้องเป็นที่ 1 ให้ได้ เพื่อจะเป็นที่จดจ าของผู้คน” เขาจงึได้ลองยกตัวอย่างใหฟ้ังว่า สัตว์จมูกยาวที่สุด

ในโลกคือ ช้าง แต่สัตว์ที่จมูกยาวเป็นอนัดับ 2 ล่ะ มีใครรู้จักบ้างไหม ทุกคนในห้องถึงกับไม่มีใครตอบไดส้ัก

คน ต้องยอมรับจริงๆว่าแนวคิดนี้ของเขาสุดยอดมาก เพราะมันคอืความจริงที่พูดไดด้ีมาก ส าหรบัวิดีโอของ

ทางบรษิัทที่ว่าเกิดอะไรขึน้ในช่วงสึนามิปี 2011 สามารถค้นหาได้ในชื่อ Cans of hope และประโยคที่ซึ้ง

มากๆคือการที่มีคนยอมซื้อสนิค้าของบริษทัในช่วงที่เกดิสึนามิด้วยค าว่า Deliver the can even on the 

mug เป็นสิ่งที่ซาบซึ้งและกนิใจมาก ซึ่งทางวิทยากรก็บอกว่าตอนแรกเขากซ็ื้อเพราะสงสาร แต่หลังจากนัน้

เขาก็มาซื้ออีกเพราะว่ามันอร่อยจริงๆ ไม่ได้ซื้อเพราะความสงสารอกีตอ่ไปแล้ว และความรู้ทีส่ามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในทีน่ี่ได้คือ สิ่งส าคัญส าหรบัการเจอสนึามิคือการหลบนี้ เพราะไม่มีใครเคยคิดว่าจะมีสึนามิมา 

บริษัทจึงไม่ได้ฝึกการหลบหนี ท าให้ต้องเสียพนกังานไป 1 คน ส าหรับครอบครวัเองก็คือ ต้องก าหนดไวว้่า

ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้จะไปที่ไหน เพื่อที่อยา่งน้อยจะมีความพยายามมีชีวิตรอดและไปให้ถึงสถานที่นัน้

เพื่อเจอครอบครวั เนื่องจากว่าบางครอบครัวไม่ได้ก าหนดสถานที่นดัเจอไว ้ท าให้มีอยู่ครอบครวัหนึ่งที่คณุ

พ่อได้กลับไปหาลูกในบา้น แล้วถกูสึนามิพัดไปดว้ย จึงเสียชีวติ ส าหรับความงดงามของประเทศญี่ปุน่คือ 

หลังจากเกดิสึนามิแล้วทุกคนก็หยุดการไปจับปลาตรงบริเวณนั้นเป็นเวลา 1 ปี เพือ่ฟื้นฟูธรรมชาต ิ

 ขากลับก็นั่งแทก็ซี่จาก Ishinomaki ทางแท็กซี่ได้ขบัพาชมรอบๆเมืองเล็กๆน้อยๆ (พาไปชมทะเล) 

ก่อนจะนั่งรถไฟกลบัเหมือนเดิม รู้สึกว่าวันนีก้็เป็นอีกวนัหนึ่งที่ดีมากในชวีิต 
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วันนี้ได้ไป Kasukabe และนั่งรถเมย์ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ว้าว ดูนา่สนใจเพราะตั้งแต่มา ไดแ้ตเ่ห็นแต่ไม่ได้ขึ้น

สักครั้ง และก็ไปกนิขา้วที่ห้าง Aeon Mall จากนัน้ก็นั่งรถเมย์ต่อไปลงทีป่้ายหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็เดนิ

ต่อไปผ่านทุ่งนาที่สวยงามมาก เป็นวิวที่ดีมากๆ และความน่าสนใจอยูท่ี่จุดที่พวกเราไปเป็นเหมือนจดุที่จัดการ

น้ าและพวกเราได้เดนิลงไปข้างล่างที่สูงไม่ต่ ากวา่ 50 เมตรที่อยู่ใต้ดนิ บรรยากาศขา้งล่างเย็นมากๆและดู

ลึกลับพอตวั  จากนั้นก็เดินทางกลับโรงแรม 
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วันรองสุดท้ายของการเดนิทางได้มาถึง แต่ความน่าตื่นเต้นยังคงอยู ่เพราะวันนี้ไดข้ึน้รถไฟที่ไม่มี

คนขับด้วยยังไงล่ะ ช่างเป็นความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริงส าหรับเรื่องไอเดียต่างๆ และก็ได้ไปถึงที่จัดงาน 

RISCON ด้วยความปลอดภยั ซึ่งเป็นตกึที่ใหญ่มากๆ ในชีวิตไม่เคยเห็นตกึที่มีรูปรา่งแบบนี้มาก่อนเลยจริงๆ 

และทกุคนก็ได้ไปเดนิดูงานที่มีหัวข้อคือ ความปลอดภัย นับว่ามีทุกเรือ่งจริงๆ ตั้งแต่อาหารที่เกบ็ได้หลายป ี

เครื่องมือรับมือแผ่นดินไหว หรือแม้แต่ การรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอรก์็ยังมี จากนัน้กก็ลับมาที ่

CIVIC ซึ่งเป็นที่ทีทุ่กคนกล่าวค าสุนทรพจน์เกี่ยวกับการเดินทางในครั้งนี้ รวมถึงคุณ Sakai ก็แจก

ประกาศนียบตัรอีกด้วย นับวา่เป็นอกีวนัหนึ่งที่ดีมากๆเลย 
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นี่คงเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางแล้วซินะ ต้องเช็คเอาท์ 7 โมง 30 นาท ีแล้วก็เดนิทางไปสนามบิน 

Haneda ได้เห็นทะเลกับสวนสาธารณะด้วย สวยงามมากๆ และก็จากลากับคณุ Sakai ไปด้วยน้ าตากันหลาย

คนเลย เพราะมันนา่เศร้านี่ ที่ต้องจากใครสกัคนนึงไป ใครที่อยู่ดว้ยกันมาหลายวัน ใครที่คอยดแูลทกุๆคน  

ใครคนนั้นคอืคุณ Sakai นี่แหละ แต่อยา่ได้เศร้าไปเลยคณุ Sakai เพราะคณุจะอยู่ในความทรงจ าของพวก

เราตลอดไป และพวกเราก็หวังว่าสักวนัหนึ่งเราจะได้มาเจอกันอีก จากนั้นทุกคนกถ็่ายรูปรวมกันที่สนามบิน 

และแล้วทกุคนก็ขึน้เครื่องบนิและเดินทางกลับถึงเมืองไทยกันดว้ยความปลอดภัย กอ่นจะถา่ยรูปรวมเป็นรปู

สุดท้ายที่สวุรรณภูมิ ขอขอบคุณโครงการนี้มากที่ท าให้ได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและเปิดโลกทัศนท์ี่

ประเทศญ่ีปุ่นแห่งนี้ รูส้ึกเป็นเกียรตอิย่างยิ่งที่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการในครั้งนี้

 



 
 

 

บทสรุปแห่งความประทับใจ 

ถ้าถามวา่ที่สดุแห่งความประทับใจในครั้งนี้คืออะไร ต้องบอกวา่แทบจะทกุสิ่งทกุอย่างเลย แต่สิ่งทีท่ า

ให้จ าได้ไม่ลืมเลยคือมีอยู่วันหนึ่งที่มีอยู่กลุ่มหนึ่งได้ลงรถไฟฟ้าผิดสถานี พลาดไปสถานีนึง กล่าวคือสถานี

ของโรงแรมชื่อว่า Kemeido แต่สถานกี่อนหนา้ชื่อว่า Kameido Suijin ซึ่งตอนที่ไดย้ินคนขบัรถประกาศก็

ได้ยินแต่ค าว่า Kameido จึงรีบลงไป ที่ไหนได้ลงผิดสถานี แถมตอนนัน้เป็นเวลาดึกมาแล้ว จึงกลัวว่าจะไม่มี

รถให้กลับ แต่ยังดีที่หลังจากรอไป 10 นาทีก็มีรถอกีขบวนหนึ่งมา 



 


