
บันทึกประจ ำวัน โครงกำร さくらサイエンス（自然災害） 

วันที่ 16 ตุลำคม 

คืนวันนีน้อนค่อนขำ้งดึก แถมแทบไม่ได้นอนเลยเนื่องจำกเป็นคืนก่อนไปเที่ยว พอถึงเวลำต้องออกก็ออกไป

แบบง่วงๆ โดยนั่งแท็กซี่ถึงสนำมบิน ค่ำรถ 600 บำท 

เนื่องจำกหำข้อมูลเค้ำเตอรข์องสำยกำรบินมำเรียบร้อยแล้วและเคยมำสนำมบินแล้วด้วย จึงไม่ยำกที่จะเดิน

ภำยในสนำมบิน หลังจำกเชค็อินและรวมกลุ่มกบัคนในคณะแล้ว จึงเดินไปที่ประตูเพือ่รอขึ้นเครื่อง 

กำรขึ้นเครื่องบินครั้งนีเ้ป็นครั้งแรก รูส้ึกเกลียดกำรเดนิทำงดว้ยเครื่องบินทันที เพรำะปวดหตูอนขึ้นบวกกบั

เครื่องค่อนข้ำงเลก็จึงยืดขำไม่ได้ น่ำร ำคำญมำก นั่งไปเกือบ 6 ชั่วโมงก็ถึงญีปุ่่น ที่สนำมบินนำรติะ อยู่ใน

สนำมบินอกีเกือบชัว่โมงจึงผ่ำนดำ่นทั้งหมดไปไดแ้ละได้เจอกับผู้ดูแลในโครงกำรนี ้คุณซำไกนั่นเอง 

ขอแทรกเล็กน้อย เนื่องจำกผู้เขียนได้ซื้อซิมเนต็เตรียมไว้ตั้งแต่ที่ไทยแล้ว แตเ่มื่อน ำมำใช้งำนที่ญีปุ่่นกลับใช้

งำนไม่ได้ ยิ่งกวำ่นั้นโทรศัพท์ได้เสียโดยอำกำรคือมองไม่เห็นซิม ซึ่งเมื่อกลบัไทยแล้วก็ยังเหมือนเดิม 

หลังจำกหำข้อมูลพบว่ำโทรศัพท์ imobile จะไม่สำมำรถใช้ในญี่ปุ่นได้เลย ซึ่งอำกำรนี้ไม่เพียงแต่จะท ำให้ไม่

สำมำรถใช้เนต็ได้เทำ่นั้น แต่โทรศัพท์ยังแบตหมดเรว็อย่ำงมำก เนื่องจำกไม่มีซิมใส่ แต่เครื่องยังพยำยำมจะ

ส่งสัญญำณหำซิม ทั้งที่เปิดโหมดเครื่องบินแล้วกต็ำม ส่งผลให้ผมแทบจะใช้โทรศัพทไ์ม่ได้เลย 

ควำมประหลำดใจครั้งแรกคอืตั๋วรถไฟเปน็แบบกระดำษ ไม่เข้ำใจวำ่ท ำไมถึงใช้แบบนี้ เพรำะมันนำ่จะเปลือง

กว่ำกำรใชก้ำร์ดแบบ BTS ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ใหม่ได้ รถไฟที่นั่งเป็นรถไฟใต้ดิน นั่งจำกสนำมบินไดเ้ลย นั่ง

ไปและเปล่ียนไปนั่งรถไฟ JR อีกรอบกถ็ึงสถำนนีที่ใกล้โรงแรมมำกที่สุด ใช้เวลำเดินทำงโดยรถไฟฟำ้

ประมำณ 1 ชั่วโมง ก็ถึงสถำนีคำเมโดะ อำกำศเย็นคือประมำณ 18 องศำ จำกนั้นก็เดินไปโรงแรม ซึ่งมีกำร

หลงทิศทำงเล็กนอ้ย 

เมื่อถึงโรงแรมได้พบเรื่องประหลำดใจอีกเรื่องคือโครงกำรนี้ให้จองห้องคู่ไว้ แต่ใหพ้ักคนเดียว อยำกกรำบคน

ให้ทุนงำมๆ เลยครบั ภำยในห้องก็ถือว่ำใช้ได ้ เตยีงกวำ้งเพรำะเป็นเตียงคู่ แต่สั้นไปนิด เมื่อเขำ้มำเก็บของ

เสร็จจึงลงไปกินข้ำวกับเพื่อนอีกคน 

เมื่อลงไปล๊อบบี้ก็เจอเพื่อนอกีคนก ำลังจะไปกินขำ้วพอด ี สรุปจึงไปหำขำ้วกินกัน 3 คน กำรเดินที่ญี่ปุ่นรูส้ึกดี

มำกๆๆ ต่ำงกบัที่ไทยเหมือนคนละโลก เพรำะไม่ต้องคอยหลบรถ หลบสิ่งกีดขวำงหรือหลบร้ำนคำ้ขำยของ ทุก

แยกมีสัญญำณให้คนข้ำม กำรเดินหำข้ำวกินจึงค่อนขำ้งสนุก ทั้ง 3 คนมีเป้ำหมำยจะไปกินที่รำ้น yoshinoya 

เดินไปหำมีหลงบำ้ง แต่ก็นบัว่ำเป็นประสบกำรณ์เดินท่องเที่ยวที่ด ี เมื่อถึงรำ้นก็งงๆ วำ่ร้ำนไหน เพรำะร้ำนอยู่

ในตึกและในตึกก็มีรำ้นเยอะมำก สุดทำ้ยก็หำร้ำนถูกและเข้ำไปสั่งอำหำร 



กำรสั่งอำหำรก็คงเหมือนกันทั่วโลกคือมีเมนูมำให ้ ที่ไม่เหมือนที่ไทยคอื ทั้ง 3 คนอ่ำนแทบไม่ออก แม้แต่

ผู้เขียนที่ค่อนขำ้งม่ันใจว่ำอำ่นได้บ้ำงก็แทบจะไม่สำมำรถอ่ำนอะไรในเมนูได้เลยสุดท้ำยกพ็อจะเปิด

พจนำนกุรมและรวมกบัควำมรู้ที่พออ่ำนได้อยู่ สั่งขำ้วโดยไม่พูดว่ำ これ  ได้ในทีสุ่ด เนื่องจำกเป็นรำ้นข้ำว

หน้ำเนือ้ เมนูสว่นใหญ่จึงเปน็ข้ำวหนำ้เนื้อ และที่อ่ำนเมนูออกก็มีแตข่้ำวหนำ้เนื้อด้วย  จึงกินข้ำวหน้ำเนื้อกัน

ทั้ง 3 คน แต่กแ็ตกตำ่งกันไป 

หลังจำกกินข้ำวเสร็จจึงเดินกลับโรงแรมและนอนพกัผ่อน เนื่องจำกปกตินอนเที่ยงคืน แม้ที่ญี่ปุ่นจะเที่ยงคืน

แล้วกน็อนไม่หลับ เนื่องจำกจริงๆ เวลำหำ่งกัน 2 ชั่วโมง สุดทำ้ยแทบไม่ได้นอนทั้งคนื 

วันที่ 17 ตุลำคม 

ตื่นเชำ้มำพบวำ่อำกำศค่อนข้ำงหนำวจึงเจบ็คอเลก็น้อยและมีน้ ำมูกด้วยเนื่องจำกตอนกลำงคืนหนำวประมำณ 

15 องศำและไม่ได้เปิดฮตีเตอร์เม่ือเตรียมตัวเสร็จแล้วจึงไปกินขำ้วเช้ำที่ทำงโรงแรมจัดไว้ให้ซึ่งไม่เคยกิน

อำหำรเช้ำแบบฝรั่งแบบนี้มำก่อนเลย ค่อนข้ำงอร่อยเลยทีเดียว เมื่อถึงเวลำ 11 โมงคุณซำไกก็มำรับและพำ

นั่งรถไฟและเดินไปที่ Honjo Bousai-kan ซึ่งเปน็ศูนยก์ำรเรยีนรู้เกี่ยวกับภัยพบิัตธิรรมชำต ิวันนีฝ้นตกตั้งแต่

เช้ำจึงต้องซื้อร่มเพือ่ระหว่ำงเดินจะได้ไม่เปียก ร่มที่ญี่ปุ่นรู้สึกจะดีกวำ่ของไทยมำกและค่อนข้ำงชอบที่สว่น

ใหญ่เป็นร่มแบบสเีดียว ไม่เข้ำใจเหมือนกันท ำไมที่ไทยถึงชอบขำยร่มทีเ่ป็นลำยหลำกหลำย 

เมื่อไปถึงที่ Honjo Bousai-kan อย่ำงแรกคือได้ดูวดิีโอเกี่ยวกบัภัยพิบตัขิองญี่ปุ่นซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกบั

แผ่นดนิไหว โดยธีมทีด่ ำเนนิเรื่องรำวเป็นแผน่ดินไหวเม่ือปี 2011 ได้แก ่แผ่นดินไหว, ซึนำมิ, น้ ำที่ผุดขึ้นมำ

จำกใต้ดนิและไฟไหม้ ตอ่ไปก็เป็นกำรอธิบำยเกี่ยวกบัเรื่องก็แกป้ัญหำเมื่อเกิดภัยพิบตั ิเช่น เมื่อน้ ำทว่มสูงให้

รีบเปิดประตูออกตั้งแต่เนิน่ๆ เพรำะยิ่งน้ ำสูง ประตูยิ่งเปิดยำกอยำ่งคำดไม่ถึง ซึ่งมีกำรทดลองให้เปิดประตเูมื่อ

น้ ำทว่มในระดับต่ำงๆ ด้วย น้ ำสูงเพียงแค ่30 ซ.ม. ผู้เขยีนก็ไม่สำมำรถเปิดประตูไดแ้ล้ว จำกนั้นมีกำรอธิบำย

เรื่องมำตรวัดแรงของแผ่นดนิไหวและกำรหลบหลีกเม่ือเกิด มีกำรทดลองให้อยู่ที่แผน่ดินไหวระดับ 7 ด้วย 

แรงขนำดที่แทบจะเคล่ือนทีไ่ปไหนไม่ได้เลย จำกนั้นจึงจบกำรเยี่ยมชมที่นี ่หลังจำกนี้ก็เดินทำงไปที่ห้ำงเพื่อ

กินขำ้ว 

เมื่อมำกินข้ำวก็ยังพบปัญหำเดิมคือ สั่งข้ำวไม่ได้ แถมหนักกว่ำเดิมเพรำะเป็นรำ้นอำหำรที่เข้ำแถวซื้อและเมนู

ก็ติดอยูด่้ำนบนร้ำน จึงไดแ้ต่สิ่งที่อำ่นออกคือ 玉子ラーメン ซึ่งไม่ค่อยอร่อยซะเลย สำรภำพเลยวำ่ตอนแรก

คิดว่ำอำหำรญี่ปุ่นอร่อย แตพ่อกินจริงๆ มีแตข่องจืดๆ ทีก่ินอร่อยมีแตซู่ชิกับขำ้วหนำ้เนื้อนีแ่หละ(?) เมื่อกิน

ข้ำวเสร็จจึงไปเดินเล่นในหำ้งนิดหน่อย มีโรงหนังของ 東宝 อยู่ด้วย และเปน็หนังทีอ่ยำกดสูุดๆ ตอนนี ้君の

名は เขำ้ฉำยอยู่ด้วยหลังจำกนี้จึงเดินทำงไปทีอ่อฟฟติ JTECS (ตำมก ำหนดกำร) 



ตอนเดนิทำงไป JTECS ค่อนข้ำงไกลอยู ่เมื่อถึงพบวำ่เปน็กำรเช่ำห้องประจัดประชุมไม่ใช่ออฟฟิตจริงๆ ใน

กำรประชุมก็มีกำรแนะน ำเรือ่งก ำหนดกำร, กำรแต่งตัว, กำรประกนัอุบตัิเหตแุละมีกำรให้เบี้ยเลี้ยงวันละ 

2200 เยน ซึ่งให้ทเีดียว 11000 เยน ท ำให้รู้สึกรวยขึ้นมำทันท ีหลังจำกนี้จึงแยกยำ้ยไปเทีย่วตอ่ตำมอัธยำศัย 

ขำกลับแต่ละคนกแ็บบจบักลุม่กันไปตำมสถำนทีท่ี่ต้องกำรจะไป ระหวำ่งที่เดินไปขึน้รถไฟก็ได้ผำ่นยำ่นทีพ่ัก

อำศัยของคนรวยจำกที่ได้ยินมำคือที่ดนิบริเวณนั้นแพงมำกๆ บำ้นทกุหลังเป็นบ้ำนเดี่ยวทั้งหมด ไม่มีคอนโด

ขนำดใหญ่หรือห้ำงเหมือนของในไทย เข้ำใจวำ่เป็นเพรำะกำรจัดผังเมือง เมื่อถึงสถำนีรถไฟก็ได้ซื้อตั๋วเอง

เป็นครั้งแรกซึ่งกำรซื้อตั๋วสะดวกมำกถำ้ไม่นับวำ่อ่ำนชื่อสถำนีไม่ค่อยออก ปำ้ยบอกรำคำขนำดใหญ่(กวำ่ป้ำย

โฆษณำ)ชัดเจนดรีู้สึกถึงควำมเอำใจใส่ผูโ้ดยสำรอยำ่งมำก จำกนัน้ก็นั่งรถไฟทีท่ี่อำกิฮะบำระ เพือ่ซื้อของที่

ถูกฝำกซื้อ ซึ่งอยู่ในตกึ ラジオ会館 ระหว่ำงเดินหำของภำยในก็มีหลงเล็กนอ้ย กส็อบถำมพนักงำนและคนที่

ผ่ำนแถวนั้นไป สุดท้ำยก็ซื้อของเสร็จและเดินทำงกลับโรงแรม 

เมื่อถึงโรงแรมเก็บของเสร็จก็ลงไปกินขำ้ว วนันี้กินรำเมง็ซึ่งในร้ำนเป็นแบบให้หยอดเหรียญใสตู่้จำกนั้นกด

สิ่งที่ต้องกำรสั่งจะได้คูปองมำ เนื่องจำกอำหำรญี่ปุ่นค่อนข้ำงจืดมำ เลยจงใจสั่งของทีค่ิดว่ำเผ็ดแตพ่อกินจริงๆ 

กลับเผ็ดคนละแบบกับที่ต้องกำร(ไม่เหมือนก๊วยเตี๋ยวน้ ำตก) สุดท้ำยก็ไม่อร่อยเหมือนเดิม เม่ือกินเสร็จกก็ลับ

โรงแรมและพักผ่อน 
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เช้ำวนันี้ออกเร็วกวำ่เมื่อวำน 1 ช.ม. โดยก ำหนดกำรวันนี้ช่วงเชำ้ต้องไปที ่CIT จังหวัดชิบะ ได้นั่งรถไฟออก

นอกเมืองเปน็ครั้งแรก รู้สึกชอบบรรยำกำศระหวำ่งทำงมำกกว่ำอยู่ในโตเกียว เมื่อไปถึงที่ CIT พบวำ่เป็น

สถำบันที่ใหญ่มำกๆ เคยไปจุฬำมำคดิว่ำใหญ่แล้ว เจอทีน่ี่จุฬำเป็นมหำวิทยำลัยที่เล็กไปทันที เมื่อถึงเวลำ 10 

โมงก็มีเจ้ำหนำ้ที่มำพำไปเทีย่วชมภำยใน 

จริงๆ แล้ว CIT เป็นสถำนทีท่ำงทหำรอะไรซักอย่ำงในช่วงสงครำมโลกครั้งที ่2 แตเ่มื่อสงครำมจบลงจึง

น ำมำใช้เป็นสถำนที่สอนหนงัสือและตึกทั้งหมดถูกสร้ำงใหม่ ภำยใน CIT มีห้องแสดงผลงำนส่วนใหญ่

เกี่ยวกับหุ่นยนตซ์ึ่งควำมจรงิผู้เขียนไม่ได้สนใจหุ่นยนตเ์ท่ำไหร ่จำกนั้นก็ได้ไปดูแล็บของคณะ

วิศวกรรมศำสตร ์ห้องแล็บอยู่ชั้นใต้ดิน ภำยในมีอุปกรณท์ุกอยำ่งและเปิดให้นกัศึกษำใช้ได้ตำมที่ต้องกำร

เพื่อประดิษฐ์ของต่ำงๆ ได ้จำกนั้นจึงไปฟังบรรยำยถึงผลงำนหุ่นยนต์ของ CIT ซึ่ง CIT วิจัยและท ำผลงำน

เกี่ยวกับหุ่นยนต์มำกทีสุ่ดในญี่ปุ่นเลยกว็่ำได ้หุ่นยนต์ที ่CIT วิจัยและพัฒนำทั้งหมดเพื่อใช้ช่วยเหลือในชว่ง

ภัยพิบัต ิจำกนั้นได้ไปชมห้องแสดงผลงำนหุ่นยนต์อีกห้องหนึ่งเพื่อดูหุ่นยนตข์องจริงที่ CIT พัฒนำ จำกนั้น

ได้ไปกินขำ้วที่โรงอำหำรของ CIT ซึ่งอำหำรค่อนขำ้งถกู เงิน 400 เยนซื้อกินไดทุ้กอย่ำง ผูเ้ขียนได้ซื้อได้

ซื้อเซตอะไรซกัอย่ำง 400 เยนพอดี เพรำะอำ่นออก ปรำกฏวำ่ไม่ค่อยอร่อยเหมือนเดมิเพรำะจืดและเยอะ

มำกๆ อีกด้วย สุดท้ำยก็กินไม่หมดเป็นครั้งแรกในญี่ปุน่ สุดท้ำยได้ขึ้นไปชมวิวที่ตึกชั้น 20 ซึ่งสรำ้งไว้เพือ่ชม

วิวโดยเฉพำะ ววิที่นีค่่อนขำ้งสวย รูส้ึกชอบกวำ่ววิในโตเกียวมำก หลังจำกนั้นจึงเดินทำงไปที่บริษทั toray 

ต่อไป 

กำรเดินทำงไปที่บรษิัท toray นั้นนั่งรถไฟเข้ำไปในโตเกียวอกีครั้งและขึน้ไปในตกึที่ค่อนข้ำงสูงทีเดียว 

ภำยในตกึหรูมำก ที่บริษทั toray ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเส้นใยที่น ำไปท ำผลิตภัณฑ์ตำ่งๆ เชน่ เสื้อผำ้

เก็บควำมร้อน, เครื่องกรองน้ ำเปน็ต้น ซึ่งมีประโยชน์อยำ่งมำกในชว่งภัยพิบตัิซึ่งไม่มีน้ ำสะอำดกิน เมื่อฟัง

บรรยำยจบก็ได้แยกยำ้ยเดนิทำงไปเที่ยวตำมตอ้งกำร 

ภำยในตกึที่บริษทั toray อยู่ มีทำงเดินชั้นใตด้ินทีเ่ชื่อมตอ่กับสถำนีรถไฟใต้ดนิโดยตรง ถือวำ่สะดวกมำกๆ 

หลังจำกนั้นได้เดินทำงกลับโรงแรมเพื่อไปเก็บของก่อนที่จะเดนิทำงไปเที่ยวที ่Tokyo skytree โดยนั่งรถไฟ

บนดินจำกสถำนคีำเมโดะไป 1 สถำนีจำกนั้นนั่งรถไฟฟำ้ใต้ดินไปทีส่ถำนี skytree ตอ่ จำกสถำนน ีskytree 

เดินที่ชัน้ทำงขึ้นคอ่นขำ้งไกล เนื่องจำกหำทำงขึ้นไม่เจอเพรำะด้ำนล่ำงของ skytree เป็นห้ำง กวำ่จะหำทำง

ขึ้นได้กเ็ดินเกือบครึ่งชัว่โมง เมื่อถึงชั้นทำงขึ้นก็มีกำรจัดกั้นเชือกแถวเป็นอยำ่งดี ตอนซื้อบตัรก็มีเจำ้หนำ้ที่

คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้ ระหวำ่งขึ้นลิฟท์ก็มีกำรแสดงแสงไฟภำยในลิฟท ์เมื่อขึน้มำถึงชั้น 360 เมตร วิว



ด้ำนบนค่อนข้ำงสวยเลยทีเดยีว เดินวนอยู่จึงรู้วำ่สำมำรถลงไปอีกชั้นนึงได้คือชั้น 355 เมตรและลงไปอกีเป็น

ชั้น 350 เมตรซึ่งที่ชั้นนี้ก็จะมีลิฟท์ลง เดินดูรอบๆ สมใจอยำกก็ลงมำซื้อของกินที่ห้ำงก่อนนั่งรถไฟกลับ

โรงแรม กำรมำที่ tokyo skytree ยิ่งตอกย้ ำควำมรูส้ึกเสยีดำยเรื่องกล้องโทรศัพท์กำกและใกล้พังมำกขึ้นไป

อีก ถ้ำมีกล้องดีๆ  ก็คงจะดีไม่น้อย 

ขำกลับมีหลงรถไฟนิดหนอ่ยเพรำะงงจุดจอด แต่ก็เอำตวัรอดได้ด้วยกำรถำมพนักงำนขบัรถไฟมำได ้เมื่อ

กลับถึงโรงแรมก็แยกยำ้ยไปพักผ่อน ก่อนนอนเนื่องจำกมีนิสัยไม่กล้ำเปดิเครื่องใช้ไฟ้ฟ้ำทิ้งไว้จึงไม่ได้เปิด

ฮีตเตอรต์ั้งแต่วันแรกที่มำ ดงันั้นจึงไม่ค่อยสบำยแต่วันนีไ้ม่ไหวแล้วจึงของเปิดฮตีเตอร์ ซึ่งมันสำยไปเสียแล้ว 

  



 

วันที่ 19 ตุลำคม 

วันนี้ตอ้งออกไวเป็นพเิศษเนือ่งจำกตอ้งไปนั่งรถไฟชินคนัเซนตอนเวลำ 8.10 โดยขึน้ที่สถำนีโตเกียว ที่

สถำนีโตเกียวนั้นคนเยอะมำกกวำ่ทกุสถำนทีี่เคยไปมำและใหญ่มำกดว้ย เพรำะไปถงึเร็วจึงมีเวลำซื้อข้ำว

กล่องกิน แต่เนื่องจำกรำ้นคนเยอะจึงหยบิซื้อมำม่ัวๆ ปรำกฏว่ำเป็นขำ้วแบบที่ดึงแล้วจะมีควำมร้อนออกมำเพื่อ

อุ่นอำหำร รูส้ึกไม่ค่อยเหมำะส ำหรับกนิบนรถไฟยังไงไม่รู้ หลังจำกนัน้จึงไปเขำ้แถวรอขึ้นรถไฟ ระหว่ำงนั้น

ยังเหลือเวลำอยู่จึงได้ไปถ่ำยรูปคู่กับรถไฟด้วย นบัเป็นรูปเดียวรู้เดียวตลอดทั้งทริป 

เมื่อถึงเวลำก็ได้เข้ำไปนั่งในรถไฟ ภำยในกว้ำงกว่ำที่คิดไว้มำก สำมำรถนั่งยืดขำไดอ้ย่ำงสบำย เมื่อรถไฟ

ออกช่วงแรกๆ ไม่ได้รู้สกึวำ่เร็วขนำดนัน้ อำจจะเป็นเพรำะยังอยู่ในเมืองอยู่ ผำ่นไปยังไม่ถึง 10 นำทีรถไฟก็

หยุดลงและมีเสยีงประกำศวำ่มีปัญหำเรื่องสัญญำณและก ำลังแก้ไขอยูซ่ึ่งสุดท้ำยกวำ่จะแก้ได้ใช้เวลำ

ประมำณ 20 นำทถีึงรถไฟจะออกไปได ้

ระหวำ่ที่รถไฟวิ่งอยู่ตำมควำมเร็ว ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกถึงควำมเร็ว 300 ก.ม./ช.ม.อยู่ดีอำจจะเป็นเพรำะวำ่ไม่ได้

นั่งริมหน้ำตำ่งก็เป็นไปได้ ระหวำ่งนั่งอยู่ก็ได้กนิขำ้ว บนรถไฟนิ่งกวำ่ทีค่ิดไว้มำก ไม่จ ำเป็นต้องกลวัขำ่วหก

เลยแม้แต่น้อย ระหวำ่งที่เข้ำอุโมงมีควำมรู้สึกปวดหเูหมือนอยู่บนเครื่องบินเหมือนกันแตท่รมำนนอ้ยกว่ำกนั

มำกในที่สดุหลังจำกนั่งมำประมำณ 1 ช.ม. ก็ถึงสถำนเีซนได จังหวัดมิยำก ิ

เมื่อมำถึงสถำนแีล้วก็นั่งรถไฟต่อไปอกีเพื่อไป ishinomaki เนื่องจำกไม่ใช่โตเกียวจึงต้องรอเวลำรถไฟมำซกั

นิด ระหวำ่งนั่งรถไฟชอบบรรยำกำศบริเวณนีอ้ย่ำงมำ ขนำดทีว่่ำถ้ำได้มำอำศัยอยูก่อ็ยำกมำศัยอยู่แถวนี้

จริงๆ เพรำะเปน็บรรยำกำศเงียบๆ บ้ำนไม่เยอะเหมือนที่โตเกียว รูส้ึกเหมือนอยู่ทำ่มกลำงธรรมชำติ ที่ส ำคัญ

คือสะอำดกว่ำที่ไทยเยอะ ถึงจะไม่สะอำดหมดจรดกเ็ถอะ ในที่สุดกน็ั่งรถไฟถึงสถำนีปลำยทำง ishinomaki 

ซึ่งสุดสำยพอด ี

เมื่อมำถึง ishinomaki ก็พักกินขำ้วที่ซื้อจำก 7/11 ซึ่งระหว่ำนีคุ้ณซำไคก็ติดต่อหำแท็กซีเ่พื่อมำรบัไปที่

โรงงำนปลำกระป๋อง เมื่อกินข้ำวเสร็จรถก็มำพอด ีก็นั่งรถไปถึงโรงงำนปลำกระป๋อง ภำยในเมือง ishinomaki 

นั้นส่วนใหญ่โดนซึนำมิทั้งหมด แต่เวลำผำ่นไปประมำณ 5 ปี ทกุอย่ำงเป็นปกตเิหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลย 

ระหวำ่งทำงก็มีคุยกับคนขับบ้ำงเล็กนอ้ย ซึ่งก็เหมือนเดิมคือโตต้อบไม่ค่อยได ้TwT นั่งรถประมำณ 15 นำทกี็

ถึงที่โรงงำนปลำกระป๋อง Kinoya Ishinomaki Suisan 

บริเวณโรงงำนค่อนข้ำงใกลก้ับทะเลมำก เนื่องมำจำกเปน็โรงงำนปลำกระป๋องจึงต้องอยู่ติดแหล่งวัตถุดิบ 

บริเวณนี้มีนกกำเยอะ และมีกลิ่นคำวปลำเยอะไม่แพ้กนั เมื่อถึงเวลำเจ้ำหน้ำที่ของบรษิัทก็มำต้อนรับไปพำไป

ฟังบรรยำย ภำยในอำคำรรูส้ึกได้เลยวำ่สรำ้งมำแข็งแรงมำกๆ นำ่จะทนแรงสึนำมิได้สบำยๆ 



กำรบรรยำยภำยในบรษิัทเล่ำถึงเรื่องชว่งตั้งแต่กอ่นเกิดซึนำมิ หลังจำกเกิดซึนำมิ ซึง่ตอนนี้บรษิัทสำมำรถท ำ

ยอดขำยกลับมำเทียบเทำ่ก่อนเกิดซึนำมิแล้วแม้ผลิตภณัฑ์จะน้อยลงกต็ำม รู้สึกประทบัใจบริษัทนี้มำกจริงๆ 

เมื่อเสร็จก็ร่ ำลำและเดินทำงกลับโดยรถแท็กซี่  

กำรเดินทำงกลับคือไปที่สถำนี ishinomaki โดยรถแทก็ซี่จำกนั้นนั่งรถไฟต่อไปสถำนีเซนไดและนั่งชินคัน

เซนกลับโตเกียว ข้ำวเย็นวันนี้เนื่องจำกไม่รู้จะไปกนิอะไรดี จึงไปกินข้ำวหนำ้เนื้อที่ yoshinoya เหมือนเดิม 

  



 

วันที่ 20 ตุลำคม 

วันนี้มีก ำหนดกำรเดินทำงไปที่ ryuQkan ที่ kusakabe กำรเดินทำงเปล่ียนรถไฟทั้งหมด 3 ต่อ เส้นทำงที่ไป

เป็นชำนเมืองรู้สกึนั่งสบำยกว่ำในโตเกยีวเยอะ เมื่อนั่งรถไฟเสร็จสิ้นก็เปล่ียนไปขึน้รถประจ ำทำงหรือกค็ือรถ

เมย์นั่นเอง รถทีข่ึ้นเป็นรถ hybrid ระหว่ำงไฟฟ้้ำและน้ ำมัน โดยรถวิ่งค่อนข้ำงชำ้นำ่จะไม่ถึง 60 ด้วยซ้ ำแม้

รถจะไม่ติดก็ตำม ภำยในรถมีจอบอกวำ่รถจะท ำอะไรบำ้งเช่น วิ่งดว้ยไฟฟำ้, วิ่งด้วยน้ ำมัน, ก ำลังจะเบรก เป็น

ต้น เพื่อผูโ้ดยสำรสำมำรถเตรียมตัวได้ นั่งรถไปประมำณ 10 นำทกี็ถึงหำ้ง AEON mall เพื่อกินข้ำวเที่ยง 

เมื่อถึงห้ำงก็มีเวลำให้เดนิเทีย่วและซื้อของได้ก่อนจะไปกินขำ้ว ระหว่ำงที่รอคนซื้อของอยู่นั้นมีแผน่ดินไหว

รู้สึกได้ด้วย แตทุ่กคนดูเฉยๆ ไม่ได้ใส่ใจแสดงให้เห็นว่ำเป็นแผน่ดินไหวเรื่องปรกติไปเรียบร้อยแล้ว ที่รำ้น

ข้ำวได้กินรำเม็งอีกครั้ง ยังจดืเหมือนเดิม ที่ร้ำนรำเม็งมีกำรใช้เครื่องเรียกลูกค้ำมำรบัหลังจำกสั่งเสร็จด้วย ถือ

ว่ำสะดวกมำกเพรำะไม่ตอ้งยืนรอ เม่ือกินเสร็จแล้วจึงไปรวมตัวเพื่อนั่งรถต่อ 

เมื่อถึงเวลำที่รถจะมำรถก็มำตรงเวลำพอด ีรถเมย์รอบนี้คอ่นข้ำงเล็กกว่ำคันแรก และไม่มีจอแสดงเหมือนคัน

ก่อน นั่งรถตอ่ไปประมำณ 10 นำทีกถ็ึงหน้ำโรงเรียนมัธยมปลำยแห่งหนึ่ง จำกนั้นจึงเดินเท้ำต่อไปที ่

ryuQkan ใช้เวลำประมำณ 10 นำที บริเวณพืน้ที่ใกล้เคยีงนั้นรู้สึกไดว้่ำสูงขึ้นมำอยำ่งแปลกประหลำด เมื่อ

ไปถึง ryuQkan ได้รับหนังสอืควำมรู้เกี่ยวกับที่นี่ ซึ่งมีประโยชน์มำกตอ่กำรท ำรำยงำน หลังจำกนั้นก็ไดฟ้ัง

บรรยำยถึงปัญหำน้ ำท่วมในพื้นทีซ่ึ่งเกิดขึ้นตอนทีฝ่นตกหนักและน้ ำระบำยไม่ทันจึงท ำให้สถำนที่นี้ถกูสรำ้ง

ขึ้น จำกนั้นได้ไปชมสถำนทีพ่ักน้ ำขนำดใหญ่ซึ่งอยู่ใต้ดนิซึ่งสูงถึง 18 เมตร นี่จึงเป็นเหตุผลที่ๆ  บริเวณนี้

ทั้งหมดสูงขึ้นมำเป็นเนินเขำ หลังจำกชมทีน่ี่เสร็จก็ได้เดนิทำงกลบั ขำกลับววิรวมกบัดวงอำทติย์สวยมำกรู้สกึ

เสียดำยที่ไม่มีกล้องถ่ำยรูปอกีแล้ว เมื่อเดินไปถึงปำ้ยรถเมย์ รถก็มำถึงตรงเวลำพอดี จำกนั้นก็เดนิทำงกลับ

โรงแรมไปพักผ่อน ส่วนคนอื่นๆ ในกลุ่มมีแพลนไปเที่ยวกันเกอืบทกุคน 

  



 

วันที่ 21 ตุลำคม 

วันนี้เป็นวันสุดทำ้ยที่ได้อยู่เต็มวันโดยก ำหนดกำรวันนี้คอืไปงำน RISCON ซึ่งเป็นงำนแสดงผลิตภัณฑต์่ำงๆ 

เกี่ยวกับควำมปลอดภัย จัดขึน้ที่ tokyo big sight ที่ๆ ใชจ้ัดงำน comic market เป็นประจ ำนั่นเอง กำร

เดินทำงคือไปดว้ยรถไฟฟ้ำ นั่งค่อนขำ้งนำน เนื่องจำกพืน้ที่ odaiba เป็นที่ๆ ถมทะเลขึ้นมำ ท ำให้มองเห็น

ทะเลเม่ืออยู่บริเวณนี้ด้วย ซึง่แตกตำ่งกับประเทศไทยตรงที่บริเวณติดทะเลในประเทศไทยจะไม่ค่อยมีเป็น

เหมืองใหญ่ๆ แตท่ี่ odaiba คือเป็นเมืองอยู่เลย กำรเดินทำงครั้งนี้ได้นั่งรถไฟแบบไม่มีคนขับด้วย แตส่่วนตัว

ไม่ค่อยสนใจเทำ่ไหร่ ใช้เวลำเดินทำงเกือบ 1 ช.ม.ก็ถึง Tokyo big sight 

เมื่อมำถึงพบว่ำ tokyo big sight ใหญ่มำก มีคนที่เหมือนพนักงำนบริษทัเดนิเขำไปจ ำนวนมำกและมำอยำ่ง

ไม่ขำดสำยเม่ือเข้ำไปภำยในอำคำรซึ่งใหญ่มำกจนท ำให้หลงทำงได้เลย ก่อนจะเจอที่ๆ จัดงำนก็ต้อง

สอบถำมกันก่อนเล็กน้อย เมือ่มำถึงจุดลงทะเบียนพบวำ่มีคนเขำ้แถวจ ำนวนมำก เพรำะไม่ได้มีเพียงงำนเดียว

ที่จัดอยู่ เมื่อลงทะเบียนก็ไดบ้ัตรแขวนขอมำ ก่อนจะเขำงำนก็มีกำรตรวจบตัรกันก่อนด้วย 

ภำยในงำนก็เหมือนกับงำนแสดงสนิค้ำทั่วๆ ไปที่จัดทีเ่มอืงทองธำน ีเพียงแต่วำ่จะอยูใ่นธีมควำมปลอดภัยใน

ชีวิตประจ ำวัน ส่วนใหญ่ดูหน้ำสนใจดีมำก เสียอยู่อย่ำงเดียวคือ พูดญีปุ่่นไม่ค่อยได้และอ่ำนไม่ได้เลย ท ำให้

อ่ำน มีบำงบตูที่พนักงำนพูดภำษำอังกฤษได้เท่ำนั้นเพยีงแต่ภำษำอังกฤษแบบญี่ปุ่นกย็ังฟังยำกอยู่ด ีแต่

ประทบัจ ำบรษิัทผลิตแผงโซล่ำเซลแบบพับได้ ซึ่งพูดภำษำอังกฤษไดค้ล่องและฟังง่ำยมำกๆ แตกตำ่งกับ

บริษัทไอดทีี่พูดภำษำอังกฤษแบบญี่ปุ่นหรือบำงบริษทัพดูไม่ได้เลย สรุปงำนนี้ไม่ค่อยได้ควำมรู้มำกนักเพรำะ

ไม่สำมำรถพดูสื่อสำรภำษำญี่ปุ่นได้ เมื่อถึงเวลำเทีย่งก็เดินทำงไปเพื่อปิดโครงกำรตอ่ไป 

หลังจำกออกจำก tokyo big sight แล้วก็ได้เดินทำงไปที ่CIVIC Center ซึ่งเป็นสถำที่คล้ำยๆ ที่วำ่กำรอ ำเภอ 

แตก่็เปิดใหค้นนอกเข้ำไปใช้เช่ำใช้บรกิำรหอ้งประชุมได้ กำรปิดงำนก็มีกำรให้ผู้เขำ้ร่วมกลำ่วถึงเรื่องตำ่งๆ 

ซึ่งผู้เขียนพูดถึงเรื่องตอ่ไปนี ้

ควำมรู้สกึที่ได้มำรูส้ึกชอบกำรเดินทำงเป็นอยำ่งมำก แตเ่นื่องจำกระระหวำ่งเดินทำงคนเยอะ และทุกคนดูมี

เป้ำหมำยชัดเจนในกำรเดินทำง จึงรูส้ึกวำ่เวลำเดินไปไหนก็เกะกะไปทั่ว ส่วนเรื่องที่อยำกจะน ำมำพัฒนำ

ประเทศคือระบบจัดกำรน้ ำซึง่สร้ำงนำนกวำ่ 10 ปี ใช้งบประมำณจ ำนวนมำก เพื่อป้องกันพื้นทีน่้ ำท่วมซ้ ำซำก

เพียงแคพ่ื้นทีเ่ดียว ซึ่งถ้ำท ำได้ก็อยำกให้ท ำที่พื้นที่น้ ำทว่มซ้ ำซำกในไทยบำ้ง 

หลังจำกนั้นก็มีกำรมอบเกียรติบัตรว่ำผ่ำนโครงกำรและถำ่ยรูปร่วมกันก่อนจะเดินทำงไปเที่ยวตำมอธัยำศัย 

เนื่องจำกทุกคนมีจุดหมำยกำรท่องเที่ยวอยูแ่ล้วจึงแยกยำ้ยไปเทีย่ว แต่ผู้เขียนไม่รู้จะไปไหนดีจึงเดินทำงกลับ

โรงแรม เมื่อเดินทำงกลับมำด้วยควำมที่อยำกด ู君の名は เป็นอย่ำงมำก จึงท ำให้ไปเช็ครอบฉำยในเว็บ 

พบวำ่มีฉำยตอก 6 โมงจึงรบีเปิด google map จำกนั้นจึงนับไฟแดงวำ่ต้องผ่ำนไฟแดงทั้งหมดกีค่รั้งเพื่อจะ

ไม่ได้เดินเลย เนื่องจำกไม่มีโทรศัพท์มือถอื จำกนัน้จึงรีบเดินไปทนัท ีเพรำะไม่แน่ใจเรื่องระยะทำงและกลัวจะ

ไปไม่ทันรอบฉำย 



กำรเดินทำงใช้เวลำเดินเทำ้ประมำณ 20 นำท ีก็ถึงตอนแรกรูส้ึกงงวำ่ทำงเขำ้อยู่ทำงไหน รู้ตวัอีกทีคือทีน่ี่คือ

ห้ำงที่มำกนิขำ้วในวันที ่2 ของกำรเดนิทำง จำกนั้นจึงขึน้ไปซื้อตัว มีจุด fail เล็กน้อยตอนทีร่ะบุรำคำตวัซึ่ง

เป็นแบบคนธรรมดำ(一般) ซึ่งอ่ำนไม่ออกจึงใชว้ิธีชี้เอำ ซึ่งท ำให้เสียฟอร์มเลย XD จำกนั้นนั่งรอเวลำเข้ำ

โรงประมำณครึ่งชัว่โมง จึงได้เขำ้ไปดู ภำยในโรงใหญ่มำกๆ นำ่จะมแีถวถึงแถว Z เลย และควำมตำ่งระดบั

ของพื้นก็ไม่ค่อยตำ่งเทำ่ไหร่ ช่วงแรกก็มีค ำแนะน ำในกรณีฉุกเฉินและข้อหำ้มต่ำงๆ แนะน ำไว ้จำกนั้นจึงเป็น

ตัวอยำ่งหนังซึ่งสว่นใหญ่เปน็หนังญี่ปุ่นและในที่สุดกเ็ปน็หนังจริงฉำย เรื่องหนังไม่ต้องพูดอะไรมำก ระหว่ำดู

ท้ำยๆ เรืองมีอำหำรปวดปัสวะและเจ็บก้นเพรำะเดินมำไกลและนั่งนำน ทรมำรมำก หลังจำกดูจบก็เดินกลับ

โรมแรมส ำหรบัเรื่องนี้ให ้10/10 แต่ดรูู้เรื่องประมำณ 60% เพรำะฟังออกไม่ทั้งหมด 

วันที่ 22 ตุลำคม 

วันนี้ออกเร็วกวำ่ปกติอกีครั้งเพรำะต้องรบีเดินทำงไปสนำมบิน ซึ่งเปน็สนำมบินฮำเนดะ กำรเดินทำงใช้เวลำ

น้อยกวำ่จำกที่นำรติะมำโรงแรม เครื่องบินขำกลับใหญ่กว่ำตอนมำ ท ำให้ยืดขำไดส้บำยมำกขึ้น ระหวำ่ง

เครื่องลงมีอำกำรปวดหูมำกกว่ำทุกๆ ขำมำอยำ่งมำก ท ำเอำไม่อยำกขึน้เครื่องบนิไปตลอดชีวติเลย เมื่อเครือ่ง

ลงที่สนำมบินก็ถึงครำวสิ้นสดุกำรเดินทำงครั้งนี ้

 

รวมสิง่ทีป่ระทบัใจ 

● กำรเดินทำงสะดวก ควำมรวดเร็วไม่ได้ได้มำเพรำะพำหนะเรว็ แตเ่พรำะมันคงที่และไม่ติด 

● ค่อนขำ้งสะอำดกวำ่ประเทศไทย แม้จะไม่สะอำดหมดจดก็ตำม 

● ข้ำมถนนง่ำยมำกๆ เพรำะมีไฟข้ำมทกุแยก และรถยนต์เคำรพสัญญำณไฟเหล่ำนี ้

● ไม่มีร้ำนขำยของบนทำงเท้ำ 

● ไม่มีรถวิ่งบนทำงเทำ้ 

● ไม่มีรถจอด 

● สรุป ทุกสิ่งทุกอยำ่งที่ดกีวำ่ทีไ่ทย! 

 

 

 

 

นำยวิทูร วิภูษิตพูนผล สำขำ IT ชั้นปีที่ 3 


