
JUTATIP VORAPHONGARPORN (IT) 

SAKURA Science Disaster 16-22 Oct 2016 

วันที่อาทิตย์ที1่6 ตุลาคม 2559 

เดือนทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาน6.00น. เดินทางโดยสารการบิน 

เจแปนแอร์ไลน์ เวลาประมาน 8โมงกว่าๆ ใช้เวลาเดินทางประมาน 6 ชั่วโมง ได้น่ังริม

หน้าต่างด้วย โดยที่คนข้างๆคือใครก็ไม่รู ้เป็นชาวต่างชาติผูช้ายดูแขกๆ ขึ้นเครื่องไป

ก็ลองเปิดหนังฟังเพลงเล่นเกมส ์แตก่็ไมถู่กใจเท่าไหร่ บน

เครื่องมีอาหารว่างเปน็ขนมขบเค้ียว อร่อยมากๆ อาหารเท่ียง

มีให้เลือกระหว่างเมนูหมูกับไก ่เราไมแ่น่ใจว่าคนข้างๆเขา

นับถือศาสนาอะไร เพราะเขาไมร่ับอาหารกลางวันเอาแค่

ของหวาน เรากลัวว่าเขาอาจจะไม่โอเคกันหมู ในกรณีที่เป็น

อิสลาม เราจึงสั่งเมนูไก่ ซึ่งเราไมช่อบกินไกเ่ลย เศร้ามากๆ

เลยละ่ แต่น้้าสลัดอร่อยมาก 

  

และไอศกรีมที่เป็นของหวานก็อร่อยเช่นกัน หลังจากทานเสร็จก็นัง่ๆนอนๆ จนใกล้จะ

ถึง เขาก็มีอาหารว่างให้อีกหนึ่งรอบเป็นขนมปังก้อนกลมๆเลก็ พอลงจากเครื่องก็รู้สกึ

ว่าสนามบินเงียบมาก และความคิดนั้นก็จบลงเมื่อไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง คนมา

อยู่กันตรงน้ีนี่เอง ใช้เวลากับการต่อแถวผ่านด่านและกรอกเอกสารศุลกากรพกัใหญ่

จึงไปรับกระเป๋าและเดนิเข้าด่านศุลกากร เจ้าหน้าท่ีก็ถามทั่วๆไปวา่มาท้าไรไปไหน

บ้างอยู่กีว่ัน ผ่านไปดว้ยด ีเมื่อเดินออกมากพ็อคุณซาไกซึ่งเป็นผูป้ระสานงานและ

รับผิดชอบดแูลการเดนิทางที่ญ่ีปุ่นในครั้งนี้  



คุณซาไกพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย มกีารแนะน้าตัวและทักทายกนัเล็กน้อย 

คุณซาไกคอยกดบัตรโดยสารให้ทุกสถานีเลย ในวันนี้อะไรก็แปลกไปหมด เพราะเป็น

การออกนอกประเทศไทยคนั้งแรก จึงสนใจไปหมดทุกอย่าง แต่ตอนซื้อตั๋วรถไฟ

ไม่ได้ซื้อเอง จึงงงๆเวลาเปลีย่นสถาน ีเพราะต้องเปลีย่นหลายสาย 

  

แต่กผ็่านไปดว้ยดีจนถึงโรงแรม ระหว่างทางจากสถาน ีสับสนทิศทางเล็กน้อยแตก่็

เดินทางถึงอย่างปลอดภัย มาถึงตอนแจกคียก์าร์ด ตอนแรกคิดว่าอาจจะได้นอนเป็นคู่ 

แต่กลับได้นอนห้องละ่1คน ทั้งๆที่ห้องน้ันเปน็ห้องส้าหรับ 2 คน ดใีจมาก เริ่มเครยีด

เลยว่าทางโครงการเลีย้งดีขนาดนี้จะมาท้าให้งบประมานเขาเสียเปล่ามั๊ย5555 ด้วย

ความที่มืดแลว้และหิวข้าว จึงชวนเพ่ือนเดินหาของกินและส้ารวจพื้นที่ไปด้วย แล้วจึง

กลับห้องพักผ่อน 

 

วันจันทร์ที1่7 ตุลาคม 2559 

เช้าวันแรก นัดหมายกนัตอน10.55 น. พอตื่นอาบน้้าแต่งตวัลงไปทานอาหาร

เช้าก็พบวา่ ฝนตก...ไม่นะเช้าวันแรกที่ญ่ีปุ่นมันควรจะสดใสสิ 55555 อาหารเช้าที่

โรงแรมเป็นบุพเฟ่ต์ มอีาหารหลากหลายอยา่ง พอทานเสร็จ ถึงเวลาออกไปที่สถาน ี

วันนี้เดินทางไปที่ฮอนโจบุไซคัง เป็นสาขาทีอ่ยู่แถวๆโตเกียวสกายทรี จากสถานี

รถไฟเดินไปฮอนโจบุไซคัง (Honjo Busai-kan) สามารถมองเห็นโตเกียวสกายทรีได้

ระหว่างทางเดิน ภายในฮอนโจบุไซคังมีของเล่นเยอะเลย จริงๆมันคือพวกสตมีูเลเตอร์ 

มีเกมส์ตู,้ เกมส์ดับไฟให้เด็กๆฝึกกันด้วย ส้าหรับเราเมื่อไปถึงก็ได้เข้าห้องฉายหนังได้

ดูเกี่ยวกับภัยพิบัตทิี่เคยเกิดขึ้นในประเทศญีปุ่่น แตล่ะเหตกุารณ์หนักหนาเลยแหละ  

แล้วก็ไดล้องเล่นเครื่องจ้าลองแผ่นดินไหว และลองปิดประตูที่น้้าทว่ม และได้ความรู้



เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญ่ีปุ่นมาเล็กน้อย หลังจากนั้นก็เดินไปอีอ้อน

มอลลแ์ถวๆสถาน ีเพ่ือทานอาหารเท่ียง 

 ซึ่งที่ฟูด๊คอร์ตนั้นร้านอาหารก็พบได้ในไทยแทบทุกร้าน หลังจากนั้นเดินทาง

ไปยังส้านักงานของ JTECS คุยเรื่องประกนัอุบัติเหตุและรับเบี้ยเลี้ยง จากนั้นจึง

เดินทางกลบัโรงแรม แต่จะแยกไปเท่ียวเองก็ได้  

เราอยากไปอากิฮะบาระจึงแยกไปที่นั่น เดินเล่นและ

ซื้อขนมทาน  

 

 
 

 

 

 

 

วันอังคารที ่18 ตุลาคม 2559 

 วันที ่2 ตื่นเช้ากว่าวันแรก อาหารเช้า

เปลี่ยนบางรายการแตโ่ดยรวมก็

เหมือนเดิม วันน้ีไปสถาบันเทคโนโลยี

จิบะ (Chiba Institute of Technology / CIT) โดยทาง CIT เป็น MOU กับ TNI  

เป็นการทวัร์สถาบันฯและแนะน้าเกีย่วกับ

ผลงานทางเทคโนโลยขีองสถาบันฯ ที่สถาบนัจิบะ

ไฮโซมาก ตึกใหญ่ๆหลายตึกเลย มีชั้นใต้ดนิด้วย 

เครื่องจักรที่ใช้ในการเรียนการสอนกท็ันสมยั 

ผลงานทางเทคโนโลยทีี่น่าสนใจเยอะเลย อาหารที่

โรงอาหารก็คุ้มค่ามาก มีความเป็นแหล่งพลังงาน 

ถูกและดีจริงๆ  

เมื่อทานเสร็จก็นั่งรถไฟไปที่บริษัทโทเรย์

(TORAY Co., Ltd) โทเรย์เป็นบริษทัท้าเกีย่วกับสิ่งทอ ผลิตเส้นใยฮีทเทค (HEAT 



TECH) ให้กับยูนิโคล ่(UNIQLO) มีสาขาและโรงงานในไทย มีการพัฒนาผลติภณัฑ์

ที่ช่วยมนุษย ์เช่น สิ่งทีใ่ช้บ้าบัดน้้า ให้น้้าเสียดื่มได้ ดว้ยเทคโนโลยนีาโนที่จะกรอง

เอาสิ่งสกปรกและแบคทีเรียออกจากน้้า และยังพัฒนาเส้นใยไฟเบอร์เพ่ือใช้ใน

อุสาหกรรมและการกอ่สร้าง เมื่อจบการฟังบรรยายก็ได้แยกย้ายกันเช่นเดียวกับวัน

แรก แต่วันน้ีเราไม่ไดไ้ปคนเดียว นั่งรถไฟใต้ดินไปชิบยุะกับเพื่อนอีก 1 คน ไปลอง

ข้ามทางม้าลายที ่5 แยก และเดินดูของพักหนึ่ง รู้สึกขาหมดแรงมากๆทั้งๆที่เพิ่งจะ

18.00 น. จึงตัดสินใจกลับห้อง จนเวลาประมาน 21.00 น.กว่าๆ ความหิวเข้าเล่นงาน

จึงพาตัวเองออกจากโรงแรมเดินหาข้าวกิน แล้วจึงกลับโรงแรมอาบน้้านอน 

 

วันพุธที ่19 ตุลาคม 2559 

 วันที ่3 วันนี้ต้องตื่นเชา้มากๆ เพราะต้องรีบไปขึ้นรถไฟให้ทันเวลา 8.20 น. แต่

เมื่อไปถึงสถานีโตเกยีวกถ็ึงก่อนเวลารถไฟ ได้ซื้ออาหารเชา้ที่สถานี คนเยอะมาก 

อาหารราคาถือว่าค่อนข้างสูงแตก่็เป็นอาหารหน้าตาดีๆน่าทาน คิดว่าทางโครงการ

น่าจะจองขบวนที่เซ็นไดไม่ทัน จึงได้น่ังของฮอกไกโดแทน เมื่อขึน้รถไฟไปแล้ว จะ

จอดที่อุเอโนะอีกทีหนึง่ซึ่งมีประกาศว่ารถไฟขัดข้อง ยังบอกเวลาออกที่แน่นอนไม่ได ้

แล้วก็ขอโทษผูโ้ดยสารเป็นระยะๆ จนผ่านไปเกือบ 1 ชม. ก็ออกเดินทาง เมื่อไปถึง

สถานีเซ็นไดก็ต้องน่ังลอคอลรถไฟออกมายงัอิชิโนมากิ ค่อนข้างนานอยู่เมื่อถึงก็หา

อาหารกลางวันทานจากร้านสะดวกซื้อ คาดว่าเพราะรถไฟดีเลย ์จงึท้าให้ตารางคาด

เคลื่อน ท้าให้ไม่ได้เดนิชมเมือง ทางผู้ประสานงานคุณซาไก จงึตดิต่อรถแทก็ซี่ให้ไป

ส่งที่โรงงาน Kinoya Ishinomaki Suisan .Inc โรงงานคโินะยะเปน็โรงงานผลิดปลา

กระป๋องที่ตั้งอยู่ห่างจากชายฝังทะเลเพียงไมก่ี่ร้อยเมตร เป็นอีกสถานท่ีหนึ่งซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากสึนามิครั้งใหญ่เมื่อปี 2011 วิทยากรในการบรรยาย คือผู้จัดการที่

ท้างานที่โรงงานนีไ้ด้เล่าถึงประวัติโรงงานและก็เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้หลังเหตุการณภ์ัย

พิบัติ และเปิดโอกาสให้ทางพวกเราถามค้าถามที่สงสัย เมื่อจบการบรรยายทาง

โรงงานได้มอบสินค้าให้ลองทานเป็นที่ระลกึเป็นปลากระป๋องของโรงงานนั่นเอง

(จนถึงตอนน้ียังไม่ได้เปิดมาชิม) ในการเดินทางกลบัน้ันค่อนข้างเร่งรีบ เพราะอชิิโนะ

มากิกบัเซ็นไดอยู่ไกลกันมากพอสมควร จึงได้น่ังแท็กซี่ไปที่สถานีอิชิโนะมากิและขึ้น



ขบวนรถดว่นไปยังเซน็ได เพ่ือขึ้นชินคันเซน็กลับโตเกยีว ถึงโรงแรมประมาน 20.30

น. อาหารเย็นซื้อข้าวจากร้านสะดวกซื้อที่สถานีเซ็นไดทานบนชนิคันเซ็นเรียบร้อย  

 วันนี้รู้สึกได้พักเท้าพักขาอย่างเต็มที ่(นอนเต็มที่ด้วย) จึงได้นัดกนักับเพื่อนๆ

หลายคนเดินจากโรงแรมไปยังโตเกียวสกายทร ี

แต่เมื่อเดินไปถึงก็เลย 22.00 น. ซึ่งตึกปดิแลว้ท้า

ให้ไม่ได้ขึ้นไป นั่งเล่นอยู่แถวๆนั้นจนเวลาประ

มานเกือบ 23.30 จึงกลับ แต่ขากลับพีคมากเพราะ

ไม่อยากเดินกลับแลว้ ที่สกายทีม่ีสถานรีถไฟใต้ดิน

กับรถไฟเอกชน เลือกนั่งรถไฟเอกชนเพราะไปลง

แถวโรงแรมได้เลย แต่เพราะไม่เคยขึ้นกันมาก่อน 

และไม่คุ้นทางและสถานี ท้าให้ลงผิดสถานี ด้วย

ความทีช่ื่อสถานีคล้ายกันมา แตย่ังโชคดีที่ขบวนที่

เพ่ิงลงมานั้นไม่ใชข่บวนสุดท้ายของวันแต่เป็น

ขบวนรองสุดท้าย(55555) จึงรอขบวนสุดทา้ยและ

กลับโรงแรมอย่างปลอดภัย 

 

วันพฤหัสบดีที2่0 ตุลาคม 2559 

 วันที ่4 อาหารเช้าโรงแรม รู้สกึ

คิดถึงมากเลย ไม่ไดก้นิตั้ง 1 วัน

(555555) วันนี้ต้องนั่งรถไปห้าง ตาม

ตารางบอกว่าจะไปกินข้าวเท่ียงที่นั่น 

ตอนแรกก็นั่งรถไฟไปก่อน มกีารเปลี่ยน

ขบวนกลางทาง และตอ้งไปต่อรถบัส เป็น



ครั้งแรกเลยที่จะได้ขึน้รถบัส เมื่อรถบัสมาคุณซาไกก็เป็นคนจัดการเรื่องค่ารถ จริงๆ

แล้วอยากลองจ่ายเงินเอง 

 เผื่อรอบหน้า

อยากนั่งบัสไป

ไหนจะได้นั่ง

เป็น เรานั่งรถ

ไปห้าง AEON 

mall เดินซื้อ

ของนิดหน่อย 

เพราะในใบ

ตารางโนต๊มาว่าอย่าพยายามให้สัมภาระเยอะ แล้วจึง

ไปกินข้าวกลางวัน ซึ่งข้าวเช้ายังไม่ย่อยเลยแหละ เลย

ไม่รู้จะกินอะไร สุดท้ายก็ตดัสินใจ

สั่ง ดับบรุุชีสสุบาก้า 1 ชิ้น แลว้จึง

นั่งรถออกจากห้างไปยังริวควิคัง 

แต่ต้องเดินไกลพอสมควร ประ

มานเกือบครึ่งชั่วโมงจงึไปถึง 

 ริวคิวคังทีว่่ากค็ือสถานที่ระบาย

น้้า เพราะเมื่อก่อนหลายๆที่เป็นที่

แอ่งกระทะ เวลาฝนตกจึงเกิดน้้า

ท่วมบ่อย ทางญ่ีปุ่นจึงสร้างแท้งค์

เก็บน้้าตามบริเวณที่น้า้ท่วมบ่อยๆ

แล้วปล่อยมายังทีแ่ห่งนี้ เป็นระบบ

จัดการน้้าท่ีดีมาก เพราะเป็นแท้งค์ขนาดใหญ่ใช้งานได้จริง ตอนแรกเขาให้ดูวีดโีอ

ความเป็นมาของการสร้างที่น่ี และมีเจ้าหน้าที่มาพูดแนะน้าเพิ่มเตมิ แล้วก็น้าลงไปยัง

แท้งค์ เมื่อสิ้นสุดการทวัร ์ก็เดินกลับไปยังป้ายรถบัส แลว้นั่งรถไฟกลับโรงแรม 
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วันที ่5 อาหารเช้าโรงแรมเช่นเคย เดินทางไปโตเกียวบิก๊ไซต์ (Tokyo 

BigSite) ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานต่างๆ จากโรงแรมไปยังโตเกยีวบิก๊ไซตซ์ึ่งอยูโ่อไดบะ

นั้นค่อนข้างนาน นั่งรถไฟที่เป็นของเอกชนไปค่อนข้างนาน (Tobu Line) และต้องต่อ

รถไฟอีกสายหน่ึง ขบวนรถไฟเอกชนไม่มีคนขับ ถ้านั่งหัวขบวนหรือท้ายขบวนก็

สามารถเห็นวิวกว้างๆได้ เมื่อไปถึงก็ลงทะเบียนเข้างาน RISCON (Security and 

Safety Trade Expo ) และเดินดูงาน คล้ายๆงาน Expo ที่ไทย แต่เทคโนโลยีที่น้ามา

แสดงล้้าสมัยมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย มีบูทที่น่าสนใจมากมาย (ตอนน้ีอยู่ไทยก็ดูอยู่

ว่าเขาจัดทกุปรีึปล่าวเพราะว่าอยากไปดูงานอีก) เดินดูงานจนเลยอาหารกลางวันเลย

ไม่ได้ทานอาหารกลางวัน ตอนบ่ายๆเดินทางไปยังกลางเมืองจ้าสถานีท่ีชดัเจนไม่ได้ 

คาดว่าทางผู้สนับสนุนน่าจะท้าการเช่าห้องประชมุไว้ เพ่ือท้าการปดิโครงการ ในตอน

นั้นต้องออกมาพูดสรุปความประทับใจและรบัใบประกาศนียบัตร ทุกคนต้องออกไปพูด 

เมื่อเสร็จแลว้กแ็ยกย้ายกันไปเที่ยว เพราะเป็นวันสุดท้ายแลว้เรานัง่รถไฟไปซื้อของ

ฝาก ซึ่งทีบ่้านกร็ีเควสมา เลยต้องแยกกับคนอื่น(อีกแล้ว555) เมื่อท้าเควสของทาง



บ้านเสร็จก็น้าของฝากไปเก็บและเปลี่ยนเสือ้ผ้า แลว้จึงออกมาที่อากิฮะบาระ(อีกแล้ว) 

เพราะไม่รู้จะไปที่ไหนดี อยู่ดงกี้โฮเตจ้น 4 ทุม่กว่า แล้วจงึคิดจะกลบัโรงแรม แตก่็แวะ

สถานีก่อนจะถึงสถานทีี่โรงแรม เดินเล่นแถวนั้นซักพกักต็ัดสินใจเดินกลับจากสถานี

นั้นไปถึงโรงแรม เวลาตอนน้ันประมานเกือบ 5 ทุ่ม ทางค่อนข้างเปลี่ยวเพราะถนนที่

นูน้รถน้อย เดินชลิๆไปเรื่อยๆกถ็ึงโรงแรม จดักระเป๋าและอาบน้้านอนตอนตี 2 
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บินไฟลท์เช้ามาก 11.30 น. จึงต้องตื่นไปสนามบินแต่เชา้ ตื่นต ี5 มาเพ่ือเช็ค

กระเป๋ารอบสุดท้าย แต่ก็ยังมีเวลาให้ทานอาหารเช้าครั้งสดุท้ายที่โรงแรมอยู ่ในวัน

นัน้คิดว่าคงคิดถึงไข่หวานกับสลัดมันฝรั่งที่น่ีมากๆแน่นอน(และจริงๆด้วย5555) ทาง

พวกเราไดท้้าสมุดภาพเมมโมรี ่และเขยีนความรู้สกึต่อคณุซาไกกัน เมื่อไปถึง

สนามบินเช็คอินเสร็จ ก็ได้มอบให้คุณซาไก เธอดูซาบซึ้งมาก ร้องไห้เลยแหละ เป็น

ช่วงเวลาที่น่าประทับใจช่วงหนึ่งเลย หลายๆคนก็ร้องไห้ที่ต้องจากกับคุณซาไก เพราะ

เธอดูแลพวกเราดมีาก เหมือนเป็นแม่ลกูเลย ต้องตื่นแต่เช้าเพ่ือมารบัพวกเราไปที่ต่างๆ

ตามตารางทกุวัน เมื่อจบตารางในแตล่่ะวันเธอก็นั่งรถไปส่งทุกคนที่ต้องการกลับ

โรงแรม และตลอดการเดินทางก็เป็นจัดการกดตัว๋และคอยบอกสถานีต่อรถ ฯลฯ 

 



หลังจากร่้าลากันเสรจ็ ก็เข้าเกตมาช็อปปิ้งกนั เมื่อขึ้นเครื่องเราก็นัง่ริมหน้าต่าง

อีกแล้ว ข้างๆเป็นรุ่นพ่ีที่มาด้วยกัน ภาพสุดทา้ยที่สนามบินฮาเนดะคือก่อนเครื่องขึ้น 

แล้วเรากต็ื่นมาอกีทีอยู่บนฟ้าแล้ว(เปิดวาร์ป) 

 เรานอนหลับตลอดทางเลย โดยที่พ่ีซัน(ที่นั่งข้างๆ) ปลกุเราทกุครั้งที่มีอาหาร

และของว่าง เราเองกต็ื่นมารีบกินรีบนอนตอ่(55555) ไอศกรมีรสพุดดิ้งอร่อยมาก เมื่อ

ถึงสนามบินสุวรรณภมูิก็รอกระเป๋าและกลวัๆศุลกากร แต่กผ็่านมาได้ด้วยดีไมโ่ดนสุ่ม

ตรวจ(เย)่ วันนี้ที่บ้านไปงานบุญกันไม่มีใครมารับ เพ่ือนสนิทในกลุ่มจึงอาสามารับ 

และกลบัถึงบ้านอย่างปลอดภัย
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