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Sakura Science – JTECS Program (Natural Disaster) 

SUNDAY 16TH OCTOBER 2016 

 ช่วงเชา้วนัอาทติยไ์ดอ้อกเดนิทางไปยงัสนามบนิสุวรรณภมู ิเพื่อไปเจอกบัอาจารยแ์ละเพื่อนๆทีร่ว่ม
เดนิทางเวลา 06:00 และรอเวลาเชค็อนิทีเ่คาน์เตอร ์ซึง่การเดนิทางในครัง้นี้ เดนิทางโดยสายการบนิ JAL 
Airline เทีย่วบนิ JL0708 เครือ่งออกเวลา 08:10 และไปถงึสนามบนินารติะเวลา 16:25 ตามเวลาทอ้งถิน่ 
เมือ่ไปถงึประเทศญีปุ่่นกจ็ะมเีจา้หน้าทีจ่าก JTEC คุณซาไก มารอรบั ซึง่เป็นเจา้หน้าทีท่ีช่่วยดแูลการใชช้วีติ
ทีญ่ีปุ่น่ในครัง้น้ี หลงัจากจดัการธุระต่างๆทีส่นามบนิเรยีบรอ้ยแลว้ กไ็ดเ้ดนิทางไปยงัโรงแรมทีพ่กัโดยรถไฟ 
สถานทีพ่กัในครัง้นี้คอื Hotel Mystays Kameido ในเมอืงโตเกยีว โดยออกจากสถานีในเวลาประมาณ 81:00 
เพื่อนัง่รถไฟไปเพื่อไปยงั Kameido เมือ่ถงึทีห่มายแลว้กจ็ะตอ้งเดนิเทา้ต่อไปยงัโรงแรมซึง่ระยะทางไมไ่กล

จากสถานีมากนกั อากาศในช่วงนี้เยน็สบายและไม่
ค่อยหนาวมาก การเดนิทางเป็นไปแบบสบายๆ ที่
โรงแรมคุณซาไกไดช้่วยจดัการเรือ่งเชค็อนิต่างๆให ้
โดยแต่ละคนจะไดร้บัคยีก์ารด์หอ้งเป็นของตนเอง
และบตัรรบัประทานอาหารเชา้ ภายในหอ้งขนาดไม่
ใหญ่มากนกัแต่มเีครือ่งอ านวยความสะดวกครบครนั 
ซึง่สะดวกสบายต่อการอาศยัเป็นอย่างมาก 

 

MONDAY 17TH OCTOBER 2016 

 เชา้วนัจนัทรเ์วลา 08:00 ไดล้งมารบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม ซึง่สถานทีท่ีจ่ะไป
ในวนัน้ีคอื ศูนยฝึ์กป้องกนัภยั Honjo Bousai-kan เพื่อ
เรยีบรูแ้ละศกึษาเกีย่วกบัภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละวธิี
ป้องกนัตวัเมือ่เผชญิกบัสถานการณ์จรงิ โดยไดอ้อก
เดนิทางเวลา 10:30 อากาศในวนัน้ีมลีมเยน็และมฝีน
ตกตลอดตัง้แต่เชา้ ทุกคนตอ้งกางร่มขณะเดนิไปยงั
สถานีเพื่อนัง่รถไฟไปยงัทีห่มาย หลงัจากนัน้จงึเดนิเทา้
ต่อไปจนถงึศูนยฝึ์กป้องกนัภยั ซึง่ไมไ่กลจากสถานี
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มากนกั แต่ละคนจะไดร้บับตัรเขา้ชมคนละหน่ึงใบ ทุกๆคนไดน้ ากระเป๋าไปเกบ็ไวใ้นลอ็คเกอรเ์พื่อความ
สะดวกสบายในการเยีย่มชม         

 เริม่จากการไปชมภาพยนตรเ์กีย่วกบัภยัสนึามทิีเ่กดิขึน้ทีญ่ีปุ่น่บ่อยครัง้ ท าใหไ้ดท้ราบทัง้สาเหตุและ
ผลกระทบจากความเสยีหายทีไ่ดร้บั จากนัน้จงึไดไ้ปฟงับรรยายเกีย่วกบัเรือ่งอุทกภยั รวมถงึไดท้ดลองการ
ดนัประตูจากแรงดนัน ้าทีร่ะดบัต่างๆ ทีต่อ้งอาศยัแรงเป็นอยา่งมาก และสถานทีสุ่ดทา้ยคอืการจ าลองสภาวะ
แผ่นดนิไหวทีแ่รงสัน่สะเทอืน 7 รกิเตอร ์ท าใหไ้ด้ทราบทกัษะการเอาตวัรอดในเบือ้งตน้ และสิง่จ าเป็นที่
จะตอ้งปฏบิตัเิมื่ออยูใ่นเหตุการณ์แผ่นดนิไหวจรงิๆ 

หลงัจากนัน้ไดแ้วะรบัประทานอาหารกลางวนัทีห่า้งสรรพสนิคา้ แลว้จงึไปยงัออฟฟิสของ JTEC เพื่อ
พดูคุยเกีย่วกบัเรือ่งเอกสาร นดัหมายก าหนดการต่างๆ และรบัเงนิเบีย้เลีย้ง ซึง่หลงัจากเสรจ็ตาม
ก าหนดการเรยีบรอ้ยแลว้ เนื่องจากมเีวลาเหลอื จงึมโีอกาสไปเทีย่วทีย่า่นอุเอโนะ ไดเ้ดนิดขูองตามรา้นคา้
ต่างๆ แวะซือ้ของฝาก ทานอาหารเยน็รว่มกบัเพื่อนๆ แลว้จงึกลบัโรงแรมดว้ยรถไฟ  

 

TUESDAY 18TH OCTOBER 2016 

หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้แลว้ ไดอ้อกเดนิทางจากโรงแรมเวลา 08:45 เพื่อไปยงั Chiba 
Institute of Technology หรอืสถาบนัชบิะ เมือ่ไปถงึกไ็ดเ้ดนิชมรอบๆสถาบนักบัอาจารยข์องสถาบนั โดยมี
พีน่กัศกึษาคนไทยทีเ่รยีนอยูท่ีน่ี่ช่วยดแูล อธบิายและแนะน าสถานทีส่ าคญัต่างๆให ้นอกจากนี้ยงัไดไ้ปชม
ผลงานประดษิฐห์ลายๆอยา่ง ทีอ่อกแบบโดยนกัศกึษา เช่น หุ่นยนตก์ูภ้ยั 
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หลงัจากนัน้จงึไดไ้ปเยีย่มชมหอ้งปฏบิตักิารของทางสถาบนั ท าใหไ้ดเ้หน็การท างานของเครือ่งตดั
ดว้ยแรงดนัน ้า และเครือ่งตดัดว้ยเลเซอร ์ต่อไปจงึเป็นการฟงับรรยายจากอาจารยข์องสถาบนัในเรือ่ง
เกีย่วกบัหุ่นยนต ์พรอ้มกบัพาไปเยีย่มชมหุ่นยนตข์องจรงิ ท าใหไ้ดร้บัความรูเ้กีย่วกบัหุ่นยนตก์ูภ้ยัทีม่ ี
ประโยชน์มากหากเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตขิึน้ จากนัน้จงึไดไ้ปรบัประทานอาหารกลางวนัทีโ่รงอาหารของ
สถาบนั พรอ้มทัง้ไดข้ึน้ไปดูววิทวิทศัน์ของเมอืงจากชัน้บนสุดของตกึ เพื่อถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ 

และสถานทีต่่อไปทีไ่ดเ้ดนิทางไปกค็อืบรษิทั Toray Co., Ltd. ทางบรษิทัไดเ้ริม่การบรรยายจากการ
แนะน าบรษิทั รวมถงึเรือ่งราวของเทคโนโลยเีสน้ใยทีบ่รษิทัไดพ้ฒันาขึน้ เพื่อใชส้ าหรบัการกรองน ้าทีส่กปรก
ใหส้ามารถดื่มไดใ้นตอนทีเ่กดิภยัพบิตั ิโดยมโีอกาสไดช้มและรว่มท าการทดลอง ท าใหเ้หน็ประสทิธภิาพของ
เสน้ใยทีส่ามารถกรองน ้าออกมาโดยไรส้ิง่เจอืปนต่างๆ ทีค่าดว่าจะสามารถใชไ้ดจ้รงิในอนาคต ซึง่นับว่าเป็น
ความรูท้ีม่ปีระโยชน์มากๆ หลงัจากจบการบรรยายแลว้ กไ็ดเ้ดนิทางกลบัโรงแรมเพื่อพกัผ่อน 



4 

 

WEDNESDAY 19TH OCTOBER 2016 

 เนื่องจากวนัน้ีจะตอ้งไปทีจ่งัหวดั Sendai ท าใหต้อ้งออกเดนิทางตัง้แต่ 07:00 ซึง่วนันี้จะเดนิทางโดย
รถไฟชนิคนัเซน็ นบัว่าเป็นโอกาสทีด่มีากๆในการมาญีปุ่่นครัง้แรก โดยก่อนหน้าไดแ้วะซือ้แซนวชิและน ้า
จากรา้นสะดวกซือ้ทีส่ถานีเพื่อน าไปทานบนรถไฟ และแต่ละคนจะไดร้บัตัว๋รถไฟทีร่ะบุเลขทีน่ัง่เอาไว้  

 โดยเมือ่เดนิทางมาถงึจงัหวดั Sendai แลว้ กไ็ด้
นัง่รถไฟต่อไปที ่Ishinomaki แต่เนื่องจากรถไฟชนิคนั
เซน็เกดิการดเีลย ์ท าใหม้าถงึทีห่มายชา้กว่าก าหนด จงึ
แวะทานอาหารกลางวนัทีส่ถานี และเดนิทางต่อไปที่
บรษิทั Kinoya Ishinomaki Suisan Inc. ในเวลา
ประมาณ 13:30 ดว้ยรถแทก็ซี ่โดยบรษิทั Kinoya นัน้
เป็นบรษิทัผูผ้ลติปลากระป๋องชัน้น าของประเทศญีปุ่น่ 
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ภายในบรษิทัออกแบบไดท้นัสมยั และตกแต่งไดอ้ย่าง
สวยงาม การฟงับรรยายไดเ้ริม่จากเรือ่งราวในการก่อตัง้
บรษิทัจนกระทัง่ถงึวนัทีป่ระสบภยัสนึาม ิท าใหไ้ดร้บั
ความเสยีหายมหาศาล แต่ถงึอยา่งนัน้บรษิทักฝ็า่ฟนั
อุปสรรคต่างๆทีเ่กดิขึน้และกลบัมาตัง้ตวัไดอ้กีครัง้ ซึง่
นบัว่าเป็นเรือ่งทีน่่าประทบัใจเป็นอยา่งมาก นอกจากนี้

ยงัไดท้ราบถงึขัน้ตอนและความใส่ใจในการผลติ ทีท่ าใหบ้รษิทัยงัคงประสบความส าเรจ็มาจนถงึทุกวนัน้ี 
หลงัจบการบรรยายทางบรษิทักย็งัได้ มอบปลาซาบะกระป๋องเป็นของทีร่ะลกึกบัทุกๆคนอกีดว้ย ระหว่างทาง
นัง่รถกลบัไปยงัสถานี กม็โีอกาสไดถ่้ายรปูววิทวิทศัน์ของเมอืงทีอ่ยูต่ดิทะเล ถอืว่าเป็นสถานทีท่ีบ่รรยากาศดี
มากๆ โดยหลงัจากกลบัไปถงึโรงแรมเพื่อเกบ็ของเรยีบรอ้ยแลว้ กย็งัไดเ้ดนิจากโรงแรมไปยงั Tokyo 
SkyTree โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีไดถ่้ายรปูเล่นและเดนิเทีย่วบรเิวณรอบๆเกบ็บรรยากาศ ก่อนจะนัง่
รถไฟกลบัโรงแรม 
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THURSDAY 20TH OCTOBER 2016 

  เมือ่รบัประทานอาหารเชา้แลว้ กไ็ดอ้อกเดนิทาง
จากโรงแรมเวลา 10:15 เริม่จากการเดนิทางดว้ยรถไฟ 
แลว้จากนัน้จงึไดน้ัง่รถบสัต่อไปยงัหา้งสรรพสนิคา้ 
AEON ในจงัหวดัไซตามะ โดยมเีวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
ส าหรบัทานอาหารกลางวนั และเดนิดรูา้นคา้ต่างๆ เรา
สามารถซือ้ของไดแ้ต่ไมค่วรเป็นของทีม่ขีนาดใหญ่หรอื
หนกัเกนิไป เพราะจะไมส่ะดวกต่อสถานทีท่ีจ่ะตอ้ง
เดนิทางต่อไป เมือ่ถงึเวลานัดหมาย กไ็ดน้ัง่รถบสัไปลงที ่
Showa High School แลว้จงึเดนิเทา้ต่อเพื่อไปยงั The Metropolitan Area Outer Underground Discharge 
Channel สองขา้งทางเดนิส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งหญ้า อากาศมลีมแรงและแดดทีค่่อนขา้งรอ้น 

ตวัตกึของส านกังานจะเป็นสนี ้าตาลมขีนาดใหญ่และกวา้งขวาง เมือ่ไปถงึกไ็ดข้ึน้ไปยงัชัน้ดา้นบนของตกึเพื่อ
รบัชมวดีโีอทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัสถานที ่แต่ละคนจะไดร้บัใบเอกสารและป้ายส าหรบัคลอ้งคอ ถดัจากนัน้กไ็ด้
ไปชมภาพยนตรท์ีห่อ้งอกีหอ้งหนึ่ง ทีน่ี่จะมภีาพฉายออกมาทัง้หมด 3 จอ 
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หลงัจากรบัชมภาพยนตรเ์รยีบรอ้ยแลว้ กจ็ะมวีทิยากรคอยอธบิายขอ้มลูต่างๆใหก้บันกัท่องเทีย่ว 
แลว้จงึพาเดนิออกไปดา้นนอก เพื่อลงไปดอุูโมงคร์ะบายน ้าทีอ่ยูใ่ตด้นิ ระหว่างทีเ่ดนิลงบนัไดนัน้ไมไ่ดร้บั
อนุญาตใหถ่้ายรปู โดยอุโมงคจ์ะอยูล่กึลงไปใตด้นิประมาณ 50 เมตร ขา้งล่างประกอบไปดว้ยเสาหนิใหญ่ๆ
มากมาย ตามพืน้บางทีจ่ะมนี ้านองอยู ่วทิยากรได้บรรยายเกีย่วกบัสถานทีก่่อนจะปล่อยใหน้กัท่องเทีย่วมี
เวลาถ่ายรปูในขอบเขตบรเิวณทีก่ าหนด ซึง่อุโมงคน้ี์ไดส้รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นอุโมงคร์ะบายน ้า และป้องกนัไมใ่ห้
เกดิน ้าท่วมในเมอืง ถอืเป็นทางระบายน ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

 เมือ่เสรจ็จากการเยีย่มชมตามก าหนดการ กย็งัไดไ้ปเทีย่วทีย่า่นชบิยู่า ทีถ่อืเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ของ
โตเกยีว บรรยากาศค่อนขา้งพลุกพล่านและเตม็ไปดว้ยผูค้น มแีหล่งชอ็ปป้ิงของรา้นคา้แบรนดต่์างๆ
มากมาย หลงัจากทีไ่ดใ้ชเ้วลาเดนิเล่นและแวะทานอาหารเยน็เรยีบรอ้ยแลว้ กไ็ดเ้ดนิทางกลบัโรงแรม 
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 FRIDAY 21ST OCTOBER 2016 

เมือ่รบัประทานอาหารเชา้แลว้ กไ็ดอ้อกเดนิทางจากโรงแรมเวลา 08:55 โดยสถานทีท่ีจ่ะไปคอื 
RISCON Security & Safety Trade Expo ซึง่เป็นงานทีร่วบรวมเทคโนโลยต่ีางๆทีน่่าสนใจมากมาย และมผีู้
เขา้ชมงานทีค่่อนขา้งหนาแน่น 

 

ภายในงานไดจ้ดัแบ่งเทคโนโลยอีอกเป็นโซนต่างๆ ซึง่มใีหเ้ดนิเลอืกชมไดอ้ยา่งมากมาย มทีัง้การ
บรรยายและการสาธติใหด้ ูซึง่ลว้นแต่เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์และน่าสนใจเป็นอยา่งมาก โดยส่วนมากจะเป็น
เทคโนโลยทีีค่ดิคน้ขึน้เพื่อแกป้ญัหาจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิซึง่ท าใหไ้ดรู้ว้่าคนญี่ปุน่มคีวามใส่ใจกบั
ปญัหาน้ีเป็นอย่างมาก และมองไปถงึปญัหายบิยอ่ยทีอ่าจจะเกดิขึน้หลงัการเกดิภยัธรรมชาต ิถอืว่าเป็นสิง่
ใหม่ๆ ทีม่คีุณค่าต่อการเรยีนรูเ้ป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากว่าทีน่ี่ไมอ่นุญาตใหถ่้ายภาพได ้จงึไม่มภีาพ
บรรยากาศภายในงานเกบ็ไว ้

หลงัจากดงูานเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ กไ็ดเ้ดนิทางต่อไปยงั CIVIC Center ส าหรบัพธิปิีดในการมาดงูาน
ทีญ่ีปุ่น่ในครัง้น้ี แต่ละคนจะไดพ้ดูเล่าประสบการณ์
ต่างๆ ของตนเอง ความประทบัใจ สถานทีท่ีช่อบใน
ตลอดระยะเวลาทัง้หมดทีผ่่านมาในประเทศญีปุ่น่ 
ใหก้บัเพื่อนๆ อาจารย ์และคุณซาไกฟงั จากนัน้จงึ
ไดร้บัใบประกาศนียบตัรและเขม็กลดั สุดทา้ยแลว้
ทุกคนกไ็ดถ่้ายรปูรว่มกนัเป็นทีร่ะลกึ เป็นอนัถอืว่า
จบพธิปิีดส่งทา้ยอยา่งเป็นทางการ 
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 เวลาทีเ่หลอืกจ็ะเป็นเวลาอสิระส าหรบัไปท่องเทีย่ว โดยสถานทีแ่รกทีไ่ปกค็อืวดัอาซากุสะ 
บรรยากาศโดยรอบนัน้เตม็ไปดว้ยนกัท่องเทีย่วมากมาย มรีา้นขายของต่างๆตลอดสองขา้งทาง เมือ่ฟ้ายิง่
มดื ภายในวดักจ็ะยิง่มคีวามสวยงามมากขึน้ เพราะถูกประดบัไปดว้ยแสงไฟต่างๆ เหมาะแก่การถ่ายรปูเป็น
อยา่งมาก รวมถงึอากาศกด็มีากๆเช่นกนั 

แลว้จากนัน้จงึไดเ้ดนิทางไปทีย่า่นอุเอโนะ เพื่อซือ้ขอฝากและขนมต่างๆ และไปเดนิเทีย่วต่อทีย่า่น
อากฮิาบาระ สุดทา้ยแลว้จงึเดนิทางกลบัโรงแรม เตรยีมเกบ็ของและจดักระเป๋าเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ย เพราะ
จะตอ้งเดนิทางไปสนามบนิตัง้แต่พรุง่นี้เชา้  
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SATURDAY 22ND OCTOBER 2016 

 เมือ่เกบ็ขา้วของทัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้ กไ็ดล้งไปทานอาหารเชา้ ก่อนไป Check-out ทีล่อ็บบี ้
จากนัน้จงึออกเดนิทางจากโรงแรมเวลา 08:00 โดยเดนิทางดว้ยรถไฟไปทีส่นามบนิฮาเนดะ เมือ่ไปถงึกไ็ด้
ไปต่อแถวรอ Check-in และโหลดกระเป๋าทีเ่คาน์เตอรข์อง JAL โดยก่อนทีจ่ะไปรอขึน้เครือ่ง กไ็ดม้อบสมดุ
บนัทกึทีร่วบรวมรปูภาพ และความในใจต่างๆทีทุ่กๆคนรวบรวมและเขยีนบนัทกึไวใ้หก้บัคุณซาไก เพื่อเป็น
สิง่ตอบแทนและแทนค าขอบคุณส าหรบัการดแูลและช่วยเหลอืพวกเราทุกคนตลอดระยะเวลาทีอ่ยูท่ ีญ่ี่ปุน่ 
ทุกๆคนไดถ่้ายรปูรว่มกนัเป็นครัง้สุดทา้ยและบอกลาคุณซาไก หลงัจากนัน้กจ็ะมเีวลาส าหรบัซือ้ของใน Duty 
Free ก่อนขึน้เครือ่ง โดยเครื่องออกเวลา 11:20 และไปถงึสนามบนิสุวรรณภมูเิวลา 15:40 

 การไดไ้ปญี่ปุน่ในครัง้น้ีถอืว่าเป็นโอกาสและประสบการณ์ทีด่มีากๆ นอกจากจะไดร้บัความรูใ้หม่ๆ
มากมายแลว้ทุกๆวนัยงัไปเตม็ความสนุกสนาน หากมโีอกาสกจ็ะกลบัไปทีญ่ีปุ่่นอกีครัง้อยา่งแน่นอน  

 

 

 

 

 

 

 

 


