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วันแรกของการเดินทางคือตอนกลางคืนของวันที่ 28 กุมภาพันธ ์ถึงญ่ีปุ่นเวลา

ประมาณตีสามกวา่ๆ กอ่นที่พวกเราต้องต่อเครื่องไปสนามบิน Komatsu Airport ตอน

เจ็ดโมง เมื่อเราเดินทางมาถึง Komatsu Airport ก็พบกับ Sakamoto sensei และ

นักศึกษาของ Kanazawa Institute of Technology อีกสิบคน มารอรับพวกเรากับ

คณะนักเรียนและครูคนเวียดนามที่สนามบิน ก่อนที ่Sakamoto sensei จะพาพวกเรา

เดินทางไปยัง Kanazawa Institute of Technology กจิกรรมที่พวกเราได้ท าวันแรก

คือ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาของ KIT และกจิกรรมการละลายพฤติกรรม เพ่ือท าให้

ทุกคนมีการกล้าแสดงออก กล้าที่จะแสดง 

 



ความคิดเห็น และกล้าที่จะพูดคุยกัน ถึงแมว้า่จะมีอุปสรรคทางดา้นภาษากต็าม เช่น 

บางคนพูดญี่ปุ่นไม่ค่อยได้ ก็จะพูดภาษาอังกฤษแทน บางคนพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อย

ได้ ก็จะพูดภาษาญ่ีปุ่น แล้วก็มีการ Translate ให้เพ่ือนๆ ซึ่งน่ีเป็นจุดท่ีส าคัญมาก 

อาจจะเป็นจุดประสงคข์องโครงการนี ้ทีต่้องการสอนให้เด็กทกุคนที่เข้าร่วมโครงการ 

คิดถึงการแก้ปัญหาทีก่ าลังเกิดขึ้นต่อสถานการณ์ตรงหน้า กิจกรรมของวันแรกนั้น ยัง

ไม่มีอะไรมากนัก เหมอืนต้องการเน้นให้นักศึกษาจากทั้งสามสถาบัน ท าความสนิท

สนมกันก่อน  

 

 

จากนั้นวันที่สอง sensei ได้พานักศกึษาทกุคนที่เข้าร่วมโครงการ เดินทางไป

พบกับอธิการบดีของ Kanazawa Institute of Technology ซึ่งบรรยากาศการ

ต้อนรับนั้น อบอุ่นมากๆ ท าให้พวกเรารู้สกึอุน่ใจได้ หลังจากนั้น กม็ีการพาพวกเรา

เดินชมบรรยากาศโดยรอบของสถาบัน และจุดที่เป็นที่น่าสนใจของที่น่ี นั่นก็คือ

ห้องสมุด เพราะห้องสมุดที่นี่ใหญ่มาก มีหลายชั้น และมีเครื่องอ านวยความสะดวก

มากมาย ท าให้พวกเราตื่นเต้นมากๆ หลังจากนั้น ในวันเดยีวกัน sensei ก็ได้จัดคอร์ส 

การเรียนภาษาญ่ีปุ่นแบบเบื้องต้นให้กับพวกเราเกี่ยวกับการทักทาย และแนะน าให้รู้

ว่าบริษัทของญ่ีปุ่นเค้ามีนโยบายทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพเป็นอย่างไร ซึ่ง

เป็นประโยชน์อย่างมาก จากนั้นเวลาว่างเหลอืเกือบสามชัว่โมง sensei จึงพาพวกเรา

ทั้งนักศึกษาไทยและเวียดนามไปเดินเล่นและซื้อของฝากกัน ก่อนจะพาพวกเราทาน

อาหารค่ าที่ห้างน้ันแลว้เดินทางกลับโรงแรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่สามของโปรแกรม เป็นวันที่พวกเราทั้งสามสถาบันต้องแบ่งกลุ่มกัน เพ่ือคุย

กันว่าบริษัทที่ทางมหาวิทยาลัยเลือกมาให้นัน้ มีกลยุทธแ์ละวิธกีารท างานอย่างไร มี

วัตถุประสงค์เพื่ออะไร ซึ่งการท างานก็จะท างานกันเป็นคู่ๆ ต้องช่วยกันหาค าตอบ 

จากเว็บไซต์ของบริษทั ซึ่งจะมีเวลาจ ากัด กอ่นที่เราจะได้เดินทางไปบริษัทจริงในช่วง

บ่าย  ซึ่งบริษัทที่พวกเราได้เดินไปเยี่ยมชมสถานท่ีจริงคือ Fukui Byora Co., Ltd. 

และ Sodick Co., Ltd. ซึ่งทั้งสองบริษัทจะเป็นบริษัทที่มีความแตกต่างกัน ทางด้าน

วัตถุประสงคข์องผลผลิต ซึ่งพวกเราก็ได้ไปเดินดูระบบการท างานของโรงงานของ

บริษัท ได้สัมผัสกับสถานท่ีจริง บรรยากาศจริง ซึ่งมันเป็นอะไรทีแ่ปลกตามากๆ 

ส าหรับตัวเราเอง จากนั้นพวกเราก็เดินทางกลับ เพราะระยะทางจากบริษัทกลับ

โรงแรมใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดยีว ราวๆชัว่โมงนึง แต่วันน้ีเรามีนัดทานอาหารเย็นที ่

Okonomiyaki Restaurant ใกล้ๆกับโรงแรม ซึ่งเป็นอะไรที่พิเศษมากๆ เพราะตวัเรา

เองไม่เคยกินอาหารญีปุ่่นแบบน้ีมาก่อน  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วันถัดมาของโปรแกรม ยังเป็นอีกวันที่พวกเราต้องเดินทางไปโรงงาน แตว่ันนี้

เป็นวันที่พิเศษ เพราะว่าพวกเราต้องเดินทางไปยัง MORIHACHI Factory เป็น

โรงงานท าขนมเก่าแกข่องเมือง Kanazawa ซึ่งขนมน้ีเป็นขนมที่เป็นเอกลกัษณ์ของ

เมืองน้ี มีการท าขนมสง่ต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้ขนมน้ีมีชื่อเสียงและขึ้นชื่ออยา่งมาก 

ตอนที่พวกเราได้เข้าไปดูโรงงาน พวกเราได้เข้าไปเห็นเครื่องมือท าขนม และกรรมวิธี

ต่างๆ ที่ได้สร้างสรรคม์าเป็นขนมโมริฮาจิ ซึง่โรงงานจะมกีารตรวจเช็คคุณภาพขั้นสูง 

และมคีวามละเอียด มคีวามประณตีในแตล่ะขั้นตอน หลังจากนั้นพวกเราก็เดินทาง

ออกจากโรงงาน เพ่ือไปยังร้าน MORIHACHI SHOP ร้านท่ีขายขนมโมริฮาจ ิและมี

คาเฟ่ให้นั่งทานขนมคู่กับชาขึ้นชื่อของที่นี่ นอกจากนั้น ที่รา้นน้ียงัมีห้องไว้ส าหรับท า

ขนมและพิพิธภณัฑ์เกีย่วกับประวัตกิารท าขนมอีกด้วย  พวกเราเดนิดูพิพิธภัณฑท์ี่อยู่

บริเวณชั้นสองของร้านเสร็จ sensei ก็พามานั่งกินขนมและน้ าชา เพ่ือจะได้มี



ประสบการณ์ตรงกับการกินขนมของที่น่ี จากนั้น sensei ก็พาพวกเราเดินชมรอบๆ 

เมือง ผ่านสถานท่ีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ วัด พิพิธภัณฑ์ และสวนสาธารณะ 

พวกเราเดินไปเรื่อยๆ ผ่านไปจนกลับมาถึงโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 5 ของโปรแกรม ก็ยังเป็นอีกวันที่พวกเราต้องอยูก่ับร้านขนมโมริฮาจ ิ

กิจกรรมสองวันทีผ่่านมาค่อนข้างเป็นกิจกรรมที่สบายๆ เพราะเป็นช่วงวันหยดุสุด

สัปดาห์ วันนี้พวกเราเดินเท้าไปยังร้านโมริฮาจิ เพ่ือท ากิจกรรมทีร่า้น แตร่ะหวา่งทาง

ที่จะเดินทางไปน้ัน  sensei ก็ได้พาพวกเราเดินชมหมู่บ้านซามูไรเก่าแก ่ก่อนจะ

เดินทางไปถึงร้าน พวกเราได้เดินดขูองฝาก และซื้อของฝากกันอย่างสนุกสนาน 

พร้อมกับไดร้ับความรูเ้ล็กๆน้อยๆ เกีย่วกับประวตัิของท่ีนี ่วันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างสนกุ 

แต่เมื่อยล้าแบบสดุๆ สาเหตุนั้นเน่ืองมาจากการเดินเท่ียวรอบเมืองทั้งสองวันติดทีผ่่าน

มา แต่กถ็ือเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 

 

 

วันที่ 6 ของโปรแกรมนี้เป็นวันที่พวกเรานักศึกษาทั้งสามสถาบัน ต้องมาระดม

ความคิดกันว่า หลังจากที่ไปศึกษาดูงานจากร้านขนมโมริฮาจแิลว้ ปัญหาของร้านค้า

นั้นคืออะไร พวกเราทกุคนต้องชว่ยกันคิดและหลังจากที่ค้นพบปญัหาแล้ว พวกเราก็

ต้องมาคิดค้นกันอีกวา่ จะหาทางแก้ไขปัญหากันได้อย่างไร  



 

 

วันถัดมาคือวันที ่7 เป็นวันที่พวกเราต้องต่อยอดว่าหลงัจากทีค่ิดเมื่อวานว่า จะ

แก้ไขปัญหาเรื่องน้ียังไง จากนั้นพวกเรากต็อ้งช่วยกันสรุปยอดว่า ในทีม 4-6 คนนี้ จะ

เลือกเอาวิธีไหนเป็นวธิีที่จะแก้ไขปัญหา ซึ่งวันนี้ทั้งวันรวมไปถึงเมื่อวาน พวกเราแทบ

จะหมกตวัอยู่ที่มหาวิทยาลยั และระดมสมองกันอย่างหนักเพ่ือเตรยีมตัวส าหรับการ

คิดถึงปัญหา วิธีการแก้ไข และเตรยีมตวัน าเสนอในวันรุ่งขึ้น หลังจากทีก่ลุ่มเราสรุป

ได้ว่าเลือกเอาวิธีการไหนในการแก้ไขปัญหา ทีมของเราก็ได้แบ่งหน้าท่ีให้แต่ละคน

ไปท าหน้าท่ีของตัวเอง หลังจากที่จะถึงเวลารถบัสมา พวกเราต้องรีบท าเวลาไปให้ทัน

รถเท่ียวเย็น เพ่ือน่ังกลับโรงแรม 

 

วันเกือบสุดท้ายของโปรแกรมเป็นวันที่ค่อนข้างมีความกดดันและให้ความรู้สกึ

ตื่นเต้น เพราะเราต้องน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ ให้กับอธิการบดขีอง

มหาวิทยาลัยพร้อมคณะและหัวหน้าทีมจากร้านขนมโมริฮาจ ิพวกเราได้น าเสนอและ

แลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับทุกท่านอย่างสนุกสนาน ความตึงเครยีดจากตอนแรกก็ได้

คลายลง เมื่อถึงเวลาทา่นอธิการบดกี็ไดก้ล่าวปิดโปรแกรม SAKURA Science ณ 

ที่นี่เลย ถือเป็นว่าเป็นตอนที่ประทับใจมาก หลังจากนั้น ก็มกีารกล่าวอ าลาและพูด

ความรู้สกึของทุกๆคน ที่ได้มาเข้าร่วมโปรแกรมนี ้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจมาก 

ที่พวกเราจากสามสถาบันที่ได้ปรับตวั มาอยูด่้วยกันภายในระยะเวลาอาทิตย์นึง เกิด

เป็นความสัมพันธ์ที่เปน็ขั้วบวกได้อย่างไม่ยาก หลังจากที่มีการจบกิจกรรม Farewell 



Party พวกเราก็มกีารเลี้ยงฉลองเล็กๆน้อยๆ ที่ร้านซชูิแถวมหาวิทยาลยั หลงัจากนั้น 

พวกเราทุกคนก็ต้องกล่าวอ าลากัน เพราะวนัรุ่งขึ้นพวกเราก็จะเดนิทางกลบัประเทศ

ไทยแล้ว 

 

 

วันสุดท้ายของการอยูท่ี่ญ่ีปุ่น เป็นวันที่พวกเราจะได้ไปชมพิพิธภณัฑ์ และเดิน

เท่ียวเล่นในเมืองโตเกยีว ซึ่งพวกเราออกเดนิทางจาก Kanazawa ตั้งแต่เช้ามืดเพ่ือ

นั่งเครื่องมา Tokyo หลังจากที่เครื่องลง พวกเราก็เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตรแ์ละใช้เวลากว่าสามชั่วโมงในการเดินชมภายในนั้น ก่อนที่จะเดินทาง

ต่อไปยังชิบยู่า สถานที่ที่เป็นแหล่งชอปปิ้งขึน้ชื่อของประเทศ พวกเราใช้เวลา

ประมาณสามชั่วโมงในการเดินเล่นอยู่ในชบิูย่า ก่อนจะเดินทางกลับมาทานข้าวที่

สนามบิน และรอขึ้นเครื่องกลับ เป็นการเดินทางที่เหนื่อยแต่สนกุมาก เป็น



ประสบการณ์ที่คุ้มแสนคุ้ม เรยีกไดว้่านี่เป็นประสบการณ์การเดินทางครั้งใหม่ ที่

เปลี่ยนความคิดของเราไปอย่างสิ้นเชิง เพราะโลกของเราได้เปลีย่นไปแล้ว นับตั้งแต่

ตัดสินใจเข้ารว่มโปรแกรมนี ้

 

 


