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นี่เป็นประสบการณ์ครัง้แรกในชวีติที่ไดม้โีอกาสไปประเทศญี่ปุ่น และยงั
ได้รบัทุนการศกึษาไปอีก ตลอด 10 วนันี้ เป็นประสบการณ์ที่ประทบัใจ
มากส าหรับประ เทศนี้  

ก่อนอื่นเลยกไ็ด้ท าการบ้านและเตรยีมตัวถึงการมาที่เมอืงคานาซะวะ 
เป็นช่วงทีย่งัปลายๆ ฤดูหนาวอยู่ส าหรบัตน้เดอืนมนีาคม เตรยีมเสือ้ผา้
มาอย่างด ีฝึกภาษาญี่ปุน่มาเลก็ๆ น้อยใหพ้อใชไ้ดใ้นชวีติประจ าวนั พอ
วนัแรกทีไ่ปถงึ เรากน็ัง่สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ จากสุวรรณภูม ิมา
ต่อเครื่องที ่สนามบนิฮาเนดะ เพื่อไปทีส่นามบนิโคมตัซ ึกจ็ะถงึเมอืงคา
นาซะวะ ได้เจอเพื่อนร่วมการเดินทางของเราด้วยคือ อาจารย์และ
นักศึกษาจาก VJIT ประเทศเวียดนาม พอมาถึงสนามบินโคมัตซึ 

อาจารยแ์ละนกัศกึษาจากสถาบนั Kanazawa Institute of Technology มารอรบั 
หลงัจากทกัทายกนัเรยีบรอ้ย กน็ัง่รถชตัเตอรบ์สั ไปที่สถาบนั เพื่อท ากจิกรรม
แนะน าตวัและละลายพฤตกิรรม เราไดท้ าความรูจ้กักบัเพื่อนๆ ทัง้ชาวเวยีดนาม 
5 คน ชาวไทย 5 คน และชาวญี่ปุ่นอีก 10 คน กิจกรรมที่ให้ท าเพื่อละลาย
พฤติกรรมพวกเรากจ็ะกึ่งวทิยาศาสตรค์อื ใหต่้อเลโก้ตามแบบที่ซ่อนไว้อยู่ ให้
สมาชกิไปดูแลว้มาบอกสมาชกิว่า เลโกต้้นแบบ มลีกัษณะอย่างไร แลว้กลุ่มเรา
โชคดตีรงทีว่่า สมาชกิในกลุ่มเรยีนวศิวกรรมศาสตรก์นัทุกคนเลย โชคดไีป ต่อ
เสรจ็กนัอย่างรวดเรว็ หลงัจากทีไ่ดท้กัทายกนัอย่างอบอุ่น และกนิขา้วกลางวนั
ร่วมกันแล้ว ก็ถึงเวลากลับไปที่โรงแรมเพื่อเก็บกระเป๋าและทานอาหารเย็น 
ส าหรบัวนัแรกนี้ผ่านไปอย่างรวดเรว็ พรอ้มกบัอากาศทีห่นาวเยน็ตลอดทัง้วนั  

วนัทีส่องนี้ กไ็ดม้โีอกาสไปพบปะกบัคณะผูบ้รหิารของสถาบนัอย่างเป็น
ทางการ กล่าวต้อนรบัอย่างอบอุ่น และให้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ใน
สถาบนั ซึง่สถาบนัน้ีค่อนขา้งใหญ่ และกจ็ะเน้นไปทางดา้นวทิยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์มาก เพื่อนๆ ชาวญี่ปุ่นพาเยี่ยมชม หอสมุดมี
หนงัสอืจ านวนมาก มหีอ้งดนตรใีหฟ้งัเพลงเก่า ซึง่บรรยากาศในสถาบนั
วนันี้กค็่อนขา้งเงยีบเหงา เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมของนักศกึษาที่นี้
กนั อาหารกลางวนักใ็ห้มาเป็น Prepaid card ไวส้ าหรบัซื้ออาหารและ



สิ่งของในสถาบันได้ อาหารในโรงอาหารนี้ ก็มีให้ เลือก
หลากหลาย พวกเราชาวไทย กแ็วะเวยีนชมิกนัทุกร้าน ตัง้แต่
ร้านราเมง โซบะ ข้าวแกงกะหรี่ คทัซึดง และอีกมากมาย ซึ่ง
บอกเลยว่า ให้เยอะมาก แถมราคายังถูกอีกด้วย หลงัจากที่
รบัประทานอาหารกลางวนัเสรจ็ พวกเรากท็ ากิจกรรมในช่วง
บ่าย เป็นการสอนการใช้ค าศัพท์ภาษาญี่ ปุ่นที่จ าเป็น และยัง
สลบักบักจิกรรมใช้สมอง กึ่งวทิยาศาสตรเ์หมอืนเดมิ คอืให้ต่อ
เสน้สปาเกต็ตี้ใหส้งูทีสุ่ดพร้อมกบัยอดบนสุดมขีนมมารช์เมลโล่

ซึง่จะมนี ้าหนกัอยู่ เรากโ็ชคดเีช่นเดมิ อยู่กบัทมีวศิวะ เพื่อนๆ กช็่วยกนัต่อออกมาใหส้ าเรจ็ได ้ 

วนัทีส่าม ช่วงเชา้เป็นช่วงคน้หาขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัทีเ่ราก าลงัจะไป
ดูงานกนัในช่วงบ่าย ซึ่งได้แก่ บรษิัท Sodick จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทที่
ออกแบบจดัท าเครื่องจกัรแบบต่างๆ และบรษิทั Fukui byora จ ากดั 
เป็นบรษิัทที่ท าชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทัง้สองบรษิัทนี้ ต่างมสีาขา
ย่อยอยู่ประเทศไทยทัง้สิน้ ถอืเป็นความน่าภาคภูมใิจส าหรบัชาวไทย 
ซึง่ทีบ่รษิทั sodick นี้กม็พีี่พนักงานชาวไทย มาเรยีนศกึษางานอยู่ที่
โรงงานทีน่ี้ดว้ย ส าหรบัความยากเริม่เกดิขึน้เมื่อออกไปดูงานทีบ่รษิทั
ก็จะเป็นการบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วน ซึ่งโชคดีที่อาจารย์และ

เพื่อนๆ จาก KIT แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ ท าให้เข้าใจมาก
ยิง่ขึ้น ช่วงเย็น พวกเราทุกคนก็ไปทาน โอโคโนมิยะกิ หรือที่
เรยีกว่า พซิซ่าญีปุ่น่กนั อร่อยมาก ไดห้ดัลองท าเองดว้ย นบัเป็น
อกีวนัทีเ่ริม่สนิทกบัเพื่อนๆ ทุกคนทีไ่ดไ้ปดว้ย 

วนัทีส่ี ่พวกเราไปดงูานกนัที ่โรงงานรา้นขนมดัง้เดมิของเมอืงคา
นาซะวะ ซึ่งก็คอืร้าน Mori Hachi ร้านนี้อยู่มานานกว่า 300 ปี 
ท าขนมถวายให้กับพระเจ้าของญี่ปุ่น รวมถึงงานเฉลิมฉลอง
ต่างๆ ที่โรงงาน ผู้จ ัดการโรงงานก็ได้บรรยายและอธิบายถึง

กระบวนการการผลติขนมญี่ปุ่น ซึง่ทีน้ี่เขาค่อนขา้งรกัษาในความดัง้เดมิเป็นอย่างมาก และปณิธานทีแ่นวแน่ถงึขนม
ของเขาว่า ขนมญีปุ่่น ไม่ใช่แค่เพยีงเป็นของฝากเท่านัน้ ซึง่ตอนบ่าย
กไ็ดไ้ปเยีย่มทีร่า้นขาย และชัน้สองกเ็ป็นพพิธิภณัฑด์ว้ย ซึง่เกบ็แท่น
แผ่นขนมไว้ทีใ่ชใ้นยุคสมยัต่างๆ เราไดม้โีอกาสลองชมิขนมจากทีน่ี้ 
ซึง่ขนมอร่อยมาก และกห็วานมากๆ ดว้ย เสริฟ์พรอ้มกบัน ้าชาเขยีว
ทีข่ม ทานดว้ยกนั จะใหร้สชาตทิีด่ยีิง่ขึน้ ช่วงเยน็พวกเรากเ็ดนิทาง
กลบัโรงแรมดว้ยการเดนิ เดนิส ารวจเสน้ทางต่างๆ ไดเ้หน็ววิทวิทศัน์
และความเป็นอยู่ของผู้คน ความเป็นระเบียบเรยีบร้อย และความ
สวยงามของเมอืงนี้ ท าใหอ้ยากจะอยู่ต่อไปอกีนานๆ  



วันที่ห้า ช่วงเช้าพวกเราก็ได้เดินทางไปย่านเมืองเก่า ซึ่งอยู่
ดา้นหลงัโรงแรมของเราเอง เป็นหมู่บา้นซามไูรในอดตี ซึง่ปจัจุบนั
เปลีย่นแปลงมาเป็นรา้นคา้ รา้นขนม เกอืบหมดแลว้ แต่กย็งัคงได้
เห็นสถาปตัยกรรมอนัเก่าแก่ที่สวยงามยงัคงหลงเหลืออยู่ ช่วง
บ่ายเรากลบัไปที่ร้านโมรฮิาจิกนัอกีครัง้ และวนันี้เราได้มโีอกาส
ลองท าขนมญี่ปุ่น ที่เรียกว่า Rakugan ซึ่งเป็นแป้ง อัดลงบน
แม่พมิพล์วดลายต่างๆ สนุกกนัมาก  พรอ้มกบัใหเ้ป็นของขวญัไว้
กลับไปทานที

บ้านอีกด้วย ขนมญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า 和菓子 wagashi จะมี

รสชาติที่หวาน ควรทานคู่กับน า้ชาที่ขม จะท าให้เกิดรสชาติที่อร่อย 

ช่วงเย็นเราก็เดินทางไปกลบัโรงแรม แวะผ่าน ปราสาทคานาซะวะ 

ด้านในเล็กน้อย ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมาก จะเห็นคนใส่ชุด

กิโมโน มาเดินเที่ยวเลน่กนัท่ีเมืองนีจ้ านวนมาก ผา่นวดั ได้เข้าไปขอพร

มา เพือ่นๆ ได้สอนถึงวิธีการช าระร่างกายให้สะอาดก่อนเข้าวดัด้วย 

วนัท่ีหกและเจ็ดนี ้วนันีม้ีหิมะตกด้วย อากาศหนาวอยา่งรวดเร็ว และ

เป็นวันที่พวกเราต้องเตรียมตัวท าพรีเซ้นเทชั่น น าเสนอถึงแนว

ทางแก้ไขปัญหาให้กับร้านโมริฮาจิ เนื่องจากเป็นร้านดัง้เดิมของ

ญ่ีปุ่ น พวกเราก็จับคู่ท ากบัเพื่อนชาวญ่ีปุ่ น ถกถึงประเด็นท่ีน่าสนใจ

และแนวทางแก้ไข กลุ่มของเราท าเร่ืองการแก้ไขบรรจุภณัฑ์ของที่

ร้าน เนื่องจากมีผลิตภณัฑ์ที่หลากหลาย ท าให้เลือกซือ้ยาก เราจึง

ออกแบบให้มีสสีนันา่สนใจและให้มีความเป็นหนึง่เดียวมากขึน้ เพื่อ

สง่ผลให้กบัรูปลกัษณ์ของแบรนด์ โดยการน าลายดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นมา

ใสส่สีนั พร้อมกบัโลโก้ที่ร้าน จนได้ออกมาเป็นแนวไอเดียใหม่ ส าหรับ

สองวนันีพ้วกเราก็ไมไ่ด้ออกไป เป็นการท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ อยู่

ในสถาบนั มีช่วงกลางวนั เพื่อนร่วมโปรแกรมจากประเทศอินโดนีเซีย

และสิงคโปร์ มาร่วมท ากิจกรรมแต่งหน้าเค้กกันด้วย ได้รู้จักเพื่อนๆ 

เพิ่มขึน้อีก และได้ท ากิจกรรมสนุกๆ ร่วมกัน ช่วงเย็นเราก็ได้มีโอกาส

แวะไปทานอาหารแนว Yakitori อร่อยมากๆ เลย เป็นร้านขึน้ช่ือ

ในย่านนัน้ และอีกวัน เราได้ไปร้านญ่ีปุ่ นแบดัง้เดิม เป็นแบบ

อาหารแบบไคเซกิ อาหารของเมืองคานาซะวะ รสชาติอร่อยมาก 

จนมาถึงวนัที่แปดซึ่งเป็นสดุท้ายที่จะอยู่ในเมืองคานาซะวะ และ

เป็นวนัพรีเซนเทชัน่ วนันีม้ีทัง้คณะผู้บริหารและผู้จดัการจากร้าน

โมริฮาจิมาเยี่ยมชมถึงผลงาน กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี และช่วง



สุดท้ายของกิจกรรมให้แต่ละคนพูดถึงอนาคตของตัวเองและให้

ก าลงัใจแก่เพื่อนๆ ทุกคน อาหารมือ้สดุท้ายที่เราได้ไปทานด้วยกัน

กับเพื่อนๆ ไปกันที่ร้านซูชิจานหมุน บรรยากาศในร้านเต็มไปด้วย

ความอบอุน่ของเพื่อน ๆ และการอ าลาเพื่อนๆ จาก KIT  

เช้าวนัที่เก้า พวกเราเดินทางออกจากเมืองคานาซะวะ เดินทางไป

โตเกียวกัน เราได้แวะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Miraikan เป็น

พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ อยู่ที่โอไดบะ ภายในเป็นจดัเป็นนิทรรศการ

วิทยาศาสตร์ มีนกัเรียนญ่ีปุ่ นมาที่นีเ้ป็นจ านวนมาก และช่วงบ่าย พวกเราก็ขึน้รถไฟไปเที่ยวกันที่ชิบูย่า ที่นัน้ขายของ

จ านวนมาก มีร้านค้ามากมาย เราได้ไปลองถ่ายรูป Purikura กับ

เพื่อนชาวญ่ีปุ่ นด้วย สนุกมากๆ และตอนเย็นก็เดินทางกลบัไปที่

สนามบินฮาเนดะ พร้อมเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ที่สนามบิน

สวุรรณภมูิ อยา่งปลอดภยั พร้อมกบัของฝากจ านวนมาก  

ส าหรับโครงการนี ้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ที่ให้โอกาสพวกเราที่

ไมเ่คยไปประเทศญ่ีปุ่ น ได้ไปมีประสบการณ์และร่วมท ากิจกรรมกบั

เพื่อนชาวญ่ีปุ่ นและชาวเวียดนาม พวกเราตัวแทนจากสถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น ทัง้ 5 คน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับ

คดัเลือกเข้าร่วมโครงการนี ้ขอขอบคณุโครงการนีเ้ป็นอย่างสงู ขอบคณุเพื่อนๆ และอาจารย์ที่เป็นกนัเองจาก Kanazawa 

Institute of Technology ที่ให้การดแูลตลอดเป็นอย่างดีทัง้

โครงการ และถ้ามีโอกาสจะไว้ไปเยี่ยมชมที่เมืองคานาซะวะอีก 

เมืองที่อุดมสมบูรณ์ ผู้ คนใจดี บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย ที่

นอกจะเป็นแหลง่ท่องเที่ยวแล้ว ยงัเป็นแหลง่วฒันธรรมดัง้เดิม

ของชาวญ่ีปุ่ น ที่เด็กรุ่นใหมค่วรไปศกึษาและเรียนรู้ไว้  

บนัทกึโดย - นางสาวปภาดา จ๋ีมะลิ ชัน้ปีที่ 3 สาขาการจดัการ

อตุสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ  

 

 

 

 

 

 


