
Sakura Science-JTECS Program 2017 

ระยะเวลา ระหว่างวันที ่3 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

วนัที ่2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 วนัเสาร์ท่ีจะไปน้ีเราไดน้ดักบัอาจารยค์ณากาญจน์ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิหนา้ Counter ของสายการบิน 

Ana ตอนสองทุ่ม ซ่ึงผมมาเป็นคนแรกและอาจารยต์ามมาคนท่ีสอง ผมจึงไดท่ี้นัง่ติดอยูก่บัอาจารย ์ซ่ึงในทริปน้ี

มีผูร่้วมทริปถึง 11 ชีวติ เป็นนกัศึกษา 10 ชีวติ และอาจารยอี์กหน่ึง เวลาประมาณ 21:00 พวกผมก็ไดเ้ขา้ไปรอ

ขา้งใน Gate เพื่อเตรียมข้ึนเคร่ือง ในเท่ียวบิน NH850 ไปลงสนามบินฮาเนดะ โดยออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ 

ตอนเวลา 22:50 ของวนัท่ี 2 ธนัวาคม และไปถึงสนามบินในเวลา 6:30 ในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2560 

 



วนัที ่3 ธันวาคม พ.ศ.2560 

 เรามาถึงสนามบินฮาเนดะ ตอนเวลา 6:30 และไปเจอกบัคุณคาชิ ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีจาก JTECS ท่ีมารับ

เราหนา้สนามบิน คุณคาชิพาเราลงรถไฟใตดิ้น และพาไปยงัโรงแรมท่ีอยูส่ถานี Komagome มีช่ือวา่ Hotel Mets 

Komagome ซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีผมชอบมากๆ และไม่ใช่แค่นั้นโรงแรมยงัอยูติ่ดกบัสถานี Komagome ซ่ึงสะดวก

อีกดว้ย คุณคาชิพาเรามาถึงโรงแรมในเวลา 9 โมงเชา้ ซ่ึง reception บอกวา่ยงัไม่สามารถ check-in ได ้จึงท าให้

เราตอ้งรอจนกวา่จะถึงบ่ายสาม วนัน้ีจึงเป็นวนัฟรีของเรา เราจึงคุยกนัวา่ถา้งั้นเราจะไป Akihabara กนั เราเลยไป

ซ้ือของและหาอาหารเท่ียงแถวนั้นกิน จนช่วงประมาณบ่ายสามโมง เราจึงแยกกนัเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหน่ึงยงัอยูท่ี่ 

Akihabara อีกกลุ่มไปเท่ียวท่ี Ueno เพื่อท่ีจะไปซ้ือของแฟชัน่ไม่วา่จะเป็นกระเป๋า รองเทา้กนั ตอนเยน็หลงัจาก

เรากลบัโรงแรมก็ประมาณ 5โมงหลงัเช็คอินได ้เราก็เลยเขา้โรงแรมกนัก่อน ห้องท่ีไดเ้ป็นหอ้งเด่ียวและดีมาก 

เน่ืองจากโรงแรมมีทุกอยา่งใหห้มดเลยไม่วา่จะแปรงสีฟันยาสีฟัน ท่ีโกนหนวด และจิปาภะอีกมากมาย ผมก็นดั

กบัคนในคณะวา่จะไปหาอาหารกินแถวๆโรงแรม ผมใส่กางเกงขาสั้น+รองเทา้แตะเพื่อออกไปเผชิญกบัความ

หนาวอุณหภูมิท่ี 5 องศา ซ่ึงส าหรับผมมนัสบายมาก พวกผมไปกินร้านสเตก็ท่ีอยูใ่กล้ๆ โรงแรม หลงัจากกิน

เสร็จเราก็กลบัโรงแรมโดยไม่ไดอ้อกไปไหนช่วงกลางคืนเลย เน่ืองจากทุกคนลงจากเคร่ืองบินมายงัไม่ไดพ้กัเลย

จึงตอ้งพกัผอ่นเอาแรงกนัก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที ่4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 วนัน้ีท่ีต่ืนมาเราลงมากินอาหารเชา้กนัท่ี Denny’s อยูช่ั้นสองของโรงแรม ซ่ึงร้านน้ีเปิด 24 ชัว่โมง ช่วง 

8:40 คุณคาชิมารับเราซ่ึงพาเราไปท่ี Bunkyo Civic Center โดยสามารถนัง่จากโรงแรมไปลงสถานี Korakuen ได้

เลย ในวนัแรก เจา้หนา้ท่ีของ JTECS  ไดอ้ธิบายถึงโครงการวา่จะท าอะไรบา้งเป็นอยา่งไรบา้ง และทาง JTECS 

ไดแ้จก Walkie Talkie แบบหูฟังไว ้เพื่อให้เราไดย้นิท่ีอาจารยแ์ปล หลงัจาก Orientation ก็เป็นการเร่ิม Lecture 

โดย Prof. Masuda ซ่ึงมาอธิบายถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมแอนิเมชนัในญ่ีปุ่นจนถึงเท่ียง หลงัจากนั้นเขาให้

เราพกัไปกินขา้วจนถึงช่วงบ่ายสอง และคุณคาชิไดพ้าเราไป Nihon Kongakuin ซ่ึงเป็นโรงเรียนอาชีวะ ซ่ึงสอน

เก่ียวกบัสายอาชีพในดา้นแอนิเมชนั โดยไกดข์องทางนั้น ไดพ้าชมทั้งสองตึกเลย โดยตึกแรกท่ีเราไปกนัเป็นตึก

ดา้น 3D แอนิเมชนั ซ่ึงท่ีเราไปเจอ มีนกัเรียนก าลงัเรียนเก่ียวกบัโปรแกรม Maya ในขณะท่ีตึกท่ีสองเป็นเร่ือง

เก่ียวกบัการสร้างการ์ตูนอนิเมะ โดยมีทั้งหนงัสือการ์ตูนและการ์ตูนอนิเมะ โดยท่ีพวกผมไดเ้ห็นงานละเอียด

ครบถว้นทุกส่วน หลงัจากท่ีเราดูงานเสร็จเรียบร้อย คุณคาชิก็ปล่อยเราไปใหเ้ราเลือกวา่จะเดินเล่นหรือจะตาม

เขากลบัไปโรงแรม พวกผมเลยขอเดินเล่นถ่ายรูปแถวน้ีก่อน ในช่วงกลางคืนของวนัน้ีพวกเราไดไ้ปเดินช็อปท่ีชิ

บุยา่กนั แลว้ค่อยกลบัโรงแรมไปพกัผอ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที ่5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

วนัน้ีหลงัจากท่ีเราไปเจอกนัท่ี Bunkyo Civic Center เน่ืองจาก เราไปกนัเร็วมากทาง JTECS เลยแนะน า

ใหเ้ราข้ึนไปดูววิบนดาดฟ้าของตึกซ่ึงสวยมากๆ และเราค่อยลงมาฟังเลคเชอร์ในช่วง 10 โมง ในวนัน้ี เลคเชอร์

หวัขอ้เก่ียวกบั Japanese Animation Production Process โดย Prof.Mikami หลงัจากเราเลคเชอร์เสร็จเราก็ไปยงั

บริษทั OLM ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีท าแอนิเมชนัหลายๆเร่ืองเช่น Yokai Watch, Pokemon Sun&Moon และอีกมากมาย 

ซ่ึงไกดข์องบริษทัน้ีไดพ้าไปชมทีมงานรอบๆตั้งแต่ Specialist จนถึง Generalist หลงัจากจบจากการเดินทวัร์ 

ตอนกลางคืนเราก็ไปยงัยา่นชินจุกุกนั เพื่อไปซ้ือของฝากท่ีร้านดองก้ี ซ่ึงตวัผมไดไ้ปจบัเคร่ืองคีบตุก๊ตาได้

ตวัเคอร์บ้ีมา หลงัจากนั้นเรากลบัโรงแรมกนั 

 

 

 

 

 



วนัที ่6 ธันวาคม พ.ศ.2560 

 วนัน้ีเรามาเลคเชอร์ในหวัขอ้เร่ือง Japanese Animation Character Business โดย Mr.Rirukawa โดยวนัน้ี

เล่าเร่ืองเก่ียวกบั ลิขสิทธ์ิตวัละคร หรือ การคา้ขายตวัละคร ยกตวัอยา่งเช่น Kitty หรือ Doraemon จะสามารถ

น าเอาตวัละครเหล่าน้ีไปท าอะไรเพิ่มไดบ้า้ง หลงัจากเลคเชอร์เสร็จวนัน้ีเราไดไ้ปยงั Ghibli Museum ซ่ึงโชคดี

มากท่ี JTECS เป็นคนจองตัว๋ให ้เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีบอกวา่ถา้จะเขา้ท่ีน่ีไดต้อ้งจองตัว๋มาล่วงหนา้ก่อน ซ่ึงถือวา่

คณะเราโชคดีมาก เรามีเวลาเท่ียวตั้งแต่บ่ายสองจนถึงส่ีโมงคร่ึง ซ่ึงขา้งในพิพิธภณัฑมี์ทั้งเล่าเร่ืองวา่การท า

แอนิเมชนัของสตูดิโอท าอยา่งไร และความเป็นมาเป็นอยา่งไร จนกระทัง่ถึงชั้นถ่ายววิ ท่ีน่ีจดัวา่เป็นสถานท่ีท่ีผม

ชอบมากท่ีสุดในการมาทวัร์คร้ังน้ี เพราะมนัเปรียบเหมือนความฝันของใครหลายๆคนไดม้ารวมอยูท่ี่ตรงน้ี 

หลงัจาก 4โมงคร่ึงเรากลบัจาก Mitaka แลว้ เราไปยงัสวน Rikugien Garden โดยสวนน้ีทางโรงแรมเป็นคน

แนะน ามาวา่น่าลองไปเท่ียวมากยิง่ช่วงกลางคืนทีเปิดไฟแลว้ยิง่สวยงามมาก หลงัจากนั้นก็ไปกินขา้วเยน็และ

แยกยา้ยกนัข้ึนโรงแรม เน่ืองจากวนัน้ีผมขอพกัขาหน่ึงวนัจากการเดินมาหลายวนั ตอนกลางคืนเลยไม่ไดอ้อกไป

ไหน 

 



วนัที ่7 ธันวาคม พ.ศ.2560 

วนัน้ีเป็นวนัเลคเชอร์วนัสุดทา้ยหวัขอ้คือ Global Launch of Japanese Animation โดย Mr.Itou หลงัจาก

นั้นเราไดไ้ปคุยกบัรุ่นพี่ TNI เก่าท่ีบริษทั Triple One ซ่ึงก็ไดถ้ามถึงความเป็นอยูห่ลงัจากยา้ยมาท างานท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่น ถามสารทุกสุขดิบกนัซ่ึงก็คุยสนุกคุยเพลินจน 4 โมงเยน็โดยไม่รู้ตวั โดยส่วนตวัยงัมีค าถามอีกหลาย

ค าถามท่ีอยากถามอีกแต่น่าเสียท่ีโดนขดัเสียก่อน จึงท าให้ตอ้งหยดุการคุยกนัเท่าน้ี หลงัจากท่ีเรากลบัถึงโรงแรม

เราก็เลยตดัสินใจไป Ueno กนัอีกรอบเน่ืองจากมีเพื่อนและพี่อีกหลายคนตอ้งการซ้ือรองเทา้และกระเป๋า โดยตวั

ผมก็เสียค่าใชจ่้ายไปกบัน ้าหอมท่ีซ้ือเอาไปฝากคุณแม่หลงัจากนั้นเราก็กลบัโรงแรมนอนกนั 

 

วนัที ่8 ธันวาคม พ.ศ.2560  

 วนัก่อนวนัสุดทา้ยท่ีเราจะกลบัประเทศไทยกนั หลงัจากวนัน้ีไม่มีการเลคเชอร์แลว้ ตอนเชา้คุณคาชิเลย

พาเราไปท่ี National Museum Of Emerging Science and Innovation ซ่ึงเราก็มาดูงานวิทยาศาสตร์ท่ีอยูใ่น

พิพิธภณัฑน์ั้นตั้งแต่ 10 โมง ถึงเท่ียง ก่อนท่ีจะกินขา้วท่ีตรงนั้น คุณคาชิไดน้ าใบเกียรติบตัรและเขม็กลดัมาแจก

ใหทุ้กคนในทริปน้ี ซ่ึงถือวา่เป็นการปิดฉากแบบยอ่มๆก่อนท่ีเราจะไป FujiTV หลงัจากกินขา้วเสร็จเราก็ไป 

FujiTV เพื่อดูสตูดิโอของท่ีนัน่ ซ่ึงสตูอยูท่ี่เขต Odaiba น่าเสียดายท่ีทาง FujiTV ใหเ้วลาทวัร์แค่เพียง 70 นาที แต่



ก็ถือวา่เราไดค้วามรู้ค่อนขา้งมาก น่าเสียดายท่ีท่ีน่ีไม่อนุญาตใหเ้ราถ่ายรูปจึงท าใหไ้ม่มีรูปดา้นใน FujiTV เก็บ

กลบัมาสักเท่าไร หลงัจากตอนเยน็เราก็ไดไ้ปยา่น Ikebukuro กนั เพื่อไปกินซูชิ แต่น่าเสียดายท่ีความรู้ของเราใน

ดา้นน้ีนอ้ยกนัมากจึงท าใหเ้ราไม่รู้วา่ตอ้งจองคิว ท าใหอ้ดกินซูชิกนัไป ไปกินร้านอ่ืนแทน และก็กลบัโรงแรม

กนัเพื่อเตรียมตวัท่ีจะกลบัประเทศไทยในวนัพรุ่งน้ี 

 

 

วนัที ่9 ธันวาคม พ.ศ.2560 

 วนัสุดทา้ย วนัท่ีใครๆก็ไม่อยากใหม้าถึง วนัน้ีเราไดร้ถบสัจาก JTECS น าเราไปยงั วดั Naritasan ซ่ึงตรง

น้ีเราไดถ่้ายรูป ซ้ือของท่ีระลึกและสักการะกนัจนถึงช่วงเวลาบ่ายสองคร่ึงและนัน่ก็ถือเป็นการปิดฉากการมา

ญ่ีปุ่นในคร้ังน้ีอยา่งสมบูรณ์ หลงัจากนั้นรถบสัพาเราไปยงัสนามบิน Narita และใหเ้ราเขา้ไปขา้งในเพื่อไปซ้ือ

ของ Duty Free เพื่อน าไปฝากกบัญาติๆ และก็ถึงท่ีช่วงเวลาเราตอ้งข้ึนเคร่ืองบินเพื่อบินกลบัมายงัประเทศไทย



ในเวลา 18:35 โดยสายการบิน ANA เท่ียวบินท่ี NH805 ถึงประเทศไทยราวๆ 23:55 ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิใน

วนัเดียวกนั หลงัจากกลบัถึงไทยต่างฝ่ายต่างแยกยา้ยกนักลบับา้นเพื่อไปพกัผอ่น อนัเป็นการจบทริปในคร้ังน้ี 

 

 

 

ความรู้สึกหลงัจากกลบัมา 

 เป็นความรู้สึกท่ีดีใจท่ีไดรั้บโอกาสในการไปเปิดหูเปิดตาท่ีประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงตวัผมหลงรักประเทศญ่ีปุ่น

อยา่งมากนบัตั้งแต่ไดก้า้วเขา้ไปเหยยีบดินแดนปลาดิบน้ี และก็รู้สึกเสียใจเช่นกนัท่ีตอ้งจากจากประเทศน้ีออกมา 

ในช่วงวนัแรกท่ีเราไปถึงกนั ทุกๆคนรู้สึกวา่เวลาผา่นไปชา้มาก แต่รู้ตวัอีกทีก็ตอ้งกลบัแลว้ เป็นความรู้สึกท่ีจุ

กอกแบบบอกไม่ถูก พวกผมทุกคนไดแ้ต่พดูกนัเองวา่อยากมีเวลาเพิ่มอีก แมว้า่จะนอ้ยแต่ก็อยากอยูต่่อ ซ่ึงตวัผม



เองก็ไดแ้ต่หวงัวา่คร้ังหนา้ถา้มีโครงการแบบน้ีอีก ผมหวงัวา่ผมจะไดมี้โอกาสไดรั้บเลือกอีก ผมอยากท่ีจะมาท่ีน่ี

อีกคร้ัง อยากท่ีจะมาเจอทั้งอากาศ การเดินทาง ผูค้นแบบน้ีอีก คร้ังหนา้ไม่วา่จะเป็นโครงการแบบไหน ถา้ผมมี

โอกาส ผมสัญญาวา่ผมจะมาอีก ผมจะมาเพื่อเติมเตม็ความรู้สึกของตวัเองอีกคร้ัง 

 

 

 

นายปวริศร์ หวา่งสิงห์  สาขา MT ชั้นปีท่ี 3 


