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Gunma-U Spring program 2017 

 กิจกรรมที่ร่วม 

ในวนัท่ีหนึง่ (17 มีนาคม ค.ศ. 2017)  

หลงัจากลงเคร่ืองบินที่สนามบิน นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โปรเฟสเซอร์ ยามาดะ ได้มารับท่ีสนามบิน นาริตะ และ

น าทางโดยการนัง่รถไฟฟ้าใต้ดิน จาก สนามบิน นาริตะ ไปสู ่สถานี อาซะกสุะ เพื่อจะตอ่รถสายเรียวโม ไปยงัสถานีชินคิริว 

จงัหวดักนุมะ  หลงัจากลงรถไฟท่ีสถานีชินคิริว โปรเฟสเซอร์โคยามะ และ โปรเฟสเซอร์มารุยามะ ได้มารับขบวนเดินทาง

โดยใช้รถของทางมหาวิทยาลยักนุมะ เพื่อเดินทางไปยงัมหาวิทยาลยักนุมะ หลงัจากเดินทางมาถึงมหาวิทยาลยักนุมะ ทาง

มหาวิทยาลยัได้พาไปยงัโรงอาหารของทางมหาวิทยาลยั เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั และจดัพิธีต้อนรับ  

(ภาพท่ี1) 

 

ภาพท่ี 1 พิธีต้อนรับ 

พร้อมทัง้พาเยี่ยมชมมหาวิทยาลยั และน าทางไปยงัที่พกั ซึง่เป็นท่ีที่เคยเป็นท่ีพกัของนกัศึกษา แตใ่นขณะน่ีวา่ง 

เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดใูบไม้ผลขิองประเทศญ่ีปุ่ น ในตอนกลางคืน โปรเฟสเซอร์ยามาดะและขณะนกัศกึษาได้

จดังานเลีย้งต้อนรับและเลีย้งอาหารเย็นให้แก่คณะเดินทางจากประเทศไทย 
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ในวนัท่ีสอง (18 มีนาคม ค.ศ. 2017) ถึงวนัท่ีสี ่(20 มีนาคม ค.ศ. 2017) เป็นการทศันศกึษาในโตเกียว           

โดยโปรเฟสเซอร์โคยามะ ได้มาสง่คณะเดินทางที่สถานีรถไฟชินคริิว เพื่อเดินทางโดยรถไฟสายเรียวโม ไปยงั สถานีอาซะกุ

สะ โตเกียว ในตอนเช้า หลงัจากถึงสถานีอาซะกสุะ ขณะเดินทางได้เดินทางไปไปยงัศาลเจ้าเซนโซจิ ซึง่อยูใ่กล้ๆกบัสถานี 

หลงัจากนัน้จึงรับประทานอาหารกลางวนัในบริเวณนัน้ แล้วจงึออกเดินทางตอ่ไปยงัโตเกียวทาวเวอร์ (ภาพท่ี2) 

 

 

ภาพท่ี 2 โตเกียวทาวเวอร์ 

จดุชมววิซึง่ในขณะนัน้มีกิจกรรมวนัพีชทาวเวอร์อยูท่ าให้มีผู้คนมากมายมาเยีย่มชม หลงัจากการเยีย่มชม

โตเกียวทาวเวอร์แล้ว ทางขณะได้แวะซือ้ของฝากจากร้านขายของฝาก ณ ชัน้หนึง่ของโตเกียวทาวเวอร์ และเดินทางไปยงั

โรงแรม APA ที่เป็นท่ีพกั และรับประทานอาหารเย็น พร้อมทัง้พกัผอ่นในคืนที่สอง 
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ในวนัท่ีสาม (19 มีนาคม ค.ศ. 2017)  

ในตอนเช้าได้ออกเดินทางไปยงัศาลเจ้าเมจิส ถานฮีาราจกุ ุ ในขณะที่ไปถึงศาลเจ้าได้มีการจดัพธีิแตง่งานกนัอยู ่

(ภาพท่ี3) จึงถือวา่เป็นโชคดีของคณะเดินทางที่ได้มาสมัผสัพบเจอพิธีงานแตง่ในประเทศญ่ีปุ่ น  

 

ภาพท่ี 3 ศาลเจ้าเมจิ และ พิธีแตง่งาน 

หลงัจากนัน้ ทางคณะเดินทางจึงได้ไปเดินฮาราจกุเุพื่อซือ้ของฝาก รวมทัง้ของใช้สว่นตวัในการใช้ชีวิตในประเทศ

ญ่ีปุ่ นท่ีจ าเป็น และได้เดินทางไปยงัชิบยุะ และอากิฮาบาระ เพื่อซือ้ของฝากรวมทัง้ได้ชมสภาพความเป็นอยูข่องคนกรุงใน

โตเกียวในยา่นท่ีมีผู้คนมากมาย 

ในวนัท่ีสี ่(20 มีนาคม ค.ศ. 2017)  

ทางคณะได้เตรียมตวัเพื่อการเดนิทางกลบัไปยงัจงัหวดักนุมะ โดยระหวา่งทางที่จะเดินทางไปยงัสถานีรถไฟอา

ซะกสุะ ได้ผา่นสถานีรถไฟอเุอโนะ ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว และแหลง่ซือ้ของฝาก ทางคณะจึงได้แวะก่อน เนื่องจากมีเวลา

เหลอืเลก็น้อยก่อนที่รถไฟจะออกเดินทางไปยงักนุมะ หลงัจากนัน้ก็นัง่รถไฟกลบัมาที่กนุมะ ทางโปรเฟสเซอร์โคยามะได้มา

รอรับท่ีสถานีรถไฟและได้ไปสง่คณะเดินทางที่บ้านพกั  เพื่อพกัผอ่นและเตรียมตวักบัการท ากิจกรรมในวนัถดัไป 

ในวนัที่ห้า (21 มีนาคม ค.ศ. 2017) 

 ในตอนเช้าไปเยี่ยมชมโรงงานทอผ้าในจงัหวดัและได้ร่วมท าผ้าเช็ดหน้าเพื่อเป็นของฝาก รวมทัง้สมัผสักบัเคร่ือง

ทอผ้าตัง้แตรุ่่นแรกจนถงึปัจจบุนัของพิพิธภณัฑ์ในโรงทอผ้าอกีด้วย  
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ภาพท่ี 5 เยี่ยมชมโรงงานทอผ้า 

ตอ่มาในตอนบา่ยได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานมซิซบึะ ซึง่ได้เข้าไปเยีย่มชมในแผนกวิจยัและพฒันาสนิค้า ท าให้ได้

สมัผสักบันวตักรรมและสนิค้าทดลองในรุ่นท่ีเป็นเพยีงแคต้่นแบบมากมาย โดยได้มีอาจารญ์โยชิดะ ซึง่เคยสอนท่ีสถาบนั

เทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ นได้ร่วมเดินทางไปด้วยก่อนจะกลบัไปยงัที่พกัในตอนเย็น 

ในวนัท่ีหก (22 มีนาคม ค.ศ. 2017) 

 ทางคณะได้เข้าร่วมการเรียนคอร์สภาษาญ่ีปุ่ น โดยเนือ้หาหลกัของการสอนเป็นพืน้ฐานภาษาเบือ้งต้นและ

ส านวนที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตประจ าวนั ทางอาจารย์ที่มหาวิทยาลยัจดัเตรียมมาเพื่อสอนทางคณะนัน้สามารถพดู

ภาษาองักฤษได้คลอ่งแคล้ว ท าให้คนที่ไมเ่คยเรียนภาษาญ่ีปุ่ นมาก่อนเข้าใจได้ง่าย ท าให้การเรียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

หลงัจากเรียนเสร็จ ก็เป็นการรับประทานอาหารกลางวนัท่ีโรงอาหารของทางมหาวิทยาลยั และในตอนบา่ยเป็นท ากิจกรรม

สร้างหุน่ยนต์กบันกัศกึษาชาวญ่ีปุ่ นและนกัเรียนแลกเปลีย่นชาวจีน โดยในแตล่ะกลุม่จะประกอบด้วย นกัศกึษา ญ่ีปุ่ น ไทย 

และจีน ประเทศละหนึง่คน โดยจะมีการใช้ภาษาองักฤษเป็นสือ่กลางการสือ่สาร แตโ่ดยสว่นใหญ่จะเป็นภาษาญ่ีปุ่ น

เนื่องจากความเคยชินในการสือ่สารของแตล่ะคนในกลุม่ ในการท าหุน่ยนต์จะเป็นชดุหุน่ยนต์เลโก้ Mindstrom EV3 ที่

ทางมหาวิทยาลยัมีอยู ่น ามาท าหุน่ยนต์ตกัหินจากจดุหนึง่ไปอีกจดุหนึง่ โดยมีระยะเวลาให้สร้างสามวนั โดยนกัศกึษาไทย

จะต้องท าสไลด์เพื่อน าเสนอในวสัดุท้ายก่อนวนัท่ีจะเดินทางกลบัเป็นภาษาองักฤษ (ภาพท่ี 6) ซึง่หลงัจากหมดเวลาทาง

คณะได้ไปรับประทานอาหารเย็นและพกัผอ่นในที่พกั 
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ภาพท่ี 6 เลโก้ Mindstrom 

ในวนัท่ีเจ็ด (23 มีนาคม ค.ศ. 2017) 

 ตารางในการท ากิจกรรมนัน้ในตอนเช้าเหมือนกบัวนัท่ีห้าคือเข้าเรียนภาษาญ่ีปุ่ นในตอนเช้า แล้วในตอนบา่ยคือ

การเยี่ยมชมกบัห้องทดลองของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักนุมะ โดยห้องทดลองเป็นเร่ืองการหาจดุ

ศนูย์กลางมวลสาร โดยใช้คลืน่ในการหาต าแหนง่ หลงัจากเข้าเยีย่มชมห้องทดลอง โปรเฟสเซอร์ยามาดะได้เชิญคณะ

เดินทางให้เข้าร่วมพิธีจบการศกึษาของนกัศกึษามหาวิทยาลยักนุมะ ทางคณะจงึได้เดินทางไปเข้าร่วมและได้เข้าร่วมงาน

เลีย้งพิธีจบการศกึษาของทางโปรเฟสเซอร์ที่จดัให้นกัศกึษาทีเ่รียนจบอีกด้วย (ภาพท่ี 7) 
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ภาพท่ี 7 พิธีจบการศกึษา 

ในวนัท่ีแปด (24 มีนาคม ค.ศ. 2017)  

ในตอนเช้าทางคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมเรียวกงั หรือเรือนพกัเพื่อเข้าร่วมพิธีชงชาของชาวญ่ีปุ่ นโดยเจ้าของ

เรือนพกัได้พาไปยงัโรงทอผ้าอตัโนมตัิของทางเรือนพกัทีเป็นเจ้าของ (ภาพท่ี 8 ) 

 

ภาพท่ี 8 พิธีชงชา 
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 ในตอนบา่ยได้มีการสร้างหุน่ยนต์ตอ่จากวนัท่ีห้า ซึง่มีความก้าวหน้าอยา่งมากเนื่องจากในวันท่ีห้า ทางคณะได้

แคอ่อกแบบหุน่ยนต์เอาไว้ ในวนันี่ทางคณะและทีมได้ร่วมมือกนัสร้างหุน่ยนต์พร้อมทัง้ทดลองการท างาน หลงัจากหมด

เวลาการสร้างหุน่ ทางคณะก็ได้เดินทางกลบัท่ีพกั 

ในวนัท่ีเก้า(25 มีนาคม ค.ส. 2017) 

โปรเฟสเซอร์ยามาดะและโคยามะได้พาคณะเดินทางไปยงัแหลง่ทอ่งเที่ยวของกนุมะ โดยจดุหมายปลายทางคือ 

หอพกัคซุสัส ึท่ีเป็นของทางมหาวทิยาลยัที่มีไว้เพื่อการออกคา่ยท ากิจกรรมของนกัศกึษา ซึง่ระหวา่งทางได้ผา่นไปยงัร้านอุ

ด้งซึง่เป็นของขึน้ช่ือในกนุมะอยา่งหนึง่ และไปมิซซึาวะคานอ่นเพือ่ไปเยี่ยมชมเมืองรอบบอ่น า้ผเุมอืงอิซาโฮะ และเดินทาง

ไปยงัทะเลสาบฮารุนะ โดยในการเดินทางได้เห็นหิมะเป็นครัง้แรก (ภาพท่ี 9) และเดินทางไปยงัที่พกัที่คซุสัส ึ

 

ภาพท่ี 9 หิมะที่ทะเลสาปฮารุนะ 

ในวนัท่ีสบิ (26 มีนาคม ค.ศ. 2017) 

ในตอนเช้านัน้มีหมิะตก ทางคณะจึงได้แวะไปยงัน า้พรุ้อนคซุสัสซึึง่เป็นที่ขึน้ช่ือของคซุสัส ึเป็นบอ่น า้พรุ้อนท่ีลง

ไมไ่ด้ อณุหภมูิสงูถึง 92 องศา (ภาพท่ี 10) ตอ่มาคณะเดินทางได้เดินทางไปเอ้าเลท็มอลที่คารุอิซาวะ เพื่อซือ้ของฝาก

กลบัมายงักนุมะ โดยคณะเดินทางได้เดินทางถงึกนุมะในเวลาเยน็พร้อมทัง้รับประทานอาหารเย็นและเข้าที่พกั 
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ภาพท่ี 10 บอ่น า้พรุ้อนคซุสัส ึ

ในวนัท่ีสบิเอ็ด (27 มีนาคม ค.ศ. 2017)  

กิจกรรมในวนันีค้อืการสร้างหุน่ยนต์แบบเต็มรูปแบบ โดยให้เวลาทัง้วนัรวมสบิชัว่โมงในการสร้างหุน่ยนต์และ

เตรียมตวัท าสไลด์ส าหรับการพรีเซ้นเทชัน่ในวนัสดุท้าย โดยในวนันีท้างคณะได้รับประสบการณ์ท างานร่วมกนักบัชาว

ญ่ีปุ่ นและจีนอยา่งเต็มที่ (ภาพท่ี 11) ก่อนที่ในชว่งเย็นจะเดินทางกลบัไปยงัที่พกั 
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ภาพท่ี 11 สมาชิกกลุม่ในการสร้างหุน่ยนต์ 

 

ในวนัท่ีสบิสอง (28 มีนาคม ค.ศ. 2017)  

ในตอนเช้าทางคณะเดินทางได้ท าการพรีเซ้นน าเสนอหุน่ยนต์ที่ได้ท าร่วมกบันกัศกึษาชาวจีนและญ่ีปุ่ นตลอด

ระยะเวลากิจกรรม (ภาพท่ี 12) ซึง่ประสบความส าเร็จและผา่นได้ด้วยดี 

 

ภาพท่ี 12 การน าเสนอหุน่ยนต์และมอบใบประกาศ 
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 ตอ่มาในตอนบา่ยทางคณะได้เข้าเยีย่มชมห้องทดลองน าโดยโปรเฟสเซอร์สซุุกิน าพาเยี่ยมชมห้องทดลองเป็น

การทดลองการสัน่สะเทือน การสร้างฟองน า้เหลก็ การปรับปรุงการสนัดาปของเคร่ืองยนต์ และวิศวกรรมชีววิทยาเก่ียวกบั

ดีเอ็นเอของนษุย์ ก่อนที่ตอนเย็นจะกลบัท่ีพกัเพื่อเตรียมตวัส าหรับงานเลีย้งสง่โดยทางคณะเดินทางได้ท าอาหารไทยให้

ทางคณะนกัศกึษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลยักนุมะได้รับประทานในงานเลีย้งสง่ 

ในวนัท่ีสบิสาม (29 มีนาคม ค.ศ. 2017) 

ในตอนเช้าโปรเฟสเซอร์ ได้มาสง่คณะเดินทางที่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางยงัสนามบินก่อนท่ีจะขึน้เคร่ืองบินกลบั

ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 


