
นางสาวเพช็รรตัน์ ธรรมญาณรงัส ีPE 

Gunma University Spring Program 2017 
ระหว่างวนัท่ี 16 – 29 มีนาคม 2560 

 

วนัที ่16 มนีาคม เป็นวนัแรกของการเดนิทาง เราออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภมูปิระมาณ 

22.30 และไปถงึสนามบนินารติะในตอนเชา้วนัที ่17 มนีาคม หลงัจากผ่านด่านตรวจต่างๆ เราไดพ้บกบั

เพื่อนๆ จากจฬุาฯ อกีสามคนและ Prof. Yamada และออกเดนิทางโดยรถไฟไปลงทีส่ถานี Asakusa 

ก่อนจะเปลีย่นไปขึน้รถไฟสาย Ryomo ไปลงทีส่ถานี Shinkiryu ซึง่ม ี Prof. Koyama และ Prof.  

Maruyama น ารถมารบัพวกเราไปส่งทีโ่รงอาหารภายใน Gunma University เพื่อรบัประทานอาหาร

กลางวนั มเีพื่อนๆคนญีปุ่่นมาช่วยแนะน าวธิกีารซือ้อาหารและรว่มรบัประทานอาหารกบัพวกเรา จากนัน้

จงึน าของไปเกบ็ที ่Lodging House 

 

เกบ็สมัภาระกนัเรยีบรอ้ยกถ็งึเวลาส าคญัอยา่งพธิเีปิดโครงการ การพาชมสถานทีต่่างๆ การขอ

ยมืจกัรยานจาก Student Support และปิดทา้ยดว้ยการแนะน าสถานทีต่่างๆรอบ Gunma University 

เช่น รา้นสะดวกซือ้ รา้นอาหาร เป็นตน้ และในคนืนี้ยงัม ีWelcome Party ตอ้นรบัพวกเรา ซึง่เมนูอาหาร

คอืเนื้อยา่งและซูช ิตบทา้ยดว้ยของหวานอย่างไอตมิแท่งรสชอ็กโกแลต 
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มาถงึกเ็จอวนัหยดุตดิต่อกนัสามวนัเราจงึชวนกนัเขา้มาเทีย่วโตเกยีว ในวนัที ่ 18 มนีาคมเรา

เดนิทางมาถงึโตเกยีว (สถานี Asakusa) ประมาณ 10 โมงเชา้ เริม่ดว้ยการหาขนมทานใกลว้ดั Zensoji 

เดนิเล่นกนัอกีนิดหน่อยก่อนแวะทานขา้วกลางวนั  

 

ตอนบ่ายเราเดนิทางไปขึน้ Tokyo Tower แต่ก่อนจะถงึเราตอ้งเดนิผ่านวดั Zojoji ทีน่ัน่มตุ๊ีกตา

ป ัน้จโิซ (Jizo Statues) ทีถู่กตกแต่งดว้ยหมวกไหมพรม กงัหนัลม ดอกไม ้ ฯลฯ เรยีงไปตลอดแนว

ก าแพงของวดั 

 

การขึน้ไปยงัชัน้ชมววิของ Tokyo Tower เราขึน้ลฟิทไ์ปประมาณ 5 นาท ีตอนอยูใ่นลฟิทจ์ะรูส้กึ

หอูือ้เลก็น้อยเพราะลฟิทข์ึน้เรว็มากและจะมกีารบรรยายเกีย่วกบั Tokyo Tower ภายในลฟิทจ์นถงึชัน้ชม

ววิ เกบ็ภาพกนัไดพ้อสมควรแลว้ตอนลงจะตอ้งเดนิลงบนัไดมาก่อนหนึ่งชัน้และลฟิทจ์ะมาจอดเพยีงชัน้

สาม ซึง่มพีพิธิภณัฑ ์ One piece และรา้นขายของทีร่ะลกึขนมของฝาก เราเลยแวะทานขนมโตเกยีว 

ก่อนจะเดนิทางเขา้ทีพ่กั มือ้เยน็วนัน้ีเราเลอืกทานราเมงในรา้นใกล้ๆ โรงแรม และเดนิยอ่ยรอบๆ ก่อน

แยกยา้ยกนัไปพกัผ่อน 
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วนัที ่ 19 มนีาคม เราเริม่ต้นดว้ยการไปขอพรทีศ่าลเจา้ Meiji ถอืไดว้่าเป็นศาลเจา้ทีเ่งยีบสงบ

และเตม็ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่สุดรม่รืน่ อากาศสดชื่นกบับรรยากาศสบายๆ ไมเ่หมอืนอยูใ่นเมอืงหลวงทีดู่

เรง่รบี ซึง่ถอืเป็นโชคดขีองพวกเราทีไ่ดม้าเหน็พธิแีต่งงานแบบญีปุ่่น แวะทานขา้วเชา้กนัเลก็น้อยก่อนจะ

เริม่ตน้ Shopping กนั  

 

วนัน้ีเป็นวนัเสารใ์นย่าน Harajuku แบบน้ีจงึมโีอกาสไดเ้หน็การแต่งคอสเพลยแ์ละศลิปินเปิด

หมวกใน Takeshita street มทีัง้รา้นขายของน่ารกัๆและเสือ้ผา้แหวกแนว แต่ทีข่าดไมไ่ดเ้ลยคอืรา้น

เครปเยน็ตลอดทาง ไดข้องกนัมาพอสมควรเป้าหมายต่อไปของเราคอืตกึ Yodobashi ฟินสุดๆตอ้งยกให้

คนนี้เลยกบัโมเดลกนัดัม้เตม็ไมเ้ตม็มอื ก่อนจะกลบัมาฝากทอ้งทีร่า้นราเมงเจา้เดมิแต่เปลีย่นเมนูเป็น

ขา้วผดักบัไก่ทอดและแยกยา้ยกนัเขา้ทีพ่กั 

วนัที ่ 20 มนีาคม เมือ่วานใชพ้ลงังานกนั

ไปเยอะวนัน้ีเลยตื่นกนัสายหน่อย ไปแวะซือ้ขนม

ทีต่ลาด Ameyoko นิดหน่อยก่อนเดนิทางกลบั 

Gunma University เยน็วนันี้ Tatsuki พาเราไปที่

รา้น Hotto motto เป็นรา้นเบนโตะสัง่กลบัมากนิ

กนัที ่Lodging House 
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วนัที ่21 มนีาคม วนัแรกของการเรยีน คาบแรกเป็นการเรยีนรูว้ฒันธรรมญีปุ่่นเราไปทีโ่รงทอผา้

ขึน้ชื่อของคริวิ ซึง่ทีน่ี่มหีลงัเป็นรปูสามเหลีย่มเพื่อช่วยควบคุมปรมิาณแสงใหเ้หมาะสมกบัการทอผา้

ตลอดทัง้วนั เราไดเ้รยีนรูว้วิฒันาการของเครือ่งทอผา้ตัง้แต่ยคุแรกเริม่ จนถงึการใชค้อมพวิเตอรม์าช่วย

ควบคุมในปจัจุบนั และท าผา้เชด็หน้าดว้ยวธิกีารมดัยอ้ม แต่คงจะมดัแน่นไปหน่อยสเีลยไมค่่อยตดิ  

 

 

ตอนบ่ายวนันี้เราไปดศููนย ์R&D ของบรษิทั Mitsuba เราไดท้ าความรูจ้กักบัมอเตอรช์นิดต่างๆที่

ตดิอยูภ่ายในรถยนต ์เซนเซอรท์ีใ่ชม้ากถงึ 50-100 ตวัต่อคนั ชุดแมพ่มิพพ์ลาสตกิ และระบบ Controller 

ต่างๆ ก่อนทีไ่ปลองขีม่อเตอรไ์ซคท์ีท่างบรษิทัน ามาทดลองดดัแปลงเป็นระบบขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้า(EV) 

ซึง่ไมเ่พยีงแต่รถมอเตอรไ์ซคเ์ท่านัน้ ทางบรษิทัยงัไดท้ดลองกบัรถยนต์ และลองสรา้งรถ Formula และ 

Eco car และสุดทา้ยเขาใหล้องขบัรถไฟฟ้า ตอ้งบอกเลยว่างานนี้ไมว่่าใครกก็ลบัไปเป็นเดก็อกีครัง้ไม่

เวน้แมแ้ต่ Prof.Yamada และ Prof.Yoshida (เคยมาประจ าอยูท่ีส่ถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่)  
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วนัที ่22 มนีาคม วนัน้ีเป็นคาบแรกส าหรบัการเรยีนภาษาญี่ปุน่ เราจะเรยีนเกี่ยวกบัการแนะน า

ตวั การถามค าถาม และการซือ้ของในซุปเปอรม์าเกต็  

 

บ่ายวนันี้เราไดเ้ยีย่มชม Experiment Lab. และเรยีนรูว้ธิกีารหาจดุ CG จากนัน้ Prof.Yamada 

พาเราขีจ่กัรยานไปทีห่อประชุมเป็นระยะทางประมาณ 3 กโิลเมตร เพื่อเขา้รว่มพธิจีบการศกึษา พธิจีบ

การศกึษาทีญ่ี่ปุน่นัน้ ประธานในพธิจีะอ่านประกาศเกยีรตคิุณและผลงานต่างๆของนกัศกึษาตลอด

การศกึษาทลีะคนและมรีุ่นน้องมากล่าวความในใจถงึพี่ๆ ทีจ่ะจบการศกึษาในปีนี้ เป็นภาพทีด่แูลว้รูส้กึ

ประทบัใจมาก การแต่งกายในพธิจีบการศกึษาของญีปุ่น่นัน้จะเป็นชุดอะไรกไ็ด ้ ส่วนใหญ่ผูช้ายจะใส่ชุด

สทูสดี า ส่วนผูห้ญงิถา้ไม่ใส่สทูกบักระโปรงกจ็ะใส่เป็นชุดกโิมโน และชุดประจ าชาตสิ าหรบันกัศกึษา

ต่างชาต ิในคนืวนัน้ีกม็ปีารต์ี้อกีครัง้ฉลองใหก้บันกัศกึษาในหอ้งวจิยัทีจ่บการศกึษา เมนูวนันี้คอืหมอ้ไฟมี

ทัง้แบบซุปใสและแบบซุปมโิซะ และเนื้อย่างอกีเช่นเคย 
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วนัที ่ 23 มนีาคม เชา้วนัน้ีเป็นอกีครัง้ของการเรยีนภาษาญี่ปุน่ ตอนบ่ายกเ็ป็นเวลาของการ

เริม่ท า Robot Production Workshop เราแบ่งกลุ่มออกเป็นทัง้หมด 7 กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมสีมาชกิ 3 คน 

คอืนกัศกึษาไทย จนี และญีปุ่น่ โจทยข์องการท าหุ่นยนตด์ว้ยชุด Lego Mindstroms EV3 และ Lego 

Mindstroms EV3 Education Software ใหต้รวจจบัก าแพงและหยดุ 3 วนิาท ีจากนัน้เลีย้วซา้ยเพื่อเกบ็

เพชรขึน้ไปวางบน Goal ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด หลงัจากลองศกึษารปูแบบการต่อ Lego กลุ่มของเราจงึเลอืกใช ้

Large Motor 2 ตวั เป็นตวัขบัเคลื่อนและเลีย้ว Medium Motor ส าหรบัลฟิท ์และ Ultrasonic sensor ไว้

ตรวจจบัก าแพง วนัน้ีเราเลยท าการต่อ Large Motor กบัลอ้เขา้กบั Controller และ Ultrasonic sensor 

 

วนัที ่ 24 มนีาคม วนัน้ีเป็นการเรยีนรูว้ฒันธรรมญีปุ่น่อกีครัง้ เราไปเรยีนพธิชีงชาโดยม ี

Prof.Suzuki เป็นคนพาไปยงับา้นสไตลญ์ีปุ่น่หลงัหน่ึง เซนเซทีน่ัน่สอนการเกบ็กระดาษรองขนมไวใ้น

เสือ้และวธิชีงชา ก่อนจะใหเ้ราทานขนมวากาชซิึง่มรีสหวานจดัรปูรา่งคลา้ยรงัหนอนไหม ละลายในปาก 

ไมน่่าเชื่อว่าขนมชิน้เลก็แค่นี้จะมรีาคาสงูเกนิ 500 เยนต่อชิน้ ตามดว้ยการดื่มชาทีม่รีสขมก าลงัด ี

หลงัจากจบพธิเีซนเซกเ็ฉลยว่าชาทีใ่หเ้ราดื่มเป็นแบบรสอ่อนทีสุ่ดท าใหเ้รารูส้กึว่าเขา้กนักบัขนมรส

หวานเป็นอยา่งมาก  
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จากนัน้คุณลุงเจา้ของบา้นกพ็าเราเดนิชมรอบบา้นหลงัน้ีทีย่งัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของญีปุ่น่

เอาไว ้ เริม่จากโต๊ะอุ่นขาทีต่ดิฮทีเตอรไ์วข้า้งล่างในหอ้งส าหรบัการพกัผ่อนของครอบครวั เรามโีอกาสได้

ลองสวมชุดกโิมโน ซึง่เปรยีบเหมอืนชุดสทูในปจัจุบนั ปิดทา้ยดว้ยการไปทา้ลมหนาวบนหอ้งทีม่วีวิดี

ทีสุ่ดเพราะสามารถมองเหน็ภเูขาไดท้ัง้สองฝ ัง่ ช่วงบ่ายเป็นการท า Robot Production Workshop ต่อ

จากเมือ่วาน  ในส่วนของการท าลฟิท ์ก่อนจะแยกยา้ยกนักลบั Lodging House เมือ่หมดเวลา 

 

วนัที ่25 มนีาคม เป็นวนัหยุดเสาร-์อาทติย ์Prof. Yamada และ Prof. Koyama ไดจ้ดัทรปิพเิศษ

พาพวกเราไปเทีย่ว เริม่จาก Gunma Prefectural Government Building และแวะทาน Udon เป็น

อาหารกลางวนั ต่อดว้ยการไปเทีย่วชมธรรมชาตทิี ่Ikaho hot spring มนี ้าพุรอ้นไหลลงมาจากบนเขา 
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และออกก าลงักายดว้ยการเดนิลงและขึน้บนัไดกว่า 400 ขัน้ตามความเชื่อของคนญี่ปุน่ทีว่่าถา้เราเดนิขึน้

บนัไดน้ีไปจะไดเ้ป็นคนรวย ระหว่างทางกแ็วะทานขนม Yu no hana manju ถอืไดว้า่เป็นขนมขึน้ชื่อของ

ทีน่ี่ และผ่อนคลายดว้ยการแช่น ้าพุรอ้น 

 

 

ก่อนจะขึน้เขาไปชมววิต่อทีท่ะเลสาบ Haruna ซึง่เป็นครัง้แรกทีฉ่ันไดส้มัผสัหมิะ แต่มนัคงตกลง

มานานแลว้ประกอบกบัอากาศตอนน้ีคงยงัเยน็ไมพ่อเลยจบัตวักนัเป็นก่อนน ้าแขง็และเขา้พกัที ่ Kusatsu 

seminar house 
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วนัที ่26 มนีาคม วนัน้ีมหีมิะก าลงัโปรยปรายลงมารบัวนัใหม ่ทุกทีถู่กปกคลุมไปดว้ยสขีาวของ

หมิะ หลงัจากทานมือ้เชา้แลว้ กพ็อมเีวลาว่างเลก็น้อยเราจงึออกมาเล่นหมิะกนั  

 

จากนัน้จงึออกเดนิทางไป Kusatsu hot spring เป็นแหล่งน ้าพุรอ้นอกีแห่งหนึ่ง เมือ่มาถงึเราจะ

ไดก้ลิน่ของก ามะถนัซึง่ผสมอยูใ่นน ้าแร่ และควนัทีล่อยคลุง้จากความแตกต่างของอุณหภมูขิองน ้าแรท่ี่

รอ้นเกอืบรอ้ยองศากบัอากาศทีต่ดิลบ 

  

ทีน่ี่เราไดด้พูธิ ีYumomi เป็นการปรบัอุณหภูมขิองน ้าพุรอ้นใหเ้หมาะกบัการแช่ออนเซน็ และไป

แวะทานอาหารกลางวนัและซือ้ของที ่Karuizawa outlet ก่อนเดนิทางกลบั Gunma University 
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วนัที ่27 มนีาคม วนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ยของการท าหุ่นยนต์ก่อนทีจ่ะท าการน าเสนอและแขง่กนัเกบ็

เพชรใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เราใชเ้วลาทัง้วนัในกาปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบูรณ์ทัง้ดไีซน์ทีม่ปีญัหาและโปรแกรม

การท างาน 

  

วนัที ่ 28 มนีาคม ในช่วงเชา้จะเป็นการน าเสนอผลงานหุ่นยนตท์ีเ่ราท า และท าการแขง่ขนักนั

โดยผูท้ีเ่กบ็เพชรไดม้ากทีสุ่ดจะไดร้บัรางวลัจาก Prof. Yamada และผูช้นะคอืพีอ่อม และปิดทา้ยดว้ยพธิี

มอบใบประกาศและปิดโครงการ ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการชมหอ้งวจิยัภายใน Gunma University ทีม่ี

อยูห่ลายดา้น ทัง้ในดา้น Vibration ของ Prof. Maruyama ดา้นพลงังานและเครือ่งยนต์เพื่อปรบัปรงุกระ

บวกการสนัดาปภายในของ Prof. Zama กบั Prof. Araki และดา้นวสัดุ Al Foam ของ Prof. Hangai 

และดา้นเครือ่งมอืช่วยในการศกึษาดเีอน็เอของ Prof. Suzuki 
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ในคนืน้ีม ี Farewell party เราจงึขอท าอาหารไปรว่มกบัเพื่อนๆชาวญีปุ่น่ดว้ย เพื่อเป็นการ

ขอบคุณส าหรบัการตอ้นรบัทีอ่บอุ่น ความช่วยเหลอื และการดแูลอย่างดตีลอดโครงการ ซึง่เมนูคอืมามา่

ตม้ย า ถงึแมว้่าเราจะพยายามท าใหร้สชาตเิผด็น้อยทีสุ่ดแลว้แต่เมือ่คนญีปุ่น่ทานกย็งัตอ้งหน้าแดงทุกคน 

วนัที ่29 มนีาคม Prof. Maruyama และ Prof. Suzuki มาส่งเราขึน้รถไฟทีส่ถานี Shinkiryu เรา

เดนิทางมาต่อรถไฟที ่Asakusa ไปยงัสถนามบนินารติะและเดนิทางกลบับา้นโดยสวสัดภิาพ 

โครงการ Gunma University ถงึจะมรีะยะเวลาเพยีง 2 สปัดาห ์ โดยมกีจิกรรมหลกัคอืการท า 

Robot Production Workshop รว่มกบัเพื่อนๆชาวจนีและญีปุ่น่ แต่เตม็ไปดว้ยประสบการณ์มากมายที่

ท าใหเ้ราไดพ้ฒันาตนเองและเปิดโลกทศัน์ใหม่ๆ  ทัง้ในดา้นการใชภ้าษาในการสื่อสาร ซึง่ทุกคนต่าง

พยายามทีจ่ะเขา้ใจซึง่กนัและกนัถงึแมจ้ะมคีวามแตกต่างทางวฒันธรรมและแนวคดิ เรยีนรูก้ารท างาน

รว่มกนัเป็นกลุ่ม การใชช้วีติในต่างประเทศ เทีย่วชมธรรมชาตทิีส่วยงาม ซบึซบัวฒันธรรม และสมัผสั

อากาศหนาวท่ามกลางหมิะเป็นครัง้แรก และสุดทา้ยส าหรบัคนทีอ่ยากศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทหรอื

เอกที ่ Gunma University มหีอ้งวจิยัและโปรเฟสเซอรท์ีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นมากมายและมี

ทุนการศกึษาใหก้บันกัศกึษาต่างชาตอิกีดว้ย 


