Gunma University Spring Program 2017
ระหว่างวันที่ 16 – 29 มีนาคม 2560

วันที่ 16 มีนาคม เป็นวันแรกของการเดินทาง เราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมปิ ระมาณ
22.30 และไปถึงสนามบินนาริตะในตอนเช้าวันที่ 17 มีนาคม หลังจากผ่านด่านตรวจต่างๆ เราได้พบกับ
เพื่อนๆ จากจุฬาฯ อีกสามคนและ Prof. Yamada และออกเดินทางโดยรถไฟไปลงทีส่ ถานี Asakusa
ก่อนจะเปลีย่ นไปขึน้ รถไฟสาย Ryomo ไปลงทีส่ ถานี Shinkiryu ซึง่ มี Prof. Koyama และ Prof.
Maruyama นารถมารับพวกเราไปส่งทีโ่ รงอาหารภายใน Gunma University เพื่อรับประทานอาหาร
กลางวัน มีเพื่อนๆคนญีป่ ุ่นมาช่วยแนะนาวิธกี ารซือ้ อาหารและร่วมรับประทานอาหารกับพวกเรา จากนัน้
จึงนาของไปเก็บที่ Lodging House

เก็บสัมภาระกันเรียบร้อยก็ถงึ เวลาสาคัญอย่างพิธเี ปิดโครงการ การพาชมสถานทีต่ ่างๆ การขอ
ยืมจักรยานจาก Student Support และปิดท้ายด้วยการแนะนาสถานทีต่ ่างๆรอบ Gunma University
เช่น ร้านสะดวกซือ้ ร้านอาหาร เป็ นต้น และในคืนนี้ยงั มี Welcome Party ต้อนรับพวกเรา ซึง่ เมนูอาหาร
คือเนื้อย่างและซูชิ ตบท้ายด้วยของหวานอย่างไอติมแท่งรสช็อกโกแลต
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มาถึงก็เจอวันหยุดติดต่อกันสามวันเราจึงชวนกันเข้ามาเทีย่ วโตเกียว ในวันที่ 18 มีนาคมเรา
เดินทางมาถึงโตเกียว (สถานี Asakusa) ประมาณ 10 โมงเช้า เริม่ ด้วยการหาขนมทานใกล้วดั Zensoji
เดินเล่นกันอีกนิดหน่อยก่อนแวะทานข้าวกลางวัน

ตอนบ่ายเราเดินทางไปขึน้ Tokyo Tower แต่ก่อนจะถึงเราต้องเดินผ่านวัด Zojoji ทีน่ นมี
ั ่ ตุ๊กตา
ั ้ โซ (Jizo Statues) ทีถ่ ูกตกแต่งด้วยหมวกไหมพรม กังหันลม ดอกไม้ ฯลฯ เรียงไปตลอดแนว
ปนจิ
กาแพงของวัด

การขึน้ ไปยังชัน้ ชมวิวของ Tokyo Tower เราขึน้ ลิฟท์ไปประมาณ 5 นาที ตอนอยูใ่ นลิฟท์จะรูส้ กึ
หูออ้ื เล็กน้อยเพราะลิฟท์ขน้ึ เร็วมากและจะมีการบรรยายเกีย่ วกับ Tokyo Tower ภายในลิฟท์จนถึงชัน้ ชม
วิว เก็บภาพกันได้พอสมควรแล้วตอนลงจะต้องเดินลงบันไดมาก่อนหนึ่งชัน้ และลิฟท์จะมาจอดเพียงชัน้
สาม ซึง่ มีพพิ ธิ ภัณฑ์ One piece และร้านขายของทีร่ ะลึกขนมของฝาก เราเลยแวะทานขนมโตเกียว
ก่อนจะเดินทางเข้าทีพ่ กั มือ้ เย็นวันนี้เราเลือกทานราเมงในร้านใกล้ๆโรงแรม และเดินย่อยรอบๆ ก่อน
แยกย้ายกันไปพักผ่อน
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วันที่ 19 มีนาคม เราเริม่ ต้นด้วยการไปขอพรทีศ่ าลเจ้า Meiji ถือได้ว่าเป็นศาลเจ้าทีเ่ งียบสงบ
และเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่สุดร่มรืน่ อากาศสดชื่นกับบรรยากาศสบายๆ ไม่เหมือนอยูใ่ นเมืองหลวงทีด่ ู
เร่งรีบ ซึง่ ถือเป็ นโชคดีของพวกเราทีไ่ ด้มาเห็นพิธแี ต่งงานแบบญีป่ ุ่น แวะทานข้าวเช้ากันเล็กน้อยก่อนจะ
เริม่ ต้น Shopping กัน

วันนี้เป็ นวันเสาร์ในย่าน Harajuku แบบนี้จงึ มีโอกาสได้เห็นการแต่งคอสเพลย์และศิลปินเปิด
หมวกใน Takeshita street มีทงั ้ ร้านขายของน่ารักๆและเสือ้ ผ้าแหวกแนว แต่ทข่ี าดไม่ได้เลยคือร้าน
เครปเย็นตลอดทาง ได้ของกันมาพอสมควรเป้าหมายต่อไปของเราคือตึก Yodobashi ฟินสุดๆต้องยกให้
คนนี้เลยกับโมเดลกันดัม้ เต็มไม้เต็มมือ ก่อนจะกลับมาฝากท้องทีร่ า้ นราเมงเจ้าเดิมแต่เปลีย่ นเมนูเป็น
ข้าวผัดกับไก่ทอดและแยกย้ายกันเข้าทีพ่ กั
วันที่ 20 มีนาคม เมือ่ วานใช้พลังงานกัน
ไปเยอะวันนี้เลยตื่นกันสายหน่อย ไปแวะซือ้ ขนม
ทีต่ ลาด Ameyoko นิดหน่อยก่อนเดินทางกลับ
Gunma University เย็นวันนี้ Tatsuki พาเราไปที่
ร้าน Hotto motto เป็นร้านเบนโตะสังกลั
่ บมากิน
กันที่ Lodging House
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วันที่ 21 มีนาคม วันแรกของการเรียน คาบแรกเป็ นการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมญีป่ ่นุ เราไปทีโ่ รงทอผ้า
ขึน้ ชื่อของคิรวิ
ซึง่ ทีน่ ่มี หี ลังเป็นรูปสามเหลีย่ มเพื่อช่วยควบคุมปริมาณแสงให้เหมาะสมกับการทอผ้า
ตลอดทัง้ วัน เราได้เรียนรูว้ วิ ฒ
ั นาการของเครือ่ งทอผ้าตัง้ แต่ยคุ แรกเริม่ จนถึงการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วย
ควบคุมในปจั จุบนั และทาผ้าเช็ดหน้าด้วยวิธกี ารมัดย้อม แต่คงจะมัดแน่ นไปหน่อยสีเลยไม่ค่อยติด

ตอนบ่ายวันนี้เราไปดูศูนย์ R&D ของบริษทั Mitsuba เราได้ทาความรูจ้ กั กับมอเตอร์ชนิดต่างๆที่
ติดอยูภ่ ายในรถยนต์ เซนเซอร์ทใ่ี ช้มากถึง 50-100 ตัวต่อคัน ชุดแม่พมิ พ์พลาสติก และระบบ Controller
ต่างๆ ก่อนทีไ่ ปลองขีม่ อเตอร์ไซค์ทท่ี างบริษทั นามาทดลองดัดแปลงเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า(EV)
ซึง่ ไม่เพียงแต่รถมอเตอร์ไซค์เท่านัน้ ทางบริษทั ยังได้ทดลองกับรถยนต์ และลองสร้างรถ Formula และ
Eco car และสุดท้ายเขาให้ลองขับรถไฟฟ้า ต้องบอกเลยว่างานนี้ไม่ว่าใครก็กลับไปเป็นเด็กอีกครัง้ ไม่
เว้นแม้แต่ Prof.Yamada และ Prof.Yoshida (เคยมาประจาอยูท่ ส่ี ถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ )
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วันที่ 22 มีนาคม วันนี้เป็ นคาบแรกสาหรับการเรียนภาษาญี่ปนุ่ เราจะเรียนเกี่ยวกับการแนะนา
ตัว การถามคาถาม และการซือ้ ของในซุปเปอร์มาเก็ต

บ่ายวันนี้เราได้เยีย่ มชม Experiment Lab. และเรียนรูว้ ธิ กี ารหาจุด CG จากนัน้ Prof.Yamada
พาเราขีจ่ กั รยานไปทีห่ อประชุมเป็ นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อเข้าร่วมพิธจี บการศึกษา พิธจี บ
การศึกษาทีญ
่ ่ปี นุ่ นัน้
ประธานในพิธจี ะอ่านประกาศเกียรติคุณและผลงานต่างๆของนักศึกษาตลอด
การศึกษาทีละคนและมีรุ่นน้องมากล่าวความในใจถึงพีๆ่ ทีจ่ ะจบการศึกษาในปีน้ี เป็นภาพทีด่ แู ล้วรูส้ กึ
ประทับใจมาก การแต่งกายในพิธจี บการศึกษาของญีป่ นุ่ นัน้ จะเป็ นชุดอะไรก็ได้ ส่วนใหญ่ผชู้ ายจะใส่ชุด
สูทสีดา ส่วนผูห้ ญิงถ้าไม่ใส่สทู กับกระโปรงก็จะใส่เป็ นชุดกิโมโน และชุดประจาชาติสาหรับนักศึกษา
ต่างชาติ ในคืนวันนี้กม็ ปี าร์ต้อี กี ครัง้ ฉลองให้กบั นักศึกษาในห้องวิจยั ทีจ่ บการศึกษา เมนูวนั นี้คอื หม้อไฟมี
ทัง้ แบบซุปใสและแบบซุปมิโซะ และเนื้อย่างอีกเช่นเคย
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วันที่ 23 มีนาคม เช้าวันนี้เป็ นอีกครัง้ ของการเรียนภาษาญี่ปนุ่ ตอนบ่ายก็เป็ นเวลาของการ
เริม่ ทา Robot Production Workshop เราแบ่งกลุ่มออกเป็นทัง้ หมด 7 กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก 3 คน
คือนักศึกษาไทย จีน และญีป่ นุ่ โจทย์ของการทาหุ่นยนต์ดว้ ยชุด Lego Mindstroms EV3 และ Lego
Mindstroms EV3 Education Software ให้ตรวจจับกาแพงและหยุด 3 วินาที จากนัน้ เลีย้ วซ้ายเพื่อเก็บ
เพชรขึน้ ไปวางบน Goal ให้ได้มากทีส่ ุด หลังจากลองศึกษารูปแบบการต่อ Lego กลุ่มของเราจึงเลือกใช้
Large Motor 2 ตัว เป็นตัวขับเคลื่อนและเลีย้ ว Medium Motor สาหรับลิฟท์ และ Ultrasonic sensor ไว้
ตรวจจับกาแพง วันนี้เราเลยทาการต่อ Large Motor กับล้อเข้ากับ Controller และ Ultrasonic sensor

วันที่ 24 มีนาคม วันนี้เป็นการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมญีป่ นุ่ อีกครัง้ เราไปเรียนพิธชี งชาโดยมี
Prof.Suzuki เป็นคนพาไปยังบ้านสไตล์ญป่ี นุ่ หลังหนึ่ง เซนเซทีน่ นสอนการเก็
ั่
บกระดาษรองขนมไว้ใน
เสือ้ และวิธชี งชา ก่อนจะให้เราทานขนมวากาชิซง่ึ มีรสหวานจัดรูปร่างคล้ายรังหนอนไหม ละลายในปาก
ไม่น่าเชื่อว่าขนมชิน้ เล็กแค่น้จี ะมีราคาสูงเกิน 500 เยนต่อชิน้ ตามด้วยการดื่มชาทีม่ รี สขมกาลังดี
หลังจากจบพิธเี ซนเซก็เฉลยว่าชาทีใ่ ห้เราดื่มเป็ นแบบรสอ่อนทีส่ ุดทาให้เรารูส้ กึ ว่าเข้ากันกับขนมรส
หวานเป็ นอย่างมาก
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จากนัน้ คุณลุงเจ้าของบ้านก็พาเราเดินชมรอบบ้านหลังนี้ทย่ี งั คงความเป็ นเอกลักษณ์ของญีป่ นุ่
เอาไว้ เริม่ จากโต๊ะอุ่นขาทีต่ ดิ ฮีทเตอร์ไว้ขา้ งล่างในห้องสาหรับการพักผ่อนของครอบครัว เรามีโอกาสได้
ลองสวมชุดกิโมโน ซึง่ เปรียบเหมือนชุดสูทในปจั จุบนั ปิดท้ายด้วยการไปท้าลมหนาวบนห้องทีม่ วี วิ ดี
ทีส่ ุดเพราะสามารถมองเห็นภูเขาได้ทงั ้ สองฝงั ่ ช่วงบ่ายเป็นการทา Robot Production Workshop ต่อ
จากเมือ่ วาน ในส่วนของการทาลิฟท์ ก่อนจะแยกย้ายกันกลับ Lodging House เมือ่ หมดเวลา

วันที่ 25 มีนาคม เป็ นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ Prof. Yamada และ Prof. Koyama ได้จดั ทริปพิเศษ
พาพวกเราไปเทีย่ ว เริม่ จาก Gunma Prefectural Government Building และแวะทาน Udon เป็น
อาหารกลางวัน ต่อด้วยการไปเทีย่ วชมธรรมชาติท่ี Ikaho hot spring มีน้าพุรอ้ นไหลลงมาจากบนเขา
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และออกกาลังกายด้วยการเดินลงและขึน้ บันไดกว่า 400 ขัน้ ตามความเชื่อของคนญี่ปนุ่ ทีว่ ่าถ้าเราเดินขึน้
บันไดนี้ไปจะได้เป็ นคนรวย ระหว่างทางก็แวะทานขนม Yu no hana manju ถือได้วา่ เป็นขนมขึน้ ชื่อของ
ทีน่ ่ี และผ่อนคลายด้วยการแช่น้าพุรอ้ น

ก่อนจะขึน้ เขาไปชมวิวต่อทีท่ ะเลสาบ Haruna ซึง่ เป็นครัง้ แรกทีฉ่ ันได้สมั ผัสหิมะ แต่มนั คงตกลง
มานานแล้วประกอบกับอากาศตอนนี้คงยังเย็นไม่พอเลยจับตัวกันเป็ นก่อนน้ าแข็งและเข้าพักที่ Kusatsu
seminar house
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วันที่ 26 มีนาคม วันนี้มหี มิ ะกาลังโปรยปรายลงมารับวันใหม่ ทุกทีถ่ ูกปกคลุมไปด้วยสีขาวของ
หิมะ หลังจากทานมือ้ เช้าแล้ว ก็พอมีเวลาว่างเล็กน้อยเราจึงออกมาเล่นหิมะกัน

จากนัน้ จึงออกเดินทางไป Kusatsu hot spring เป็นแหล่งน้าพุรอ้ นอีกแห่งหนึ่ง เมือ่ มาถึงเราจะ
ได้กลิน่ ของกามะถันซึง่ ผสมอยูใ่ นน้าแร่ และควันทีล่ อยคลุง้ จากความแตกต่างของอุณหภูมขิ องน้าแร่ท่ี
ร้อนเกือบร้อยองศากับอากาศทีต่ ดิ ลบ

ทีน่ ่เี ราได้ดพู ธิ ี Yumomi เป็ นการปรับอุณหภูมขิ องน้ าพุรอ้ นให้เหมาะกับการแช่ออนเซ็น และไป
แวะทานอาหารกลางวันและซือ้ ของที่ Karuizawa outlet ก่อนเดินทางกลับ Gunma University
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วันที่ 27 มีนาคม วันนี้เป็ นวันสุดท้ายของการทาหุ่นยนต์ก่อนทีจ่ ะทาการนาเสนอและแข่งกันเก็บ
เพชรให้ได้มากทีส่ ุด เราใช้เวลาทัง้ วันในกาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ทงั ้ ดีไซน์ทม่ี ปี ญั หาและโปรแกรม
การทางาน

วันที่ 28 มีนาคม ในช่วงเช้าจะเป็ นการนาเสนอผลงานหุ่นยนต์ทเ่ี ราทา และทาการแข่งขันกัน
โดยผูท้ เ่ี ก็บเพชรได้มากทีส่ ุดจะได้รบั รางวัลจาก Prof. Yamada และผูช้ นะคือพีอ่ อม และปิดท้ายด้วยพิธ ี
มอบใบประกาศและปิดโครงการ ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการชมห้องวิจยั ภายใน Gunma University ทีม่ ี
อยูห่ ลายด้าน ทัง้ ในด้าน Vibration ของ Prof. Maruyama ด้านพลังงานและเครือ่ งยนต์เพื่อปรับปรุงกระ
บวกการสันดาปภายในของ Prof. Zama กับ Prof. Araki และด้านวัสดุ Al Foam ของ Prof. Hangai
และด้านเครือ่ งมือช่วยในการศึกษาดีเอ็นเอของ Prof. Suzuki
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ในคืนนี้ม ี Farewell party เราจึงขอทาอาหารไปร่วมกับเพื่อนๆชาวญีป่ นุ่ ด้วย เพื่อเป็นการ
ขอบคุณสาหรับการต้อนรับทีอ่ บอุ่น ความช่วยเหลือ และการดูแลอย่างดีตลอดโครงการ ซึง่ เมนูคอื มาม่า
ต้มยา ถึงแม้ว่าเราจะพยายามทาให้รสชาติเผ็ดน้อยทีส่ ุดแล้วแต่เมือ่ คนญีป่ นุ่ ทานก็ยงั ต้องหน้าแดงทุกคน
วันที่ 29 มีนาคม Prof. Maruyama และ Prof. Suzuki มาส่งเราขึน้ รถไฟทีส่ ถานี Shinkiryu เรา
เดินทางมาต่อรถไฟที่ Asakusa ไปยังสถนามบินนาริตะและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
โครงการ Gunma University ถึงจะมีระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์ โดยมีกจิ กรรมหลักคือการทา
Robot Production Workshop ร่วมกับเพื่อนๆชาวจีนและญีป่ นุ่ แต่เต็มไปด้วยประสบการณ์มากมายที่
ทาให้เราได้พฒ
ั นาตนเองและเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ทัง้ ในด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ซึง่ ทุกคนต่าง
พยายามทีจ่ ะเข้าใจซึง่ กันและกันถึงแม้จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและแนวคิด เรียนรูก้ ารทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม การใช้ชวี ติ ในต่างประเทศ เทีย่ วชมธรรมชาติทส่ี วยงาม ซึบซับวัฒนธรรม และสัมผัส
อากาศหนาวท่ามกลางหิมะเป็นครัง้ แรก และสุดท้ายสาหรับคนทีอ่ ยากศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือ
เอกที่ Gunma University มีหอ้ งวิจยั และโปรเฟสเซอร์ทม่ี คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านมากมายและมี
ทุนการศึกษาให้กบั นักศึกษาต่างชาติอกี ด้วย
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