DAY 1
คืนวันที่ 7 ธันวาคม มาถึงสนามบินด้วยความ
ตื่นเต้นมากๆ เพราะเป็นครัง้ แรกทีเ่ ราจะได้เดินทางไป
ต่างประเทศ และเป็ นประเทศญีป่ นุ่ ทีใ่ ฝฝ่ นั ว่าจะไปซักครัง้ ใน
ชีวติ เป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้ขน้ึ เครือ่ งบินด้วย คืนนี้จะได้ออก
เดินทางแล้วล่ะค่ะ!
พวกเรามารวมตัวกันเตรียมตัวขึน้ เครือ่ งกันตอน 4
ทุ่ม เครือ่ งบิน Take off จากสนามบินสุวรรณภูมติ อนตี 1
จังหวะทีเ่ ครือ่ งขึน้ จากพืน้ ดินใจเต้นตุ่มๆต่อมๆไม่หยุดเลย
เพราะส่วนตัวไม่ชอบเล่นเครือ่ งเล่นสวนสนุก เครือ่ งบินตอน
ขึน้ ความรูส้ กึ เหมือนกันเลย แต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นช่วงน่ า
พะอืดพะอมไปได้
บนเครือ่ งบินทีน่ งั ่ เราเป็นทีน่ งั ่ ติดหน้าต่าง แอบดีใจที่
จะได้เห็นบรรยากาศข้างนอก ท้องฟ้ายามเช้าสวยๆแบบที่
เขาถ่ายรูปลงโซเชียลกัน แต่ขอ้ เสียก็คอื เราไม่กล้าสะกิดคน
ข้างๆทีไ่ ม่รจู้ กั กันซึง่ ท่าทางเขากาลังหลับสบายเลยเชียว ทีน้ี
เราก็เลยแทบไม่ได้เข้าห้องน้าเลยทัง้ ๆทีเ่ ราเป็นคนเข้า
ห้องน้าบ่อยมาก
อีกหนึ่งความโชคร้ายคือเทีย่ วบินนี้มเี ด็กนังมาด้
่ วย
ค่ะ แล้วน้องร้องไห้แทบจะตลอด flight เลย ทาให้เวลานอน
สุทธิ 2 ชัวโมงเท่
่
านัน้ แต่ไม่ได้โกรธอะไรน้อง เพราะเข้าใจว่า
หูคงอือ้

เรามาถึงสนามบินฟุกุโอกะกันตอน 8 โมงเช้า
อากาศหนาวตีเข้าหน้าทันทีทอ่ี อกจากเครือ่ งบิน 6°C คนละ
เรือ่ งกับ 20°C ทีไ่ ทยเลย ตอนนัน้ ทีไ่ ทยก็อากาศหนาวอยูน่ ะ
คะ แต่ยงั หนาวไม่สุด ญีป่ นุ่ นี่แหละของจริง!
ทีท่ างออกสนามบินมีเซนเซย์ Mitsuhashi จาก
สถาบัน Sasebo มารอรับอยู่ พวกเรานังรถบั
่ สของสถาบัน
มาทีเ่ มือง Sasebo ไม่ทนั ได้พกั เซนเซย์กต็ อ้ นรับพวกเรา
ด้วยการพาทัวร์รอบๆเมือง Sasebo โดยเริม่ ต้นจากการนัง่
เรือชมเรือรบของอเมริกาทีจ่ อดเทียบท่าอยู่ ซึง่ จะมี
ผูบ้ รรยายค่อยเล่าเรือ่ งอยูต่ ลอดทาง เป็ นภาษาญี่ปนุ่ ล้วน
ต่อมาพวกเราก็ไปกับทัวร์แนะนาสถานที่ ซึง่ จะเป็นการนัง่ รถบัสไปรอบๆเมืองและจะจอดตรง
จุดสาคัญๆ ตลอดทางก็จะมีผบู้ รรยายเป็ นคุณน้าผูห้ ญิงคนหนึ่ง ใจดีและยิม้ แย้มตลอดเวลา ถึงจะฟงั ออกบ้างไม่
ออกบ้างแต่กร็ สู้ กึ เข้าถึงในสิง่ ทีเ่ ขาจะสื่อสารได้ อีกทัง้ ยังมีเซนเซย์ Mitsuhashi คอยแปลภาษาญีป่ นุ่ เป็ น
ภาษาญี่ปนุ่ อย่างง่ายให้ฟงั อีกทีดว้ ยค่ะ

หลังจากทัวร์เสร็จทุกคนก็กลับมา Check-in ทีโ่ รงแรม Sasebo Green Hotel ตอนแรกทีไ่ ด้รวู้ ่าพักเป็น
ห้องแบบเดีย่ วก็แปลกใจ เพราะปกติคนไทยเราจะคุน้ ชินกับการนอนกันหลายคนในห้องเดียว แต่ไปๆมาๆก็รสู้ กึ
เป็นส่วนตัวดีเหมือนกัน

ช่วงเย็นอาจารย์ออมก็พาไปทาน Sasebo Burger
ซึง่ เป็นของทานขึน้ ชื่อของทีน่ ่ี เนื่องจากเป็นเมืองทีต่ ดิ ต่อกับ
อเมริกา และมันก็ให้เยอะมากแถมอร่อยสมชื่อจริงๆ หลังจาก
นัน้ ก็เดินเทีย่ ว แวะชมเทศกาลงานไฟแสงสีต่อ เป็นงาน
Street Art จากไฟขนาดย่อมๆ มีเวทีสาหรับ Dance Battle
ด้วย เราเป็ นคนชอบดูอะไรแบบนี้อยูแ่ ล้วด้วย เราก็เลยยืนดู
กับเพื่อนสักพักจึงค่อยกลับโรงแรม วันทัง้ วันแทบไม่ได้นอน
พักเลย หลังจากทีไ่ ด้นอนแค่ 2 ชัวโมงในเครื
่
อ่ งบิน พอถึง
ั ๊ หลับไปเลย
ห้องปุ๊บอาบน้ าเสร็จปบก็

DAY 2
เช้าวันที่ 9 ธันวาคม ทานมือ้ เช้าเป็นอาหารของ
โรงแรม เป็นครัง้ แรกในรอบหลายวันทีไ่ ด้ทานอาหารเช้า
อร่อยๆมาก คุณป้าทีท่ าอาหารให้กใ็ จดีมากค่ะ ยิม้ แย้มสดใส
วันนี้เซนเซย์ Mitsuhashi มารับถึงโรงแรม พาพวก
เราขึน้ แท็กซีไ่ ปยังสถาบัน Sasebo ไปถึงเซนเซย์กพ็ าไปชม
Class ของนักเรียนชัน้ ปีท่ี 4 หรือเทียบเท่าปี 1 ของไทยเรา
เป็น Class เรียนเกีย่ วกับไฟฟ้าระดับครัวเรือน เขาจะทา
LAB ต่างกันไปตามแต่ละกลุ่ม เป็นการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง
จัดเตรียมอุปกรณ์เอง ศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง แต่หากมีขอ้
สงสัยก็จะสอบถามอาจารย์กนั อีกที ซึง่ ส่วนตัวมองว่าเป็ น
การเรียนทีด่ งึ ศักยภาพของนักเรียนได้ดมี ากทีเดียว
หลังจากนัน้ เซนเซย์ Mitsuhashi ก็พาเราไปพบกับผูอ้ านวยการสถาบันเพื่อทักทายแนะนาตัวและทา
ความรูจ้ กั กันพอเป็ นพิธ ี ก่อนทีเ่ ซนเซย์ Mitsuhashi จะพาพวกเราเดินชมทัวสถาบั
่
น อาหารมือ้ เทีย่ งพวกเรา
ทานทีโ่ รงอาหารของสถาบัน อาหารหมดไวมากจนรูส้ กึ ผิดกับนักเรียนทีม่ าทีหลัง ทีน่ นั ่ เราได้พบกับนักเรียน
ชาวต่างชาติทม่ี าแลกเปลีย่ นด้วย เห็นแล้วอยากแลกเปลีย่ นมาอยูบ่ า้ งจังเลยค่ะ !

ช่วงบ่ายเซนเซย์ Mitsuhashi พาพวกเราไปดูการ
เรียนการสอนใน Class ของเซนเซย์เอง เป็นวิชาคานวณ
วันนัน้ เป็นวันประกาศคะแนน Quiz พอดี ได้เห็นการพูดคุย
ถึงข้อสงสัยในข้อทีผ่ ดิ พลาด เขาดูกล้าพูดกล้าถามกันดีมาก
เลยค่ะ หลังจากประกาศคะแนนแล้วก็เป็นการพูดคุย
แลกเปลีย่ นกับพวกเราเพื่อเป็นการผ่อนคลาย แต่เหมือนจะ
กดดันมากกว่าค่ะ เพราะกลุ่มทีเ่ ราไปคุยด้วยดูท่าจะเกร็งๆ
วันนี้ทงั ้ วันเหมือนเป็ นวันแห่งการทักทายทาความรูจ้ กั ทีน่ ่ี
จริงๆเลยค่ะ

วันนี้ได้ลองนังรถเมล์
่
ของญี่ปนุ่ ด้วยค่ะ รถเมล์มาตรง
เวลาเป๊ะ หลังจากกลับมาถึงทีโ่ รงแรม เก็บสัมภาระเสร็จ
อาจารย์ออมนัดกับทุกคนไปกิน Sushiro ด้วยกัน เป็นซูชิ
แบบสายพาน เราแยกกันเป็ นสองโต๊ะเพราะมากันตัง้ 9 คน
ทีน่ ่อี ร่อยมากๆเลยค่ะ ปลาเนื้อนุ่มละลายในปาก กินเพลิน
จนลืมดูเงินเลยทีเดียว ต่อจากนัน้ ก็เดินเทีย่ วกันอีกนิดหน่อย
ก่อนจะกลับโรงแรม

DAY 3
เช้าวันที่ 10 ธันวาคม ทานมือ้ เช้าเป็ นอาหารของโรงแรมอีกเช่นเคย มือ้ นี้เป็นปลาซอสหวานทีอ่ ร่อย
มากค่ะ เราชอบอันนี้มากเลย
วันนี้เซนเซย์ Mitsuhashi ก็มารับถึงโรงแรม
เหมือนเดิม แต่วนั นี้พวกเราขึน้ รถบัสของสถาบัน Sasebo
ไปศึกษาดูงานทีบ่ ริษทั Oshima Shipbuilding เป็ นบริษทั
ต่อเรือทีเ่ ป็นความร่วมมือกันของบริษทั ซูมโิ ตโมและบริษทั
ไดโซ การสร้างเรือของเขาจะสร้างควบคู่ไปพร้อมๆกัน 4 ลา
พวกเราได้ขน้ึ ไปบนเรือทีก่ าลังทาการก่อสร้างอยูด่ ว้ ยค่ะ
เซฟตีป้ ลอดภัยหายห่วงค่ะ เขามีหมวกป้องกันให้ใส่ ทีน่ ่เี ป็ น
ทีแ่ รกตัง้ แต่มาทีผ่ ผู้ ่านชมเขาบรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้
ตลอดเลย แต่เวลาเราถามก็ดนั ถามเป็ นภาษาญีป่ ่นุ ซะงัน้

หลังจากขึน้ ไปดูในตัวเรือแล้ว ผูบ้ รรยายทัง้
สองก็พาเรามาดูในขัน้ ตอนการดัดการต่อเหล็กเพื่อ
นามาเป็นส่วนประกอบของเรือ ซึง่ เหล็กนี้จะเป็นส่วนที่
นาเข้าจากบริษทั อื่นอีกที ก่อนจะกลับก็พดู คุยกับ
ผูบ้ รรยายเล็กน้อยเรือ่ งการสมัครงาน ทัง้ คู่เป็ นกันเอง
มากๆเลยค่ะ

นอกจากจะต่อเรือแล้วบริษทั Oshima
Shipbuilding ยังสร้างสะพานอีกด้วย ซึง่ หนึ่งในผลงาน
ของบริษทั ก็ตงั ้ อยูใ่ น Oshima อีกด้วยค่ะ เป็นสะพานที่
สวยงามมากๆ เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์คของทีน่ ่เี ลยค่ะ

จบจากทีน่ ่กี ก็ ลับไปทีส่ ถาบัน Sasebo แวะหาของกินกันรอบๆสถาบัน ก่อนจะเข้าไปเพื่อรับชมผลงาน
ของนักศึกษาทีน่ ่ี เป็ น Class ภาษาอังกฤษของเขาทีต่ อ้ งรายงานผลงานเป็ นภาษาอังกฤษให้เราฟงั บางกลุ่มก็
สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว บางกลุ่มก็ตะกุกตะกักแบบทีเ่ ราสามารถเข้าใจได้เลย เพราะเราเองก็เป็นตอน
รายงานหน้าชัน้ เรียน ก็เลยพูดให้กาลังใจเขาไปด้วย แต่ผลงานของพวกเขาล้วนแสดงถึงความสามารถ มีแต่
ผลงานทีส่ ุดยอดและน่ าสนใจทัง้ นัน้ เลยค่ะ

DAY 4
เช้าวันที่ 11 ธันวาคม หลังจากทานอาหารทีโ่ รงแรม
พวกเราก็เดินทางไปสถาบัน Sasebo กันเองโดยรถเมล์
วันนี้พวกเราได้ใช้เครือ่ ง 3D Printer ของสถาบันในการ
สร้างสรรค์ผลงาน เริม่ ต้นจากการทีอ่ าจารย์สอนใช้โปรแกรม
ในการทาป้ายชื่อ ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้พวกเราได้สร้างงานแล้ว
ลองปริน้ ออกมา เราทาออกมา 2 ชิน้ คือป้ายชื่อกับน้องแมว
ทีบ่ า้ นค่ะ อาจารย์มอี ุปกรณ์ตกแต่งอย่างปากกาเมจิกกับที่
ห้อยกุญแจด้วยค่ะ
ตอนบ่ายๆก็มปี าร์ตร้ี ่าลากันเล็กๆ วันนัน้ ทีโ่ รงเรียนมีกฬี าสีพอดี หลังจากทีก่ ฬี าเสร็จสิน้ ก็มนี กั ศึกษา
บางส่วนมาร่วมงานด้วย พวกเราพูดคุยกันอย่างสนุ กสนานถึงเรือ่ งต่างหัวข้อทีค่ ุยกันเป็นพิเศษก็คอื อนิเมะนี่
แหละค่ะ พวกเราซือ้ ของจากไทยไปฝากพวกเขาด้วย เป็นพวกขนมซะส่วนใหญ่ ดูทุกคนจะชอบของฝากอยูไ่ ม่
น้อย ดีใจมากเลยค่ะ แต่เสียดายทีเ่ รามีเวลาคุยกันน้อยเพราะต้องรีบไปขึน้ รถเมล์ อยากคุยกันมากกว่านี้ เพื่อน
คนญีป่ นุ่ เองก็บอกว่าเสียดายเหมือนกันค่ะ

วันนี้เป็ นสุดท้ายทีจ่ ะอยู่ท่ี Sasebo เราเลยเดินเทีย่ วกันสักพักเลยค่ะ ก่อนจะซือ้ ขนมมาปาร์ตก้ี นั เองอีก
รอบในห้องนอนเพื่อน ก่อนจะแยกย้ายไปเก็บของเตรียม Check out ในวันพรุง่ นี้

DAY 5
เช้าวันที่ 12 ธันวาคม วันนี้รสู้ กึ เคว้งๆเพราะเริม่ คุน้ เคยกับ Sasebo แล้ว แต่กลับต้องจากไปทีอ่ ่นื ต่อ
น่ าจะมีความรูส้ กึ อยากคุยกับเพื่อนญีป่ นุ่ ทีย่ งั ติดค้าง มันรูส้ กึ เวลามันไม่พอจริงๆนะคะ เราเองก็ไม่ได้ขอช่องทาง
ติดต่อเขาไว้ดว้ ยสิ
หลังจาก Check out ออกจากโรงแรมแล้ว เซนเซย์ Mitsuhashi ก็มารับพร้อมกับรถบัสของสถาบัน
เดินทางกันไปยัง Kita Kyushu เพื่อเข้าเยีย่ มชมโรงงานผลิตของ Toyota ผูบ้ รรยายของทีน่ ่สี วยมากและยิม้ แย้ม
ตลอดเวลาเลยค่ะ ยิม้ ตัง้ แต่เจอหน้าจนบอกลา สาเหตุทต่ี งั ้ โรงงานผลิตทีน่ ่กี เ็ พราะง่ายต่อการขนส่งออก
ต่างประเทศผ่านทางเรือ ขัน้ ตอนทีเ่ ราได้รบั ชมเป็ นขัน้ ตอนการประกอบชิน้ ส่วนรถยนต์ ซึง่ เขาจะทางานกันตาม
Order ทีส่ งมา
ั ่ การทางานของเขาจะทากันบนรางทีเ่ คลื่อนทีเ่ พื่อหย่นเวลา และกาหนดเวลาทีค่ วรจะทาให้เสร็จ
บนจอมอนิเตอร์จะมีบอกถึงจานวนเป้าหมายทีต่ อ้ งการให้สาเร็จ กับจานวนทีท่ าไปได้แล้ว รวมไปถึงแสดงจุดมี
ปญั หาเกิดขึน้ ซึง่ เมือ่ เกิดปญั หาจะมีหวั หน้าวิง่ มาแก้ไขให้ หากเสร็จไม่ทนั รางก็จะหยุดจนกว่าปญั หาจะคลีค่ ลาย
เป็นการ Kaizen ของบริษทั

ต่อจากโรงงาน Toyota เราก็เดินทางไปที่ Toto
museum เป็นทีแ่ สดงถึงประวัตขิ องบริษทั Toto และ
รวบรวมผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ท่ี Toto ได้ผลิตออกมา ส่วนตัว
ชอบมุมของ Toilet Bike ทีเ่ ป็นแคมเปญแสดงออกถึงความ
สร้างสรรค์ รูส้ กึ ได้ถงึ ความเป็น Toto ภายในพิพธิ ภัณฑ์เต็ม
ไปด้วยผลิตภัณฑ์ทแ่ี สดงถึงความใส่ใจในการออกแบบ
ชอบๆมากเลยค่ะ

เรามีเวลาใน Toto Museum แค่ครึง่ ชัวโมงก็
่
แวะไป
Check in โรงแรม Crown Hills Kokura ก่อนจะเดินทางไป
ต่อที่ Manga Museum เป็ นทีจ่ ดั แสดงการ์ตูนเก่าๆของ
ญีป่ นุ่ พนักงานในทีน่ ่แี ต่ง Cosplay เป็นตัวละครในการ์ตูน
ด้วยค่ะ ภายในมี Interactive ให้เล่นเกมโพสต์ตามปก
หนังสือ และมีรายละเอียดของการ์ตูนต่างๆ ตึกทัง้ ตึกเรียก
ได้ว่าเป็นสวรรค์ของโอตาคุอย่างเราเลย มีรา้ นค้าต่างๆที่
เกีย่ วกับการ์ตูนทัง้ นัน้ เลยค่ะ เดินกันสักพักใหญ่จงึ ค่อยกลับ
โรงแรมไปเก็บของ ทุกคนไปเทีย่ วต่อทีป่ ราสาทฟุกุโอกะ
แต่เราปวดขาแบบไม่ไหวแล้วก็เลยไม่ได้ไปด้วยค่ะ

DAY 6
เช้าวันที่ 13 ธันวาคม หลังจากทานมือ้ เช้าทีโ่ รงแรมและ Check out เรียบร้อยแล้ว วันนี้เซนเซย์
Mitsuhashi พาพวกเราเดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็นไปที่ Hakata
แวะวางสัมภาระทีโ่ รงแรม Sunline Fukuoka ก่อน
จะขึน้ รถเมล์ไปเยีย่ มชม Start up Cafe เป็ นร้าน Cafe ที่
เป็นสถานทีร่ วมตัวกันของกลุ่มคนทีต่ อ้ งการทา Start up
ซึง่ จะมีกจิ กรรมกันทุกวันพฤหัส (ซึง่ ก็คอื เมือ่ วาน) มีมมุ
สาหรับคนต่างชาติทจ่ี ะให้คาปรึกษาเกีย่ วกับการทาธุรกิจ
ในญีป่ นุ่ ซึง่ ภายในอาคารนัน้ ล้วนเป็ นโซนนังเล่
่ นพูดคุย
ธุรกิจกันทัง้ สิน้

จากนัน้ ก็ไปต่อกันที่ Engineer Cafe ซึง่ ก็เป็ น
คาเฟ่ทร่ี วมตัวกันของนักวิศวกร อาคารเป็ นสถาปตั ยกรรม
ในสมัยเมจิ มีการตกแต่งสไตล์องั กฤษอย่างสวยงาม ทีน่ ่เี รา
ได้เจอกับภรรยาของเซนเซย์ Mitsuhashi ด้วยค่ะ เธอ
ตามมาทีหลัง ตอนนี้รสู้ กึ อบอุ่นเหมือนพ่อแม่พามาเทีย่ ว
ยังไงอย่างงัน้ เลย

ออกจากตรงนี้เดินไปไม่ไกลนักมีศาลเจ้า Suikyo
Tenmangu ตัง้ อยู่ ด้วยความสนใจพวกเราจึงขอเข้าไปดู
เซนเซย์กบั ภรรยาได้สอนวิธอี ธิษฐานขอพรให้พวกเราด้วย
ค่ะ ทีน่ ่ขี น้ึ ชื่อเรือ่ งขอพรด้านการเรียน จึงได้เครือ่ งราง
Omamori ติดมือมา

จากนัน้ เราก็ไปกินข้าวหน้าปลาดิบกันเป็นมือ้ เทีย่ ง
ก่อนจะเดินทางไป Check in ทีโ่ รงแรม คร่าวนี้กลับมาเรา
พบกับพนักงานต้อนรับทีเ่ ป็ นชาวต่างชาติ นอกจากจะ
ประดับใจในหน้าตาของเขาแล้วยังประทับใจในการใช้
ภาษาญี่ปนุ่ ของเขาด้วยค่ะ เขาสามารถใช้ได้อย่างคล่อว
แคล่วเสมือนเป็นเจ้าของภาษา ในขณะเดียวกันก็พดู
ภาษาอังกฤษกับเราด้วย เห็นแล้วมีแรงบันดาลใจในการ
เรียนญี่ปนุ่ ขึน้ มาเลยค่ะ

พักผ่อนสักพักก็ออกจากโรงแรมเดินเทีย่ วซือ้ ของฝาก เนื่องจากเป็ นวันสุดท้ายทีจ่ ะได้อยูญ
่ ป่ี นุ่ กับ
อากาศหนาวๆแบบนี้แบบเต็มวันแล้ว ว่าแล้วก็ยงั ใจหายอยูเ่ ลยค่ะ เพื่อนๆไปกินข้าวร่วมกันกับเซนเซย์
Mitsuhashi และภรรยาก่อนจะจากลากัน วันนี้กจ็ บลงพร้อมกระเป๋าเงินทีโ่ ล่งๆไป

DAY 7
เช้าวันที่ 14 ธันวาคม หลังจากทานมือ้ เช้าทีโ่ รงแรมและ Check out เรียบร้อยแล้ว วันนี้เซนเซย์
Mitsuhashi พาพวกเราขึน้ รถเมล์เดินทางมุง่ ตรงไปยังสนามบินฟุกุโอกะ เซนเซย์มาส่งพวกเราแล้วบอกว่า “ต้อง
มาอีกให้ได้นะ” จังหวะนัน้ น้ าตาคลอเลยค่ะ คิดถึงเซนเซย์มากๆ เซนเซอร์ใจดี เป็ นกันเองและอบอุ่นมาก ตอน
โบกมือลากันแทบกันน้ าตาไม่อยู่
เครือ่ งบิน Take off จากสนามบินฟุกุโอกะตอน 11:40 น. ถึงประเทศไทยประมาณ 16.00 น. ถึงไทย
แล้วเราโอดครวญคิดถึงญีป่ ่นุ ตลอดเลยค่ะ คิดถึงอากาศ คิดถึงเพื่อน คิดถึงเซนเซย์ แต่พอคิดถึงเงินในกระเป๋า
อยูไ่ ทยก็ได้ค่ะ แฮะๆ

