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“Japan’s Animation  Industry” 
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นายประชา ศิลาเณร 

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทรัพยากรมนษุย์แบบญ่ีปุ่ น 

สถาบนัเทคโนโลยี ไทย -ญ่ีปุ่ น 



    สวสัดีครับ ผมช่ือ พิซซ่า อยู่สาขา HR ปี 3 ก่อนจะเข้ามาอ่านไดอาร่ีกนั ผมขออธิบายก่อนว่า 

ตวัผมเองนัน้ คนท่ีได้ภาษญ่ีปุ่ นในระดบันงึ จงึท าให้ผมได้รับเลือกไปดงูานท่ีประเทศญ่ีปุ่ นกบั

โครงการ Sakura Science-JTECS Program 2017 ซึง่ในครัง้นี ้เป็นหวัข้อของอตุสาหกรรม  

อนิเมชัน่ของประเทศญ่ีปุ่ น 

DAY 1 2-3 DECEMBER 2017 

     วนันีเ้ป็นวนัท่ีต้องออกเดินทาง ซึง่แน่นอนว่าทกุคนทัง้ 10 คน ไม่เคยไปประเทศญ่ีปุ่ นจงึมี

ความตื่นเต้นกนัมากท่ีจะได้ไป โดยเฉพาะ ตวัผมเองซึง่ไม่เคยนัง่เคร่ืองบิน ยิ่งมีความตื่นเต้น

มากกว่าคนอ่ืนมาก ไฟท์บินครัง้นี ้เป็นไฟท์กลางคืน ผมเลยคิดว่าน่าจะได้หลบับนเคร่ือง เพราะ 

ตอนเช้าต้องไปพบกบั คณุ KASHI ซึง่เป็น ผู้ดแูลพวกเราในการดงูานครัง้นี ้หลงัจากเคร่ืองไป

ถึงท่ีญ่ีปุ่ น พวกผมยิ่งต่ืนเต้นหนกัไปอีกเพราะ อากาศท่ี หนาวแตกต่างกนักบัประเทศไทยอย่าง

มาก หลงัจากลงจากเคร่ืองทกุคน จะไปท่ีจดุนดัผมกบั คณุKASHI และ เดินทางไปยงั โรงแรม

ในเมือง KOMAGOME จากนัน้ หลงัจากฟังค าอธิบายของคณุ KASHI วนันัน้จงึว่าง และ ผม

กบัเพ่ือนๆก็ไปซือ้ของท่ี AKIHABARA กนั 

 

 

 

 

 

 



DAY 2  4th DECEMBER 2017 
     วนันีเ้ป็นวนัแรกท่ีต้องไปอบรม เร่ืองJapanese Anime Industry โดย อ.Hiromichi Masuda 

ซึง่วนันี ้คณุ Kashi มารับพวกเราท่ี โรงแรม เพราะว่า ท่ีอบรมนัน้ค่อนข้างไกลจาดตวั โรงแรม 

พอสมควร และตอนบ่าย พวดเราก็ได้เดินทางไปดงูานท่ี Nihon Kogakuin ซึง่เป็น โรงเรียนท่ี

เรียนเก่ียวกบั Animations โดยตรง 

 

 

 

 

 DAY 3  5th DECEMBER 2017 

      วนันี ้พวกเราก็ต่ืนแต่เช้าเพ่ือไป อบรมเหมือนเคย ซึง่เป็นวนัท่ี ของการ อบรม วนันี ้จะอบรม 

ในเร่ืองของ Japanese Animation Production Process พดูง่ายๆ ก็คือ กระบวนการ ผลิตอนิ

เมชัน่ของญ่ีปุ่ นนัน้เอง โดย อ.Mikami ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญในกระบวนการผลิตของญ่ีปุ่ น ต่อมา

ช่วงบ่าย พวกเราได้เดินทางไปท่ี บริษัท ผลิต อนิเมชัน่ OLM ซึง่เป็น บริษัท ท่ีผลิต อนิเมะ ช่ือดงั 

อย่าง Pokemon เป็นต้น 

 

 

 

 



DAY 4  6th DECEMBER 2017 
     วนันีพ้วกเราก็เดินทางไป อบรม ท่ี ตกึเดิม ซึง่ก็เป็นวนัท่ี 3 ของการอบรมแล้ว ครัง้นี ้เรา

อบรมกนั เร่ือง Japanese Animation Character Business หรือ การสร้างการตลาดโดยใช้ตวั

ละครอนิเมชัน้ นัน้เอง ซึง่อบรมโดย อ.Rikukawa  ซึง่เป็นเร่ืองท่ีผมค่อนข้างชอบ เพราะ 

สามารถน าไปประยกุต์ใช้กบัความรู้ด้านบริหารธุรกิจได้ ต่อมาช่วงบ่าย พวกผมได้ไปท่ี Studio 

Ghibli Museum ท่ีเมือง Mitaka ,Tokyo หรือ พิพธิภณัฑ์สตดูิโอ จิบลิ ซึง่เป็นสถานท่ีจดัแสดง 

เก่ียวกบั สตดูิโอผลิตอนิเมชัน่ของ สตดูิโอ จิบลิ เพ่ือนๆคงจะรู้จกั Totoro, No face,Ponyoและ

อ่ืนๆ ซึง่เป็นผลงานของสตดูิโอ จิบลิ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAY 5  7th DECEMBER 2017 

     วนันีเ้ป็นวนัสดุท้ายของการ อบรม ซึง่อบรมในเร่ืองของ Global Launch of Japanese 

Animation โดยอ. Itou และในตอนบ่าย เราได้ไปดงูานท่ี บริษัท Triple one ซึง่เป็น บริษัทท่ี มี

รุ่นพ่ีของ TNI ท างานอยู่และ Triple one นัน้เป็น บริษัท ผลิตชิน้ส่วนของแผงวงจร และชิพใน

อปุกรณ์อิเลกโทรนิกส์  

 

 

 

 

 

DAY 6  8th  DECEMBER 2017 

      วนันีเ้ป็นท่ี พวกเรามีแค่การดงูานอย่างเดียวเท่านัน้ ซึง่เราจะไปกนัท่ี National Museum 

of Emerging Science and Innovation และ Fuji Television เมือง โอไดบะ ซึง่สถานท่ีแรก 

เป็นสถานท่ี จดัแสดง เก่ียวกบั โลกอนาคตและ เทคโนโลยีต่างๆเอาไว้มากมาย เป็นสถานท่ีท่ี 

ค่อนข้างมีของทนัสมยัอยู่มาก และ สถานท่ีต่อมา คือ สถานีโทรทศัน์ ของ ญ่ีปุ่ น ซึ่งด้านในมี 

สตโูอ ถ่ายรายการทีวีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ข่าว รายการวาไรตี ้อ่ืนๆ 

 

 

 



DAY 7  9th  DECEMBER  2017  

     และก็มาถึงวนัสดุท้ายท่ีพวกเราได้อยู่ ญ่ีปุ่ นกนัครับ วนันีก็้ไม่มีอะไรมาก พวกเราได้เดินทาง

ไปยงัสนามบินนาริตะ และก่อนถึงสนามบินเราได้ แวะ ไหว้พระกนัท่ีวดั นาริตะซงั ซึง่เป็นแหล่ง

ขึน้ช่ือเร่ือง ปลาไหล ย่าง พอไหว้พระ กนัเสร็จเราก็เดินทางมายงัสนามบินและเดินทางกลบั

ประเทศไทยครับ 

  

 

 

 

 

 

 

 

      สดุท้ายนี ้ก็ขอบคณุทกุๆคน ท่ีเข้ามาอ่านกนันะครับ ยงัไงก็ขอขอบคณุโครงการดีๆ อย่าง 

Sakura Science By JTECS ท่ีท าให้คนท่ีไม่เคยไปญ่ีปุ่ นได้ไป พบกบัประสบการณ์ใหม่ๆและ

ได้รับความรู้มากมาย จากการดงูานและอบรม  ถ้าน้องๆคนไหนยงัไม่ได้มีโอกาสได้มาประเทศ

ญ่ีปุ่ น พ่ีก็ขอแนะน าโครงการ  Sakura Science By JTECS เลยครับ ได้ทัง้สาระ ได้ทัง้ความ

สนกุ ขอบคณุครับ 

นายประชา ศิลาเณร   

นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 คณะบริหารธุรกจิ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญ่ีปุ่ น  

สถาบันเทคโนโลยไีทย -ญ่ีปุ่ น 


