
Japanese Animation Industry - Sakura Science-JTECS Program 2017 

3rd – 9th December, 2017 

Day 1- 03/12/2017 Arrived in Japan 

 เร่ิมออกเดินทางท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2560 ตอนเวลา 10.55 กบัสายการบิน 

ANA บินตรงไปยงัท่าอากาศยาน Haneda ประเทศญ่ีปุ่นตอนประมาณหกโมงเชา้ในวนัท่ีสาม พอถึงก็เจอคุณคาชิ

จาก JTECS มารอรับพอดี พร้อมแจกป้ายช่ือส าหรับวนัท่ีมีเลคเชอร์แลว้ก็บตัรSuicaเป็นบตัรท่ีใชไ้ดห้มดทั้งรถ

บสัรถไฟหรือแมก้ระทั้งช็อปป้ิงก็ใชบ้ตัรน้ีจ่ายได ้คือมนัดีมากแต่บตัรท่ีเขาใหม้าเราจะใชไ้ดแ้ค่เดินทางไป

สถานท่ีๆอยูใ่นโปรแกรมเท่านั้น เวน้แต่วา่เราจะไปท าใบใหม่เพิ่มเอง หลงัจากแนะน าตวักบัคุณคาชิเรียบร้อย

แลว้ก็ข้ึนรถไฟเพื่อเดินทางต่อไปยงัโรงแรมท่ีพกั ซ่ึงอยูติ่ดกบัสถานี Komagome นบัวา่เดินทางสะดวกมากแถม

ใหอ้ยูค่นละหอ้งแลว้ห้องก็กวา้งใชไ้ด ้ 

 

 เม่ือถึงท่ีพกักนัแลว้ก็ไดมี้การช้ีแจงรายละเอียดโปรแกรมเล็กนอ้ย และเน่ืองจากเรามาถึงกนัค่อนขา้งเชา้

เลยมีโอกาสไดไ้ปเท่ียวกนัวนันึงเตม็ๆ ท่ีแรกท่ีไปเท่ียวกนัก็คือ Akihabara ซ่ึงเป็นสถานท่ีๆรวมเอกลกัษณ์ของ

ญ่ีปุ่นไวเ้ลยก็คือพวกการ์ตูน อนิเมะ เกมส์ โมเดลต่างๆ ในส่วนของการเดินทางก็สะดวกคือนัง่จากสถานี 

Komagomeไม่ก่ีสถานีกถึ็งท่ี Akihabara เลย 



 

 

หลงัจากเดินเหน่ือยๆก็อยากแวะพกัทานขา้วซะหน่อย ระหวา่งเดินหาร้านทานเผอิญเหมือนเขาปิดถนน

พอดี เลยถือโอกาสไปถ่ายรูป ตน้ไมเ้ปล่ียนสีท่ามกลางอากาศหนาวๆบรรยากาศสวยสะอาดตามาก  

 

ถ่ายรูปเสร็จก็ยงัคงเดินเลือกร้านอาหารต่อเพราะราคาค่อนขา้งสูงมาก สุดทา้ยมาจบท่ีร้านราเมนสไตล์

จีนนิดๆ ราคาปกติทัว่ไปประมาณ 700-800 เยน 

  



จากนั้นก็ไปต่อท่ี Ueno แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีนกัท่องเท่ียวหลายคนท่ีมาโตเกียวตอ้งมากนั เพราะของคุณภาพ

คุม้ราคามากๆและแบรนดส่์วนใหญ่ก็เป็นของแทจ้ริงๆ รวมถึงมีร้านอาหารน่าทานอยูเ่ยอะมากราคาก็ถูก ละแวก

น้ีเลยมีคนเยอะหน่อยทั้งคนญ่ีปุ่นเองแลว้ก็นกัท่องเท่ียว 

 

หลงัจากช็อปป้ิงกนัเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลบัถึงท่ีพกัประมาณ 6 โมงแยกยา้ยกนัพกัผอ่น 



Day 2- 04/12/2017 Orientation, Lecture, Visit Animation Career College 

        เชา้มาก็ทานขา้วท่ีโรงแรม ก่อนท่ีคุณคาชิมารอรับท่ีโรงแรมในตอนเชา้ เพื่อเดินทางออกจากท่ีพกัไปสถานี 

Korakuen ไปยงัอาคารซ่ึงเป็นท่ีๆเราจะใชเ้รียนกนัตลอดโปรแกรมน้ี 

   

         ในระหวา่งการเดินทางคุณคาชิคอยเป็นห่วงเด็กๆน่ารักอบอุ่นมากๆ เม่ือไปถึงคุณคาชิก็ไดก้ล่าวตอ้นรับ

อยา่งเป็นทางการ เชา้วนัน้ีก็ไดเ้จอคุณมาซุดะ มาพดูเก่ียวกบัภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตอนิเมชัน่ของ

ประเทศญ่ีปุ่นใหฟั้ง ท าใหเ้ราเขา้ใจและเห็นภาพชดัเจนมากข้ึนเป็นการปูพื้นฐานเล็กนอ้ยก่อนท่ีจะลงลึกใน

หวัขอ้เรียนถดัไป 

        ในช่วงบ่ายไดไ้ปทศันศึกษาท่ี Animation career college, Nihon Kokakuin โรงเรียนอาชีวะอนัดบัตน้ๆท่ี

เนน้สอนเก่ียวกบัการท าทั้งการ์ตูนและอนิเมชัน่ สอนตั้งแต่ขั้นเร่ิมเขียนพล็อตเร่ือง วางคาแรคเตอร์ วาดภาพ ลงสี

เร่ือยไปจนถึงสามารถผลิตออกมาเป็นผลงานได ้ส่ิงหน่ึงท่ีประเทศญ่ีปุ่นแตกต่างจากบา้นเราก็คือเขาไม่ยดึติด

ช่ือเสียงและค่านิยมมาก ดงันั้นการเรียนโรงเรียนอาชีวะจึงไม่ไดท้  าใหพ้วกเขาดูไม่ดีเหมือนท่ีประเทศเรามอง ซ่ึง

จริงๆแลว้เรียนสายอาชีวะให้ความรู้และประสบการณ์การท างานเราไดเ้ยอะกวา่ดว้ยซ ้ า 

  



 

        หลงัจากเสร็จโปรแกรมในแต่ละวนั เราก็จะออกตะลุยเท่ียวโตเกียวกนัแทบจะทุกเยน็ ตวัอยา่งวนัน้ีก็ไปแถว

ยา่นชิบูยา่ แลนมาร์คท่ีทุกคนตอ้งมาเจอ ทางมา้ลายท่ีมีคนเดินขวกัไขว ่ทั้งหา้งสรรพสินคา้ร้านอาหารบริษทั

ทั้งหลายท าใหรู้้สึกถึงความเป็นศูนยร์วมของโตเกียวเลยทีเดียว รวมทั้งบรรยากาศช่วงเดือนธนัวาคมซ่ึงใกล้

เทศกาลคริสมาสต ์ท าใหมี้ทั้งไฟประดบัประดาตลอดทาง อบอุ่นมาก บรรยายไม่เห็นภาพตอ้งมาสัมผสัเอง  

        การเดินทางนั้นเดินทางโดยรถไฟค่ะท่ีญ่ีปุ่นเดินทางสะดวกมาก ส่วนตัว๋เราจะซ้ือตัว๋แบบเท่ียวเดียวราคา

ข้ึนอยูก่บัสถานีใกลห้รือไกลตามปกติเลยค่ะ 

        เม่ือมาถึงเราก็ไม่พลาดท่ีจะถ่ายรูปเก็บไว ้วา่คร้ังหน่ึงเราก็มีโอกาสมาขา้มถนนในต านานท่ีชิบูยา่นะคะ 

 

        ในส่วนของม้ือเยน็วนัน้ีเราไปทานกนัท่ีร้านซูชิสายสะพานช่ือดงัท่ีชิบูยา่น่ีแหละค่ะ เป็นร้านท่ีนกัท่องเท่ียว

แทบจะครองร้านเพราะราคาถูก เร่ิมตน้จานละ 100 เยนเอง รสชาติก็อร่อยจึงไม่แปลกใจท่ีคนค่อนขา้งเยอะ แต่

โชคดีท่ีทีมเรามาเร็วเลยไม่ตอ้งรอคิว เดินเขา้ไปนัง่กดสั่งออร์เดอร์สวยๆค่ะ 



 

        อ่ิมทอ้งแลว้ก็ไปเดินยอ่ยต่อท่ีน่ีเลย Disney Store อยูต่รงขา้มตึก MODI จากร้านซูชิเดินมาไม่ถึง 500เมตร มี
ของน่ารักจุกจิกเยอะมากผูห้ญิงน่าจะชอบ เขา้ไปดูเพลินๆก็ไดค้่ะแต่น่าจะตอ้งมีติดไมติ้ดมือมาสักช้ินสองช้ิน
แหละ 

 

จากนั้นเราก็เดินทางกลบัท่ีพกัค่ะ 



Day 3 - 05/12/2017 Lecture, Visit OLM 

        เชา้น้ีก็เดินทางไปเรียนอีกเช่นเคย เราจะเดินทางไปเรียนท่ีตึกเดิมตั้งแต่วนัท่ี 4-7 ค่ะ หวัขอ้เรียนวนัน้ีบรรยาย

โดยคุณมิคามิ เก่ียวกบัเร่ืองการผลิตอนิเมชัน่ในแบบของญ่ีปุ่น จะเนน้ทางดา้น IT และเทคโนโลยท่ีีเขา้มาช่วยท า

ใหง้านถ่ายท าง่ายข้ึน 

        ตกบ่ายก็ไปดูงานต่อท่ี  OLM (Animation Production Company) เป็นบริษทัชั้นน าในการผลิตอเมนิชัน่เลยก็

วา่ได ้บริษทัน้ีไดผ้ลิตผลงานท่ีมีช่ือเสียงมามากมายทั้งในญ่ีปุ่นและต่างประเทศ ในส่วนของการดูงานก็ไดท้ราบ

ถึงขั้นตอนการท างานในอุตสาหกรรมน้ีวา่กวา่จะไดผ้ลงานออกมาสักช้ิน ตอ้งทุ่มแรงใจแรงกายอยา่งมาก เพราะ

เน้ืองานค่อนขา้งละเอียดและตอ้งใชค้วามอดทนสูง  

 

เม่ือเสร็จจากดูงานแลว้พอมีเวลาเหลือ เลยนัง่รถไฟไปเท่ียวกบัเพื่อนๆกนัต่อ จากนั้นก็กลบัท่ีพกั



Day 4 - 06/12/2017 Lecture, Visit Ghibi Museum 

        เชา้น้ีเดินทางไปเรียนท่ีตึกเดิม หวัขอ้วนัน้ีจะเป็นเร่ือง Japanese Animation Character Business โดยคุณริคุ

คาวะ บรรยายเก่ียวกบัการสร้างสรรคค์าแรคเตอร์ ภาพรวมตลาด แนวโนม้ของอุตสาหกรรมน้ีในอนาคตวา่จะ

เป็นไปในทิศทางไหน เป็นเร่ืองท่ีไดป้ระโยชน์มาก 

 

        ช่วงบ่ายน้ีไดมี้โอกาสเขา้เยีย่มชม Ghibi Museum ท่ี Mitakaเป็นพิพิธภณัฑ ์เก่ียวกบัอนิเมะท่ีโด่งดงั แต่

เน่ืองจากทางพิพิธภณัฑไ์ม่อนุญาตใหถ่้ายรูปดา้นใน จึงถ่ายไดแ้ค่ดา้นนอกอาคาร 

 



Day 5 - 07/12/2017 Lecture, Visit TNI Graduate 

        เชา้น้ีไดฟั้งบรรยายเก่ียวกบั Global Launch Japanese Animation Industry โดยคุณอิโตอุ ซ่ึงเป็นการเรียนวนั

สุดทา้ยของโปรแกรมน้ี 

 

        จากนั้นช่วงบ่ายไดเ้ขา้ไปเยีย่มรุ่นพี่ท่ีจบจาก TNI ท่ีท  างานอยูท่ี่ญ่ีปุ่นกบับริษทั Triple One เพื่อแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ใหก้บันอ้งๆ 

Day 6- 08/12/2017 Visit: National Museum of Emerging Science and InnovationTNI Graduate, Fuji 

Television 

        วนัน้ีไปท่ีMiraikan National Museum of Emerging Science and Innovation เป็นเหมือนศูนยว์ทิยาศาสตร์ท่ี

เก่ียวกบันวตัรกรรมเพื่อการตระหนกัถึง และการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกเม่ือเกิดภยัพิบติั และเดินเขา้เยีย่ม

ชมบรรยากาศการท างานของทาง Fuji Television ทั้งในออฟฟิศและในสตูดิโอ 

 



 

 

จากนั้นเดินทางกลบัท่ีพกั



Day7 - 09/12/2017 

        วนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ยแลว้ ตอนเชา้หลงัจากเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรมเสร็จแลว้เรียบร้อยก็เดินทางไปยงันาริตะ ซ่ึง

ก่อนจะไปสนามบินก็ไดแ้วะในเขา้ไปสักการะท่ีนาริตะซงั(วดัในเมืองนาริตะ)  

 

 

        เม่ือเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็เดินทางต่อไปยงัท่าอากาศยานนาริตะเพื่อกลบัประเทศไทยโดยสายการบิน ANA 

        สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณโครงการดีๆ Sakura-Science และ JTECTS ท่ีใหโ้อกาสดีๆแก่เด็กนกัเรียนเสมอมา 

ขอขอบคุณอาจารยแ์ละบุคลากรทุกท่านท่ีสละเวลามามอบความรู้มาดูแลตลอดโครงการน้ี ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ท่ีให้

โอกาส ขอบคุณมิตรภาพท่ีดีจากเพื่อนทุกคน การมาญ่ีปุ่นในคร้ังน้ีนบัไดว้า่เป็นหน่ึงในประสบการณ์ท่ีดีมากท่ีจะไม่มี

วนัลืมเลยค่ะ 

  

 

 

          นางสาวรักชล ทิพยเ์กตุ  

          นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ ชั้นปี ท่ี4 


