
42 day diary in Osaka 

วนัแรกทีม่าถึงโอซาก้า 

พวกเราไดอ้อกเดินทางจากสุวรรณภูมิเป็นเวลา 5ทุ่มของเวลาไทย รู้สึกทั้งต่ืนเตน้และดีใจ เพราะเป็นคร้ังแรกท่ี

ไดไ้ปญ่ีปุ่น และไปเรียนอีกดว้ย อยากรู้วา่ท่ีญ่ีปุ่นเคา้จะสอนเราในรูปแบบไหน เป็นยงัไง เราถึงสนามบินคนัไซ

เวลา 6.20 น. ทุกคนต่างก็เก็บของออกจากเคร่ืองพร้อมท่ีจะลุยกบัเหตุการณ์ขา้งหน้าอย่างเต็มท่ี พอพวกเราได้

ตรวจด่านคนเขา้เมืองเสร็จแล้วก็ออกมาจากสนามบินมีอาจารยจ์ากทาง Setsunan University มารับพวกเราถึง

สนามบิน อาจารยช่ื์อ อายมิู อาจารยดู์ท่าทางใจดี และดูแลพวกเราเหมือนลูกศิษยข์องเคา้ อาจารยอ์ายมิูพดูลาวได้

ดว้ยเลยส่ือสารกบัพวกเราทั้งเจ็ดคนไดส้นุกสนาน เราไดข้ึ้นรถท่ีทางมหาวิทยาลยัจดัมาให้น าทางไปสู่หอพกัท่ี

พวกเราจะอยูต่ลอด 42 วนัต่อไป เรามาถึงหอประมาณ 9โมงกวา่ๆ และไดพ้บกบัคุณป้าท่ีดูแลหอ เคา้ทกัทายพวก

เราแบบป้าเอ็นดูหลานและคอยแนะน าท่ีอยูอ่าศยัให้พวกเราเร่ือยๆ หอท่ีเราอยูมี่เอกลกัษณ์มากเป็นหออิฐสีส้ม

แดงซ่ึงจะสังเกตไดง่้ายจากหออ่ืนๆ บรรยากาศดูน่าต่ืนเตน้ไปหมด บรรยากาศในห้องก็สวยดูเป็นญ่ีปุ่น มีความ

สะดวกและความเป็นส่วนตวั เอาเป็นวา่โดยรวมคือชอบหอท่ีอาศยัอยูม่าก จากเยี่ยมชอบหอเสร็จก็มีเซนเซพาไป

ซ้ือของท่ีจ าเป็นใช้ในชีวิตประจ าวนั และจากนั้นก็พกัเหน่ือยตามอธัยาศยั และข่าวดีต่อจากนั้นคือตามตารางท่ี

อาจารยไ์ดใ้ห้มา มีวนัพกัผ่อน 2 วนัก่อนท่ีจะเขา้เรียนอยา่งจริงจงั พวกเราเลยตะลุยเท่ียวเมืองโอซากา้ให้ช่ืนใจ

ก่อนท่ีจะไปเรียนกนั 

 

 

 

 

 

 

สัญลกัษณ์ของเมืองโอซาก้า 

พวกเราไดใ้ช้วนัหยุดพกัผอ่น 2 วนั มาตะลุยเท่ียวและทศันศึกษาเมืองโอซากา้กนั เร่ิมจากท่ีแรกคือ ปราสาทโอ

ซากา้ หรือโอซากา้โจว ซ่ึงเป็นท่ีกล่าวขานกนัวา่ถา้ไม่มาท่ีน้ีถือวา่ยงัไม่ถึงโอซากา้ พวกเราไดน้ัง่รถไฟฟาใตดิ้น



มาลงท่ีสถานี osaka business park พอถึงสถานีเสร็จก็ไดเ้ดินเทา้ข้ึนมาท่ี

โอซาก้าโจว ก่อนท่ีจะไปถึงปราสาทโอซาก้า เราก็ต้องเดินผ่าน

สวนสาธารณะท่ีมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีมาเท่ียวท่ีน้ีเหมือนกัน 

ระหวา่งท่ีของสวนสาธารณะมีตน้ซากุระบานสะพร่ังเต็มไปตลอดทาง 

รู้สึกโชคดีมากท่ีมาทันตอนท่ีต้นซากุระบาน บรรยากาศดูสดช่ืน

สวยงาม ได้รับกล่ินอายความเป็นญ่ีปุ่น อย่างเต็มท่ีและพวกเราก็ได้

ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศท่ีน้ีไปฝากเพื่อนๆคนไทยด้วย จากนั้นก็ได้

เดินไปต่อ จนถึงตวัปราสาทโอซาก้าและตอนนั้นก็มีฝนตกลงมา 

ลมแรง แต่พวกเราก็ไม่หว ัน่ยืนต่อแถวกนัอย่างอดทนเพื่อท่ีจะไป

ชมปราสาทโอซาก้า พอมาถึงคิวของพวกเราทุกคนก็ได้กดบตัร

รับชมปราสาท ปราสาทโอซากา้แห่งน้ีมีทั้งหมด 5 ชั้น แต่ละชั้นก็

จะแข่งตามแต่ละยคุแต่ละสมยัของท่ีมาของเมืองโอซากา้ เราเร่ิมชั้น

แรกโดยไปท่ีชั้นบนสุด ชั้นบนมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยสุกลูกหูลูกตา 

เห็นแม่น ้ าท่ีรอบลอ้มปราสาท จาการสร้างแม่น ้ าลอ้มรอบเมืองเพื่อท่ีจะป้องกนัศตัรูท่ีจะเขา้มาท าลายให้ยากข้ึน

เพราะตอ้งผา่นด่านน ้าก่อนท่ีรุกรานจะมาถึงตวัปราสาท พอเขา้มาขา้งในก็มีของท่ีระลึกขายใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเขา้

มาเยีย่มชม จากนั้นกล้งมาชั้น4 3 2 1 ตามล าดบัและไดเ้รียนรู้ประวติัศาสตร์ผา่นการเยี่ยมชม มีทั้งชุดนกัรบสมยั

เก่า อาวุธท่ีใช้ป้องกนัตวัจากขา้ศึก จากนั้นก็ไดแ้วะกินไอศกรีมโฮกไกโดกนั และขา้วเยน็กนัท่ีร้านอาหารใกล ้

และเดินทางกลบัท่ีพกั 



มาเทีย่ววดักบัพวกเรากนั 

 วนัต่อมาเราไดต้ดัสินใจออกเดินทางไปเท่ียวท่ีวดักนั เรา

ไปลงท่ีสถานีTemmabashi และท่ีพวกเราคาดไม่ถึงคือมี

งานเทศกาลดอกซากุระมีของขายเต็มไปหมด และน้ีคือ

เป้าหมายท่ีตอนเยน็ตอ้มาเดินชมงานให้ได ้ต่อไปพวกเรา

ก็ได้ต่อรถไฟไปท่ีสถานี Shintennoji เพื่อท่ีจะไปไว้

สักการะกันพอมาถึงวดัShintennoji Temple ก็ได้เห็น

บรรยากาศ ท่ี แตก ต่ างจากไท ย  เพ ราะวัด ญ่ี ปุ่ น มี

สถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างจากวดัไทยท่ีเราเคยเห็น และบรรยากาศในวกัก็เต็มไปดว้ยส่ิงสักการบูชา และบ่อเต่าท่ี

ใหญ่มาก มี เต้าอาศัยอยู่จ  านวนหลายน้อยตัว และวัดต่อไป คือว ัดIsshin-ji Temple เข้ามาถึงประตูว ัดมี

สถาปัตยกรรมใหญ่เหมือนคนสมยัก่อนท่ีประตูวดั และเราก็ไดเ้ก็บภาพความประทบัใจนั้นไวด้ว้ย จากท่ีเราได้

ไปมา 2 วดัก็ไดเ้ดินเทา้มุ่งไปสู่สวนสัตวแ์ต่น่าเสียดายท่ีวดันั้นทางสวนสัตวมี์เหตุขดัขอ้งนิดหน่อย พวกเราเลย

เปล่ียนแผนไปเดินซ้ือของและเดินทางกลบัไปท่ีสถานีเดิน Temmabashi ท่ีเป็นเทศกาลดอกซากุระ มีแม่น ้ าตาม

สายใหน้ัง่ท่องเท่ียวไดน้ัง่ชมบรรยากาศ และในวนันั้นก็มีเพื่อนญ่ีปุ่นท่ีเคยมาแลกเปล่ียนท่ีสถาบนัมาน าเท่ียวดว้ย 

เขาช่ือโยชิเป็นรุ่นพี่ของพวกเรา เขาไดพ้าพวกเราเยีย่มชมงาน ถ่ายรูปกนั และเล้ียงขนมพวกเราดว้ย ไดกิ้นทั้ง ไก่

เทอริยากิ พิซซ่าญ่ีปุ่น เคร่ืองด่ืมของญ่ีปุ่นอีกดว้ย ทุกอยา่งดูเป็นรสชาติท่ีแปลกใหม่และมนัก็อร่อยอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ิมมหาวิทยาลัยแห่งแรก Setsunan University 

มหาวิทยาลยั Setsunan เป็นท่ีแรกท่ีตอ้งไปเรียน มหาวิทยาลยัน้ีเป็นการสอนวิชาญ่ีปุ่น ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั มี

ทั้งค  าศพัท ์รูปประโยคท่ีใชใ้นชีวิตจ าวนั และท่ีตอ้งใชใ้นโรงงาน เพื่อการส่ือสารในเบ้ืองตน้ มีอาจารยผ์ูส้อน 2

ท่านเป็นหลกั คือ อาจารยอู์เมโนะ และ อาจารยฟ์ูจิวาระ และมีท่านอ่ืนอีกมากมาย ท่ีสลบักนัมาสอน และในคาบ

ท่ีพวกเราเรียนนั้น จะมีเพื่อนคนญ่ีปุ่นมาเรียนด้วย เพื่อให้เราไดเ้ขา้ใจมากข้ึน สนทนากนัแบบสบายๆ และมี

กิจกรรมระหว่างการเรียนการสอนเพื่อให้เราเขา้ใจในการส่ือสารในภาษาญ่ีปุ่น ค าศพัท์ และช่วยจดจ าเทคนิค

จากรูปภาพต่างๆ นานา  นอกจากน้ี ยงัไดฟั้งส าเนียงจากตน้ภาษาจริงๆ จากการท่ีไดพู้ดคุยภาษาญ่ีปุ่นทั้งตอน

เรียน และตอนรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั อีกทั้งไดมี้การแลกเปล่ียนวฒันธรรมต่างถ่ินกนัดว้ย ท าให้เรา

ไดมี้เพื่อนใหม่วฒันธรรมใหม่เขา้มา ซ่ึงถือเป็นประสบการณ์ท่ีน่าสนใจ จากการท่ีมหาวทิยาลยัแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชาโด วธีิแห่งชา วฒันธรรมดื่มชา 

หลงัจากเรียนได้อาทิตย์กว่าๆ อาจารยอู์เมโนะ ก็ได้พามาเรียนรู้วฒันธรรมชาโดยวิธีการด่ืมชาความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูค้น และสถานท่ีท่ีเราไปคือ มหาวทิยาลยั OIT  ในหอ้งด่ืมชาดูมีความเรียบแต่มีอะไรแฝงอยูม่ากมาย ทั้ง

ดอกไม ้ถ้วยชาท่ีงดงาม รสชาติของชาอร่อยมากเพราะเป็นการชงสดๆ และมีขนมก่อนกินชาอีกด้วยซ่ึงถือเป็  

นวฒันธรรมอีกอยา่งของการด่ืมชา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทศันศึกษานาราเมืองเก่า 

ทางมหาวทิยาลยั setsunan ไดพ้ามา ทศันศึกษาท่ีเมืองนารา ซ่ึงถือเป็น

เมืองเก่าแก่ อยูใ่นเขตจงัหวดันารา การมานาราในคร้ังน้ี มีเพื่อนจาก

ไตห้วนัมาดว้ย ซ่ึงอาจารยแ์ละพวกเราใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

30 นาที พอเรามาถึงนารา ท่ีแรกท่ีไดเ้ขา้ชมคือพิพิธภณัฑเ์มืองนารา ซ่ึงมี

วฒันธรรมของ เมืองนารา ขา้วของเคร่ืองใชเ้ก่าแก่ และอาวธุท่ีใชป้้องกนั 

มีใหเ้ราไดเ้ยีย่มชมมากมาย จากนั้นอาจารย ์ก็ใหเ้ราไปรับประทานอาหาร

กลางวนั ระหวา่งรอชมสถานทีตดัสินคนผิดแบบเก่าแก่ พอพวกเรารับประทานอาหารเสร็จ ก็ไดช้มสถานท่ี

ตดัสินคนท าผิด ซ่ึงขา้งในอากาศเยน็มาก เพราะทั้งหลงัสร้างดว้ยดิน ถือเป็นความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ จากนั้นก็ไดไ้ป

ชม และต่อมาก็ไปไปชมโรงงานมุระซากิโชย ุโชยสุ่วนผสมของมนัก็มี ขา้ว น ้า ถัว่เหลือง เกลือ แลว้น ามาหมกั

ผสมกนัในถงัขนาดใหญ่ จะหมกัในถงัประมาณหน่ึงปี เพื่อท่ีจะใหมี้คุณภาพและมีรสชาติท่ีดี และสามารถบรรจุ

ขายได ้การมานาราในคร้ังน้ี  ถึงจะไกล   แ ต่ก็ไดใ้จพวกเราไปเตม็ๆ   

 

 

 

 

 

 

 



การสอนที ่OIT (Osaka Institute of Technology) 

โมโนซูคูริ [Monozukuri] [Management game] - (สัปดาห์แรก) เป็นวนัแรกท่ีเรียนท่ีสถาบนนัโอซากา้ อาจารยมิ์

นากาว่าเป็นอาจารยท่ี์สอนเราอยู่ตลอดเรียนวิชาโนซคูริู ถึงแมว้่าจะเคยเรียนมาบ้างแล้ว แต่เอกสารและการ

บรรยายก็ เป็นภาษาญ่ีปุ่น(คนัจิเยอะมาก) ท าให้มีปัญหาในการแปลเอกสาร ในสัปดาห์แรกท่ีสอน อาจารยส์อน

ส่วนให้ยงัคงเป็นภาคทฤษฎีพื้นฐาน คือ 1. 3 Mu ไดแ้ก่ Muda คือ ความสญูเปล่า Mura คือ ความไม่สม ่าเสมอ 

Muri คือ การฝืนท า Kaizen แนวคิดรับปรุงให้ดี ทั้งการเปล่ียนวิธีการท างาน การมองเร่ืองเล็กๆท่ี เกิดทุกวนัว่า

เป็นปัญหา แก้ไขเร่ืองท่ีท าได้ก่อน รวมถึงการรับมือกบัส่ิงท่ีเป็น ขอ้จ ากดัในการท างานให้ไดด้้วย ในท่ีน้ีเน้น

เร่ืองของ ระบบการผลิตแบบ ทนัเวลาพอดีหรือ Just in Time Production system (JIT) ใชร้ะบบการผลิต โดยน า 

Take time เวลาท่ีใช้ในการผลิตช้ินงาน 1 หน่วยเทียบกบั Cycle time Management game เป็นการจบัคู่กบัเพื่อน 

แลว้สร้างบริษทัจ าลองข้ึนมา จากนั้นใหใ้ครคนหน่ึงเป็นประธาน อีกคนหน่ึงท าหนา้ท่ีฝ่ายบญัชี ซ่ึงแตกต่างกบัท่ี

เคยเรียนตรงท่ี ท่ีน้ีเน้นการบญัชีเป็นส่ิงส าคญัตอ้งมีการปิดงบทุกคร้ัง เพราะเป็นการน าขอ้มูลท่ีได้มาวางแผน

ต่อไปในการด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโอยิ่งข้ึนไป ความรู้สึกท่ีได้เล่นเกมส์น้ีท าให้เรามีสติกับการเล่นเกมส์

ตลอดเวลาตอ้งคิดถึงตน้ทุนท่ีซ้ือมา แลว้จะขายเท่าไหร เพราะเราตอ้งแข่งกนักลุ่มอ่ืนโดยท่ีทุกกลถ่มตอ้งท าให้

เกิดเป้าหมายท่ีอาจารยไ์ดม้อบไว ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Line balance - (สัปดาห์สองและสาม)การท าสมดุลของสายงาน และขบวนการคอขวด (bottleneck process) 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในสายการผลิต ในขบวนการแบบไม่ต่อเน่ือง เช่นสายการผลิตในลกัษณะประกอบช้ินส่วน 

อาจารยแ์บ่งนกัเรียนออกเป็น 4คนเป็นพนกังานโรงงานท าการประกอบเลโก ้และอีก3คนเป็นคนจบัเวลา ซ่ึงใน

คร้ังแรก ใช้เวลาในการประกอบช้ินส่วนนานเกิดขบวนการคอขวด ท าให้แต่ละสถานีใช ้take time มากเกินไป 

จากนั้นจึงมีการปรับเปล่ียนจ านวนคนและสถานท่ีใหเ้หมาะสม N =1/CT หรือ N= 1*P/OT 

การพบักระดาษเพื่อเช็คคุณภาพ- (สัปดาห์สองและสาม) อาจารยจ์ะเลือกเลือกนกัศึกษา3คน มาพบักระดาษตามท่ี

รูปแบบท่ีใหไ้ว ้แบ่งออกเป็นสามสถานี 

1. ภาพขั้นตอนแรก 

2 ภาพต่อจากขั้นตอนแรก 

3. ตรวจคุณภาพจากการพบัทั้งหมด 

* เม่ือสถานีท่ีสามตรวจพบว่า กระดาษมีของเสีย ก็จะไม่ผ่านการพบั และท าให้เกิดของเสียข้ึน เกมส์น้ีเน้น

คุณภาพของช้ินงานเป็นส่วนมาก 

 

 

 

 



เข้าค่ายทีเ่กียวโต 

วนัน้ีเราเดินทางจากหอไปท่ีมหาวิทยาลยั Setsunan และออกเดินทางจาก Setsunan ตอนเวลา 9 โมง เพื่อท่ีจะไป

เขา้ค่ายบนภูเขาในเกียวโต เป็นค่าย 2 วนั 1 คืนมีคนญ่ีปุ่น 80 เปอร์เซ็น และนักเรียนแลกเปล่ียนชาวต่างชาติ 

(ไทย+ไตห้วนั) พวกเราได้เขา้ค่ายร่วมกบัน้องปีหน่ึง ค่ายน้ีพวกเราตอ้งแยกกนัอยู่ ท  าให้อึดอดัไม่น้อยท่ีตอ้ง

แยกกนัเพราะพวกเราก็ไม่ได้เก่งถึงขั้นคุยกับคนญ่ีปุ่นรู้เร่ืองทั้งหมด และเข้าใจเกมหมดแต่เพื่อนคนญ่ีปุ่นก็

พยายามช่วย และท าให้เราพูดภาษาญ่ีปุ่นได้มากข้ึนกว่าเดิม ทั้ งจากการส่ือสาร การเล่นเกมส์ การท าอาหาร

ร่วมกนั (แกงกระหร่ี) การท าอาหารในค่าย เป็นการท าอาหารท่ีสนุกมาก พวกเราทั้งหุงขา้ว หัน่ผกั หัน่เน้ือในท า

แกงกะหร่ีเอง มนัท าให้เราไดมี้ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนญ่ีปุ่นมากข้ึน ตอนเยน็ก็มีรอบกองไฟ มีการเล่นเกมส์ร้อง

ร าท าเพลง บางคร้ังเพลงญ่ีปุ่นเราอาจจะฟังไม่รู้เร่ืองแต่มนัก็แปลกหูไปอีกแบบ หลงัจากนั้น ก็มีเวลาส่วนตวัให้

อาบน ้า ท าธุระส่วนตวั จนถึงเวลา 5 ทุ่ม จึงแยกยา้ยไปนอน 

ค่ายวนัท่ี2 จะมีกิจกรรมแค่คร่ึงวนัจากนั้นก็กลับบ้านตามปกติ พวกเรามาถึง Setsunan ก็ตอนเย็นแล้วทาง

มหาวิทยาลยัก็ไดม้าส่งท่ีข้ึนรถกลบับา้นจนถึงโนเอะ ในวนันั้นเราเหน่ือยมากไม่คิดวา่เพื่อนจะมา surprise วนั

เกิด เป็นวนัเกิดท่ีประทบัใจสุดๆถึงจะไม่ได้เป่าเค้กราคาแพงอะไร แต่ก็เป็นวนัท่ีจะจดจ าความสัมพนัธ์ดีๆ

ระหวา่งเพื่อนดว้ยกนั 

 

 



การศึกษาดูงานทีโ่รงงาน Sumitomo steel & Nippon steel 

โรงงาน Sumitomo steel & Nippon steel เป็นโรงงานท่ีผลิตสินคา้ท่ีท าจากเหล็กโดยผ่าน การหลอมและท าให้

แข็งตวัเพื่อให้ได้เหล็กท่ีมีคุณภาพ สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของบริษทัคือลอ้รถไฟ ชินคท่ีมีความคงทนแข็งแรงและ

ปัจจุบนัทางบริษทัไดคิ้ดคน้และปรับปรุงให้ลอ้รถไฟชินคนัเซ็นมีเสียงเบาลงเม่ือจอด ลอ้ของรถไฟชินคนัเซน

ส่วนมากในประเทศญ่ีปุ่นผลิตมาจากโรงงานน้ีเพราะไดรั้บความเช่ือถือในเร่ืองคุณภาพมาอยา่งยาวนาน โรงงาน

Sumitomo steel & Nippon steel เป็นโรงงานท่ีมีขนาดใหญ่และมีโรงส าหรับผลิตหลาย โรงและท่ีโดดเด่นมาก

คือคลังสินค้าท่ีใช้จัดเก็บสินค้าท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีคุณภาพท่ีได้ มาตรฐานจะถูกจดัวางไวบ้น

คลงัสินคา้อยา่งเป็นระเบียบและสามารถมองเห็นง่ายโดยท่ีน่ีจะไม่ เน้นการเก็บสต็อกไวม้ากเพราะจะท าให้เสีย

ตน้ทุนในการจดัเก็บ และลกัษณะการจดัเก็บสินคา้ สามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้ายเม่ือลูกคา้ตอ้งการ 

 

 

 

มิตรภาพระหว่างเพือ่น 

มีอยูว่นันึงหลงัเลิกเรียนพวกเราไดมี้นดักินขา้วเยน็กบัเพื่อนคนญ่ีปุ่น ซ่ึงอยูแ่ถวสถาน้ีkorean streetช่ือวา่ร้าน bar 

come ส่วนเพื่อคนคนนั้นช่ือทาคาฮิโระ เขาเป็นเฟรนร่ีและอธัยาศยัดีและเป็นเพื่อนท่ีน่ารักส าหรับพวกเรา 



วนัหยดุในอาทิตยท่ี์ 2 พวกเรานดักบัคนญ่ีปุ่นท่ีจะไปเท่ียวท่ีเนโกะคาเฟ่ เลยนดัเจอกนัท่ีสถานีเคียวบาชิ หลงัจาก

นั้นพวกเราก็ไดไ้ปคาเฟ่แมวกนั แมวญ่ีปุ่นน่ารักมากๆ ต่อจากนั้นพวกเราก็เดินเทา้ไปย่านอูเมะดะ ซ่ึงเป็นศูนย์

รวมของชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างชาติ และพวกเราก็ไดม้ากินราเมงขอ้ศอกกนั รสชาติกลมกล่อมมากเป็นแบบราเมง

แท ้น ้ าซุปแลว้ก็หมูนุ่มมาก ลากนั้นพวกเราก็เดินเท่ียวอีกซักพกั แลว้ก็แยกยา้ยกลบับา้น วนันุถือว่าประทบัใจ

มากเพราะไดท้ั้งส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นและไดผ้จญภยัรวมกบัเพื่อนชาวต่างชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universal Studio Japan 

วนันั้นต่ืนเชา้มาก พวกเราออกเดินทางตั้งแต่ 6โมงเชา้จากหอท่ีโนเอะ แลว้ไปเจอกบัเพื่อคนญ่ีปุ่นท่ี USJ (ทาคาฮิ

โระ มาโกะ อาคาริ อูมิ คนัตะ) ประมาณ 8โมงแลว้พวกเราก็มาเล่นเคร่ืองเล่นดว้ยกนั ประเดิมเคร่ืองแรกรถไฟ

เหาะแบบถอยกลับ และต่อด้วยเคร่ืองเล่นจุนลาสิกพาร์ค และนั่งเรือผจญไฟ ต่อด้วยเคร่ืองเล่นต่างๆ ผูค้น

มากมายต่างต่อคิวกนัเล่นแต่ละเคร่ืองอย่างสนุกสนาน และพวกเราก็ไดข้องติดไมติ้ดมือกนัคนละช้ินสองช้ิน 



และเพื่อนคนญ่ีปุ่นก็ไดซ้ื้อของท่ีระทึกใหพ้วกเราอีกดว้ยเป็นขนมสนูปป้ี เม่ือ USJก าลงัจะปิดพงกเราก็ไดอ้อกมา

จากท่ีนั้นและมากินแกงกระหร่ีกนัท่ียา่นเคียวบาชิ จากนั้นก็แยกยา้ยกลบับา้น และแยกทางกบัเพื่อนคนญ่ีปุ่น 

 

เมืองโกเบ (Kobe) 

ก่อนท่ีเราจะไปโกเบกนัพวกเราไดไ้ปโบสถค์าทอริกกบัเซนเซท่ีรู้จกักนัตอนไปซุปเปอร์มาเก็ต โบสถ์ขา้งในสวย

มาก พอท าพิธีในโบสถ์เสร็จก็จะมีของขายราคาถูก ต่อไปพวกเรามุงหนา้ไปโกเบ ซ่ึงเป็นยา่นแหล่งช็อปป้ิงขนาด

ใหญ่ของโกเบมีทั้งหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่หลายแห่งร้านคา้ของ แบรนดต่์างๆ  ร้านอาหาร อีกมากมาย 



ป่าไผ่เกยีวโต 

วนันั้นเป็นวนัหยุดพอดี พวกเราเลยวา่แผนท่ีจะไปเท่ียวจงัหวดัเกียวโตกนั พวกเราออกจากหอท่ีโนเอะ ประมาณ 

7โมงเชา้ แลว้นัง่รถไปไฟ 2 ต่อถึงระยะทางจากไกลขา้มจงัหวดัแต่พอมาเจอสถานท่ีก็เป็นท่ีน่าประทบัใจมากๆ มี

แม่น ้ าให้นกัท่องเท่ียวไดพ้ายเรือเล่นกนั มีลิง แลว้มีอุโมงคป่์าไผต่ลอดทาง ท่ีนั้นหนาแน่นดว้ยผูค้นจ านวนมาก 

และมีของสักการะขายดว้ย 

 

 

 

อควาเลีย่มคังยูไค โอซาก้า 

ทางมหาวทิยาลยัโอซากา้ OIT ไดพ้าพวกเราไปทศันศึกาท่ีอควาเลียมคงัยไูค โดยให้ตวัแทนนกัศึกษาพาพวกเรา

ไปทศันศึกษา ขา้งในอควาเลียมเตม็ไปดว้ยสัตวน์ ้านานาชนิด บรรยากาศขา้งในดูน่าสนใจ และน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

วนักลบัไทย 

มีเพื่อนชาวญ่ีปุ่นมาส่ง 

 

 

 

 


