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ค าน า 

รายงานเล่มน้ีจัดท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ท่ีได้รับในการเข้าร่วมโครงการโอซาก้า 
ประเทศญ่ีปุ่นเป็นระยะเวลา 42 วนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยประสบการณ์การเรียนภาษาญ่ีปุ่นท่ี 
摂南大学 (Setsunan University) และการเรียนเชิงวกิารณ์ดา้นการบริหารท่ี 大阪工業大
学(Osaka Institute of Technology) รวมถึงการไปทศันะศึกษาท่ีนารา เมืองอิไมโจ,อาควาเร่ียม
ไคยูคงั,การเขา้ค่ายท่ีโตเกียว และการเขา้ไปศึกษาดูวิธีการท างานท่ีโรงงานโชยุและโรงงาน 
Sumitomo Steel Sumitomo Steel & Nippon Steel ทั้ งการน า ส่ิ ง ท่ีได้ เ รี ยน รู้มาปรับใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ อยา่งการแกไ้ขดว้ย PDCA และการใช ้KAIZEN เป็นตน้ ซ่ึงหวงัวา่รายงานเล่ม
น้ีจะมีประโยชน์ต่อผูท่ี้ไดเ้ขา้มาอ่านและศึกษา หวงัว่ารายงานช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน 
และสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้หากรายงานเล่มน้ีมีขอ้ผิดพลาดประการใดตอ้ง
ขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจ้ดัท า 
น.ส. รังสิมา   ขาวผอ่ง 

 
 

 

 

 



เร่ืองราวของฉันกบั 42 วนั ณ Osaka 

วนัแรกที่ถงึสนามบินคนัไซ 

 

วนัแรกท่ีไปถึงสนามบินคนัไซ มีอาจารยข์อง Setsunan University มารับพวกเรา แลว้พากลบัไปท่ีหอพัก 

International House Of Josho Gakuen ซ่ึงทุกคนมีห้องนอนเป็นของตวัเอง ภายในหอพกัมีคุณป้าและ
คุณลุงท่ีคอยดูแลหอ ท่านทั้งสองคนใจดีมาก ความอ านวยความสะดวกต่างๆให้พวกเราและถามไถ่ทุกขสุ์ข

อยูเ่สมอ คอยช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัหอพกัและกฎระเบียบต่างให้ฟัง เช่น การทิ้งขยะ เราสามารถทิ้งไดว้นั

ไหนบา้ง วนัไหนสามารถทิ้งอะไรไดแ้ละทิ้งไดถึ้งเวลาก่ีโมง การป่ันจกัรยานห้ามนัง่ซอ้นกนัเพราะเขาถือวา่

อนัตราย  ส่ิงอ านวยความสะดวกก็จะประกอบไปดว้ยหอ้งนัง่เล่นรวมซ่ึงทุกคนสามารถมาใชอิ้นเตอร์เน็ตได้



ท่ีห้องน้ีฟรี มีห้องซักผา้และตู้อบผา้ฟรี และมีจกัรยานให้ยืม หลังจากน าของเก็บท่ีหอเรียบร้อยแล้วก็มี

อาจารยจ์าก OIT พาพวกเราเดินส ารวจสถานท่ีละแวกหอพกั ซ่ึงหอพกัจะอยู่ใกลก้บัสวนสาธารณะ สถานี

รถไฟ หา้งสรรพสินคา้ เซเวน่ ฯลฯ  

วนัหยุดก่อนเร่ิมเรียน 

 

 

 

 

 

 

พวกเรามีเวลาว่าง 2 วนั ก่อนเร่ิมเรียน ดงันั้นพวกเราเร่ิมออกทวัร์รอบโอซากา้ วนัแรกเราไปท่ีปราสาทโอ

ซากา้ เราเดินทางโดยรถไฟสายเคฮนั และรถไฟใตดิ้น ฉนัสนุกมากกบัการเดินทางและดูแผนท่ีรถไฟ เพราะ

เราเร่ิมใชชี้วิตในท่ีใหม่ ท่ีท่ีไม่ใช่ประเทศไทย ท่ีท่ีคนไม่ใชภ้าษาไทย ซ่ึงส่ิงน้ีไดฝึ้กฉนัในเร่ืองของการสังเกต

ส่ิงรอบขา้ง เร่ืองของการกลา้ใชภ้าษาต่างประเทศมากข้ึน เช่น การกลา้ท่ีจะถามทาง กลา้ถามราคาสินคา้ พอ



ไปถึงปราสาทโอซากา้ เราไดเ้ห็นดอกซากุระบานเตม็ตลอดทางเดินและกลีบของดอกซากุระปลิวไปตามลม

ท่ีพดัผา่นซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยมาก ปราสาทโอซากา้จะมีหลายชั้น ชั้นบนสุดจะเป็นจุดชมวิว ส่วนชั้นอ่ืนๆจะ

เป็นพิพิธภณัฑ์ ส่วนรอบๆปราสาทนั้นจะเป็นส่วนสาธารณะ และมีร้านขายอาหารต่างๆมากมายฉนัไดล้อง

ชิม ไอศกรีมชาเขียวท่ีญ่ีปุ่นซ่ึงมนัเขม้ขน้และอร่อยมากกกก !! 

วนัท่ีสองพวกเราไปท่ีสถานนีรถไฟ Tennoshi และไปวดัต่างๆท่ีอยู่ในละแวกนั้น วดัก็จะมีเอกลกัษณ์ความ

เป็นญ่ีปุ่น จากนั้นเราไดไ้ปช็อปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้ท่ีช่ือ Hoop ใกล้ๆ กบัสถานี  Tennoshi 

ในตอนเย็นเรากลบัมาท่ีสถานี Temmayabashi เพื่อนดัพบกบัเพื่อนเก่าชาวญ่ีปุ่นท่ีเคยไป TNI และบริเวณ

ใกล้ๆ กบัสถานีน้ีมีการจดังานเทศกาลอยู่ดอกซากุระอยู่ ภายในงานมีทางเดินทั้ง 2 ขา้งทางเต็มไปดว้ยดอก

ซากุระหลายสายพนัธ์ุ และเต็มไปดว้ยบูทร้านอาหารหลากหลายชนิด เช่น ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ ขนม

แปลกๆ ภายในงานเตม็ไปดว้ยผูค้นมีทั้งชาวญ่ีปุ่นเองและมีชาวต่างชาติดว้ย 



เร่ิมเรียนวนัแรกที ่Setsunan university 

  

 

 

 

 

 

ในตอนเชา้มีอาจารยข์อง Setsunan university มารับท่ีหอตอน 9 โมงเชา้ เพื่อสอนการเดินทางไปมหาวทิยาลยั 

โดยการไปมหาวิทยาลยันั้นเราตอ้งนัง่รถไฟ กบัรถบสัไป ซ่ึงค่าเดินทางถือวา่สูงมาก ถา้เทียบกบัค่าเดินทาง

ในญ่ีปุ่นกับการเดินทางท่ีไทย พอถึงอาจารย์และนักศึกษามาต้อนรับ พาทัวร์มหาวิทยาลัย และช้ีแจง

รายละเอียดต่างๆ การเรียนท่ี Setsunan เราจะเรียนเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงคลา้ยๆกบัท่ีเรียนท่ี TNI   ภายใน

คาบเรียนจะมีนกัเรียนอาสาสมคัรชาวญ่ีปุ่นเขา้มาร่วมเรียนดว้ยและคอยสอน ฝึกให้พูด ฝึกให้ออกส าเนียง 

จากนั้นเราไดท้  าความรู้จกักนั เป็นเพื่อนกนัจนถึงปัจจุบนัน้ี หลงัจากเรียนวนัแรกเสร็จ ทาง Setsunan ไดจ้ดั

งานปาร์ต้ีตอนรับพวกเรา 



เรียนรู้ประเพณญีีปุ่่น 

ซาโด้ ซาโดเ้ป็นประเพณีชงชาท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม

ของประเทศญ่ีปุ่น วนันั้นฉนัไดเ้รียนรู้วธีิการ

ชงชาแบบดั้งเดิม และมีนกัเรียนญ่ีปุ่นมาสาธิต

วธีิการเดินเข่าเขา้ไปก่อนท่ีจะไดรั้บการชิมชา 

น ้าชานั้นจะมีสองแบบ คือแบบเขม้ และแบบ

อ่อน ซ่ึงจะด่ืมคู่กบัขนม ชาติมีรสชาติท่ีอร่อย

มาก นุ่ม หอม และในประเพณีการชงชาน้ี

ไม่ไดมี้เพียงแค่ชิมชาเท่านั้น แต่จะรวมไปถึง

การช่ืนชมกบัลวดลายของถว้ยน ้าชาไปดว้ย 

ประเพณีชงชาน้ีจะถือเป็นการท าสมาธิไป

ดว้ยเช่นกนั   

 

 

 

เรียนรู้ประวตันิารา 



  

 

 

 

 

 

อาจารยไ์ดพ้าพวกเราและนักเรียนต่างชาติจากไตห้วนัอีก 3 คนไปเท่ียวจงัหวดันารา เพื่อชมชุมชนเก่าแก่ 

และเรียนรู้ประวติัศาสตร์ต่างๆของจงัหวดันาราและรวมไปถึงประวติัของประเทศญ่ีปุ่นดว้ยเช่นกนั และได้

พาไปโรงงานท่ีท าซอสถัว่เหลือง ซ่ึงยงัมีวธีิการท าแบบดั้งเดิมอยู ่ 

วนัไปค่าย 

 

 

 

 



พวกเราไปเขา้ค่ายกบัเด็กนกัเรียนชั้นปี 1 ของ Setsunan University ท่ีเกียวโต ค่ายน้ีเป็นค่ายท่ีท าให้เราสนิท

กนัมากข้ึนฝึกความเป็นผูน้ า ฝึกความสามคัคี พวกเราอยูค่่ายดว้ยกนัเป็นเวลา 1 คืน 2 วนั ในตอนเชา้จะมีเกม

ให้เล่นเพื่อฝึกทักษะต่างๆ และอาจารย์ญ่ีปุ่นก็ร่วมกันเล่นเกมไปกับนักเรียนด้วย นักเรียนสตาฟคอย

ช่วยเหลือพวกเราในหลายๆเร่ืองไม่วา่จะเป็นการอธิบายกฎกติกาการเล่นเกม คอยดูแลเม่ือพวกเราป่วย ใน

ตอนเยน็พวกเราไดช่้วยกนัท าอาหารเป็นกลุ่มๆ หลงัจากท่ีทานอาหารเสร็จแลว้พวกเราก็ไปอาบน ้ า โดยการ

อาบน ้ าจะเป็นการอาบน ้ ารวม มีบ่อออนเซน ไม่มีห้องน ้ าแยกให้อาบ ซ่ึงเป็นท่ีต่ืนเตน้ของพวกเรามากท่ีตอ้ง

อาบน ้าดว้ยกนัทุกคน เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีแปลกใหม่ส าหรับพวกเรามาก และยงัคงเป็นเร่ืองท่ีไวพ้ดูใหคิ้ดถึงได้

เร่ือยๆในกลุ่ม  

เรียนที่ OIT 

 

 

 

 

 

คลาสเรียนที่ OIT เราจะเรียนคลา้ยกบัท่ีเรียนท่ี TNI เช่น เร่ือง Management Game เป็นกฎกติกาการเล่นจะ

ไดไ้ดเ้หมือนกบัท่ีเล่นท่ี TNI หมดทุกอย่าง จะมีกฎเป็นภาษาญ่ีปุ่นกบัการ์ดต่างๆเป็นภาษาญ่ีปุ่น ดงันั้นใน

การเล่นคร้ังแรกเป็นอะไรค่อนค่างยากนิดหน่อย บางค าเป็นคนัจิ 

และบางค าศัพท์พวกเราไม่ รู้ต้องให้อาจารย์ช่วยแปลเป็น

ภาษาองักฤษ ดงันั้นอาจารยจึ์งให้การบา้นพวกเราโดยการให้แปล

กฎทั้งหมดของเกมเป็นภาษาไทยเพื่อให้เราสามารถเล่นเกมไดเ้ร็ว

ข้ึน และมีความเครียดในการเล่นเพราะอาจารยจ์ะคอยกดดนัเราให้

เราวางแผนในการเล่น เพื่อใหก้ารเล่นของเราไปสู่จุดท่ีเราตั้งเป้ากนั

ไว ้ต่อมาเป็นการเรียนเร่ือง Line Balance เราไดจ้  าลองสถานการณ์

ข้ึนสมมติว่าเราท างานลายผลิตรถยนต์อยู่ โดยการเราจะมีแผนกต่างๆในการประกอบรถยนต์ข้ึน และดูว่า



ส่วนไหนท่ีท าให้ล่าช้าหรือเกิดคอขาด และจากนั้นท าการ Kaizen และลดลายการผลิตลงเพื่อลดตน้ทุนใน

การผลิตแต่เราต้องสามารถผลิตได้เท่าเดิมและทนัเวลาพอดี จากนั้นเราเรียนเร่ือง QC โดยการจ าลอง

สถานการณ์เป็นการพบักระดาษตามรูป และเม่ือพบัเสร็จแลว้เราจะมีการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ใน

ตอนสุดทา้ย ในคร้ังแรกพวกเราท าออกมาไดไ้ม่ดีมากนกั จากนั้นพวกเราก็ไดท้  าการ Kaizen เพื่อให้เกิดของ

เสียนอ้ยลง  

เยีย่มชมโรงงาน 

ทาง OIT ไดพ้าพวกเราไปเยีย่มชมโรงงานเหล็ก  

ช่ือว่า Sumitomo Steel & Nippon Steel  ซ่ึงเป็น

โรงงานเหล็กอนัดบัหน่ึงของญ่ีปุ่น และมีขนาด

ใหญ่มาก ตั้ งอยู่ติดกับอ่าวโอซาก้า เพื่อเขาจะ

สามารถใช้ประโยชน์ในการขนส่งทางทะเลได้

อย่างสะดวก ส่วนใหญ่ภายในโรงงานจะใช้

เคร่ืองจกัรในการท างาน จะมีเพียงแค่พนกังาน

ควบคุมเคร่ืองจกัรเป็นบางจุดเท่านั้น โรงงานแห่ง

น้ีมีสาขากระจายอยูห่ลายจงัหวดัในญ่ีปุ่น  โรงงาน

จะท าเก่ียวกบั รางรถไฟ ช้ินส่วนประกอบต่างๆ

ของรถไฟ และรถไฟทั้ งหมดของญ่ีปุ่นจะใช้

สินคา้ของโรงงานน้ี และมีโรงงานน้ีมีสินคา้บาง

ชนิดส่งออกสู่ต่างประเทศอีกดว้ย 

 

 



เที่ยวต่างจงัหวดัในวนัหยุด 

 

เ ร่ิมจากการ เ ท่ี ยว ท่ี เกียว โต  พวก เราไป ท่ี  

Arashiyama  ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติสวยงาม 

และเป็นท่ีมีช่ือเสียงมากในเกียวโตเช่น แม่น ้ า 

ป่า สัตวต์ามธรรมชาติต่างๆ จากนั้นเราเดินเท่ียว

รอบๆเ มือง  Arashiyama มีทั้ ง ร้ านขายของ

พื้นเมือง ร้านขายของฝาก มีทั้งรถเข็นท่ีใช้คน

เข็นแบบสมยัก่อนบริการนกัท่องเท่ียว พวกเรา

ไปถ่ายรูปกนัท่ีสวนป่าไผก่นั ในวนันั้นเป็นวนัท่ี

มีคนเยอะมาก อากาศร้อน  ท าให้การถ่ายรูป

เป็นไปอยา่งยากล าบากแต่ก็สนุก และไปเท่ียววดั               

Fushimi-Inari วดัน้ีเป็นวดัท่ีโด่งดงัมากของเกียว

โต ทุกคนท่ีมาเกียวโตต้องมาถ่ายรูปกับศาลน้ี 

เป็นศาลท่ีมีเสาสีส้มเรียงรายสวยงามซ่ึงเป็น

เอกลกัษณ์หลกัของวดัน้ี  หลงัจากเท่ียวท่ีเกียวโต

เสร็จ เราไดเ้ดินทางกลบัโอซากา้ และแวะถ่ายรูป

กบับรรยากาศในตอนเย็นท่ี Nakanoshima park 

และ Osaka City Central Public Hall  



ในวนัหยุดถัดมา พวกเราได้ไปเท่ียวนาราอีกคร้ัง 

เราไปเท่ียวชมวดัในจงัหวดันารา และไปสวนให้

อาหารกวาง ท่ีน่ีเราสามารถใกลชิ้ตกบักวางได ้ฉัน

ไดเ้จอคุณลุงญ่ีปุ่นคนหน่ึงท่ีใจดีมาก เขาไดใ้หเ้มล็ด

พืชชนิดหน่ึงให้ฉัน เพื่อให้ฉันได้ลองป้อนอาหาร

กวางไดอ้ย่างใกลชิ้ดโดยไม่ตอ้งซ้ืออาหารของมนั

ตามขา้งทาง   

จงัหวดัสุดทา้ยท่ีฉันไดไ้ปคือโกเบ พวกเราไดไ้ปโกเบกบัคุณป้าคนไทยท่ีเรารู้จกักนัโดยบงัเอิญท่ีซุปเปอร์

หลงักลบัมาจากค่าย คุณป้าพาเราไปดูโบสถข์องศาสนาคริสต ์เป็นโบสถท่ี์มีความสวยงามและตกแต่งไปดว้ย

ไดส้ลกัต่างๆ พวกเราไดเ้ขา้ร่วมร้องเพลงตอนท่ีท าพิธี และวนันั้นท่ีโบสถ์มีเทศกาลการขายของมือสองท่ีมี

ราคาถูกมากเป็นงานท่ีจดัข้ึนโดยผูค้นท่ีมาร่วมพิธีท่ีโบสถ์เป็นประจ า  จากนั้นเราไปท่ีตวัเมืองของจงัหวดั

โกเบกนั ในตวัเมืองของโกเบจะเป็นแหล่งช็อปป้ิงคลา้ยกบัโอซากา้ แต่จะมีคนนอ้ยกวา่ เมืองโกเบจะอยูติ่ด

กบัทะเล และมีหอคอยท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีทุกกนัจะตอ้งไปถ่ายรูปกนัเม่ือมาถึง  

 

 

 

 



เที่ยวกบัเพือ่นชาวญีปุ่่น 

 

เพื่อนชาวญ่ีปุ่นในคลาสส่วนใหญ่ท างานพิเศษกนั

เวลาว่าง เพื่อนญ่ีปุ่นคนหน่ึงไดช้วนพวกเราไดไ้ป

ทานอาหารเยน็ท่ีร้านท่ีเขาท างานอยู่ เพื่อพูดคุยใน

เร่ืองต่างๆและในวนัหยดุ 

 

พวกเราได้ไปเท่ียวสวนสนุก Universal Studio กับ

เพื่อนชาวญ่ีปุ่นอีก 4 คน ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเราจะไดเ้จอ

กนัคร้ังสุดทา้ยก่อนกลบัมาไทย และในวนัหยุดเสาร์

อาทิตยสุ์ดทา้ย เพื่อนญ่ีปุ่นพาเราไปเท่ียวท่ีพิพิธภณัฑ์

สัตวน์ ้ า ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์สัตว์น ้ าท่ีมีช่ือเสียงมากใน  

โอซากา้ และมีสัตวห์ลากหลายชนิด และสัตวบ์างอยา่ง

ก็ไม่สามารถอยูใ่นสวนสัตวใ์นประเทศไทยได ้จากเสร็จการชมพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้าเสร็จแลว้ พวกเราพาเพื่อน

ชาวญ่ีปุ่นไปงานเทศกาลอาหารไทย และแนะน าอาหารไทย ผลไมไ้ทยต่างๆใหเ้พื่อนไดล้องชิม  

 

 



ช็อปป้ิง ณ โอซาก้า 

พวกเราไดไ้ปช็อปป้ิงซ้ือของฝากก่อนกลบัท่ีนมับะ นมับะ

เป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีมีร้านคา้อยูห่ลากหลายชนิด เป็นถนนท่ี

มีร้านคา้อยู่ทั้ง 2 ขา้งให้ช็อปป้ิงมากมาย และบริเวณรอบๆ

นั้นก็มีห้างสรรพสินคา้ต่างๆอยูร่อบ แต่ท่ีขาดไม่ไดเ้ลยคือตอ้งถ่ายรูปคู่กบักลิูโกะ และกินทาโกะยากิร้านดงั 

ต่อจากนมับะเราไปเดินเล่นในยา่นอุเมะดะ และไปทานราเมงช่ือดงั และท่ีขาดไม่ไดถ้า้ไปญ่ีปุ่นแลว้ตอ้งไป

ทานเน้ือย่าง และไปเดินตลาดปลา Kuromon Ichiba Market ย่าน Nippombashi เป็นตลาดปลาท่ีมีอาหาร

ทะเลและปลาดิบท่ีท ากนัแบบสดๆ และสามารถป้ิงกินกนัไดท่ี้หนา้ร้านเลย 

 


