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During 16th November- 25th November 2017 



First day 16th November 2017 

วนัแรกออกจากสนามบินสวุรรณภมูิ 

ถึง สนามบินคนัไซท่ี โอซาก้าเวลาประมาณ 5 โมง

เย็น 

มีพ่ีย ู รุ่นพ่ีจาก TNI ท่ีศกึษาต่อปริญญา

โทอยู่ท่ี Osaka Prefecture University (OPU) มารอ

รับท่ีสนามบินคนัไซและหลงัจากนัน้ พาไปเชคอินท่ี 

โรงแรม Comfort Hotel Sakai  

 

เป็นโรงแรมท่ีหรูมาก ส าหรับในความคิด

เรา ซึง่เป็นเพียงโรงแรม 3.5 ดาว ของญ่ีปุ่ น ในห้องจะมี

ให้ทกุอย่าง และสิ่งท่ีขาดไม่ได้เลยคือเร่ืองเทคโนโลยี 

แน่นอนว่า ห้องน า้ท่ีน่ีเป็นแบบปุ่ มกดและมีฟังก์ชัน่

เยอะ ทิง้กระดาษทิชชู่ลงในชกัโครกได้เลย 

 

 

ครัง้แรกท่ีขึน้รถไฟท่ีญ่ีปุ่ น เป็นอะไรท่ีเร็ว

มาก และประทบัใจมาก เลยได้กล้องฟิล์มถ่ายไว้

อากาศดีมาก และก็หนาวมากเช่นกนั  

 

 

 

 

 

 

 



Second day 17th November 2017 

 

ได้เดนิทางไปท่ีมหาลยั OPU โดยรถบสั ซึง่คา่ใช้จ่ายตา่งๆ 

ทางโครงการได้ออกให้ และให้เป็นบตัรมา หลงัจากท่ีได้เดินทางถึงหน้ามหา

ลยัก็ได้สงัเกตเุห็นวา่ น า้คลองท่ีประเทศญ่ีปุ่ นใสและสะอาดมาก จาก

โรงแรมเดนิทางมาถึง มหาลบัใช้เวลาประมาณ 45 นาที ซึง่ไมน่านมาก  

ในสว่นของวนัแรกท่ีมามหาลยันัน้ ได้พบอาจารย์ซากะ และ

ชว่งเช้าได้มีการ Orientations กิจกรรม ของโปรแกรมทัง้หมด และหลงัจาก

นัน้ เป็น การพรีเซ้นเร่ืองวฒันธรรมไทย-ญ่ีปุ่ นและงานวิจยัของพี่ปอโท ซึง่

ในสว่นของเราเรา

น าเสนอเก่ียวกบั

เร่ืองวฒันธรรม เชน่ ห้องน า้ไทยกบัญ่ีปุ่ นแตกตา่งกนัอยา่งไร

รวมไปถึงการรับประทานผลไม้คูก่บัพริกกะเกลือ ซึง่ในวนันี ้ได้

ท าการลงนามเร่ืองประกนัและเอกสารตา่ง ทางโครงการดแูลดี

มาก หลงัจากนัน้ชว่งเท่ียงได้ไปรับประทานอาหารร่วมกบั

อาจารย์ และ นกัศกึษาญ่ีปุ่ น ท่ีร้านอาหารใกล้ๆมหาลยั  ซึง่

อาหารท่ีมหาวิทยาลยั จานใหญ่มากแนน่อนว่าทานคนเดียวไมห่มดท่ีน่ีซุปข้าวโพดอร่อยมาก  

 

 

 

 

 



หลงัจากนัน้ชว่งบา่ย  ได้ไปด ูPlant Tour ของมหาวิทยาลยั ซึง่เป็นสิ่งท่ีประทบัใจมาก  ได้มีการวิจยัเร่ือง

การปลกูพืชแบบไมใ่ช้ดิน ซึง่แนน่อนวา่ สิ่งท่ีได้จะต้องมีประโยชน์ตอ่ผู้บริโภค และนอกจากนัน้ ยงัมีการท าวิจยัเก่ียวกบั 

การท างานของพนกังาน เพ่ือดวุา่ควรงานทา่ทางไทน ให้สะดวก เร็ว และปลอดภยัท่ีสดุ 

 

ก่อนท่ีจะไปรับประทานอาหารเย็น ได้ไปพบกบันกัศกึษา ในแลปของอาจารย์ซากะ และฟังงานวิจยัของ

อาจารย์ซากะด้วย พบกบัเจอเพ่ือนใหม่ 

 

 



และในชว่งเย็น ได้มีการต้องรับ  Welcome Party  ซึง่มีอาหารเยอะมาก และได้เจอเพ่ือนๆ ในแลปของอาจารย์     

ซากะมากมาย  และผกัท่ีอยูใ่นภาพเป็นเมนผูกัอร่อยท่ีสดุท่ีเคยกินมาชอบมากและมีของหวานตบท้ายด้วย เค้ก

ช็อกโกแลตลาวา และไอศกรีม 

 

 

 

18th November 2017 

“Traveling in Osaka area by using Osaka Amazing Pass” 

ต่ืนเช้ามาทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมและเท่ียวตอ่ในรอบๆโอซาก้า  

จ าได้วา่  อากาศวนันีห้นาวมาก อณุหภมูิวนันี ้ราวๆ 9 องศาและลมแรงมากก  

และผา่นสถานีรถไฟตา่งๆก็ได้เก็บภาพไว้  รู้สกึวา่การไปญ่ีปุ่ นครัง้แรก ทกุ

สถานท่ีนา่ถ่ายรูปหมดเลย 

สถานท่ีแรกในวนันีท่ี้จะไปคือ “Osaka City Museum of Fine Arts” ซึง่พอไปถึง  ข้างหน้าพิพิธภณัฑ์ ก็

มีฟต้นไม้ขายมากมาย  และสว่นตวัเอราเองเป็นคนทีชอบต้นบอนไซมาก  เลยอยากซือ้และน ากลบัไทยไปด้วย แตต่ิดท่ี

ภาษีแพงมากน่ีสิ  เลยอดเลย  ในพิพิธภณัฑ์ก็จะมีท่ีให้ถ่ายรูป  และข้างในเป็นภาพเขียน ภาพวาด  ตวัอกัษรคนัจิ

โบราณ  ข้างในสวยและสงบมาก แนน่อนว่า  ห้ามสง่เสียงดงัรบกวนผู้ อ่ืน และห้ามถ่ายรูป 



 

หลงัจากนัน้ไปตอ่ท่ีสวนสตัว์ Tennoji Zooได้ไปดู

หมีขาว ช้าง และนกนานาชนิต ซึง่สตัว์แตล่ะชนิด

สวยมาก และท่ีน่ีเป็นสถานท่ีอีกท่ีนงึท่ีสวยมากๆ

เชน่กนัและจากสวนสตัว์มองออกไปก็จะเห็นหอ 

ของ HITACHI ด้วย 

 

และหลงัจากนัน้ก็เดนิตอ่  แล้วไปท่ีปราสาทโอซาก้า  แตร่ะหวา่งทางได้ผา่นไปแถวยา่น Namba และ 

Shinsaibashi จงึได้พกัรับประทานอาหารเท่ียงและแวะถ่ายรูปในบริเวณนัน้  ได้ทานราเมงชามใหญ่ท่ีถกูและอร่อยมาก 

แตจ่ริงๆจะไปกินร้านอนัดบัหนึง่ขึน้ช่ือ แตค่นเยอะมาก  เลยมาทานร้านอนัดบัสองแทน และก็ไปถ่ายรูปกบั Landmark 

คือ กลูิโกะ  นัน่ก็คือแถว Namba ซึง่มีคนไทยเยอะมาก ในยา่นนี ้  

และแล้วก็มาถึง ปราสาทโอซาก้า  เป็น

สถานท่ีท่ีสวยมาก  ซึง่เราได้ขึน้บรรได

ไปถึงชัน้บนสดุ แล้วมองเห็นรอบๆ

เมืองโอซาก้า  ซึง่สงูมาก  และได้ซือ้

พวงกญุแจเป็นของฝากให้ผู้ใหญ่อีก

ด้วย นอกจากนีข้้างในยงัมีพิพิธภณัฑ์ 

พวกดาบให้ชม ในแตล่ะชัน้ด้วย 



หลงัจากนัน้ก็ไปขึน้ชิงช้าสวรรค์สีแดงท่ี HEP FIVE Ferris Wheel อาจารย์ได้บอกวา่ บตัร โอซาก้า One day pass 

ท่ีถืออยูน่ัน้สามารถเข้าได้ทกุสถานท่ีในโอซาก้า รวมถึงท่ีน่ีด้วย  พอไปถึง ชิงช้าอยู่บนตกึอีกทีนงึ ซึง่สงูมาก  แล้วพอ

ได้ขึน้ไปก็สวยมากๆเลยทีเดียว  วิวท่ีน่ี ท าให้เห็นมมุทัง้หมดของโอซาก้าได้เชน่กนั 

ตอ่มาได้ทานอาหารเย็น สิ่งท่ีเลือก

ทานนัน้เป็นเซทซาชิมิ อร่อยยยมาก 

ราคาถกูด้วย  และยา่นโยโดบาชิได้มี

การตกแตง่ไฟตลอดข้างทาง 

 

19th November 2017 

“Traveling in Kyoto” 

วนันีไ้ด้ต่ืนแตเ่ช้าเพ่ือเดินทาง และอากาศหนาว

ท่ีสดุในรอบปีอณุหภมูิอยูท่ี่ 4 องศาลมแรงและฝนตก

ปรอยๆตลอดวนั    สถานท่ีแรก ได้ไปท่ี Fushimi Inari-

TaishaTemple ซึง่เป็นวดัท่ีคนไทยเรียกกนัว่าวดัท่ีมีเสา

แดงเยอะๆ ซึง่พอได้ไป  เป็นวดัท่ีสวยมาก  และเน่ืองด้วย

จากวนันีอ้ากาศดี  จงึ

เลือกใช้กล้องฟิล์มเยอะๆ  และภาพออกมาสีก็จะสดมาก  ระหวา่งท่ีนัง่รถไฟไป

เกียวโต  ได้ผา่นทางท่ีเป็นภเูขาและธรรมชาติ สวยมากๆ  ในวดัจะมีน า้ศกัดิส์ิทธ์ิ 

ไว้ให้ช าระล้างสิ่งไมดี่ออกไป  วิธีการก็คือ ใช้กระบอกตกัน า้ และ เทใสมื่อ  

ระหวา่งทางมีของขายมากมายมีทัง้ของฝากและอาหารมากมาย ซึง่วนันีก็้ได้

ทาน ทาโกะยากิช่ือดงั  

        พอได้เข้าไปข้างในนัน้ก็จะมีให้

โยนเหรียญขอพรและ แกวง่ระฆงัด้วย 



ในวดันีก็้มีคนไทยมากเชน่กนั ตอนท่ีไป  ใบไม้ ใบเมเปิล้เป็นสีแดงหมดแล้ว ซึง่เป็นความฝันของเราก่อนได้ทนุวา่

อยากมาเห็นใบสีแดง  และในวนันีก็้ได้เห็นแล้ว 

 

 

 

ตอ่มา ไปตอ่ท่ีวดั KiyomitsuTemple เป็นวดัท่ีสวยมาก และเป็นสถานท่ีท่ีมีให้กรอกรองน า้แร่จากบนภเูขา เป็นการขอพร

ได้สามอย่าง  1 เร่ืองสขุภาพ 2 เร่ืองความรัก 3 เร่ืองสตปัิญญา และต้องขอให้ตรงกบัใจเทา่นัน้ ไมเ่ชน่นัน้จะไมเ่ป็นจริง  

จากบนวดัท่ีอยู่บนเขาสงู ท าให้มองลงมาแล้วเห็นวิวสวยมาก และสิ่งท่ีขาดไมไ่ด้เลยคือการถ่ายใบเมเปิล้ 

และน่ีเองก็คือสถานท่ีรองน า้และ

สามารถด่ืมได้จากในแก้ว จาก

ประสบการณ์ท่ีได้ลองดื่มแล้ว   เป็นน า้ท่ี

เย็นและรสชาติหวานมากๆ แตก่ารท่ีจะ

ขึน้ไปถงุมมุสงูนี ้ต้องซือ้บตัรก่อน  ซึง่ซา

กะเซนเซ ได้ซือ้ไว้รอแล้ว  

ระหวา่งทางเดนิกลบัไปขึน้รถไฟกลบั  ได้
ผา่นสะพานอนัใหญ่เหมือนเป็นฝายชะลอ
น า้  น า้ใส  และพอได้ยืนอยู่ท่ีน่ีอากาศดี
มาก ลมแรงและเย็นมาก  
 
 
 
 
 



และสดุท้ายของวนันีปิ้ดด้วยรูปภาพรวม ท่ีสวยงาม 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

20th November 2017 

            “Lab Tour & Workshop” 
หลงัจากเม่ือวานท่ีเดนิเหน่ือยมาก เกือบ 20 โล  ก็ได้พกัและตื่น
เช้า ได้เร่ิมมีวิชาการเข้ามาเก่ียวข้องแล้ว 
ท่ีแรก เลยคือ  Seta Sensei Lab    ในแลปนีก้ารฟังงานวิจยั
เก่ียวกบัการอา่นอกัษรบนหน้าจอ  หนงัสือ ซึง่เค้าวดัจากระดบั
สายตาของเราและไปท าวิจยั  สว่นตวัของเราคิดวา่มีประโยชน์
มาก สามารถเอามาปรับใช้กบั สายงานบริหารได้  และหลงัจาก
นัน้ได้ฟังวิจยัของนกัเรียนแลกเปล่ียนท่ีเป็นคนแอฟริกา  มีอธัยาศยัดีมาก เค้าได้ท าการิจยัเก่ียวกบัโปรแกรมท่ีสามารถ
ฝึกคนญ่ีปุ่ นให้พดูภาษาองักฤษมากขึน้  จากการทดลองใช้โปรแกรมของเรา เราคิดว่าการทดลองนีน้า่สนใจมาก  
สามารถน ามาปรับใช้กบัเดก็ไทยได้ เพราะเป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย    

ตอ่มามาฟังวิจยัในแลปของ Nakajima Sensei Lab ซึง่มีหลายงานวิจยัท่ีนา่สนใจมาก เชน่ การวิจยัเร่ือ
Robocop เป็นการแขง่ขนัฟุตบอลเป็นเกมท่ีมีการแขง่ขนัทกุปี  การวิจยันีท้ าเพ่ือการแขง่ขยัในปีตอ่ๆไปให้ชนะ 

และชว่งบา่ยเป็นชว่งท่ีท ากิจกรรมเวิคช็อป Workshop with Sims students ท่ีมี โปรเฟสเซอร์ ของ OPU มาดแูล
และให้ค าปรึกษา  ในวนันีไ้ด้ท าเก่ียวกบัเร่ืองคิดผลิตภณัฑ์ออกมา ซึง่กลุม่ของเราได้ท าเร่ืองหม้อหงุข้าว แตโ่จทย์มีอยูว่า่
จะต้องใสเ่ทคดนโลยีลงไปในผลิตภณัฑ์ด้วย และในตอนสดุท้ายก็มีพรีเซ้นท์ และ วิเคราะห์เก่ียวกบัความแตกตา่ง
ระหวา่งไทยกบัญ่ีปุ่ น แตใ่นกลุม่ของเรามีนกัศกึษาป. โท มาจากจีนด้วย จงึต้องท าของจีนด้วย  หลงัจากวนันีไ้ด้พบวา่ 
ตวัเองได้พฒันาทกัษะไปมาก เพราะในกลุม่มีแตรุ่่นพ่ีปริญญาโท และ เราเป็นน้องเล็ก  และคิดว่าการท า House project 
ในสาขาจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น  มีประโยชน์มาก  ท าให้เราคดินอกกรอบได้ 



 

21st November 2017 

Lab Tour & Workshop 
วนันีก็้เป็นอีกหนึง่วนัท่ีมีเร่ืองวิชาการมาเก่ียวข้อง  วนันีใ้นตอนเช้า ได้พบกบั Visiting President และได้พดูคยุกนั

ทัว่ไป  ซึง่เป็นการเปิดโอกาสให้เดก็ปีสองอยา่งเรามาก 

   
  
  
  
  
  
  
  

หลงัจากนัน้ไปฟังงานวิจบัตอ่ท่ี Morita Sensei Lab งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัเซนเซอร์ท่ีจบัทิศทางการเดนิตามพืน้ท่ีสีด า 
เคล่ือนท่ีโดยใช้บลทูธู 

 
  

 
 

 
 
 



และในบา่ยของวนันีไ้ด้ท ากิจกรรมเก่ียวกบั Entrepreneur Workshop กบั อาจารย์ญ่ีปุ่ น ท่ีเคยท างาน
วิจยักบัโตโยต้าถึง 10 ปี  ในบา่ยวนันีอ้าจารย์ให้คิดเก่ียวกบัการท างานท่ีสามารถใช้ได้จริง ในกลุม่ของเรามีอาจารย์ธงชยั
อยูด้่วย  และในกลุม่เรานัน้ ได้คิดงานไปลว่งหน้าแล้ว และสดุท้ายก็มีพ่ีเบนเทนพรีเซนท์จบได้สวยงามมาก 

 
  

22nd  November 2017 

“Visiting NEC Innovation World” 
ในวนันีไ้ด้เดนิทางไปด ูInnovation ท่ี NEC Innovation World ในวนันีไ้ด้เจอนวตักรรมแปลกๆและใหม่ 

แตต่ิดลิขสิทธิจงึถ่ายรูปภายในไว้ไมไ่ด้  ถ่ายได้เฉพาะสถานท่ีก าหนดเทา่นัน้ สิ่งแรกท่ีได้ท าคือมีวิทยากรมาแนะน า  และ
หลงัจากนัน้ก็ได้ชมนวตักรรมจริงๆ นัน่คือ ได้มีแถบเซนเซอร์ เป็นการจ าลองการสัง่อาหาร ท่ีทชัสกรีนบนอากาศ จากนัน้ 
ได้ไปชมเคร่ืองวดัความปลอดภยั วดัจากเสียงซึง่ใช้เทคนิคการสัน่สะเทือนของกระบงัลม ซึง่ในสว่นของเราเราได้ลองการ
วดัจากตา คือสแกนตาให้เคร่ืองจดจ าและหลงัจากนัน้ก็ทดลองให้เคร่ืองสแกนจริงได้เลย จากนัน้ก็มีเทคโนโลยีอ่ืนๆอีก
มากมาย  

 



 
และในตอนบา่ยได้ไปท่ี Visiting Knowledge Capital ซึง่อยูใ่น 

Grand Front Osaka  เป็นสถานท่ีท่ีต้องการสร้างโอซาก้าให้เป็นท่ีก าเนิดของ
ไอเดียใหม่ๆ ผ่านการมารวมกนัของคนจากทกุสายงาน ไมว่า่จะเป็นนกัธุรกิจ 
นกัวิจยั นกัคิด หรือคนธรรมดาๆ ท่ีน่ีจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกหลากหลาย

ส าหรับการมาแลกเปล่ียนความคดิเห็น 
สร้างแรงกระตุ้น ไมว่า่จะเป็น ห้องแล็บ 
ห้องประชมุ โรงหนงั ท่ีโลง่กว้าง ท่ีจดั
แสดงนิทรรศการ และท่ีส าคญัท่ีน่ีมีโซน
ส าหรับของเลน่เทคโนโลยยีตา่งๆ ท่ี
เซนเซอร์จากการท าทา่ของเรา ซึง่เป็นอีกสถานท่ีนงึ ท่ีเราประทบัใจมาก   
 
 

 

23rd November 2017 
“Visiting Blacksmith House” Learn how to create handmade knife 
ได้ไปชมวิธีการตีมีด ดาบ และกรรไกร ด้วยมือ ตัง้แตข่ัน้ตอนแรก คือเจียร์เหล็ก ตีเหล็ก ตลอดจนถึง ขัน้ตอนการรักษา
สนิม ลบัมีด เคลือบเงา  ซึง่เป็นประสบการณ์ท่ีดีมาก  ไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน  และคุณลงุใจดีมากๆ และได้สมัผสัถึง 
การท าด้วยมือของญ่ีปุ่ นนัน้มีวิธีท่ีพิถีพิถนั จงึท าให้ราคาสินค้าท่ีออกมามีราคาสงูไปด้วย 

ในบ้านของคณุลงุมีบอนไซต้นนงึท่ีสวยมาก เลยถ่ายภาพเก็บไว้และสถานท่ีบ้านใกล้เคียงมีปลกูดอกไม้ตา่งๆก็ได้เก็บ
ภาพไว้  ในสถานท่ีท่ีคณุลงุอยูอ่ากาศดีมาก ถนนโลง่และสวยอีกตามเคย 

 



ในตอนเท่ียงได้ไปทาน Okonomiyaki ร้านดงัท่ีสดุในโอซาก้า  รสชาดไมต้่องพดูถึงอร่อยมาก  ราคาไมแ่พง ซึง่เราทานคู่
กบัพ่ีบดัดี ้จงึได้ทานสองอย่าง ตอนไปถึงหน้าร้าน ร้านเปิดไปได้แคเ่พียง5 นาที ท่ีนัง่ในร้านก็เตม็แล้ว  จงึนัง่รอ  ระหวา่ง
นัน้ก็ถ่ายรูปเลน่ไปด้วย   

  
  
  
 

 
 
 

จากนัน้ได้ไปท่ีห้องห้องสมดุของ OPU ยา่น Namba พ่ี
ท่ีดแูลอยูท่ี่น่ีเป็นกนัเองมากๆ 

 
 
 

ในตอนเย็นได้ไปท าอดู้ง
และรับประทานเองวิธีการ
นวดแป้งสนกุมาก มีการใช้
เท้าเหยียบด้วย  สนกุดี  ซึง่
การท าเป็นกลุม่มนัท าให้มี
การลุ้นแนน่อน   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

24th November 2017 

วนัสดุท้ายท่ีจะได้ไปOPUของทริปนี ้ ในวนันีน้ัน้ได้มีการพรีเซ้นท์ครัง้สดุท้าย คือสรุปงาน

ทัง้หมด  มอบเกียรติบตัร และของท่ีระลกึแก่ซากะเซนเซ นัน้คือทเุรียนทอด จาก โครงการ 

House project ของคณะบริหารธุรกิจสาขาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ  เซนเซบอกว่า

ชอบมา  โออิชิ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ในส่วนของการรับประทานอาหารเย็นด้วยกนันัน้ มีการเลีย้ง Farewell Party ร่วมกบัอาจารย์

ทกุๆแลปและนกัศกึษาของทกุแลปเช่นกนั  เป็นงานเลีย้งส่งท้ายท่ีสนกุมากๆ ได้มีการพดูคยุ

แลกเปล่ียนทางวฒันธรรมเช่น การสอนพดูภาษาคนัไซ และสอนภาษาไทยค าง่ายๆ เช่น ค าว่า 

อร่อย เป็นต้น 

 



25th November 2017 

และวนันีคื้อวนัสดุท้ายของเราท่ีจะอยู่
โอซาก้า เราได้ต่ืนเช้าเก็บเสือ้ผ้า ไป
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม แล้ว
ไปเชคเอ้า 

 
 
จากนัน้ไปหาพ่ียแูละนากาจิมะท่ีนมับะ  เอากระเป๋าใสล่็อกเกอร์ แล้วไปเดนิเลน่ทัว่ๆ ในวนัสดุท้ายนี ้ 

หนาวมาก เพราะใกล้เข้าสู่หน้าหนาวอย่างเตม็ตวัแล้ว  ก่อนกลบั เราก็ได้ ซือ้เครปกิน  ซึง่เป็นสิ่งท่ีขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น ลอง
ทานดแูล้วอร่อยมาก 

 
……………………………………………………………………………………… 
 

“สดุท้ายนี ้ต้องขอขอบพระคณุทกุคนท่ีมีสว่นร่วมในโครงการ รวมถึงการให้โอกาสจากทัง้สองสถาบนั อาจารย์ท่ีดแูลทัง้
สองทา่นเป็นอย่างดี รวมถึงนกัศกึษาของ OPU ท่ีได้รับการต้อนรับเราเป็นอยา่งดี จากในโปรแกรมนี ้ท าให้ตวัเราเอง
พฒันาไปได้ไกลมากๆ ไมใ่ช่แคเ่ร่ืองภาษาเพียงอยา่งเดียว แตร่วมไปถึงการมีการตดิตอ่ท่ีดีกบัคนญ่ีปุ่ น การเรียนรู้
วฒันธรรมใหม่ๆ  การได้ไปเปิดโลกกว้างท่ีสถานท่ีท่ีมีแตเ่ทคโนโลยีจากนวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีสามารถน ามาตอ่ยอดกบังาน
โปรเจคในปัจจบุนัของเราได้ สิ่งท่ีประทบัใจมากท่ีสดุคือ การท า Workshop ร่วมกบันกัศกึษาปริญญาโท ท าให้ได้น า
ความรู้ท่ีออกมาใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มากขึน้ จากประสบการณ์ครัง้นี ้ ดฉินัจะไมมี่วนัลืม และจะน าไปเลา่ตอ่ให้รุ่น
น้องและผู้ปกครองได้ฟังตอ่ไป” 
 
 
“EVERY ENDING IS REALLY JUST A NEW BEGINNING ” 
 

 
Kanyarat Jangwadklang 

International Business @TNI 
  


