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วนัที ่16 พฤศจิกายน 2560 

 เร่ิมเดินทางออกจากสนามบินสวุรรณภมูิโดยสายการบิน  Japan Airlines (JAL) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมงก็ถงึ Haneda 
Airport แล้วก็นัง่เคร่ืองบินสายการบินภายในประเทศมาลงที่ Kansai International Airport ซึง่ในความจริงแล้วพวกเราต้องลงที่ Itami 
Airport แตเ่กิดเหตไุมค่าดคดิขึน้ นัน่คือมีกระเป๋าที่ไมม่เีจ้าของอยู่ในเคร่ืองบิน ท าให้เกิดความลา่ช้าในการเดินทาง และไมเ่คร่ืองบินไม่
สามารถลงจอดที่สนามบิน Itami  ได้ ต้องไปลงจอดที่ Kansai International Airport แทน ท าให้พวกเรามาถึงโรงแรม (Comfort Hotel Sakai) 
เกือบเทีย่งคืน 

 
ถ่ายรูปกลุม่ก่อนออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมู ิ

 
ระหวา่งรอเดินทางไปยงัโรงแรม Comfort Hotel, Sakai 

  



วนัที ่17 พฤศจิกายน 2560 

 หลงัจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเราก็ได้เดินทางไปท่ี Osaka Prefecture University เพื่อไปพบกบั 
Associate prof. Saga Ryosuke และเข้ารับฟังการบรรยายเก่ียวกบัความเป็นมาของโครงการนี ้และข้อมลูเบือ้งต้นของมหาวิทยาลยั OPU 
รวมถงึการแนะน าตวัของนกัศกึษาจากทัง้ 2 ฝ่ัง 
 หลงัรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จก็ได้มีโอกาสเข้าชม Plant Lab ของทางมหาวิทยาลยั การท างานของ Lab และการน าเคร่ืองจกัร 
เทคโนโลยีตา่งๆเข้ามาช่วยให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากยิง่ขึน้ และได้เข้าร่วมฟังการบรรยายงานวจิยัจากนกัศกึษาใน Lab ของ 
Associate prof. Saga 
 ช่วงเย็นของวนันีไ้ด้มีการจดั Welcome Party จากทาง OPU เพื่อเป็นการต้อนรับพวกเรานกัศกึษาจากสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

 
ระหวา่งเดินทางไป Osaka Prefecture University 

 
สว่นหนึง่ของมหาวิทยาลยั Osaka Prefecture University 

 
ถ่ายรูปกลุม่หลงัจบงาน Welcome Party 

 

 



วนัที ่18 พฤศจิกายน 2560 

 วนันีฝ้นตกตัง้แตเ่ช้า หลงัจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเราก็เร่ิมออกเดินทางรอบๆโอซาก้าโดยใช้บตัร   
‘Osaka Amazing Pass (1Day)’  โดยสถานท่ีแรกที่เราไปคือ Osaka City Museum of fine Arts เป็นพิพิธภณัฑ์ที่รวบรวมรูปวาดในสมยั
โบราณเอาไว้ โดยแบง่ๆเป็นโซนตา่งๆหลายหลายโซน สถานท่ีตอ่มาคือสวนสตัว์ Tennoji Zoo ซึง่เป็นสวนสตัว์ที่ใหญ่มาก มีสตัว์ตา่งๆ
เยอะแยะมากมาย รวมถึงยงัมีสตัว์นา่รักๆอยา่งโคอาลา่อีกด้วย  
 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั พวกเราก็ได้เดินทางไปยงั Osaka Castle เพื่อชมความงามของปราสาทเก่าแก่ที่เป็นจดุ
ทอ่งเที่ยวส าคญัของโอซาก้า หลงัจากนัน้ก็ได้ไปขึน้ชิงช้าสวรรค์ที่ HEP FIVE Ferris Wheel ซึง่เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สงูมาก หากขึน้ไปยงัจดุสงูสดุ
ของวงล้อแล้ว เราจะสามารถเห็นตวัเมืองโอซาก้าได้เกือบทัง้เมืองเลยทีเดียว 

 
ถ่ายรูปกลุม่บริเวณหน้า Osaka City Museum of fine Arts 

 
บริเวณหน้า Osaka Castle 

 
สว่นหนึง่ของ HEP FIVE Ferris Wheel 



วนัที ่19 พฤศจิกายน 2560 

หลงัจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเราก็เดินทางไปเกียวโตทนัที โดยสถานท่ีแรกทีเ่ราไปถึงคือ Fushimi 
Inari-taisha หรือวดัจิง้จอกนัน่เอง นอกจากพวกเราจะได้ตอ่แถวขอพรแล้ว พวกเรายงัได้เดินลอดประต ูTorii อีกด้วย ซึง่เป็นบริเวณที่มีการตัง้
เสาสแีดงเรียงตวักนัไว้ข้างหลงัศาลเจ้าหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทัว่ทัง้ภเูขาอินาริ หลงัจากนัน้พวกเราก็ไปตอ่ที่ Kiyomizudera หรือที่
เรียกกนัวา่วดัน า้ใสนัน่เอง อาคารท่ีมีช่ือเสยีงของวดัแหง่นีก็้คืออาคารไม้ขนาดใหญ่ โถงอาคารถกูสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกท าให้บริเวณนี ้
เป็นจดุชมววิที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดตูา่งๆ และเป็นจดุชมซากรุะและชมใบไม้แดงที่ขึน้ช่ือของเกียวโตอีกด้วย ซึง่ฤดทูี่เราไปคือ
ฤดใูบไม้ร่วง ชว่งใบไม้เปลีย่นส ีท าให้ทวิทศัน์ที่เราได้เห็นนัน้เป็นใบไม้สเีขียว เหลอืง แดงสลบักนัไป สวยงามมากๆ 

  
บริเวณหน้า Fushimi Inari-taisha 

  
ถ่ายรูปคูก่บั Torii Gate 

  
ถ่ายรูปกลุม่ ณ จดุชมววิ ท่ี Kiyomizudera 

  



วนัที ่20 พฤศจิกายน 2560 

หลงัจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเราก็ได้เดินทางไปท่ี Osaka Prefecture University โดยวนันี ้
กิจกรรมหลกัเลยคือการเข้ารับฟังการบรรยายวจิยัของนกัศกึษาจาก OPU ในแตล่ะ Lab หลงัจากเข้ารับฟังแล้วก็ท าให้พวกเราได้รับความรู้
ใหม่ๆ มากยิ่งขึน้  

หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัแล้ว พวกเราก็ได้เข้าร่วมท า Workshop กบันกัศกึษาจาก SiMS/Edge โดยจบักลุม่ชว่ยกนัคิด
ผลติภณัฑ์ใหมท่ี่เป็น Innovation ใหม่ๆ เข้าตตีลาดในยคุปัจจบุนั  

 
เข้ารับฟังการบรรยายวิจยัของนกัศกึษาจาก Prof. Seta’s Lab 

 
เข้ารับฟังการบรรยายวิจยัของนกัศกึษาจาก Prof. Nakashima’s Lab 

 
ร่วมท า Workshop กบันกัศกึษาจาก SiMS/Edge 

  



วนัที ่21 พฤศจิกายน 2560 

หลงัจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเราก็ได้เดินทางไปท่ี Osaka Prefecture University โดยวนันี ้
กิจกรรมหลกัๆยงัคงเป็นการเข้ารับฟังการบรรยายวิจยัของนกัศกึษาจาก OPU ซึง่วนันีเ้ป็นนกัศกึษาจาก Lab ของ Prof. Morita โดยก่อนเข้า
ฟังบรรยาย พวกเราได้มีโอกาสเข้าพบ President Hiroshi Tsuji รวมถงึได้นัง่พดูคยุสอบถามเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัแหง่นี ้และได้ถา่ยรูปร่วมกนั
อีกด้วย 

หลงัรับประทานอาหารกลางวนัแล้ว พวกเราก็ได้เข้าร่วมท า Workshop กบันกัศกึษาจาก SiMS/Edge อีกกลุม่หนึง่ โดยครัง้นีเ้ป็น
การจบักลุม่ช่วยกนัคดิธุรกิจใหมใ่ห้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้คนในยคุปัจจบุนั 

 
ถ่ายรูปร่วมกบั President Hiroshi Tsuji 

  
เข้ารับฟังการบรรยายวิจยัของนกัศกึษาจาก Prof. Morita’s Lab  

  
ร่วมท า Workshop กบันกัศกึษาจาก SiMS/Edge 

  



วนัที ่22 พฤศจิกายน 2560 

หลงัจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเราก็ได้เดินทางไปท่ี NEC Innovation World (Kansai Showroom) 
เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายเก่ียวกบั Advanced Technology ที่ NEC ได้สร้างสรรค์ขึน้ โดยภายในตกึจะแบง่เป็นโซนตา่งๆ โซนที่นา่สนใจที่สดุก็
คงไมพ้่นโซน Advanced Technology ที่มีเทคโนโลยีที่นา่สนใจให้พวกเราได้ลองเลน่กนั ไมว่า่จะเป็นเทคโนโลยีในด้าน Safety & Security 
และด้าน Human Interface 

หลงัรับประทานอาหารกลางวนัแล้ว พวกเราก็ได้ไปเยีย่มชม Knowledge Capital ซึง่เป็นตกึในรูปแบบ Co-space ที่มีไว้เพื่อให้นกั
ธุรกิจ นกัวจิยั นกัสร้างสรรค์ และผู้คนทัว่ไปได้เข้ามาใช้งาน โดยมกีารแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 2 โซนหลกัๆ ได้แก่ โซนแรก Knowledge Salon ซึง่
เป็นพืน้ท่ีส าหรับการจดั Meeting หรือหากต้องการ Office ท างาน ท่ีนี่ก็มีให้บริการเช่นกนั สว่นโซนที่ 2 คือโซน The Lab ซึง่เป็นโซนหรับให้
บริษัทหรือนกัวิจยัน าผลงานท่ีอยูใ่นระหวา่งการพฒันามาจดัแสดงเพื่อให้ผู้คนที่ได้มาทดลองใช้ได้ให้ Feedback กลบัไปให้พวกเขาได้พฒันา
ผลงานให้ดยีิ่งขึน้ไปนัน่เอง 

 
ถ่ายรูปกลุม่ระหวา่งการเดินทาง 

 
ถ่ายรูปกลุม่ที่ NEC Innovation World (Kansai Showroom) 

  



วนัที ่23 พฤศจิกายน 2560 

หลงัจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเราก็ได้เดินทางไปยงัร้าน SASUKE ซึง่เป็นร้านขายของมีคมทีต่ีจาก
เหลก็แท้ทัง้แทง่ เป็นงาน Hand Made 100% ซึง่คณุลงุเจ้าของร้านก็ใจดีได้สาธิตวธีิการตีมีดจากเหลก็แทง่ให้พวกเราได้ชมกนั ซึง่เป็นอะไรท่ี
หาดไูด้ยากมากๆในปัจจบุนันี ้

หลงัรับประทานอาหารกลางวนัแล้ว พวกเราก็ได้ไปเรียนวิธีการท าเส้นอดุ้งที่ i-Site Namba ซึง่พวกเราได้ลองท าตัง้แตก่ารนวดแป้ง
เลยทีเดยีว เป็นการเรียนที่สอนท่ีสนกุมากๆ หลงัจากท าเสร็จแล้วพวกเราก็ได้รับประทานเส้นอดุ้งฝีมือตวัเองกนัด้วย 

 
ถ่ายรูปร่วมกบัคณุลงุเจ้าของร้าน SASUKE 

 
สาธิตการตีมดีจากเหลก็แทง่ 

 
เส้นอดุ้งที่พวกเราชว่ยกนัท าใน Udon-making Class 

  



วนัที ่24 พฤศจิกายน 2560 

หลงัจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเราก็ได้เดินทางไปท่ี Osaka Prefecture University เพื่อท าการ
บรรยาย Final Presentation สรุปผลการดงูานท่ีผา่นมาทัง้หมดของพวกเราให้กบัคณาจารย์และนกัศกึษาชาวญ่ีปุ่ นได้ฟัง และทาง OPU ก็ได้
มีการมอบเกียรติบตัรและของที่ระลกึให้กบันกัศกึษาสถานบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ นอีกด้วย 
 ช่วงเย็น ทาง OPU ได้มีการจดั Farewell Party ให้กบัพวกเรานกัศกึษาสถานบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น เพื่อเป็นการสิน้สดุโครงการนี ้
อยา่งเป็นทางการ  

 
รับมอบเกียรติบตัรจาก Associate prof. Saga Ryosuke 

 
ถ่ายรูปร่วมกบันกัศกึษาและอาจารย์จาก OPU ที่ดแูลพวกเราตลอด 10 วนั 

 
ถ่ายภาพกลุม่หลงัจบงาน Farewell Party 

  



วนัที ่25 พฤศจิกายน 2560 

 พวกเราออกจากโรงแรมแตเ่ช้าเพือ่ที่จะเดินทางไปยงั Itami Airport เพื่อไปลงที่ Haneda Airport และตอ่เคร่ืองมาลงที่สนามบิน
สวุรรณภมูิโดยสายการบิน  Japan Airlines (JAL) 

  
 

 ขอขอบคณุ อาจารย์ธงชยั แก้วกิริยา และอาจารย์ประจกัษ์  เฉิดโฉม และสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น ที่มอบโอกาสนีใ้ห้กบัดิฉนั 
และขอขอบคณุคณะอาจารย์และนกัศกึษาจาก Osaka Prefecture University ที่ให้การต้อนรับ ชว่ยเหลอื และดแูลอยา่งดีตลอดทัง้ 10 วนั 
ดิฉนัได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ มากมายจากการไปทศันศกึษาในครัง้นี ้นอกจากนีย้งัได้รับมิตรภาพใหม่ๆ จากเพื่อนชาวไทยและ
เพื่อนชาวญ่ีปุ่ นท่ีได้ร่วมเดินทางไปด้วยกนัในครัง้นีอ้ีกด้วย ดิฉนัจะไมม่ีวนัลมืการเดินทางครัง้นีอ้ยา่งแนน่อน ดิฉนัขอขอบคณุจากใจจริงคะ่  
 
 

 
นางสาวพรปวีณ์ ศภุชนานนท์ 


