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วนัที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2017 

Day1 – 16/11/2017 ออกเดนิทาง 

เร่ิมจากสนามบินสวุรรณภมูิเคร่ืองบินtake off เวลาประมาณ9:55น.(เวลาประเทศไทย) ด้วยสายการบนิ JAL และไป

ถึงสนามบิน Haneda International Airport เวลา17:30น.(เวลาประเทศญ่ีปุ่ น) เป็นเวลาเกือบๆ6ชัว่โมงบนเคร่ืองบิน แตก่็ไม่

เบ่ือเลย ไม่รู้เพราะเป็นJALหรือเปลา่แตแ่อร์บริการดีมาก บินไปสกัพกัก็จะมีเสร์ิฟขนมกบัเคร่ืองดืม่ให้ อีกสกัพกัก็จะเสร์ิฟ

อาหารให้ทาน มีของหวาเป็นไอศกรีม Haagen Dazs ด้วย ทัง้อาหารทัง้ไอศกรีมอร่อยมากกกกกก 

 

พอถึง Haneda International Airport พวกเราก็จ าเป็นจะต้อง transfer เคร่ืองเพื่อท่ีจะไปลงท่ี Itami Airport ซึง่เป็นสนามบิน

ปลายทางของพวกเรา แตเ่น่ืองจากพวกเราจ าเป็นที่ต้องผา่นตม. รับกระเป๋าและไปออกบอร์ดดิง้พาสอีกครัง้จึงท าให้พวกเราไม่

สามารถไปทนัไฟล์ทท่ีจองไว้ได้ แตท่างสายการบินก็ชว่ยตดิตอ่ด าเนินการตา่งๆให้และได้ไปไฟล์ทท่ีบินตอ่ไปแทนซงึก็จะออกใน

อีก20นาที เม่ือขึน้เคร่ืองบินเรียบร้อยพวกเราก็สบายใจขึน้เยอะเพราะตอนแรกคดิว่าจะตกเคร่ืองบนิไปและ แตก่็สบายใจได้ไม่

นานเม่ือใกล้เวลาtake off แอร์ก็ได้เดนิถือกระเป๋าสีด าใบหน่ึงและเดนิถามหาเจ้าของกระเป๋าใบนัน้ทัว่เคร่ืองบิน ประกาศก็แล้ว 

เดนิถามก็แล้ว สดุท้ายก็ไมม่ีใครแสดงตวัเป็นเจ้าของ และสกัพกัก็มีเสยีงประกาศว่าจะต้องกลบัไปท่ีสนามบินอีกรอบเพื่อท่ีจะ

น ากระเป๋าท่ีไม่มเีจ้าของใบนีไ้ปทิง้ไว้ท่ีสนามบินเพราะไม่สามารถน ากระเป๋าใบนีบ้ินไปด้วยได้ ซึง่กว่าเคร่ืองจะtake offได้จริงๆ

ก็กินเวลาไปเกือบชัว่โมง และเม่ือเคร่ืองบินไปได้สกัพกัก็มเีสียงประกาศอีกครัง้ว่า ด้วยเหตนุีท้ าให้ไม่สามารถไปลงท่ี Itami 

Airport ได้เพราะเหตผุลทางด้านเวลาและจ าเป็นต้องเปล่ียนไปลงท่ี Kansai International Airport แทน เพราะว่าแอร์ประกาศ

เป็นภาษาญ่ีปุ่ นก่อนพวกเราก็ฟังกนัแบบงง แตค่นญ่ีปุ่ นทัง้หมดบน่เคร่ืองก็ร้องโหก่นัไปเป็นท่ีเรียบร้อย และก่อนลงจากเคร่ืองก็

มีประกาศอีกครัง้วา่ เพราะว่าต้องเปล่ียนสนามบินทางสายการบนิจึงมอบเงินจ านวน2,000เยนให้เพื่อเป็นการขอโทษ และจะมี

รถบสับริการให้แตมี่ค่าใช้จา่ยประมาณ1,900เยน(อนันีไ้ม่มัน่ใจได้ยนิไม่ชดั) แตส่ าหรับพวกเราท่ีไมค่ดิจะตอ่รถบสัก็เป็นเร่ือง

แฮปปีเ้ลก็ๆ  

สดุท้ายเราก็ตอ่รถไฟไปสถานท่ีSaiga ซึง่เป็นสถานีซึง่อยูใ่กล้กบัที่พกัของเรา พวกเราได้พกัท่ี Comfort Hotel และก็

ได้พกักนัแบบห้องละคนด้วย ถึงห้องไม่ใหญ่มากแตอ่ปุกรณ์อ านวยความสะดวกน่ีมีแบบจดัเต็ม ถึงแม้การเดนิทางในวนัแรกจะ

ดลู าบากไปหน่อย เหน่ือยไปนิด แตก็่มีแตเ่ร่ืองให้ต่ืนเต้นและก็สนกุดี ถือเป็นประสบการณ์ท่ีใหม่สดุๆ 



Day2 – 17/11/2017 วนัแรกท่ี OPU 

วนันีเ้ป็นวนัแรกท่ีพวกเราจะได้ไปท่ี OPU โดยมีนกัศกึษาของ Prof. Saga (ผู้ดแูลโครงการนี)้ มารับท่ีโรงแรมและพา

พวกเรานัง่รถบสัไปยงั OPU พวกเราคงจะเคยได้ยินมาวา่ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีตรงเวลา ซึง่มนัเป็นความจริงท่ียิง่กว่าจริง 

เพราะการเดนิทางในญ่ีปุ่ นทัง้รถบสัหรือรถไฟจะมีตารางเวลาบอกท่ีชดัเจน คือถ้าคณุไปสายก็คือตกรถแน่นอนและก็จะท าได้

แค่รอรถรอบถดัไป และอีกอย่างท่ีชอบรถบสัของญ่ีปุ่ นคือการท่ีมีปุ่ มกดลงทกุท่ีนัง่ และเป็นแบบท่ีถ้ามีคนกดแล้วก็จะมีไฟขึน้ทกุ

ปุ่ มซึง่จะท าให้ผู้ โดยสารทกุคนรู้ว่ามีคนกดปุ่ มแล้วนะและก็จะไม่มีการกดปุ่ มซ า้เกิดขึน้(อยากให้ท่ีประเทศไทยมีบ้างเพราะเคย

เจอแบบท่ีผู้ โดยสารคิดวา่ออดยงัไม่ดงัทัง้ๆที่มนัดงัแล้วและกดซ า้หลายๆครัง้ซึง่สร้างเสียรบกวนเป็นอย่างมาก) 

 

พอลงจากรถบสัเราก็จะเจอกบัOPUเลย ซึ่งเป็นมหาลยัท่ีใหญ่และบรรยากาศดีมาก และช่วงท่ีเราเดนิทางมากเ็ป็น

ช่วงท่ีใบไม้เปล่ียนสีพอดี และสิง่แรกท่ีพวกเราได้เจอก็คือการ orientation เก่ียวกบัOPUและscheduleของวนัท่ีเหลือนบัจากนี ้

รวมไปถึงการและน าตวัตา่งๆ 

 



 

หลงัจากจบการแนะน าตวัอะไรตา่งๆกเ็ป็นเวลาอาหารกลางวนัพอดี และหลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ

พวกเราก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม Plant ซึง่เป็นการปลกูผกัแบบ Hydroponic โดยท่ีใช้ระบบITในการควบคมุดแูลทัง้หมด 

 

และหลงัจากการดงูานทัง้หมดจบก็เป็น Welcome Party ตามธรรมเนียมของญ่ีปุ่ น ซึง่คล้ายกบั ice breaking เลก็ๆ

เพราะอยูด่ีๆก็กลายเป็นว่าทกุคนสนิทกนัขึน้อย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แคน่กัศกึษาจากTNIท่ีไปด้วยกนัแตก่บันกัศกึษาจากOPU ก็ด้วย 

จากท่ีไมค่อ่ยกล้าคยุกนัก็กลายเป็นว่ามีเร่ืองมาให้คยุกนัเยอะแยะไปหมด เป็นเร่ืองท่ีดมีากๆเลยเพราะทางนกัศกึษาOPU ก็มี

ทัง้คนญ่ีปุ่ นและคนจีน ซึง่สว่นมากจะคยุกนัเป็นภาษาองักฤษ แตบ่างครัง้คยุไมรู้่เร่ืองจริงๆก็จะมีภาษาญ่ีปุ่ นมาปนๆกนับ้าง 

เป็นการฝึกภาษากนัแบบสดุๆไปเลย 

 

  



Day3 – 18/11/2017 เท่ียวโอซาก้า 

เน่ืองจากวนันีเ้ป็นวนัเสาร์ OPU ปิด พวกเราจึงได้ไปเท่ียวในโอซาก้ากนัโดยพวกเราทกุคนได้รับบตัร Osaka 

Amazing Pass ซึง่เป็นบตัรท่ีท าให้เราสามารถเดนิทางด้วยรถไฟในแถบโอซาก้าได้แบบไม่จ ากดัรวมถึงคา่เข้าสถานท่ีตา่งๆสว่น

ใหญ่ก็รวมไว้ในบตัรนีห้มดแล้ว  

 

และสถานท่ีแรกท่ีพวกเราไปก็คือ Osaka City Museum of Fine Arts ข้างใน Museum ไมอ่นญุาตให้ถ่ายรูป แต่จาก 

Museumเราสามารถมองเห็น Tsutenkaku หรือหอคอยโอซาก้าได้ด้วย 

 



 

สถานท่ีตอ่ไปก็คือ Tennoji Zoo ซงึเป็นสวนสตัว์เลก็ๆใกล้ๆกบั Osaka City Museum of Fine Arts  

 

และตอ่จาก Tennoji Zoo ก็คือ Osaka Castle Museum ซึง่อาจจะเพราะว่าวนันีค้ือวนัเสาร์คนก็เลยดเูยอะเป็นพเิศษ 

 

และสถานท่ีสดุท้ายในวนันีก้็คือ HEP FIVE Ferris Wheel เป็นชงิช้าสวรรค์สีแดงอนัใหญ่ท่ีท าให้พวกเราสามารถ

มองเห็นวิวของทัง้โอซาก้าได้เลย 

 

 

 

 

  



Day4 – 19/11/2017 เท่ียวเกียวโต 

วนันีพ้วกเราได้ไปเท่ียวท่ีเกียวโตเร่ิมท่ีแรกด้วย Fushimi Inari-Taisha Temple ซึง่เป็นวนัท่ีมี Torii หรือซุ้มประตสูี

แดงๆท่ีจะพบได้ตามวดัตา่งๆ เรียงยาวตลอดทางเดนิ ซึง่เป็นอะไรท่ีตื่นตาต่ืนใจมาก 

 

ตามด้วย Kiyomitsu Temple เป็นวดัท่ีมีวิวสวยมา เราสามารถเห็นตนไม้ท่ีใบไม้ก าลงัเปล่ียนสีได้ตลอดทางเดนิเลย 

 

 

 



Day5 – 20/11/2017 เย่ียมชม Lab in OPU 

วนันีเ้ป็นวนัท่ีพวกเราได้มีโอกาสเข้าเย่ียมชม Lab ของ Prof. ตา่งๆ เร่ิมจาก Prof. Sata’s lab และตามด้วย Prof. 

Nakajima‘s lab ซึง่จากทัง้2lab พวกเราก็จะได้ฟังการ present งานวิจยัตา่งๆจากนกัศกึษาของอ.ทัง้2ท่าน  

 

และในช่วงบ่ายก็จะเป็นการ workshop ร่วมกบั SiMS Student เก่ียวกบัการคิดหรือพฒันาสนิค้าหรือบริการใหม่ๆ  

โดยค านงึถึง function และ technology ร่วมด้วย 

 

 



Day6 – 21/11/2017 เย่ียมชม Lab in OPU 

ในช่วงเช้าวนันีพ้วกเราได้รับเกียรตใิห้เข้าพบ President of OPU Hiroshi Tsuji รวมไปถึงพดูคยุแลกเปลีย่นข้อมลู

ตา่งๆ และตามด้วยการเย่ียมชม Lab ของ Prof. Morita 

 

ในช่วงบา่ยพวกเราก็ได้เข้าร่วมการ workshop ในหวัข้อ entrepreneur ท่ีท าให้พวกเราได้คดิถึงการเป็น

ผู้ประกอบการ โดยให้พวกเราได้ลองคดิสนิค้าหรือบริการใหม่ๆอยา่งมีระบบ 

 

 



Day7 – 22/11/2017  

วนันีพ้วกเราได้เข้าไปดบูริษัท NEC Innovation World และชมการสาธิตเก่ียวกบั technologyตา่งๆที่ทาง NEC ได้

พฒันาขึน้มา น่าเสียดายที่ท่ีน่ีไม่อนญุาตให้ถ่ายรูปได้ เพราะท่ีนี่มีแตผ่ลงานท่ีน่าตื่นตาตื่นใจสดุๆ  

  

ช่วงบา่ยก็ได้เยี่ยมชม Knowledge Capital ซึง่เป็นตกึท่ีมี Co-space ไว้ให้ผู้คนเข้ามาใช้บริการ และรวมไปถึงโซน 

The Lab ท่ีท าหน้าท่ีคล้ายๆโชว์รูม ในการจดัแสดงผลงานตา่งๆ  

 

 

  



Day8 – 23/11/2017  

ในวนันีพ้วกเราได้มีโอกาสดกูารสาธิตการตเีหลก็เพื่อท าของมีคมตา่งๆเช่น มีด และกรรไกร โดยเป็นงาน Handmade 

100% ท่ีร้าน SASUKE  

 

และในช่วยบ่ายก็เป็นการเรียนรู้วธีิท าเส้นอดุ้งด้วยมือท่ี i-Site Numba ซึง่พวกเราได้ทดลองท าตัง้แตก่ารนวดแป้ง ตดั

เส้น และต้มกนัเลยทีเดียว หลงัจากท าเสร็จทกุขัน้ตอนพวกราก็จะได้ทานอดุ้งท่ีพวกเราท าเองมากบัมือ เป็นอะไรท่ีสนกุและ

ภมูใิจสดุๆไปเลย 

 



Day9 – 24/11/2017 วนัสดุท้าย 

วนันีเ้ป็นวนัสดุท้ายที่พวกเราจะได้อยูญ่ี่ปุ่ นแล้ว ช่วงเช้าของวนันีเ้ป็นเวลาให้เตรียมตวัส าหรับ final present ในชว่ง

บ่าย ซึง่เป็นการpresent เก่ียวกบัความรู้สกึตา่งๆกบัประเทศญ่ีปุ่ นและโครงการนี ้และหลงัจากการ present จบก็เป็นการมอบ

เกียรตบิตัรและของท่ีระลกึให้กบัพวกเราทกุคน 

 

และในช่วงเย็นก็เป็นงาน Farewell Party ท่ีทาง OPU ได้จดัให้กบัพวกเราทกุคน ไมค่ิดวา่เวลาไมก่ี่วนัจะท าให้พวกเรา

ผกูพนักนัมากขนาดนีท้ัง้กบัเพื่อนๆพี่ๆน้อง อ.ประจกัษ์ และ อ.ธงชยัท่ีอยู่ด้วยกนัตลอดโคตรงการนี ้และรวมไปถึงนกัศกึษา

OPUทกุคนท่ีมาคอยดแูลพวกเราทกุคนบางคนอาจจะส่ือสารกนัไมค่อ่ยเข้าใจแตก็่รู้สึกได้ถึงความเอาใจใสท่ี่เขาแสดงออกมาก 

เป็นงานเลีย้งท่ีไมอ่ยากให้ถึงเวลาจบงานจริงๆเลย 

 

  



Day10 – 25/11/2017 เดนิทางกลบั 

วนันีพ้วกเราต้องต่ืนแตเ่ช้าเพ่ือเดนิทางไปยงั Itami Airport เพื่อเดนิทางกลบักรุงเทพ โดยต้องไป transfer ท่ี Haneda 

Airport เหมือนกบัขามา แตค่รัง้นีเ้ราไม่จ าเป็นต้องไปรอรับกระเป๋าและออกบอร์ดดิง้พาสใหมเ่พราะทางสายการบนิเขาออก

บอร์ดดิง้พาสให้ทีเดียว 2ใบเลย สว่นกระเป๋าเดนิทางของพวกก็จะสง่ตรงมายงักรุงเทพเลย ซึง่เป็นเร่ืองท่ีแฮปปีม้าก  

 

สดุท้ายนีข้อขอบคณุอาจารย์ทกุท่านที่ให้โอกาสในการเข้าร่วมโครงการนี ้และรวมไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทกุคน พี่ภ ูพ่ี

มดัหม่ี เบนเทน ก๊าซ ครีม บอส น้องโก้ น้องปอ น้องออม ท่ีร่วมทกุข์ร่วมสขุด้วยกนัมา อยูด้่วยกนัไมน่านก็จริงแตรู้่สกึเหมือน

รู้จกักนัมานานจริงๆ และท่ีขาดไม่ได้ อาจารย์ประจกัษ์ และ อาจารย์ธงชยั ท่ีคอยดแูละเดก็ดือ้ๆแบบพวกเราทกุคน ขอบคณุ

มากๆจริงๆคะ่ ตลอด10วนัท่ีผ่านมานีเ้ป็นประสบการณ์ท่ีมีคา่มากจริงๆคะ่ และจะอยู่เป็นความทรงจ าตลอดไม่ ไมมี่ทางลืม

แน่นอน ขอบคณุมากจริงๆคะ่ 
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