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รายงาน 

วิชา BUS-498 Extra Curriculum Activity in Business Administration 2 

กิจกรรมเสริมหลกัสตูรด้านการบริหารธุรกิจ 2 

เร่ือง     ประสบการณ์การมาศกึษาโครงการโอซาก้า ณ ประเทศญ่ีปุ่ น 

เสนอ 

อาจารย์อลงกรณ์   ประกฤติพงศ์ 

อาจารย์สมบตัิ วรินทรนวุตัร 

จดัท าโดย 

 นางสาวจิดาภา    รณรงค์               56131007-9 

                                  นายณฐักิตต์                 สวุิทย์ศกัดานนท์             56131017-8 

 นางสาวดาตายงัค์ อรัณยะปาล            56131024-4 

                                  นายพิเชษฐ์                   ปรัชญาวานิชกลุ               56131040-0 

 นางสาวภคัธีมา    ลิกขะไชย               56131044-2 

 นางสาวนลินี    วรพทุธพงค์            56131032-7 

 นางสาวแอนจิรา    จนัทร์ศรี               56131072-3 

                                  นายรวินท์วฒัน์              อ่ิมอร่าม                           56131094-7 

                                  นางฐิตรัิตน์                    ทรงมีทรัพย์                      56131100-2 

 นางสาวศภุกานต์    นนัทขว้าง              56131101-0 

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 สาขาการจดัการอตุสาหกรรม  

ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศกึษา 2559 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุ่ น 
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ค ำน ำ 

รายงานเล่มนีจ้ัดท าขึน้เพ่ือเผยแพร่ประสบการณ์ท่ีได้ไปโครงการโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ นเป็น
ระยะเวลา 45วนั จะประกอบไปด้วยประสบการณ์การเรียนภาษาท่ี Setsunan University และ
การเรียนท่ี Osaka Institute of Technology รวมถึงการไปทศันะศกึษาท่ีเมืองนาราและการเข้า
ไปศึกษาดูวิธีการท างานในโรงงาน อาทิเช่น โรงงาน Omronโรงงาน Sumitomo steel & 
Nippon steelและการน า PDCA มาปรับใช้กบัสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้เพ่ือแก้ปัญหา เป็น
ต้นโดยหวังว่ารายงานเล่มนีจ้ะมีประโยชน์ต่อผู้ ท่ีได้เข้ามาดูเพ่ือศึกษาและน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จดัท าขออภยัไว้ ณ ท่ีนีด้้วย 

 

 

 

คณะผู้จดัท า 
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กำรเรียนกำรสอนที่ Setsunan University 

 

 

  

  

   

 

  

 

 

การเรียนท่ีน่ีเป็นการสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่ น ท่ีต้องใช้ในโรงงาน ค าศัพท์ แกรมม่าส่วนใหญ่

สามารถใช้ในโรงงานเบือ้งต้น อาจารย์ผู้สอนมี2ท่าน ช่ืออาจารย์ Umeno และอาจารย์ Takai ซึ่ง

เป็นครูท่ีผลดักันสอนพวกเรา ในคาบเรียนนัน้จะมีเพ่ือนนกัเรียนคนญ่ีปุ่ นมาเรียนด้วย เพ่ือให้

เราได้สนทนาได้ใช้ภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือส่ือสารจริงๆ ในคาบเรียนจะมีกิจกรรมระหว่างการเรียนการ

สอน เพ่ือให้ช่วยจดจ าค าศัพท์หรือสิ่งท่ีเรียนมา โดยจะมีเทคนิคการจ าจากรูปภาพและการ

ออกไปพดูหน้าห้อง และพดูคยุกบัเพ่ือนคนญ่ีปุ่ น โดยเพ่ือนๆก็จะสอนเราด้วยและนอกจากนีย้งั

ได้ฟังส าเนียงการพูดจากเจ้าของภาษาจริงๆ นอกจากเพ่ือนๆชาวญ่ีปุ่ นแล้วยังมีเพ่ือน

แลกเปล่ียนจากประเทศเกาหลีใต้และใต้หวนัอีกด้วย โดยมีการไปทศันศึกษาด้วยกันแล้วก็ได้

งานมอบหมายจากอาจารย์มาท าโปรเจคร่วมกันถึงส่ือสารกันไม่ค่อยเข้าใจแต่สุดท้ายเราก็

สามารถท าโปรเจคและพรีเซ้นส าเร็จอีกด้วยนบัเป็นประสบการณ์ท่ีดีและเป็นการได้ฝึกฝนภา

ญ่ีปุ่ นและได้ใช้ความรู้ท่ีเรียนมาด้วยโดยคาบเรียนของทกุวนันัน้จะเร่ิมเรียนตอนสิบโมงคร่ึงและ

เลิกเรียนส่ีโมงห้าสิบนาที การเรียนท่ีน่ีสนกุสนานมากนอกจากได้ความรู้แล้วยงัได้มิตรภาพได้

รู้จกัเพ่ือนต่างชาติอีกด้วย 
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ทศันศึกษำที่เมืองนำรำ(Nara) 

วัน นี เ้ป็นค รัง้แรก ท่ี ได้มาทัศนศึกษากับทางมหาวิทยาลัย  Setsunan University ทาง
มหาวิทยาลัยได้พาพวกเราไปจังหวัดนาราซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของญ่ีปุ่ นซึ่งใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ1ชั่วโมง 30 นาที ท่ีแรกท่ีได้ไปเข้าชมคือพิพิธภัณฑ์ของเมืองนาราซึ่งจัดแสดงเก่ียว
กบัข้าวของเคร่ืองใช้และอาวธุท่ีใช้ในสมยันัน้รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมยันัน้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศรอบพพิธิภณัฑ์เย็นสบายและร่มร่ืนมากและด้านหน้าของพพิธิภณัฑ์ยงัออกแบบให้
รู้สกึเหมือนอยู่ในยคุสมยัก่อนของเมืองนาราอีกด้วย 
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ทศันศึกษำโรงงำนมุระซำก ิโชยุ 

 

หลงัจากท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์เสร็จได้เข้าไปศึกษาในโรงงานท่ีช่ือว่าโรงงานมรุะซากิ เป็นโรงงานท่ี

มีการผลิตโชยุแบบโบราณคุณลงุเจ้าของโรงงานได้พาพวกเราเดินดบูริเวณรอบโรงงานซึง่เป็น

โรงงานขนาดเล็กและต่อชัน้ลอยโดยท าจากไม้เพ่ือวางถงัหมกัโชยขุนาดใหญ่หลายถงั 

 

 

 

 

 

 

 

โดยส่วนผสมทัง้หมดในการท าโชยุคือ ข้าว ถั่วเหลือง เกลือ น า้ มาผสมกันและหมักในถังไม้

ขนาดใหญ่ โดยสังเกตหากมีฟองขึน้บริเวณด้านบนของโชยุให้ช้อนฟองออก ใช้เวลาในการ

หมักโชยุประมาณ 1 ปีคร่ึงเพ่ือท่ีจะได้โชยุท่ีมีคุณภาพดีและมีรสชาติท่ีเข้มข้นจึงสามารถไป

บรรจขุวดขายได้ 
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ทศันศึกษำโรงงำนยำมำโมโตะ โซเมง 

 

หลงัจากเดินทางออกจากโรงงานท าโชยก็ุได้นัง่รถไปโรงงานท าเส้นโซเมงท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั

นาราเป็นโรงงานท่ีมีขนาดกลางและมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและสะอาดโดยใส่ใจทุก

รายละเอียดขัน้ตอนของการผลิตเพ่ือท่ีจะได้เส้นโซเมงท่ีมีคณุภาพ 

 

กำรศึกษำดูงำนที่โรงงำนYamaokaและพพิธิภณัฑ์Takoyaki 

 
โรงงานYamaokaเป็นโรงงานท่ีผลิตเคร่ืองท าทาโกะยากิและกะทะท่ีวางอยู่บนโต๊ะอาหาร
รวมถึงเตาปิง้ย่างท่ีใช้กนัทัว่ไปในร้านอาหาร ซึง่เตาปิง้ย่างและอาหารประเภทกะทะร้อนได้รับ
ความนิยมอย่างมากในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น ใช้ท าโอโคโนะมิยากิและยากิโซบะ 
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รูปร่างของกะทะหรือเตาปิง้ย่างก็จะมีหลากหลายแบบท่ีแตกต่างกนัไปตามความต้องการของ
ลกูค้าท่ีจะน าไปใช้งานโดยน าเตาหรือกะทะปิง้ย่างไปวางไว้ในช่องตรงกลางของโต๊ะ 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนีโ้รงงานYamaokaยังผลิตเคร่ืองฮิตเตอร์ท่ีใช้กลางแจ้งเพ่ือท่ีจะให้ความอบอุ่น

ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ซึ่งเคร่ืองฮิตเตอร์นีเ้ป็นท่ีรู้จกัในยนูิเวอร์เซลเจแปนเพราะได้น าเอา

ฮิตเตอร์ตัง้ไว้ตามท่ีต่างๆบริเวณรอบยนูิเวอร์เซลเจแปนเพ่ือมอบความอบอุ่นให้แก่นกัท่องเท่ียว 
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ในส่วนของไลน์การผลิตของโรงงานYamaokaนัน้ส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองจกัรในการท างานเป็นหลกั 

โดยใช้พนักงานในการคุมเคร่ืองจักรมีเพียงไม่ก่ีคนเป็นและพนักงานทุกคนอยู่มานานท าให้

เช่ียวชาญในการท างานแต่ละกระบวนการเป็นอย่างดีท าให้ได้สินค้าท่ีมีคณุภาพ 

 

  

หลงัจากการดไูลน์การผลิต คุณลงุก็ได้พาเราไปเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ทาโกะยากิ ในพิพิธภณัฑ์มี

เคร่ืองท าทาโกะยากิตัง้แต่สมยัก่อน ท่ีใช้ถ่านมาช่วยในการท าท าความร้อนจนถึงสมยัปัจจุปัน

เป็นการใช้ไฟฟ้าในการท าทาโกะยากิ และมีสิ่งของโบราณตัง้แต่สมยัยคุก่อนๆมาตัง้โชว์ด้วย 
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เข้ำค่ำยกับนักศึกษำของ Setsunan University 

วนันีเ้ราออกเดินทางจากมหาลยั Setsunan ตอนเวลา9.00น. เพ่ือเดินทางไปเข้าค่ายบนภูเขา

ในเกียวโต ค่ายนีเ้ป็นค่ายเช่ือมสมัพนัธ์ 2วนั 1 คืน มีนกัศึกษาเข้าค่ายประมาณ 100 คน เป็น

ญ่ีปุ่ น 80เปอร์เซ็นต์ นกัศึกษาแลกเปล่ียนชาวต่างชาติ(รวมคนไทย)อีก 20เปอร์เซ็นต์ ค่ายนีท้ า

ให้พวกเราอึดอดัไม่น้อยเพราะต้องแยกจากเพ่ือนๆไปอยู่กลุ่มอ่ืนๆ ปัญหาคือพวกเราไม่ได้เก่ง

ภาษาญ่ีปุ่ นมากขนาดท่ีจะคยุกบัเพ่ือนชาวญ่ีปุ่ นได้รู้เร่ืองทัง้หมด ท าให้เรารู้สกึอดึอดัและกดดนั

ไม่น้อย 

 

 

 

 

 

 

เม่ือถึงค่าย ค่ายท่ีนีเ้ป็นเหมือนท่ีพักตากอากาศให้ครอบครัวมาพักผ่อนอากาศดี ร่มร่ืนด้วย

ต้นไม้ พวกเราจึงสบายใจเร่ืองท่ีพกัได้ แต่อีกเร่ืองท่ีไม่สบายใจคือ เราโดนจบัแยกกลุ่มอีกครัง้ 

บางคนได้อยู่คนเดียวบางคนได้อยู่ เป็นคู่กับเพ่ือน แต่ยังดีท่ีมีคนญ่ีปุ่ นท่ีเป็นสตาฟค่อย

ช่วยเหลือเราค่อยพูดคุยและพยายามแปลให้เราเข้าใจตลอด หลังจากจบักลุ่มใหม่ เสร็จแล้ว

พวกเราก็ไปนัง่ทานข้าวรวมกัน ก็เจอวฒันธรรมการทานอาหารแบบคนญ่ีปุ่ น คือต้องพดูก่อน

รับประทานอาหารต้องพดูว่าว่า“itadakimasu” และหลงัรับประทานอาหารจะเสร็จต้องพูดว่า

“goshisosamadeshita” เป็นการขอบคุณอาหารท่ีเราทาน แต่ท่ีแปลกกว่านัน้คือ พวกเราต้อง

ทานอาหารให้หมด ถ้าทานไม่หมด สต๊าฟ หรือ เพ่ือนของเราต้องรับผิดชอบโดนการทานอาหาร

ของเพ่ือนไม่ให้เหลือ หลังจากทานข้าวเรียบร้อยเราก็เร่ิมเล่นเกมตามฐานต่างๆ ทัง้หมดมี4

เกม แบ่งเล่นวนัละสองเกม มีเกมแรกเกมปิดตาหาของจะให้ทุกคนกลุ่ม 5 คน ต่อแถว โดยคน
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แรกจะเป็นคนหยิบของคนสุดท้ายจะไม่ต้องปิดตาแต่เป็นคนน าทางเพ่ือนๆโดยวิธีต่างๆท่ีไม่มี

การใช่เสียงและคนท่ีเหลือเป็นคนปิดตา เกมท่ีสองช่ือเกมว๊ิง เกมนีจ้ะเลือกผู้ ร้ายมาหนึ่งคน 

ผู้ ร้ายจะฆ่าใครก็ได้โดยการกระพริบตา และไม่ให้คนอ่ืนรู้ว่าเราเป็นผู้ ร้าย คนท่ีตายต้องตะโกน

ว่า ‘ตายแล้ว’ หลงัจากท่ีโดนฆ่า เม่ือหาผู้ ร้ายได้เกมจบเกมท่ีสาม2=1 เป็นเกมจบัคู่คนท่ีไม่มีคู่

เป็นผู้ออกค าสัง่ให้ให้คนอ่ืนๆเปล่ียนคู่เร่ือยๆเกมท่ีส่ี เกมแมงมมุ เราต้องพาเพ่ือนผ่านใยแมงมมุ

ไปให้ได้โดยไม่โดนใยแมงมมุ เวลาของการเล่นเกมเป็นเร่ืองยากมากๆส าหรับเราเพราะเราต้อง

ส่ือสารกบัคนญ่ีปุ่ นและพยายามเข้าใจเกมไปด้วย 

เสร็จจากการเล่นเกมสองเกม เราก็แบ่งกลุ่มกนัท าอาหารเท่ียง อาหารของวนันีคื้อแกงกะหร่ีเนือ้ 

พวกเราต้องแบ่งหน้าท่ีและช่วยกันท าเองทัง้หมด โดยจะมีสตาฟเป็นผู้ดูแลอยู่ใกล้ตลอดและ

เม่ือทานอาหารเรียบร้อยก็มีกิจกรรมรอบกองไฟ มีการแสดงร้องเพลง การแสดงบูชาเทพเจ้า

กองไฟ การแสดงต่างๆให้เราดจูนเย็น หลงัจากนัน้ก็ ทานอาหารเย็น อาบน า้ และมีเวลาส่วนตวั

ให้เราจนถึง 5ทุ่ม แล้วจงึแยกย้ายไปนอน 

 

กิจกรรมเข้าค่ายวนัท่ี 2 วนันีต่ื้นเช้ามาหลงัจาก ล้างหน้า ทานข้าว เสร็จ มีกิจกรรมออกก าลัง

กายแต่เช้า เป็นทาเอโรบิคง่ายๆ แล้วเราก็เดินทางไปเล่นเกมท่ีเหลืออีกสองเกมจนถึงเท่ียงเรา

กลับมาทานข้าว และก็มีกิจกรรมอ าลาค่าย ให้เพ่ือนๆตัวแทนออกไปพูดความในใจเก่ียวกับ

ค่าย เพ่ือนของเราก็ได้ออกไปพดูเช่นกันและหลงัจากนัน้ก็เป็นเวลาแห่งการพบเพ่ือนใหม่แลก

ไลน์ ขอถ่ายรูปกับคนท่ีอยากถ่าย พูดคุย เจอเพ่ือนใหม่ อยากรู้จักใครก็ใช้เวลาตรงนีใ้ห้เป็น

ประโยชน์และก็จบค่าย เป็นค่ายท่ีเหน่ือยแต่การจดักิจกรรมมีการจดัท่ีดีไม่ขาดตกบกพร่องเลย

เหมือนมืออาชีพจดั 
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การเรียนการสอนที่ OIT (Osaka Institute of Technology) 

โมโนซูคูริ [Monozukuri] - (สัปดำห์แรก) 

   วนันีเ้ป็นวนัแรกท่ีเรียนท่ีสถาบนั โอซาก้า อาจารย์มินากาว่าเป็นอาจารย์ท่ีสอนตลอดอยู่

ท่ีนี ้วนัแรกเร่ิมเรียนวิชาโนซคูริู ถึงแม้ว่าจะเคยเรียนมาบ้างแล้ว แต่เอกสารและการบรรยายก็

เป็นภาษาญ่ีปุ่ น(คนัจิเยอะมาก) ท าให้มีปัญหาในการแปลเอกสาร ซึง่ในสปัดาห์แรกอาจารย์

สอนส่วนให้ยงัคงเป็นภาคทฤษฎีอยู่ 

หลกัการท างานแบบโมโนซคูริูท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีต้องท าความเข้าใจคือ 

1. 3 Mu  ได้แก่   
Muda คือ ความสญูเปล่า  

Mura คือ ความไม่สม ่าเสมอ  

Muri คือ การฝืนท า 3 สิ่งนีคื้อปัญหาท่ีซอ่นอยู่ในการท างาน 
เช่น การท างานล่วงเวลามากเกินไปก็เป็นอีกตวัอย่างหนึง่ 

*** ถ้าเราสามารถก าจดั 3 สิ่งนีไ้ด้ เราจะสามารถลดเวลาท่ีไม่ท าให้
เกิดมลูค่าได้  

2. 5S  ได้แก่     

Seiri (เซริ) = สะสาง คือ การแยกระหว่างของท่ีจ าเป็นต้องใช้กบัของ 
Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในท่ีท่ีควรอยู่) คือ การจดัวางของท่ี
จ าเป็นต้องใช้ 
ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทนัที  
Seiso (เซโซ) = สะอาด คือสถานท่ี สิ่งของ อปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
ให้สะอาดอยู่เสมอ  
Seiketsu (เซเคทซ)ึ = สขุลกัษณะคือ การรักษาและปฏิบตัิ 3 s 
Shitsuke (ซทึซเึคะ) = สร้างนิสยั (ฝึกให้เป็นนิสยั) คือ การรักษาและ
ปฏิบตั4ิ s อย่างถกูต้องจนติดเป็นนิสยั  

http://th.jobsdb.com/th/th/Resources/JobSeekerArticle/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99?ID=8857
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3. 5G      ได้แก่  

Genba    :  พืน้ท่ีจริง 

Genbutsu        :  หน้างานจริงหรือของจริง 

Genjitsu         :  สถานการณ์จริง 

Genri             :  หลกัการหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง อธิบายเหตกุารณ์ 

Gensoku        :   เง่ือนไขหรือ ข้อจ ากดั 

4. Visual Control  การควบคมุด้วยการมองเห็น  เป็นระบบการควบคมุการ
ท างานให้พนกังาน น ามาประยกุต์ใช้ได้หลายอย่างทัง้การท าแผนควบคมุการ
ผลิต รวมใช้ในระบบคณุภาพ เช่นภาพตวัอย่างของเสีย 

5. PDCA วงจรการบริหารคณุภาพ ได้แก่  

P  = Plan คือ  การวางแผนจากวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายท่ีได้ก าหนด 

D = Do  คือ  การปฏิบตัิตามแผนงานท่ีได้เขียนไว้ 

C = Check  คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะขัน้ตอนของ
แผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึน้ไหม หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขในขัน้ตอนไหน 

A = Action    คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีมีปัญหา เพ่ือน าไปปรับปรุงการ
ท างานให้ดีขึน้ ทัง้การเปล่ียนวิธีการท างาน การมองเร่ืองเล็กๆท่ีเกิดทกุวนั
ว่าเป็นปัญหา แก้ไขเร่ืองท่ีท าได้ก่อน รวมถึงการรับมือกบัสิ่งท่ีเป็นข้อจ ากดั
ในการท างานให้ได้ด้วย 

6.   Kaizen แนวคิดรับปรุงให้ดี ทัง้การเปล่ียนวิธีการท างาน การมองเร่ืองเล็กๆท่ี
เกิดทกุวนัว่าเป็นปัญหา แก้ไขเร่ืองท่ีท าได้ก่อน รวมถึงการรับมือกบัสิ่งท่ีเป็น
ข้อจ ากดัในการท างานให้ได้ด้วย ในท่ีนีเ้น้นเร่ืองของ ระบบการผลิตแบบ
ทนัเวลาพอดีหรือ Just in Time Production system (JIT)  ใช้ระบบการผลิต
โดยน า  Take time เวลาท่ีใช้ในการผลิตชิน้งาน1 หน่วยเทียบกบั Cycle time  
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Management game  - (สัปดำห์ที่สอง) 

  เป็นการจบัคู่กบัเพ่ือนแล้วสร้างบริษัทจ าลองขึน้มา จากนัน้ให้คนหนึง่เป็นประธาน ช่วย

อีกคนท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายบญัชี ซงึแตกต่างกบัท่ีเรียนตรงท่ี ท่ีนีเ้น้นการท าบญัชีโดยต้องมมีการ

ปิดงบหลงัจากเล่นเสร็จทกุครัง้ โดยอาจารย์บอกว่าการท าบญัชีเป็นสิ่งส าคญัเพราะเป็นการน า

ข้อมลูท่ีได้มาวางแผนทัง้เร่ืองการด าเนินธุรกิจและการผลิต เพราะถ้าขาดการวางแผนจะท าให้

บริษัทเติบโตได้ยาก โดยใช้สตูร 

Q(จ ำนวนชิน้สินค้ำ ) x P(รำคำขำย) = รำยจ่ำยคงที่ + รำยจ่ำยผันแปรต่อชิน้ 

 เพ่ือดวู่า ถ้าเราจะขายราคาเท่านีต้้องขายจ านวนเท่าไรหรือขายจ านวนเท่านี ้ต้องตัง้ราคาไมใ่ห้

ต ่ากว่าเท่าไร 
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Line balance - (สัปดำห์ที่สำม) 

 สปัดาห์อาจารย์สอนเร่ือง Line balancing (การท าสมดลุของสายงาน)และ กระบวนการคอ

ขวด(Bottleneck process)  ซึง่เป็นสิ่ง เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องท าในสายการผลิตท่ีมีลกัษณะ

ขบวนการการผลิตแบบไม่ต่อเน่ือง เช่นสายการผลิตในลกัษณะการประกอบชิน้ส่วน  

 โดยอาจารย์ได้แบ่งนกัเรียนเป็น Work 4 คน จบัเวลา 4 คน ประธาน 1 คน และรอง
ประธาน 1 คน ท าการประกอบรถยนต์เลโก้ ซึง่ในครัง้แรกใช้เวลาเกินกว่าท่ีก าหนดและเกิดคอ
ขวด(เกิดงานสะสม)เพราะ cycle สถานีงานหนึง่ใช้เวลาเกิน Take Time  จงึมีการปรับเปล่ียน
จ านวนคนและสถานีงานให้เหมาะสมโดยมีการใช้สตูร  
 
ผลรวมของเวลางานทัง้หมด (t) และงานท่ีใช้เวลามากท่ีสดุ (CT) จะได้จ านวนสถานีงานท่ีพอ
ต่อการผลิต รวมถึงการใช้หลกั ECRS  
1.การก าจดั (Eliminate)  ขัน้ตอนท่ีไม่จ าเป็น 
2การรวมกนั (Combine) ขัน้ตอนไว้ด้วยกนั 
3. การจดัใหม่ (Rearrange) การเรียงขัน้ตอนให้ 
4.การท าให้ง่าย (Simplify) การจดัวางชิน้ส่วนท าให้หยิบง่ายขึน้ 

 ** ท าสต็อกไประหว่างสถานีงาน 1 คนั ป้องกนัการวางงาน 
 

 

 

 

 

 

 

http://happyhew.com/2016/02/18/line-balancing-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87/
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ประกอบเคร่ืองดูดฝุ่น - (สัปดำห์สุดท้ำย) 
 อาจารย์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยต้องมีคนประกอบ 1 คน ประธาน 1 คน อดั
วีดีโอ 1 คน จบัเวลา 2 คน โดยให้ช่วยกบัออกแบบ Workstation ในการท างานโดย สร้าง
การจดัวางกนัเอง เช่นการท าจิ๊กจบัยดึชิน้งานเอง ทัง้ออกแบบและสร้างขึน้เอง ซึง่ในการ
ออกแบบต้องขึน้อยู่กบัสรีระของผู้ใช้งานด้วยโดยอาจารย์จะเป็นแค่ผู้สงัเกตเท่านัน้ 
นอกจากนัน้อาจารย์ยงัสาธิตการสร้างโมเดลจากเคร่ือง 3 มิติอีกด้วย 
 ซึง่ในการท างานทกุครัง้ต้องอาศยั Team work เป็นสิ่งส าคญั แม้จะมีความเห็นไม่
ตรงกนับ้าง แต่ทกุคนก็ท างานกนัอย่างเต็มท่ี แม้ว่าบ้างครัง้งานอาจจะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางเอาไว้ แต่ทกุคนก็ตัง้ใจและร่วมมือกนั นัน้เป็นสิ่งส าคญั 
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กำรศึกษำดูงำนที่โรงงำนSumitomo steel & Nippon steel 
     โรงงานSumitomo steel & Nippon steel เป็นโรงงานท่ีผลิตสินค้าท่ีท าจากเหล็กโดยผ่าน
การหลอมและท าให้แข็งตวัเพ่ือให้ได้เหล็กท่ีมีคุณภาพ สินค้าท่ีมีช่ือเสียงของบริษัทคือล้อรถไฟ
ชินคนัเซนท่ีมีความคงทนแข็งแรงและปัจจบุนัทางบริษัทได้คิดค้นและปรับปรุงให้ล้อรถไฟชินคนั
เซ็นมีเสียงเบาลงเม่ือจอด ล้อของรถไฟชินคนัเซนส่วนมากในประเทศญ่ีปุ่ นผลิตมาจากโรงงาน
นีเ้พราะได้รับความเช่ือถือในเร่ืองคณุภาพมาอย่างยาวนาน 

 

โรงงานSumitomo steel & Nippon steel เป็นโรงงานท่ีมีขนาดใหญ่และมีโรงส าหรับผลิตหลาย
โรงและท่ีโดดเด่นมากคือคลงัสินค้าท่ีใช้จดัเก็บสินค้าท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีคณุภาพท่ีได้
มาตรฐานจะถกูจดัวางไว้บนคลงัสินค้าอย่างเป็นระเบียบและสามารถมองเห็นง่ายโดยท่ีน่ีจะไม่
เน้นการเก็บสต็อกไว้มากเพราะจะท าให้เสียต้นทนุในการจดัเก็บ และลกัษณะการจดัเก็บสินค้า
สามารถเคล่ือนย้ายได้ง่ายเม่ือลกูค้าต้องการ 
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กำรศึกษำดูงำนที่โรงงำนOmron Kyoto Taiyo 

     ในตอนเช้าได้พาไปดูพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงสินค้าของทางบริษัทซึง่แสดงให้เห็นถึงนวตักรรม
ท่ีก้าวหน้าในด้านของเทคโนโลยี โดยสินค้าท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน่ีเช่น เคร่ืองรับตั๋วส าหรับผ่าน
ประตเูข้าและออกรถไฟฟ้า เคร่ืองวดัความดนั เซนเซอร์ส าหรับใช้ติดในบ้านเพ่ือความปลอดภยั
ซึง่สินค้าแต่ละอย่างมีความทนัสมยัและน่าสนใจเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

  

 
เคร่ืองรับตัว๋ส าหรับผ่านประตเูข้าและออกรถไฟฟ้า 

เคร่ืองรับตัว๋ส าหรับผ่านประตเูข้าและออกรถไฟฟ้าของบริษัทOmronมีระบบกลไกลการท างาน
ท่ีเร็วมากและสามารถรับตัว๋ได้พร้อมกนัหลายใบและยงัสามารถเรียงล าดบัเลขตัว๋ท่ีใส่เข้าไปได้
อย่างแม่นย าและทางในพิพิธภณัฑ์พนกังานท่ีพาชมได้ให้เราได้ลองใส่ตัว๋เองโดยทดลองใส่ตัว๋
พร้อมกัน3ใบ เพ่ือท่ีจะเห็นระบบการท างานของเคร่ืองตัง้แต่แรกซึ่งท าให้พวกเราเข้าใจระบบ
การท างานของเคร่ืองนีม้ากขึน้ โดยพนกังานบอกว่าเคร่ืองรับตัว๋ของทางบริษัทจะสามารถพบ
เห็นได้ทัว่ไปตามสถานีรถไฟฟ้าของประเทศญ่ีปุ่ นเพราะเป็นบริษัทชัน้น าท่ีผลิตและจดัจ าหน่าย
มาหลายสิบปี 
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ตอนบ่ายได้เดินทางมาท่ีโรงงานผลิตOmron Kyoto ซึง่โรงงานแห่งนีมี้ความพิเศษกว่าท่ีอ่ืน คือ
พนกังานทกุคนเป็นผู้พิการซึง่จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือพิการทางร่างกาย พิการทางสมอง 
พิการทางจิตใจ ซึง่แต่ละคนมีความคิดท่ีเหมือนกนัคืออยากใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ท างานเพ่ือ
แลกค่าตอบแทนเพ่ือหารายได้เลีย้งครอบครัวไม่อยากถกูมองว่าเป็นภาระของสงัคม  

 
การท างานของท่ีน่ีพนกังานทกุคนจะได้รับงานท่ีเหมาะกบัศกัยภาพของตวัเอง เช่นผู้พิการทาง
สมองจะเป็นผู้ ท่ีคอยน าชิน้ส่วนไปส่งตามแผนก ทางโรงงานก็จะแปะสติ๊กเกอร์ไว้บริเวณ
ทางเดินและแต่ละชัน้ก็จะมีสีสติ๊กเกอร์ท่ีแตกต่างกนัเพ่ือให้พนกังานน าชิน้ส่วนมาส่งได้ถกูต้อง 
โดยพนกังานท่ีพาเราชมโรงงานเล่าว่าผู้พิการทางสมองจะต้องท าการป้อนค าสั่งงานโดยใช้สี
เพ่ือให้เขาจ าได้และพวกเขาจะต้องท างานท่ีเป็นการท าอะไรท่ีซ า้ๆไม่มีการเปล่ียนแปลง และถ้า
หากแผ่นสติ๊กเกอร์ท่ีแปะไว้บนพืน้มีความสกปรกหรือเกิดความผิดปกติต้องท าการเปล่ียนทนัที
เพราะมีความส าคญักบัพนกังานมาก 

ทางโรงงานใช้การ Kaizenและ 3s เข้ามาใช้ในการท างานท าให้ท างานได้ง่ายขึน้และบริเวณ
พืน้ท่ีท่ีใช้ปฏิบัติงานมีความเป็นระเบียบและสามารถท างานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
เพราะมีแต่ของท่ีจ าเป็นบนโต๊ะท างาน Omron Kyoto ท่ีน่ีได้เน้นการช่วยเหลือสงัคมโดยการท่ี
ให้โอกาสผู้พิการในการท างานเพ่ือตอบแทนสงัคมโดยเช่ือว่าผู้พิการทุกคนท่ีได้เข้ามาท างาน
ต้องท างานอย่างมีความสุขและปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพเหมือนพนักงานท่ีมีร่างกายปกติ         
ในบริเวณสถานีงานจะมีผู้ ท่ีดแูลอย่างใกล้ชิดคอยสงัเกตพฤติกรรมของพนกังานท่ีปฏิบตัิงานว่า
มีความผิดปกติหรือไม่ หากพบความผิดปกติจะเข้าช่วยเหลือทนัทีและผู้ดแูลจะเข้าไปท างานใน
ส่วนนัน้แทน  
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กำรศึกษำดูงำนที่โรงงำน Nakagawa 

โรงงานNakagawaเป็นโรงงานขนาดเล็กเพราะเป็นธุรกิจครอบครัวท่ีสืบทอดกนัแบบรุ่นสู่รุ่นโดย

ปัจจบุนับริหารงานโดยรุ่นท่ี3โรงงานนีเ้ป็นลกัษณะตกึแถวซึง่มีเคร่ืองจกัรไม่มากและมีพนกังาน

ประมาณ10คนผู้บริหารไม่คิดจะขยายเพิ่มเพราะอยากให้เป็นธุรกิจเล็กๆประจ าครอบครัว โดย

โรงงาน Nakagawa เน้นเก่ียวกับงานท่ีต้องใช้ฝีมือของพนกังานท่ีมีความช านาญในการผลิต

สินค้าเพราะเป็นงานกลงึโดยลกัษณะของสินค้าจะมีความยากง่ายแตกต่างกนัไป 

สินค้าท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน่ีคือแก้วไวน์ท่ีมีลกัษณะพิเศษคือตรงฐานแก้วสามารถวางประกบกนัได้

เหมือนลกัษณะเป็นแก้วไวน์คู่ซึ่งออกแบบโดยมหาวิทยาลัย OITราคาแก้ว1คู่เท่ากับ100,000 

เยนหรือประมาณ 32,000 บาท ซาทางผู้บริหารเล่าว่าและเนือ้แก้วท ามาจากโลหะผสมกับ

แมกนีเซียม เม่ือใช้แก้วนีด่ื้มไวน์จะท าให้ไวน์มีรสชาติท่ีพิเศษขึน้เพราะเนือ้ผิวของแก้วมีความ

ขรุขระท าให้อากาศแตกตัวได้ดีและเวลาเคาะแก้วหรือชนแก้วจะมีเสียงดังกังวานแต่จะมี

น า้หนกัมากนิดหน่อยเวลายกขึน้ นอกจากนีท้างโรงงานNakagawa ยังมีสินค้าอีกมากมายท่ี

เป็นงานกลึงท่ีได้คุณภาพ ด้วยการรักษาระดบัมาตรฐานในการผลิตสินค้าและการท างานมา

ตลอดท าให้ปัจจบุนัโรงงานNakagawa ครบรอบ 100 ปี  
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สถำนที่ท่องเที่ยวในเมืองโอซำก้ำและเมืองใกล้เคียง 

ปรำสำทโอซำก้ำ (Osaka Jo) 

เม่ือถึงสถานีท่ีจะไปปราสาทโอซาก้า พวกเราต้องเดินเท้าต่ออีกหน่อยเพ่ือจะเข้าไปถึงตรงส่วน

ของปราสาทสองข้างทางเต็มไปด้วยผู้คนท่ีนัง่เส่ือปิกนิคทานข้าวใต้ต้นไม้มากมาย มีทัง้มาเป็น

ครอบครัว เพ่ือน และคนรัก ท าให้พวกเราได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนญ่ีปุ่ นและได้ชม

ดอกไม้บานสองข้างทาง พวกเราเก็บรูปความประทับใจไว้เต็มท่ีและเดินเล่นหัวเราะกันอย่าง

สนกุสนาน  

 

ในท่ีสดุเราก็ถึงตวัปราสาทโอซาก้า ปราสาทโอซาก้ามีความสวยงามเป็นแบบญ่ีปุ่ นดงัเดิมรอบ

ปราสาทมีแม่น า้รอมรอบและตัวปราสาทก็สร้างให้สูงจากพืน้น า้มาก การสร้างแบบนีเ้พ่ือ

ป้องกันศตัรูท่ีจะมารุกรานให้เข้าถึงตวัปราสาทยากพวกเราเดินชมรอบๆชมปราสาท แวะทาน

ขนม ถ่ายรูป แบบจใุจแม้จะเหน่ือยกบัการเดินทางแต่เม่ือได้เห็นความสวยงามแบบฉบบัญ่ีปุ่ นก็

ลืมเร่ืองเหน่ือยๆได้เลย  
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เมืองนำรำ (Nara) 

เป็นเมืองท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกของเมืองโอซาก้า ด้วยระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร 
สามารถนัง่รถไฟไปเท่ียวเมืองนาราแบบเช้าไป – เย็นกลบัได้อย่างสบายๆ  
การเดินทาง :สถานี JR Tennoji นัง่รถไฟไปลงสถานี JR Naraเม่ือถึงเมืองนาราแล้วเราก็เดินไป
ยงัวดัวดัโทไดจิ (Todaiji Temple) ระหว่างทางเข้ามีร้านขายของมากมายทัง้ของท่ีระลกึและ
อาหารกวาง 

 
กวางเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเช่ือว่ากวางเป็นสตัว์รับใช้เทพ
เจ้า ปัจจบุนัเมืองนารามีกวางเดินอยู่อย่างอิสระทัง้เมือง ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้า วดั หรือตามท้อง
ถนนก็ตาม 
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Osaka Museum Of Housing and Living 

เป็นพพิธิภณัฑ์ท่ีน าเสนอโอซาก้าในอดีต ตัง้แต่สมยัเอโดะ (Edo) ตอนปลาย ไปจนถึงสมยัโชวะ 
(Showa) ตอนต้น มีการจดัแสดงในรูปแบบเมืองจ าลอง ข้าวของเคร่ืองใช้ในสมยัยคุเมจิและมี
ย่านเมืองจ าลองสมยัเอโดะจดัท าเป็นตรอกมีบ้านเรือน ร้านค้าจ าลองตามรูปแบบในสมยันัน้ 
ค่าเข้าชมพิพธิภณัฑ์ :ผู้ใหญ่ 600 เยน ก่อนเข้าเราต้องฝากของท่ีLocker ใช้เหรียญ100 เยนเป็น
การมดัจ า                                                                             

การเดินทาง : ลงสถานี Tenjimbashisujiทางออก 3 ก่อนจะขึน้บนัไดเล่ือนออกไปข้างนอกจะ
เจอกบัทางขึน้ลิฟต์ให้ขึน้ลิฟต์ไปท่ีชัน้ 8 ก็จะเจอกบั พพิธิภณัฑ์  

 

 

 

 

จากนัน้เราก็เดินเข้ามีการสร้างบ้านเรือน ร้านค้า ขนาดเท่าของจริงให้นกัท่องเท่ียวได้มาสมัผสั
บรรยากาศโอซาก้าแบบย้อนยคุเดินๆ อยู่แสงค่อยๆ น้อยลง สีไฟเปล่ียนจากกลางวนัเป็นตอน
เย็น และค่อยๆ เปล่ียนเป็นกลางคืน หลายคนทึง่ในระบบไฟของพิพธิภณัฑ์ท่ีท าออกมาสมจริง
มากผนงัด้านในสดุมีพระอาทิตย์จ าลองโทนสีสมจริง 

 

 

 

 

เพ่ือนๆได้ใส่ชดุกิโมโนโดยมีให้เช่าในราคาถกูสดุๆ เพียง 200 เยน ราคาแบบนีค้งหาท่ีไหนไม่ได้
อีกแล้วก็เข้าไปเปล่ียนชดุท่ีห้องแต่งตวัก่อนเข้าไปยงัด้านใน มีเจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือใน
การแต่งชดุและพดูคยุแบบเป็นกนัเองอีกด้วย 
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ย่ำนชินเซไค(Shinsekai) 

วนันีก้ลุ่มเรามีนดัทานข้าวกบันกัศกึษาญ่ีปุ่ นของมหาลยัsetsunan แผนของวนันีคื้อนดั

เจอกนัท่ีสถานี--- ตอน 09.00น. เม่ือเพ่ือนๆมาครบเราก็เร่ิมเดินทางไป  

 

ท่ีน่ีคือหอชมวิวท่ีขึน้ช่ือของโอซาก้า แต่เราไม่ได้ขึน้ไปชมวิวเพราะเวลาจ ากัด จึงเปล่ียนมาเดิน

ชมและถ่ายรูปข้างล่างแทน สองข้างทางเดินไปยงัจุดชมวิวมีร้านค้าของฝากมากมายให้เลือก

ซือ้ และสิ่งท่ีเห็นบ่อยท่ีสุดของท่ีน่ีคือ มาสคอตเทพพระเจ้า Billiken คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีก็ต้องมา

ลบูเท้าขอพรท่าน  

 

 

 

 

 

 

http://www.talonjapan.com/shinsekai-osaka/
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หลงัจากนัน้ก็ถึงเวลาของอาหารกลางวนัท่ีได้นดักนัไว้วนันีเ้พ่ือนๆคนญ่ีปุ่ นพาเรามาทานอาหาร 

ในห้าง Q’s Mall เป็นบฟุเฟ่ ราคาคนละ 2000 เยน บฟุเฟ่ท่ีน่ีมีความแตกต่างจากท่ีไทย คือเป็น

บฟุเฟ่ต์ของทอด อาหารหลายๆอยางจะถกูเสียบไม้เตรียมไว้ให้ และจะมีน า้แป้งทอดกบัเกล็ด

ขนมปังไว้ให้ น า้จิม้ท่ีน่ีก็มีหลากหลายรูปแบบ ทัง้แบบเปรีย้ว เค็ม หวาน แล้วแต่คนชอบ และมี

ปิดท้ายด้วยบฟุเฟ่ขนมหวานช๊อกแลตท่ีทานได้เต็มท่ี แต่รวมๆแล้วบฟุเฟ่แบบนีค้งจะไม่ไหวถ้ามี

ท่ีประเทศเทศไทยเพราะทานเข้าไปมากๆก็เล่ียนมากแต่วนันีล้องทานไว้ถือเป็นการเปิด

ประสบการณ์แปลกใหม่เม่ือทานกนัจนอิ่มเพ่ือนๆชาวญ่ีปุ่ นก็พาเราเดินห้างต่อนิดหน่อยและพา

เราไปซือ้ตัว๋สวนสนกุ Universal Studio Japan จากนัน้ก็แยกย้ายกนักลบั 

 

เมืองโกเบ (Kobe) 

เป็นย่านแหล่งช็อปปิง้ขนาดใหญ่ของโกเบมีทัง้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งร้านค้าของ

แบรนด์ต่างๆ  ร้านอาหาร อีกมากมาย                                                                                    

การเดินทาง : ลงท่ีสถานี Sannomiya ใช้เวลาไม่นานก็ถึงคนไม่เยอะมาก 

 

 

 

 

เราได้ซือ้ตัว๋รถบสัเพ่ือไปตามสถานท่ีท่องเท่ียว โดยท่ีแรกท่ีเราจะลงคือ ย่านเรือนต่างชาติคิตา
โนะซึ่งมีบ้านสไตล์ยุโรปแบบต่างๆ มีทัง้บ้านอิตาลี บ้านอเมริกัน บ้านฝร่ังเศส บ้านเชอร์ล็อก
โฮมส์ และอีกมากมาย ไปเดินเล่นไม่ได้เข้าในบ้านเพราะค่าเข้าชมมีราคาแพงทีเดียว 
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Universal Studio Japan 

วนัท่ีพวกเรารอคอยเราเตรียมตวัออกจากหอพกัตัง้แต่ 8.00น. และซือ้พวกน า้ ข้าวกล่อง 

ขนมปังเตรียมตวัไว้เพ่ือจะไปตะลุยสวนสนุกวนันี ้เราออกเดินทางด้วยรถไฟฟ้าผู้คนหนาแน่น

มากเพราะพวกเขาก็ไปสวนสนกุเช่นเดียวกนั  

 

เม่ือเราถึงท่ีหมายเราต้องไปต่อแถวเพ่ือท่ีจะรอเข้าสวนสนุกถึงแม้ว่าสวนสนุกจะยงัไม่เปิดก็มี

ผู้คนมาเข้าแถวรอมากมายแล้ว บัตรสวนสนุกของเราเป็นแบบธรรมดาท่ีสามารถเล่นได้ทุก

เคร่ืองเล่นก่ีรอบก็ได้ไม่จ ากดั  
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เม่ือประตูเปิด เวลาแห่งการแข่งขันและความสนุกก็เร่ิมขึน้ พวกเราบางคนรีบวิ่งไปจองคิวท่ี

ต่างๆเพ่ือให้ได้เล่นเคร่ืองเล่นแบบไม่ต้องรอแถวยาว ท่ีสวนสนุกแห่งนีแ้บ่งเป็น 12 โซน แต่ละ

โซนจะมีเคร่ืองเล่นแตกต่างกันไป เคร่ืองเล่นท่ีบ่งบอกถึงโซนนัน้ เคร่ืองเล่นส่วนใหญ่เป็นแบบ 

3D รถไฟเหาะ ระหว่างวนัท่ีมีก็มีขบวนพาเรทท่ีช่วยสร้างสีสนัให้กับผู้ชม สองข้างทางเดินก็ไม่

ท าให้น่าเบ่ือเพราะมีร้านค้าของฝากท่ีระลกึและจดุให้ถ่ายรูปมากมาย เรียกได้ว่าเป็นอาณาจกัร

แห่งความสนกุเลย เม่ือถึงตอนกลางคืนถึงเวลาท่ีสวนสนกุใกล้จะปิดก็มีขบวนพาเรทให้เราดนูัง่

พกัให้หายเหน่ือยก่อนกลบับ้าน เป็นวนัท่ีมีความสขุและมีรอยยิม้ให้ตลอดวนัเลย 
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Namba – ย่ำนกูลิโกะ   Shinsaibashi 

ถึงเวลาซือ้ของย่านท่ีนักท่องเท่ียวนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือ นัมบะ วันนีเ้ราจึงตกลงกันว่าจะ

ไปนมับะ เพ่ือไปซือ้ของและทานอาหารร้านช่ือดงัทัง้หลายท่ีอยู่ในนมับะ เราเดินทางด้วยรถไป

อีกเช่นเคย เดินทางจากสถานี Noe ไปลง สถานี Namba 

 

นบับะเป็นแหล่งShopping ของชาวต่างชาติ มนัจึงไม่ใช่เร่ืองยากเลยถ้าเราจะหาคนไทยจาก

ท่ีน่ี นบับะมีอีกหนึ่งจดุท่ีเราพลาดไม่ได้คือ ป้ายกูลิโกะ เป็นสัญลกัษณ์ของท่ีน่ีถ้าใครมาก็ต้อง

มาหยุดถ่ายรูปกับป้าไฟแห่งนี ้พวกเราก็ไม่พลาดท่ีจะไปเก็บรูปความประทับใจ วนันีพ้วกเรา

ส่วนใหญ่จะเดินดขูองแต่ยงัไม่ซือ้ จุดประสงค์หลกัคือมาทานอาหารร้านท่ีเราเลือกคือ ร้านซูชิ

สายพาน ราคาเดียวทัง้ร้าน 135 เยน ซึง่เป็นราคาท่ีไม่แพงมาก ในร้านซชุิเป็นร้านเล็กๆแต่มีคน

เยอะตลอดเวลา ซูชิท่ีนาเน้นปลาดิบ มีแซลมอน ปลาหมึก ทนู่า หอย ปลาไหล ฯลฯ ส่วนใหญ่

เป็นอาหารท่ีพวกเรารู้จกัและเคยทานมาบ้างแล้ว จะมีแปลกๆก็คือซชูิหน้าเนือ้ปลาวาฬ  
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หลังจากทางซูชิสายพาน เราก็เดินเล่นต่อเร่ือยๆ เดินดูเคร่ืองส าอาง กระเป๋า ขนม เสือ้ผ้า

มากมาย เม่ือถึงตอนเย็นเราก็ไปร้านขึน้ช่ือในหมู่คนไทยอีกร้าน นัน้คือ ร้านราเม็งข้อสอบ 

Ichiran raman ร้านีมี้คนต่อแถวยาวมาก วิธีทานราเม็งท่ีน่ีจะเป็นแบบต้องกรอกข้อมลูว่าเราจะ

เลือกทานแบบไหน น า้ซุปแบบไหน ความเผ็ดระดบัไหน ตอนนัง่ทานก็จะมีบานพบัเอาไว้กัน้เรา

กลับคนข้าง เหมือนเราท าข้อสอบ รสชาติราเม็งก็อร่อยน า้ซุปเข้มข้นตามสั่ง ถ้าใครติดใจก็มี

แบบซือ้กลบับ้านขายเป็นกล่องๆเอาไว้กลบัไปท าเองด้วย 
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ชิงช้ำสวรรค์ Hep Five 

วนันีเ้ป็นวันท่ีเราเลิกเรียนเร็วเลยวางแผนกันว่าจะไปนัง่ชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองต่อโดยนัง่
รถไฟลงที่สถานีUmeda Hep Fiveเป็นศูนย์การค้าใหญ่แห่งหนึ่งกลางย่าน Umeda และ  ชัน้
บนสุด มีชิ ง ช้าสวรรค์ ท่ี ส่ วนหนึ่ งถูกส ร้างติดกับตัวอาคารไว้  เจ้าชิ ง ช้าสวรรค์ยัก ษ์
เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 เมตรนีมี้สีแดงสดมองเห็นได้แต่ไกลใช้เวลา 15 นาทีต่อหนึ่งรอบ ค่าเข้า 
ผู้ใหญ่ 500 เยน เด็กต ่ากว่าชัน้ประถมต้นขึน้ฟรี 

 

 

 

 

 

พอพวกเราได้ขึน้ชิงช้าสวรรค์รู้สึกว่าข้างบนบรรยากาศดีมากได้ชมวิวในเมืองแบบ 360 องศา

และมีล าโพงให้ส าหรับเสียบกับโทรศัพท์เพ่ือเปิดเพลง เวลาผ่านไปเร็วมากจนพวกเรารู้สึกว่า

อยากจะขึน้ไปอีกรอบเพราะบรรยากาศดีและถ้าเป็นเวลากลางคืนบรรยากาศคงดีมากแน่นอน 
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รถไฟสำยโรแมนตกิ Romantic Train Sagano -  ป่ำไผ่ Sagano 

เดินทาง สถานี Saga-Arashiyama ยังไม่ถึงสถานีรถไฟสายโรแมนติก ต้องออกมาทางข้างๆ
สถานี เดินตามป้ายบอกทางไปเร่ือยๆค่อนข้างไกลนิดนึง จากนัน้ก็ไปซือ้ตัว๋รถไฟกัน ค่ารถไฟ 
ไปและกลบั 1200 เยนบนรถไฟคนเยอะมากรถไฟวิ่งลดัเลาะไปตามภูเขาโดยมีแม่น า้ขนานไป
ด้วยตลอดทางและน า้ค่อนข้างไหลแรง 

 
ใช้เวลาเดินกลบัไปป่าไผ่ประมาณ 30 นาที ต้นไผ่ท่ีปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง จุดท่ีสวย

ท่ีสดุเป็นช่วงนีห้ลายรอมไปด้วยป่าไผ่เป็นวงกลมให้คนเข้าไปเดินเล่น นัง่ถ่ายรูปเล่นกนัสกัพกั ก็

เดินไปเร่ือยๆจะเจอศาลเจ้าเล็กๆช่ือ Nonomiya เข้าไปไหว้ขอพรและอธิฐานวัดนีมี้ช่ือด้าน

ความรักหลงัจากนัน้ก็เดินทางกลบัและแวะซือ้ของฝากโดยตลอดสองข้างทางเป็นบรรยากาศ

ธรรมชาติท่ีสวยมากและอากาศดีมากด้วย 
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เดนิทำงกลับประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 


