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โครงการน้ีเป็นโครงการ 4 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  2 เดือนแรก (เมษายน -  

พฤษภาคม) เป็นการเรียนในมหาวทิยาลยั (หลงัจากน้ีจะขอเรียกวา่ IOT) และ 2 เดือน

หลงั (มิถุนายน - กรกฏาคม) จะเป็นการฝึกงานท่ี  Showa Corporation 

 

 



การเดินทาง 

 ในส่วนของการเดินทางมาท่ี IOT นั้น ระยะทางจาก Tokyo มาถึง IOT นั้นไกล

พอๆ กบัการเดินทางจากกรุงเทพ ไปราชบุรี (60~km) ใชเ้วลาเดินทางโดยรถไฟสาย 

Takasaki เป็นระยะเวลา 50~ นาทีและใชค่้าโดยสาร 970 เยน/เท่ียว (อา้งอิงโดยเร่ิมตน้

จากสถานี Ueno) ลงท่ีสถานี Fukiage (สาย Takasaki ขบวนปกติเท่านั้น) 

 

หอพกั 

 หอพกัมีทั้งหมด 5 ชั้น ในปีน้ีไดใ้ชห้อ้งพกัท่ีอยูช่ั้นล่างสุด ซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่

หอ้งพกัทัว่ไปอยูพ่อสมควร และปลีกแยกจากหอ้งพกัของนกัศึกษา ภายในหอจะมีส่ิง

อ านวยความสะดวก อาทิเช่น หอ้งครัว เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ ตูก้ดน ้าอตัโนมติั ตูก้ด

ขนมอตัโนมติั หอ้งประชุม หอ้งญ่ีปุ่น ฯลฯ 

 

การเรียนการสอน 

 ในส่วนของการเรียนของท่ีน้ี ตวัผูเ้ขียนไดแ้ยกออกไปเรียนคนเดียวต่างจาก 

เพื่อนๆ ท่านอ่ืน เน่ืองจากวชิาเฉพาะคนละสาขากนั และไม่ไดถ่้ายรูปมา ขออภยัมา ณ 

ท่ีน้ีดว้ย การเรียนของท่ีน้ีไม่วา่จะเป็น Lecture หรือ Lab จะเป็นภาษาญ่ีปุ่นทั้งหมด ซ่ึง

ศพัทเ์ฉพาะทางวชิาการจะค่อยขา้งถูกน ามาใชบ่้อยมาก ผูเ้ขียนประทบัใจตรงท่ีอาจารย์

ทุกวชิา สามารถอธิบายใหเ้ขา้ใจไดง่้ายมาก แมจ้ะเป็นภาษาญ่ีปุ่นกต็าม สามารถช้ีแจง

และโยงเก่ียวกบัชีวติประจ าวนัได ้และสามารถโยงไดว้า่มีประโยชนต่์อชีวติประจ าวนั

ยงัไง 

1. C Programing (Basic Level) 

เป็นการเรียนภาษา C แบบพื้นฐาน เร่ิมตน้จากศนูยจ์ริงๆ ตั้งแต่โครงสร้างภาษา จนถึง

การสร้าง Structure ของตวัแปรต่างๆ 

 

 

 

 



2. Digital Processing Laboratory 

เป็นวชิาท่ีสอนเก่ียวกบัลกัษณะของโลจิคทางไฟฟ้า Gate OR-AND-NOT-NOR-XOR 

Flip-flop D-Latch โดยฝึกท าจริงจากวงจร IC ต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มี Data Sheet ท่ีใช้

อา้งอิงกบัตวั IC ต่างๆ ให ้แลว้ใหต่้อวงจรตามท่ีตั้งโจทยไ์ว ้

3. English for Daily Life 

ภาษาองักฤษส าหรับชีวติประจ าวนั เป็นวชิาท่ีเรียนรวมกบัเพื่อนๆ คนไทยวชิาเดียว โดย

ฝึกการออกเสียง การพดูใหดู้เป็นธรรมชาติ 

4. Automatic System Laboratory 

วชิาน้ีเก่ียวกบัการค านวณหาค่าคลาดเคล่ือนของหุ่นยนตแ์ละป้อนค่าท่ีถูกตอ้งใหหุ่้นยนต์

โดยอตัโนมติั โดยการหาสูตรค านวณท่ีมาจากการแปลงสมการฟูเรียร์ และการเขียน

โปรแกรมแบบ Ladder Sequence 

5. Robot Laboratory 

ไม่ไดเ้ป็นวชิาท่ีท าหุ่นยนตแ์ต่อยา่งใด จะเป็นตวัหุ่นยนตส์ าเร็จรูปมาแลว้ใส่ Add-On 

พวก Sensor ต่างๆ เขา้ไป ส่วนการ Programming จะเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป (แบบพวก 

LEGO Mindstrom) ไม่ใช่การเขียนโปรแกรมโดยใชภ้าษา C แต่อยา่งใด 

 

ทุกวนัองัคารนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโปรแกรม Internship จะมีการซอ้มพรีเซน้ตเ์ป็น

ภาษาญ่ีปุ่น โดยหวัขอ้กจ็ะเป็นหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัประเทศไทย 

ส่วนวนัพุธนกัศึกษาทุกคนจะเขา้ไปสอนภาษาไทยใหก้บักลุ่มคนญ่ีปุ่นท่ีจะเขา้โครงการ

แลกเปล่ียนกบั TNI และสลบักนัสอนภาษาญ่ีปุ่นให ้

 

สภาพภูมอิากาศ 

 ในช่วงเดือน 4 ท่ีเพิ่งมาถึงคร่ึงเดือนแรกเป็นช่วงท่ีซากรุะบาน โดยเฉพาะช่วง

สัปดาห์แรกของเดือน เป็นช่วงท่ี Full Bloom ท่ีสุดของแถบคนัโต 

 



 

สวนสาธารณะอุเอโนะ (ฟ้าไม่เปิดเลยมองไม่ค่อยชดั) 

 

คลองใกล้ๆ  IOT สวยมากก สวยจนตอ้งหยดุมอง 

ท่ีจริงในช่วงนั้นยงัมีอีกสองท่ีท่ีเหมาะในการชมซากรุะ คือ สวน Suijo กบั 

Sakitama ซ่ึงอยูใ่กล ้IOT เหมือนกนั แต่เน่ืองจากเพิ่งมาถึงท่ีน่ีเลยยงัไม่ช านาญพื้นท่ี

เท่าไหร่เลยพลาดโอกาสอยา่งน่าเสียดาย (สวยมากๆ เนินเขาซากรุะ) 

ส าหรับอากาศในช่วงตน้เดือน 4 จะค่อนขา้งหนาวประมาณ 12 องศา แต่หลงัสัปดาห์

แรกไปจะอุ่นข้ึนอยูใ่นระดบัเยน็สบาย 20 องศา และอุ่นข้ึนเร่ือยๆ จนถึงขั้นร้อน ตอน

เดือน 6 ซ่ึงญ่ีปุ่นจะเขา้สู่หนา้ฝนอากาศเร่ิมคลา้ยๆ ประเทศไทยบา้นเราข้ึนเร่ือยๆ จนเขา้

ส้ินเดือน 7 ท่ีญ่ีปุ่นเขา้หนา้ร้อน ลมร้อนมาแบบประดุจเหมือนประเทศไทยอยูข่า้งๆ บา้น

เราน่ีเอง… 



สหกจิศึกษา 

 การเดินทางจาก IOT ไปบริษทั Showa นั้นเดินทางดว้ยรถจกัรยานเป็นระยะเวลา

ประมาณ 30 นาที โดยโรงงานน้ีเป็นสาขาใหญ่ของ Showa มีคนต่างชาติมาท างานดว้ย

เยอะมาก ท าใหไ้ม่มีปัญหาดา้นความคุน้เคยต่อคนต่างชาติ  พี่ๆ ท่ีบริษทัใจดีมาก ท างาน

สนุกมากครับ 

 

 

การท่องเทีย่ว / พกัผ่อน 

 ในส่วนน้ีผมขออนุญาตอธิบายเป็นรูปประโยคพดูนะครับ เน่ืองจากน่าจะได ้

อารมณ์มากกวา่ ผมขอยกมาแค่ส่ิงท่ีผมไปท ามา คนเดียวละกนั เพราะท่ีท าพร้อมกบั

เพื่อนคนอ่ืนๆ เพื่อนๆ เขาคงใส่กนัไปแลว้ ผมมาเขียนอีกทีคงน่าเบ่ือแย ่ถา้ตอ้งการ

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามท่ีเจา้ตวัโดยตรงไดเ้ลยครับ 



THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 3rdLIVE BELIEVE MY DRE@M

 

มาคุฮาริ เมสเสะ จงัหวดัจิบะไลฟ์ครับ ไม่นึกไม่ฝันมาก่อนวา่จะไดไ้ปไลฟ์ท่ีญ่ีปุ่นจริงๆ 

โชคดีท่ีเพื่อนท่ีญ่ีปุ่นถามมาวา่พอดีมีตัว๋วา่งมาใหแ้ลว้ ประกอบกบัท่ีตวัเองอยากดูอยูแ่ลว้ 

เลยรีบซ้ือ เพราะตัว๋คอนเสิร์ตน้ีหาซ้ือไม่ได ้ตอ้งไดม้าจากการลุน้ลอตเตอร่ีชิงโชคจาก

การกรอกโค๊ดท่ีแถมมากบัแผน่เพลงเท่านั้น ไลฟ์ท่ีญ่ีปุ่นเป็นอะไรท่ีเป็นระเบียบมาก 

สนุกมาก คนญ่ีปุ่นท่ีเขา้ร่วมกใ็จดีมากๆ เป็นมิตรมาก เป็นอะไรท่ีฟินท่ีสุดในหมวดน้ี

แลว้ครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Character 1 & Comic 1 

 

ส าหรับอีเวน้ทน้ี์เป็นอีเวน้ทท่ี์จะจดัตน้เดือนแรกของเดือน 5 ในปีน้ีเป็นวนัท่ี 1 เดือน 5 ท่ี 

โตเกียว บ๊ิกไซต ์โดยจะแบ่งออกเป็นสองอีเวน้ท ์Comic1 (คอมิคอิจิ) เป็นงานขายสินคา้

โดจินต่างๆ กบั Character1 (คาราอิจิ) เป็นงานขายของออฟฟิเช่ียลของทางค่ายเกมส์

ต่างๆ  อีเวน้ทท์ั้งสองอยา่งค่อนขา้งเป็นเดก็ไม่ดีอยูนิ่ดหน่อย ส าหรับคนไทย แต่ค่อนขา้ง

ปกติส าหรับคนญ่ีปุ่น (เรอะ!!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kantai Collection Arcade 

 

 ช่วงท่ีอยูมี่ข่าววา่เกมส์ Kantai Collection ในรูปแบบ Arcade ก าลงัจะเปิดใหเ้ล่น 

แลว้ตวัเองท่ีเป็นแฟนเกมส์น้ีอยูแ่ลว้จึงไปลองเล่นดู… สุดทา้ย ติดงอมแงมครับ  

ส าหรับจ านวนคนท่ีรอต่อคิวกต็ามภาพเลยครับ ในภาพคือท่ี Akihabara GIGO มี 16 

เคร่ือง คนรอประมาณ 100 คน ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึงต่อการเล่นหน่ึงรอบ 

ต่างจงัหวดัหนกักวา่น้ีมาก ท่ีผมเล่นอยูบ่่อยๆ รอกนั 2-3 ชัว่โมง กวา่จะไดเ้ล่นสักตา แต่

มนัคือความภูมิใจจริงๆ ท่ีไดเ้ล่น เพราะเกมส์น้ีท่ีญ่ีปุ่นค่อนขา้งฮิตมากๆ พอมาเป็น 

Arcade คนเลยเยอะขนาดน้ี เขา้ใจแลว้ความรู้สึกคนญ่ีปุ่นท่ีวา่ ท าไมรอนานถึงไม่

หงุดหงิด… 

 

Odaiba 

 



มาเดินเล่น ทดสอบเลนส์ใหม่ครับ Sigma 30mm f1.4 CN แต่ท่ีโอไดบะมีมากกวา่ท่ีคิด

เยอะมาก ตอนแรกคิดวา่คือคอมเพลก็ซ์ท่ีซ็อปป้ิงต่างๆ แต่มนัมีพวกพิพิธภณัฑด์ว้ย 

พวกอควาเร่ียม พิพิธภณัฑเ์รือ พิพิธภณัฑโ์ตโยตา้ ฯลฯ ไม่แปลกใจวา่ท าไมวนัหยดุเดก็ๆ 

เยอะมาก อากาศค่อนขา้งดี มีความช้ืนจากทะเลเขา้มาอยูต่ลอด 

 

Hana-tan Mini Live @shibuya 

เพื่อนคนไทยชวนไปดูไลฟ์อีกอนันึง คนน้ีเป็นนกัร้อง เพลงโวคลั โวคลัลอยดต่์างๆ ตาม

ช่องนิโกะ ประทบัใจอีกอนั สนุกมากๆ 

 

Games Cafe 

 

เป็นร้านคาเฟ่ท่ีจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัค่ายเกมส์ต่างๆ ในท่ีน้ีไดไ้ปอยูส่องอนั Floflo ของ 

Sagaplanet กบั Astral*Air ของ Favo-soft ไปกบัเพื่อนคนญ่ีปุ่นท่ีอยูโ่ตเกียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sunshine Creation Summer 2016 @Sunshine City Ikebukuro 

 

เป็นงานขายสินคา้โดจินอีกอนัแต่มีสเกลงานเลก็กว่างานอ่ืนๆ ขนาดงานประมาณ 

Coscom บา้นเราหรืองานแคปฯ แต่จ านวนคนกไ็ม่เลก็ตาม…. 

 

Omiya Station - Saitama Shintoshin Station 

 



เป็นสถานีความเจริญท่ีอยูใ่กล ้IOT มากท่ีสุด (นบัจากร้านขายซีดี/หนงัสือ

ใหญ่ๆ) ค่าโดยสารประมาณ 500 เยน/เท่ียว โอมิยะจะมีพิพิธภณัฑร์ถไฟ อยูใ่กล้ๆ  ส่วน

ไซตามะชินโทชินจะมีแลนดม์าร์คคือ ไซตามะ ซุปเปอร์ อารีน่า ท่ีใชจ้ดังานแสดงต่างๆ 

จนถึงคอนเสิร์ตเลยทีเดียว อีกฟากของสถานีไซตามะชินโทชินจะเป็นยา่นหา้งร้านต่างๆ 

โยโดบาชิ อารมณ์ฟิวเจอร์รังสิตบา้นเราเลย แต่สะอาด โล่งตามาก ถา้จะซ้ือของต่างๆ ไม่

ตอ้งถ่อไปถึงโตเกียว มาท่ีน่ีกเ็พียงพอแลว้ 

Tokyo Disney Sea 

 

ทริปน้ีไปกบัเพื่อนตอนช่วงกลางเดือน 7 ไดล้องนัง่เคร่ืองเล่นครบทั้งหมดแลว้ เคร่ืองเล่น

ของท่ีน่ี จะมีสตอร่ีใหเ้ราติดตาม เป็นอะไรท่ีแตกต่างจากบา้นเรามาก และเป็นช่วงท่ีครบ 

30 ปี Disney Sea พอดี น่าเสียดายท่ีหาท่ีวา่งดูพาเหรดไม่ได ้แต่อลงัการณ์มาก 

 



 

 

 

 

 

 

 



Ingress AEGIS NOVA @TOKYO JAPAN 

 

เป็นงานชุมนุมผูเ้ล่น Ingress ผูส้ร้างเกมส์เดียวกบั Pokemon GO ซ่ึงงานคร้ังน้ี ผูเ้ขา้ร่วม

งานเยอะมาก 

 

 

ส่ิงทีจ่ าเป็นและควรทราบก่อนเข้าร่วมโครงการ 

1. อยา่รับฝากห้ิวของกลบั : ถา้ไม่ไดค่้าจา้งหรือเงินค่าห้ิว อยา่รับฝาก เพราะตวัเอง

ตอ้งรับผดิชอบของช้ินนั้นจนกวา่จะถึงมือเจา้ของ ตอนขากลบั จะไม่มีช่องขน

ของตวัเองกลบั แบกคนเดียวไม่ได ้ถา้คิดวา่คนเดียวสามารถแบกได ้23x2 = 46 

กิโล + กบัของท่ีขนข้ึนเคร่ืองได ้(Carry On) แลว้กข็นไปเถอะ แต่คนเดียว มนัขน

ไม่ไหวจริงๆ เช่ือเถอะ เคสน้ีเอามาจากเพื่อนอีกคนท่ีกลบัพร้อมกนั 

2. อาหารการกิน : อาหารท่ีญ่ีปุ่น การซ้ืออาหารมาท าเองท่ีหอจะราคาถูกกวา่ออกไป

กินตามร้านอาหารมากๆ (⅓ เท่า) แนะน าใหฝึ้กท าอาหารไวด้ว้ย หรือไม่กอ็าหาร

แช่แขง็ตามซุปเปอร์ได ้

3. ภาษา : การพดูภาษาไดฉ้ะฉาน ไดย้นิฟังชดั ไม่ซุบซิบเบาๆ ท าใหก้ารสนทนาดู

ราบร่ืนและไม่เป็นการกดดนัคู่สนทนา เพราะคนญ่ีปุ่นชอบประหม่าเวลาคุยกบั

คนต่างชาติ การคุยแบบปกติท าใหรู้้จกัคนไดง่้ายข้ึน และยงัฝึกทกัษะในการพูด

ของเราดว้ย 



4. ค าศพัท ์:  ค  าศพัทเ์ฉพาะไม่ตอ้งอ่านก่อน แทบจะไม่มีความจ าเป็น แนะน าให้

โหลดแอปแปลภาษาจะเหมาะสมกวา่ ส่วนค าศพัทใ์นชีวติประจ าวนั สมควรท่ีจะ

จ าใหไ้ดก่้อนจะไปอยูแ่ลว้ 

5. การนอนคา้งคืนท่ีโตเกียว : ถา้ไม่ไดน้อนบา้นเพื่อน หรือไม่เสียค่าท่ีพกั ไม่

แนะน าใหน้อนคา้งโรงแรมท่ีโตเกียว เน่ืองจากโรงแรมท่ีโตเกียวมีราคาแพง 

(อยา่งถูก 3000~ เยน/คืน) ราคารถไฟเท่ียวละ 960 เยนไปกลบัคุม้กวา่  

ปล. มีคืนละ 1500 เยน แต่สภาพเลวร้ายมาก เหมาะกบัแบ๊คแพค สู้กลบัไปนอน

ฟูกนุ่มๆ ท่ีหอ คุม้กวา่  


