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รายงานเล่มน้ี จดัท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการไปแลกเปล่ียนระยะสั้นของโครงการ

โอซากา้ ท่ีประเทศญ่ีปุ่น โดยเน้ือหาจะกล่าวเก่ียวกบัเร่ืองรูปแบบการเรียนปรับพื้นฐานภาษาญ่ีปุ่น และการเรียน

วิชา Monodzukuri ท่ีแตกต่างจากการเรียนท่ีไทย แมแ้ต่การเล่น Management Game ท่ีเนน้การจดัการ เนน้การรู้

สถานะทางการเงินของบริษทัไดท้ราบแนวทางการแกไ้ขจากอาจารยท่ี์คอยสอดแทรกในตอนเรียน ทั้งการน าส่ิง

ท่ีไดเ้รียนรู้มาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั หลกัการ KAIZEN มกัจะถูกน ามาใชใ้นการพฒันางานให้ดีข้ึน โดยหวงั

วา่รายงานเล่มน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูศึ้กษาไม่มากก็นอ้ย 
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บุณยานุช  งามบุญตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรกเมือ่มาถึงประเทศญี่ปุ่ น 

  

พวกเรามาถึงสนามบินคนัไซ ประมาณ 6.30 น. โดยมีอาจารยจ์าก Setsunan University มารับ เพื่อพา

พวกเราไปหอพกั International House of Josho Gakuen เม่ือมาถึงเจอลุงเจา้ของหอ พาแนะนะห้องท่ีมาพกั และ

อธิบายกฎการอาศยัต่างๆ เช่น การแบ่งประเภทขยะของแต่ละวนัท่ีสามารถทิ้งได้ การใช้ WiFi free สามารถ

ใชไ้ดเ้ฉพาะห้องเลา้ชั้นล่างของหอพกั การใชเ้คร่ืองซกัผา้และตูอ้บผา้ เม่ือถึงเวลาประมาณทุ่มนึงประตูอตัโนมติั

จะปิดเราตอ้งใชป้ระตูดา้นขา้งแทน อีกทั้งแจกแผนท่ีร้านสะดวกซ้ือและห้างท่ีอยูล่ะแวกหอ ภายในห้องพกัมีส่ิง

อ านวยความสะดวก เช่น ครัวส าหรับท าอาหาร ซิงค์ลา้งจาน ตูเ้ยน็ แถมในห้องน ้ ายงัมีอ่างอาบน ้ าอีกดว้ย เม่ือ

พวกเราเก็บของเสร็จ ก็เดินไปร้านสะดวกซ้ือเพื่อซ้ือของเขา้หอ้ง 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

 



 

สถานทีท่่องเทีย่วแรกในเมอืงโอซาก้า 

วนัหยุดก่อนเรียน พวกเราไดไ้ปเท่ียวท่ีปราสาท

โอซากา้ ซ่ึงสามารถนัง่รถไฟจากสถานีโนเอะ (Noe) ท่ี

อยูใ่กลบ้า้น ไปลงสถานีเคียวบาชิ (kyobashi) แลว้ต่อ JR 

ไปลงสถานีโมริโนมิยะ (Morinomiya) พวกเราหวงัมาดู

ซากุระท่ีน่ี แต่มนัล่วงไปหมดแลว้ พวกเราจึงซ้ือตัว๋เขา้

ชมปราสาทโอซาก้าราคา 600 เยน ซ่ึงมีทั้งหมด 8 ชั้น 

โดยหอคอยหลักมี 5 ชั้น และชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น ห้อม

ลอ้มดว้ยก าแพงหิน อีกทั้งดา้นขา้งปราสาทตกแต่งดว้ย

ใบไมท้อง ท าให้ตวัประสาทมีความงดงามและโดดเด่น

มาก ภายในมีจดัแสดงนิทรรศการเชิงประวติัศาสตร์เล่า

เร่ืองความเป็นมาของประสาท รวมถึงจดัการแสดงขา้ว

ของเคร่ืองใช้ในอดีต กระทั่งอาวุธสมัยโบราณ ชั้ น

บนสุดยงัมีการขายของฝากอีกทั้งขา้งนอกยงัเป็นหอคอยท่ีนกัท่องเท่ียวข้ึนมาดูววิรอบๆตวัปราสาทอีกดว้ย 

 



การเรียนการสอนที ่Setsunan University 

 

ท่ีแรกท่ีมาเรียนคือ Setsunan University พวกเราเดินทางโดยรถไฟแลว้ต่อดว้ยรถบสั ค่าเดินทางต่อ
วนัประมาณ 1,000 เยน การเรียนของท่ีน่ีจะเนน้การใช้ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจ าวนั มีทั้งค  าศพัทท่ี์ตอ้งน าไปใช้

ในโรงงานและรูปประโยคง่ายๆท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั โดยมีอาจาร์ยหลกัๆ 2 คน ท่ีผลดักนัมาสอน ได้แก่ อา

จาร์ย Umeno และ อาจาร์ย Fujiwara ในการเรียนส่วนมากจะมีเพื่อนญ่ีปุ่นสลบักนัมาเรียนในคลาส เพื่อให้เรา
ไดน้ าส่ิงท่ีเรียนมาใช ้อีกทั้งยงัเป็นการฝึกฝนอยา่งนึงท่ีไม่ใช่แค่ให้จ  ามาใชอ้ยา่งเดียว แต่ยงัเป็นการฝึกฝนการใช้

ภาษาญ่ีปุ่นไปในตวั ซ่ึงท่ีน่ีจะมีกิจกรรมสอดแทรกการเรียนท าให้การเรียนมีความสนุก ต่ืนเตน้ ไดค้วามรู้ใหม่ๆ 

อีกทั้งยงัไม่เครียดอีกด้วย นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น การท ากาโกยากิ พิธีชงชา ทศันศึกษาท่ี 

Imaicho เมืองนารา และค่าย First Camp ร่วมกบันกัศึกษาปี 1  



การท าทาโกยากิ 

 

การท าทาโกยากินั้นมีเพื่อนต่างชาติมาเรียนด้วย 9 คน ไม่ว่าจะเป็น คนเกาหลี จีน และไต้หวนั ใน

กิจกรรมจะมีเพื่อนญ่ีปุ่นและอาจาร์ยคอยสอนวา่ตอ้งท ายงัไง รู้สึกต่ืนเตน้ท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการท ากิจกรรมใน

คร้ังน้ี ไดเ้รียนรู้วธีิการท าทาโกยากิแบบญ่ีปุ่น  

พธีิชงชา 

 

พิธีชงชาเป็นพิธีเก่าแก่ของญ่ีปุ่น ท่ีใช้ในการตอ้นรับแขกท่ีมาเยือนท่ีบา้น ซ่ึงคนญ่ีปุ่นให้ความส าคญั

มากในแต่ละขั้นตอนของพิธีชงชา โดยเจา้ของบา้นจะเสิร์ฟชาพร้อมกบัขนมให้กบัแขก ซ่ึงส่วนตวัเป็นคนชอบ

ทานชาเขียวอยูแ่ลว้ รู้สึกต่ืนเตน้มากท่ีไดเ้ขา้ร่วมและเป็นเกียรติอยา่งยิง่ เพื่อมาเรียนรู้วธีิการชงชาแบบตน้ต าหรับ  

ทศันศึกษาที ่Imaicho เมืองนารา 



   

วนัท่ีไปเมืองนารานั้น เป็นวนัท่ีฝนตกตลอดทั้งวนั พวกเราไปอาจาร์ยและเพื่อนต่างชาติ ท่ี Imaicho เป็น

เมืองเก่า ท่ีมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นมรดกทางสังคม รู้สึกประทบัใจท่ีแรกท่ีไป เป็นบา้นท่ีเก่าแก่มากท่ีสุด เดิม

เคยเป็นศาลตดัสินคดี อีกทั้งตวับา้นยงัมีความแขง็แรงและความปลอดภยั 

ค่าย Freshman Camp ทีเ่กียวโต 

เป็นค่ายท่ีอยู่ติดภูเขามีแม่น ้ าล าธาร มีเกษตรกรรมแปลงนา 

และมีอากาศท่ีสดช่ืน ท่ีพกัมีแบบทั้งเตียง 2 ชั้น และแบบท่ีนอนปูกบั

เส่ือทาทามิ ในส่วนของกิจกรรมตามฐานต่างๆจะเนน้การใชไ้หวพริบ 

การท างานเป็นกลุ่ม และการสร้างความสามคัคีท่ีจะผ่านอุปสรรคไป

ให้ได ้ตกเยน็จะมีการท าอาหารเองคลา้ยๆค่ายลูกเสือบา้นเรา และเมนู

ท่ีไดท้  า คือ แกงกระหร่ี โดยการท าอาหารจะมีการแบ่งหนา้ท่ีกนัท า ทั้ง

ฝ่ายลา้ง เตรียมของ ฝ่ายจุดไฟ และฝ่ายหัน่วตัถุดิบซ่ึงฉนัไดท้  าหนา้ท่ีน้ี 

มนัสนุกและรู้สึกดีใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการท าอาหารใหเ้พื่อนๆในกลุ่มกิน จากนั้นจะมีการนัง่ฟังเพลงสดของ

เด็กปี 2 เล่นรอบกองไฟ และหลงัจากอาบน ้ าจะมีการพาไปเล่นเกม กบัพวกผูช้ายห้องอ่ืนเพื่อสร้างมิตรภาพ การ

มาค่ายน้ีท าใหเ้รามีเพื่อนเยอะ สามารถใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการส่ือสารไดแ้ละดีใจท่ีไดม้าเป็นส่วนหน่ึงของค่ายน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเรียนการสอนที ่Osaka Institute of Technology (OIT) 

 

การเรียนท่ี OIT เน้นเก่ียวกบัวิชา Monodzukuri  อย่างเช่น การเรียนรู้การท างานคนและเคร่ืองจกัรท่ี

ก่อใหเ้กิดมูลค่าและไม่ก่อใหเ้กิดมุลค่า เหมือนกบัMotion Study ท่ีสอนหลกัการการเคล่ือนไหวของร่างกายท่ีท า

ให้การท างานสะดวกและง่ายยิ่งข้ึนโดยไม่ให้เกิด Watse เกิดข้ึนในกระบวนการ 

เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยน าหลกัการ ECRS การไคเซนและ5

ส มาปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงเห็นภาพได้ชดัเจนจากการท าแบบฝึกหัดในคลาส 

อยา่งการต่อเลโกร้ถ ในเวลาท่ีก าหนด พวกเราตอ้งหาวิธีท ายงัไงให้สะดวก ง่าย

ต่อการหยบิ และทนัเวลา   

 

Management Game เป็นเกมส์ท่ีฝึกการวางแผนและการ

ตดัสินใจในการเล่น ตั้งแต่ ซ้ือวตัถุดิบ เคร่ืองจกัร การจา้ง

พนกังาน อีกทั้งยงัมีวิธีในการบริหารเงิน โดยผูเ้ล่นจะตอ้ง

คิดว่าจะท าย ังไงให้บริษัทท่ี เราเป็นเจ้าของสามารถ

ขับเคล่ือนไปข้างหน้าและมีก าไร ส่ิงท่ีได้รับคือความ

สนุกสนาน การแกปั้ญหาเฉพาะท่ีเกิดข้ึน รู้วิธีท่ีท  าให้ได้

ก าไร ต้องผลิตเม่ือไหร่และขายสู่ตลาดเม่ือไหร่ จึงจะ

คุม้ค่า 



 

 Line Balance เป็นการให้สอนให้เราไดล้งมือปฏิบติั ดว้ยการคิด

วธีิลดเวลาโดยโยกยา้ยงานยอ่ยไปใหผู้อ่ื้นท่ีมีศกัยภาพมากกวา่ท า

แทน เพื่อลดการรอคอย ซ่ึงจะท าให้รอบเวลาการท างานลดลง 

เม่ือไดล้งมือท าเองจะเขา้ใจมากกว่าการเรียนในหนงัสือ เม่ือเรา

คิดวิธีได้แต่เวลาย ังไม่ลดตามเป้าหมาย อาจารย์จะมาสรุป

ตอนทา้ยคาบเพื่อเสนอเป็นแนวทางในการแกไ้ขอีกที ท าให้เรา

เขา้ใจในเน้ือหามากยิง่ข้ึน 

 

ทศันศึกษาทีว่ดั Kinkakuji  

 

 

ก่อนไปโรงงาน OMRON อาจาร์ย Minakawa และเพื่อนญ่ีปุ่นได้พาเราไปวดั Kinkakuji ซ่ึงเป็นวดัท่ี

สวยงามมาก มีปราสาททองตั้งอยูก่ลางแม่น ้า เม่ือเดินไปตามทางจะพบกบัศาลเจา้ขา้งใน ซ่ึงส่ิงท่ีท าใหป้ระหลาด

ใจคือ ผูค้นเอามือพดัควนัเขา้ใส่ตวัเอง เพราะเช่ือว่าจะท าให้มีส่ิงดีๆเขา้มาในชีวิต สุขภาพร่างกายแข็งแรงและ

วิธีการไหวอ้ธิษฐาน โดยการโยนเหรียญเพื่อท าบุญ จากนั้นโคง้ 2 รอบ ตบมือ 2 ที อธิษฐานแลว้โคง้อีก 1 รอบ 

ซ่ึงเป็นการเรียนรู้วฒันธรรมญ่ีปุ่นแบบใหม่ 

 



ศึกษาดูงานทีโ่รงงาน OMRON 

โรงงาน OMRON เป็นโรงงานท่ีผลิตเก่ียวกบัเซ็นเซอร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยโรงงานน้ีได้ให้

โอกาสผูพ้ิการและบุคคลทุพพลภาพมาร่วมท างานกบัคนปกติ ซ่ึงการท างานของท่ีน่ีจะเน้นการท างานท่ีไม่

ซับซ้อน เพื่อให้ผูพ้ิการสามารถท างานไดต้ามศกัยภาพท่ี

เขามี ไม่ว่าเป็นการปรับระดับโต๊ะให้เข้ากับวีลแชร์ 

อุปกรณ์ท่ีช่วยลดความผิดพลาดในการหยิบช้ินส่วนลงใน

ถุงดว้ยระบบไฟกระพริบ อีกทั้งยงัมีการพฒันาอุปกรณ์วดั

อุณหภูมิแบบอ่านออกเสียง เพื่อให้ผูพ้ิการทางสายตา

สามารถฟังและทราบขอ้มูล รู้สึกภูมิใจท่ีมีโรงงานดีๆท่ี

รองรับคนพิการให้เขา้มาท างานและเห็นในศกัยภาพของ

คนทุกคน ท าใหผู้พ้ิการมีก าลงัใจในการสู้ชีวติ 

 



ศึกษาดูงานทีโ่รงงาน NIPPON STEEL and SUMITOMO METAL 

โรงงาน Nippon steel & Sumitomo Metal ผลิตภณัฑ์หลักๆมี 3 ด้าน ได้แก่  ล้อ ระบบช่วงล่าง และ 

Bogie Truck ของรถไฟ , ช้ินส่วนรถยนต์ เช่น 

เพลาขอ้เหวี่ยง ลอ้อลูมิเนียม, ช้ินส่วนเคร่ืองจกัร 

เป็นอุตสาหกรรมหนกัท่ีค านึงความปลอดภยัมา

เป็นอนัดบัแรก เห็นได้จากการกล่าวค าทกัทาย

เป็นภาษาญ่ีปุ่นท่ีแปลว่าใหย้ึดถือความปลอดภยั

เป็นท่ีตั้ ง การท างานเน้นด้านคุณภาพเป็นหลัก

และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ี

ดีและสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ รู้สึกดีใจท่ี

ไดมี้โอกาสเขา้ไปเยี่ยมชมโรงงานขนาดใหญ่ท่ีมี

ระบบการท างานท่ีดี 

 

 



สถานทีท่่องเทีย่วในเมอืงโอซาก้า 

Namba and Shinsaibashi 

ยา่นนมับะและชินไซบาชิเป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีขาช็อปส่วนใหญ่ตอ้งมาไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงโอซากา้ ซ่ึง

เป็นรวบรวมแหล่งบนัเทิงต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ร้านเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า และห้างสรรพสินคา้

มากมายใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป แลนดม์ารคท่ีคนส่วนมากนิยมมาถ่ายรูป คือป้ายกลิูโกะนั้นเอง 

 

Osaka Aquarium KAIYUKAN 

พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าไคยูคงั เป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นตั้งอยู่ท่ีเท็มโปซังฮา

(Tempozan) ซ่ึงภายในพิพิธภณัฑ์มีการจ าลองภาพชีวิตสัตวน์ ้ านานาชนิด ไม่วา่จะเป็น ปลากระเบน ปลาฉลาม 

ปลาโลมา นกเพนกวิน แมวน ้า ปู แมงกะพรุน และอ่ืนๆอีกมากมาย รู้สึกชอบนกแพนกวินท่ีสุด เพราะท่าทางใน

การเดินดูน่ารักดี 

 

 

 



Universal Studio Japan (USJ) 

 

 

ในวนัสุดทา้ยก่อนกลบัไทย พวกเราต่ืนแต่เชา้เพื่อไปต่อแถวเขา้เล่นสวนสนุก usj ท่ีแรกท่ีเขา้มาพวกเรา

วิง่ไปในส่วนของแฮร่ี พอตเตอร์ เพราะถา้มาชา้อาจจะตอ้งรอต่อแถวนานถึง 4 ชัว่โมง ซ่ึงก็ไม่ผิดหวงั วนันั้นทั้ง

วนัก็เล่นเคร่ืองเล่นเกือบทั้งหมดไม่วา่จะเป็นเคร่ืองเล่นแฮร่ี เคร่ืองเล่นบกับิก เคร่ืองเล่นมินเนียน เคร่ืองเล่นรถไฟ

เหาะ เคร่ืองเล่นสไปเดอร์แมน จากท่ีเล่นมาทั้งหมด ชอบเคร่ืองเล่นของแฮร่ีมากท่ีสุด สนุกและสมจริงมาก 



 

THANK  YOU  
 

 

 


