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คานา
รายงานเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นของโครงการ
โอซาก้า ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเนื้ อหาจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่ องรู ปแบบการเรี ยนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น และการเรี ยน
วิชา Monodzukuri ที่แตกต่างจากการเรี ยนที่ไทย แม้แต่การเล่น Management Game ที่เน้นการจัดการ เน้นการรู้
สถานะทางการเงินของบริ ษทั ได้ทราบแนวทางการแก้ไขจากอาจารย์ที่คอยสอดแทรกในตอนเรี ยน ทั้งการนาสิ่ ง
ที่ได้เรี ยนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน หลักการ KAIZEN มักจะถูกนามาใช้ในการพัฒนางานให้ดีข้ ึน โดยหวัง
ว่ารายงานเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผูศ้ ึกษาไม่มากก็นอ้ ย

ผูจ้ ดั ทา

บุณยานุช งามบุญตา

วันแรกเมือ่ มาถึงประเทศญี่ปุ่น

พวกเรามาถึ งสนามบินคันไซ ประมาณ 6.30 น. โดยมีอาจารย์จาก Setsunan University มารับ เพื่อพา
พวกเราไปหอพัก International House of Josho Gakuen เมื่อมาถึงเจอลุงเจ้าของหอ พาแนะนะห้องที่มาพัก และ
อธิ บายกฎการอาศัยต่างๆ เช่ น การแบ่งประเภทขยะของแต่ละวันที่สามารถทิ้งได้ การใช้ WiFi free สามารถ
ใช้ได้เฉพาะห้องเล้าชั้นล่างของหอพัก การใช้เครื่ องซักผ้าและตูอ้ บผ้า เมื่อถึงเวลาประมาณทุ่มนึงประตูอตั โนมัติ
จะปิ ดเราต้องใช้ประตูดา้ นข้างแทน อีกทั้งแจกแผนที่ร้านสะดวกซื้ อและห้างที่อยูล่ ะแวกหอ ภายในห้องพักมีส่ิ ง
อานวยความสะดวก เช่ น ครัวสาหรับทาอาหาร ซิ งค์ลา้ งจาน ตูเ้ ย็น แถมในห้องน้ ายังมีอ่างอาบน้ าอีกด้วย เมื่อ
พวกเราเก็บของเสร็ จ ก็เดินไปร้านสะดวกซื้ อเพื่อซื้ อของเข้าห้อง

สถานทีท่ ่ องเทีย่ วแรกในเมืองโอซาก้า
วันหยุดก่อนเรี ยน พวกเราได้ไปเที่ยวที่ปราสาท
โอซาก้า ซึ่ งสามารถนัง่ รถไฟจากสถานี โนเอะ (Noe) ที่
อยูใ่ กล้บา้ น ไปลงสถานีเคียวบาชิ (kyobashi) แล้วต่อ JR
ไปลงสถานี โมริ โนมิยะ (Morinomiya) พวกเราหวังมาดู
ซากุระที่นี่ แต่มนั ล่ วงไปหมดแล้ว พวกเราจึงซื้ อตัว๋ เข้า
ชมปราสาทโอซาก้าราคา 600 เยน ซึ่ ง มี ท้ งั หมด 8 ชั้น
โดยหอคอยหลัก มี 5 ชั้น และชั้นใต้ดินอี ก 3 ชั้น ห้อม
ล้อมด้วยกาแพงหิ น อีกทั้งด้านข้างปราสาทตกแต่งด้วย
ใบไม้ทอง ทาให้ตวั ประสาทมีความงดงามและโดดเด่น
มาก ภายในมีจดั แสดงนิ ทรรศการเชิ งประวัติศาสตร์ เล่า
เรื่ องความเป็ นมาของประสาท รวมถึงจัดการแสดงข้าว
ของเครื่ อ งใช้ ใ นอดี ต กระทั่ง อาวุ ธ สมัย โบราณ ชั้ น
บนสุ ดยังมีการขายของฝากอีกทั้งข้างนอกยังเป็ นหอคอยที่นกั ท่องเที่ยวขึ้นมาดูววิ รอบๆตัวปราสาทอีกด้วย

การเรียนการสอนที่ Setsunan University

ที่แรกที่มาเรี ยนคือ Setsunan University พวกเราเดินทางโดยรถไฟแล้วต่อด้วยรถบัส ค่าเดิ นทางต่อ
วันประมาณ 1,000 เยน การเรี ยนของที่นี่จะเน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชี วิตประจาวัน มีท้ งั คาศัพท์ที่ตอ้ งนาไปใช้
ในโรงงานและรู ปประโยคง่ายๆที่ ใช้ในชี วิตประจาวัน โดยมี อาจาร์ ยหลักๆ 2 คน ที่ผลัดกันมาสอน ได้แก่ อา
จาร์ ย Umeno และ อาจาร์ ย Fujiwara ในการเรี ยนส่ วนมากจะมีเพื่อนญี่ปุ่นสลับกันมาเรี ยนในคลาส เพื่อให้เรา
ได้นาสิ่ งที่เรี ยนมาใช้ อีกทั้งยังเป็ นการฝึ กฝนอย่างนึ งที่ไม่ใช่แค่ให้จามาใช้อย่างเดียว แต่ยงั เป็ นการฝึ กฝนการใช้
ภาษาญี่ปุ่นไปในตัว ซึ่ งที่นี่จะมีกิจกรรมสอดแทรกการเรี ยนทาให้การเรี ยนมีความสนุ ก ตื่นเต้น ได้ความรู ้ใหม่ๆ
อีกทั้งยังไม่เครี ยดอีกด้วย นอกจากนี้ ยงั มี กิจกรรมนอกห้องเรี ยน เช่ น การทากาโกยากิ พิธีชงชา ทัศนศึกษาที่
Imaicho เมืองนารา และค่าย First Camp ร่ วมกับนักศึกษาปี 1

การทาทาโกยากิ

การทาทาโกยากิ น้ ันมี เพื่ อนต่ า งชาติ มาเรี ยนด้วย 9 คน ไม่ว่า จะเป็ น คนเกาหลี จี น และไต้หวัน ใน
กิจกรรมจะมีเพื่อนญี่ปุ่นและอาจาร์ ยคอยสอนว่าต้องทายังไง รู ้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งในการทากิจกรรมใน
ครั้งนี้ ได้เรี ยนรู ้วธิ ี การทาทาโกยากิแบบญี่ปุ่น
พิธีชงชา

พิธีชงชาเป็ นพิธีเก่าแก่ ของญี่ ปุ่น ที่ใช้ในการต้อนรับแขกที่มาเยือนที่บา้ น ซึ่ งคนญี่ปุ่นให้ความสาคัญ
มากในแต่ละขั้นตอนของพิธีชงชา โดยเจ้าของบ้านจะเสิ ร์ฟชาพร้อมกับขนมให้กบั แขก ซึ่ งส่ วนตัวเป็ นคนชอบ
ทานชาเขียวอยูแ่ ล้ว รู ้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เข้าร่ วมและเป็ นเกียรติอย่างยิง่ เพื่อมาเรี ยนรู ้วธิ ี การชงชาแบบต้นตาหรับ
ทัศนศึกษาที่ Imaicho เมืองนารา

วันที่ไปเมืองนารานั้น เป็ นวันที่ฝนตกตลอดทั้งวัน พวกเราไปอาจาร์ ยและเพื่อนต่างชาติ ที่ Imaicho เป็ น
เมืองเก่า ที่มีความสาคัญเนื่ องจากเป็ นมรดกทางสังคม รู ้สึกประทับใจที่แรกที่ไป เป็ นบ้านที่เก่าแก่มากที่สุด เดิม
เคยเป็ นศาลตัดสิ นคดี อีกทั้งตัวบ้านยังมีความแข็งแรงและความปลอดภัย
ค่ าย Freshman Camp ทีเ่ กียวโต
เป็ นค่ ายที่ อยู่ติดภู เขามี แม่น้ าล าธาร มี เกษตรกรรมแปลงนา
และมีอากาศที่สดชื่ น ที่พกั มีแบบทั้งเตียง 2 ชั้น และแบบที่นอนปูกบั
เสื่ อทาทามิ ในส่ วนของกิ จกรรมตามฐานต่างๆจะเน้นการใช้ไหวพริ บ
การทางานเป็ นกลุ่ม และการสร้ างความสามัคคีที่จะผ่านอุปสรรคไป
ให้ได้ ตกเย็นจะมีการทาอาหารเองคล้ายๆค่ายลูกเสื อบ้านเรา และเมนู
ที่ได้ทา คือ แกงกระหรี่ โดยการทาอาหารจะมีการแบ่งหน้าที่กนั ทา ทั้ง
ฝ่ ายล้าง เตรี ยมของ ฝ่ ายจุดไฟ และฝ่ ายหัน่ วัตถุดิบซึ่ งฉันได้ทาหน้าที่น้ ี
มันสนุกและรู ้สึกดีใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งในการทาอาหารให้เพื่อนๆในกลุ่มกิน จากนั้นจะมีการนัง่ ฟังเพลงสดของ
เด็กปี 2 เล่นรอบกองไฟ และหลังจากอาบน้ าจะมีการพาไปเล่นเกม กับพวกผูช้ ายห้องอื่นเพื่อสร้างมิตรภาพ การ
มาค่ายนี้ทาให้เรามีเพื่อนเยอะ สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่ อสารได้และดีใจที่ได้มาเป็ นส่ วนหนึ่งของค่ายนี้

การเรียนการสอนที่ Osaka Institute of Technology (OIT)

การเรี ยนที่ OIT เน้นเกี่ ยวกับวิชา Monodzukuri อย่างเช่ น การเรี ยนรู้ การทางานคนและเครื่ องจักรที่
ก่อให้เกิดมูลค่าและไม่ก่อให้เกิดมุลค่า เหมือนกับMotion Study ที่สอนหลักการการเคลื่อนไหวของร่ างกายที่ทา
ให้การทางานสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นโดยไม่ให้เกิด Watse เกิดขึ้นในกระบวนการ
เพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยนาหลักการ ECRS การไคเซนและ5
ส มาปรั บปรุ งให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่ งเห็ นภาพได้ชดั เจนจากการทาแบบฝึ กหัดในคลาส
อย่างการต่อเลโก้รถ ในเวลาที่กาหนด พวกเราต้องหาวิธีทายังไงให้สะดวก ง่าย
ต่อการหยิบ และทันเวลา

Management Game เป็ นเกมส์ ที่ฝึกการวางแผนและการ
ตัดสิ นใจในการเล่น ตั้งแต่ ซื้ อวัตถุดิบ เครื่ องจักร การจ้าง
พนักงาน อีกทั้งยังมีวิธีในการบริ หารเงิน โดยผูเ้ ล่นจะต้อง
คิ ด ว่ า จะท ายัง ไงให้ บ ริ ษัท ที่ เ ราเป็ นเจ้ า ของสามารถ
ขับ เคลื่ อ นไปข้า งหน้า และมี ก าไร สิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ คื อ ความ
สนุ กสนาน การแก้ปัญหาเฉพาะที่เกิ ดขึ้น รู ้ วิธีที่ทาให้ได้
ก าไร ต้อ งผลิ ต เมื่ อ ไหร่ แ ละขายสู่ ต ลาดเมื่ อ ไหร่ จึ ง จะ
คุม้ ค่า

Line Balance เป็ นการให้สอนให้เราได้ลงมือปฏิบตั ิ ด้วยการคิด
วิธีลดเวลาโดยโยกย้ายงานย่อยไปให้ผอู ้ ื่นที่มีศกั ยภาพมากกว่าทา
แทน เพื่อลดการรอคอย ซึ่ งจะทาให้รอบเวลาการท างานลดลง
เมื่อได้ลงมือทาเองจะเข้าใจมากกว่าการเรี ยนในหนังสื อ เมื่อเรา
คิ ด วิ ธี ไ ด้ แ ต่ เ วลายัง ไม่ ล ดตามเป้ าหมาย อาจารย์จ ะมาสรุ ป
ตอนท้ายคาบเพื่อเสนอเป็ นแนวทางในการแก้ไขอีกที ทาให้เรา
เข้าใจในเนื้อหามากยิง่ ขึ้น

ทัศนศึกษาทีว่ ดั Kinkakuji

ก่ อนไปโรงงาน OMRON อาจาร์ ย Minakawa และเพื่อนญี่ปุ่ นได้พาเราไปวัด Kinkakuji ซึ่ งเป็ นวัดที่
สวยงามมาก มีปราสาททองตั้งอยูก่ ลางแม่น้ า เมื่อเดินไปตามทางจะพบกับศาลเจ้าข้างใน ซึ่ งสิ่ งที่ทาให้ประหลาด
ใจคือ ผูค้ นเอามือพัดควันเข้าใส่ ตวั เอง เพราะเชื่ อว่าจะทาให้มีส่ิ งดี ๆเข้ามาในชี วิต สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรงและ
วิธีการไหว้อธิ ษฐาน โดยการโยนเหรี ยญเพื่ อทาบุญ จากนั้นโค้ง 2 รอบ ตบมือ 2 ที อธิ ษฐานแล้วโค้งอีก 1 รอบ
ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมญี่ปุ่นแบบใหม่

ศึกษาดูงานทีโ่ รงงาน OMRON
โรงงาน OMRON เป็ นโรงงานที่ ผลิ ตเกี่ ยวกับเซ็ นเซอร์ และวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยโรงงานนี้ ได้ให้
โอกาสผูพ้ ิก ารและบุ คคลทุ พพลภาพมาร่ วมทางานกับคนปกติ ซึ่ งการท างานของที่ นี่จะเน้นการทางานที่ ไ ม่
ซับซ้อน เพื่อให้ผพู้ ิการสามารถทางานได้ตามศักยภาพที่
เขามี ไม่ ว่ า เป็ นการปรั บ ระดับ โต๊ ะ ให้ เ ข้า กับ วี ล แชร์
อุปกรณ์ที่ช่วยลดความผิดพลาดในการหยิบชิ้นส่ วนลงใน
ถุงด้วยระบบไฟกระพริ บ อีกทั้งยังมีการพัฒนาอุปกรณ์วดั
อุ ณ หภู มิ แ บบอ่ า นออกเสี ย ง เพื่ อ ให้ ผูพ้ ิ ก ารทางสายตา
สามารถฟั ง และทราบข้อมูล รู้ สึก ภูมิใ จที่มีโรงงานดี ๆ ที่
รองรับคนพิการให้เข้ามาทางานและเห็นในศักยภาพของ
คนทุกคน ทาให้ผพู ้ ิการมีกาลังใจในการสู ้ชีวติ

ศึกษาดูงานทีโ่ รงงาน NIPPON STEEL and SUMITOMO METAL
โรงงาน Nippon steel & Sumitomo Metal ผลิ ต ภัณฑ์หลัก ๆมี 3 ด้า น ได้แก่ ล้อ ระบบช่ วงล่ า ง และ
Bogie Truck ของรถไฟ, ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ เช่ น
เพลาข้อเหวี่ยง ล้ออลูมิเนี ยม, ชิ้ นส่ วนเครื่ องจักร
เป็ นอุตสาหกรรมหนักที่คานึ งความปลอดภัยมา
เป็ นอันดับ แรก เห็ นได้จากการกล่ าวคาทัก ทาย
เป็ นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าให้ยึดถือความปลอดภัย
เป็ นที่ ต้ งั การท างานเน้นด้า นคุ ณภาพเป็ นหลัก
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ได้สินค้าที่
ดี และสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลู กค้า รู ้ สึกดี ใจที่
ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานขนาดใหญ่ที่มี
ระบบการทางานที่ดี

สถานทีท่ ่ องเทีย่ วในเมืองโอซาก้า
Namba and Shinsaibashi
ย่านนัมบะและชิ นไซบาชิ เป็ นแหล่งช็อปปิ้ งที่ขาช็อปส่ วนใหญ่ตอ้ งมาไม่ง้ นั ถือว่ามาไม่ถึงโอซาก้า ซึ่ ง
เป็ นรวบรวมแหล่งบันเทิงต่างๆ ร้ านอาหาร ร้ านขายของฝาก ร้านเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า และห้างสรรพสิ นค้า
มากมายให้ได้เลือกช้อป แลนด์มารคที่คนส่ วนมากนิยมมาถ่ายรู ป คือป้ ายกูลิโกะนั้นเอง

Osaka Aquarium KAIYUKAN
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าไคยูคงั เป็ นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่แห่ งหนึ่ งของประเทศญี่ ปุ่นตั้งอยู่ที่เท็มโปซังฮา
(Tempozan) ซึ่ งภายในพิพิธภัณฑ์มีการจาลองภาพชี วิตสัตว์น้ านานาชนิ ด ไม่วา่ จะเป็ น ปลากระเบน ปลาฉลาม
ปลาโลมา นกเพนกวิน แมวน้ า ปู แมงกะพรุ น และอื่นๆอีกมากมาย รู ้สึกชอบนกแพนกวินที่สุด เพราะท่าทางใน
การเดินดูน่ารักดี

Universal Studio Japan (USJ)

ในวันสุ ดท้ายก่อนกลับไทย พวกเราตื่นแต่เช้าเพื่อไปต่อแถวเข้าเล่นสวนสนุ ก usj ที่แรกที่เข้ามาพวกเรา
วิง่ ไปในส่ วนของแฮรี่ พอตเตอร์ เพราะถ้ามาช้าอาจจะต้องรอต่อแถวนานถึง 4 ชัว่ โมง ซึ่ งก็ไม่ผิดหวัง วันนั้นทั้ง
วันก็เล่นเครื่ องเล่นเกือบทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องเล่นแฮรี่ เครื่ องเล่นบักบิก เครื่ องเล่นมินเนียน เครื่ องเล่นรถไฟ
เหาะ เครื่ องเล่นสไปเดอร์ แมน จากที่เล่นมาทั้งหมด ชอบเครื่ องเล่นของแฮรี่ มากที่สุด สนุกและสมจริ งมาก

THANK YOU

