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ค าน า 

รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการแลกเปล่ียนระยะสั้นท่ี Osaka Institute Of Technology 

จงัหวดัโอซากา ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งแต่วนัท่ี 6 พ.ค. 2562 ถึง 30 พ.ค. 2562 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 25 

วนั ประกอบไปดว้ยการเรียนภาษาญ่ีปุ่นท่ี Setsuna University และเรียน Monozukuri ท่ี Osaka 

Institute Of Technology การทศันศึกษาท่ี Panasonic Museum, ABENO Life Safety Learning 

Center, Omron Communication Plaza และ Omron Kyoto Taiyo Co., Ltd.  รวมไปถึง

ชีวิตประจ าวนัตลอดโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ใหก้บัผูท่ี้เขา้มาอ่านและช่วยในการตดัสินใจใน

การเขา้ร่วมโครงการน้ีในคร้ังต่อไปได ้  หากมีขอ้ผดิพลาดประการใดขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ยค่ะ 

ผูจ้ดัท  า 

พทัธ์ธีรา เครือวงคศิ์ริ 

 

  



การเดนิทางจากประเทศไทย ไปโอซากา ประเทศญี่ปุ่น  

เดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู เวลาประมาณ 23.30 ในวนัท่ี 6 พ.ค. ของสายการบิน Japan 

Airline ถึงสนามบินคนัไซ เวลาประมาณ 05.00 ของเชา้วนัท่ี 7 พ.ค. โดยมีอาจารยเ์ดมิซุ อาจารยข์อง

ทาง Setsuna University มารับและช่วยแจง้รายระเอียดต่างๆระหว่างท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นท่ี Setsuna 

University เพื่อไปยงัหอพกัท่ีแรกโดยรถบสั หอพกัท่ีแรกอยูใ่กลก้บั Setsuna University สามารถ

เดินไปเรียนได ้หอ้งพกัท่ีแรกจะมีหอ้งนอนแยก 3 หอ้ง เคร่ืองใชท่ี้ครบมาก  ประทบัใจมากคะ พอ

น าสัมภาระเก็บท่ีหอ้งพกัเรียบร้อย อาจารยก์็พาไปแนะน าตวักบัอาจารยข์องทางมหาวิทยาลยั และ

เดินชมมหาวิทยาลยั  

 

หลงัจากหมดกิจกรรม ไดเ้ดินไปท่ีซุปเปอร์มารเกตท่ีใกลก้บัหอพกั เพื่อไปซ้ืออาหาร 

อาจารยท่ี์ดูแลเป็นคนแนะน าให ้ตอนท่ีเดินไปอุณหภมิูประมาณ 18 องศา ซ่ึงถา้มีลมพดัมาจะหนาว

มาก สมัผสัไม่ไดท่ี้ประเทศไทย  

 



การเรียนที่ Setsunan University 

การเรียนท่ี Setsunan University มีโอกาสไดพ้บกบัอธิการบดีของมหาวิทยาลยั เพื่อแนะน า

ตวั และบอกส่ิงท่ีคาดหวงัจากโครงการน้ี เน้ือหาท่ีเรียนจะเป็นการเรียนภาษาทั้งค  าศพัทแ์ละ

ไวยากรณ์ โดยจะเป็นค าศพัทท่ี์ตอ้งใชภ้ายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไวยากรณ์ก็เช่นกนั มี

อาจารยส์องท่านท่ีสอนและคอยดูแลคือ อาจารยฟุ์จิวะระ และ อาจารยอุ์เมะโนะ ทั้งสองท่านน่ารัก

และใจดีมาก ก่อนเรียนในแต่ละวนัจะมีการบา้นก็คือการจ าค าศพัทท่ี์จะเรียนในวนัต่อไป และมีการ

สอบในตอนท่ีเรียนจบแต่ละบทเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  

 

ทางมหาลยัยงัมีการจดั Welcome Party ใหเ้พื่อเป็นการตอนรับพร้อมกบัการจบัคู่บดัด้ี

นกัเรียนคนญ่ีปุ่นดว้ย และในคาบเรียนจะมีนกัเรียนของทางมหาลยัมาร่วมเรียนดว้ย มีทั้งท่ีเป็นคน

ญ่ีปุ่น จีน และ เกาหลี เป็นการฝึกภาษาในชีวิตประจ าวนัท่ีดีมากๆ ไดแ้ลกเปล่ียนส่ิงต่างๆระหว่าง

กนัสนุกมากๆ 



ทัศนศึกษาที่ Panasonic Museum และ ABENO Life Safety Learning Center 

ทาง Setusna University ไดจ้ดัทศันศึกษาใหส้องคร้ัง คร้ังแรกคือท่ี Panasonic Museum 

เดินทางจากมหาวิทยาลยัโดยรถบสัและรถไฟ พร้อมกบัอาจารยอุ์เมะโนะ ไดเ้ขา้ชมและศึกษาใน

สองส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนท่ีจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัของผูก่้อตั้งบริษทั Panasonic และประวติัของ

บริษทั  

 

ส่วนท่ีสองเป็นเก่ียวกบั Monozukuri จดั

แสดงเก่ียวกบัผลิตภณัฑต์ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั

ของ Panasonic เอาไว ้ และหลงัจากการทศันศึกษา

แลว้จะตอ้งจบัคู่ท  าการน าเสนอเก่ียวกบัส่ิงท่ีได้

เรียนรู้จาก Panasonic Museum ดว้ย โดยน าเสนอ

เป็นภาษาญ่ีปุ่น ทางอาจารยแ์ละนกัศึกษาจาก



มหาวิทยาลยัจะช่วยตรวจสอบและใหค้  าแนะน าในส่วนของบทน าเสนอ เป็นการฝึกใชภ้าษาไปอีก

ทางหน่ึง 

 

คร้ังท่ีสองคือท่ี ABENO Life Safety Learning Center เดินทางไปโดยรถบสัของทาง

มหาวิทยาลยั พร้อมกบัอาจารยฟุ์จิวะระ อาจารยอุ์เมะโนะ และเพื่อนนกัเรียนแลกเปล่ียนจากจีน ท่ี 

ABENO Life Safety Learning Center จะเป็นเหมือนศูนยใ์หค้วามรู้เม่ือเกิดอุบติเหตุหรือภยัทาง

ธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว น ้าท่วม สุนามิ ไฟไหม ้เป็นตน้ ว่าก่อนเกินหรือเม่ือเกิดแลว้ควรท า

อยา่งไร 

  



การเรียนที่ Osaka Institute Of Technology 

 หลงัจากจบการเรียนท่ี Setsunan University แลว้

จะเป็นการเรียนท่ี OIT ต่อ จะตอ้งเปล่ียนหอพกัใหม่ จะ

เดินทางไปโดยรถบสัของมหาวิทยาลยัพร้อมกบัอาจารยเ์ด

มิซุ หอพกัท่ีสองเป็นห้องพกัแบบ 1 คน มีหอ้งรวมท่ีชั้น 1 

มี wifi ใหเ้ฉพาะหอ้งน้ี มีหอ้งซกัผา้และอบผา้รวม เป็น

หอพกัในแหล่งชุมชน ใกลก้บัร้านสะดวกซ้ือ และซุปเปอร์

มารเกตหลายแห่ง รวมไปถึงสถานีรถไฟดว้ย สามารถเดิน

ไปได ้

การเดินทางไปเรียนท่ี  OIT ในวนัแรกมีเจา้หนา้ท่ีของ OIT มารับ จากหอพกัไปยงั OIT ใช้

เวลาประมาณ 30 นาที โดยรถไฟสถานี Noe ไปยงัสถานี Sembayashi และต่อดว้ยการเดิน การเดิน

จะผา่นยา่นการคา้แบบ Local ช่ือว่า Sembayashi และ Sembayashi Omiya มีร้านคา้มากมายราคาก็

ไม่สูงมาก และอร่อยดว้ย  



เน้ือหาท่ีเรียนท่ี Osaka Institute Of Technology จะเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบั Monozukuri 

หลกัการการจดัการของเสียภายในโรงงาน และภายในกระบวนการท างาน โดยใชห้ลกั 3S, ECRS, 

Motion Study เป็นตน้ Internet of thing, Society 5.0 เป็นตน้ นอกจากการเรียนท่ีเป็นแบบบรรยาย

แลว้ ยงัมีกิจกรรม Exercise ท่ีเป็นการต่อ Lego เพื่อศึกษาหลกัการของ Motion Study และ Line 

Balance มีการเล่นบอร์ดเกม Management Game เพื่อศึกษาหลกัการของการจดัการของโรงงาน

อุตสาหกรรมการผลิตดว้ย ในส่วนน้ีมีนกัศึกษาจากทางมหาวิยาลยัเขา้มาช่วยในการเล่นดว้ย 

 

 การเรียนในช่วงน้ีจะยากเลก็นอ้ย เน่ืองจากเอกสารประกอบการเรียนส่วนมากจะเป็น

ตวัอกัษรคนัจิ แต่อาจารยมิ์นะกะวะ อาจารยผ์ูส้อนก็อนุญาตใหใ้ชมื้อถือในการคน้หาค าศพัทไ์ด ้ 

 

  



ทัศนศึกษาที่ Omron Communication Plaza และ  

Omron Kyoto Taiyo Co., Ltd. 

 การทศันศึกษาท่ีจงัหวดัเกียวโต จะแบ่งออกเป็นสองช่วงคือ ช่วงเชา้ท่ี Omron 

Communication Plaza จะจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัของบริษทั รวมไปถึงนวตักรรมของบริษทั  

  

 

ช่วงบ่ายท่ี Omron Kyoto Taiyo Co., Ltd. 

ไดเ้ขา้ชมและเรียนรู้หลกัการจดัการต่างๆภายใน

ของโรงงาน ท่ี Omron Kyoto Taiyo จะแตกต่าง

จากโรงงานท่ีอ่ืนๆเน่ืองจากเป็นโรงงานท่ีเปิด

โอกาสใหผู้พ้กิารทางร่างกาย จิตใจ และสมอง 

สามารถท างานไดอ้ยา่งปกติ โดยจะมีระบบการ  

ท  างานท่ีช่วยส่งเสริมการท างานของพนกังาน บรรยากาศการท างานก็ดี ภายในการท างานสะอาด 

ระบบการท างานง่าย สามารถเขา้ใจไดง่้าย ถือเป็นระบบการด าเนินงานท่ีดีมาก นอกจากการท างาน

แลว้ Omron Kyoto Taiyo ยงัสนบัสนุนพนกังานใหไ้ดท้  ากิจกรรมต่างๆ เช่นการเล่นกีฬา เป็นตน้  



หลงัจากการทศันศึกษาแลว้ตอ้งท าการน าเสนอเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดจ้ากการไปทศันศึกษาเป็นคู่

เช่นเดิม เม่ือจบการน าเสนอคร้ังน้ีแลว้จะเป็นการน าเสนอใหญ่ท่ีเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนโครงการน้ี

ว่าเป็นเช่นไรบา้ง เป็นรายบุคคล  

ก่อนจบโครงการมีการมอบเกียรติบตัรพร้อมกบัของขวญัตอบแทนจากทาง OIT และทาง 

OIT ไดเ้ล้ียงขนมเลก็นอ้ยเป็นการปิดโครงการไดอ้ยา่งน่ารักอีกดว้ย  

 



กจิกรรมในวนัหยุด 

นอกจากการเรียนแลว้นั้น ยงัมีโอกาสไดไ้ปท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ ทั้งในจงัหวดัโอซากา 

และจงัหวดัเกียวโตอีกดว้ย โดยการเดินทางและโปรแกรมต่างๆนั้นไดร่้วมวางแผนกบัรุ่นพี่ท่ีร่วม

โครงการดว้ยกนั ถือเป็นประสบการณ์ท่ีดีมากๆ การเดินทางส่วนมากจะใชร้ถไฟ และ การเดิน โดย

ทางอาจารยเ์ดมิซุ เป็นคนน าเอกสารเก่ียวกบัสายรถไฟมาให ้เป็นตวัช่วยท่ีดีมากๆ ใชต้ลอดการอยูท่ี่

ญ่ีปุ่นเลย และบตัร ICOCA คลา้ยๆกบับตัร Rabbit ของไทย  

 

Week 1 นัมบะ, เทน็เทน็ทาวน์, อเุมดะ 

ยา่นนมับะ เป็นยา่นท่ีดงัมากๆ ถา้ใครไป

โอซากาตอ้งไปยา่นน้ีกนัทุกคน แต่น่าแปลกใจท่ี

ส่วนมากท่ีไปนั้นเป็นชาวต่างชาติมากกว่าท่ีจะเป็น

ชาวญ่ีปุ่น ไดล้องกินอาหารข้ึนช่ือของโอซากาคือ 

ทาโกยากิ และ โอโคโนมิยากิ ซ่ึงรสชาติต่างจากท่ี

ไทย โดยส้ินเชิง ใกล้ๆ กนันั้นเป็นยา่นเทน็เทน็

ทาวน์ จะรวบรวมทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัอนิเมะและมงังะของญ่ีปุ่นถา้ใครเป็นแฟนของอนิเมะญ่ีปุ่นตอ้ง

ไปใหไ้ดเ้ลย  



ยา่นอุเมดะ เป็นยา่นท่ีคนญ่ีปุ่นนิยมไปมากท่ีสุด 

เพราะมีหลายอยา่งรวมอยูใ่นยา่นน้ี คลา้ยๆ แถ สยาม 

central world ของไทยเลยเหตุผลที่ไปเน่ืองจากตอ้งการไป 

Jump Shop เป็น Shop ของทางส านกัพิมพม์งังะช่ือดงัของ

ญ่ีปุ่น เช่นเร่ืองวนัพีช ดรากอ้นบอล เป็นตน้  

   

Week 2 เกยีวโต (วดัฟุชิมอินิาริ, วดัคโิยมซุิ, ย่านกอิน), ปราสาทโอซากา, ตลาดคุโระมง 

คร้ังแรกท่ีเดินทางไปเกียวโตไปวดัฟุชิมิอินาริ ท่ีลงจากสถานีกส็ามารถเดินไปท่ีวดัไดเ้ลย 

ต่อไปเดินทางไปวดัคิโยมิซุ ทั้งสองวดันกัท่องเท่ียวเยอะมาก มีทั้งชาวต่างชาติ และนกัเรียนมธัยม

ของญ่ีปุ่นท่ีมาทศันศึกษากนั ต่อดว้ยการเดินไปยา่นกิอน ท่ีเป็นยา่นของเกอิชา แต่น่าเสียดายท่ีไปเชา้

เกินไปเลยไม่มีโอกาสไดเ้ห็นเกอิชาตวัจริง 



ปราสาทโอซากาก็เป็นอีกท่ีท่ีตอ้งไปเม่ือไปโอซากา ก่อนถึงปราสาทมีสวนสาธารณะท่ีกวา้ง

มากและบรรยากาศก็ดีเช่นกนั ต่อจากปราสาทก็เดินทางไปท่ีตลาดคุโระมง เป็นตลาดของสดท่ีใหญ่ 

มีทั้งอาหารทะเล ผกั ผลไม ้เน้ือใหเ้ลือกทาน  

 

 



Week 3 Osaka Aquarium KAIYUKAN, หอคอยทสึเทงคาคุ, สวนสัตว์เทงโนจิ, เกยีวโต 

(คุระมะ, วดัคิฟุเนะ, อะระชิยะมะ)  

 อีกหน่ึงท่ีน่าเท่ียวของโอซากา พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าไคยคูงั เป็นพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ าท่ีใหญ่มาก 

ไม่ไดมี้เฉพาะสัตวน์ ้ า แต่มีสัตวอ่ื์นๆอยูด่ว้ย ท่ีมีขนาดเน่ืองจากภายในมีฉลามวาฬอยูถึ่งสองตวั

ดว้ยกนั โดยรอบของหอคอยทสึเทงคาคุ จะมีร้านอาหารต่างอยู ่และใกล้ๆ กนันั้นมีสวนสัตวเ์ทงโนจิ 

เป็นสวนสัตวท์อ้งถ่ิน มีสัตวม์ากมาย นก เสือ หมีขั้วโลก สิงโตทะเล คา้งคาว เป็นตน้  

  

 เกียวโตคร้ังท่ีสองไปท่ีวดัคุระมะ มีความเช่ือเร่ืองเทพอีกาของญ่ีปุ่นหรือเทงงุอยู ่โดยการไป

วดัตอ้งเดินข้ึนภเูขาคุระมะข้ึนไป เป็นประสบการณ์ข้ึนเขาคร้ังแรกท่ีดีมาก เพราะอากาศดีเยน็สบาย 

มีจุดแวะพกัตลอดทางการเดินข้ึนและลง เม่ือลงเขามาจะพบกบัวดัคิฟุเนะ วดัอยูข่า้งแม่น ้า

บรรยากาศดีมาก 



 ต่อไปคืออะระชิยะมะ สถานท่ีข้ึนช่ือของท่ีน้ีคือป่าไผ ่แต่ดว้ยเวลาการเดินททางจากคุระมะ

นาน เลยท าใหปิ้ดไปก่อน แต่อีกสถานท่ีท่ีสวยมากของอะระชิยะมะคือ แม่น ้า เป็นแม่น ้ าขนาดใหญ่ 

บรรยากาศดี มีนกัท่องเท่ียวและคนญ่ีปุ่นมานัง่พกัผอ่นบริเวณขา้งแม่น ้าตลอดสาย สวยงามมากๆ  

 

 

 



  


