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สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
Japan-Asia Youth Exchange Program in Science 

(Sakura Science Project by JTECS) 
ระหว่างวันที่ 21 - 27 กมุภาพันธ์ 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 
1. Miraikan Museum of Emerging Science and Innovation 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่แห่งชาติ  (National Museum of Emerging Science) หรือ
พิพิธภัณฑ์ มิไรคัง (Miraikan) เป็นสถานที่จัดแสดงเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ก่อให้เกิดผลงาน
นวัตกรรมใหม่ๆ โดยจัดแสดงแบบสองภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ เช่น นิทรรศการเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม หุ่นยนต์ ASIMO เทคโนโลยีสารสนเทศ ชีววิทยา และการส ารวจอวกาศ เป็นต้น 

หุ่นยนต์ ASIMO 
เป็นหุ่นยนต์ที่พัฒนาแล้ว ผลิตโดยบริษัท HONDA มีการบรรยายพัฒนาการของหุ่นยนต์ ASIMO 

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นไฮไลท์ของที่พิพิธภัณฑ์ก็ว่าได้ มีการแสดงของหุ่น ASIMO ตั้งแต่เดิน วิ่ง 
เตะบอล เต้นร า 

 
 

PARO Robot 
เป็นหุ่นยนต์ส าหรับบ าบัด  มีการตอบสนองต่อการสัมผัสของมนุษย์  
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H-IIA Launch Vehicle 
มีการแสดงเครื่องยนต์ของจรวดที่ชื่อว่า H-IIA ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 เมตร ท าให้

ทราบถึงการท างานของเครื่องยนต์ในจรวด และลักษณะการออกแบบ 
 

 
 

 
สิ่งท่ีได้รับจากการเข้าเยี่ยมชม Miraikan 

1. ได้ทราบเกี่ยวกับความรู้ต่างๆ ของหุ่นยนต์ ASIMO พัฒนาการ รวมทั้งศักยภาพของหุ่นยนต์ 
2. ได้เห็นถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน  
3. ที่  Miraikan เสมือนพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชีววิทยา 

คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ หุ่นยนต์ เทคโนโลยี ฯลฯ มีค าอธิยายที่เข้าใจง่าย มีแบบจ าลองที่สวยงาม
และเข้าใจง่าย 

 
2. Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute (TIRI) 

Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute (TIRI) เป็นบริษัทที่ ท า
ด้านการสนับสนุนด้านงานวิจัยแต่จะเป็นงานวิจัยที่ไม่ใช่นานาชาติ โดยจะแบ่งเป็น 7 หัวข้อ 
1. Technical Assistance  

คือ การให้ค าปรึกษาบริษัทขนาดเล็ก และให้เงินกู้แก่บริษัทโดยจะแบ่งการให้ค าปรึกษาเป็น 2 
แบบ 

1.1 General Support Office 
1.2 Testing Service 
และตอนนี้มีบริษัทที่ให้การช่วยเหลือยู่ประมาณ 500 บริษัท 
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2. Support for Product Development 

คือ จะเป็นการทดสอบมาตรฐานของชิ้นงานจะมีการทดสอบคล้ายๆ กับ Testing Service จะ
แตกต่างกันตรงที่ Equipment sharing service จะเป็นคนของ TIRI เป็นคนทดสอบซึ่งแบบ Testing 
Service จะเป็นคนบริษัทมาทดสอบเอง ตอนนี้มีประมาณ 400 บริษัทที่มาทดลองที่นี ้
3. Research and Development  จะแบ่งเป็น 3 ประเภท 

3.1 Joint Research คือ เป็นการท าวิจัยที่ร่วมกับบริษัทมาท าวิจัยร่วมกัน 
3.2 Basic Research คือ ใช้นักวิจัยของ TIRI ท าวิจัยให้บริษัท 
3.3 Commissioned Research คือ เป็นงานวิจัยที่ทางหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยจะมาจ้างให้ท า
วิจัย 

4. Industrial Human Resource Development 

คือ การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่บริษัทและคนที่เป็นผู้อบรบจะเป็นคนของ TIRI ซึ่งเป็นนักวิจัย และ

อาจารย์มหาวิทยาลัย ใน 1 ปี จะมีคนมาอบรมประมาณ 4000 คน 

 

5. Cooperation and Collaboration for Industry (เป็นแผนที่จะท าในอนาคต) 

Support for Technology Management (เป็นแผนที่จะท าในอนาคต) 

6. Publication of Industrial Information  (เป็นแผนที่จะท าในอนาคต) 

ในตอนนี้ทาง TNI ได้ท า MOU กับทาง TIRI แล้วเป็นการร่วมมือระหว่าง TNI, TIRI และ บริษัทท าวิจัย
ร่วมกัน และ TIRI ได้ท าการเปิดส านักงานท่ีกรุงเทพฯ แล้วเปิดย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน 2558 
 

จากนั้นก็พาไปดูแล็บวิจัย โดยแล็บแรกจะเป็นการทดสอบโคมไฟหน้ารถยนต์ จะทดลอง  
การทดลองที่ 1 จะเป็นการทดลองการทนต่ออุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยด้านล่างจะมีอุณหภูมิ -90 

องศา ด้านบนจะมีอุณหภูมิ 90 องศา 
การทดลองที่ 2 จะทดลองว่าเมื่อมีการสั่นเกิดขึ้น ชิ้นงานจะเป็นยังไง และสามารถแบ่งการสั่นได้เป็น

แบบ คือ  1. การสั่นที่เกิดจากเครื่องยนต์  2. การสั่นที่เกิดจากระบบช่วงล่างของรถยนต์ 
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จากนั้นไปดูแล็บที่ 2  3D printer การสร้างชิ้นงานจาก 3D printer และทดสอบชิ้นงานตามที่
ลูกค้าต้องการ 
 

 
 
 
 

จากนั้นไปดูแล็บที่ 3 การเคลือบผิวจะมีการเคลือบอยู่สองแบบคือ 1. เพ่ือความสวยงาม 2. เพ่ือ
เทคโนโลยี การวิจัยการเคลือบผิวนี้เป็นการวิจัยสารทดแทนที่จะน ามาใช้แทนสารที่มีส่วนผสมอยู่ใน
สารละลาย สารละลายนั้นประกอบไปด้วย นิเกิลเซอร์เฟส, นิเกิลคลอไรด์ และบอริคแอซิดซึ่งตัวบอริค
แอซิดมันเป็นอันตรายต่อร่างกาย 
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จากนั้นพาไปดูหุ่นยนต์ที่สามารถโต้ตอบกับคนได้ หุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่า ชิริน เป็นมัสคอตขง TIRI 

เป็นหุ่นยนต์ที่ท าไว้เพ่ือการน าเสนอสิ่งต่างๆ ตามโปรแกรมที่ป้อนเข้าไป และถ้ามันยืนข้างหลังเรามัน
สามารถบอกได้ว่าคนๆ นั้นมีนิสัยยังไง 

 

 
 

สิ่งท่ีได้รับจากการเข้าเยี่ยมชม TIRI 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ที่นี่ คือ TIRI นั้นเป็นบริษัทวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยต่างๆ ที่รับมาจากลูกค้าและ

สถาบันต่างๆ ที่ TIRI มีเครื่องมือที่ครบครันและมีเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย ทั้งเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน
เครื่องทดสอบความทดทานต่ออุณหภูมิที่แตกต่างกัน และยังมีเครื่อง 3D printer ที่สามารถพิมพ์ชิ้นงานที่
ซับซ้อนได ้และงานวิจัยเทคโนโลยีการเคลือบผิวที่สามารถใช้สารละลายที่ไม่เป็นผิวต่อมนุษย์ได้ 
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
3.  Advanced Industrial Science and Technology (AIST) 

AIST เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติอุตสาหกรรมขั้นสูงและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กร
ด้านการวิจัยสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น  มุ่งเน้นไปที่การสร้างและการปฏิบัติส านึกของ
เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมญี่ปุ่นและสังคม และแก้ไขช่องว่างระหว่างนวัตกรรมเทคโนโลยี
และการค้า AIST สร้างเครือข่ายทั่วโลกโดย เช่น การลงนาม MOU ความร่วมมือการวิจัยที่ครอบคลุมกับ 
30 สถาบันการวิจัยส าคัญทั่วโลก 
ตัวอย่างงานวิจัยของ AIST 
 

 
 

การวิจัยเกี่ยวกับการตอบสนองของรถยนต์ เป็นการจ าลองสถาณการณ์ในการขับขี่ทั่วไป โดยให้
รถยนต์อยู่กับที่ แต่จ าลองสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีจะเกิดทั้งเสียงลม เสียงยาง รวมไปถึง แรงสั่นสะเทือน
จากพ้ืนถนน เพ่ือให้เสมือนจริงมากที่สุด จุดประสงค์ของการวิจัยนี้เพ่ือต้องการให้รถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้
เหมือนกับมนุษย ์เพ่ือการขับขี่ที่สะดวกปลอดภัยในอนาคต  
 
สิ่งท่ีได้รับจากการเข้าเยี่ยมชม AIST 

AIST ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็นอย่างมาก สามารถสร้างเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือ
ลดความเสี่ยง และแนวคิดใหม่ๆ ที่ท าให้การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
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4. Association for Technological Excellence Promoting Innovative Advances (TEPIA) 
TEPIA คือ พิพิธภัณฑ์ของเทคโนโลยี ที่รวบรวมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นซึ่งแบ่งออกเป็น 3 

ห้องใหญ่ๆ โดยส่วนจัดแสดงแบ่งออกเป็น 
-  ห้องโถงการจัดแสดงหลัก 

 

      
 

-  สุขภาพและการแพทย์ (Health & Medical care) 
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             การบริหารพลังงานในประเทศญี่ปุน่                       วางแผนการใช้ชีวติของผู้สูงอายุในอนาคต 

 
 

               
 

      ชุดที่ท าจากเส้นใย DNA ของเมฆ   การจ าลองการออกแบบป้องกันการสั่นจากแผ่นดินไหว 
 

   
 

เทคโนโลยีการเลือกเสื้อผ้าโดยสามารถเปลี่ยนสีเสื้อได้จากเสื้อที่ลองเพียงตัวเดียว 

 

 



9 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
5. Japan Institute of Design Promotion (JDP) 

เป็นบริษัทออกแบบอันดับ 1 ของญี่ปุ่น ซึ่งออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ 
มากมาย รวมทั้งออกแบบทั้งภายในและภายนอกของรถยนต์ด้วย ลักษณะการออกแบบของบริษัทนั้น
สามารถแบ่งออกเป็นหลักๆ ได้ 3 แบบ ได้แก่ 
1) การออกแบบสินค้าในอุตสาหกรรม 

ทางบริษัทได้มีการส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวด Good Design Award ซึ่งรางวัลนี้ได้มีการจัดตั้งมา
ตั้งแต่ปี 1957 และทางบริษัทเองก็มีชิ้นงานที่ได้รับรางวัลมากว่า 42,000 ชิ้นตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทมา และ
ทุกๆ ปี จะมีบริษัทต่างๆ กว่า 3,000 บริษัททั่วโลกที่ได้ส่งชิ้นงานเข้าประกวด Good Design Award โดย
ที่สิ่งที่ส่งเข้าประกวดนั้นไม่ใช่เพียงแค่สิ่งของเท่านั้น แต่รวมทั้งการบริการก็สามารถส่งเข้าประกวดได้ด้วย
เช่นกัน ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินผลงานว่าผลงานใดจะได้รับรางวัลนั้นไม่ได้พิจารณาจากความสวยงาม
เพียงอย่างเดียว แต่มีการพิจารณาจากความคิดด้วยว่าสามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ และใช้งานได้
ง่ายด้วยหรือไม่ 

ตัวอย่างการออกแบบจากบริษัทของ JDP 
เนื่องจากในประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีขวดน้ าที่สามารถ
พิจารณาจากโลโก้แล้ วทราบได้ว่ าเป็นขวด
น้ าเปล่า ทางบริษัทจึงได้ท าการออกแบบลาย
เหล่านี้ขึ้นเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ง่ายว่า
ขวดน้ าเหล่านี้บรรจุน้ าเปล่าเอาไว้  

 
 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
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2) เป็นที่ปรึกษาในด้านการออกแบบให้กับบริษัทต่าง ๆ 
3) Design Network / Web Design 

ปัจจุบันได้มีสถาบันเพ่ือสอนการ Design Network / Web Design โดยเฉพาะ ซึ่งสถาบันเหล่านี้
จะมีทั้งเป็นโรงเรียนเฉพาะ, มหาวิทยาลัย หรือสถาบันนานาชาติ ซึ่งทางบริษัทเองก็ได้มีการจัดสอนให้กับ
ชาวต่างชาติผ่าน VDO conference ด้วย 
  
Good Design ของญี่ปุ่น     Good Design ของไทย 

                      
 
 
Good Design ของอินเดีย    Good Design ของสิงคโปร์ 

     
 
และในอนาคตทาง JDP ได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องการจะให้มีสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 
สิ่งท่ีได้รับจากการเยี่ยมชม JDP 
1) ท าให้ทราบถึงวิธีการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่ไม่เพียงแค่สวยงามแต่ต้องเข้าใจ และใช้

งานง่ายอีกด้วย 
2) ท าให้ทราบถึงมาตรฐาน และเกณฑ์ในการตัดสินผลิตภัณฑ์ในการรับมาตรฐานจากประเทศต่างๆ 
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6. Japan Automobile Research Institute (JARI) 
JARI หรือสถาบันวิจัยยานยนต์แห่งชาติญี่ปุ่น เป็นสถาบันวิจัยที่ถูกสร้างขึ้นมาส าหรับทดสอบและ

ท าการวิจัยเกี่ยวกับรถยนต์  รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น เพ่ือ
ประสิทธิภาพการวิจัยที่มากขึ้น JARI จึงได้ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพ่ือวิจัยและส่งเสริมเพ่ือ
พัฒนายานยนต์ในอนาคต 
ส่วนหนึ่งงานวิจัยของ JARI 
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

1. Low - Carbon Technology for Diesel Vehicles 

เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดีเซล JARI จะศึกษาเกี่ยวกับการเผาไหม้และการฉีด
เชื้อเพลิงเข้าไปในเครื่องยนต์ เพ่ือให้เกิดคาร์บอนที่น้อยที่สุด 
 

 
 

2. Fuel and Engine Oil 

JARI มีหน้าที่ในการทดสอบและพัฒนาเชื้อเพลิงใหม่ๆ ที่จะสามารถน ามาใช้ได้ในอนาคตรวมถึง
ศึกษาถึงเรื่องผลกระทบของไอเสีย และความประหยัดของเชื้อเพลิงนั้นๆ ด้วย รวมถึงมลภาวะที่เกิดจาก
เชื้อเพลิงแบบต่างๆ 
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ด้านความปลอดภัย 
1. Analysis of Traffic Accidents 

JARI วิเคราะห์ข้อมูลการขับรถและบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เก็บรวบรวมโดยองค์กรอ่ืน ๆ 
เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือสร้างมาตรฐานความปลอดภัยหรือระบบที่จ าเป็นแก่
ยานยนต์ และพัฒนาระบบเตือนภัยจากอุบัติเหตุแก่รถยนต์อีกด้วย 

 

 
 

2. Biomechanical research 

JARI สร้างโปรแกรมส าหรับจ าลองร่างกายของมนุษย์ขึ้นมา เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากการชน ไม่ว่าจะเป็นของผู้ขับขี่ หรือผู้ที่ถูกชนก็ตาม จากการศึกษาจากตัวอย่างจะจ าลองอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นบริเวณศีรษะ ว่าจะได้รับผลกระทบแค่ไหนจากอุบัติเหตุ รวมถึงผลกระทบกับสมองหลังจาก
อุบัติเหตุอีกด้วย 
 

 
 

IT & Electronics 
1. Autonomous driving technologies 

JARI วิจัยและพัฒนาระบบ Autonomous driving หรือ รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยของภาคการขนส่ง JARI มีหน้าที่เป็นคนกลางในการร่วมมือกับ 15 
องค์กรต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาลและภาคการศึกษา จึงท าโครงการนี้ประสบความส าเร็จ คือ
เทคโนโลยีส าหรับรถบรรทุก คือ รถบรรทุกแต่ละคันที่ขับห่างกันเป็นระยะห่าง 4 เมตร และทุกคันขับด้วย
ความเร็ว 80 km/hr 
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สนามทดสอบของ JARI 
เพ่ือที่จะพัฒนายานยนต์ให้มีประสิทธิภาพที่สูง จึงต้องน ารถยนต์ มาวิ่งเพ่ือทดสอบ การ

สั่นสะเทือน, เบรก, Aerodynamic และความเร็ว JARI มีการทดสอบประสิทธิภาพแบบพิเศษมากมาย
หลายอย่าง จึงสร้างสนามทดสอบระดับโลก ที่มีความยาวของสนามทดสองคือ 5500 เมตร เดิมทีสนาม
ทดสอบเดิมถูกสร้างขึ้นที่เมือง Tsukuba ถูกสร้างอยู่รอบๆ สถาบันวิจัย แต่เนื่องจากการที่มีรถไฟด่วน
พิเศษ Tsukuba Express ขึ้น ซึ่งมีเส้นทางผ่านสนามทดสอบเดิม ท าให้ต้องย้ายมาสร้างสนามทดสอบแห่ง
ใหม่ที่  Shirosato Test Center ในปี 2005 
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วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
7. Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology 

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยท่าน Sakichi และ Kiichiro Toyota สองพ่อลูกเริ่มแรกผลิตเครื่องเพ่ือ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเปลี่ยนมาผลิตรถยนต์เมื่อปี 1931 

พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ ได้แสดงถึงการพัฒนาของ TOYOTA ที่ไม่ได้เริ่มจากรถยนต์ แต่เริ่มต้นขึ้นจาก
การท าเครื่องจักรทอผ้า แล้วได้พัฒนาเครื่องจักรมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน และระหว่างพัฒนาเครื่องจักรทอ
ผ้า โดยนาย Kiichiro Toyoda เป็นผู้ก่อตั้ง 

Textile Machinery 
เป็นเครื่องทอผ้าแบบวงกลม ออกแบบและพัฒนาโดย Sakichi Toyata ปี 1906 มีลักษณะการ

ทอเป็นสามมิติ ท าให้มันสามารถทอได้อย่างรวดเร็ว 
 

 
 

  
 

มีการแสดงเครื่องมืออุปกรณ์ทอผ้าในยุคก่อนๆ พร้อมแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องมือทอผ้า 
และสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ทอผ้า รวมทั้งวิวัฒนาการของเครื่องทอผ้าธรรมดา สู่เครื่องจักรทอผ้า อาทิมี
การใช้พลังงานจากกังหันน้ า เครื่องจักรไอน้ า ฯลฯ 
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มีการแสดงถึงขั้นตอนการสร้างรถยนต์ในสมัยก่อนที่ท าทุกอย่างด้วยงานฝีมือ ตั้งแต่ตัด ดัด กลึง 
หล่อ พับ ประกอบ เชื่อม วัดขนาดกับโครงไม้จนกระทั่งถึงการท าเป็นโครงเหล็ก และประกอบออกมาจน
ได้ตัวถังรถที่สวยงาม ประณีต 
 

   
 

   
 
 

สิ่งท่ีได้จากการเยี่ยมชม Toyota museum 
1. ได้ทราบวิวัฒนาการของรถยนต์ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน 
2. ลักษณะกระบวนการผลิตในอดีต ที่ทุกอยากท าจากงานฝีมือ  
3. ทราบถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการประกอบตัวโครงรถข้ึนมา 
4. เห็นถึงต้นก าลังในแต่ละยุคท่ีท ามาปรับปรุงพัฒนาใช้ในอุตสาหกรรม เช่น จากมือเป็นเครื่องจักรไอน้ า 
5. ทราบถึงหลักการออกแบบ หลัก Machine Design เบื้องต้น 
6. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทาง TOYOTA ได้พัฒนามาและยังเป็นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย และยังค านึงถึงการใช้พลังงานทางเลือกให้มีปะสิทธิภาพมากที่สุด
เพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 
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วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
8. Denso Gallery 

บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 เดือน 2 โดยบริษัท Denso จะมียอดขายที่แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
1. ยอดขายที่เป็นอะไหล่รถยนต์ จะอยู่ที่ประมาณ 95% 
2. ยอดขายที่ไม่ใช่อะไหล่รถยนต์ จะอยู่ที่ประมาณ 5%  

บริษัท Denso แบ่งการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1. Environment (สิ่งแวดล้อม) เป็นจ าพวก Engine ของรถยนต์ 
2. Safety จะพัฒนาเกี่ยวกับ sensor เป็นหลัก 
3. Comfort (ความสะดวกสบายในการขับขี่) จ าพวก Air, Heater ของรถยนต์ 
4. Convenience (ความสะดวกสบายในการใช้งาน) 
 Smart key บริษัท Denso เป็นบริษัทแรกที่คิดค้นข้ึน 
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ก าหนดการและการเดินทาง 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 22.45 น. ในเวลาประเทศไทย 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงสนามบิน Haneda เวลา 06.30 น. ในเวลาประเทศญี่ปุ่น จากนั้น เวลา 

07.45 ออกเดินทางไปฝากของไว้ที่ โรงแรม Resol Ikebukuro (Tokyo) และเดินทางไปเยี่ยมชม 
2 ที่ คือ Miraikan และ TIRI แล้วกลับมา check in เข้าพักโรงแรม 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ออกเดินทางไปเยี่ยมชม 2 ที่ คือ ช่วงเช้าไปที่ AIST (Tsukuba) ช่วงบ่ายไปที ่
TEPIA 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ออกเดินทางไปเยี่ยมชม 2 ที่ คือ ช่วงเช้าไปที ่JDP ช่วงบ่ายไปที ่JARI 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 check out ออกโรงแรม Resol Ikebukuro (Tokyo) และออกเดินทางไป 

Nagoya โดย Shinkansen ถึง Nagoya เวลาประมาณ 13.12 น. ไปฝากของที่ตู้ฝากหยอด
เหรียญ หลังจากนั้นไปเยี่ยมชม Toyota museum เวลา 17.30 น. เข้า Check in เพ่ือพักที่
โรงแรม Meitetsu Inn Kariya (Nagoya) 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ออกเดินทางไปเยี่ยมชม Denso gallery เวลาประมาณ 10.00-11.00 น. 
กลับมารับประทานอาหารเที่ยง และท าพิธีปิดโครงการที่โรงแรม 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ออกเดินทางจากสนามบิน Chubu เพ่ือไปต่อเครื่องที่สนามบิน Haneda และ
เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ เวลาประมาณ 16.30 น. (เวลาประเทศไทย) 
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ภาพผู้เข้าร่วมโครงการ (บางส่วน) 
 

 
 

เยี่ยมชมสถาบันวิจัย AIST 
 
 

 
 

เยี่ยมชมสถาบันวิจัย JARI 
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เยี่ยมชม Toyota museum 
 
 

 
 

สนามทดสอบเก่าของสถาบันวิจัยยานยนต์ญี่ปุ่น (JARI) 
 


