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10 Days In OSAKA, Japan.
1st day:
วันแรกเป็ นวันเดินทางไปญี่ปุ่นสาหรับผมที่ไม่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นมาก่อนนั้นค่อนข้างประหลาดที่ไม่
ค่อยมี ความตื่ นเต้นมากสั ก เท่ า ไหร่ โดยการเดิ นทางในครั้ งนี้ พ วกเราทั้ง 11 คนได้นั่งเครื่ องบิ นสายการบิ น
Cathay Pacific โดยไปนัง่ จาก สนามบินสุ วรรณภูมิ - ฮ่องกง และ ฮ่องกง – โอซากา โดยไปเปลี่ยนเครื่ อง
ที่ฮ่องกง การเดินทางในวันแรกนั้นเครื่ องบินไฟลท์จาก ฮ่องกง - โอซากา มีการดีเลย์ประมาณ 1 ชัว่ โมง ระหว่าง
เดินทางจาก ฮ่องกง – โอซากา ในช่วงระยะเวลาที่ใกล้จะถึงสนามบินคันไซนั้น เครื่ องบินได้หลุมอากาศค่อนข้าง
แรงและถี่มาเนื่ องจากพายุ แต่พวกเราก็สามารถลงจอดที่สนามบินคันไซได้อย่างปลอดภัย หลังจากพวกเราลง
จอดที่สนามบินและเดินทางไปยังที่พกั ได้ไม่ถึง 1 ชัว่ โมง ก็มีพายุเข้าแบบที่ผมไม่เคยประสบพบเจอในประเทศ
ไทยมาก่อนทาให้ผมคิดได้วา่ พวกเราโชคดีแค่ไหนกันนะที่สามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยโดยมี ซากะเซนเซย์
คุณซางากุจิ พี่ยแู ละคุณเหลียงมาต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สนามบิน หลังจากที่ผมเดินทางมายังที่พกั เก็บของเข้าห้อง
จึงเดิ นออกไปสารวจสภาพแวดล้อมรอบ ๆ โรงแรมแต่ทว่าในวันนั้นพายุก็ได้พดั เข้าอย่างรุ นแรงทาให้ผมไม่
สามารถเดินไปไหนได้ไกลทาได้เพียงแค่เข้า Family mart แล้วรี บเดินทางกลับโรงแรม โดยใน Family
mart มีอาหาร, เครื่ องดื่มและขนมหลากหลายมาก

2nd day:
เช้าวันที่ สองในโอซากา วันนี้ ผมตื่ นค่อนข้างเช้ากว่าปกติ เนื่ องจากมี แผนกับรุ่ นน้องว่าหลังจากทาน
อาหารเช้าเสร็ จจะเดินไปสารวจรอบ ๆ โรงแรมโดยผมตื่นและทานอาหารเช้าเสร็ จเวลา 6.00 น. และ 7.30 น.
ตามลาดับ โดยอาหารเช้ามื้อแรกในโอซากานั้นเป็ นอาหารเช้าที่ผมค่อนข้างคุน้ เคยเนื่ องจากเคยทานที่ประเทศ
ไทยมาก่อน หลังจากทานอาหารเช้าเสร็ จผมกับรุ่ นน้องก็ไปเดินเล่นรอบโรงแรมใช้เวลาประมาณ 30 – 45 นาที
เดินไปเรื่ อย ๆ ชมบรรยากาศชมวิวในเมืองโอซากะ ระหว่างเดินเล่นไปคุยไปรุ่ นน้องก็ถามผมว่าที่นี่ขนาดเมื่อคืน
ฝนตกหนักมากแต่ไม่มีน้ าขังแม้แต่นิดเดียวบนถนนราวกับว่าเมื่อคืนไม่ได้เกิดเหตุการณ์พายุเข้าแต่อย่างใด ขณะ
เดิ นเล่ นผมก็ได้สังเกตว่าบ้านเมื องเขาไม่มีเสาไฟฟ้ าและขยะแม้แต่นิดเดี ยวทาให้ผมรู ้ สึกว่าถ้าสภาพแวดล้อม
แบบนี้ เกิดขึ้นได้ที่ประเทศไทยบ้างคงจะดีไม่นอ้ ย อีกทั้งยังมีตูก้ ดน้ าตลอดระยะทางเดินโดยประมาณ 100 เมตร
จะเจอตูก้ ดน้ าสักครั้ง หลังจากเราเดินเล่นเสร็ จก็กลับมายังโรงแรมเพื่อเตรี ยมตัวเดินทางไปยัง OPU (Osaka
Prefecture University) โดยเราขึ้นรถบัสไปยัง OPU ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 – 30 นาทีโดยรถบัส
ที่นนั่ มีตารางการเดินทางบอกว่ารถจะออกจากสถานีเวลาไหนซึ่ งผมก็หวังว่าอยากให้ประเทศไทยมีตารางแบบนี้
เช่นกัน ในการขึ้นรถบัสที่นี่น้ นั มีค่าใช้จ่ายด้วยกัน 2 แบบคือ 1. ใช้บตั ร 2. จ่ายเงินสด ซึ่ งการจ่ายเงินด้วยบัตรนั้น
เป็ นอะไรที่สะดวกสบายมากแถมยังมี การบอกอีกด้วยว่าจานวนเงิ นที่เหลื อและต้องจ่ายในการเดิ นทางมีราคา
เท่าไหร่
หลังจากที่เราเดินทางมาถึ ง OPU มีคุณซางากุจิ คุณเหลี ยงและพี่ยูมาต้อนรับโดยบรรยากาศรอบ ๆ
OPU นั้นสงบสุ ขและยังมีโรงเรี ยนอีกด้วยซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนประถมหรื อมัธยมนั้นตัวผมเองก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่
ภายในมหาลัยให้ความรู ้สึกสะอาดวิวสวย มีตน้ ไม้ให้ความร่ มรื่ น แต่ทว่าเนื่องจากทางมหาลัยอยูใ่ นช่วงปิ ดเทอม
ทาให้ผมไม่ค่อยเจอนักศึ กษามากสักเท่าไหร่ หลังจากที่ ผมเดิ นทางมาถึ งห้องเรี ยนซากะเซนเซย์ก็ได้แนะนา
เกี่ ยวกับตนเอง มหาลัย งานวิจยั รายละเอียดการแลกเปลี่ ยน การเตรี ยมตัวพรี เซนและคนที่จะมาดูแลพวกเรา
ตลอดทริ ปการเดิ นทางในครั้งนี้ โดยหลังจากซากะเซนเซย์แนะนาตัวเสร็ จ ดร.ประจักษ์ก็ทาการแนะนาตัวเอง
งานวิจยั และมหาลัย TNI ของพวกเรา พอดร.ประจักษ์แนะนามหาลัยเสร็ จก็ถึงเวลาของพวกผมที่จะแนะนา
ตัวเอง งานที่สนใจ งานที่ทา เป็ นต้น แต่ทว่าเนื่ องจากเวลามีไม่พอทาให้พวกผมทั้ง 10 คนไม่สามารถแนะนา
ตัวเองได้หมดเนื่ องจากต้องพักเบรคไปทานข้าวเที่ยงและเตรี ยมตัวเดินทางไปยังฟาร์ มผักกาดต่อ โดยอาหารมื้อ
เที่ยงนั้นทางซากะเซนเซย์เป็ นเลือกร้านให้เป็ นร้านอาหารที่มีเมนูไม่มากสักเท่าไหร่ แต่รสชาติอาหารของเขานั้น
ถื อว่าอร่ อยมาก ในช่ วงบ่ายพวกเราเดิ นทางไปยังฟาร์ มผักกาดโดยในฟาร์ มผักนั้นการบรรยายของเขาจะเป็ น
ภาษาญี่ปุ่นซึ่ งตัวผมเองภาษาญี่ปุ่นนั้นไม่แข็งแรงมากสักเท่าไหร่ ทาให้ไม่ค่อยเข้าใจแต่โชคดีที่วา่ มีรุ่นน้องคนนึ ง
สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้และรับหน้าที่แปลภาษาให้ โดยการท าฟาร์ มผักของเขานั้นใช้งบ 100 ล้านเยนซึ่ ง
ค่อนข้างสู งมาก โดยวัตถุ ดิบทุกอย่างที่ใช้ในการทาฟาร์ มนั้นจะมี วฏั จักรเป็ นวงกลมคื อไม่มีการใช้โดยเปล่ า
ประโยชน์โดยน้ าที่นามารดผักนั้นจะไม่ได้ถูกนาไปทิ้งแต่จะนามาเลี้ยงปลาแทน ในช่วงบ่ายเย็นวันนั้นซากะเซน
เซย์ก็นะพวกเราไปพบกับอธิการบดี Tsuji Hiroshi ซึ่ งท่านก็ให้การต้อนรับพวกผมเป็ นอย่างดี วันแรกผ่าน
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พ้นไปอย่า งรวดเร็ วในที่ สุ ด ก็ ถึ ง เวลาหัว ค่ า โดยซากะเซนเซย์ก็ นาจัดปาร์ ต้ ี ต้อนรั บ พวกเราไปโดยปาร์ ต้ ี ก็ มี
นักศึกษาจากแลป อ.ท่านต่าง ๆ มาร่ วมด้วย

3rd day:
วันที่ส ามพวกเราเดิ นทางไปยัง I-site numba เพื่อเรี ย นรู้ KJ Method ซึ่ ง KJ Method
เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจมาก โดยซากะเซนเซย์ได้แบ่งพวกผมเป็ น 2 กลุ่มในการทากิจกรรมในครั้งนี้ ตอนเที่ยงหลังจาก
ที่พวกเราทากิ จกรรมในช่ วงเช้าเสร็ จสิ้ น ซากะเซนเซย์ก็นาทางพวกเราเดิ นทางไปยัง Shinsaibashi เป็ น
ย่านร้านอาหารและร้านขายของที่โด่งดังมากในโอซากะโดยป้ ายกูลิโกะที่โด่งดังมากก็อยูแ่ ถวนั้นเช่นกัน อาหาร
มื้อเที่ ยงนั้นซากะเซนเซย์มีความตั้งใจจะนาพวกเราไปทานทาโกะยากิ ซ่ ึ งเป็ นของขึ้ นชื่ อของโอซากะแต่ทว่า
เนื่ องจากจานวนคนมีเยอะเกินไปพวกผมจึงได้แบ่งเป็ น 2 กลุ่มโดยกลุ่มแรกทานทาโกะยากิ กลุ่มสองทานโอโค
โนะมิยากิแทนโดยตัวผมนั้นได้เลือกไปทานโอโคโนะมิยากิซ่ ึ งเป็ นอาหารขึ้นชื่อของโอซากะเช่นกันโดยมีคุณเห
ลี ยงและพี่ยูเป็ นคนนาพาไป รสชาติ ของโอโคโนะมิ ยากิ น้ นั ถื อว่าสมแล้วที่ เป็ นอาหารขึ้ นชื่ อผมชอบมากจน
อยากจะสัง่ แต่เนื่องจากเวลาไม่อานวยจึงต้องออกจากร้านไปอย่างน่าเสี ยดาย ในช่วงบ่ายพวกผมได้เดินทางไปยัง
Osaka science museum เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากเนื่ องจากสามารถอธิ บายวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
ยาก ๆ ให้เด็กเล็กหรื อคนที่ไม่มีความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ เข้าใจได้อย่างง่ายดายซึ่ งผมก็หวังอีกเช่นกันว่าอยากให้มี
พิพิธภัณฑ์แบบนี้ ในประเทศไทยส่ งเสริ มความรู ้เด็ก ๆ ให้มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ มากขึ้น โชคร้ายอีก
เช่นเคยเนื่ องจากเวลาไม่เพียงพอให้พวกผมได้เดินสารวจทัว่ พิพิธภัณฑ์จึงทาให้ตอ้ งออกจากพิพิธภัณฑ์อย่างน่ า
เสี ยดาย
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4th day:
วันนี้ ซากะเซนเซย์พาพวกผมไปยังเมืองเกียวโตเพื่อไปชมวัดเบียวโดอินและศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ซ่ ึ งเป็ น
วัฒนธรรมเก่าแก่ พ้ืนเมื องของชาวญี่ ปุ่นโดยในวัดเบียวโดอิ นนั้นจะอยู่ในเหรี ยญ 10 เยนอีกด้วยซึ่ งวัดมีความ
สวยงามมากโดยที่ผมไม่สามารถบรรยายได้ มื้อเที่ยงซากะเซนเซย์พาเราไปทานอาหารพื้นเมืองแบบญี่ปุ่นดังเดิ้ม
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผัก อาหารที่ความแปลกใหม่ซ่ ึ งผมไม่เคยได้ทานมาก่อนจึงไม่ค่อยคุน้ ชินกับอาหารนี้สักเท่าไหร่
นัก แต่ ม ัน กลับ ลงตัว อย่า งน่ า ประหลาด หลัง จากมื้ อ เที่ ย งพวกผมมี เ วลานิ ด หน่ อ ยในการเดิ น เล่ น จึ ง ไปซื้ อ
ไอศกรี มมัทฉะและชามัทฉะมาทานแต่น่าเสี ยดายอีกแล้วที่เวลาไม่พอจะดูพิธีชงชาเนื่องจากเราต้องเดินทางไปยัง
ศาลเจ้าจิ้งจอก ที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ น้ นั ตั้งอยูบ่ นภูเขาโดยระหว่างทางในการเดินทางขึ้นไปยังภูเขานั้นจะมีประตู
โทริ อิสีส้มตั้งอยูร่ ะหว่างทางเดิน มันช่างเป็ นภาพที่สวยงามมากอีกทั้งยังมีบรรยากาศที่อบอุ่น ลมพัดเย็น ๆ ทาให้
ผมไม่อยากออกจากที่นี่เลย พวกผมไม่ได้เดิ นทางขึ้นไปยังบนจุดสู งสุ ดของศาลเจ้าเนื่ องจากมีเวลาไม่เพียงพอ
และได้ลงจากศาลเจ้ามาเพื่อเลือกซื้ อของฝาก เครื่ องราง โดยซากะเซนเซย์ได้ซ้ื อเครื่ องรางเกี่ยวกับด้านการศึกษา
ให้พวกผมด้วย โดยการเดินทางกลับจากศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ซากะเซนเซย์มาส่ งพวกเราที่อุเมดะซึ่ งเป็ นย่านช็อป
ปิ้ งอี ก แห่ ง ในโอซากะโดยพวกผมได้แ บ่ ง เป็ นกลุ่ ม 3 คนโดยกลุ่ ม ผมมี 4 คนได้แ ยกเดิ น ทางไปซื้ อ ของที่
Shinsaibashi โดยมื้อเย็นได้เข้าไปทานอาหารที่ ร้านราเม็งข้อสอบ Ichiran ramen ซึ่ งเป็ นราเม็งที่
อร่ อยมาก
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5th day:
วัน ที่ 5 วัน นี้ เป็ นวัน แห่ ง การ workshop อย่ า งแท้ จ ริ งเกี่ ย วกั บ เรื่ อง SiMS (Systeminspried Leaders in Material Science)จากซาไกเซนเซย์ เรื่ องนี้ ค่อนข้างเป็ นเรื่ องแปลกใหม่
สาหรับผมเลยที่ดีแต่ดว้ ยความที่มนั ค่อนข้างคล้ายกับวิชา System Analyst ทาให้ผมเข้าใจคอนเซ็ปของ
SiMS ได้เป็ นอย่างดีโดยกิจกรรมในวันนี้ ได้แบ่งพวกเราออกเป็ น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีคนญี่ปุ่น 1 คนมา
นัง่ ทากิจกรรมด้วยโดยคนญี่ปุ่นที่มาเข้าร่ วมอยูก่ ลุ่มผมนั้นจบ ป.ตรี มาจากสาขาฟิ สิ กส์ ควอนตัมซึ่ งเป็ นสาขาที่
ผมไม่ค่อยเห็นได้บ่อยนัก

6th day:
เช้าวันที่ 6 บรรยากาศยังคงสดใสและงดงามเหมือนเดิ ม วันนี้ พวกเราไปเยี่ยมชมแลป 2 แลปของทาง
OPU และมีกิจกรรม workshop ในตอนบ่าย โดยแลป 2 แลปที่พวกเราไปเยี่ยมชมนั้น แลปแรกคือแลป
ของเซตะเซนเซย์โดยเป็ นแลปที่ทาเกี่ยวกับพวก NLP (Natural Languages Processing) ซึ่ งเราก็
ได้พบเพื่อนชาวแอฟริ กนั ชื่ อ Emmanuel เขาเป็ นคนที่ค่อนข้างกระตือรื อร้ นเลยทีเดี ยวแถมเขายังสามารถ
พูดได้ 6 ภาษาอีกสุ ดยอดไปเลยนะ หลังจากเยี่ยมชมแลปจากเซตะเซนเซย์เสร็ จแล้ว พวกเราก็ไปเยี่ยมชมแลป
ของนากาชิ ม าเซนเซย์ซ่ ึ งเป็ นแลปที่ เ กี่ ย วกับ A.I. น่ า สนใจมาก โดยแลปนี้ ได้ ท าการลงแข่ ง รายการ
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Robotcup ได้ร างวัล ชนะเลิ ศ แชมป์ โลกอี ก ด้ว ยสุ ดยอดจริ ง ๆ ในตอนบ่ า ยวันนั้น พวกเราก็ ไ ด้เ ข้า ร่ ว ม
กิจกรรมจากทาง Tadashi Hirose เซนเซย์ซ่ ึงเขาเคยทางานที่ซิลิคอนวัลเลย์ดว้ ย กิจกรรมในครั้งนี้ พวกเรา
แบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม ท ากิ จ กรรมเรื่ อ ง Innovative process โดยกิ จ กรรมจะเป็ นในลัก ษณะให้ เ ราคิ ด
นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาจากความคิดแต่ละคนเป็ นกิจกรรมที่ค่อนข้างสนุกและได้เรี ยนรู ้อะไรใหม่ ๆ หลายอย่าง
โดยหลัง จากท าการคิ ด ค้น เสร็ จ ก็ ไ ด้ท าการเสนอและให้ อี ก กลุ่ ม ค่ อ ยถามข้อ สงสั ย ในแต่ ล ะอย่ า งอี ก ทั้ง
Tadashi Hirose เซนเซย์ยงั แนะนาจุดบอดหรื อจุดที่ยงั สามารถพัฒนาให้พวกเราได้เปิ ดมุมมองใหม่ ๆ อีก
ด้วย

7th day:
วันที่ 7 กิจกรรมในช่ วงเช้าวันนี้ คือการไปเยี่ยมชมบริ ษทั NEC ในช่วงบ่ายซากะเซนเซย์ได้นาพาพวก
เราไปยังปราสาทโอซากะที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังมาก โดยกว่าพวกเราจะไปถึ งปราสาทก็ใช้เวลาประมาณ 20 – 40
นาที ใ นการเดิ น ทางจากสถานี ร ถไฟ บรรยากาศในปราสาทโอซากะถื อ ว่ า สุ ด ยอดมาก โดยผมชื่ น ชอบ
ประวัติศาสตร์ ในสมัยยุคเอโดะแล้วด้วยทาให้มีความสนใจเป็ นอย่างมากเพราะฮิเดโยชิซ่ ึ งเป็ นขุนพลสาคัญของ
โอดะ โนบุนากะได้เป็ นผูส้ ร้างปราสาทหลังนี้
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8th day:
เช้าวันที่ 8 ซากะเซนเซย์ได้นาทางพวกเราไปยัง Grand Front Osaka ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่มีความ
หลากหลายมากโดยมีท้ งั Café, Community หรื อแม้กระทัง่ บริ ษทั เล็ก ๆ ก็อยูใ่ นที่นี่เช่นกัน โดยมีไกด์นา
ทางคุณนากาอิซ่ ึ งจบมาจาก USA พูดภาษาอังกฤษชัดมาก หลังจากนั้นซากะเซนเซย์นาพวกเรากลับมายังที่ Isite numba อีกครั้งและได้แนะนาห้องสมุดที่นี่โดยการจะสมัครสมาชิกนั้นเพียงแค่บริ จาคหนังสื อ 1 เล่มก็
จะได้เป็ นสมาชิ กที่ห้องสมุดนี้ แล้ว ต่อจากนั้นซากะเซนเซย์ก็พาพวกเรากลับมาที่ ห้องเพื่อที่ จะทารายงานพรี
เซนท์ครั้งสุ ดท้าย

9th day:
เช้าวันที่ 9 แล้วสิ นะผมยังไม่อยากกลับประเทศไทยเลยเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ วยิ่งนัก เช้าวันนี้พวก
ผมตื่นเช้าเป็ นพิเศษเพื่อเตรี ยมตัวพรี เซนท์งานให้กบั ซากะเซนเซย์ ในช่ วงบ่ายเป็ นเวลาว่างพวกผม 5 คนก็ได้
เดินทางไปยัง Shinsaibashi อีกครั้งเพื่อซื้ อของฝากต่าง ๆ ให้กบั ครอบครัว เพื่อน อาจารย์ ในช่วงค่าของ
วันนี้ มีปาร์ ต้ ีเลี้ยงส่ ง โดยปาร์ ต้ ีสนุ กมากพวกเราเริ่ มคุยกัน รู ้ จกั กันมากขึ้น โดยที่พวกผมไม่รู้ตวั เวลาของปาร์ ต้ ีก็
จบลงช่างเป็ นวันที่ผา่ นพ้นไปอย่างรวดเร็ วเลยสิ นะ
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10th day:
เช้าวันสุ ดท้ายผมตื่นมาเวลาประมาณ 6 โมงเช้าได้ยินเสี ยงฟ้ าผ่า ฝนตกหนักมากจนอดคิดไม่ได้วา่ จะได้
กลับรึ เปล่านะ แต่สุดท้ายก่อนพวกเราบินได้ 1 ชัว่ โมงฟ้ าก็เปิ ดให้พวกเราบินกลับได้ช่างโชคดี ท้ งั ขามาและขา
กลับเลยจริ ง ๆ โดยไปเปลี่ยนเครื่ องบินที่ฮ่องกงอีกเช่นเคยและเครื่ องบินก็ยงั ดีเลย์เหมือนเดิมอีกเช่นกันโดยครั้ง
นี้ดีเลย์ไปเกือบ 2 ชัว่ โมงเลยทีเดียว
กิจกรรมแลกเปลีย่ นครั้งนี้ถือว่ าเป็ นโอกาสครั้ งสาคัญทาให้ ผมเปิ ดมุมมองใหม่ ๆ แนวคิดใหม่ ๆ แนวทาง
ใหม่ ๆ แรงบั นดาลใจที่จ ะกระตุ้ นให้ ผมพัฒ นาตั ว เองขึ้นไปเรื่ อ ย ๆ สุ ด ท้ า ยผมขอขอบคุ ณบุ ค ลากรทุ ก ท่ า น
อาจารย์ ทกุ ท่ านที่ดูแลพวกผม ดูแลกิจกรรมแลกเปลี่ยนครั้ งนี้ให้ สามารถเกิดขึน้ ได้ และผ่ านไปได้ ด้วยดี ขอบคุณ
ครับ
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