
 

SAKURA SCIENCE – 
 OSAKA PREFECTURE UNIVERSITY 

ณฏัฐ์ พฒัโน 58121701-5 

10 Days In OSAKA, Japan. 

1st day:  
 วนัแรกเป็นวนัเดินทางไปญ่ีปุ่นส าหรับผมท่ีไม่เคยเดินทางไปญ่ีปุ่นมาก่อนนั้นค่อนขา้งประหลาดท่ีไม่
ค่อยมีความต่ืนเต้นมากสักเท่าไหร่ โดยการเดินทางในคร้ังน้ีพวกเราทั้ง 11 คนได้นั่งเคร่ืองบินสายการบิน 
Cathay Pacific โดยไปนัง่จาก สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง และ ฮ่องกง – โอซากา โดยไปเปล่ียนเคร่ือง
ท่ีฮ่องกง การเดินทางในวนัแรกนั้นเคร่ืองบินไฟลทจ์าก ฮ่องกง - โอซากา มีการดีเลยป์ระมาณ 1 ชัว่โมง ระหวา่ง
เดินทางจาก ฮ่องกง – โอซากา ในช่วงระยะเวลาท่ีใกลจ้ะถึงสนามบินคนัไซนั้น เคร่ืองบินไดห้ลุมอากาศค่อนขา้ง
แรงและถ่ีมาเน่ืองจากพายุแต่พวกเราก็สามารถลงจอดท่ีสนามบินคนัไซไดอ้ย่างปลอดภยั หลงัจากพวกเราลง
จอดท่ีสนามบินและเดินทางไปยงัท่ีพกัไดไ้ม่ถึง 1 ชัว่โมง ก็มีพายุเขา้แบบท่ีผมไม่เคยประสบพบเจอในประเทศ
ไทยมาก่อนท าให้ผมคิดไดว้า่พวกเราโชคดีแค่ไหนกนันะท่ีสามารถลงจอดไดอ้ยา่งปลอดภยัโดยมี ซากะเซนเซย ์
คุณซางากุจิ พี่ยแูละคุณเหลียงมาตอ้นรับอยา่งอบอุ่นท่ีสนามบิน หลงัจากท่ีผมเดินทางมายงัท่ีพกัเก็บของเขา้หอ้ง
จึงเดินออกไปส ารวจสภาพแวดลอ้มรอบ ๆ โรงแรมแต่ทว่าในวนันั้นพายุก็ไดพ้ดัเขา้อย่างรุนแรงท าให้ผมไม่
สามารถเดินไปไหนไดไ้กลท าไดเ้พียงแค่เขา้ Family mart แลว้รีบเดินทางกลบัโรงแรม โดยใน Family 

mart มีอาหาร, เคร่ืองด่ืมและขนมหลากหลายมาก 
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2nd day:  
 เช้าวนัท่ีสองในโอซากา วนัน้ีผมต่ืนค่อนขา้งเช้ากว่าปกติเน่ืองจากมีแผนกบัรุ่นน้องว่าหลงัจากทาน
อาหารเช้าเสร็จจะเดินไปส ารวจรอบ ๆ โรงแรมโดยผมต่ืนและทานอาหารเช้าเสร็จเวลา 6.00 น. และ 7.30 น. 
ตามล าดบั โดยอาหารเช้าม้ือแรกในโอซากานั้นเป็นอาหารเช้าท่ีผมค่อนขา้งคุน้เคยเน่ืองจากเคยทานท่ีประเทศ
ไทยมาก่อน หลงัจากทานอาหารเชา้เสร็จผมกบัรุ่นนอ้งก็ไปเดินเล่นรอบโรงแรมใชเ้วลาประมาณ 30 – 45 นาที
เดินไปเร่ือย ๆ ชมบรรยากาศชมววิในเมืองโอซากะ ระหวา่งเดินเล่นไปคุยไปรุ่นนอ้งก็ถามผมวา่ท่ีน่ีขนาดเม่ือคืน
ฝนตกหนกัมากแต่ไม่มีน ้าขงัแมแ้ต่นิดเดียวบนถนนราวกบัวา่เม่ือคืนไม่ไดเ้กิดเหตุการณ์พายุเขา้แต่อยา่งใด ขณะ
เดินเล่นผมก็ไดส้ังเกตว่าบา้นเมืองเขาไม่มีเสาไฟฟ้าและขยะแมแ้ต่นิดเดียวท าให้ผมรู้สึกว่าถา้สภาพแวดลอ้ม
แบบน้ีเกิดข้ึนไดท่ี้ประเทศไทยบา้งคงจะดีไม่นอ้ย อีกทั้งยงัมีตูก้ดน ้าตลอดระยะทางเดินโดยประมาณ 100 เมตร
จะเจอตูก้ดน ้ าสักคร้ัง หลงัจากเราเดินเล่นเสร็จก็กลบัมายงัโรงแรมเพื่อเตรียมตวัเดินทางไปยงั OPU (Osaka 

Prefecture University) โดยเราข้ึนรถบสัไปยงั OPU ใชร้ะยะเวลาประมาณ 20 – 30 นาทีโดยรถบสั
ท่ีนัน่มีตารางการเดินทางบอกวา่รถจะออกจากสถานีเวลาไหนซ่ึงผมก็หวงัวา่อยากใหป้ระเทศไทยมีตารางแบบน้ี
เช่นกนั ในการข้ึนรถบสัท่ีน่ีนั้นมีค่าใชจ่้ายดว้ยกนั 2 แบบคือ 1. ใชบ้ตัร 2. จ่ายเงินสด ซ่ึงการจ่ายเงินดว้ยบตัรนั้น
เป็นอะไรท่ีสะดวกสบายมากแถมยงัมีการบอกอีกดว้ยว่าจ านวนเงินท่ีเหลือและตอ้งจ่ายในการเดินทางมีราคา
เท่าไหร่ 
 หลงัจากท่ีเราเดินทางมาถึง OPU มีคุณซางากุจิ คุณเหลียงและพี่ยูมาตอ้นรับโดยบรรยากาศรอบ ๆ 
OPU นั้นสงบสุขและยงัมีโรงเรียนอีกดว้ยซ่ึงเป็นโรงเรียนประถมหรือมธัยมนั้นตวัผมเองก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่  
ภายในมหาลยัใหค้วามรู้สึกสะอาดววิสวย มีตน้ไมใ้ห้ความร่มร่ืน แต่ทวา่เน่ืองจากทางมหาลยัอยูใ่นช่วงปิดเทอม
ท าให้ผมไม่ค่อยเจอนักศึกษามากสักเท่าไหร่ หลงัจากท่ีผมเดินทางมาถึงห้องเรียนซากะเซนเซยก์็ได้แนะน า
เก่ียวกบัตนเอง มหาลยั งานวิจยั รายละเอียดการแลกเปล่ียน การเตรียมตวัพรีเซนและคนท่ีจะมาดูแลพวกเรา
ตลอดทริปการเดินทางในคร้ังน้ี  โดยหลงัจากซากะเซนเซยแ์นะน าตวัเสร็จ ดร.ประจกัษก์็ท  าการแนะน าตวัเอง 
งานวิจยัและมหาลยั TNI ของพวกเรา พอดร.ประจกัษ์แนะน ามหาลยัเสร็จก็ถึงเวลาของพวกผมท่ีจะแนะน า
ตวัเอง งานท่ีสนใจ งานท่ีท า เป็นตน้ แต่ทว่าเน่ืองจากเวลามีไม่พอท าให้พวกผมทั้ง 10 คนไม่สามารถแนะน า
ตวัเองไดห้มดเน่ืองจากตอ้งพกัเบรคไปทานขา้วเท่ียงและเตรียมตวัเดินทางไปยงัฟาร์มผกักาดต่อ โดยอาหารม้ือ
เท่ียงนั้นทางซากะเซนเซยเ์ป็นเลือกร้านให้เป็นร้านอาหารท่ีมีเมนูไม่มากสักเท่าไหร่แต่รสชาติอาหารของเขานั้น
ถือว่าอร่อยมาก ในช่วงบ่ายพวกเราเดินทางไปยงัฟาร์มผกักาดโดยในฟาร์มผกันั้นการบรรยายของเขาจะเป็น
ภาษาญ่ีปุ่นซ่ึงตวัผมเองภาษาญ่ีปุ่นนั้นไม่แข็งแรงมากสักเท่าไหร่ท าให้ไม่ค่อยเขา้ใจแต่โชคดีท่ีวา่มีรุ่นนอ้งคนนึง
สามารถพูดภาษาญ่ีปุ่นได้และรับหน้าท่ีแปลภาษาให้ โดยการท าฟาร์มผกัของเขานั้นใช้งบ 100 ล้านเยนซ่ึง
ค่อนขา้งสูงมาก โดยวตัถุดิบทุกอย่างท่ีใช้ในการท าฟาร์มนั้นจะมีวฏัจกัรเป็นวงกลมคือไม่มีการใช้โดยเปล่า
ประโยชน์โดยน ้าท่ีน ามารดผกันั้นจะไม่ไดถู้กน าไปทิ้งแต่จะน ามาเล้ียงปลาแทน ในช่วงบ่ายเยน็วนันั้นซากะเซน
เซยก์็นะพวกเราไปพบกบัอธิการบดี Tsuji Hiroshi ซ่ึงท่านก็ให้การตอ้นรับพวกผมเป็นอยา่งดี วนัแรกผา่น
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พน้ไปอย่างรวดเร็วในท่ีสุดก็ถึงเวลาหัวค ่าโดยซากะเซนเซย์ก็น าจดัปาร์ต้ีต้อนรับพวกเราไปโดยปาร์ต้ีก็มี
นกัศึกษาจากแลป อ.ท่านต่าง ๆ มาร่วมดว้ย 
 

 
3rd day:  
 วนัท่ีสามพวกเราเดินทางไปยงั I-site numba เพื่อเรียนรู้ KJ Method ซ่ึง KJ Method 

เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจมาก โดยซากะเซนเซยไ์ดแ้บ่งพวกผมเป็น 2 กลุ่มในการท ากิจกรรมในคร้ังน้ี ตอนเท่ียงหลงัจาก
ท่ีพวกเราท ากิจกรรมในช่วงเช้าเสร็จส้ิน ซากะเซนเซยก์็น าทางพวกเราเดินทางไปยงั Shinsaibashi เป็น
ยา่นร้านอาหารและร้านขายของท่ีโด่งดงัมากในโอซากะโดยป้ายกูลิโกะท่ีโด่งดงัมากก็อยูแ่ถวนั้นเช่นกนั อาหาร
ม้ือเท่ียงนั้นซากะเซนเซยมี์ความตั้งใจจะน าพวกเราไปทานทาโกะยากิซ่ึงเป็นของข้ึนช่ือของโอซากะแต่ทว่า
เน่ืองจากจ านวนคนมีเยอะเกินไปพวกผมจึงไดแ้บ่งเป็น 2 กลุ่มโดยกลุ่มแรกทานทาโกะยากิ กลุ่มสองทานโอโค
โนะมิยากิแทนโดยตวัผมนั้นไดเ้ลือกไปทานโอโคโนะมิยากิซ่ึงเป็นอาหารข้ึนช่ือของโอซากะเช่นกนัโดยมีคุณเห
ลียงและพี่ยูเป็นคนน าพาไป รสชาติของโอโคโนะมิยากินั้นถือว่าสมแล้วท่ีเป็นอาหารข้ึนช่ือผมชอบมากจน
อยากจะสั่งแต่เน่ืองจากเวลาไม่อ านวยจึงตอ้งออกจากร้านไปอยา่งน่าเสียดาย ในช่วงบ่ายพวกผมไดเ้ดินทางไปยงั 
Osaka science museum เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีน่าสนใจมากเน่ืองจากสามารถอธิบายวิทยาศาสตร์เร่ือง
ยาก ๆ ให้เด็กเล็กหรือคนท่ีไม่มีความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์เขา้ใจไดอ้ยา่งง่ายดายซ่ึงผมก็หวงัอีกเช่นกนัวา่อยากให้มี
พิพิธภณัฑ์แบบน้ีในประเทศไทยส่งเสริมความรู้เด็ก ๆ ให้มีความสนใจในดา้นวิทยาศาสตร์มากข้ึน โชคร้ายอีก
เช่นเคยเน่ืองจากเวลาไม่เพียงพอให้พวกผมไดเ้ดินส ารวจทัว่พิพิธภณัฑ์จึงท าให้ตอ้งออกจากพิพิธภณัฑ์อยา่งน่า
เสียดาย 
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4th day: 
 วนัน้ีซากะเซนเซยพ์าพวกผมไปยงัเมืองเกียวโตเพื่อไปชมวดัเบียวโดอินและศาลเจา้ฟูชิมิอินาริซ่ึงเป็น
วฒันธรรมเก่าแก่พื้นเมืองของชาวญ่ีปุ่นโดยในวดัเบียวโดอินนั้นจะอยู่ในเหรียญ 10 เยนอีกดว้ยซ่ึงวดัมีความ
สวยงามมากโดยท่ีผมไม่สามารถบรรยายได ้ม้ือเท่ียงซากะเซนเซยพ์าเราไปทานอาหารพื้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดงัเด้ิม
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผกั อาหารท่ีความแปลกใหม่ซ่ึงผมไม่เคยไดท้านมาก่อนจึงไม่ค่อยคุน้ชินกบัอาหารน้ีสักเท่าไหร่
นักแต่มันกลับลงตวัอย่างน่าประหลาด หลังจากม้ือเท่ียงพวกผมมีเวลานิดหน่อยในการเดินเล่นจึงไปซ้ือ
ไอศกรีมมทัฉะและชามทัฉะมาทานแต่น่าเสียดายอีกแลว้ท่ีเวลาไม่พอจะดูพิธีชงชาเน่ืองจากเราตอ้งเดินทางไปยงั
ศาลเจา้จ้ิงจอก ท่ีศาลเจา้ฟูชิมิอินารินั้นตั้งอยูบ่นภูเขาโดยระหวา่งทางในการเดินทางข้ึนไปยงัภูเขานั้นจะมีประตู
โทริอิสีส้มตั้งอยูร่ะหวา่งทางเดิน มนัช่างเป็นภาพท่ีสวยงามมากอีกทั้งยงัมีบรรยากาศท่ีอบอุ่น ลมพดัเยน็ ๆ ท าให้
ผมไม่อยากออกจากท่ีน่ีเลย พวกผมไม่ไดเ้ดินทางข้ึนไปยงับนจุดสูงสุดของศาลเจา้เน่ืองจากมีเวลาไม่เพียงพอ
และไดล้งจากศาลเจา้มาเพื่อเลือกซ้ือของฝาก เคร่ืองราง โดยซากะเซนเซยไ์ดซ้ื้อเคร่ืองรางเก่ียวกบัดา้นการศึกษา
ให้พวกผมดว้ย โดยการเดินทางกลบัจากศาลเจา้ฟูชิมิอินาริซากะเซนเซยม์าส่งพวกเราท่ีอุเมดะซ่ึงเป็นยา่นช็อป
ป้ิงอีกแห่งในโอซากะโดยพวกผมได้แบ่งเป็นกลุ่ม 3 คนโดยกลุ่มผมมี 4 คนได้แยกเดินทางไปซ้ือของท่ี 

Shinsaibashi โดยม้ือเยน็ได้เขา้ไปทานอาหารท่ีร้านราเม็งขอ้สอบ Ichiran ramen ซ่ึงเป็นราเม็งท่ี
อร่อยมาก 
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5th day:  
 วัน ท่ี  5  ว ัน น้ี เ ป็นว ันแห่งการ workshop อย่างแท้จริง เ ก่ียวกับเ ร่ือง  SiMS (System-

inspried Leaders in Material Science)จากซาไกเซนเซย์ เร่ืองน้ีค่อนขา้งเป็นเร่ืองแปลกใหม่
ส าหรับผมเลยท่ีดีแต่ดว้ยความท่ีมนัค่อนขา้งคลา้ยกบัวิชา System Analyst ท าให้ผมเขา้ใจคอนเซ็ปของ 
SiMS ไดเ้ป็นอยา่งดีโดยกิจกรรมในวนัน้ีไดแ้บ่งพวกเราออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีคนญ่ีปุ่น 1 คนมา
นัง่ท ากิจกรรมดว้ยโดยคนญ่ีปุ่นท่ีมาเขา้ร่วมอยูก่ลุ่มผมนั้นจบ ป.ตรี มาจากสาขาฟิสิกส์ควอนตมัซ่ึงเป็นสาขาท่ี
ผมไม่ค่อยเห็นไดบ้่อยนกั   

 
 
6th day:  
 เช้าวนัท่ี 6 บรรยากาศยงัคงสดใสและงดงามเหมือนเดิม วนัน้ีพวกเราไปเยี่ยมชมแลป 2 แลปของทาง 
OPU และมีกิจกรรม workshop ในตอนบ่าย โดยแลป 2 แลปท่ีพวกเราไปเยี่ยมชมนั้น แลปแรกคือแลป
ของเซตะเซนเซยโ์ดยเป็นแลปท่ีท าเก่ียวกบัพวก NLP (Natural Languages Processing) ซ่ึงเราก็
ไดพ้บเพื่อนชาวแอฟริกนัช่ือ Emmanuel เขาเป็นคนท่ีค่อนขา้งกระตือรือร้นเลยทีเดียวแถมเขายงัสามารถ
พูดได ้6 ภาษาอีกสุดยอดไปเลยนะ หลงัจากเยี่ยมชมแลปจากเซตะเซนเซยเ์สร็จแลว้  พวกเราก็ไปเยี่ยมชมแลป
ของนากาชิมาเซนเซย์ซ่ึงเป็นแลปท่ีเ ก่ียวกับ A.I. น่าสนใจมาก โดยแลปน้ีได้ท าการลงแข่งรายการ 
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Robotcup ได้รางวลัชนะเลิศแชมป์โลกอีกด้วยสุดยอดจริง ๆ ในตอนบ่ายวนันั้นพวกเราก็ได้เข้าร่วม
กิจกรรมจากทาง Tadashi Hirose เซนเซยซ่ึ์งเขาเคยท างานท่ีซิลิคอนวลัเลยด์ว้ย กิจกรรมในคร้ังน้ีพวกเรา
แบ่งเป็น 2 กลุ่มท ากิจกรรมเร่ือง Innovative process โดยกิจกรรมจะเป็นในลักษณะให้เราคิด
นวตักรรมใหม่ ๆ ข้ึนมาจากความคิดแต่ละคนเป็นกิจกรรมท่ีค่อนขา้งสนุกและไดเ้รียนรู้อะไรใหม่ ๆ หลายอยา่ง
โดยหลังจากท าการคิดค้นเสร็จก็ได้ท  าการเสนอและให้อีกกลุ่มค่อยถามข้อสงสัยในแต่ละอย่างอีกทั้ ง 
Tadashi Hirose เซนเซยย์งัแนะน าจุดบอดหรือจุดท่ียงัสามารถพฒันาให้พวกเราไดเ้ปิดมุมมองใหม่ ๆ อีก
ดว้ย 
 

 
7th day:  
 วนัท่ี 7 กิจกรรมในช่วงเชา้วนัน้ีคือการไปเยี่ยมชมบริษทั NEC ในช่วงบ่ายซากะเซนเซยไ์ดน้ าพาพวก
เราไปยงัปราสาทโอซากะท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมาก โดยกวา่พวกเราจะไปถึงปราสาทก็ใช้เวลาประมาณ 20 – 40 
นาทีในการเดินทางจากสถานีรถไฟ บรรยากาศในปราสาทโอซากะถือว่าสุดยอดมาก โดยผมช่ืนชอบ
ประวติัศาสตร์ในสมยัยคุเอโดะแลว้ดว้ยท าให้มีความสนใจเป็นอยา่งมากเพราะฮิเดโยชิซ่ึงเป็นขุนพลส าคญัของ
โอดะ โนบุนากะไดเ้ป็นผูส้ร้างปราสาทหลงัน้ี 
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8th day:  
 เชา้วนัท่ี 8 ซากะเซนเซยไ์ดน้ าทางพวกเราไปยงั Grand Front Osaka ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีความ
หลากหลายมากโดยมีทั้ง Café, Community หรือแมก้ระทัง่บริษทัเล็ก ๆ ก็อยูใ่นท่ีน่ีเช่นกนั โดยมีไกดน์ า
ทางคุณนากาอิซ่ึงจบมาจาก USA พูดภาษาองักฤษชดัมาก หลงัจากนั้นซากะเซนเซยน์ าพวกเรากลบัมายงัท่ี I-
site numba อีกคร้ังและไดแ้นะน าห้องสมุดท่ีน่ีโดยการจะสมคัรสมาชิกนั้นเพียงแค่บริจาคหนงัสือ 1 เล่มก็
จะได้เป็นสมาชิกท่ีห้องสมุดน้ีแล้ว ต่อจากนั้นซากะเซนเซยก์็พาพวกเรากลบัมาท่ีห้องเพื่อท่ีจะท ารายงานพรี
เซนทค์ร้ังสุดทา้ย  

 
 
 9th day:  
 เชา้วนัท่ี 9 แลว้สินะผมยงัไม่อยากกลบัประเทศไทยเลยเวลาช่างผา่นไปอยา่งรวดเร็วยิ่งนกั เชา้วนัน้ีพวก
ผมต่ืนเช้าเป็นพิเศษเพื่อเตรียมตวัพรีเซนท์งานให้กบัซากะเซนเซย ์ในช่วงบ่ายเป็นเวลาว่างพวกผม 5 คนก็ได้
เดินทางไปยงั Shinsaibashi อีกคร้ังเพื่อซ้ือของฝากต่าง ๆ ให้กบัครอบครัว เพื่อน อาจารย ์ในช่วงค ่าของ
วนัน้ีมีปาร์ต้ีเล้ียงส่ง โดยปาร์ต้ีสนุกมากพวกเราเร่ิมคุยกนั รู้จกักนัมากข้ึน โดยท่ีพวกผมไม่รู้ตวัเวลาของปาร์ต้ีก็
จบลงช่างเป็นวนัท่ีผา่นพน้ไปอยา่งรวดเร็วเลยสินะ 
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10th day:  
  เชา้วนัสุดทา้ยผมต่ืนมาเวลาประมาณ 6 โมงเชา้ไดย้ินเสียงฟ้าผา่ ฝนตกหนกัมากจนอดคิดไม่ไดว้า่จะได้
กลบัรึเปล่านะ แต่สุดทา้ยก่อนพวกเราบินได ้1 ชัว่โมงฟ้าก็เปิดให้พวกเราบินกลบัไดช่้างโชคดีทั้งขามาและขา
กลบัเลยจริง ๆ โดยไปเปล่ียนเคร่ืองบินท่ีฮ่องกงอีกเช่นเคยและเคร่ืองบินก็ยงัดีเลยเ์หมือนเดิมอีกเช่นกนัโดยคร้ัง
น้ีดีเลยไ์ปเกือบ 2 ชัว่โมงเลยทีเดียว  
 กจิกรรมแลกเปลีย่นคร้ังนี้ถือว่าเป็นโอกาสคร้ังส าคัญท าให้ผมเปิดมุมมองใหม่ ๆ แนวคิดใหม่ ๆ แนวทาง
ใหม่ ๆ แรงบันดาลใจที่จะกระตุ้นให้ผมพัฒนาตัวเองขึ้นไปเร่ือย ๆ สุดท้ายผมขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน 
อาจารย์ทุกท่านที่ดูแลพวกผม ดูแลกิจกรรมแลกเปลี่ยนคร้ังนี้ให้สามารถเกิดขึน้ได้และผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณ
ครับ 

 
 


