
Day 1  
คนืก่อนเดนิทางผมตัง้ใจทีจ่ะไมน่อนเนื่องจากไมอ่ยากตื่นสาย เพราะกลวัวา่จะไปไมท่นัขึน้เครือ่ง ตามตารางแลว้ตอ้งพบกบัทุกคนที่

สนามบนิสุวรรณภมูติัง้แต่เวลา 4.00 ผมออกจากบา้นเวลาประมาณ 3.35 ใช่เวลาไมถ่งึครึง่ชัว่โมงกถ็งึสนามบนิ จากนัน้กน็ัง่รอทุกๆคนจน
ไดเ้วลากเ็ขา้เชค็อนิ โหลดกระเป๋าขึน้เครือ่ง เตรยีมตวัส าหรบัการเดนิทาง หลงัจากเขา้เกทไปแลว้กน็ัง่รอเวลาขึน้เครือ่ง เริม่ขึน้เครือ่งเวลา 
6.00 นัง่ดหูนงับนเครือ่งซกัพกันึง เครือ่งกอ็อกตวั ไมไ่ดต้ื่นเตน้เวลาเครือ่งขึน้แบบนี้มานานแลว้ หลงัจากเครือ่งขึน้มาไดซ้กัพกักไ็ดเ้วลาทาน
อาหารเชา้ของพวกเรา ไดท้านอาหารเชา้บนเครือ่งเป็นไขก่บัเบคอน มโียเกริต์สตอรแ์บรีเ่ป็นของหวาน อรอ่ยมากครบั พวกเรานัง่อยู่บนเครือ่ง
ประมาณ 3 ชัว่โมง จากนัน้ตอ้งต่อเครือ่งไปโอซากา้ทีฮ่่องกง พวกเราถงึฮ่องกงเวลาประมาณ 10.35 เวลาฮ่องกง ตามตารางแลว้พวกเรา
ตอ้งไดข้ึน้เครือ่งต่อไปโอซากา้เวลาประมาณ 11.20 แต่เกดิปญัหาเลก็น้อย ท าใหพ้วกเราขึน้เครือ่งเวลาเกอืบ 13.00 ตามเวลาฮ่องกง 
พวกเราถงึถงึญีปุ่น่เวลา 17.25 ของญีปุ่น่ ไดร้บัการตอ้นรบัอย่างดจีากอาจารยแ์ละนกัศกึษาผูช้ว่ย เนื่องจากก าลงัจะมพีายุเขา้ อาจารยจ์งึ
แนะน าใหพ้วกเราทานอาหารกนัทีส่นามบนิแลว้จะไดก้ลบัโรงแรมเลย ไมต่อ้งออกมาเจอพายุ เนื่องจากผมทานปลาดบิไมไ่ด ้จงึแยกไปทานรา
เมง็กบัอาจารยแ์ละรุ่นพีอ่กี 3 คน อรอ่ยมากครบั หลงัจากทานเสรจ็กเ็ดนิรอบๆนิดนึง รอเวลารวมตวักบัอกีกลุ่มนึง หลงัจากพวกเรารวมตวักนั
กเ็ดนิทางไปทีส่ถานีรถไฟเพือ่รบับตัรขึน้รถไฟของพวกเราทีจ่ะใชต้ลอด 10 วนั 

หลงัจากนัน้กน็ัง่รถไฟจากสนามบนิ KIX มาลงที ่Comfort Hotel Sakai อาจารยไ์ดบ้อกก าหนดการเลก็น้อยของวนั
ถดัไป แลว้กแ็ยกยา้ยกนัขึน้หอ้ง ผมขึน้ไปเกบ็ของบนหอ้งแลว้ลงมาเดนิไปซื้อของกบัพี่ๆ น้องๆ เนื่องจากพายจุะเริม่มาแลว้ พวกผมจงึค่อนเร่ง
กนันิดนึง ไอศกรมี กบั พุดดิง้ของรา้นสะดวกซื้ออรอ่ยมากครบัหลงัจากกลบัมาผมขึน้หอ้งมาจดัของเลก็น้อยแลว้กอ็าบน ้านอนครบั 

 

   

  
 

 

 

 



Day 2 
 วนัที ่2 ผมตื่นสายจากเวลาทีค่วรท าใหไ้มไ่ดแ้ต่งตวัใหเ้รยีบรอ้ยดนีกั กระดุมขอ้มอืขาด มอืถอืกแ็บตหมดทัง้ๆทีเ่หมอืนคนืผมกช็ารจ์
ไวแ้ลว้ ไดก้นิขา้วเชา้เลก็น้อยกอ่นออกจากโรงแรม ผมเกอืบจะขึน้รถบสัไมท่นัแลว้ครบั หลงัจากนัน้กอ็อกเดนิทางไป Osaka 

Prefecture University ดว้ยรถโดยสารประจ าทาง ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท ีกเ็ดนิทางมาถงึมหาวทิยาลยั เมือ่ผมเหน็ครัง้แรกผม
คดิเลยว่าเป็นมหาวทิยาลยัทีส่ะอาดตาน่ามอง น่าเรยีนสุดๆ เนื่องจากเดอืนนี้ทีญ่ีปุ่น่เป็นฤดรูอ้น ท าใหก้ารแต่งตวัมามหาวทิยาลยัของนกัศกึษา
ทีน่ี่ดสูบายๆ ไมอ่ดึอดั ผดิกบัพวกเราทีจ่ะมาเยีย่มอธกิารของทีน่ี่ท าใหต้อ้งใส่ชุดพธิกีาร หรอื ชุดสทูกนั หลงัจากนัน้พวกเรากไ็ดร้บัฟงัขอ้มลูของ
มหาวทิยาลยัจากอาจารยซ์ะกะ เริม่ตน้โดยการแนะน า OPU โดยอาจารย ์แนะน า TNI โดยอาจารยป์ระจกัษ์ และแนะน าตวันกัศกึษาแต่ละ
คน แต่เนื่องจากใชเ้วลามากกว่าทีค่ดิจงึไมไ่ดแ้นะน าครบทุกคน หลงัจากนัน้พวกเรากไ็ปรบัประทานอาหารบรเิวณภายนอกของมหาวทิยาลยัถงึ
เวลาประมาณ 13.30 น. ต่อจากนัน้มกีารฟงัวดิโีอเพือ่ท าความเขา้ใจเกีย่วกบังานวจิยัของทางมหาวทิยาลยั และเดนิเยีย่มชมงานวจิยัของ
จรงิของทางมหาวทิยาลยัเกีย่วกบัการปลกูผกักาดหอมโดยการใชแ้สง LED แทนดวงอาทติย ์ใชน้ ้าผสมแร่ธาตุหมนุเวยีนเพือ่น าไปเลีย้งปลาที่
อยู่ดา้นล่างของตูป้ลกูพชือกีท ีการปรบัอุณหภมูติลอดเวลาเพือ่จ าลองเวลากลางวนั-กลางคนื การดแูลทัง้หมดจะใชเ้ครือ่งจกัรและคอมพวิเตอร์
ควบคุมตลอดเวลา ยกเวน้แคต่อนเกบ็เกีย่วผลผลติทีจ่ะใชม้อืคนทีล่ะเอยีดกว่า นอกจากนี้ยงัไดค้ดิถงึสถานการณ์ทีใ่หผู้ส้งูอายุหรอืผูพ้กิาร
สามารถท างานทีน่ี้ได ้จงึไดพ้ฒันาใหเ้ครือ่งจกัรรปูร่างเหมาะแก่ผูส้งูอายุหรอืผูพ้กิารดว้ย เพือ่หาวธิกีารหลกีเลีย่งสภาวะขาดแคลนอาหาร หรอื 
ภยัพบิตัทิีไ่มส่ามารถปลกูพชืได ้จงึมกีารด าเนินงานวจิยันี้ข ึน้ แถมยงัมกีารปรบัเปลีย่นและพฒันาตลอดเวลาเพือ่คน้หาวธิกีาร,แสง,อุณหภมูิ
หรอืแร่ธาตุทีเ่หมาะทีสุ่ดในการปลกูเพือ่ใหผ้ลผลติทีด่แีละรวดเรว็ทีสุ่ด ไดม้กีารน าผกัทีป่ลกูดว้ยวธิกีารนี้ไปขายแก่ผูบ้รโิภคตามทอ้งตลาดบางที่
ดว้ย  

จากนัน้พวกเราไดเ้ขา้พบอธกิารบดขีอง OPU เพือ่การค าขอบคุณส าหรบัโครงการนี้ ไดร้บัการตอ้นรบัอย่างอบอุ่น ท่านดเูป็นคนที่
ใฝห่าความรูอ้ย่างสม ่าเสมอ สมกบัเป็นอธกิารบดดีา้นการศกึษาจรงิๆครบั ท่านถามพวกเราเกีย่วกบัความรูส้กึทีไ่ดม้าโครงการนี้ จากนัน้ก็
ถ่ายรปูดว้ยกนัเลก็น้อย 
 หลงัจากนัน้กเ็ริม่งานเลีย้งตอ้นรบัพวกเราในรา้นอาหารบรเิวณมหาวทิยาลยั มกีารดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์ลก็น้อยตามมารยาท
(ส าหรบัผมนะ) อาหารกอ็ร่อยมากๆ เสรจ็กจิแลว้กก็ลบัโรงแรมเพือ่พกัผอ่น 

 

   



   
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Day 3 
 วนัทีผ่มตืน่เรว็เป็นพเิศษ เพราะไมอ่ยากพลาดโอกาสดีๆ แบบเมือ่วาน ตื่นนอน แปรงฟนั อาบน ้า ลงมาทานอาหารเชา้ทีท่างโรงแรม
จดัไวใ้ห ้อร่อยมากๆ แลว้กอ็ิม่มากๆดว้ยครบั เสรจ็แลว้ผมกอ็อกไปเดนิเล่นขา้งนอกเลก็น้อย ถ่ายรปู และกลบัมารอสมาชกิคนอืน่ๆทีโ่รงแรม 

พอถงึประมาณ 8.00 น. กข็ึน้รถไฟไปท ากจิกรรมที ่I-Site ของทางมหาวทิยาลยั OPU ท ากจิกรรมเกีย่วกบัเทคนิคในการรวบรวม
ความคดิ เพือ่หาประเดน็ส าคญัทีแ่ต่ละคนสมารถคดิได ้และรวบรวมใหเ้ป็นกลุ่มเดยีวกนั เพือ่หาหนึ่งประเดน็ใหญ่ทีส่ าคญัทีสุ่ด ไดค้วามรูแ้ละเท
คนิดต่างๆมากมายทเีดยีว ถงึเวลาประมาณเทีย่งกอ็อกไปทานอาหาร 
 หลกัจากนัน้กไ็ดเ้วลาทวัรโ์อซากา้ แต่กเ็ริม่โดยการทานอาหารกลางวนัก่อน แต่ดว้ยเนื่องจากรา้นทีไ่ปกนันัน้รอคอ่นขา้งนานและคน
เยอะ แถมบางคนอยากทานอย่างอื่น จงึแบ่งกลุ่มออกไปทานอาหารแลว้ค่อยกลบัมารวมตวักนั ณ ทีท่ีเ่ป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของโอซากา้ ป้ายกุ
ลโิกะนกัวิง่นัน้เอง จากนัน้พวกเราไดเ้ดนิทางไปชมพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรโ์อซากา้ ตอนแรกนึกว่าจะเป็นที่ๆ น่าเบือ่เพราะคดิว่าน่าจะคลา้ยๆกบั
ทอ้งฟ้าจ าลองของประเทศไทยทีส่ภาพของเครือ่งเล่นหรอืเครือ่งทดสอบสว่นใหญ่ค่อนขา้งเสยีหายหรอืไมส่ามารถใชง้านไดเ้พราะไมม่คีนคอย
ดแูล แต่ผมกลบัคดิผดิอย่างมหนัต์ พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรข์องญีปุ่น่นัน้ยิง่ใหญ่มาก สิง่ของ,เครือ่งเล่น,วดิโีออธบิายประกอบเนื้อหาทีถู่กจดั
แสดงนัน้ไดถู้กจดัเรยีงอย่างเรยีบรอ้ยและยงัอยู่ในสภาพใชง้านไดทุ้กชิน้ ทัง้สนุกทัง้น่าสนใจ มสีิง่ของใหท้ดลองเล่นมากมาย สิง่ของทีด่งึดดู
ความสนใจไดม้ากมาย แมแ้ต่ผูใ้หญ่ทีพ่าลกูๆ คู่รกัหนุ่มสาวเขา้ไปกย็งัสนุกไปกบัมนัรวมถงึพวกเราดว้ย แค่ชัน้เดยีวกใ็ชเ้วลารว่มชัว่โมงแลว้ 
พวกเราจงึไมน่่าจะไดด้คูรบ เนื่องจากพวกเราตอ้งลงไปดกูารแสดงดวงดาวทอ้งฟ้าจ าลอง จงึตอ้งเร่งดแูต่ละชัน้ใหเ้รว็ทีสุ่ด หลงัจากทีด่คูรบทุก
ชัน้พวกเรากเ็ขา้ไปยงัหอ้งแสดงทอ้งฟ้าจ าลอง เพือ่รอชมการแสดง ในหอ้งมดื อุณหภมูเิยน็สบาย เมือ่ผูบ้รรยายบอกใหเ้ราหลบัตา เมือ่ลมืตา
ขึน้มา ดวงดาวอนัแสนสวยงามนัน้ท าใหผ้มตะลงึไปครูน่ึงเลยแมจ้ะรูว้่าเป็นของปลอมกต็าม ไดฟ้งัเรือ่งเล่าเกีย่วกบัทางชา้งเผอืก เจา้หญงิทอผา้ 
กบั ชายเลีย้งววั กลุ่มดาวต่างๆ ดวงดาวทีส่ามารถเหน็ไดช้ดัเมือ่เมษายนทีผ่่านมา ทีน่ี่นัน้จดัการแสดงไดอ้ย่างสวยงามและน่าสนใจ แมแ้ต่
ผูใ้หญ่กย็งัสนุกไปกบัมนัโดยไมรู่ต้วั ผมหวงัว่าประเทศไทยจะสามารถสรา้งสถานทีแ่บบนี้เพือ่ใหก้ารศกึษาแก่เดก็นกัเรยีน และผูเ้ยีย่มชมคน
อื่นๆใหส้นุกไปกบัการเรยีนรูไ้ดซ้กัวนั 

 หลงัจากนัน้กแ็ยกยา้ยกนัไปซือ้ของฝากกนัในย่าน Namba เดนิกนัไมถู่กเลยครบั รา้นคา้มากมาย สิง่ของมากมาย ในเวลาแค่ 2 

ชัว่โมง เดนิดใูหท้ัว่คงไมท่นัแน่ๆ มขีองตัง้มากมายใหด้ ูแต่เวลาน้อย ช่างน่าเสยีดายจรงิๆ 

 

   
 
 
 



   

   

   

   
 
 



Day 4 
 วนันี้กต็ื่นไดค้อ่นขา้งเชา้กว่าทีค่าดเอาไว ้อาบน ้า แต่งตวั ลงมาทานขา้วเชา้แสนอรอ่ยของโรงแรม รอรวมตวักนัทีล่อ็บบีโ้รงแรมเพือ่
นัง่รถบสัทีจ่องไวเ้พือ่เดนิทางไปเกยีวโต จงัหวดัตน้ก าเนิดวฒันธรรมญีปุ่น่ อดตีเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่น่ เมอืงทีม่รีปูแบบ ลกัษณะบา้นแบบ
โบราณทีส่ภาพไมโ่บราณ สามารถเหน็ผูค้นสวยชุดยุกะตะเดนิตามทอ้งถนนไดท้ัว่ไป ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ระหว่างเดนิทางกเ็หน็
ทอ้งนาเขยีวขจเีตม็ไปหมด แมจ้ะเป็นต่างจงัหวดัแต่บา้นเมอืงสะอาด ยงัดทูนัสมยัไมต่่างจากบา้นในตวัเมอืงเลย เมือ่ถงึเกยีวโตอากาศกย็งัคง
รอ้น แดดแรง ตามฤดขูองญีปุ่น่ในช่วงนี้ จากนัน้พวกเราเดนิไปฝ ัง่ตรงขา้มของถนนเพือ่ซือ้ตัว๋เขา้ชม 平等院 Byoudouin วดัของ
ญีปุ่น่อนัโด่งดงัทีอ่ยู่ดา้นหลงัเหรยีญ 10 เยนของญีปุ่น่ แมจ้ะรอ้นแต่กย็งัมนีกัท่องเทีย่วมากมาย การจดัแสดงสถานที ่และการตกแต่งต่างๆ
ช่างดนู่าตื่นตา สวยงาม ไมน่่าเบือ่เลยทัง้ๆทีเ่ป็นวดั แมพ้วกเราจะตอ้งรบีเดนิดู ชมไดไ้มล่ะเอยีดเพราะเวลาจ ากดัเนื่องจากการเขา้ชมดา้นใน
ของวดัอกีจุดหนึ่งจะจดัเป็นเวลาหากไมไ่ปตามเวลากจ็ะไมไ่ดเ้ขา้ จงึเดนิดสู่วนต่างๆ ถ่ายรปูภายในสถานทีก่นั เมือ่ชมพระพุทธรปูภายในวดั
แลว้พวกเรากอ็อกมาจากสถานที ่หลงัจากนัน้กท็านอาหารกลางวนัแบบญีปุ่น่ดัง้เดมิ ส่วนใหญ่เป็นผกัตม้ , มนัภเูขา , หน่อไม ้,ลกูชิน้ปลา กบั
ซุปซึง่ไมค่่อยอิม่เท่าไหร่ จากนัน้กเ็ดนิเทีย่วในเมอืงเลก็น้อย เมอืง Uji ทีพ่วกเราไปค่อนขา้งขึน้ชือ่เรือ่งชาเขยีว พวกผมเลยไปหาชาเขยีวทาน
กนั แต่เนื่องจากเวลาน้อยจงึไดม้แีค่บางกลุ่มไดด้ืม่แบบเป็นพธิกีารแบบใชเ้วลาสัน้ๆ กบับางคนทีไ่ดท้านแต่ไอศกรมีชาเขยีว ตวัไอศกรมีไม่
หวาน ไมข่มจนเกนิไป ทานงา่ย ตวัครมีเนื้อแน่นอรอ่ยมากๆครบั หลงัจากกลบัถงึรถพวกเรากเ็ดนิทางไปยงั 伏見稲荷大社 หรอื 
Fushimi Inari Taisha วดัจิง้จอกทีม่ปีระตู Torii สแีดงเป็นพนัๆตน้อนัโด่งดงั ผมเสีย่งทายเสยีมซ ีซื้อของฝากจ าพวก พวกกุญแจ 
กระเป๋าผา้ เครือ่งดืม่ แลว้กเ็ดนิทางกลบัโอซากา้ เนื่องจากพวกเรากลบัมาถงึเรว็กว่าทีค่าดไวจ้งึมเีวลาเดนิเทีย่ว ซื้อของฝากไดอ้ย่างเตม็ที ่พวก
เราจงึแบ่งกลุ่มไปยงัสถานทีต่่างๆกนั หาของฝาก เดนิชอ็ปป้ิง กลุ่มผมไปยงั Yodobashi Camera Umeda หา้งสรรพสนิคา้อนั
โด่งดงัทีข่ายของหลายๆอย่าง กลอ้งดจิติอล เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งเขยีน เสือ้ผา้ รวมถงึของเล่นดว้ย ผมไดข้องฝากมากมายจากทีน่ี่ หลงัจาก
กลบัมายงัโรงแรม แต่ยงัรูส้กึว่าอยากจะไปเทีย่วต่อ จงึออกมากบัรุ่นพีอ่กี 2 คน เทีย่วป้ายกุลโิกะยามค ่าคนื และตกึ ドン・キホーテ 

ทีม่ชีงิชา้สวรรคห์มนุเป็นรปูแคปซูล สนุก แต่อากาศรอ้นมากๆครบั กลบัมาท าเอาผมแทบสลบ หาอะไรทาน อาบน ้า แช่น ้าอุ่นๆ แลว้กน็อน
หลบั 

 

   

   



   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Day 5 
 วนันี้เป็นวนัทีพ่วกเราไดเ้ขา้เรยีน Workshop เรือ่งกาารคดิแบบ System Thinking การคดิโดยนึกถงึความตอ้งการ
ก่อนนึกถงึ function ของอุปกรณ์ พวกเราไดเ้ลอืกหวัขอ้ทีจ่ะวเิคราะหร์ะหว่างคนในกลุ่ม โดยอาจารยไ์ดเ้สนออุปกรณ์ใหพ้วกเราวเิคราะห์
หรอืจะใหพ้วกเราคดิเองกไ้ด ้แต่ไมค่วรยากจนเกนิไป จะมคีนญีปุ่น่ 1 คนเขา้ร่วมดว้ยในแต่ละกลุ่ม ท าใหพ้วกเราแต่ละกลุ่มสามารถไดข้อ้คดิ
หรอืความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย หวัขอ้ของกลุ่มพวกผมในตอนแรกเป็นเรือ่งของเครือ่งขายตัว๋ในสถาณรีถไฟ พวกเราตอ้งการพฒันามนัใหด้ี
ยิง่ขึน้ แต่พวกเราไดเ้หน็ว่าปญัหามนัเยอะกนัไป ท าใหเ้ราเปลีย่นหวัขอ้เป็นอะไรทีง่า่ยๆอย่าง กาตม้น ้าแทน ทัง้คนไทยและคนญีปุ่น่กใ็ชก้นั
โดยทัว่ไป ท าใหพ้วกเราไดห้วัขอ้ทีส่ามารถไดค้วามคดิเหน็จากทัง้ 2 ฝา่ย ตวัแทนจากทัง้ 2 ประเทศไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของคุณสมบตัิ
ของอุปกรณ์ต่างกนัดว้ย แมแ้ต่คนญีปุ่น่ดว้ยกนัเองแต่ต่างเพศกนั ทัง้ชายและหญงิกย็งัจดัล าดบัความส าคญัของคุณสมบตัแิละความสามารถของ
อุปกรณ์ต่างกนั อกี 2 กลุ่มกม็หีวัขอ้ทีน่่าสนใจมากๆ หนึ่งคอืเครือ่งดดูฝุน่ทีร่วมฟงักช์ ัน่อนัหลากหลายเพือ่ออกแบบพฒันาความสามารถของ
ตวัเครือ่งจกัรใหด้ยีิง่ขึน้ สองคอืเครือ่งปรบัอากาศทีล่ดปญัหาต่างๆของตวัเครือ่งทีม่อียู่ในปจัจุบนัลงไปได ้และมรีปูแบบการท างานทีห่ลากหลาย
ยิง่ขึน้ไดอ้กีดว้ย  
 หวัขอ้ของทุกคนน่าสนใจและมวีธิคีดิแกไ้ข-พฒันาทีแ่ปลกใหมม่ากครบั พอไดข้ ัน้ตอนการคดิแบบใหมท่ีอ่าจารยเ์ป็นคนสอนเพิม่เขา้
มา ยิง่ท าใหจ้บัจุดทีค่วรจะท าความเขา้ใจไดง้า่ยยิง่ขึน้ หลงัจากจบคาบเรยีนลงแลว้ พวกเราไดถ่้ายรปูทีร่ะลกึกบัอาจารยผ์ูส้อน จากนัน้พวกเรา
ไดแ้ยกยา้ยแบ่งกลุ่มกนัไปเทีย่วชมเมอืงโอซากา้ต่อ 
 

   

   
 
 
 

 

 



Day 6  
 วนันี้ผมเราไดเ้ยีย่มชมงานวจิยัของนกัศกึษาจากหอ้งแลป็อื่นๆทีน่่าสนใจมากๆครบั ทัง้การวจิยัเรือ่งการโตต้อบดว้ยภาษาที ่2 ว่าผู้
พดูมอีาการกงัวลขณะทีพ่ดูหรอืไม่ , งานวจิยัเกีย่วกบัโปรแกรมหุ่นยนต์แขง่ขนัฟุตบอล ลว้นแลว้แต่เป็นการวจิยัทีสุ่ดยอดทัง้นัน้ หลงัจากนัน้
พวกเรากไ็ปทานขา้วเทีย่งทีโ่รงอาหารของมหาวทิยาลยั เนื่องจากเวลาของช่วงนี้ค่อนขา้งน้อยพวกเราจงึไมส่ามารถเดนิทางไปทานอาหารนอก
มหาวทิยาลยัได ้พวกเราจงึทานกนัในมหาวทิยาลยั หลงัจากนัน้พวกเราไดเ้ขา้เรยีนการคดิเชงิธุรกจิ การทีจ่ะตัง้ตนเป็นผูก้่อตัง้ธุรกจินัน้ควร
คดิถงึสิง่ใดเป็นส าคญั พวกเราไดแ้บ่งเป็น 2 กลุ่มเพือ่เสนอความคดิของแต่ละคนว่าอยากทีจ่ะท าอะไรโดยไมต่อ้งค านึงถงึเงนิทุนทีจ่ะตอ้งใช้ , 
กระบวนการทียุ่่งยากต่างๆ แค่เสนอ 
ไอเดยีทีต่นเองชอบออกมา และจากนัน้กเ็ลอืกไอเดยีของคนในกลุ่มอนัทีค่ดิว่าตนเองชอบทีสุ่ดเพือ่คดิต่อยอดพฒันาสนิคา้หรอืบรกิาร หลงัจาก
จบคาบเรยีนพวกเราคดิว่าเป็นคาบเรยีนทีส่นุกและแปลกใหมด่ ีอาจจะเพราะว่าอาจารยเ์คยไปท างานอยู่อเมรกิาเลยท าใหก้ารคดิ การบรรยาย
ความรูส้กึ คลา้ยคนอเมรกินั เลยมมีกุแปลกๆอยู่เสมอ  
 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Day 7 
 วนันี้พวกเราไดอ้อกมาดงูานทีบ่รษิทั NEC บรษิทัเกีย่วกบั Information Technology ชัน้น าของประเทศญีปุ่น่ พวก
เราตะลงึตัง้แต่ทางเขา้บรษิทัของพนกังานทีม่บีตัรรกัษาความปลอดภยั พนกังานตอ้นรบัทีต่อ้นรบัพวกเราอย่างด ีคอยเป็นห่วงว่าพวกเราจะฟงั
ภาษาญีปุ่น่ออกหรอืไม ่หลงัจากทีพ่วกเราไดร้บัชมวดิโีอแนะน าบรษิทัแลว้ พวกเราไดเ้ขา้ไปชมผลงาน การวจิยั เครือ่งจกัรทีถู่กพฒันาโดยทาง
บรษิทั เทคโนโลยทีัง้หลายถูกหา้มไมใ่หพ้วกเราถ่ายรปู เทคโนโลยจีดจ าใบหน้าเพือ่ทีจ่ะสแกนเปิดทางเขา้ประตู , 
เทคโยโลยเีกีย่วกบัหนงัสอืคู่มอืทีใ่ชก้ระจกกบัมมุมองของผูใ้ชใ้หเ้ป็นเหมอืนภาพสามมติิ , หุ่นยนต์โตต้อบกบัมนุษย ์, VR 

technology , เทคโนโลยอ่ีานสายตาของมนุษยเ์พือ่น าค่ามาวเิคราะหห์าขอ้มลูต่างๆ และอื่นๆอกีมากมาย ทัง้หมดลว้นเป็นผลงานและ
งานวจิยัทีจ่ะท าใหค้วามเป็นอยู่ของมนุษยเ์ราสุขสบายและปลอดภยัยิง่ขึน้ในอนาคต ตอนทีอ่อกจากบรษิทัพนกังานตอ้นรบัสาวสวยไดอ้อกมาส่ง
พวกเรา ตามมารยาทของคนญีปุ่น่ คนญีปุ่น่จะยนืส่งแขกไมไ่ปไหนจนกว่าแขกจะลบัสายตาพวกเขาไป หลงัจากนัน้พวกเรากไ็ดม้าเยีย่มชม
สญัลกัษณ์ส าคญัของโอซากา้ ปราสาทโอซากา้นัน่เอง แค่ภายนอกกส็วยงามมากแลว้  
แต่อากาศค่อนขา้งรอ้น แดดแรง โชคดทีีข่า้งในมเีครือ่งปรบัอากาศ พวกเราเริม่ตน้ทีช่ ัน้บนสุด ออกมาดา้นนอกเป็นระเบยีงมองออกไปเป็น
บรเิวณจงัหวดัโอซากา้ทีส่วยงาม ลงมาเรือ่ยๆเป็นชัน้จดัแสดงประวตัศิาสตร ์รปูแบบการรบ บุคคลส าคญั เรือ่งราวต่างๆในยุดสงคราม และ
สภาพของปราสาทโอซากา้และบา้นเมอืงโดยรอบก่อนถูกท าลาย หลงัจากนัน้พวกเรากลบัมาที ่I-Site ของทางมหาวทิยาลยัเพือ่แนะน าตวั
นกัศกึษาต่อหลงัจากทีค่ราวก่อนพวกเราแนะน าตวักนัไมค่รบ และไดฟ้งัอาจารยซ์ะกะพดูถงึเรือ่งงานวจิยัของอาจารยท์ีท่ าพวกเราตื่นเตน้กนัเป็น
อย่างมาก  
 หลงัจากนัน้พวกเราไดแ้ยกยา้ยกนัไปตามทีต่่างๆ กลุ่มของผมไดอ้าจารยซ์ะกะน าทางพาไปที ่ 
通天閣 หรอื Tsuutenkaku อกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของโอซากา้ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานก่อนถูกท าลายลงในสงครามโลก และไดถู้ก
สรา้งขึน้มาใหมใ่หเ้ป็นทีด่งึดดูนกัท่องเทีย่วมากกว่าเดมิ หลจัากซื้อของฝากกบัถ่ายรปูภายใน Tsuutenkaku แลว้พวกเรากล็งออกมาหา
อะไรทานกนัภายในย่านแถวนัน้ Tsuutenkaku ตอนกลางคนืทีม่ไีฟเปลีย่นสไีปเรือ่ยๆช่างสวยงามตระการตาจรงิๆ  

 

   

   



   

   
 

 

 

 

 

 

 

 



Day 8 
 หลงัจากทีเ่มือ่วานพวกเราไดไ้ปเยีย่มชมบรษิทัชัน้น าดา้นเทคโนโลยขีองประเทศญีปุ่น่ วนันี้พวกเราไดเ้ขา้มาเยีย่มชม 
Knowledge Capital สถานทีท่ีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นสถานทีแ่ห่งการเรยีนรู ้สถานทีไ่วส้ าหรบัจดัแสดงผลงานงานวจิยัของมหาวทิยาลยัต่างๆ 

ดา้นบนทีพ่วกเราขึน้ไปดนูัน้เป็นเหมอืนกบัพืน้ทีใ่หเ้ช่าเพือ่เป็นสถานทีท่ างานส าหรบัคนทีอ่ยากเปิดบรษิทัแต่ไมม่เีงนิทุน ไมม่พีืน้ที ่ส าหรบัคนที่
ไมอ่ยากท างานอยู่แต่กบับา้น อยากเปลีย่นบรรยากาศในการท างาน หาเพือ่นใหม่ๆ ในการท างาน ตดิต่อธุรกจิ ฯลฯ มเีครือ่งดืม่ อาหาร 
แอลกอฮอล ์ไวส้ าหรบับรกิารผูท้ีต่อ้งการดว้ย เนื่องจากทีน่ัน้คลา้ยๆหา้งจงึมรีา้นคา้เลก็น้อยใหผู้ค้นทีเ่ขา้มาไดจ้บัจ่ายซื้อของ ดา้นล่างทีเ่ราลงมา
ดนูัน้เป็นทีส่ าหรบัจดัแสดงผลงานงานวจิยัทีไ่ดร้บัการยอมรบั เช่น ใยผา้ส าหรบัซ่อมแซมบา้นอย่างงา่ยทีแ่ขง็แรงทนทานเป็นอย่างมาก , VR 

technology ส าหรบัควบคุมโดรนบงัคบัวทิยุ และอื่นๆอกีมากมาย  
หลงัจากนัน้พวกเราไดห้าอาหารกลางวนัทานกนั และกลบัไปยงั I-Site อกีครัง้เพือ่ประชุมว่าพวกเราจะท า Presentation 

น าเสนอความรูต่้างๆทีพ่วกเราไดร้บัมาจากทรปินี้นัน้มปีระโยชน์อย่างไร และพวกเราจะสามารถน ามนัไปใชป้ระโยชน์อย่างไรไดบ้า้ง และแยก
ยา้ยกนักลบัไปท า Presentation ของแต่ละคน 

 

   

   

   
 
 
 
 



Day 9 
 วนัก่อนสุดทา้ยคอืวนัน าเสนอความรู ้ประสบการณ์ทีพ่วกเราไดร้บั การน าเสนอของแต่ละคนจะแตกต่างกนัออกไปตามหวัขอ้ทีพ่วก
เราไดเ้ลอืกกนั หลงัจากน าเสนอจบ พวกเรากไ็ดร้บัใบประกาศนียบตัรจากอาจารยก์นัทุกคนรวมถงึอาจารยท์ีไ่ปกบัพวกเราดว้ย และเนื่องจาก
เป็นวนัสุดทา้ยทีพ่วกเราจะไดอ้ยู่ทีญ่ีปุ่น่แลว้ พวกเราจงึใชเ้วลาหลงัจากทีน่ าเสนอเสรจ็ทีเ่หลอืนัน้เดนิซือ้ของฝากครัง้สุดทา้ยก่อนถงึเวลา 
Farewell Party กลุ่มพวกผมไดไ้ปเดนิซื้อของฝากย่าน Namba แลว้กลบัมาเริม่เกบ็ขา้วของทีโ่รงแรม   
 เมือ่ถงึเวลาพวกเรากอ็อกจากโรงแรมขึน้รถบสัไปยงัรา้นอาหารทีจ่ดังานเลีย้ง พวกเราดืม่ พดูคุยสนทนากนั เรือ่งงานวจิยั เรือ่ง
ความชอบสว่นตวั เรือ่งความรกัหนุ่มสาว เรือ่งอนาคต มนัสนุกมากๆครบั เสรจ็แลว้พวกเราไดร้บัของทีร่ะลกึอนัล ้าค่าจากอาจารยซ์ะกะ แลว้ก็
แยกยา้ยกนักลบัโรงแรมเพือ่เกบ็ขา้วของเป็นครัง้สุดทา้ยก่อนกลบัประเทศไทย 
 

   

   

   
 
 
 



Day 10 
 และในทีสุ่ดวนัทีต่อ้งกลบัประเทศไทยกม็าถงึ ผมยงัรูส้กึอยากอยูต่่ออยู่เลย เนื่องจากมฝีนตกหนกันกัศกึษาและอาจารยจ์งึไมส่ามารถ
มารบัพวกเราทีส่ถานีรถไฟได ้พวกเราจงึนัง่รถไฟไปทีส่นามบนิเพือ่เตรยีมตวัขึน้เครือ่ง และอาจารยซ์ะกะกบันกัศกึษาผูช้ว่ยกไ็ดม้าส่งพวกเราที่
สนามบนิแทน รูส้กึไดถ้งึความเอาใจใส่ของคนญีปุ่น่อย่างแทจ้รงิครบั เป็นทรปิทีส่นุกมากๆ ไดค้วามรู ้ขอ้คดิเหน็มากมาย ไอเดยีของโครงงานที่
อยากจะท า และความคดิทีอ่ยากจะเรยีนต่อทีป่ระเทศอนัแสนวเิศษ ตน้ก าเนิดวฒันธรรมอนังดงาม แขง็แกร่งแต่ละเอยีดอ่อน อ่อนโยนแต่ไม่
อ่อนแอ ดนิแดนแห่งอาทติยอุ์ทยั  
 สุดทา้ยนี้ผมหวงัว่าเรือ่งเล่าของผมจะเป็นชนวนทีด่ทีีจ่ะจุดไฟใหค้นรุ่นใหมท่ีไ่มเ่คยไดส้มัผสัความตืน่เตน้ ความสนุก ความรูใ้หม่ๆ  

มมุมองใหม่ๆ  ไดไ้มม่ากกน้็อยนะครบั  

         ขอบคุณครบั  
        นาย ภาณุทตั รชัฏสวุรรณ 

 
 

 
 
  
  
 


