Day 1
คืนก่อนเดินทางผมตัง้ ใจทีจ่ ะไม่นอนเนื่องจากไม่อยากตื่นสาย เพราะกลัวว่าจะไปไม่ทนั ขึน้ เครือ่ ง ตามตารางแล้วต้องพบกับทุกคนที่
สนามบินสุวรรณภูมติ งั ้ แต่เวลา 4.00 ผมออกจากบ้านเวลาประมาณ 3.35 ใช่เวลาไม่ถงึ ครึง่ ชัวโมงก็
่
ถงึ สนามบิน จากนัน้ ก็นงรอทุ
ั ่ กๆคนจน
ได้เวลาก็เข้าเช็คอิน โหลดกระเป๋าขึน้ เครือ่ ง เตรียมตัวสาหรับการเดินทาง หลังจากเข้าเกทไปแล้วก็นงรอเวลาขึ
ั่
น้ เครือ่ ง เริม่ ขึน้ เครือ่ งเวลา
6.00 นังดู
่ หนังบนเครือ่ งซักพักนึง เครือ่ งก็ออกตัว ไม่ได้ต่นื เต้นเวลาเครือ่ งขึน้ แบบนี้มานานแล้ว หลังจากเครือ่ งขึน้ มาได้ซกั พักก็ได้เวลาทาน
อาหารเช้าของพวกเรา ได้ทานอาหารเช้าบนเครือ่ งเป็นไข่กบั เบคอน มีโยเกิรต์ สตอร์แบรีเ่ ป็นของหวาน อร่อยมากครับ พวกเรานังอยู
่ ่บนเครือ่ ง
ประมาณ 3 ชัวโมง
่
จากนัน้ ต้องต่อเครือ่ งไปโอซาก้าทีฮ่ ่องกง พวกเราถึงฮ่องกงเวลาประมาณ 10.35 เวลาฮ่องกง ตามตารางแล้วพวกเรา
ต้องได้ขน้ึ เครือ่ งต่อไปโอซาก้าเวลาประมาณ 11.20 แต่เกิดปญั หาเล็กน้อย ทาให้พวกเราขึน้ เครือ่ งเวลาเกือบ 13.00 ตามเวลาฮ่องกง
พวกเราถึงถึงญีป่ นุ่ เวลา 17.25 ของญีป่ นุ่ ได้รบั การต้อนรับอย่างดีจากอาจารย์และนักศึกษาผูช้ ว่ ย เนื่องจากกาลังจะมีพายุเข้า อาจารย์จงึ
แนะนาให้พวกเราทานอาหารกันทีส่ นามบินแล้วจะได้กลับโรงแรมเลย ไม่ตอ้ งออกมาเจอพายุ เนื่องจากผมทานปลาดิบไม่ได้ จึงแยกไปทานรา
เม็งกับอาจารย์และรุ่นพีอ่ กี 3 คน อร่อยมากครับ หลังจากทานเสร็จก็เดินรอบๆนิดนึง รอเวลารวมตัวกับอีกกลุ่มนึง หลังจากพวกเรารวมตัวกัน
ก็เดินทางไปทีส่ ถานีรถไฟเพือ่ รับบัตรขึน้ รถไฟของพวกเราทีจ่ ะใช้ตลอด 10 วัน
หลังจากนัน้ ก็นงรถไฟจากสนามบิ
ั่
น KIX มาลงที่ Comfort Hotel Sakai อาจารย์ได้บอกกาหนดการเล็กน้อยของวัน
ถัดไป แล้วก็แยกย้ายกันขึน้ ห้อง ผมขึน้ ไปเก็บของบนห้องแล้วลงมาเดินไปซื้อของกับพีๆ่ น้องๆ เนื่องจากพายุจะเริม่ มาแล้ว พวกผมจึงค่อนเร่ง
กันนิดนึง ไอศกรีม กับ พุดดิง้ ของร้านสะดวกซื้ออร่อยมากครับหลังจากกลับมาผมขึน้ ห้องมาจัดของเล็กน้อยแล้วก็อาบน้านอนครับ
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วันที่ 2 ผมตื่นสายจากเวลาทีค่ วรทาให้ไม่ได้แต่งตัวให้เรียบร้อยดีนกั กระดุมข้อมือขาด มือถือก็แบตหมดทัง้ ๆทีเ่ หมือนคืนผมก็ชาร์จ
ไว้แล้ว ได้กนิ ข้าวเช้าเล็กน้อยก่อนออกจากโรงแรม ผมเกือบจะขึน้ รถบัสไม่ทนั แล้วครับ หลังจากนัน้ ก็ออกเดินทางไป Osaka
Prefecture University ด้วยรถโดยสารประจาทาง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ก็เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย เมือ่ ผมเห็นครัง้ แรกผม
คิดเลยว่าเป็นมหาวิทยาลัยทีส่ ะอาดตาน่ามอง น่าเรียนสุดๆ เนื่องจากเดือนนี้ทญ
่ี ป่ี นุ่ เป็ นฤดูรอ้ น ทาให้การแต่งตัวมามหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ทีน่ ่ดี สู บายๆ ไม่อดึ อัด ผิดกับพวกเราทีจ่ ะมาเยีย่ มอธิการของทีน่ ่ที าให้ตอ้ งใส่ชุดพิธกี าร หรือ ชุดสูทกัน หลังจากนัน้ พวกเราก็ได้รบั ฟงั ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยจากอาจารย์ซะกะ เริม่ ต้นโดยการแนะนา OPU โดยอาจารย์ แนะนา TNI โดยอาจารย์ประจักษ์ และแนะนาตัวนักศึกษาแต่ละ
คน แต่เนื่องจากใช้เวลามากกว่าทีค่ ดิ จึงไม่ได้แนะนาครบทุกคน หลังจากนัน้ พวกเราก็ไปรับประทานอาหารบริเวณภายนอกของมหาวิทยาลัยถึง
เวลาประมาณ 13.30 น. ต่อจากนัน้ มีการฟงั วิดโี อเพือ่ ทาความเข้าใจเกีย่ วกับงานวิจยั ของทางมหาวิทยาลัย และเดินเยีย่ มชมงานวิจยั ของ
จริงของทางมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการปลูกผักกาดหอมโดยการใช้แสง LED แทนดวงอาทิตย์ ใช้น้าผสมแร่ธาตุหมุนเวียนเพือ่ นาไปเลีย้ งปลาที่
อยู่ดา้ นล่างของตูป้ ลูกพืชอีกที การปรับอุณหภูมติ ลอดเวลาเพือ่ จาลองเวลากลางวัน-กลางคืน การดูแลทัง้ หมดจะใช้เครือ่ งจักรและคอมพิวเตอร์
ควบคุมตลอดเวลา ยกเว้นแค่ตอนเก็บเกีย่ วผลผลิตทีจ่ ะใช้มอื คนทีล่ ะเอียดกว่า นอกจากนี้ยงั ได้คดิ ถึงสถานการณ์ทใ่ี ห้ผสู้ งู อายุหรือผูพ้ กิ าร
สามารถทางานทีน่ ้ไี ด้ จึงได้พฒ
ั นาให้เครือ่ งจักรรูปร่างเหมาะแก่ผสู้ งู อายุหรือผูพ้ กิ ารด้วย เพือ่ หาวิธกี ารหลีกเลีย่ งสภาวะขาดแคลนอาหาร หรือ
ภัยพิบตั ทิ ไ่ี ม่สามารถปลูกพืชได้ จึงมีการดาเนินงานวิจยั นี้ขน้ึ แถมยังมีการปรับเปลีย่ นและพัฒนาตลอดเวลาเพือ่ ค้นหาวิธกี าร,แสง,อุณหภูม ิ
หรือแร่ธาตุทเ่ี หมาะทีส่ ุดในการปลูกเพือ่ ให้ผลผลิตทีด่ แี ละรวดเร็วทีส่ ุด ได้มกี ารนาผักทีป่ ลูกด้วยวิธกี ารนี้ไปขายแก่ผบู้ ริโภคตามท้องตลาดบางที่
ด้วย
จากนัน้ พวกเราได้เข้าพบอธิการบดีของ OPU เพือ่ การคาขอบคุณสาหรับโครงการนี้ ได้รบั การต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่านดูเป็นคนที่
ใฝห่ าความรูอ้ ย่างสม่าเสมอ สมกับเป็นอธิการบดีดา้ นการศึกษาจริงๆครับ ท่านถามพวกเราเกีย่ วกับความรูส้ กึ ทีไ่ ด้มาโครงการนี้ จากนัน้ ก็
ถ่ายรูปด้วยกันเล็กน้อย
หลังจากนัน้ ก็เริม่ งานเลีย้ งต้อนรับพวกเราในร้านอาหารบริเวณมหาวิทยาลัย มีการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เล็กน้อยตามมารยาท
(สาหรับผมนะ) อาหารก็อร่อยมากๆ เสร็จกิจแล้วก็กลับโรงแรมเพือ่ พักผ่อน
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วันทีผ่ มตืน่ เร็วเป็นพิเศษ เพราะไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบเมือ่ วาน ตื่นนอน แปรงฟนั อาบน้า ลงมาทานอาหารเช้าทีท่ างโรงแรม
จัดไว้ให้ อร่อยมากๆ แล้วก็อมิ่ มากๆด้วยครับ เสร็จแล้วผมก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกเล็กน้อย ถ่ายรูป และกลับมารอสมาชิกคนอืน่ ๆทีโ่ รงแรม
พอถึงประมาณ 8.00 น. ก็ขน้ึ รถไฟไปทากิจกรรมที่ I-Site ของทางมหาวิทยาลัย OPU ทากิจกรรมเกีย่ วกับเทคนิคในการรวบรวม
ความคิด เพือ่ หาประเด็นสาคัญทีแ่ ต่ละคนสมารถคิดได้ และรวบรวมให้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพือ่ หาหนึ่งประเด็นใหญ่ทส่ี าคัญทีส่ ุด ได้ความรูแ้ ละเท
คนิดต่างๆมากมายทีเดียว ถึงเวลาประมาณเทีย่ งก็ออกไปทานอาหาร
หลักจากนัน้ ก็ได้เวลาทัวร์โอซาก้า แต่กเ็ ริม่ โดยการทานอาหารกลางวันก่อน แต่ดว้ ยเนื่องจากร้านทีไ่ ปกันนัน้ รอค่อนข้างนานและคน
เยอะ แถมบางคนอยากทานอย่างอื่น จึงแบ่งกลุ่มออกไปทานอาหารแล้วค่อยกลับมารวมตัวกัน ณ ทีท่ เ่ี ป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของโอซาก้า ป้ายกุ
ลิโกะนักวิง่ นัน้ เอง จากนัน้ พวกเราได้เดินทางไปชมพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์โอซาก้า ตอนแรกนึกว่าจะเป็นทีๆ่ น่าเบือ่ เพราะคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับ
ท้องฟ้าจาลองของประเทศไทยทีส่ ภาพของเครือ่ งเล่นหรือเครือ่ งทดสอบส่วนใหญ่ค่อนข้างเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้เพราะไม่มคี นคอย
ดูแล แต่ผมกลับคิดผิดอย่างมหันต์ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ของญีป่ นุ่ นัน้ ยิง่ ใหญ่มาก สิง่ ของ,เครือ่ งเล่น,วิดโี ออธิบายประกอบเนื้อหาทีถ่ ูกจัด
แสดงนัน้ ได้ถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อยและยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ทุกชิน้ ทัง้ สนุกทัง้ น่าสนใจ มีสงิ่ ของให้ทดลองเล่นมากมาย สิง่ ของทีด่ งึ ดูด
ความสนใจได้มากมาย แม้แต่ผใู้ หญ่ทพ่ี าลูกๆ คู่รกั หนุ่มสาวเข้าไปก็ยงั สนุกไปกับมันรวมถึงพวกเราด้วย แค่ชนั ้ เดียวก็ใช้เวลาร่วมชัวโมงแล้
่
ว
้
พวกเราจึงไม่น่าจะได้ดคู รบ เนื่องจากพวกเราต้องลงไปดูการแสดงดวงดาวท้องฟาจาลอง จึงต้องเร่งดูแต่ละชัน้ ให้เร็วทีส่ ุด หลังจากทีด่ คู รบทุก
ชัน้ พวกเราก็เข้าไปยังห้องแสดงท้องฟ้าจาลอง เพือ่ รอชมการแสดง ในห้องมืด อุณหภูมเิ ย็นสบาย เมือ่ ผูบ้ รรยายบอกให้เราหลับตา เมือ่ ลืมตา
ขึน้ มา ดวงดาวอันแสนสวยงามนัน้ ทาให้ผมตะลึงไปครูน่ ึงเลยแม้จะรูว้ ่าเป็นของปลอมก็ตาม ได้ฟงั เรือ่ งเล่าเกีย่ วกับทางช้างเผือก เจ้าหญิงทอผ้า
กับ ชายเลีย้ งวัว กลุ่มดาวต่างๆ ดวงดาวทีส่ ามารถเห็นได้ชดั เมือ่ เมษายนทีผ่ ่านมา ทีน่ ่นี นั ้ จัดการแสดงได้อย่างสวยงามและน่าสนใจ แม้แต่
ผูใ้ หญ่กย็ งั สนุกไปกับมันโดยไม่รตู้ วั ผมหวังว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างสถานทีแ่ บบนี้เพือ่ ให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียน และผูเ้ ยีย่ มชมคน
อื่นๆให้สนุกไปกับการเรียนรูไ้ ด้ซกั วัน
หลังจากนัน้ ก็แยกย้ายกันไปซือ้ ของฝากกันในย่าน Namba เดินกันไม่ถูกเลยครับ ร้านค้ามากมาย สิง่ ของมากมาย ในเวลาแค่ 2
ชัวโมง
่
เดินดูให้ทวคงไม่
ั่
ทนั แน่ๆ มีของตัง้ มากมายให้ดู แต่เวลาน้อย ช่างน่าเสียดายจริงๆ
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วันนี้กต็ ่นื ได้คอ่ นข้างเช้ากว่าทีค่ าดเอาไว้ อาบน้า แต่งตัว ลงมาทานข้าวเช้าแสนอร่อยของโรงแรม รอรวมตัวกันทีล่ อ็ บบีโ้ รงแรมเพือ่
นังรถบั
่ สทีจ่ องไว้เพือ่ เดินทางไปเกียวโต จังหวัดต้นกาเนิดวัฒนธรรมญีป่ นุ่ อดีตเมืองหลวงของประเทศญีป่ นุ่ เมืองทีม่ รี ปู แบบ ลักษณะบ้านแบบ
โบราณทีส่ ภาพไม่โบราณ สามารถเห็นผูค้ นสวยชุดยุกะตะเดินตามท้องถนนได้ทวไป
ั ่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่
ระหว่างเดินทางก็เห็น
ท้องนาเขียวขจีเต็มไปหมด แม้จะเป็นต่างจังหวัดแต่บา้ นเมืองสะอาด ยังดูทนั สมัยไม่ต่างจากบ้านในตัวเมืองเลย เมือ่ ถึงเกียวโตอากาศก็ยงั คง
ั่
ร้อน แดดแรง ตามฤดูของญีป่ นุ่ ในช่วงนี้ จากนัน้ พวกเราเดินไปฝงตรงข้
ามของถนนเพือ่ ซือ้ ตั ๋วเข้าชม 平等院 Byoudouin วัดของ
ญีป่ นุ่ อันโด่งดังทีอ่ ยู่ดา้ นหลังเหรียญ 10 เยนของญีป่ นุ่ แม้จะร้อนแต่กย็ งั มีนกั ท่องเทีย่ วมากมาย การจัดแสดงสถานที่ และการตกแต่งต่างๆ
ช่างดูน่าตื่นตา สวยงาม ไม่น่าเบือ่ เลยทัง้ ๆทีเ่ ป็นวัด แม้พวกเราจะต้องรีบเดินดู ชมได้ไม่ละเอียดเพราะเวลาจากัดเนื่องจากการเข้าชมด้านใน
ของวัดอีกจุดหนึ่งจะจัดเป็นเวลาหากไม่ไปตามเวลาก็จะไม่ได้เข้า จึงเดินดูส่วนต่างๆ ถ่ายรูปภายในสถานทีก่ นั เมือ่ ชมพระพุทธรูปภายในวัด
แล้วพวกเราก็ออกมาจากสถานที่ หลังจากนัน้ ก็ทานอาหารกลางวันแบบญีป่ นุ่ ดัง้ เดิม ส่วนใหญ่เป็นผักต้ม , มันภูเขา , หน่อไม้ ,ลูกชิน้ ปลา กับ
ซุปซึง่ ไม่ค่อยอิม่ เท่าไหร่ จากนัน้ ก็เดินเทีย่ วในเมืองเล็กน้อย เมือง Uji ทีพ่ วกเราไปค่อนข้างขึน้ ชือ่ เรือ่ งชาเขียว พวกผมเลยไปหาชาเขียวทาน
กัน แต่เนื่องจากเวลาน้อยจึงได้มแี ค่บางกลุ่มได้ดม่ื แบบเป็นพิธกี ารแบบใช้เวลาสัน้ ๆ กับบางคนทีไ่ ด้ทานแต่ไอศกรีมชาเขียว ตัวไอศกรีมไม่
หวาน ไม่ขมจนเกินไป ทานง่าย ตัวครีมเนื้อแน่นอร่อยมากๆครับ หลังจากกลับถึงรถพวกเราก็เดินทางไปยัง 伏見稲荷大社 หรือ
Fushimi Inari Taisha วัดจิง้ จอกทีม่ ปี ระตู Torii สีแดงเป็นพันๆต้นอันโด่งดัง ผมเสีย่ งทายเสียมซี ซื้อของฝากจาพวก พวกกุญแจ
กระเป๋าผ้า เครือ่ งดืม่ แล้วก็เดินทางกลับโอซาก้า เนื่องจากพวกเรากลับมาถึงเร็วกว่าทีค่ าดไว้จงึ มีเวลาเดินเทีย่ ว ซื้อของฝากได้อย่างเต็มที่ พวก
เราจึงแบ่งกลุ่มไปยังสถานทีต่ ่างๆกัน หาของฝาก เดินช็อปปิ้ง กลุ่มผมไปยัง Yodobashi Camera Umeda ห้างสรรพสินค้าอัน
โด่งดังทีข่ ายของหลายๆอย่าง กล้องดิจติ อล เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เครือ่ งเขียน เสือ้ ผ้า รวมถึงของเล่นด้วย ผมได้ของฝากมากมายจากทีน่ ่ี หลังจาก
กลับมายังโรงแรม แต่ยงั รูส้ กึ ว่าอยากจะไปเทีย่ วต่อ จึงออกมากับรุ่นพีอ่ กี 2 คน เทีย่ วป้ายกุลโิ กะยามค่าคืน และตึก ドン・キホーテ
ทีม่ ชี งิ ช้าสวรรค์หมุนเป็นรูปแคปซูล สนุก แต่อากาศร้อนมากๆครับ กลับมาทาเอาผมแทบสลบ หาอะไรทาน อาบน้า แช่น้าอุ่นๆ แล้วก็นอน
หลับ
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วันนี้เป็นวันทีพ่ วกเราได้เข้าเรียน Workshop เรือ่ งกาารคิดแบบ System Thinking การคิดโดยนึกถึงความต้องการ
ก่อนนึกถึง function ของอุปกรณ์ พวกเราได้เลือกหัวข้อทีจ่ ะวิเคราะห์ระหว่างคนในกลุ่ม โดยอาจารย์ได้เสนออุปกรณ์ให้พวกเราวิเคราะห์
หรือจะให้พวกเราคิดเองก้ได้ แต่ไม่ควรยากจนเกินไป จะมีคนญีป่ นุ่ 1 คนเข้าร่วมด้วยในแต่ละกลุ่ม ทาให้พวกเราแต่ละกลุ่มสามารถได้ขอ้ คิด
หรือความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย หัวข้อของกลุ่มพวกผมในตอนแรกเป็นเรือ่ งของเครือ่ งขายตั ๋วในสถาณีรถไฟ พวกเราต้องการพัฒนามันให้ดี
ยิง่ ขึน้ แต่พวกเราได้เห็นว่าปญั หามันเยอะกันไป ทาให้เราเปลีย่ นหัวข้อเป็นอะไรทีง่ า่ ยๆอย่าง กาต้มน้าแทน ทัง้ คนไทยและคนญีป่ นุ่ ก็ใช้กนั
โดยทัวไป
่ ทาให้พวกเราได้หวั ข้อทีส่ ามารถได้ความคิดเห็นจากทัง้ 2 ฝา่ ย ตัวแทนจากทัง้ 2 ประเทศได้จดั ลาดับความสาคัญของคุณสมบัติ
ของอุปกรณ์ต่างกันด้วย แม้แต่คนญีป่ นุ่ ด้วยกันเองแต่ต่างเพศกัน ทัง้ ชายและหญิงก็ยงั จัดลาดับความสาคัญของคุณสมบัตแิ ละความสามารถของ
อุปกรณ์ต่างกัน อีก 2 กลุ่มก็มหี วั ข้อทีน่ ่าสนใจมากๆ หนึ่งคือเครือ่ งดูดฝุน่ ทีร่ วมฟงั ก์ชนอั
ั ่ นหลากหลายเพือ่ ออกแบบพัฒนาความสามารถของ
ั
ตัวเครือ่ งจักรให้ดยี งิ่ ขึน้ สองคือเครือ่ งปรับอากาศทีล่ ดปญหาต่างๆของตัวเครือ่ งทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั ลงไปได้ และมีรปู แบบการทางานทีห่ ลากหลาย
ยิง่ ขึน้ ได้อกี ด้วย
หัวข้อของทุกคนน่าสนใจและมีวธิ คี ดิ แก้ไข-พัฒนาทีแ่ ปลกใหม่มากครับ พอได้ขนั ้ ตอนการคิดแบบใหม่ทอ่ี าจารย์เป็นคนสอนเพิม่ เข้า
มา ยิง่ ทาให้จบั จุดทีค่ วรจะทาความเข้าใจได้งา่ ยยิง่ ขึน้ หลังจากจบคาบเรียนลงแล้ว พวกเราได้ถ่ายรูปทีร่ ะลึกกับอาจารย์ผสู้ อน จากนัน้ พวกเรา
ได้แยกย้ายแบ่งกลุ่มกันไปเทีย่ วชมเมืองโอซาก้าต่อ
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วันนี้ผมเราได้เยีย่ มชมงานวิจยั ของนักศึกษาจากห้องแล็ปอื่นๆทีน่ ่าสนใจมากๆครับ ทัง้ การวิจยั เรือ่ งการโต้ตอบด้วยภาษาที่ 2 ว่าผู้
พูดมีอาการกังวลขณะทีพ่ ดู หรือไม่ , งานวิจยั เกีย่ วกับโปรแกรมหุ่นยนต์แข่งขันฟุตบอล ล้วนแล้วแต่เป็นการวิจยั ทีส่ ุดยอดทัง้ นัน้ หลังจากนัน้
พวกเราก็ไปทานข้าวเทีย่ งทีโ่ รงอาหารของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเวลาของช่วงนี้ค่อนข้างน้อยพวกเราจึงไม่สามารถเดินทางไปทานอาหารนอก
มหาวิทยาลัยได้ พวกเราจึงทานกันในมหาวิทยาลัย หลังจากนัน้ พวกเราได้เข้าเรียนการคิดเชิงธุรกิจ การทีจ่ ะตัง้ ตนเป็นผูก้ ่อตัง้ ธุรกิจนัน้ ควร
คิดถึงสิง่ ใดเป็นสาคัญ พวกเราได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มเพือ่ เสนอความคิดของแต่ละคนว่าอยากทีจ่ ะทาอะไรโดยไม่ตอ้ งคานึงถึงเงินทุนทีจ่ ะต้องใช้ ,
กระบวนการทีย่ ุ่งยากต่างๆ แค่เสนอ
ไอเดียทีต่ นเองชอบออกมา และจากนัน้ ก็เลือกไอเดียของคนในกลุ่มอันทีค่ ดิ ว่าตนเองชอบทีส่ ุดเพือ่ คิดต่อยอดพัฒนาสินค้าหรือบริการ หลังจาก
จบคาบเรียนพวกเราคิดว่าเป็นคาบเรียนทีส่ นุกและแปลกใหม่ดี อาจจะเพราะว่าอาจารย์เคยไปทางานอยู่อเมริกาเลยทาให้การคิด การบรรยาย
ความรูส้ กึ คล้ายคนอเมริกนั เลยมีมกุ แปลกๆอยู่เสมอ
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วันนี้พวกเราได้ออกมาดูงานทีบ่ ริษทั NEC บริษทั เกีย่ วกับ Information Technology ชัน้ นาของประเทศญีป่ นุ่ พวก
เราตะลึงตัง้ แต่ทางเข้าบริษทั ของพนักงานทีม่ บี ตั รรักษาความปลอดภัย พนักงานต้อนรับทีต่ อ้ นรับพวกเราอย่างดี คอยเป็ นห่วงว่าพวกเราจะฟงั
ภาษาญีป่ นุ่ ออกหรือไม่ หลังจากทีพ่ วกเราได้รบั ชมวิดโี อแนะนาบริษทั แล้ว พวกเราได้เข้าไปชมผลงาน การวิจยั เครือ่ งจักรทีถ่ ูกพัฒนาโดยทาง
บริษทั เทคโนโลยีทงั ้ หลายถูกห้ามไม่ให้พวกเราถ่ายรูป เทคโนโลยีจดจาใบหน้าเพือ่ ทีจ่ ะสแกนเปิดทางเข้าประตู ,
เทคโยโลยีเกีย่ วกับหนังสือคู่มอื ทีใ่ ช้กระจกกับมุมมองของผูใ้ ช้ให้เป็นเหมือนภาพสามมิติ , หุ่นยนต์โต้ตอบกับมนุษย์ , VR
technology , เทคโนโลยีอ่านสายตาของมนุษย์เพือ่ นาค่ามาวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ทัง้ หมดล้วนเป็นผลงานและ
งานวิจยั ทีจ่ ะทาให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์เราสุขสบายและปลอดภัยยิง่ ขึน้ ในอนาคต ตอนทีอ่ อกจากบริษทั พนักงานต้อนรับสาวสวยได้ออกมาส่ง
พวกเรา ตามมารยาทของคนญีป่ นุ่ คนญีป่ นุ่ จะยืนส่งแขกไม่ไปไหนจนกว่าแขกจะลับสายตาพวกเขาไป หลังจากนัน้ พวกเราก็ได้มาเยีย่ มชม
สัญลักษณ์สาคัญของโอซาก้า ปราสาทโอซาก้านันเอง
่
แค่ภายนอกก็สวยงามมากแล้ว
แต่อากาศค่อนข้างร้อน แดดแรง โชคดีทข่ี า้ งในมีเครือ่ งปรับอากาศ พวกเราเริม่ ต้นทีช่ นั ้ บนสุด ออกมาด้านนอกเป็นระเบียงมองออกไปเป็น
บริเวณจังหวัดโอซาก้าทีส่ วยงาม ลงมาเรือ่ ยๆเป็นชัน้ จัดแสดงประวัตศิ าสตร์ รูปแบบการรบ บุคคลสาคัญ เรือ่ งราวต่างๆในยุดสงคราม และ
สภาพของปราสาทโอซาก้าและบ้านเมืองโดยรอบก่อนถูกทาลาย หลังจากนัน้ พวกเรากลับมาที่ I-Site ของทางมหาวิทยาลัยเพือ่ แนะนาตัว
นักศึกษาต่อหลังจากทีค่ ราวก่อนพวกเราแนะนาตัวกันไม่ครบ และได้ฟงั อาจารย์ซะกะพูดถึงเรือ่ งงานวิจยั ของอาจารย์ทท่ี าพวกเราตื่นเต้นกันเป็น
อย่างมาก
หลังจากนัน้ พวกเราได้แยกย้ายกันไปตามทีต่ ่างๆ กลุ่มของผมได้อาจารย์ซะกะนาทางพาไปที่
通天閣 หรือ Tsuutenkaku อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของโอซาก้าทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานก่อนถูกทาลายลงในสงครามโลก และได้ถูก
สร้างขึน้ มาใหม่ให้เป็นทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วมากกว่าเดิม หลัจากซื้อของฝากกับถ่ายรูปภายใน Tsuutenkaku แล้วพวกเราก็ลงออกมาหา
อะไรทานกันภายในย่านแถวนัน้ Tsuutenkaku ตอนกลางคืนทีม่ ไี ฟเปลีย่ นสีไปเรือ่ ยๆช่างสวยงามตระการตาจริงๆ

Day 8

หลังจากทีเ่ มือ่ วานพวกเราได้ไปเยีย่ มชมบริษทั ชัน้ นาด้านเทคโนโลยีของประเทศญีป่ นุ่ วันนี้พวกเราได้เข้ามาเยีย่ มชม
Knowledge Capital สถานทีท่ ไ่ี ด้ชอ่ื ว่าเป็นสถานทีแ่ ห่งการเรียนรู้ สถานทีไ่ ว้สาหรับจัดแสดงผลงานงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
ด้านบนทีพ่ วกเราขึน้ ไปดูนนั ้ เป็นเหมือนกับพืน้ ทีใ่ ห้เช่าเพือ่ เป็นสถานทีท่ างานสาหรับคนทีอ่ ยากเปิดบริษทั แต่ไม่มเี งินทุน ไม่มพี น้ื ที่ สาหรับคนที่
ไม่อยากทางานอยู่แต่กบั บ้าน อยากเปลีย่ นบรรยากาศในการทางาน หาเพือ่ นใหม่ๆในการทางาน ติดต่อธุรกิจ ฯลฯ มีเครือ่ งดืม่ อาหาร
แอลกอฮอล์ ไว้สาหรับบริการผูท้ ต่ี อ้ งการด้วย เนื่องจากทีน่ นั ้ คล้ายๆห้างจึงมีรา้ นค้าเล็กน้อยให้ผคู้ นทีเ่ ข้ามาได้จบั จ่ายซื้อของ ด้านล่างทีเ่ ราลงมา
ดูนนั ้ เป็นทีส่ าหรับจัดแสดงผลงานงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ เช่น ใยผ้าสาหรับซ่อมแซมบ้านอย่างง่ายทีแ่ ข็งแรงทนทานเป็นอย่างมาก , VR
technology สาหรับควบคุมโดรนบังคับวิทยุ และอื่นๆอีกมากมาย
หลังจากนัน้ พวกเราได้หาอาหารกลางวันทานกัน และกลับไปยัง I-Site อีกครัง้ เพือ่ ประชุมว่าพวกเราจะทา Presentation
นาเสนอความรูต้ ่างๆทีพ่ วกเราได้รบั มาจากทริปนี้นนั ้ มีประโยชน์อย่างไร และพวกเราจะสามารถนามันไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บา้ ง และแยก
ย้ายกันกลับไปทา Presentation ของแต่ละคน

Day 9
วันก่อนสุดท้ายคือวันนาเสนอความรู้ ประสบการณ์ทพ่ี วกเราได้รบั การนาเสนอของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปตามหัวข้อทีพ่ วก
เราได้เลือกกัน หลังจากนาเสนอจบ พวกเราก็ได้รบั ใบประกาศนียบัตรจากอาจารย์กนั ทุกคนรวมถึงอาจารย์ทไ่ี ปกับพวกเราด้วย และเนื่องจาก
เป็นวันสุดท้ายทีพ่ วกเราจะได้อยู่ทญ
่ี ป่ี นุ่ แล้ว พวกเราจึงใช้เวลาหลังจากทีน่ าเสนอเสร็จทีเ่ หลือนัน้ เดินซือ้ ของฝากครัง้ สุดท้ายก่อนถึงเวลา
Farewell Party กลุ่มพวกผมได้ไปเดินซื้อของฝากย่าน Namba แล้วกลับมาเริม่ เก็บข้าวของทีโ่ รงแรม
เมือ่ ถึงเวลาพวกเราก็ออกจากโรงแรมขึน้ รถบัสไปยังร้านอาหารทีจ่ ดั งานเลีย้ ง พวกเราดืม่ พูดคุยสนทนากัน เรือ่ งงานวิจยั เรือ่ ง
ความชอบส่วนตัว เรือ่ งความรักหนุ่มสาว เรือ่ งอนาคต มันสนุกมากๆครับ เสร็จแล้วพวกเราได้รบั ของทีร่ ะลึกอันล้าค่าจากอาจารย์ซะกะ แล้วก็
แยกย้ายกันกลับโรงแรมเพือ่ เก็บข้าวของเป็นครัง้ สุดท้ายก่อนกลับประเทศไทย

Day 10
และในทีส่ ุดวันทีต่ อ้ งกลับประเทศไทยก็มาถึง ผมยังรูส้ กึ อยากอยูต่ ่ออยู่เลย เนื่องจากมีฝนตกหนักนักศึกษาและอาจารย์จงึ ไม่สามารถ
มารับพวกเราทีส่ ถานีรถไฟได้ พวกเราจึงนังรถไฟไปที
่
ส่ นามบินเพือ่ เตรียมตัวขึน้ เครือ่ ง และอาจารย์ซะกะกับนักศึกษาผูช้ ว่ ยก็ได้มาส่งพวกเราที่
่
สนามบินแทน รูส้ กึ ได้ถงึ ความเอาใจใส่ของคนญีป่ นุ อย่างแท้จริงครับ เป็นทริปทีส่ นุกมากๆ ได้ความรู้ ข้อคิดเห็นมากมาย ไอเดียของโครงงานที่
อยากจะทา และความคิดทีอ่ ยากจะเรียนต่อทีป่ ระเทศอันแสนวิเศษ ต้นกาเนิดวัฒนธรรมอันงดงาม แข็งแกร่งแต่ละเอียดอ่อน อ่อนโยนแต่ไม่
อ่อนแอ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั
สุดท้ายนี้ผมหวังว่าเรือ่ งเล่าของผมจะเป็นชนวนทีด่ ที จ่ี ะจุดไฟให้คนรุ่นใหม่ทไ่ี ม่เคยได้สมั ผัสความตืน่ เต้น ความสนุก ความรูใ้ หม่ๆ
มุมมองใหม่ๆ ได้ไม่มากก็น้อยนะครับ
ขอบคุณครับ
นาย ภาณุทตั รัชฏสุวรรณ

