Osaka Prefecture University-Sakura Science Plan 2018
โดย นายศิวารักษ์ อ่อนศรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปี ที่ 2

Day One
-

สำหรับวันแรกที่ไปนัน้ ผมขอยอมรับว่ำตื่นเต้ นมำกๆ เพรำะก็ไม่ได้ ขึ ้นมำก็ 5-6 ปี ได้ แล้ ว ลืมขันตอน
้
ระเบียบกำรยื่นเอกสำรไปหมด แต่พอเอำเข้ ำจริ งๆ ค่อนข้ ำงสะดวกกว่ำเดิม
มำกๆเลยครับ ต้ องขอบคุณที่สมัยนี ้ เรำเช็คอิน กรอกข้ อมูลขึ ้นเครื่ องได้ ไม่จำเป็ นต้ องเสียเวลำมำทำหน้ ำเค้ ำท์เตอร์ นำนๆเลยครับ ผ่ำนกำรขันตอนตรวจผ่
้
ำนไปได้ ก็สบำยเลย
แม้ ว่ำจะเป็ นไฟล์ตบินที่คอ่ นข้ ำงยำว แต่พอมำถึง ได้ รับกำรต้ อนรับมำ หำยเหนื่อยเป็ นปลิดทิ ้งเลยทีเดียว เพิ่มเติมคือได้ ลองชิมอำหำรญี่ ปนถึ
ุ่ งที่เป็ นครัง้ แรก ทำ้ห้ ผมปลื ้มเป็ น
พิเศษมำกๆเลยครับ ถึงโรงแรมด้ วยหนังท้ องที่กำลังตึงๆทำ้ห้ หลับสบำยกันเลยทีเดียว

Day Two
-

-

้นวันที่ 2 ก็เป็ นวันที่ผมได้ เข้ ำชมทำงมหำลัย Osaka Prefecture University ซึง่ ค่อนข้ ำงอึ ้ง้นหลำยๆอย่ำงของมหำลัย ไม่ว่ำจะเป็ นทังขนำดและกำรจั
้
ดเรี ยงตึก
หรื อภำย้นตึกด้ วย แม้ อำกำศจะร้ อนก็จริ ง แต่ด้วยบรรยำกำศรอบสถำบัน มีควำมร่ มรื่ น ทำ้ห้ ผมไม่ร้ ู สกึ เหนื่อยกับกำรเดินเท่ำไหร่ นกั เผลอๆเดินเพลินกว่ำที่คดิ ด้ วยซ ้ำไปเสีย
อีก โดยวันนี ้ เป็ นวันที่เรำได้ เข้ ำชมโรงงำนปลูกผัก ้นโรงเพำะปลูก โดย้ช้ หนุ่ ยนต์เป็ นหลัก้นมหำลัย ซึง่ มีรำยละเอียดทำงเทคนิคและทำงทฤษฎีที่น่ำสน้จหลำยๆอย่ำงมำก
ครับ สิง่ ที่สำคัญที่สดุ เลยก็คือ เรำเห็นได้ ถงึ ควำม้ส่้จ้นทุกรำยละเอียดของเขำได้ ดเี ลยว่ำ ทำไมต้ องมีสงิ่ นี ้ ทำอย่ำงนี ้บ้ ำง ทำก่อ นหรื อหลัง ผลลัพธ์ ข้ อผิดพลำดที่เจอมี
อะไรบ้ ำง โดยสิง่ ที่ผมชอบที่สดุ เลยก็คือ กำร้ส่เมล็ดลงถำดปลูก โดยเขำสร้ ำงเป็ นตัวกล่อง้ห้ เรำ้ส่เมล็ดและเขย่ำหรื อขยับไปเรื่ อยๆเพื่อ้ห้ เมล็ดลงหลุมที่ขดุ เจำะเอำไว้ ซึง่ ทำ
้ห้ ประหยัดเวลำ้นกำรปลูกและตรวจสอบได้ แน่ชดั ด้ วยครับ

Day Three
-

วันที่ 3 ของทริ ปนัน้ เป็ นวันที่เรำได้ ศกึ ษำวิธีกำรคิดแก้ ไขปั ญหำ KJ Method ซึง่ เป็ นกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล้นทีมออกมำ้ห้ ได้ มีผลลัพธ์ที่ชดั เจน เห็น
ถึงภำพรวมได้ โดยเป็ นเทคนิคที่ตอนแรกฟั งดูยำก แต่พอเอำจริ งๆแล้ ว ไม่ได้ ยำกเลย เป็ นกำรคิดสนุกๆ้ห้ เรำได้ กระตุ้นตัวเองขึ ้นมำ โดยหลังจำกเสร็ จกิจกรรมตรงนี ้ ผมก็ได้ ไป
เดินที่นมั บะ ที่เป็ นแหล่งกำรค้ ำ้นตัวโอซำก้ ำ ซึง่ ขอบอกเลยว่ำ อำกำศที่ญี่ปนุ่ ร้ อนไม่ตำ่ งจำกไทยเลย เผลอๆร้ อนกว่ำด้ วยซ ้ำไป ทำ้ห้ ผมไม่แปลก้จเลย ทำไมญี่ปนถึ
ุ่ งมีต้ กู ด
น ้ำแทบจะทุกฝี ก้ ำวที่เรำเดินไปเลย อ๋อ และวันนี ้ก็ได้ ไปชมพิพิธภัณฑ์้นโอซำก้ ำด้ วย เป็ นที่ที่รวบรวมอะไรน่ำสน้จไว้ หลำยอย่ำงมำกๆ น่ ำเสียดำยมำกๆ ที่เวลำเดินน้ อยไป
และภำษำที่เขำบรรยำยหรื อ้ส่ไว้ ้นพิพิธภัณฑ์จะเป็ นญี่ปนเสี
ุ่ ยมำกกว่ำนะครับ แต่โดยรวมแล้ ว ผมค่อนข้ ำงชอบ้จมำกๆ้นกำรจัดกำรส่วนนี ้ครั บ :D

-

Day Four
-

้นส่วนของวันที่ 4 นัน้ ผมได้ ไปที่เกียวโต เยี่ยมชมโบรำณสถำนและวัดชื่อดังของทำงเกียวโต โดยผมต้ องขอชื่นชมว่ำ ้นญี่ปนุ่ เขำมีกำรสร้ ำงสิง่ ต่ำงๆ้ห้ มีควำมหลำกหลำย
ทนทำนหรื อ้ช้ งำนได้ ยนั ลูกยันหลำนเลย และที่สำคัญที่สดุ คือ รู ปทรงที่เป็ นเอกลักษณ์ชดั เจน มีควำมประยุกต์้ห้ เข้ ำกับปั จจุบนั ได้ มีประมำณสิง่ สองสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ้นวันนี ้คือ
อำกำศที่ร้อนแบบสุดๆ ร้ อนจนตัวละลำยเลย และสอง คือเวลำที่มีน้อยเกินไป (อีกแล้ ว) เพรำะส่วนตัว ผมอยำกจะสำรวจเดิน้ห้ ทวั่ ทังวั
้ ด แต่นนหมำยควำมว่
ั้
ำ ผมต้ องเดินขึ ้น
เขำ ลงเขำ เป็ นเวลำรำวๆเป็ นชม. สองชม.ได้ ซึง่ เวลำเดินมีน้อย ทำ้ห้ ไม่ได้ ไปถึงจุดสุดยอดของทำงวัดนะครับ แหม่

Day Five
วันที่ 5 เรำก็กลับมำทำกิจกรรมกันที่มหำลัย OPU ต่อ โดยกิจกรรมวันนี ้ เป็ นกำรสร้ ำงสรรค์ นึกไอเดีย หำสิง่ ที่้ช้ ้นชีวิตประจำวันมำปรับ้ช้ ้ห้ มีฟังก์ชนั่ ้หม่ๆเพื่อตอบโจทย์
ผู้้ช้ งำนมำกขึ ้น โดยเป็ นกิจกรรมที่ฟังดูน่ำเบื่อก็จริง มีรำยละเอียด ขันตอนยิ
้
บย่อย แต่โดยรวมแล้ ว เป็ นกำรฝึ ก้ห้ เรำหำจุดบอด จุดแข็งที่เรำเอำมำ้ช้ ้นกำรสร้ ำงสรรค์สงิ่ ้หม่
นันเองครั
้
บ

-

-

Day Six
-

้นวันที่ 6 ผมได้ เข้ ำชมแล๊ ปและรับฟั งสิง่ ทีก่ ลุม่ นักวิจยั ได้ ทำกำรศึกษำ และรับฟั งเรื่ องที่นศ.ป.โท ได้ ทำวิจยั หรื อทำโปรเจ๊ คต์ขึ ้นมำ เป็ นวันนึง ที่ผมได้ เห็นงำนที่เขำทำ ไม่ได้ เป็ น
อะไรที่ไกลเกินตัวเรำเลย งำนที่เขำศึกษำทำ ก็จะเป็ นงำนอำทิเช่น กำรบันทึกข้ อมูลกำรพูด เขียน ฟั งหรื อเรื่ องกำร้ช้ ภำษำ เป็ นอะไรที่พื น้ นำนมำกๆ แต่เป็ นงำนที่คอ่ นข้ ำง้ช้
ควำมละเอียดอ่อนพอสมควรเลย เพรำะมีจดุ ต่ำงๆที่เรำอำจจะมองข้ ำมไป แต่เป็ นจุดสำคัญที่สำมำรถทำ้ห้ เขำเข้ ำ้จมันได้ อย่ำงถ่องแท้ มำกขึ ้นเลย และเป็ นวันที่เรำได้ ทำ
กิจกรรม้นกำรจำลอง หำจุดแข็ง จุดอ่อน จุดขำยของ Startup ที่เรำอยำกทำขึ ้นมำ โดยเป็ นกำร้ห้ เรำได้ นกึ คิดไว้ ว่ำ ถ้ ำเรำเป็ นผู้ประกอบกำร จะ้ห้ อะไรกับผู้ซื ้อได้ บ้ำง

Day Seven
-

วันที่ 7 นัน้ ผมได้ ไปที่ปรำสำทโอซำก้ ำ ศึกษำประวัตศิ ำสตร์ ของเมือง เป็ นสิง่ ที่น่ำสน้จมำกๆว่ำ กำรสอนประวัตศิ ำสตร์ ของที่นี่ ไม่ได้ มีแค่ตวั อักษร ภำพ หรื อวัตถุโบรำณ้ห้ ดู
อย่ำงเดียว เขำมีเป็ นประมำณว่ำ เหมือนกับภำพที่ยิงออกมำคล้ ำยๆกับโฮโลแกรม สร้ ำงสถำนกำรณ์จำลอง้นกำรเล่ำเรื่ อง ทำ้ห้ กำรศึกษำประวัตศิ ำสตร์ นนั ้ มีควำมอินและ
เรำชอบมำกขึ ้น แต่สงิ่ ที่สงั เกตุได้ หลักๆเลยก็คือ แดดก็ยงั ร้ อนจ้ ำไม่ตำ่ งจำกวันก่อนเลย เพิ่มเติมคือ เดินยำวไม่ตำ่ งจำกตอนรด.เลย 555555ปล.แพนเค้ กร้ ำนแกรมอร่ อยมำก
ครับ กินคนเดียวนี่ จุกเลย อย่ำงอร่ อย แทบละลำย้นปำกเลยนะ !

Day Eight
-

วันนี ้ จัดว่ำเป็ นอีกวัน ที่ผมเห็นได้ ถึงศักยภำพของเทคโนโลยีญี่ปนว่
ุ่ ำ ไปได้ ถึงขันไหนแล้
้
ว อย่ำงถึงเห็นเลยก็คือ เทคโนโลยีปัจจุบนั มีควำมก้ ำวหน้ ำไปไกลถึงขนำดที่เรำ
สำมำรถจำลองชุดที่เรำ้ส่ก็ได้ กำร้ช้ VR จำลองสถำนกำรณ์ตำ่ งๆ้นชีวิตประจำวัน โดยเป็ นผลงำนของนักศึกษำด้ วย และกำรที่เรำ้ช้ เพียงโทรศัพท์ ก็สำมำรถเรี ยนรู้ สงิ่
ต่ำงๆมำกมำย้น Learning Center ครับ เป็ นสิง่ นึงที่ผมยังรู้ สกึ ได้ วำ่ นี่มนั เป็ นเพียงยอดของภูเขำน ้ำแข็ง ผมเชื่อว่ำมันมีอะไรที่เจ๋งและว้ ำวกว่ำเดิมแน่นอน เพรำะแค่สงิ่
ที่เห็นตอนนี ้ ก็เป็ นสิง่ ที่ผมค่อนข้ ำงอึ ้งแล้ ว เชื่อได้ เลยว่ำ ้นอีกไม่กี่ปี สิง่ พวกนี ้จะเป็ นเรื่ องปกติ และเรำจะเจออะไรที่พีคๆกว่ำนี ้แน่นอนครับ

Day Nine
-

งำนเลี ้ยงย่อมมีวนั จำกลำ และวันสุดท้ ำยที่จะเป็ นกำรปิ ดโครงกำรนัน้ ก็เป็ นวันที่ได้ มีกำรกินเลี ้ยงกัน และได้ พดู คุยกันก่อนจำกลำกันไป เป็ นวันที่ผมรู้ สกึ ว่ำ ผมว่ำน่ำจะ้ช้ วนั นี ้
ไม่ค้ มุ เลย เพรำะเป็ นวันที่ไม่มีวนั พอเลยจริงๆ เพรำะกำรพูดคุย คือสิง่ ที่ทำ้ห้ เรำสำมำรถเข้ ำ้จกันได้ ดีเลย เรำเห็นทัศนคติ เห็นมุมมอง เห็นบุคลิกของ้ครต่อ้ครได้ ชดั เจน เป็ น
วันที่น่ำเสียดำยมำกๆ เพรำะมันเป็ นวันสุดท้ ำยที่ได้ เจอกัน้นระหว่ำงอยู่โครงกำรนี ้ครับ ถึงผมจะ้ช้ เวลำนี ้ได้ ไม่ค้ มุ เท่ำที่ควร แต่ผมก็ไม่เสียดำยนะ เพรำะสิง่ เล็กๆที่เรำได้ ทำ
มันก็เพียงพอสำหรับกำรเริ่มต้ นสิง่ ที่ยิ่ง้หญ่เสมอครับ

Day Ten
-

วันสุดท้ ำยของทริ ป เป็ นวันที่ผมเสีย้จที่สดุ เพรำะเป็ นวันที่ต้องกลับไปเรี ยน ไป้ช้ ชีวิตปกติอีกครัง้ เป็ นเรื่ องน่ำเสียดำย ที่ได้ มำแค่ 10 วัน แต่เป็ นเรื่ องที่เทียบแล้ ว มันเป็ นเรื่ องที่
แสนจะโชคดีมำกๆ ประสบกำรณ์ครัง้ แรก ก้ ำวแรกๆ เป็ นก้ ำวที่ยิ่ง้หญ่เสมอ เพรำะก้ ำวที่จะพำเรำไปสูจ่ ดุ ที่พีคที่สดุ ของเรำ ทุกกำรเดินทำง ต้ องเริ่ มจำกก้ ำวเล็กๆเสมอ มีล้ม มี
พลำด เป็ นปกติ เพรำะกำรเดินทำงจะสอน้ห้ เรำเข้ ำ้จชีวิตมำกขึ ้น และสิง่ นึงที่กำรเดินทำงครัง้ นี ้สอนผมก็คือ จะเนิ่นนำนหรื อชัว่ วูป ดี หรื อแย่ สิง่ ที่เรำได้ พบเจอนัน้ จะตรำตึง
อยู่้นควำมทรงจำเรำเสมอ กล้ ำที่จะออกไปเจออะไรแปลก้หม่ เพรำะสิง่ แปลก้หม่ สภำพแปลก้หม่นี่แหละ จะทำ้ห้ เรำเข้ ำ้จหลำยๆอย่ำง ไม่้ช่แค่ผ้ คู น แนวคิด สังคม หรื อ
สิง่ ้ดๆเลย แต่มนั ทำ้ห้ เรำเข้ ำ้จ้นตัวเรำว่ำ เรำเห็นหรื อมองสิง่ ต่ำงๆ้นมุมไหนกันบ้ ำง และเห็นได้ อีกว่ำเรำยังต้ องเห็นอะไรอีกเยอะ เพื่อที่จะได้ เข้ ำ้จมันอย่ำงถ่องแท้

สวัสดีครับ
ศิวารักษ์ อ่อนศรี

