
 

 

 

 

 

 

 

รายงานบนัทึกประจ าวนัโครงการทุน Sakura Science 

Thai-Nichi Institute of Technology – Osaka Prefecture University 

ระหวา่งวนัท่ี 23 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2561 

โดย นาย ณฐัภทัร พิตรปรีชา 

นกัศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ระดบัปริญญาโท ชั้นปีท่ี 1 

 

 

 

 

 

 



Day 1: Thursday 23 August 2018 Arrival 

คณะนดัหมายกนัที่สนามบนิสวุรรณภมูเิวลา 4:00 น. เราได้ท าการเชค็อินลว่งหน้าผา่นแอพพลเิคชัน่

Cathay Pacific เรียบร้อยแล้ว จงึแคท่ าการโหลดกระเป๋าสมัภาระ เคร่ืองออกจากสนามบนิสวุรรณภมูิ

เวลา 6:40 น. (เวลาท้องถ่ินไทย) ไปถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกงเวลา 11:00 น. (เวลาท้องถ่ินฮ่องกง

ซึง่เร็วกว่าไทยอยู ่1 ชม.)  

 

เรารอท่ีเกท 50 เพ่ือเปลี่ยนเคร่ืองเดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทางคือ Kansai International Airport 

(KIX) ประตเูกทเปิดเวลา 12:20 ซึง่ลา่ช้ากว่าก าหนดการเดิมเลก็น้อยที่เวลา 11:40 น. ใช้เวลา

ประมาณ 3 ชม.ในการบนิ ถึงจดุหมายปลายทางเวลา 16:00 น. (เวลาท้องถ่ินญ่ีปุ่ นซึง่เร็วกว่าไทยอยู่ 2 

ชม.) จากนัน้เราจงึขึน้รถไฟฟรีท่ีให้บริการระหว่างท่าอากาศยานกบัอาคารผู้โดยสารท่ีสนามบนิคนัไซ 

เมื่อรับสมัภาระจากสายพานเรียบร้อย เราได้พบกบัโปรเฟสเซอร์ Ryosuke Saga, Sakakuchi Ayumu 

San, พ่ีย ูและ Mr.Liang(Ryu) ท่ีมารอรับพวกเรา เน่ืองจากมีพายกุ าลงัเคลื่อนท่ีเข้าใกล้เขตท่ีอยู่ จงึ

เลือกที่จะรับประทานอาหารภายในสนามบนิ และมุง่หน้าเข้าท่ีพกัทนัที  



 

ทกุคนยงัได้รับบตัร IC card ท่ีสามารถใช้ขึน้รถไฟ รถบสั และซือ้ของท่ีตู้กดน า้ และมินิมาร์ทได้อีกด้วย 

จ านวนเงินเร่ิมต้นในบตัรอยู่ท่ี 6500Yen  



 

จากสนามบนิคนัไซใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟไปยงัย่าน Sakai ท่ีตัง้ของโรงแรมท่ีเราจะเข้าพกั Comfort 

Hotel Sakai ใช้เวลา 30-40 นาที เมื่อไปถึงโรมแรมจงึท าการจดัให้พกัเดี่ยวแต่แบง่ชัน้กนัตามคู่บดัดีแ้ต่

ละคน 

 

 

 

 

 

 



Day 2: Friday 24 August 2018 Campus tour – Plant factory 

รับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยเราไปรอรถบสัเบอร์ 31 หรือ 32 ท่ีป้ายรถหน้าโรงแรมท่ีจะมุง่หน้าไปยงั 

Osaka Prefecture University Nakamozu campus ใช้เวลาในการเดนิทาง 30 นาที  

 

 

เมื่อไปถึงทางมหาลยัได้จดัห้องไว้ให้เราเฉพาะเพ่ือฟังบรรยายเก่ียวกบั Osaka Prefecture University 

โดยอาจารย์ Saga และอาจารย์ประจกัษ์ได้แนะน าสถาบนั TNI จากนัน้จงึพรีเซนต์แนะน าตวัเองโดย

นกัศกึษาผู้ ร่วมโครงการแต่ละคน รับประทานอาหารเท่ียง  

 

 



ช่วงบา่ยเย่ียมชมโรงงานผกัท่ีควบคมุดแูลด้วยระบบอจัฉริยะ 

 

เร่ิมตัง้แต่เรียนรู้ระบบการท างานของแปลงผกัอจัฉริยะท่ีมีการควบคมุอณุหภมู ิแสง และความชืน้ 

นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองจกัรท่ีท าหน้าท่ีใส ่และเก็บผกัทัง้ถาดออกมาจากคอนโดอีกด้วย 



 

มีผกัที่ปลกูอยู่แปลงทดลองจ านวน 3 ชนิด คือ ผกัโขม วาซาบ ิและผกักาด เจ้าหน้าท่ีแนะน าว่าสาเหตุ

เลือกผกั 3 ชนิดนีเ้พราะว่า เก็บผลผลติง่าย ขายได้ราคา และมีขนาดที่ใกล้เคียงกนั 

แต่อยา่งไรก็ตามแปลงผกัสาธิตนีย้งัอยู่ช่วงการทดลอง เพราะมีต้นทนุที่สงูเกินไปท่ีจะน ามาผลติในเชิง

ธุรกิจ 

 

 

 

 

 



Day 3: Saturday 25 August 2018 Osaka City Tour 

เราเดนิทางไปยงั I-site Namba ซึง่เป็นอาคารอเนกประสงคข์อง Osaka Prefecture University 

 

ทีน่ี่เราไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั KJ Method สอนโดยอาจารย ์Saga   KJ Method เป็นระบบในการบรหิาร
จดัการกลุม่ขอ้มลูเชงิ IT แต่เราน ามาประยกุตใ์ชก้บัหวัขอ้อืน่ไดเ้ชน่กนั โดยมขี ัน้ตอนงา่ยๆดงันี้ คอื  

1.ระดมความคดิของคนในกลุม่ทีม่ตีอ่หวัขอ้นัน้ๆ ออกมาในรปูแบบของ flash card 

2.จบักลุม่หวัขอ้ทีใ่กลเ้คยีงกนั และเขยีนหวัขอ้ใหญ่ก ากบัไว ้

3.หาความสมัพนัธข์องกลุม่ใหญ่แต่ละกลุม่ 

 

 



จากนัน้เราเดนิทางต่อไปยงัใจกลางยา่น Namba เพือ่รบัประทานอาหารเทีย่ง

 

ระหว่างทางเราได้แวะท่ีศาลเจ้า “Hozenji” ซึง่เป็นวดัขึน้ชื่อในแถบนี ้และได้สกัการะพระพทุธรูปท่ีเป็น

เอกลกัษณ์คือมีมอสปลกคลมุทัง้องค์พระ 

ช่วงบา่ยเราเดินทางไปยงั Osaka Science Museum ซึง่มีเวลา 1 ชม.ในการเย่ียมชมนิทรรศการ และอีก 

1 ชม.ในการเข้าชม Planetary Hall (คล้ายกบัท้องฟ้าจ าลอง) 

 

 



          

 โซนนิทรรศการท่ีน่ีมีทัง้หมด 4 ชัน้ แบง่เป็นสดัสว่นอย่างชดัเจน และท่ีส าคญัคือนอกจากการ

เดินชมแล้วยงัสามารถทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยอปุกรณ์ต่างๆที่จดัแสดงได้ด้วย และยงัมีโซน

วิทยาศาสตร์ส าหรับเดก็เพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสนกุสนาน 

 

Day 4: Sunday 26 August 2018 Kyoto City Tour 

เร่ิมออกเดินทางกนัตัง้แต่ 9:00 น. ด้วยรถโค๊ชปรับอากาศเหมาคนั ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมท่ีพกัไป 

Byodoin Temple มากกว่า 1 ชม.  

 

 

 

 



เราได้เดนิชมทศันียภาพโดยรอบ และเข้าชมพิพิธภณัท์ท่ีบนัทกึประวตัิศาสตร์ของสถานท่ีแห่งนีเ้อาไว้

(ห้ามถ่ายภาพ)  

 

ก่อนจะถึงเวลาอนัพอเหมาะท่ีจะเข้าชมอาคารหลกั Phoenix hall ภายในมีพระพทุธรูปปางสมาธิองค์

ใหญ่สงู 2.8 เมตร ถ้ารวมรัศมีด้วยสงูถึง 5 เมตร และผนงัด้านบนเพดานมีรูปแกะสลกัเทวดาข่ีก้อนเมฆ 

และเลน่เคร่ืองดนตรีท่ีท าจากไม้จ านวน 52 องค์ 



 

 

ช่วงบา่ยเรามุง่หน้าต่อไปยงั Fushimi Inari shrine ซึง่มีเอกลกัษณ์เป็นประต ูTorii จ านวนหลายพนั

ต้นปกคลมุตลอดเส้นทางไปจนถึงยอดเขาและด้านข้างของเสาแตล่ะต้นจะมีช่ือของผู้ ท่ีบริจาคเงนิเพ่ือ

สร้างศาลเจ้าแห่งนีข้ึน้ นอกจากนีท่ี้น่ียงัมีสตัว์สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัเป็นสนุขัจิง้จอกอีกด้วย 

 

Day 5: Monday 27 August 2018 SiMS workshop 

SiMS Program หรือ System-inspired Leaders in Material Science สอนโดยอาจารย์ Toshihiko 

Sakai เป็น workshop เก่ียวกบัการคิดค้นพฒันาผลติภณัท์ใหม่ๆ ออกสูท้่องตลาด ผ่านกระบวนการ 

Value Creation เพ่ือให้สนิค้าท่ีออกมาตรงใจผู้บริโภคมากขึน้ 



 

โดยเริม่จากการหา “Requirement” หรอืความตอ้งการ/ความจ าเป็นทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภค 
แมก้ระทัง่บางขอ้ผูบ้รโิภคเองกไ็มท่ราบมากอ่นวา่ตนเองตอ้งการ 

จากนัน้จงึหา “Function” การท างานทีส่ง่เสรมิใหค้วามตอ้งการของผูบ้รโิภคบรรลุผล 

 



ลสิต์ “Requirement” ออกมาท่ีละข้อ และเช่ือมกบั “Functions” ท่ีเก่ียวข้องจากนัน้จงึจดัล าดบั

ความส าคญัตามมมุมองของคนในกลุม่ 

 

ช่วงบา่ยจะมีนกัศกึษาของ Osaka Prefecture University เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยจะมีโจทย์เพิ่มเติม

คือ ให้เปรียบเทียบความต้องการต่อตวัผลติภณัท์ของสมาชกิชาวไทยกบัสมาชิกชาวญ่ีปุ่ น ว่ามีความ

ต้องการแตกต่างกนัอยา่งไรบ้าง เมื่อได้ข้อสรุปจงึมีการอภิปราย และตอบค าถาม 

อาจารย์ Toshihiko แนะน าให้เรามุง่เน้นไปท่ีปัญหาท่ีผู้บริโภคในปัจจบุนัต้องเผชญิและหาวิธีแก้ไข 

และยกตวัอย่างผลติภณัท์จริงท่ีผลติสูต่ลาดผา่นแนวคดินี ้ท้ายสดุจงึสรุปประโยชน์ท่ีได้จากการท า

เวิร์คช๊อป จบการบรรยาย 

 

 

 

 



 

Day 6: Tuesday 28 August 2018 Lab Visiting & EDGE workshop 

ชว่งเชา้เยีย่มชมแลป็ของอาจารย ์Seta ซึง่มนีกัศกึษาภายใตส้งักดัของอาจารยม์าบรรยายพเิศษให้
ฟงัภายใตห้วัขอ้ Knowledge Science and Education System และมกีารถามตอบขอ้สงสยั  

  

จนเวลาประมาณ 10:40 จงึมุง่หน้าไปยงัแลป็ถดัไปของอาจารย ์Nakashima นกัศกึษาทีก่ าลงัท างาน
วจิยัภายใตก้ารดแูลของอาจารยน์ัน้มงีานวจิยัทีห่ลากหลายมาน าเสนอใหพ้วกเราฟงั ทัง้ทมีหุน่ยนต์
ทีเ่ขา้แขง่ RoboCup, งานออกแบบเกม, เซน็เซอรต์รวจจบัการเคลือ่นไหวของผูส้งูอาย ุและโดรน
ตรวจตราเป็นตน้  



ช่วงบา่ยเราเข้าคลาสเวร์ิคช๊อปภายใต้หวัข้อ EDGE Workshop โดยอาจารย์ Tadashi Hirose 

มีจดุประสงค์เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าใจแง่มมุของผู้ประกอบการมากขึน้ 

โดยเร่ิมจาก 1. Idea Creation คิดหาไอเดียท่ีแตกต่างด้วยตนเอง 

        2. Idea Presentation น าเสนอไอเดียท่ีน่าสนใจต่อเพ่ือนในทีม 

       3. Business Plan เมื่อทกุคนเห็นพ้องต้องกนัแล้วจงึวางแผนธุรกิจ 

โดยเป้าหมายหลกัคือต้องมีความแตกต่างจากธุรกิจเดิมท่ีมีอยู่ในท้องตลาด และท าก าไรได้จริง 

 

สมาชิกในห้องเรียนได้ร่วมกนัคดิค้นต่อยอดธุรกิจ และมีการอภิปรายถกเถียงกนัถึงปัญหาท่ีต้องเผชิญ 

และวิธีทางแก้ไข หาความเป็นไปได้ท่ีจะสร้างธรุกิจที่คดิค้นขึน้มาจริงๆ อาจารย์สรุปทิง้ท้ายว่าการเป็น

ผู้ประกอบการต้องพร้อมจะคิดค้นสิง่ใหม่ๆ  และเผชญิความเสีย่ง แตผู่้ประกอบการก็เป็นรากฐาน

ส าคญัที่ขาดไมไ่ด้ซึง่จะพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป 

 



Day 7: Wednesday 29 August 2018 NEC & Osaka Castle 

 

ช่วงเช้าเราเดนิทางไปยงั NEC Innovation world Kansai Showroom (ภายในห้ามถ่ายภาพ)เป็น

อาคารจดัแสดงเทคโนโลยีทนัสมยัของบริษัท NEC ในสว่นของงานนิทรรศการแบง่ออกเป็น 3 สว่น

ด้วยกนัคือ 1. Advanced Technology  

1.1 Public Safety เช่นการวิเคราะห์พฤตกิรรมบคุคลต้องสงสยัผ่านวีดีโอภาพเคลื่อนไหว 

1.2 Biometrics เช่นการระบอุตัลกัษณ์บคุคลผา่นลายนิว้มือ มา่นตาและการสง่คลื่นเสียงเข้า

ไปในช่องหขูองมนษุย์ 

    

 



  2. Business Innovation 

2.1 Smart Shopping การเก็บข้อมลูของลกูค้าภายในห้างด้วยการบนัทกึหน้าตา และประวตัิ

การซือ้ เพ่ือน าไปใช้ในการวางกลยทุธ์การตลาดต่อไป 

2.2 Value Chain Innovation คือเคร่ืองมือในการตรวจเช็คสนิค้าท่ีอยู่บนเชลฟ์อย่างรวดเร็ว 

และแมน่ย า เพ่ือให้พนกังานสามารถประเมนิปริมาณสนิค้าในสต๊อกให้พอเหมาะกบัปริมาณ

ความต้องการของลกูค้า 

  3. Life & Work 

3.1 Office Work เน่ืองจากทางบริษัท NEC เลง็เหน็ถึงปัญหาที่ประชากรลดลง จงึมีการพฒันา

เทคโนโลยี teleworking ท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนท างานรุ่นใหมท่ี่ไมไ่ด้จ ากดัการท างานอยู่

แค่ในออฟฟิศเพียงอยา่งเดียว 

3.2 Field Work มีการน าเสนอ VR solution for business เป็นการเตรียมความพร้อมของ

พนกังานในโรงงานด้วยสภาพแวดล้อมจ าลอง 3 มติิ เพ่ือให้มีความพร้อมและความปลอดภยั

เมื่อไปท างานในสถานท่ีจริง 

 

 



 

ช่วงบา่ยเราเดินทางไปยงัปราสาทโอซาก้า ตวัปราสาทล้อมรอบด้วยคนู า้ และก าแพงหลายชัน้ 

ท่ีฐานรากตวัปราสาทยงัมีพืน้ที่ราบขนาดใหญ่เหมาะเป็นจดุถ่ายภาพ เราขึน้ลฟิท์ไปยงัจดุชมวิว

ด้านบนสดุของตวัปราสาทก่อน จากจดุชมวิวจะเหน็ทศันีภาพโดยรอบอย่างชดัเจน 

 

จากนัน้เราเดนิไลล่งมาท่ีละชัน้ แตล่ะชัน้จดัแสดงประวตัิศาสตร์ของญ่ีปุ่ นที่มีความเก่ียวพนักบั

ตวัปราสาทแห่งนี ้และยงัมีวตัถโุบราณ และข้าวของเคร่ืองใช้ในยคุสมยัเอโดะด้วย 

 

 



Day 8: Thursday 30 August 2018 Knowledge Capital 

ยา่น Umeda ตกึ Grand Front Osaka มโีซนทีเ่รยีนวา่ Knowledge Capital หรอืแหลง่เรยีนรู้
ภายนอกหอ้งเรยีน เราเริม่เดมิไลจ่ากโซนทีเ่ป็นพืน้ทีท่ างานรว่มกนัคลา้ย Co-working space แต่ทีม่ ี
การแบ่งยอ่ยออกไปอกีตามแต่ความตอ้งการแต่ละคน(ทุกพืน้ทีม่กีารคดิคา่เชา่หรอืตอ้งเป็นสมาชกิ) 

 
ท่ีท างานสว่นตวั ท่ีท างานเป็นกลุม่ มีพืน้ที่ให้บริการเคร่ืองด่ืมและขนม และมีห้องอเนกประสงค์ 

  
ถดัมาเป็นโซนจดัแสดงนวตักรรมของบริษัทห้างร้านต่าง ท่ีน าเทคโนโลยีใหมล่า่สดุหรือเทคโนโลยี

ต้นแบบมาจดัแสดง 



สว่นสดุท้ายเป็นนิทรรศการท่ีจดัแสดงโดยมหาวิทยาลยั หรือผลงานสว่นบคุคล 

 

งานสว่นใหญ่จะเป็นผสมผสาน 2 ศาสตร์เข้าด้วยกนั เชน่งานออกแบบกบัเทคโนโลยีเสมือนจริง 

และผลงานแตล่ะชิน้ สามารถให้ผู้ชมทดลอง และร่วมสนกุเพลนิเพลนิไปกบัมนัได้อีกด้วย 

จดุประสงค์ของ Knowledge Capital คือการสร้างโอกาสให้ ผู้มคีวามคิดสร้างสรรค์ นกัประดิษฐ์ 

ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ และนกัลงทนุ ได้พบปะผู้คยุ เพ่ือให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ

ในการต่อยอดธุรกิจ หรือแม้กระทัง่รวมกลุม่กนัในการสร้างธุรกิจใหมข่ึน้มา 

 



ภายในตกึเดียวกนั เราเดินตอ่มายงั Osaka Innovation Hub(OIH) เป็นองค์กรท่ีได้รับการ

สนบัสนนุจากรัฐ มีหน้าท่ีคอยสนบัสนนุผู้ประการยคุใหมใ่ห้ก่อตัง้ธุรกิจได้ด้วยตนเอง โดยมี

เง่ือนไขคือผู้ประกอบการจะต้องเป็นสมาชกิขององค์กร จงึจะได้รับสทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย 

อาทิเช่นใช้พืน้ท่ีฟรี มีผู้ เช่ียวชาญให้ค าแนะน า มีเครือข่ายผู้ประกอบหลากหลายสาขา 

นอกจากนีท้างองค์กรยงัมีการอบรมความรู้ให้กบัสมาชิกอย่างสม ่าเสมอ และท่ีพิเศษคือช่วย

ผลกัดนัผู้ประกอบไปสูเ่วที Pitch Events 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day 9: Friday 31 August 2018 Final Presentation & Farewell Party 

 

ชว่งเชา้ทุกคนแบ่งหน้าทีก่นัพรเีซนตต์ามหวัขอ้ของแต่ละคน เลา่ถงึการเดนิทางในแต่ละวนั ความ
ประทบัใจทีม่ตีลอดทรปินี้ และแสดงความขอบคุณอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทุกทา่น ถดัมา
เป็นพธิมีอบประกาศนยีบตัรจากโครงการ Sakura Science โดยความรว่มมอืจาก OPU ใหก้บั
นกัศกึษา TNI ทีเ่ขา้รว่มโครงการทุกคน 

  



ชว่งเยน็เป็นการเลีย้งสง่อ าลาจากทาง Osaka Prefecture University นอกจากอาจารย ์Saga กบั
นกัศกึษาในแลป็แลว้ ยงัมนีกัศกึษาในแลป็ของอาจารย ์Seta และอาจารย ์Nakashima และนกัศกึษา
ในแลป็มารว่มงานดว้ย กอ่นจบงานเราไดร้บัของทีร่ะลกึจาก OPU และถ่ายรปูรว่มกนัเป็นทีร่ะลกึ 

 

Day 10: Saturday 1 September 2018 Depart from Osaka 

ก าหนดการเทีย่วบนิออกจากสนามบนินานาชาตคินัไซ(KIX) เวลา 10:00 น. ขึน้รถไฟสาย Nankai 

Airport Express ตรงจากยา่น Sakai มายงัสนามบนิใชเ้วลา 35 นาท ีอาจารย ์Saga และพีย่เูดนิทาง
มาสง่พวกเราทีส่นามบนิ หลกัจากรอทีเ่กทสกัครูจ่งึทราบวา่มปีญัหาสภาพอากาศฝนตกหนกัท าให้
เครือ่งทีบ่นิไปสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงขึน้ไดช้า้กวา่ก าหนดการเดมิ เมือ่ไปถงึฮอ่งกงจงึตอ้งต่อ
เครือ่งล าถดัไปแทน ถงึเมอืงไทยเวลาประมาณ 18:00 น.(เวลาทอ้งถิน่ไทย) 

 

ทา้ยสดุขอบคณุอาจารย ์Saga และเพือ่นที ่Osaka Prefecture University ทุกคน ตลอดจนเจา้หน้าที่
ทีเ่กีย่วขอ้งทุกทา่นทีเ่ป็นธุระจดัการเรือ่งทุน และอกีหลายทา่นทีไ่มไ่ดก้ลา่วถงึไว ้ณ ทีน่ี้ 

 

 ณฐัภทัร พติรปรชีา 


