
Sakura Science 2018 Diary  

 

วันที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 

เริ่มต้นการเดินทางของโครงการ Sakura 

Science พวกเรามาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ตั้งแต ่4.00 น. เพ่ือเตรียมพร้อมขึ้นเครื่องสายการบิน 

Cathay Pacific ไปยังโอซากา้ในเวลา 6.00 น. โดย

ไฟล์ทของเรานั้นต้องมีการไปต่อเครื่องท่ีฮ่องกงก่อน

ครับ มื้อแรกของเราในการเดินทางหรือก็คอืมื้อเช้าใน

วันนั้นก็คืออาหารบนเครื่องน่ันเอง  

การเดินทางเป็นไปอยา่งเรียบร้อยครับ แต่มี

ปัญหาอยู่หน่อย ตรงทีเ่ครื่องบินที่จะต่อของเราไปยัง

โอซากา้เกิดดีเลย ์เน่ืองจากปัญหาสภาพอากาศครับ ท าให้เราต้องนั่งรอกันอยูท่ี่

สนามบินฮ่องกงกันประมาณ 1 ชั่วโมงครับ แต่กถ็ือเป็นโอกาสดีทีท่ าให้เราได้ไปเดิน

ซื้อของ ซื้อขนม ทานกันได้ในช่วงน้ีครับ ตวัผมเองก็ใช้โอกาสน้ีไปต่อแถวซื้อกาแฟ

ครับ  

 

          หลังจากทีข่ึ้นเครื่องมุ่งหน้าไปยัง

สนามบิน อาจารยแ์ละนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ

ซาก้า น าโดย อาจารย์ Saga ก็ได้รอต้อนรบัเราเป็น

กันเองครับ มื้อเย็นในวันนั้นเราทางอาจารยเ์องก็ขอ

เป็นเจ้ามือเลี้ยงต้อนรบัครับ เป็นราเมงแบบฉบับคัน

ไซที่น่าทานมาก ซึ่งอาจารย์ได้บอกวา่อาหารของ

ทางคันไซที่นี่จะมรีสชาติอ่อนกวา่ภูมภิาคอ่ืนของ

ญี่ปุ่นครับ เนื่องจากมปีระกาศว่าจะมีพายุไตฝุ้่นเข้ามาที่เมืองโอซาก้า ท าให้คณะของ

เรารีบเดินทางเข้าโรงแรมในทันทีครับ โดยทางอาจารย์และคณะได้แจกบตัรเงินสด 

ICOCA ให้ครับ โดยบัตรนี้สามารถใช้ขึ้นได้ทั้งรถไฟและรถบัสทัว่ทั้งประเทศญี่ปุ่น



เลย เรียกได้ว่าสะดวกมากๆ จากนั้นเรานั่งรถไฟสนามบินมายังสถานี Sakai โรงแรม

ของเรา Comfort Hotel Saki นั้นตั้งอยูต่ิดกบัตัวสถานีเลย 

วันที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม  

วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากครับ แมจ้ะมฝีนตก

หนักจากไตฝุ้่นในตอนกลางคืน แต่ถนนที่นีก่ลับ

แห้งสนิท แสดงให้เห็นว่าถนนที่ประเทศญีปุ่่นนี้มี

การสร้างและออกแบบมาได้เจ๋งมากครับ เรา

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจัดไว้ให้ เป็น

อาหารเช้าสไตล์ญี่ปุ่นก็คือ จะมีข้าวปั้นและซุปเป็น

หลักครับ และจะเปลีย่นไปในแต่ละวันครบั 

ก าหนดการในวันนี้ของพวกเรา คือ เข้าไปที่มหา

ลัย OPU Osaka Prefecture ในช่วงเช้า เพื่อคุย

กับทางอาจารย ์saga เรื่องรายละเอียดของโครง, 

ประกัน, และเซ็นเอกสารต่างๆครับ จากนั้นกจ็ะเป็น

การแนะน าตวัมหาลยัของทั้งทางโอซาก้าและ TNI และต่อด้วยการแนะน าตัวของทาง

เราครับว่าแต่ละคนมีความรูแ้ละความสนใจในด้านไหนครับ จากนัน้ช่วงเที่ยงอาจารย์

พาเราไปทานร้านอาหารใกล้ๆ ม. ครับ เป็นร้านอาหารอิตาเลียนฟิวชั่น มีเมนูขึ้นชื่อ 

คือ ชุดพาสต้าที่มาพรอ้มกับข้าวแกงกะหรี่และตบท้ายดว้ยพุดดิ้งกาแฟครับ 

  

          ในช่วงบ่าย เราเข้าไปชมโรงงาน

ปลูกผักที่ใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของ OPU 

ผสมผสานกันครับ ไมว่่าจะเป็นงานวิจยัปลกูผัก

โดยใช้หุ่นยนต,์ ใช้แสงจากหลอดไฟแทนดวง

อาทิตย ์หรือแม้กระทั่งงานวิจัยท่าทางการนั่งและ

ถือของของคนท างานให้ท าอย่างไร ไม่ให้เมื่อย

ครับ จากนั้นชว่งค่ า คณะของเราได้เข้าพบและ

พูดคุยท่านอธิการบดขีอง OPU อาจารย ์Tsuji ท่านอาจารย์อธิการบดีใจดแีละเป็น



กันเองมากครับ จากนัน้ช่วงเย็นจึงไปงานเลีย้งต้อนรับจากทางคณะ OPU และ

นักเรียน TNI 2 คนที่มาฝึกงานท่ีโอซาก้าครับ เป็นปาร์ตี้บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่มครับ ให้เรา

นั่งดื่มนั่งคุยกับเพื่อนๆนักศึกษาชาวญี่ปุ่นครบั 

 

วันที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 

ก าหนดการในวันนี้ชว่งเช้า พวกเรามี

ก าหนดการเข้าไปที ่i-site ครับ เป็นเหมือน

อาคารย่อยๆของ OPU ที่ตั้งอยู่ในย่านใจ

กลางเมือง เราจึงน่ังรถไฟไปยังสถาน ี

Namba ในย่านใจกลางเมืองโอซาก้า ที ่i-

site เราได้เรียนและท า workshop เกี่ยวกับ

การประชุมระดมความคิดแบบญ่ีปุ่นที่เรยีกว่า 

KJ Method ครับ สอนโดยอาจารย ์saga 

ครับ การเรียนการสอนที่ญ่ีปุ่นนั้นจะเน้นการเรียนแลว้ น ามาประยุกต์ใช้ระดม

ความคิดท า Project แล้วจึงน าเสนอผ่านการท า Workshop ในทันทีครับ มากกวา่ที่

จะเป็นการจดบันทึกตามที่สอน เพ่ือที่อาจารย์จะได้ทราบได้ทันทวีา่เราเข้าใจและ

สามารถน าไปใช้ได้จริงหรือไม่ครับ 

 

          ในช่วงเที่ยง อาจารย์พาเราเข้า

ไปเดินในย่านถนนการค้าในเมือง เพ่ือชม

บรรยากาศถนนคนเดนิของเมืองโอซาก้าและ

ทานข้าวเท่ียงครับ โดยอาจารย์พาคณะพวกเรา

ไปทานทาโกะยากิหรอืขนมครกญี่ปุ่นซึ่งเปน็

ของขึ้นชื่อของเมืองโอซาก้านั่นเอง หลังจาก

รับประทานข้าวเที่ยงกนัเสร็จ อาจารย์เราไป

ชมพิพิฑภัณฑ์วิทยาศสตร์ของเมืองโอซาก้าครับ ซึ่งประกอบไปดว้ย 4 ชั้นด้วยกัน 

เปิดให้ไล่ชมตั้งแตช่ั้นบนสุดลงมา โดยแตล่ะชั้นก็จะมีเรื่องที่แสดงแยกเป็นหัวข้อครับ 



เช่น ชั้นกลศาสตร์และฟิสิกส์, ชั้นเคมีและวัสดุภัณฑ,์ ชั้นกลไกการท างานของข้าว

ของเครื่องใชร้อบตวั พิพิฑภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ญ่ีปุ่นนี่มีเดก็เข้ามาชมเยอะมากครับ 

เหมือนเป็นสวนสนุกส าหรับเด็กญี่ปุ่นที่จะให้ทั้งความสนุกและความรู้ครับ และ

ท้ายที่สุดชั้นใต้ดินจะเป็นห้องแสดงท้องฟ้าจ าลองขนาดใหญ่ครับ 

 

 

วันที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 

วันนี้เป็นวันหยุดครบั อาจารย ์saga และคณะพา

พวกเรานั่งรถบัสข้ามเมืองไปเที่ยวชมเมืองเกียวโตครับ ไป

ชมวัด Byodoin ในช่วงเช้าและศาลเจ้าจิ้งจอกในช่วงบา่ย

ครับ เหมือนเป็นวันพักผ่อนให้พวกเราไปเท่ียวกับเพื่อนๆ

และอาจารย์กันครับ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



วันที่ 5 วันที่ 27 สิงหาคม 

วันนี้พวกเราเข้าไปที ่OPU ตั้งแต่เช้าครับ มที า Workshop ทั้งวันกับอาจารย์ 

Sakai ในหัวข้อเกี่ยวกับ System Thinking โดยเป็นงานกลุ่มระดมความคดิรว่มกับ

เพ่ือนๆนักศึกษาญี่ปุ่น เกี่ยวกับการพฒันาอุปกรณ์ขึ้นมาขายตัวหนึง่ ในมุมมองคน

ไทยและคนญ่ีปุ่นมองเหมือนและต่างกันอย่างไรครับ ในชว่งเที่ยงอาจารย ์saga ก็มา

ทานข้าวกับพวกเราเชน่เคยนะครับ โดยวันน้ีอาจารย์พาไปทานร้านสปาเก็ตตี้ใกล้ๆ  

ม. แต่เมนูที่เจ๋งที่สุดของร้านน้ี คือ ของหวานครับ เป็นเค้กมะเดื่อ (Figs Cake) มีเน้ือ

ของผลมะเดื่อในเน้ือเค้กเลยครับ น่าจะหาทานท่ีไทยไม่ได้แน่นอน 

  



วันที่ 6 วันที่ 28 สิงหาคม 

 วันนี้พวกเราก็เขา้ไปที ่OPU 

ตั้งแต่เช้าครับ โดยในช่วงเช้าเป็นการ

ชม IT Lab ภายในมหาลัย โดยเริ่มจาก 

AIED Lab ของอาจารย ์Seita ซึ่ง

ศึกษางานวิจยัในการประยกุต์ใช้

ความรู้เกี่ยวกับ Artificial Intelligence 

ในภาคการศึกษาครับ ตัวอย่างงานวจิัย

เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรยีนในระหว่างเรียนโดยใช้อปุกรณ์ต่างๆ เช่น หูฟัง

ส าหรับจับเสียงพูดหรอือุปกรณ์ส าหรับจับการเคลื่อนไหวของตา, โปรแกรมชว่ย

ฝึกฝนการพูดภาษาต่างชาติส าหรบัคนญี่ปุ่น เป็นต้น ต่อมาเป็น Lab ของอาจารย ์

Nakashima ครับ ตัวอย่างงานวิจยัใน Lab นี้เช่น การศึกษาเกม RoboCup เกม

ฟุตบอลที่ทาง OPU มีการสร้างทีมไปแข่งขนั

ระดับโลกและได้รางวลักลับมามากมาย, การ

สร้างเกมส าหรับฝกึสอนนักศึกษาพยาบาล, การ

สร้างระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้อุปกรณ์

ตรวจสอบการเคลื่อนไหว, การสร้างระบบตรวจ

ตรารอบมหาวิทยาลยั โดยใชร้ะบบควบคุมโด

รนอัตโนมตั,ิ และรวมไปถึงงานวิจยัระดับ

ปริญญาเอก เช่น งานวิจัยสร้างสมการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์จาก

การค านวนของสมการคณติศาสตร์  



 

          พวกเราไปรับประทานอาหารเท่ียงกันที่

โรงอาหารของ OPU กันครับ และในชว่งบ่ายจึงไปท า 

Workshop ของอาจารย ์Hirose เกี่ยวกับ 

Enterpreneurship หรือทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

ครับ โดยอาจารย์ให้ท างานเป็นร่วมกันเป็นกลุ่มสรา้ง

ธุรกิจหรือผลติภัณฑข์ึน้มา แล้วร่างแผนทางธุรกิจเพื่อ

น าเสนอขอเงินทุนครบั โดยกิจกรรมครั้งน้ีทางอาจารย ์

saga และคณะก็มารว่มท า workshop กับเราด้วยครับ  



วันที่ 7 วันที่ 29 สิงหาคม 

ในช่วงเช้าวันนี้ พวกเรามี

ก าหนดการเข้าชมนวตักรรมและ

เทคโนโลยตี่างๆของบริษัท NEC ซึ่งเป็น

หนึ่งในบริษัท IT ชั้นน าของญี่ปุ่นครับ 

ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีด้านความ

ปลอดภัยตรวจสอบใบหน้า, ตรวจสอบ

น้ าเสียง, ตรวจสอบชอ่งรูหู, เทคโลยี

ตรวจจับสายตาว่ามองไปที่จุดไหน, มองนานแค่ไหนครับ ใช้ในด้านการตลาดได,้ 

เทคโนโลยตีรวจอารมณ์, อาย,ุ เพศจากใบหน้า, เทคโนโลยี VR ใช้การสร้าง

บรรยากาศเสมือนจริงเพ่ือใช้ฝึกงานฝึกฝีมือเหมือนในสถานการณจ์ริง, รวมไปถึง

เทคโนโลยตีรวจจับวตัถ ุเพ่ือนับจ านวนและตรวจสอบสภาพคณุภาพครับ  

 

          พวกเรานั่งรถไฟไปทานอาหารเท่ียงที่

บริเวณสวนสาธารณะรอบปราสาทโอซาก้าครับ เป็น

สวนสาธารณะที่ใหญ่มากและมตี้นไม้สูงเยอะมาก มี

คนญี่ปุ่นมาส่องนกในสวนเยอะมากครับ จากนั้น

ในช่วงบ่าย เราจึงเดินทางเข้าไปชมปราสาทโอ

ซาก้าซึ่งเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอซาก้ากันครับ 

ภายในปราสาทท าเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ภายในครับ จดั

แสดงวัตถุโบราณหลายชิ้น รวมไปถึงมกีารใช้

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเลา่เรื่องราวตา่งๆเป็น

จ านวนมากครับ เช่น วิดีโอและภาพ 3 มิติ ท าให้พวก



เราเท่ียวชมเรื่องราวในประวตัิศาสตร์ได้อยา่งไม่น่าเบื่อเลยครับ 

 

 

  



วันที่ 8 วันที่ 30 สิงหาคม 

เช้าวันนี้พวกเราเดินทางโดยรถไฟไปยังสถานี Umeda เพ่ือเข้าไปชม 

Knowledge Capital ที่ตั้งอยู่ในศูนยก์ารคา้ Grand Osaka ครับ โดย Knowledge 

Capital นี้แบ่งออกเปน็หลายชั้น ในชั้นบนสุดเป็น Co-working Space หรือพ้ืนที่

ท างานร่วมกัน โดยมีการจัดพื้นที่ไว้ให้ใช้นั่งคุยงาน, ท างาน, ไปจนถึงตั้งบริษัทเลย

ครับ สว่นในบริเวณชัน้ต่อๆมาจะเป็นบริเวณส าหรับโชว์นวัตกรรมของบริษัทและ

มหาวิทยาลัยต่างๆ และต่อมาอาจารย ์

saga และคณะได้พาพวกเราไปชม Osaka 

Innovation Hub ที่เป็นหน่วยงานที่ให้

ค าปรึกษาและจัดกิจกรรมให้กบับริษัท 

Startup ที่ต้องการท าธุรกิจใน Osaka 

ครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   



วันที่ 9 วันที่ 31 สิงหาคม 

 ในวันนี้พวกเรามีงานน าเสนอ

แก่อาจารย ์saga และคณะเกีย่วกับว่า

จะน าเอาความรู้ที่ไดร้บัไปใช้

ประโยชน์อย่างไรในอนาคตครับ และ

มีงานปาร์ตี้เลี้ยงอ าลา Farewell Party 

ในช่วงค า ่

 

 

 

 

วันที่ 10 วันที่ 1 กันยายน 

ออกเดินทางจากโรงแรมแต่เช้า เพ่ือไปยังสนามบินโดยรถไฟครับ โดยทาง

อาจารย ์Saga ได้เดินทางมาส่งเราถึงสนามบินเลย ขอบคุณส าหรบัโอกาสดีๆที่ไดร้ับ

ครั้งนี้จริงๆครับ 

 



 


