
Daily Sakura Science Osaka Prefecture University 2018 

By Nansara Phophug  

Bachelor Degree of Accounting, Faculty of Business Administration  

 

DAY1: 23 สิงหาคม 2561 

 เดนิทางไปเมอืง Osaka ประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบนิ Cathay Pacific เวลา 06:40 น. Fight 
CX 616 โดยเปลี่ยนเครื่องทีฮ่่องกง ก่อนเดนิทาง 1 วนัแอบลุ้นว่าจะเจอไต้ฝุ่นหรอืเปล่า เพราะพึง่ไดร้บั
แจง้เตอืนจากเซนเซทีญ่ี่ปุ่น แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปเรยีบรอ้ยดคี่ะ ไดร้บัการบรกิารจาก Cathay Pacific ดี
มาก อาหารอร่อย ดูหนงัเพลนิๆช่วงเยน็กถ็งึทีส่นามบนิคนัไซ เมอืงโอซากะแลว้ค่ะ โดยมเีจา้หน้าทีข่อง 
OPU มารอรบัอย่างอบอุ่นคอื Saga Sensei, Ayumu Sang, Mr.Liang และพี่ยู (นักศึกษา TNI ที่เรยีน 
ป.โทที ่OPU)  

       

    

 เราทานอาหารเยน็กนัทีส่นามบนิ ก่อนเดนิทางไปโรงแรม เพื่อพกัผ่อนหลงัจากทีเ่ดนิทางมาทัง้
วนั โดยเราไดร้บับตัร ICO CARD ไวใ้ชเ้ดนิทางทัง้รถไฟ รถบสั ตลอดทรปิทีอ่ยูท่ ีญ่ีปุ่น่  



       

DAY2: 24 สิงหาคม 2561 

 กจิกรรมทีเ่ราท าในวนันี้  ช่วงเช้าเราเขา้รบัฟงั Orientation ขอ้มูลต่างๆตลอดโครงการ Sakura 
Science  และนักศกึษา TNI บางส่วนได ้Present น าเสนอเกี่ยวกบัตนเองในหวัขอ้ต่างๆเช่น กจิกรรมที่
เคยท า ความสนใจพเิศษ หวัข้อที่ใช้ในการท าวจิยั แต่เนื่องด้วยเวลาน้อย เราจงึยงัไม่ได้ Present ใน
วนัน้ี และจะได ้Present ในวนัถดัไปแทนเพื่อใหก้จิกรรมทุกอยา่งด าเนินไปตาม Schedule  

    

     

 ช่วงบ่ายเราเข้าเยี่ยมชม Plant Factory ซึ่งเป็น LAB ปลูกผกัไร้ดินของมหาวิทยาลยัโดยใช้
นวตักรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น การรดน ้า การให้แสง การคดัแยกเมล็ด เป็นต้น ซึ่งสามารถผลติผกัได้ 
6000 ต่อวนัและจ าหน่ายสู่ทอ้งตลาด หลงัจากนัน้เราไดม้โีอกาสเขา้พบปะพูดคุย President ของ OPU 
เกีย่วกบัการเขา้รว่มโครงการในครัง้นี้ 



    

 ในช่วงเยน็ทาง OPU มกีารจดั Welcome Party ให้กบัพวกเราเพื่อเป็นการต้อนรบัอย่างเป็น
ทางการ โดยเราไดเ้จอนกัศกึษาของ OPU มากมายทัง้ชาวญีปุ่น่และชาวต่างชาต ิ

    

 

 

 

 



DAY3: 25 สิงหาคม 2561 

 ส าหรบักิจกรรมในวนันี้ ช่วงเช้าเราม ีWorkshop กบั Saga Sensei ในหวัขอ้ KJ Method เป็น
แนวคดิเกีย่วกบั Thinking Process ทีจ่ะช่วยใหเ้ราเสนอไอเดยีใหส้อดคลอ้งกบั Topic มากขึน้ 

    

       

 ช่วงบ่ายเป็นโปรแกรม Osaka Tour เราได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใน Osaka ไม่ว่าจะเป็น 
Namba Street และ Science Museum 

       

    

 



DAY4: 26 สิงหาคม 2561 

 ส าหรบักิจกรรมในวนันี้ เป็นโปรแกรมเที่ยวตลอดทัง้วัน โดยเราได้เดินทางไปเมอืง Kyuto 
สถานทีแ่รกทีเ่ราเดนิทางไปคอื Byodoin สถาปตัยกรรมชิ้นเอกสมยัเฮอนั ใจกลางเกยีวโต โดยขุนนาง
ตระกูลฟูจวิาระ ชื่อ  มชิานางะ  ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัและปฎบิตัธิรรม  มนีกฟินิกซเ์ป็น
สญัลกัษณ์ นกัท่องเทีย่วไมม่ากเท่าไหรค่่ะ อากาศรอ้นมาก แต่คงไมเ่ท่าใจคนทีร่อ้นกว่า 5555  

       

    

 สถานทีท่ี ่2 คอื ศาลเจา้จิง้จอก Fushimi Inanari ซึง่เราตอ้งเดนิขึน้เขาค่ะ แผนทีค่ร่าวๆของศาล
เจ้าบนภูเขาอินารกิ็จะเป็นตามภาพด้านล่าง  โดยใครอยากเดินถ่ายรูปกับเสาพนัต้น ก็เดินเบี่ยงไป
ทางขวา ส่วนใครมคี าอธษิฐานแรงกลา้ เบีย่งซา้ยละเดนิตรงขึน้เขาไดเ้ลย 

    

    

 



DAY5: 27 สิงหาคม 2561 

 โปรแกรมในวนันี้เขา้สู่โหมดวชิาการค่ะ ซึ่งเราอยู่ที่มหาวทิยาลยัทัง้วนั SIMS Workshop โดย 
Prof.Sakai ซึง่ Workshop นี้ครอบคลุมทัง้ช่วงเชา้และบ่ายในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ โดยเนื้อหาทีเ่รา
ได้เรยีนรู ้เกี่ยวข้องกบัวธิกีารออกแบบผลติภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการลูกค้ามากที่สุดและมคีวาม
เอกลกัษณ์เฉพาะตัว โดยเราได้ท าการ Workshop ร่วมกับนักศึกษา OPU ชาวญี่ปุ่น ทัง้ระดบัป.โท
และป.เอก 

    

    

 



DAY6: 28 สิงหาคม 2561 

 ส าหรบัช่วงเชา้เราไดเ้ขา้เยีย่มชม LAB ต่างๆของ OPU ไดแ้ก่ Seta Lab: Knowledge Science 
and Education System และ Nakashima Lab: AI โดยจะมนีกัศกึษาและ Professor อธบิายถงึเป้าหมาย
และรายละเอยีดต่างๆในการปฏบิตังิาน รวมถงึงานวจิยัทีไ่ดม้กีารจดัท าขึน้ของแต่ละ Lab ดว้ย 

    

 

 ส าหรับช่วงบ่ายเข้าร่วม EDGE Workshop กับ Prof.Hirose เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ด้วย Innovative Process ซึ่งเหมาะสมกบัผู้ประกอบการใหม่ ตลอดจนได้เรยีนรู้ถงึแนวคดิ
ต่างๆอยา่ง Professional 

    

 

 

 



DAY7: 29 สิงหาคม 2561 

 ในช่วงเชา้ไดเ้ขา้เยีย่มชม NEC เป็นบรษิทัขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น (Innovative Company) ทีส่รา้ง
นวตักรรมใหม่ๆใหก้บัธุรกจิประเภทต่างๆ ในการศกึษาครัง้นี้ เราได้มกีารทดลองใชน้วตักรรมต่างๆ ที่
บรษิทัสรา้งขึน้ เช่น การใชเ้ทคโนโลย ีVR เพื่อการ Training พนกังานในสายการผลติ เป็นตน้ 

       

 หลงัจากนัน้ เราไดเ้ขา้เยีย่มชม Osaka Castle ซึง่เป็นอกี 1 แลนมารค์ทีต่อ้งมาใหไ้ด ้โดยภายใน
ปราสาทมกีารเล่าประวตัคิวามเป็นมาของ Osaka อกีดว้ย 

    

 ในช่วงบ่าย ได้เข้าร่วม Group Workshop: Research Theme Thinking กับ Saga Sensei ใน
หวัขอ้ Science Service และในช่วงเวลาเดยีวกนันี้ เราไดม้กีาร Present เกี่ยวกบัประวตัสิ่วนตวัให้กบั
นกัศกึษา OPU อกีดว้ย 

    

 

 



DAY8: 30 สิงหาคม 2561 

 ในช่วงเชา้ไดเ้ขา้ศกึษาดงูานที ่Knowledge Capital และ Osaka HUB ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้หก้บั
ผู้ที่สนใจในการประกอบธุรกิจ Startup ได้มกีารน าเสนอไอเดียต่างๆร่วมกัน เพื่อประกอบธุรกิจใน
อนาคตได ้

    

       

    

 ในช่วงบ่ายเราไดก้ลบัไปที ่OPU เพื่อเตรยีมตวัส าหรบั Final Presentation ในวนัถดัไป โดยเรา
ไดม้กีาร Group Discussion และแบ่งหน้าทีเ่พื่อการน าเสนอ 

 

 

 

 



DAY9: 31 สิงหาคม 2561 

 วนัสุดทา้ยก่อนเดนิทางกลบัประเทศไทย แต่ละคนจะไดน้ าเสนอขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดเ้รยีนรูต้ลอด
โครงการตามหวัขอ้ต่างๆกนัไป เราไดห้วัขอ้ Lab Visiting and Innovative Process ซึง่เราไดน้ าเสนอถงึ
ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการศกึษาดูงาน และไดเ้สนอแนะแนวทางถงึการพฒันาคุณภาพชวีติของคนไทยให้ดี
ขึ้น โดยน าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ ตลอดจนเสนอแนะให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ารวมกับ 
Business Process ในสายงานต่างๆ เช่น บญัช ีHR เป็นตน้ 

    

 ในช่วงเย็นมี Farewell Party งานเลี้ยงอ าลาร่วมกับนักศึกษา OPU และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่
ด าเนินการจดัโครงการครัง้นี้ 

 

    



DAY10: 1 กนัยายน 2561 

 วันนี้ เป็นวันที่พวกเราเดินทางกลับไทยแล้ว โดยมีพี่ยูและ Saga Sensei มาส่งที่สนามบิน 
ส าหรบัโครงการ Sakura Science OPU 2018 ในครัง้นี้ เรามคีวามสุขมากและ enjoy ไปกบัพวกรุ่นพี่ 
เพื่อนๆ และรุ่นน้องทุกคนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ประสบการณ์ที่ไดร้บัเหมอืนเรามาเปิดโลกใหม่ ไดม้าเหน็
เทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเ่มื่อก่อนเราคดิว่ามนัคงมอียู่แค่ในหนัง แต่วนันี้ เทคโนโลยพีวกนี้มอียู่จรงิ ซึง่ได้รบั
การพฒันามาจากนักวจิยัทัว่โลก คนรุ่นใหม่อย่างเราๆ ต้องมสี่วนร่วมในการพฒันาเทคโนโลยเีหล่านี้ใน
ประเทศไทยให้ได้และมนัจะเป็นสิง่ที่เป็นประโยชน์และท าให้คุณภาพชวีติของพวกเราดขีึน้ในอนาคต
อย่างแน่นอน อีกสิ่งหนึ่ งที่เราได้ร ับคือมิตรภาพดีๆ ได้ connection กับรุ่นพี่ เพื่อน แล้วน้องๆ 
ขอขอบพระคุณอาจารยป์ระจกัษ์ ที่เลอืกหนูเข้าร่วมโครงการนะคะ และขอแนะน าโครงการดีๆ แบบนี้
ใหก้บัน้องๆรุน่ต่อไปนะคะ ไปเถอะ (หนูอยากไปอกี) ไมพ่ดูเยอะ เจบ็คอ 555555 

 

 

 


