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DAY1: 23 สิ งหาคม 2561
เดินทางไปเมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน Cathay Pacific เวลา 06:40 น. Fight
CX 616 โดยเปลี่ยนเครื่องทีฮ่ ่องกง ก่อนเดินทาง 1 วันแอบลุ้นว่าจะเจอไต้ฝ่นุ หรือเปล่า เพราะพึง่ ได้รบั
แจ้งเตือนจากเซนเซทีญ
่ ่ปี ่นุ แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปเรียบร้อยดีค่ะ ได้รบั การบริการจาก Cathay Pacific ดี
มาก อาหารอร่อย ดูหนังเพลินๆช่วงเย็นก็ถงึ ทีส่ นามบินคันไซ เมืองโอซากะแล้วค่ะ โดยมีเจ้าหน้าทีข่ อง
OPU มารอรับอย่างอบอุ่นคือ Saga Sensei, Ayumu Sang, Mr.Liang และพี่ยู (นักศึกษา TNI ที่เรียน
ป.โทที่ OPU)

เราทานอาหารเย็นกันทีส่ นามบิน ก่อนเดินทางไปโรงแรม เพื่อพักผ่อนหลังจากทีเ่ ดินทางมาทัง้
วัน โดยเราได้รบั บัตร ICO CARD ไว้ใช้เดินทางทัง้ รถไฟ รถบัส ตลอดทริปทีอ่ ยูท่ ญ
่ี ป่ี นุ่

DAY2: 24 สิ งหาคม 2561
กิจกรรมทีเ่ ราทาในวันนี้ ช่วงเช้าเราเข้ารับฟงั Orientation ข้อมูลต่างๆตลอดโครงการ Sakura
Science และนักศึกษา TNI บางส่วนได้ Present นาเสนอเกี่ยวกับตนเองในหัวข้อต่างๆเช่น กิจกรรมที่
เคยทา ความสนใจพิเศษ หัวข้อที่ใช้ในการทาวิจยั แต่เนื่องด้วยเวลาน้อย เราจึงยังไม่ได้ Present ใน
วันนี้ และจะได้ Present ในวันถัดไปแทนเพื่อให้กจิ กรรมทุกอย่างดาเนินไปตาม Schedule

ช่ว งบ่า ยเราเข้าเยี่ยมชม Plant Factory ซึ่งเป็ น LAB ปลูก ผักไร้ดินของมหาวิทยาลัย โดยใช้
นวัตกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็ น การรดน้ า การให้แสง การคัดแยกเมล็ด เป็ นต้น ซึ่งสามารถผลิตผักได้
6000 ต่อวันและจาหน่ ายสู่ทอ้ งตลาด หลังจากนัน้ เราได้มโี อกาสเข้าพบปะพูดคุย President ของ OPU
เกีย่ วกับการเข้าร่วมโครงการในครัง้ นี้

ในช่วงเย็นทาง OPU มีการจัด Welcome Party ให้กบั พวกเราเพื่อ เป็ นการต้อ นรับอย่างเป็ น
ทางการ โดยเราได้เจอนักศึกษาของ OPU มากมายทัง้ ชาวญีป่ นุ่ และชาวต่างชาติ

DAY3: 25 สิ งหาคม 2561
สาหรับกิจกรรมในวันนี้ ช่วงเช้าเรามี Workshop กับ Saga Sensei ในหัวข้อ KJ Method เป็ น
แนวคิดเกีย่ วกับ Thinking Process ทีจ่ ะช่วยให้เราเสนอไอเดียให้สอดคล้องกับ Topic มากขึน้

ช่วงบ่ายเป็ นโปรแกรม Osaka Tour เราได้ไ ปสถานที่ท่อ งเที่ยวต่างๆใน Osaka ไม่ว่าจะเป็ น
Namba Street และ Science Museum

DAY4: 26 สิ งหาคม 2561
สาหรับกิจกรรมในวัน นี้ เป็ นโปรแกรมเที่ย วตลอดทัง้ วัน โดยเราได้เ ดินทางไปเมือ ง Kyuto
สถานทีแ่ รกทีเ่ ราเดินทางไปคือ Byodoin สถาปตั ยกรรมชิ้นเอกสมัยเฮอัน ใจกลางเกียวโต โดยขุนนาง
ตระกูลฟูจวิ าระ ชื่อ มิชานางะ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทีพ่ กั อาศัยและปฎิบตั ธิ รรม มีนกฟินิกซ์เป็ น
สัญลักษณ์ นักท่องเทีย่ วไม่มากเท่าไหร่ค่ะ อากาศร้อนมาก แต่คงไม่เท่าใจคนทีร่ อ้ นกว่า 5555

สถานทีท่ ่ี 2 คือ ศาลเจ้าจิง้ จอก Fushimi Inanari ซึง่ เราต้องเดินขึน้ เขาค่ะ แผนทีค่ ร่าวๆของศาล
เจ้าบนภูเ ขาอินาริก็จะเป็ นตามภาพด้านล่าง โดยใครอยากเดินถ่ ายรูปกับเสาพันต้น ก็เดินเบี่ยงไป
ทางขวา ส่วนใครมีคาอธิษฐานแรงกล้า เบีย่ งซ้ายละเดินตรงขึน้ เขาได้เลย

DAY5: 27 สิ งหาคม 2561
โปรแกรมในวันนี้เข้าสู่โหมดวิชาการค่ะ ซึ่งเราอยู่ท่มี หาวิทยาลัยทัง้ วัน SIMS Workshop โดย
Prof.Sakai ซึง่ Workshop นี้ครอบคลุมทัง้ ช่วงเช้าและบ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเนื้อหาทีเ่ รา
ได้เรียนรู้ เกี่ยวข้องกับวิธกี ารออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการลูกค้ามากที่สุดและมีความ
เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว โดยเราได้ทาการ Workshop ร่ว มกับนักศึกษา OPU ชาวญี่ปุ่น ทัง้ ระดับป.โท
และป.เอก

DAY6: 28 สิ งหาคม 2561
สาหรับช่วงเช้าเราได้เข้าเยีย่ มชม LAB ต่างๆของ OPU ได้แก่ Seta Lab: Knowledge Science
and Education System และ Nakashima Lab: AI โดยจะมีนกั ศึกษาและ Professor อธิบายถึงเป้าหมาย
และรายละเอียดต่างๆในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงงานวิจยั ทีไ่ ด้มกี ารจัดทาขึน้ ของแต่ละ Lab ด้วย

ส าหรับ ช่ ว งบ่ า ยเข้ า ร่ ว ม EDGE Workshop กั บ Prof.Hirose เกี่ ย วข้ อ งกั บ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วย Innovative Process ซึ่งเหมาะสมกับผู้ประกอบการใหม่ ตลอดจนได้เรียนรู้ถงึ แนวคิด
ต่างๆอย่าง Professional

DAY7: 29 สิ งหาคม 2561
ในช่วงเช้าได้เข้าเยีย่ มชม NEC เป็ นบริษทั ขนาดใหญ่ของญี่ป่นุ (Innovative Company) ทีส่ ร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆให้กบั ธุรกิจประเภทต่างๆ ในการศึกษาครัง้ นี้ เราได้มกี ารทดลองใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่
บริษทั สร้างขึน้ เช่น การใช้เทคโนโลยี VR เพื่อการ Training พนักงานในสายการผลิต เป็นต้น

หลังจากนัน้ เราได้เข้าเยีย่ มชม Osaka Castle ซึง่ เป็นอีก 1 แลนมาร์คทีต่ อ้ งมาให้ได้ โดยภายใน
ปราสาทมีการเล่าประวัตคิ วามเป็นมาของ Osaka อีกด้วย

ในช่ว งบ่าย ได้เ ข้า ร่ว ม Group Workshop: Research Theme Thinking กับ Saga Sensei ใน
หัวข้อ Science Service และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ เราได้มกี าร Present เกี่ยวกับประวัตสิ ่วนตัวให้กบั
นักศึกษา OPU อีกด้วย

DAY8: 30 สิ งหาคม 2561
ในช่วงเช้าได้เข้าศึกษาดูงานที่ Knowledge Capital และ Osaka HUB ซึง่ เป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั
ผู้ท่สี นใจในการประกอบธุ ร กิจ Startup ได้มกี ารน าเสนอไอเดียต่ า งๆร่ว มกัน เพื่อ ประกอบธุ ร กิจใน
อนาคตได้

ในช่วงบ่ายเราได้กลับไปที่ OPU เพื่อเตรียมตัวสาหรับ Final Presentation ในวันถัดไป โดยเรา
ได้มกี าร Group Discussion และแบ่งหน้าทีเ่ พื่อการนาเสนอ

DAY9: 31 สิ งหาคม 2561
วันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทย แต่ละคนจะได้นาเสนอข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้เรียนรูต้ ลอด
โครงการตามหัวข้อต่างๆกันไป เราได้หวั ข้อ Lab Visiting and Innovative Process ซึง่ เราได้นาเสนอถึง
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการศึกษาดูงาน และได้เสนอแนะแนวทางถึงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนไทยให้ดี
ขึ้น โดยน าเทคโนโลยีของญี่ปุ่ น เป็ น ต้ น แบบ ตลอดจนเสนอแนะให้ม ีก ารใช้เ ทคโนโลยีเ ข้า รวมกับ
Business Process ในสายงานต่างๆ เช่น บัญชี HR เป็นต้น

ในช่ ว งเย็น มี Farewell Party งานเลี้ย งอ าลาร่ว มกับ นัก ศึก ษา OPU และเจ้า หน้ า ที่ทุ ก คนที่
ดาเนินการจัดโครงการครัง้ นี้

DAY10: 1 กันยายน 2561
วัน นี้ เ ป็ น วัน ที่พ วกเราเดิน ทางกลับ ไทยแล้ว โดยมีพ่ียูแ ละ Saga Sensei มาส่ ง ที่ส นามบิน
สาหรับโครงการ Sakura Science OPU 2018 ในครัง้ นี้ เรามีความสุขมากและ enjoy ไปกับพวกรุ่นพี่
เพื่อนๆ และรุ่นน้องทุกคนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ประสบการณ์ท่ไี ด้รบั เหมือนเรามาเปิดโลกใหม่ ได้มาเห็น
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเ่ มื่อก่อนเราคิดว่ามันคงมีอยู่แค่ในหนัง แต่วนั นี้ เทคโนโลยีพวกนี้มอี ยู่จริง ซึง่ ได้รบั
การพัฒนามาจากนักวิจยั ทัวโลก
่
คนรุ่นใหม่อย่างเราๆ ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ใน
ประเทศไทยให้ได้และมันจะเป็ นสิง่ ที่เป็ นประโยชน์และทาให้คุณภาพชีวติ ของพวกเราดีขน้ึ ในอนาคต
อย่ า งแน่ น อน อี ก สิ่ง หนึ่ ง ที่เ ราได้ ร ับ คือ มิต รภาพดีๆ ได้ connection กับ รุ่ น พี่ เพื่อ น แล้ ว น้ อ งๆ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจักษ์ ที่เลือกหนู เข้าร่วมโครงการนะคะ และขอแนะนาโครงการดีๆแบบนี้
ให้กบั น้องๆรุน่ ต่อไปนะคะ ไปเถอะ (หนูอยากไปอีก) ไม่พดู เยอะ เจ็บคอ 555555

