Sakura Science-NIT, Sasebo College Study Tour 2019
December 8th – December 14th, 2019

นางสาวมนวิรัตน์ ธนันตเศรษฐ
ชันปี
้ ที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย (MT)

DAY1 : 08.12.2019
วันนี ้เป็ นครัง้ แรกที่จะได้ ไปแลกเปลี่ยนที่
ต่างประเทศ รู้สกึ กังวลและตื่นเต้ นมากเลยค่ะ แต่เพราะ
เครื่ องออกตี 1 และนัดเจอกันที่สนามบินประมาณ 3-4
ทุ่ม ทาให้ ง่วงนิดหน่อยเลยไม่ตื่นเต้ นมากแล้ วตอนที่จะขึ ้น
เครื่ อง โชคดีที่หาอาจารย์กบั เพื่อนๆเจอเร็วถึงแม้ ว่า
สนามบินจะมีคนเยอะก็ตาม
หลังจากขึ ้นเครื่ องบินแล้ วก็ใช้ เวลาประมาณ 5 ชัว่ โมง
ในการบินไปถึงสนามบินฟุกโุ อกะเลยไปถึงในช่วงเช้ าตามเวลา
ญี่ปนุ่ (ห่างจากไทย 2 ชม.) พอดีอาหารในเครื่ องบินเลือกเป็ น
ออมเล็ตมาทานค่ะ อร่อยมาก เป็ นออมเล็ตชีสกับครัวซองแล้ ว
ก็น ้าผลไม้ การบินไทย พอหลับไปตื่นมาตอนจะลงเครื่ องก็เจอ
ถุงแซนด์วิชห้ อยอยู่ข้างหน้ า เสียดายที่ไม่ได้ ทานเพราะตื่นมา
ตอนจะลงเครื่ องแล้ ว พอลงเครื่ องมาก็ร้ ูสกึ ถึงอากาศเย็นสบาย
ของญี่ปนเลยค่
ุ่
ะ
หลังจากมาถึงแล้ วก็ได้ เจอกับอ.มิตซุฮาชิ
จากซาเซโบะและนัง่ รถบัสไปที่ซาเซโบะในจังหวัด
นางาซากิค่ะ สาหรับที่เที่ยวที่แรกที่ได้ ไปคือท่าเรื อ
ที่เคยเป็ นของนาวิกโยธินสหรัฐ ได้ นงั่ เรื อชมรอบๆ
ท่าเรื อและได้ เห็นเรื อต่างๆมากมายเลยค่ะ เพราะ
นัง่ อยู่ข้างในตัวเรื อเลยไม่ร้ ูสกึ ถึงลมเท่าไหร่แต่
เพื่อนที่นงั่ ตรงดาดฟ้าเรื อบอกว่าหนาวมาก

พอลงจากเรื อก็ได้ ลองทานคาสเทลล่าที่เป็ น
ขนมขึ ้นชื่อที่ได้ มาจากอาจารย์จากซาเซโบะอีกท่าน
ที่มาช่วยจัดการเรื่ องเช็คอินโรงแรมให้ มาค่ะ เนื ้อนิ่ม
แล้ วก็หนึบๆนิดๆอร่อยมากเลยค่ะ แต่ว่าแอบหวาน
ไปหน่อยเหมือนกัน กินกับชาน่าจะอร่อยนะคะ

หลังจากชมเรื อเสร็จอาจารย์ออมก็ช่วยจองที่นงั่ บน
รถทัวร์ เพื่อชมรอบๆเกาะให้ ค่ะ เป็ นทัวร์ รถบัสราคา 1,600
เยนที่พาไปชมสถานที่ต่างๆในซาเซโบะ ได้ ชมทังท่
้ าเรื อ ฐาน
ทัพสหรัฐตังแต่
้ สมัยที่ยงั ตังอยู
้ ่ในญี่ปนุ่ เครนเก่าแก่ต่างๆและ
ได้ ไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของซาเซโบะหรื อก็คือ
คุจคู ชุ ิมะ (เกาะ 99 เกาะ) ค่ะ จะเป็ นจุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็นเกาะทังหมดได้
้
อย่างชัดเจน เป็ นวิวที่สวยมากเลยค่ะ
พอได้ เห็นด้ วยตาของตัวเองก็ประทับใจมากๆเลย

หลังจากทัวร์ จบเราก็ไปที่โรงแรม
Green Hotel Sasebo ค่ะ ทาเลของโรงแรม
ดีมากเพราะอยู่ใกล้ ร้านสะดวกซื ้อกับไนท์
มาร์ เก็ตระดับที่เดินได้ สบายๆเลย ข้ างใน
ห้ องก็สวย ไม่แคบไม่ใหญ่เกินไป ทุกโรงแรม
ของทริปนี ้เป็ นห้ องเดี่ยวค่ะ ตอนแรกก็กงั วล
เหมือนกันที่ต้องนอนคนเดียวใน
ต่างประเทศแต่ก็สบายกว่าที่คิดนะคะ จะอาบน ้านานแค่ไหนก็ได้ นอนเมื่อไหร่ก็ได้ ด้วย
หลังจากเก็บของแล้ วก็ไปทานข้ าวกันต่อค่ะ โดยอาจารย์ออมเสนอร้ านแฮมเบอร์ เกอร์ Big man
ซึง่ เป็ นร้ านที่เก่าแก่ที่สดุ ในซาเซโบะและอยู่ไม่ไกลจากที่พกั เท่าไหร่ นกั
แฮมเบอร์ เกอร์ ก็เป็ นอาหารที่ขึ ้นชื่อของซาเซโบะ
เหมือนกันเนื่องจากซาเซโบะเคยเป็ นฐานของสหรัฐเลย
ได้ รับอิทธิพลจากอเมริกามาด้ วย พอได้ ไปกินแล้ วก็ชอบ
มากๆเลยค่ะ ชิ ้นหนามาก เนื ้อฉ่าๆขนมปั งนุ่มๆ แต่
ราคารวมภาษี ก็จกุ อยู่นะคะ หลังจากกลับไปที่โรงแรมก็
ซื ้อพวกของกินเล่นจากร้ านสะดวกซื ้อมาทานกับเพื่อน
ชานมของลิปตันอร่อยมากๆเลยค่ะ

DAY2 : 09.12.2019
อาหารเช้ าของวันนี ้เป็ นอาหารโรงแรมค่ะ เป็ น
อาหารเช้ าสไตล์ญี่ปนเลย
ุ่
ก้ างปลาแกะยากมากแต่
อร่อยดีค่ะ โปรแกรมของวันนี ้คือไปที่ Sasebo
National Collage of Technology ค่ะ เป็ นโรงเรี ยน
อาชีวศึกษา แบ่งเป็ น 5 ชันปี
้ ถ้ าเทียบกับที่ไทยก็อายุ

ประมาณ ม.4 ถึง ปี 2 ค่ะ สาหรับที่นี่จะเน้ นไปทาง
วิศวะเป็ นหลัก สาหรับแล็ปแรกที่ได้ เข้ าไปเยี่ยมชมเป็ น
แล็ปของวิศวะไฟฟ้า โดยนักเรี ยนจะแบ่งกันเป็ นกลุ่มๆ
และทาการทดลองต่างๆด้ วยตัวเองส่วนอาจารย์ที่สอน
จะคอยเข้ าไปดูแลแต่ละกลุ่มเป็ นระยะค่ะ

อาหารกลางวันของวันนี ้อ.มิตซุฮาชิได้ พา
มาทานที่โรงอาหารของที่นี่ค่ะ เมนูมีไม่มากนัก จะ
มีพวกข้ าวหน้ าเนื ้อ ข้ าวหน้ าหมูต่างๆแต่จะมีเมนู
ประจาวันที่แตกต่างไปในแต่ละวันค่ะ เมนูที่เลือกก็
คือเมนูประจาวันของที่นี่ สาหรับวันนี ้คือหมูทอด
ราดซุปโปะด้ วยหัวไชเท้ าขูดค่ะ ราคาทุกเมนูคือ
400 เยน ขอเพิม่ ลดข้ าวได้ ค่ะ ซุปกับน ้าชาก็มีบริการให้ ฟรี ด้วย พริกป่ นของญี่ปนไม่
ุ่ ค่อยเผ็ด
เท่าไหร่ แต่ถ้าใส่เยอะหน่อยก็พอยุบยิบๆอยู่ค่ะ ทุกอย่างอร่อยมากๆเลย แต่ดเู หมือนว่าทางโรง
อาหารจะไม่ได้ เตรี ยมอาหารมาเผื่อเยอะเท่าไหร่ นกั เพราะงันคนที
้
่มาช้ าก็จะอดทานไป
หลังจากทานเสร็ จก็ไปเดินเล่นรอบๆกันค่ะ แถวโรงเรี ยนมีร้านสะดวกซื ้ออยู่ไม่ไกล
เท่าไหร่ก็เลยได้ ไปซื ้อไอศกรี มมาลองด้ วย พอกลับมาที่โรงเรี ยนเราก็ได้ ไปพูดคุยกับนักเรี ยน
ญี่ปนในคาบชองอ.มิ
ุ่
ตซุฮาชิค่ะ ตอนเย็นพวกเราไปทานซูชิด้วยกันค่ะ รสชาติอาหารสดใหม่
มากๆ ไข่ม้วนก็ไม่หวาน หอมไข่สดุ ๆ ไข่ปลาแซลมอนก็ไม่คาวเลย หลังจากนันก็
้ ไปเดินซื ้อขนม
กับเพื่อนมากินกันที่โรงแรมค่ะ

DAY3 : 10.12.2019
วันนี ้เราได้ ไปที่อ่ตู ่อเรื อโอชิมะค่ะ ใหญ่มากๆ
ต้ องนัง่ รถบัสเข้ าไปเลยค่ะ ได้ มีโอกาสเข้ าไปชมเรื อที่
กาลังสร้ างอยู่ด้วย ที่นี่สร้ างเรื อได้ ปีละประมาณ 40
ลาเลย ตอนที่ได้ เข้ าไปเยี่ยมชมด้ านในเรื อจะต้ อง
เดินขึ ้นลงบันไดไปค่ะ สูงแล้ วก็ชนั มากๆ แต่อากาศดี
ก็เลยไม่เหงื่อออกเยอะเท่าไหร่ ถึงอย่างนันก็
้ เหนื่อย
จนรู้สกึ เหมือนข้ าวเช้ าย่อยไปหมดแล้ วเลยค่ะ
หลังจากนันเราก็
้
ไปทากิจกรรมที่โรงเรี ยนต่อโดยได้ ไปชมผลงานของนักเรี ยนที่นี่ค่ะ โดย
นักเรี ยนของที่นี่จะพยายามอธิบายเป็ นภาษาอังกฤษให้ ฟังแล้ วก็ใช้ ภาษากายปนๆด้ วย
ส่วนมากจะเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุค่ะ มีการทดลองเกี่ยวกับคลื่นโซนาร์ เลเซอร์ คตั ติ ้ง การ
ทดลองไฟฟ้าด้ วยค่ะ สาหรับการทดสอบวัสดุกบั การทดลองไฟฟ้าแอบน่ากลัวไปหน่อยอย่าง
การทาให้ วสั ดุหกั หรื อจาลองสถานการณ์ฟ้าผ่าแต่ก็สนุกมากเลยค่ะ

อาหารกลางวันของวันนี ้ได้ ไปทานแฮมเบอร์ เกอร์ ที่ร้าน Kaya
ที่อยู่ใกล้ ๆโรงเรี ยนค่ะ อร่ อยมากเลย เฟรนช์ฟรายด์ของที่นี่ก็ใหญ่
มากๆ เท่านิ ้วเลยค่ะ ประทับใจมาก ถ้ าได้ ไปอีกก็จะไปกินอีกค่ะ

DAY4 : 11.12.2019
วันนี ้เป็ นวันที่ดจู ะเข้ าทางสาย MT มากกว่าวันอื่นๆเพราะ
ทางโรงเรี ยนจะให้ เล่น 3D Printer ค่ะ โปรแกรม 3D เป็ น
ภาษาญี่ปนแต่
ุ่ ฟังก์ชนั่ ค่อนข้ างน้ อยและง่ายไม่ซบั ซ้ อนเลยสามารถ
ศึกษาเข้ าใจได้ โดยใช้ เวลาไม่นานมาก อ.โมกิที่คอยดูแลในคาบนี ้
ใจดีมากๆเลยค่ะ
อาหารกลางวันของวันนี ้คือร้ านอาหารแนวครอบครัวที่อยู่ใกล้
โรงเรี ยน สัง่ แกงกะหรี่ หมูทอดมา จานใหญ่มากๆและอร่อยมากเลยค่ะ
แกงกะหรี่ ข้นหอมมาก ในร้ านมีน้องแมวสามสีอยู่ด้วยค่ะ ได้ เล่นกับแมว
ญี่ปนเป็
ุ่ นครัง้ แรกตังแต่
้ มาที่นี่เลย
เพราะว่าวันนี ้เป็ นวันสุดท้ ายที่จะได้ อยู่ซาเซโบะ อาจารย์ของซาเซโบะก็เลยจัดงานเลี ้ยง
อาลาให้ ค่ะ มีนกั เรี ยนญี่ปนที
ุ่ ่ว่างอยู่บางคนมาร่วมด้ วย น่าเสียดายที่วนั นี ้ทางโรงเรี ยนมีแข่งเบส
บอลกันคนเลยมาไม่เยอะนัก หลังจากที่ขนมาม่าหมูสบั ขนมไก่ย่างกับเบนโตะมาวันนี ้ก็ได้ ให้
ซักทีค่ะ ทังอาจารย์
้
และนักศึกษาญี่ปนดู
ุ่ จะชอบขนมไก่ย่างกันมากๆ มีความสุขมากเลยค่ะ แต่
ดูเหมือนว่าเบนโตะจะเผ็ดเกินไปเลยไม่ค่อยทานกัน ขนมมื ้อเย็นของวันนี ้ไปซื ้อพุดดิ ้งมาค่ะ
ถ้ วยใหญ่มาก เนื ้อเนียนแล้ วก็หวานกาลังดี อร่อยมากเลยค่ะ

DAY5 : 12.12.2019
วันนี ้เป็ นวันที่พวกเราได้ ไปชมโรงงานผลิตรถของโตโยต้ าและเล็กซัสค่ะ เป็ นโรงงานที่
สะอาดและทางานเป็ นระบบมากๆ การออกแบบ
ของโรงงานก็ดสู วยและสบายตา พนักงานก็ยิ ้มแย้ ม
แจ่มใสมากเลยค่ะ น่าเสียดายที่ไม่สามารถถ่ายรูป
ภายในโรงงานได้ การบรรยายของพนักงานจะเป็ น
ภาษาญี่ปนและอาจารย์
ุ่
ออมจะช่วยแปลให้ พวกเรา
เข้ าใจมากขึ ้นค่ะ
อาหารกลางวันของวันนี ้ได้ ไปกินเกี๊ยวซ่าที่ฟ้ ดคอร์
ู
ทมาค่ะ ช่วงพักก็ได้ ไปเล่นเกมคีบ
ตุ๊กตาด้ วย เป็ นครัง้ แรกในชีวิตเลยค่ะที่คีบตุ๊กตาได้ ถึงหลังจาก
นันพยายามคี
้
บเท่าไหร่ก็ไม่ขึ ้นเลยก็ตาม
พอหมดช่วงพักเราก็ไปกันต่อที่พพิ ธิ ภัณฑ์ TOTO ค่ะ
เป็ นแบรนด์ที่ทาเกี่ยวกับสุขภัณฑ์และเครื่ องเซรามิคที่มีชื่อเสียง
ตังแต่
้ ไปพิพธิ ภัณฑ์นี ้มาก็เริ่มสังเกตว่าส่วนมากสุขภัณฑ์ของที่
ไหนๆในญี่ปนก็
ุ่ ใช้ แบรนด์นี ้กันหมดเลยค่ะ ข้ างในจะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัตคิ วามเป็ นมา
วิวฒ
ั นาการของสุขภัณฑ์แล้ ววิธีการทางาน ความแตกต่างของแต่ละผลิตภัณฑ์

จากนันเราก็
้
ได้ ไป Manga Museum ด้ วยค่ะ ในตึกนันจะมี
้ ของ
มากมายเกี่ยวกับมังงะเต็มไปหมด ทังกาชาปอง
้
ตุ๊กตาและฟิ กเกอร์ ต่างๆ
ได้ ไปลองถ่ายตู้พรุ ิครุ ะด้ วยค่ะ รู้สกึ ถึงความเป็ นสาวญี่ปนขึ
ุ่ ้นมาอีกหน่อย
เลยค่ะ แบ๊ วมากๆ
ในตอนเย็นวันนี ้อ.มิตซุฮาชิพาไปดูไฟที่จดั
แสดงแถวปราสาทฟุกโุ อกะค่ะ แสงไฟสวยมากๆเลย

DAY6 : 13.12.2019
วันนี ้ขนมปั งอาหารเช้ าของโรงแรม
อร่อยมากๆเลยค่ะ หลังอาหารเช้ าพวกเราก็ไป
ที่ Startup Cafe กันค่ะ ข้ างในจะเป็ นห้ องแนว
มินิมอลที่มี Co-working space เยอะมากๆ
เป็ นคาเฟ่ ที่จะมีพวกผู้ประกอบการมาพูดคุยปรึกษากันค่ะ ตึกของที่นี่เคยเป็ นโรงเรี ยนมาก่อน มี
ตู้ล็อคเกอร์ อยู่ตรงทางเข้ าด้ วย น่ารักมากเลยค่ะ
หลังจากนันก็
้ ไปที่ Engineer Cafe ซึง่ คล้ ายกันกับ
Startup Cafe แต่ตกึ จะออกแนวเป็ นทรงสูงหน่อย ในวันที่เราไป
มีการจัดมี Meeting เรื่ อง IoT ด้ วยค่ะ ในตึกจะออกแนวยุโรป
หน่อยๆให้ ความรู้สกึ หรู ๆนิดๆ

พอออกมาแล้ วเราก็ไปเดินเล่นข้ างนอกกันค่ะ มีโอกาสได้
ไปศาลเจ้ าด้ วย อ.มิตซุฮาชิบอกว่าที่นี่ดงั เรื่ องการศึกษา เลยได้
เช่าเครื่ องรางกลับมาอันนึงค่ะ ได้ ลองมาสัน่ ระฆังอธิษฐานที่นี่
ด้ วย ตื่นเต้ นมากๆเลยค่ะ

DAY7 : 14.12.2019
วันนี ้เป็ นวันสุดท้ ายที่จะอยู่ที่ญี่ปนแล้
ุ่ ว รู้สกึ ใจหายนิดหน่อยค่ะ พวกเราออกจากโรงแรม
ไปสนามบินโดยรถบัสที่ตรงไปสนามบินฟุกโุ อกะค่ะ เพราะว่ามาเร็วก็เลยมีโอกาสได้ เดินซื ้อของ
ใน Duty free ด้ วย หลังจากนันก็
้ ขึ ้นเครื่ องและกลับมาถึงไทยโดยสวัสดิภาพค่ะ
สาหรับการไปแลกเปลี่ยนครัง้ นี ้เป็ นประสบการณ์ครัง้ แรกที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะ ได้
เข้ าไปดูสถานที่หลายๆที่ ได้ รับความรู้ใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้ ลองทาอะไรที่ปกติถ้ามาเองก็
คงจะไม่ได้ ลองทา ได้ ทาความรู้จกั กับเพื่อนๆที่ไปด้ วยกันและได้ ร้ ูจกั กับเพื่อนใหม่ๆที่นนั่ ด้ วย
(และยังได้ น ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้นเพราะขนมญี่ปนอร่
ุ่ อยมากด้ วยค่ะ) ได้ ร้ ูจกั ซาเซโบะมากขึ ้น ได้
รู้จกั ฟุกโุ อกะมากขึ ้น ต้ องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง อาจารย์ที่ได้ เข้ ามาดูแล และ
เพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันมากๆเลยนะคะ ขอบคุณสาหรับประสบการณ์และความทรงจาดีๆในครัง้ นี ้
ด้ วยค่ะ

