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นางสาวมนวิรัตน์ ธนนัตเศรษฐ 

ชัน้ปีท่ี 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย (MT) 

  



DAY1 : 08.12.2019 

วนันีเ้ป็นครัง้แรกท่ีจะได้ไปแลกเปล่ียนท่ี

ต่างประเทศ รู้สกึกงัวลและตื่นเต้นมากเลยค่ะ แต่เพราะ

เคร่ืองออกตี 1 และนดัเจอกนัท่ีสนามบินประมาณ 3-4

ทุ่ม ท าให้ง่วงนิดหน่อยเลยไม่ต่ืนเต้นมากแล้วตอนท่ีจะขึน้

เคร่ือง โชคดีท่ีหาอาจารย์กบัเพ่ือนๆเจอเร็วถึงแม้ว่า

สนามบินจะมีคนเยอะก็ตาม  

หลงัจากขึน้เคร่ืองบินแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่โมง

ในการบินไปถึงสนามบินฟกุโุอกะเลยไปถึงในช่วงเช้าตามเวลา

ญ่ีปุ่ น (ห่างจากไทย 2 ชม.) พอดีอาหารในเคร่ืองบินเลือกเป็น

ออมเล็ตมาทานค่ะ อร่อยมาก เป็นออมเล็ตชีสกบัครัวซองแล้ว

ก็น า้ผลไม้การบินไทย พอหลบัไปตื่นมาตอนจะลงเคร่ืองก็เจอ

ถงุแซนด์วิชห้อยอยู่ข้างหน้า เสียดายท่ีไม่ได้ทานเพราะต่ืนมา

ตอนจะลงเคร่ืองแล้ว พอลงเคร่ืองมาก็รู้สกึถึงอากาศเย็นสบาย

ของญ่ีปุ่ นเลยค่ะ  

หลงัจากมาถึงแล้วก็ได้เจอกบัอ.มิตซฮุาชิ

จากซาเซโบะและนัง่รถบสัไปท่ีซาเซโบะในจงัหวดั

นางาซากิค่ะ ส าหรับท่ีเท่ียวท่ีแรกท่ีได้ไปคือท่าเรือ

ท่ีเคยเป็นของนาวิกโยธินสหรัฐ ได้นัง่เรือชมรอบๆ

ท่าเรือและได้เห็นเรือต่างๆมากมายเลยค่ะ เพราะ

นัง่อยู่ข้างในตวัเรือเลยไม่รู้สกึถึงลมเท่าไหร่แต่

เพ่ือนท่ีนัง่ตรงดาดฟ้าเรือบอกว่าหนาวมาก 



พอลงจากเรือก็ได้ลองทานคาสเทลล่าท่ีเป็น

ขนมขึน้ช่ือท่ีได้มาจากอาจารย์จากซาเซโบะอีกท่าน

ท่ีมาช่วยจดัการเร่ืองเช็คอินโรงแรมให้มาค่ะ เนือ้นิ่ม

แล้วก็หนบึๆนิดๆอร่อยมากเลยค่ะ แต่ว่าแอบหวาน

ไปหน่อยเหมือนกนั กินกบัชาน่าจะอร่อยนะคะ 

 

 

หลงัจากชมเรือเสร็จอาจารย์ออมก็ช่วยจองท่ีนัง่บน

รถทวัร์เพ่ือชมรอบๆเกาะให้ค่ะ เป็นทวัร์รถบสัราคา 1,600 

เยนท่ีพาไปชมสถานท่ีต่างๆในซาเซโบะ ได้ชมทัง้ท่าเรือ ฐาน

ทพัสหรัฐตัง้แต่สมยัท่ียงัตัง้อยู่ในญ่ีปุ่ น เครนเก่าแก่ต่างๆและ

ได้ไปชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของซาเซโบะหรือก็คือ  

คจุคูชุิมะ (เกาะ 99 เกาะ) ค่ะ จะเป็นจดุชมวิวท่ีสามารถ

มองเห็นเกาะทัง้หมดได้อย่างชดัเจน เป็นวิวท่ีสวยมากเลยค่ะ 

พอได้เห็นด้วยตาของตวัเองก็ประทบัใจมากๆเลย 

 



หลงัจากทวัร์จบเราก็ไปท่ีโรงแรม 

Green Hotel Sasebo คะ่ ท าเลของโรงแรม

ดีมากเพราะอยู่ใกล้ร้านสะดวกซือ้กบัไนท์

มาร์เก็ตระดบัท่ีเดินได้สบายๆเลย ข้างใน

ห้องก็สวย ไม่แคบไม่ใหญ่เกินไป ทกุโรงแรม

ของทริปนีเ้ป็นห้องเด่ียวค่ะ ตอนแรกก็กงัวล

เหมือนกนัท่ีต้องนอนคนเดียวใน

ต่างประเทศแต่ก็สบายกวา่ท่ีคิดนะคะ จะอาบน า้นานแค่ไหนก็ได้ นอนเม่ือไหร่ก็ได้ด้วย 

หลงัจากเก็บของแล้วก็ไปทานข้าวกนัต่อค่ะ โดยอาจารย์ออมเสนอร้านแฮมเบอร์เกอร์ Big man 

ซึง่เป็นร้านท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในซาเซโบะและอยู่ไม่ไกลจากท่ีพกัเท่าไหร่นกั 

แฮมเบอร์เกอร์ก็เป็นอาหารท่ีขึน้ช่ือของซาเซโบะ

เหมือนกนัเน่ืองจากซาเซโบะเคยเป็นฐานของสหรัฐเลย

ได้รับอิทธิพลจากอเมริกามาด้วย พอได้ไปกินแล้วก็ชอบ

มากๆเลยค่ะ ชิน้หนามาก เนือ้ฉ ่าๆขนมปังนุ่มๆ แต่

ราคารวมภาษีก็จกุอยู่นะคะ หลงัจากกลบัไปท่ีโรงแรมก็

ซือ้พวกของกินเล่นจากร้านสะดวกซือ้มาทานกบัเพ่ือน 

ชานมของลิปตนัอร่อยมากๆเลยค่ะ  

 

DAY2 : 09.12.2019 

อาหารเช้าของวนันีเ้ป็นอาหารโรงแรมค่ะ เป็น

อาหารเช้าสไตล์ญ่ีปุ่ นเลย ก้างปลาแกะยากมากแต่

อร่อยดีค่ะ โปรแกรมของวนันีคื้อไปท่ี Sasebo 

National Collage of Technology ค่ะ เป็นโรงเรียน

อาชีวศกึษา แบ่งเป็น 5 ชัน้ปี ถ้าเทียบกบัท่ีไทยก็อายุ



ประมาณ ม.4 ถึง ปี 2 ค่ะ ส าหรับท่ีน่ีจะเน้นไปทาง  

วิศวะเป็นหลกั ส าหรับแล็ปแรกท่ีได้เข้าไปเย่ียมชมเป็น

แลป็ของวิศวะไฟฟ้า โดยนกัเรียนจะแบ่งกนัเป็นกลุ่มๆ

และท าการทดลองต่างๆด้วยตวัเองส่วนอาจารย์ท่ีสอน

จะคอยเข้าไปดแูลแต่ละกลุ่มเป็นระยะค่ะ 

 

อาหารกลางวนัของวนันีอ้.มิตซฮุาชิได้พา

มาทานท่ีโรงอาหารของท่ีน่ีค่ะ เมนมีูไม่มากนกั จะ

มีพวกข้าวหน้าเนือ้ ข้าวหน้าหมตู่างๆแต่จะมีเมนู

ประจ าวนัท่ีแตกต่างไปในแต่ละวนัค่ะ เมนท่ีูเลือกก็

คือเมนปูระจ าวนัของท่ีน่ี ส าหรับวนันีคื้อหมทูอด

ราดซปุโปะด้วยหวัไชเท้าขดูค่ะ ราคาทกุเมนคืูอ 

400 เยน ขอเพิม่ลดข้าวได้ค่ะ ซปุกบัน า้ชาก็มีบริการให้ฟรีด้วย พริกป่นของญ่ีปุ่ นไม่ค่อยเผ็ด

เท่าไหร่แต่ถ้าใส่เยอะหน่อยก็พอยบุยิบๆอยู่ค่ะ ทกุอย่างอร่อยมากๆเลย แต่ดเูหมือนว่าทางโรง

อาหารจะไม่ได้เตรียมอาหารมาเผ่ือเยอะเท่าไหร่นกัเพราะงัน้คนท่ีมาช้าก็จะอดทานไป 

หลงัจากทานเสร็จก็ไปเดินเล่นรอบๆกนัค่ะ แถวโรงเรียนมีร้านสะดวกซือ้อยู่ไม่ไกล

เท่าไหร่ก็เลยได้ไปซือ้ไอศกรีมมาลองด้วย พอกลบัมาท่ีโรงเรียนเราก็ได้ไปพดูคยุกบันกัเรียน

ญ่ีปุ่ นในคาบชองอ.มิตซฮุาชิค่ะ ตอนเย็นพวกเราไปทานซชูิด้วยกนัค่ะ รสชาติอาหารสดใหม่

มากๆ ไข่ม้วนก็ไม่หวาน หอมไข่สดุๆ ไข่ปลาแซลมอนก็ไม่คาวเลย หลงัจากนัน้ก็ไปเดินซือ้ขนม

กบัเพ่ือนมากินกนัท่ีโรงแรมค่ะ 



DAY3 : 10.12.2019 

วนันีเ้ราได้ไปท่ีอู่ต่อเรือโอชิมะค่ะ ใหญ่มากๆ 

ต้องนัง่รถบสัเข้าไปเลยค่ะ ได้มีโอกาสเข้าไปชมเรือท่ี

ก าลงัสร้างอยู่ด้วย ท่ีน่ีสร้างเรือได้ปีละประมาณ 40

ล าเลย ตอนท่ีได้เข้าไปเย่ียมชมด้านในเรือจะต้อง

เดินขึน้ลงบนัไดไปค่ะ สงูแล้วก็ชนัมากๆ แต่อากาศดี

ก็เลยไม่เหง่ือออกเยอะเท่าไหร่ ถึงอย่างนัน้ก็เหน่ือย

จนรู้สกึเหมือนข้าวเช้าย่อยไปหมดแล้วเลยค่ะ 

หลงัจากนัน้เราก็ไปท ากิจกรรมท่ีโรงเรียนต่อโดยได้ไปชมผลงานของนกัเรียนท่ีน่ีค่ะ โดย

นกัเรียนของท่ีน่ีจะพยายามอธิบายเป็นภาษาองักฤษให้ฟังแล้วก็ใช้ภาษากายปนๆด้วย 

ส่วนมากจะเก่ียวกบัการทดสอบวสัดคุ่ะ มีการทดลองเก่ียวกบัคล่ืนโซนาร์ เลเซอร์คตัติง้ การ

ทดลองไฟฟ้าด้วยค่ะ ส าหรับการทดสอบวสัดกุบัการทดลองไฟฟ้าแอบน่ากลวัไปหน่อยอย่าง

การท าให้วสัดหุกัหรือจ าลองสถานการณ์ฟ้าผ่าแต่ก็สนกุมากเลยค่ะ 

 

อาหารกลางวนัของวนันีไ้ด้ไปทานแฮมเบอร์เกอร์ท่ีร้าน Kaya 

ท่ีอยู่ใกล้ๆโรงเรียนค่ะ อร่อยมากเลย เฟรนช์ฟรายด์ของท่ีน่ีก็ใหญ่

มากๆ เท่านิว้เลยค่ะ ประทบัใจมาก ถ้าได้ไปอีกก็จะไปกินอีกค่ะ 

 

 



 

DAY4 : 11.12.2019 

วนันีเ้ป็นวนัท่ีดจูะเข้าทางสาย MT มากกว่าวนัอ่ืนๆเพราะ

ทางโรงเรียนจะให้เล่น 3D Printer ค่ะ โปรแกรม 3D เป็น

ภาษาญ่ีปุ่ นแต่ฟังก์ชัน่ค่อนข้างน้อยและง่ายไม่ซบัซ้อนเลยสามารถ

ศกึษาเข้าใจได้โดยใช้เวลาไม่นานมาก อ.โมกิท่ีคอยดแูลในคาบนี ้

ใจดีมากๆเลยค่ะ 

อาหารกลางวนัของวนันีคื้อร้านอาหารแนวครอบครัวท่ีอยู่ใกล้

โรงเรียน สัง่แกงกะหร่ีหมทูอดมา จานใหญ่มากๆและอร่อยมากเลยค่ะ 

แกงกะหร่ีข้นหอมมาก ในร้านมีน้องแมวสามสีอยู่ด้วยค่ะ ได้เล่นกบัแมว

ญ่ีปุ่ นเป็นครัง้แรกตัง้แต่มาท่ีน่ีเลย 

เพราะว่าวนันีเ้ป็นวนัสดุท้ายท่ีจะได้อยู่ซาเซโบะ อาจารย์ของซาเซโบะก็เลยจดังานเลีย้ง

อ าลาให้ค่ะ มีนกัเรียนญ่ีปุ่ นท่ีว่างอยู่บางคนมาร่วมด้วย น่าเสียดายท่ีวนันีท้างโรงเรียนมีแข่งเบส

บอลกนัคนเลยมาไม่เยอะนกั หลงัจากท่ีขนมาม่าหมสูบั ขนมไก่ย่างกบัเบนโตะมาวนันีก็้ได้ให้

ซกัทีค่ะ ทัง้อาจารย์และนกัศกึษาญ่ีปุ่ นดจูะชอบขนมไก่ย่างกนัมากๆ มีความสขุมากเลยค่ะ แต่

ดเูหมือนว่าเบนโตะจะเผ็ดเกินไปเลยไม่ค่อยทานกนั ขนมมือ้เย็นของวนันีไ้ปซือ้พดุดิง้มาค่ะ 

ถ้วยใหญ่มาก เนือ้เนียนแล้วก็หวานก าลงัดี อร่อยมากเลยค่ะ 

 



DAY5 : 12.12.2019 

วนันีเ้ป็นวนัท่ีพวกเราได้ไปชมโรงงานผลิตรถของโตโยต้าและเล็กซสัค่ะ เป็นโรงงานท่ี

สะอาดและท างานเป็นระบบมากๆ การออกแบบ

ของโรงงานก็ดสูวยและสบายตา พนกังานก็ยิม้แย้ม

แจ่มใสมากเลยค่ะ น่าเสียดายท่ีไม่สามารถถ่ายรูป

ภายในโรงงานได้ การบรรยายของพนกังานจะเป็น

ภาษาญ่ีปุ่ นและอาจารย์ออมจะช่วยแปลให้พวกเรา

เข้าใจมากขึน้ค่ะ 

อาหารกลางวนัของวนันีไ้ด้ไปกินเก๊ียวซา่ท่ีฟู้ ดคอร์ทมาค่ะ ช่วงพกัก็ได้ไปเล่นเกมคีบ

ตุ๊กตาด้วย เป็นครัง้แรกในชีวิตเลยค่ะท่ีคีบตุ๊กตาได้ ถึงหลงัจาก

นัน้พยายามคีบเท่าไหร่ก็ไม่ขึน้เลยก็ตาม 

พอหมดช่วงพกัเราก็ไปกนัต่อท่ีพพิธิภณัฑ์ TOTO ค่ะ 

เป็นแบรนด์ท่ีท าเก่ียวกบัสขุภณัฑ์และเคร่ืองเซรามิคท่ีมีช่ือเสียง 

ตัง้แต่ไปพพิธิภณัฑ์นีม้าก็เร่ิมสงัเกตว่าส่วนมากสขุภณัฑ์ของท่ี

ไหนๆในญ่ีปุ่ นก็ใช้แบรนด์นีก้นัหมดเลยค่ะ ข้างในจะจดัแสดงเก่ียวกบัประวตัคิวามเป็นมา 

วิวฒันาการของสขุภณัฑ์แล้ววิธีการท างาน ความแตกต่างของแต่ละผลิตภณัฑ์ 

 



จากนัน้เราก็ได้ไป Manga Museum ด้วยค่ะ ในตกึนัน้จะมีของ

มากมายเก่ียวกบัมงังะเต็มไปหมด ทัง้กาชาปอง ตุ๊กตาและฟิกเกอร์ต่างๆ 

ได้ไปลองถ่ายตู้พริุครุะด้วยค่ะ รู้สกึถึงความเป็นสาวญ่ีปุ่ นขึน้มาอีกหน่อย

เลยค่ะ แบ๊วมากๆ 

ในตอนเย็นวนันีอ้.มิตซฮุาชิพาไปดไูฟท่ีจดั

แสดงแถวปราสาทฟกุโุอกะค่ะ แสงไฟสวยมากๆเลย 

 

 

 

 

 

DAY6 : 13.12.2019 

วนันีข้นมปังอาหารเช้าของโรงแรม

อร่อยมากๆเลยค่ะ หลงัอาหารเช้าพวกเราก็ไป

ท่ี Startup Cafe กนัค่ะ ข้างในจะเป็นห้องแนว

มินิมอลท่ีมี Co-working space เยอะมากๆ 

เป็นคาเฟ่ท่ีจะมีพวกผู้ประกอบการมาพดูคยุปรึกษากนัค่ะ ตกึของท่ีน่ีเคยเป็นโรงเรียนมาก่อน มี

ตู้ล็อคเกอร์อยู่ตรงทางเข้าด้วย น่ารักมากเลยค่ะ 

หลงัจากนัน้ก็ไปท่ี Engineer Cafe ซึง่คล้ายกนักบั 

Startup Cafe แต่ตกึจะออกแนวเป็นทรงสงูหน่อย ในวนัท่ีเราไป

มีการจดัมี Meeting เร่ือง IoT  ด้วยค่ะ ในตกึจะออกแนวยโุรป

หน่อยๆให้ความรู้สกึหรูๆนิดๆ 

 

 



พอออกมาแล้วเราก็ไปเดินเล่นข้างนอกกนัค่ะ มีโอกาสได้

ไปศาลเจ้าด้วย อ.มิตซฮุาชิบอกว่าท่ีน่ีดงัเร่ืองการศึกษา เลยได้

เช่าเคร่ืองรางกลบัมาอนันึงค่ะ ได้ลองมาสัน่ระฆงัอธิษฐานท่ีน่ี

ด้วย ต่ืนเต้นมากๆเลยค่ะ 

 

 

DAY7 : 14.12.2019 

วนันีเ้ป็นวนัสดุท้ายท่ีจะอยู่ท่ีญ่ีปุ่ นแล้ว รู้สกึใจหายนิดหน่อยค่ะ พวกเราออกจากโรงแรม

ไปสนามบินโดยรถบสัท่ีตรงไปสนามบินฟกุโุอกะค่ะ เพราะว่ามาเร็วก็เลยมีโอกาสได้เดินซือ้ของ

ใน Duty free ด้วย หลงัจากนัน้ก็ขึน้เคร่ืองและกลบัมาถึงไทยโดยสวสัดิภาพค่ะ 

ส าหรับการไปแลกเปล่ียนครัง้นีเ้ป็นประสบการณ์ครัง้แรกท่ีน่าประทบัใจมากๆเลยค่ะ ได้

เข้าไปดสูถานท่ีหลายๆท่ี ได้รับความรู้ใหม่ๆท่ีไม่เคยรู้มาก่อน ได้ลองท าอะไรท่ีปกติถ้ามาเองก็

คงจะไม่ได้ลองท า ได้ท าความรู้จกักบัเพ่ือนๆท่ีไปด้วยกนัและได้รู้จกักบัเพ่ือนใหม่ๆท่ีนัน่ด้วย 

(และยงัได้น า้หนกัตวัท่ีเพิ่มขึน้เพราะขนมญ่ีปุ่ นอร่อยมากด้วยค่ะ) ได้รู้จกัซาเซโบะมากขึน้ ได้

รู้จกัฟกุโุอกะมากขึน้ ต้องขอขอบคณุทกุท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง อาจารย์ท่ีได้เข้ามาดแูล และ

เพ่ือนๆท่ีอยู่ด้วยกนัมากๆเลยนะคะ ขอบคณุส าหรับประสบการณ์และความทรงจ าดีๆในครัง้นี ้

ด้วยค่ะ 


