
 

Sakura Science-NIT, Sasebo College Study Tour 2019 

December 8th – December 14th, 2019 

 
 

นางสาวรชตวนั เนตรสวุรรณ 

ชัน้ปีท่ี 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย (MT) 

  



DAY 1: 08.12.2019 

ทริปนีเ้ป็นครัง้แรก

ท่ีได้ไปญ่ีปุ่ นค่ะ รู้สกึ

ต่ืนเต้นมากๆ พวกเรานดั

เจอกนัตอน 4 ทุ่มท่ี

สนามบินค่ะ มีเพ่ือนไป

ด้วยรวมทัง้หมด 8 คน และ

มีอาจารย์ดแูล 1 คนค่ะ 

 

 

เคร่ืองออกจากไทยตอนตี 1 

ค่ะ และใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 

ชัว่โมงคร่ึง ไปถึงสนามบินฟกุโุอกะ

ตอน 8 โมงนิดๆตามเวลาญ่ีปุ่ น พอ

ลงจากเคร่ืองก็รู้สกึถึงอากาศเย็น ถึง

หนาวเลยค่ะ ซึง่อณุหภมูิตลอดทริป

นีจ้ะอยู่ท่ี 6-12 องศาค่ะ พอมาถึง

สนามบินก็ได้เจอกบัมิตซุฮาชิเซน

เซย์จากทางซาเซโบะ แล้วก็ขึน้รถบสั

ไปท่ีซาเซโบะ ในจงัหวดันางาซากิค่ะ 

  



 ท่ีแรกท่ีเราได้ไปหลงัจากมาถึงท่ีซาเซโบะแล้ว

คือท่าเรือท่ีเคยเป็นของนาวิกโยธินสหรัฐ 

ท่ีซาเซโบะเคยถกูใช้เป็นฐานทพัของ

สหรัฐอเมริกา ท่ีท่าเรือแห่งนีก็้จะมีเรือท่ีใช้รบจอด

ไว้ให้ได้นัง่เรือไปชมรอบๆค่ะ  

 

 

 

 

  



หลงัจากนัน้เราก็ได้ไปนัง่รถทวัร์

ชมรอบๆ เกาะค่ะ โดยได้ไปชมท่าเรือ

ของซาเซโบะ ท่ีมีเครนท่ีถกูใช้มาตัง้แต่

สมยัสงครามอายนุานกว่า 100 ปีเลยค่ะ 

รวมไปถึงได้ไปชมฐานทพัของสหรัฐเม่ือ

สมยัยงัคงตัง้อยู่ในญ่ีปุ่ น ซึง่ต้องบอกเลย

ว่ายงัอยู่ในสภาพท่ีดีมากๆ 

    

  



นอกจากนีย้งัได้ไปสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของซาเซโบะ คือ คจุคูชุิมะ หรือเกาะทัง้ 

99 นัน่เอง ซึง่เราจะได้ขึน้ไปยงัจดุชมวิวซึง่จะเห็นวิวของเกาะเล็กเกาะน้อยทัง้ 208 เกาะค่ะ 

นอกจากนีย้งัมีป้ายหินอ่อนแกะสลกัเป็นโน้ตเพลงของคจุคูชุิมะด้วยค่ะ 

 
     

 

  



ใน 3 คืนแรกเรานอนท่ี Green hotel Sasebo ค่ะ เป็น 

โรงแรมท่ีอยู่ไม่ไกลจากสถานีแล้วก็ไนท์มาร์เก็ตด้วยค่ะ 

ข้าวมือ้แรกท่ีญ่ีปุ่ นเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ! เพราะว่าซาเซ

โบะเป็นเมืองท่ีเคยถกูใช้เป็นฐานของสหรัฐท าให้ได้รับ

อิทธิพลจากอเมริกามามาก อาหารท่ีขึน้ช่ือของท่ีน่ีเลย

เป็นแฮมเบอร์เกอร์กบัสเต็กค่ะ ซึง่ว่ากนัตามตรงแล้ว

อร่อยมากๆเลยค่ะ กินได้ทกุวนัเลย ร้านท่ีไปกินในวนั

แรก เป็นร้านท่ีอาจารย์ได้ท าการค้นหาข้อมลูมาแล้วว่า

เป็นร้านท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในซาเซโบะเลยค่ะ 

 
  

  



DAY 2: 09.12.2019 

วนันีเ้ราได้ไปท่ี Sasebo 

National Collage of 

Technology ค่ะ ท่ีน่ีเป็น

โรงเรียนอาชีวศกึษา ซึง่

แบ่งเป็น 5 ชัน้ปีค่ะ ถ้า

เทียบกบัท่ีไทย ก็คือ ม.4 

จนถึง ปี 2 ค่ะ โดยท่ีน่ีจะ

เน้นไปทางด้านวิศวะ ทัง้วิศวะไฟฟ้า วิศวะชีวะเคมี วิศวะเคร่ืองยนต์ค่ะ วนันีไ้ด้เข้าไปเย่ียมชม

แลปวิศวะไฟฟ้า การเรียนท่ีน่ีจะออกแนวเป็นการเรียนรู้แบบศกึษาด้วยตวัเองโดยมีอาจารย์

คอยให้ค าปรึกษาค่ะ 

นอกจากนีย้งัได้ลองทานข้าวของโรงอาหารท่ีน่ี

ด้วยค่ะ เมนท่ีูเลือกคือกิวด้งหรือข้าวหน้าเนือ้ค่ะ ราคา 

400 เยน และได้เยอะด้วย มีซปุมิโซะกบัน า้ชาให้เติมได้

เร่ือยๆ รู้สกึประทบัใจมากๆ อยากให้ท่ีไทยเป็นแบบนีม้ัง่

เลยค่ะ แต่ถ้าลงมาช้าก็จะไม่ทนั ข้าวจะหมดก่อน 

 แล้วก็ได้ไป

เดินส ารวจรอบๆ 

วิทยาลยัค่ะ อากาศ

ดีมากๆ ใบไม้ยงั

เป็นสีส้มอยู่เลยค่ะ 

 

 

   



DAY 3: 10.12.2019 

ในวนัท่ี 3 เราได้ไปเย่ียมชม

อู่ต่อเรือโอชิมะค่ะ เป็นอู่ต่อเรือท่ี

ใหญ่มากๆ และสร้างเรือได้ถึงปีละ 

38-40 ล าเลยค่ะ มีโอกาสเข้าไป

เย่ียมชมเรือท่ีก าลงัสร้างและอยู่ใน

ขัน้ตอนสดุท้ายก่อนปล่อยด้วยค่ะ 

เรือล านีส้งูประมาณตกึ 5 ชัน้ ต้อง

เดินขึน้ๆลงๆ เหน่ือยมากเลยค่ะ  

   
หลงัจากนัน้เราก็กลบัไปท ากิจกรรมท่ี Sasebo National Collage of Technology 

โดยวนันีเ้ราได้ เดินชมผลงานของนกัศกึษาท่ีน่ีค่ะ มีทัง้การทดสอบความทนทานของวสัด ุการ

สร้างอปุกรณ์ด าน า้โดยใช้หลกัการคล่ืนโซนาร์ การใช้เลเซอร์คตัติง้ และการทดลองไฟฟ้าแสน

โวลต์ค่ะ ถึงทกุอย่างจะดอูนัตรายไปหน่อยส าหรับนกัศกึษา IT แต่ก็สนกุมากๆค่ะ 

 

 

 

 

        



DAY 4: 11.12.2019 

 วนันีเ้ป็นวนัท่ีส่วนตวัแล้วชอบมากท่ีสดุเลยค่ะ 

เพราะว่าได้ลองเล่นกบัเคร่ือง 3D Printer ได้ลองท าเอง

ทัง้หมด รู้สกึต่ืนเต้นมากๆค่ะถึงแม้ว่าตวัโปรแกรมจะ

เป็นภาษาญ่ีปุ่ นเลยต้องใช้เวลาศกึษาซกัพกั แต่ทกุ

อย่างก็ออกมาน่ารักมากๆ แล้วเซนเซย์ก็ใจดีให้ท าเป็น

พวกกญุแจกลบับ้านด้วยค่ะ  

 ช่วงบ่ายของวนัท่ี 4 เป็นวนัสดุท้ายท่ีเราจะได้อยู่ท่ีซาเซโบะค่ะ ทางอาจารย์ของซาเซโบะ

ได้จดังานเลีย้งและให้เราได้พดูคยุแลกเปล่ียนกบันกัศกึษาญ่ีปุ่ น ทางเราเอาขนมของฝากจาก

ไทยไปให้นกัศกึษาด้วยค่ะ ทกุคนบอกว่าขนมของไทยเผ็ด แล้วก็ชอบขนมไก่ย่างกบัเพรซ รส

ลาบมากๆเลยค่ะ 

 

 

 

 
 



DAY 5: 12.12.2019 

วนันีเ้ราได้มีโอกาสไปเย่ียมชมโรงงานผลิต

รถของโตโยต้า และเล็กซสัค่ะ ซึง่ภายในโรงงานไม่

สามารถถ่ายรูปได้ แต่รู้สกึประทบัใจในความใส่ใจ 

และความเป็นมืออาชีพ ความเป็นระบบของเขา

มากๆ ทัง้ต่อพนกังานเอง ต่อลกูค้า และ

สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ 

หลงัจากนัน้เราก็ได้ไปพพิิธภณัฑ์ TOTO ซึง่เป็นบริษัทผลิตสขุภณัฑ์และเคร่ือง

เซรามิคท่ีมีช่ือเสียงและมีสาขาไปทัว่โลกร่วมทัง้ในไทยด้วย ได้รู้ถึงประวตัิความเป็นมา แล้วก็

ผลิตภณัฑ์ต่างๆของทางบริษัท และความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ในแต่ละทวีปด้วยค่ะ 

  
  



 ในช่วงบ่ายเราได้ไปยงั Manga Museum ท่ีจดั

แสดงผลงานเก่ียวกบัมงังะ รวมไปถึงร้านค้าท่ีขายสินค้า

เก่ียวกบัอนิเมะ เกม และมีคาเฟ่ท่ีจดัตามธีมของอนิเมะ

ด้วยค่ะ ในพพิธิภณัฑ์แห่งนี ้ได้มีโอกาสลองถ่ายรูปพริุคุ

ระครัง้แรก รูปท่ีออกมารู้สึกบ๊องแบ๊วจดัเต็มมากๆเลยค่ะ

 
  

โดยปกติแล้วในช่วงหลงั 5 โมงเย็นจะเป็นช่วง Free time ของพวกเราค่ะ ซึง่ส่วนใหญ่ก็

จะหมดไปกบัการเดินซือ้ของฝาก แล้วก็ขนมมานัง่กินกนั แต่วนันีเ้ราได้นดักนัไปดไูฟท่ีจดัแสดง

แถวปราสาทฟกุโุอกะค่ะ ซึง่คืนนีเ้ป็นคืนท่ีหนาวมากๆ เรียกได้ว่ามือแข็งขาแข็งกนัเลยค่ะ 

  



DAY 6: 13.12.2019 

 วนันีเ้ราได้ไปท่ี Startup Café กบั 

Engineer Café ค่ะโดยทัง้ 2 ท่ีเป็น

เหมือน Co-working space แล้วก็มี

คาเฟ่เล็กๆข้างใน ส าหรับ Startup 

Café เป็นท่ีท่ีผู้ประกอบการจะมาขอ
ค าปรึกษาในการเร่ิมธุรกิจของตวัเอง 

ตัง้อยู่ในตกึท่ีเคยเป็นโรงเรียนประถม

ค่ะ มีความวินเทจเล็กๆ น่ารักมากค่ะ 

ส่วน Engineer Café ก็เป็นตกึเก่าท่ีมีประวตัิยาวนานเหมือนกนั แล้วน ามาดดัแปลงเป็นคาเฟ่

และ Co-working space ในวนัท่ีเราไป มีการจดัมีตติง้เร่ือง IoT ด้วยค่ะ 

 
  



 หลงัจากนัน้เราก็ได้เดินเล่นรอบฟกุโุอกะ

ค่ะ ผ่านศาลเจ้าท่ีหนึง่เลยมีโอกาสได้เข้าไป

สกัการะ แล้วก็สัน่ระฆงัแบบในอนิเมะด้วยค่ะ 

นอกจากนีศ้าลเจ้าท่ีน่ี ถกูก่อตัง้โดยนกักวีท า

ให้มีช่ือเสียงด้านการเรียนการศกึษา เลยได้

เช่าเคร่ืองรางเร่ืองเรียนกลบัมาด้วยอนันงึค่ะ! 

 

  



DAY 6: 14.12.2019 

 วนันีเ้ป็นวนัท่ีเราเดินทางกลบัค่ะ เราเดินทางจากโรงแรมไปยงัสนามบินโดยชิงคนัเซน็

ค่ะ ใช้เวลาไม่ถึง 20 นาทีก็ถึงแล้ว ไวมากๆเลยค่ะ หลงัจากเช็คอินท่ีสนามบินก็มีเวลาเดินซือ้

ของฝากท่ี Duty free เล็กน้อยค่ะ เคร่ืองออกจากฟกุโุอกะตอน 11.40 น. และมาถึงไทยตอน 

15.40 น. ตามเวลาไทยค่ะ 

 ตลอดระยะเวลา 7 วนัเป็นประสบการณ์ท่ีดีมากๆค่ะ เป็นสิ่งท่ีคิดว่าไม่น่าจะหาได้จาก

ท่ีไหน เพราะหลายๆสถานท่ีท่ีไป ก็ไม่สามารถจะเดินเข้าไปได้ทนัที ได้รู้จกัเพ่ือนมากขึน้ทัง้

เพ่ือนคนไทยและเพ่ือนชาวญ่ีปุ่ น คงพดูได้ว่าถ้าไม่ตดัสินใจสมคัรในวนันัน้ คงจะต้องเสียใจ

มากแน่ๆเลยค่ะ 

 สดุท้ายก็ขอขอบคณุผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุคน ทกุฝ่าย อาจารย์ทกุคน รวมถึงเพ่ือนๆท่ีมี

ส่วนช่วยในประสบการณ์ท่ีดีมากๆกลบัมาด้วยค่ะ  

 
 


