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

นางสาวรชตวัน เนตรสุวรรณ
ชั ้นปี ที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย (MT)

DAY 1: 08.12.2019
ทริปนี ้เป็ นครัง้ แรก
ที่ได้ ไปญี่ปนค่
ุ่ ะ รู้สกึ
ตื่นเต้ นมากๆ พวกเรานัด
เจอกันตอน 4 ทุ่มที่
สนามบินค่ะ มีเพื่อนไป
ด้ วยรวมทังหมด
้
8 คน และ
มีอาจารย์ดแู ล 1 คนค่ะ

เครื่ องออกจากไทยตอนตี 1
ค่ะ และใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5
ชัว่ โมงครึ่ง ไปถึงสนามบินฟุกโุ อกะ
ตอน 8 โมงนิดๆตามเวลาญี่ปนุ่ พอ
ลงจากเครื่ องก็ร้ ูสกึ ถึงอากาศเย็น ถึง
หนาวเลยค่ะ ซึง่ อุณหภูมิตลอดทริป
นี ้จะอยู่ที่ 6-12 องศาค่ะ พอมาถึง
สนามบินก็ได้ เจอกับมิตซุฮาชิเซน
เซย์จากทางซาเซโบะ แล้ วก็ขึ ้นรถบัส
ไปที่ซาเซโบะ ในจังหวัดนางาซากิค่ะ

ที่แรกที่เราได้ ไปหลังจากมาถึงที่ซาเซโบะแล้ ว
คือท่าเรื อที่เคยเป็ นของนาวิกโยธินสหรัฐ
ที่ซาเซโบะเคยถูกใช้ เป็ นฐานทัพของ
สหรัฐอเมริกา ที่ท่าเรื อแห่งนี ้ก็จะมีเรื อที่ใช้ รบจอด
ไว้ ให้ ได้ นงั่ เรื อไปชมรอบๆค่ะ

หลังจากนันเราก็
้
ได้ ไปนัง่ รถทัวร์
ชมรอบๆ เกาะค่ะ โดยได้ ไปชมท่าเรื อ
ของซาเซโบะ ที่มีเครนที่ถกู ใช้ มาตังแต่
้
สมัยสงครามอายุนานกว่า 100 ปี เลยค่ะ
รวมไปถึงได้ ไปชมฐานทัพของสหรัฐเมื่อ
สมัยยังคงตังอยู
้ ่ในญี่ปนุ่ ซึง่ ต้ องบอกเลย
ว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆ

นอกจากนี ้ยังได้ ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของซาเซโบะ คือ คุจคู ชุ ิมะ หรื อเกาะทัง้
99 นัน่ เอง ซึง่ เราจะได้ ขึ ้นไปยังจุดชมวิวซึง่ จะเห็นวิวของเกาะเล็กเกาะน้ อยทัง้ 208 เกาะค่ะ
นอกจากนี ้ยังมีป้ายหินอ่อนแกะสลักเป็ นโน้ ตเพลงของคุจคู ชุ ิมะด้ วยค่ะ

ใน 3 คืนแรกเรานอนที่ Green hotel Sasebo ค่ะ เป็ น
โรงแรมที่อยู่ไม่ไกลจากสถานีแล้ วก็ไนท์มาร์ เก็ตด้ วยค่ะ
ข้ าวมื ้อแรกที่ญี่ปนเป็
ุ่ นแฮมเบอร์ เกอร์ ค่ะ! เพราะว่าซาเซ
โบะเป็ นเมืองที่เคยถูกใช้ เป็ นฐานของสหรัฐทาให้ ได้ รับ
อิทธิพลจากอเมริกามามาก อาหารที่ขึ ้นชื่อของที่นี่เลย
เป็ นแฮมเบอร์ เกอร์ กบั สเต็กค่ะ ซึง่ ว่ากันตามตรงแล้ ว
อร่อยมากๆเลยค่ะ กินได้ ทกุ วันเลย ร้ านที่ไปกินในวัน
แรก เป็ นร้ านที่อาจารย์ได้ ทาการค้ นหาข้ อมูลมาแล้ วว่า
เป็ นร้ านที่เก่าแก่ที่สดุ ในซาเซโบะเลยค่ะ

DAY 2: 09.12.2019
วันนี ้เราได้ ไปที่ Sasebo
National Collage of
Technology ค่ะ ที่นี่เป็ น
โรงเรี ยนอาชีวศึกษา ซึง่
แบ่งเป็ น 5 ชันปี
้ ค่ะ ถ้ า
เทียบกับที่ไทย ก็คือ ม.4
จนถึง ปี 2 ค่ะ โดยที่นี่จะ
เน้ นไปทางด้ านวิศวะ ทังวิ
้ ศวะไฟฟ้า วิศวะชีวะเคมี วิศวะเครื่ องยนต์ค่ะ วันนี ้ได้ เข้ าไปเยี่ยมชม
แลปวิศวะไฟฟ้า การเรี ยนที่นี่จะออกแนวเป็ นการเรี ยนรู้แบบศึกษาด้ วยตัวเองโดยมีอาจารย์
คอยให้ คาปรึกษาค่ะ
นอกจากนี ้ยังได้ ลองทานข้ าวของโรงอาหารที่นี่
ด้ วยค่ะ เมนูที่เลือกคือกิวด้ งหรื อข้ าวหน้ าเนื ้อค่ะ ราคา
400 เยน และได้ เยอะด้ วย มีซปุ มิโซะกับน ้าชาให้ เติมได้
เรื่ อยๆ รู้สกึ ประทับใจมากๆ อยากให้ ที่ไทยเป็ นแบบนี ้มัง่
เลยค่ะ แต่ถ้าลงมาช้ าก็จะไม่ทนั ข้ าวจะหมดก่อน
แล้ วก็ได้ ไป
เดินสารวจรอบๆ
วิทยาลัยค่ะ อากาศ
ดีมากๆ ใบไม้ ยงั
เป็ นสีส้มอยู่เลยค่ะ

DAY 3: 10.12.2019
ในวันที่ 3 เราได้ ไปเยี่ยมชม
อู่ต่อเรื อโอชิมะค่ะ เป็ นอู่ต่อเรื อที่
ใหญ่มากๆ และสร้ างเรื อได้ ถึงปี ละ
38-40 ลาเลยค่ะ มีโอกาสเข้ าไป
เยี่ยมชมเรื อที่กาลังสร้ างและอยู่ใน
ขันตอนสุ
้
ดท้ ายก่อนปล่อยด้ วยค่ะ
เรื อลานี ้สูงประมาณตึก 5 ชัน้ ต้ อง
เดินขึ ้นๆลงๆ เหนื่อยมากเลยค่ะ

หลังจากนันเราก็
้
กลับไปทากิจกรรมที่ Sasebo National Collage of Technology
โดยวันนี ้เราได้ เดินชมผลงานของนักศึกษาที่นี่ค่ะ มีทงการทดสอบความทนทานของวั
ั้
สดุ การ
สร้ างอุปกรณ์ดาน ้าโดยใช้ หลักการคลื่นโซนาร์ การใช้ เลเซอร์ คตั ติ ้ง และการทดลองไฟฟ้าแสน
โวลต์ค่ะ ถึงทุกอย่างจะดูอนั ตรายไปหน่อยสาหรับนักศึกษา IT แต่ก็สนุกมากๆค่ะ

DAY 4: 11.12.2019

วันนี ้เป็ นวันที่ส่วนตัวแล้ วชอบมากที่สดุ เลยค่ะ
เพราะว่าได้ ลองเล่นกับเครื่ อง 3D Printer ได้ ลองทาเอง
ทังหมด
้
รู้สกึ ตื่นเต้ นมากๆค่ะถึงแม้ ว่าตัวโปรแกรมจะ
เป็ นภาษาญี่ปนเลยต้
ุ่
องใช้ เวลาศึกษาซักพัก แต่ทกุ
อย่างก็ออกมาน่ารักมากๆ แล้ วเซนเซย์ก็ใจดีให้ ทาเป็ น
พวกกุญแจกลับบ้ านด้ วยค่ะ
ช่วงบ่ายของวันที่ 4 เป็ นวันสุดท้ ายที่เราจะได้ อยู่ที่ซาเซโบะค่ะ ทางอาจารย์ของซาเซโบะ
ได้ จดั งานเลี ้ยงและให้ เราได้ พดู คุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาญี่ปนุ่ ทางเราเอาขนมของฝากจาก
ไทยไปให้ นกั ศึกษาด้ วยค่ะ ทุกคนบอกว่าขนมของไทยเผ็ด แล้ วก็ชอบขนมไก่ย่างกับเพรซ รส
ลาบมากๆเลยค่ะ

DAY 5: 12.12.2019
วันนี ้เราได้ มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานผลิต
รถของโตโยต้ า และเล็กซัสค่ะ ซึง่ ภายในโรงงานไม่
สามารถถ่ายรูปได้ แต่ร้ ูสกึ ประทับใจในความใส่ใจ
และความเป็ นมืออาชีพ ความเป็ นระบบของเขา
มากๆ ทังต่
้ อพนักงานเอง ต่อลูกค้ า และ
สิ่งแวดล้ อมด้ วยค่ะ
หลังจากนันเราก็
้
ได้ ไปพิพิธภัณฑ์ TOTO ซึง่ เป็ นบริ ษัทผลิตสุขภัณฑ์และเครื่ อง
เซรามิคที่มีชื่อเสียงและมีสาขาไปทัว่ โลกร่วมทังในไทยด้
้
วย ได้ ร้ ูถึงประวัติความเป็ นมา แล้ วก็
ผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางบริษัท และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในแต่ละทวีปด้ วยค่ะ

ในช่วงบ่ายเราได้ ไปยัง Manga Museum ที่จดั
แสดงผลงานเกี่ยวกับมังงะ รวมไปถึงร้ านค้ าที่ขายสินค้ า
เกี่ยวกับอนิเมะ เกม และมีคาเฟ่ ที่จดั ตามธีมของอนิเมะ
ด้ วยค่ะ ในพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี ้ ได้ มีโอกาสลองถ่ายรูปพุริคุ
ระครัง้ แรก รูปที่ออกมารู้สึกบ๊ องแบ๊ วจัดเต็มมากๆเลยค่ะ

โดยปกติแล้ วในช่วงหลัง 5 โมงเย็นจะเป็ นช่วง Free time ของพวกเราค่ะ ซึง่ ส่วนใหญ่ก็
จะหมดไปกับการเดินซื ้อของฝาก แล้ วก็ขนมมานัง่ กินกัน แต่วนั นี ้เราได้ นดั กันไปดูไฟที่จดั แสดง
แถวปราสาทฟุกโุ อกะค่ะ ซึง่ คืนนี ้เป็ นคืนที่หนาวมากๆ เรี ยกได้ ว่ามือแข็งขาแข็งกันเลยค่ะ

DAY 6: 13.12.2019
วันนี ้เราได้ ไปที่ Startup Café กับ
Engineer Café ค่ะโดยทัง้ 2 ที่เป็ น
เหมือน Co-working space แล้ วก็มี
คาเฟ่ เล็กๆข้ างใน สาหรับ Startup
Café เป็ นที่ที่ผ้ ปู ระกอบการจะมาขอ
คาปรึกษาในการเริ่มธุรกิจของตัวเอง
ตังอยู
้ ่ในตึกที่เคยเป็ นโรงเรี ยนประถม
ค่ะ มีความวินเทจเล็กๆ น่ารักมากค่ะ
ส่วน Engineer Café ก็เป็ นตึกเก่าที่มีประวัติยาวนานเหมือนกัน แล้ วนามาดัดแปลงเป็ นคาเฟ่
และ Co-working space ในวันที่เราไป มีการจัดมีตติ ้งเรื่ อง IoT ด้ วยค่ะ

หลังจากนันเราก็
้
ได้ เดินเล่นรอบฟุกโุ อกะ
ค่ะ ผ่านศาลเจ้ าที่หนึง่ เลยมีโอกาสได้ เข้ าไป
สักการะ แล้ วก็สนั่ ระฆังแบบในอนิเมะด้ วยค่ะ
นอกจากนี ้ศาลเจ้ าที่นี่ ถูกก่อตังโดยนั
้
กกวีทา
ให้ มีชื่อเสียงด้ านการเรี ยนการศึกษา เลยได้
เช่าเครื่ องรางเรื่ องเรี ยนกลับมาด้ วยอันนึงค่ะ!

DAY 6: 14.12.2019
วันนี ้เป็ นวันที่เราเดินทางกลับค่ะ เราเดินทางจากโรงแรมไปยังสนามบินโดยชิงคันเซ็น
ค่ะ ใช้ เวลาไม่ถึง 20 นาทีก็ถึงแล้ ว ไวมากๆเลยค่ะ หลังจากเช็คอินที่สนามบินก็มีเวลาเดินซื ้อ
ของฝากที่ Duty free เล็กน้ อยค่ะ เครื่ องออกจากฟุกโุ อกะตอน 11.40 น. และมาถึงไทยตอน
15.40 น. ตามเวลาไทยค่ะ
ตลอดระยะเวลา 7 วันเป็ นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะ เป็ นสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะหาได้ จาก
ที่ไหน เพราะหลายๆสถานที่ที่ไป ก็ไม่สามารถจะเดินเข้ าไปได้ ทนั ที ได้ ร้ ู จกั เพื่อนมากขึ ้นทัง้
เพื่อนคนไทยและเพื่อนชาวญี่ปนุ่ คงพูดได้ ว่าถ้ าไม่ตดั สินใจสมัครในวันนัน้ คงจะต้ องเสียใจ
มากแน่ๆเลยค่ะ
สุดท้ ายก็ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกคน ทุกฝ่ าย อาจารย์ทกุ คน รวมถึงเพื่อนๆที่มี
ส่วนช่วยในประสบการณ์ที่ดีมากๆกลับมาด้ วยค่ะ

