Sakura Science NIT: Sasebo College
8 Dec - 14 Dec 2019
——————————————————————————————
วันที่ 1 ( 8 ธ.ค. 62 )
ตั ๋วเครือ่ งบินรอบตีหนึ่ง จึงต้องเดินทางมาทีส่ นามบินก่อนประมาณ 4 ทุ่มของวันที่ 7 ธ.ค. ถึงจะเคยไป
ญีป่ นุ่ มาก่อน แต่น่เี ป็ นครัง้ แรกทีไ่ ด้ไปญี่ปนุ่ ทีไ่ ม่ใช่เมืองหลวงจึงตื่นเต้นมากเลยค่ะ
หลังจากลงเครือ่ งที่ Fukuoka แล้ว ได้พบกับอาจารย์จากทาง Sasebo หรือ Mitsuhashi Sensei ทีค่ อย
นาทางพวกเราไปทีเ่ มือง Sasebo จังหวัด Nagasaki เมือ่ ถึงทีห่ มายแล้ว จุดแรกทีไ่ ด้ท่องเทีย่ วคือการนังเรื
่ อ
เพื่อชมเรือรบของทางอเมริกาและญีป่ ่นุ โดยระหว่างทางนัน้ เซนเซย์กไ็ ด้อธิบายให้ฟงั ถึงประวัตคิ วามเป็ นมา
ต่างๆของสถานทีแ่ ละเรือประเภทต่างๆอีกด้วย
หลังจากล่องเรือชมประวัตศิ าสตร์แล้ว ก็ได้นงรถบั
ั ่ สเพื่อเดินทางรอบๆเมือง Sasebo กับทุกคน ซึง่
สถานทีท่ แ่ี นะนาส่วนใหญ่จะเป็นท่าเรือและสถานีขนส่งสินค้าเป็ นต้น เมือ่ กลับถึงทีพ่ กั จึงได้พกั ผ่อนซักครูแ่ ล้ว
จึงค่อยออกไปหาอะไรทานในตอนเย็น ซึง่ ในห้องพัก ทุกคนจะได้พกั เป็นห้องเดียวแยกกันทัง้ หมด เนื่องจาก
เมืองนี้ขน้ึ ชื่อเรือ่ งแฮมเบอร์เกอร์ทม่ี คี วามอร่อยและมีช่อื เสียง จึงได้ไปทานกันเป็ นข้าวเย็น จากนัน้ จึงค่อยกลับ
ทีพ่ กั

วันที่ 2 ( 9 ธ.ค. 62 )
เริม่ ต้นวันโดยการทานอาหารทีโ่ รงแรมและเดินทางไป Sasebo Collage ด้วยรถแท๊กซี่ เมือ่ ถึงทีห่ มาย
แล้ว Matsuhashi Sensei ได้นาทางไปดูนกั เรียนปี 4 ได้ทาการทดลองเกีย่ วกับการต่อวงจรไฟฟ้าใน
ห้องปฏิบตั กิ าร โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆเพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนรวมได้ หลังจากนัน้ ก็ได้เข้าพบกับผูอ้ านวยการ
โรงเรียน เพื่อแนะนาตัวและพูดคุยกันเล็กน้อย และได้ทานอาหารจากโรงอาหารของทางโรงเรียน
หลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อย Matsuhashi Sensei ได้พาทุกคนสารวจทัวๆโรงเรี
่
ยน ซึง่ จะมีสถานที่
ต่างๆสาหรับแต่ละสาขาการเรียน เช่น ห้องทดลองทางไฟฟ้า ห้องทดลองทางเคมี ห้องการผลิตเครือ่ งจักรกล
และหุ่นยนต์ พืน้ ทีก่ ารประดิษฐ์รถยนต์ ห้องชมรมยูโดและเคนโด โรงยิม ฯลฯ

จากนัน้ ได้เข้ารวมฟงั การสอนของ Matsuhashi Sensei ในวิชาฟิสกิ ส์ และได้พดู คุยกับเหล่านักเรียนปี 4
ของทางโรงเรียนอีกด้วย เมื่อหมดเวลาจึงได้เดินทางกลับโรงเรียนด้วยรถบัสทีห่ น้าโรงเรียน จนถึงหน้าสถานี
รถไฟฟ้า Sasebo ทีใ่ กล้กบั โรงแรม

วันที่ 3 ( 10 ธค 62 )
วันนี้เริม่ ต้นด้วยการไปดูโรงงาน Oshima Shipyard ซึง่ เป็นท่าเรือทีท่ าการผลิตเรือขนส่งให้กบั ทุก
ประเทศทัวโลก
่
ได้ทาการศึกษาตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการผลิตชิน้ ส่วนต่างๆ ไปจนถึงขัน้ ตอนการประกอบเรือและติดตัง้
ระบบภายในต่างๆ นอกจากจะก่อสร้างเรือแล้ว ทาง Oshima Shipyard ยังทาการก่อสร้างสะพานต่างๆอีกด้วย
หลังจากดูงานตอนเช้าเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เดินทางกลับไปที่ Sasebo Kosen เพื่อทาการสารวจ
ห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ โดยจะมีนกั ศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 (เทียบได้กบั ปี 1 ของมหาวิทยาลัย) เป็นคนแนะนาถึงห้องและ
เครือ่ งมือต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ เช่น การสร้างหุ่นยนต์ใต้น้า การหล่อเหล็ก laser cut กล้องจุลทรรศน์
เครือ่ งสร้างกระแสไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมให้เครือ่ งจักรทางานโดยใช้ image processing ในการวิเคราะห์
ลายมือและตัวอักษรเพื่อแปรเป็นคาสังในคอมพิ
่
วเตอร์และส่งคาสังไปยั
่ งเครือ่ งจัก รให้ทาตามคาสังที
่ ไ่ ด้รบั
มอบหมาย เครือ่ งตัดเหล็กกาลังสูง เครื่องทดสอบความยืดหยุ่นของวัสดุต่างๆ เป็นต้น หลังจากนัน้ ก็ได้ขอบคุณ
นักเรียนจากทาง Sasebo Kosen และเดินทางกลับทีพ่ กั

วันที่ 4 ( 11 ธค 62 )
ั ้ ง่ ของ
วันนี้ได้ทดลองใช้เครื่อง 3D printer เป็นครัง้ แรก โดย Mogi Sensei จะเริม่ จากการสอนการปนสิ
ั ้ ป 3D ทัวไป
3D โดยโปรแกรม XYZmaker ซึง่ จะคล้ายโปรแกรมปนรู
่ ทาให้เข้าใจได้งา่ ย และนาไปปริน้ โดย
import file ไปยัง XYZprint และเชีอ่ มต่อกับเครือ่ ง 3D printer เพื่อทาการปริน้ ออกมา โดยวัสดุทใ่ี ช้ปริน้ คือ
พลาสติกสีต่างๆตามทีต่ อ้ งการ โดยก่อนทีจ่ ะปริน้ นัน้ จะเห็นถ้าระยะเวลาทีจ่ ะใช้ในการปริน้ และจานวนเลเยอร์
(ชัน้ ) ของการปริน้ ด้วย หลังจากให้ทุกคนทดลองทาป้ายชื่อของตัวเองแล้ว อาจารย์กจ็ ะให้เวลาทุกคนในการทา
ชิน้ งานอื่นๆได้ตามใจชอบ หลังจากหมดเวลาของกิจกรรมแล้ว ก็ถงึ เวลาจัดงานเลีย้ งสานความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบัน ซึง่ จัดโดยทางอาจารย์และนักเรียนจากทางสถาบัน และได้พดู คุยแลกวัฒนธรรมกันอย่างสนุกสนาน
และได้บอกลา Sasebo ไปในวันนี้

วันที่ 5 ( 12 ธค 62 )
วันนี้เริม่ เดินทางออกจากเมือง Sasebo จังหวัด Nagasaki ไปยังเมือง Kita-Kyushu จังหวัด Fukuoka
ได้เยีย่ มชมโรงงาน Toyota และได้เรียนรูข้ นั ้ ตอนการผลิต ตัง้ แต่สร้างเครือ่ งยนต์ส่วนต่างๆ ประกอบเครือ่ งยนต์
พ่นสี และทาการทดสอบระบบ โดยระบบภายในนี้ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซึง่ แต่ละส่วนจะทางานสัมพันธ์กนั
เนื่องจากภายในเขตโรงงานนัน่ ให้แค่เยีย่ มชมได้เท่านัน้ จึงไม่สามารถถ่ายรูปได้ ซึง่ รถของทาง Toyota
นัน้ จะผลิตตามออเดอร์และส่งออกไปทัวโลก
่

ต่อมาได้พกั กินข้าวทีห่ า้ ง Aeon และไปเยีย่ มชม TOTO Museum ต่อ ซึง่ เป็นบริษทั เกี่ยวกับเครือ่ ง
สุขภัณฑ์ต่างๆ ทัง้ หมดภายในห้องน้าหรือเกีย่ วกับน้ า ใช้เวลาจาก TOTO Museum ไม่นาน จึงรีบเดินทาง
ต่อไปยัง Manga Museum เพื่อดูประวัตแิ ละสามารถอ่านมังงะได้ฟรี นอกจากนี้ ยังได้เยีย่ มชมบริเวณรอบๆ
ปราสาท Kokura ทีม่ กี ารจัดแสงไฟเพื่อให้เข้ากับเทศกาลคริสตมาสอีกด้วย

วันที่ 6 ( 13 ธค 62 )
วันนี้เริม่ ต้นการเดินทางโดยไปขึน้ รถไฟชินคังเซ็นทีส่ ถานี Kokura ไปยังสถานี Hakata ซึง่ รถไฟนัน้ เร็ว
มาก ใช้เวลาไม่ถงึ 20 นาทีกถ็ งึ จุดหมาย หลังจากเก็บสัมภาระทีโ่ รงแรมเรียบร้อยแล้ว จึงเดินทางไปยัง Start
up Cafe ซึง่ เป็ นคาเฟ่สาหรับผูค้ นทีอ่ ยากจะสร้างบริษทั ของตัวเอง ซึง่ ในทีน่ ่ไี ม่ว่าจะเป็ นคนญี่ปนุ่ หรือ
ชาวต่างชาติกส็ ามารถมาขอคาปรึกษาได้ทน่ี ่ี ซึง่ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นการสร้างบริษทั งานอีเว้นท์หรือ
สัมมนา และในทุกๆวันพฤหัส จะมีผเู้ ชีย่ วชาญในด้านต่างๆ คอยมาให้คาปรึกษาอีกด้วย ผูท้ ม่ี คี วามสนใจ
เดียวกัน ก็อาจได้รวมงานกัน เป็นต้น

ในช่วงบ่ายได้เดินทางต่อไปยัง Engineer Cafe ซึง่ เป็ นคาเฟ่สาหรับผูท้ ม่ี คี วามสนใจในด้านวิศวะหรือ
เทคโนโลยี ได้มาพูดคุยและแลกความรูก้ นั เนื่องจากการทางานด้านนี้นนั ้ ต้องอาศัยความรูจ้ ากหลายๆด้าน ซึง่
ในวันนี้ไปนัน้ ทางคาเฟ่ได้จดั สัมมนาเกี่ยวกับ IoT ด้วย
ในช่วงเย็นได้เดินเทีย่ วรอบๆตัวเมือง และได้ชมการจัดแสงไฟในเทศกาลคริสตมาสก่อนกลับประเทศไทย

วันที่ 7 ( 14 ธค 62 )
หลังจากกินอาหารของทางโรงแรมเรียบร้อย ก็ออกเดินทางไปยัง Fukuoka Airport ด้วยรถบัส ในตอน
เช้านี้ เป็ นไฟล์ทเช้า เทีย่ วบิน TG649 กลับกรุงเทพตอน 11:40 น. เมือ่ ถึงสนามบินแล้วจึงได้อาลา Matsuhashi
Sensei ทีไ่ ด้ดแู ลพวกเราทุกคนมาโดยตลอดการเดินทาง และกลับไทยอย่างสวัสดิภาพ

