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โดย ออแอ๋ว 

อ่านมาเล่า

อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์

“เทีย่ว (แล้ว) มาเล่า”
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ท ำงำนเป็น

โครงการ Career Development 
หัวข้อ "บุคลิกภาพในการท างาน" 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้าอบรม Career Development 
หัวข้อ “บุคลิกภาพในการท างาน”

วิทยากรโดย ดร.ธัญลักษณ์ ธนปกิจ ผู้อ านวยการศูนย์เครือข่ายและเทคโนโลยี 
ส านักบริการวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

Scan Me
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มีนวตักรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอนัดับที่ 2
การประกวดนวัตกรรมนักศึกษา 

โครงการ GSB Innovation Club ประจ าปี 2563 
กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup 

หัวข้อ “ดัน Street Food ไทยให้ดังไกลทั่วโลก” ประจ าเดือนตุลาคม 2563

ชื่อกลุ่ม :  QTM (QR TO MENU)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
1. นายไรวินท์ รัตนศรีสอางค์ 
2. นางสาววศินี ตั้งประเสริฐ 
3. นางสาวณัฐณิชา จุฑาธรรม 
4. นางสาวหทัยกานต์ แก้วเงิน 
5. นางสาวหมี่ชุ มาเยอะ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์
(อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ)

จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ร่วมกับ ธนาคารออมสิน

Scan Me
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มีนวตักรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลชมเชย
การประกวดนวัตกรรมนักศึกษา 

โครงการ GSB Innovation Club ประจ าปี 2563 
กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup 

หัวข้อ “แผนพลิกฟื้น ธุรกิจ ท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้ สู่ชุมชน” 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563

ชื่อกลุ่ม : ออมทริป with ออมสิน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
1. นายพลวัตร อินทร์สง่า   
2. นางสาวณัฐลักษณ์ สลางสิงห์
3. นางสาวนิสารัศมิ์    สุขจันทร์              
4. นางสาวทิพย์ธารา   ปริสาวงค์            

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ขนิษฐา พิมานมาศสุริยา
(อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ)

จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ร่วมกับ ธนาคารออมสิน

Scan Me
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มีนวตักรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลชมเชย
การประกวดนวัตกรรมนักศึกษา 

โครงการ GSB Innovation Club ประจ าปี 2563 
กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup 

หัวข้อ “Inspiration จากธุรกิจครอบครัวสานต่อเป็นเจ้าสัววัยเยาว์” 
ประจ าเดือนธันวาคม 2563

ชื่อกลุ่ม : CHAFF BODY SCRUB

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
1. นางสาวภัทรลภา ช่วยระเทพ
2. นางสาวธนภรณ์ อิทธิขจรกุล
3. นางสาวภัคสิริกานต์ ทองสันติ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์
(หัวหนา้สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ)

จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ร่วมกับ ธนาคารออมสิน

Scan Me
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มีนวตักรรม

ความภาคภูมิใจ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
รับรางวัลการแข่งขันแฮกกาทอน (hackathon) 

Build On, ASEAN 2020 จัดโดยอะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
(Amazon Web Services Inc.: AWS) 

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ True Digital Park 

Scan Me
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มีนวตักรรม

โครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD ครั้งที่ 4 : THE POWER OF YOUNG GENERATION

รางวัล Most Creative Project (เงินรางวัล 10,000 บาท)
หัวข้อ Design new experience of modern art for aging society  
“ออกแบบประสบการณ์ใหม่เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับสังคมผู้สูงอายุ” ได้แก่
นางสาวอริสรา กลิ่นหอม (น้องไอซ)์ กลุ่ม : Easy Time Machine
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารทางธุรกิจ
ร่วมกับนักศึกษา สาขาวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมตัิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
และ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

รางวัล Most Creative Project (เงินรางวัล 10,000 บาท)
หัวข้อ Smart City application for the better life 
"สร้างชุมชนอัจฉริยะ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยเเนวคิด Smart City" ได้แก่
นายชนายุส ลอยทอง (เรียว) กลุ่ม : Smart Bus: ITALBUS
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาญีปุ่่นธุรกิจ 
ร่วมกับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
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มีนวตักรรม

โครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD ครั้งที่ 4 
: THE POWER OF YOUNG GENERATION

และนักศึกษาเข้าร่วมประกวด ดังนี้
Design new experience of modern art for aging society 
"ออกแบบประสบการณ์ใหม่เพื่อเติมเตม็ความสขุให้กับสงัคมผู้สูงอายุ" 
กลุ่ม : God is women
1. นางสาวพรพิมล สุกใส (ปุ๊กกี)้ 
2. นางสาวเคียงฟ้า เทวฤทธิ์ (เนิส)

Smart City application for the better life 
"สร้างชุมชนอัจฉริยะ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยเเนวคิด Smart City" 
กลุ่ม : Ital thai บริษัทในฝัน
1. นางสาวชนัดดา ลือสมศร ี(พลอย) 
2. นายธนวัฒน์ แจ่มจ ารัส (ปอ) Scan Me
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มีนวตักรรม

โครงการ PIM INNOVATION CONTEST FOR CP ALL 2020 

ขอแสดงความยินดีกับนกัศึกษาชั้นปทีี่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารทางธุรกิจ 
ได้รับรางวัลชนะการประกวดนวัตกรรม โครงการ PIM INNOVATION CONTEST FOR CP ALL 2020 
จัดโดยส านักบริหารกลยุทธ์เเละนวัตกรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 - วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โดยมีรายละเอียดรางวัลดังนี้
🏆 ทีม Fantastic Five 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เงินรางวัล 5,000 บาท)
โดยมีสมาชิกทีมได้แก่
1. นายวรชิต จันทรงชัย 
2. นายณัฐวัฒน์ อภิชิตปิติพงศ์ 
ร่วมกับนักศึกษา คณะการจัดการโลจิสติกส์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
และ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
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มีนวตักรรม

โครงการ PIM INNOVATION CONTEST FOR CP ALL 2020 

🏆 ทีม Demeter 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
(เงินรางวัล 3,000 บาท)
โดยมีสมาชิกทีมได้แก่
1.นางสาวเคียงฟ้า เทวฤทธิ์ 
2.นางสาวปฏิมากร ไทรย้อย
ร่วมกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
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Talents

การประกวดแข่งขันเขียนบทความภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับ
นายพงศธร ทองชื่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2
การประกวดแข่งขันเขียนบทความภาษาจีนน้อมร าลึก

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดขงจื่อ ครบ 2572 ปี 
จัดโดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง
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Talents

นางสาวสกาวรัตน์ วงศ์พรมนางสาวกัลยารัตน์ บุญมาประสิทธิ์

นางสาวไอริณ เกษมศักดิ์ นางสาวกัลยา เจริญพรตระกูล

ทีม “四大美女”

การประกวดการท าสื่อ
การตลาดออนไลน์ 
ส าหรับนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
ประจ าปี 2020

นักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ
การประกวดการท าสื่อการตลาดออนไลน์ 
ส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2020 ระหว่างวันที่ 
12 กันยายน – 23 ตุลาคม 2563 

จัดโดย สถาบันขงจื่อ 
ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตัวอย่างผลงาน
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Talents

ตัวอย่างผลงาน

ทีม “五只小猪”

นายชัญญา เพียรสุขใจ
นายกอบกิจ ค าภา
นางสาวปาริชาต รีเลียง

นายพงศธร ทองช่ืน
นายสหรัฐ เล็กบุญแถม
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Talents

ทีม “哎呦加油”

นางสาวศกศิริ มัชฌเวทย์
นางสาวเบญจพร อรรถพลภูษิต

นางสาวนิสากร เนียมแตง
นางสาวบัวชมพู ตรีสุนทร

ตัวอย่างผลงาน
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Talents

การแข่งขันร้องเพลงจีน สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพา 

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวบัณฑิตา วสุธาสวัสดิ์ และนางสาวมลิวัลย์ กระเหว่านาค

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ได้รับรางวัลที่ 2
การแข่งขันร้องเพลงจีน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 จัดขึ้นโดยสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพา

Scan Me Scan Me
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Talents

โครงการค้นฟ้าคว้าดาว Season 3 “ครั้งที่ 1”

ประเภท : นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เงินรางวัล 500 บาท) ได้แก่

นางสาวศิรประภา สวัสดี (ฝนดาว)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

จัดโดยส านักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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Talents

การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ“ดิน”แดนแห่งความสุข
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารทางธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะการประกวด
ภาพถ่ายจากนักศึกษา ของสถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในหัวข้อ “ดิน”  แดนแห่งความสุข 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
------------------------------------------
รางวัลชนะเลิศ (ชื่อภาพ : อุ้มรักในดิน) ได้แก่
นางสาวชนัดดา  ลือสมศรี (น้องพลอย) นักศึกษาชั้นปีท่ี 3
------------------------------------------
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ชื่อภาพ : Pleased Soil) ได้แก่
นางสาวกิ่งกาญจน ์ กล่อมบาง (น้องกิฟ) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
------------------------------------------
ภายใต้กิจกรรม “รักษ์ดิน รักชีวิต รักษ์สิง่แวดล้อม” ภายใต้โครงการ“วันดนิโลก” สืบสานทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2563 จัดโดยส านกักิจการนกัศึกษา ร่วมกับส านักอธิการบดีและบริหาร
ความยั่งยืนโดย งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และทุกคณะวิชา
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การแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2020

นักศึกษาชั้นปีที ่3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ได้รับรางวัลแข่งขันหมากล้อม 
Harbor GO Eastern Championship 2020 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 
ณ ชั้น B, G, 1, 4 ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้
------------------------------------------
ประเภท High Kyu สาย A: 
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 800 บาท
ได้แก่ นายธนวัฒน์  แจ่มจ ารัส (น้องปอ)
ประเภท High Kyu สาย B: ได้อับดับ 16
ได้แก่ นายณัฐวัฒน์  อภิชิตปิติพงศ์ (น้องกิ๊ก) 
ประเภท Low Kyu : ได้อับดับ 36
ได้แก่ นางสาวทับทิม  จักรชุม (น้องแบม)
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
------------------------------------------
ผลการสอบวัดระดับ
นายธนวัฒน์  แจ่มจ ารัส (น้องปอ)
: สอบได้ระดับ 1 Kyu
นางสาวทับทิม  จักรชุม (น้องแบม)
: สอบได้ระดับ 7 Kyu
เมื่อวันอาทิตยท์ี่ 29 พฤศจิกายน 2563
------------------------------------------
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“เทีย่ว (แล้ว) มาเล่า”

โดยออแอ๋ว

Kinosakionsen
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ปนีี้ (2020) จัดว่าเป็นปีแห่งการหยุดชะงัก เพราะโลกถูกโจมตีด้วย

ไวรัสตัวแสบ - โควิด 19 มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จนบัดนี้ยังไม่มีทที่าว่า

จะทุเลา ยอดผู้เสียชีวิต ผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นปีที่ทั่วโลกต้อง

หยุดนิ่ง ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้อย่างที่เคยเปน็ สายการบิน

หยุดชะงัก โรงแรม ร้านรวงหยุดให้บริการ ผู้คนต้องติดล็อคอยู่บ้าน 

ปิดประเทศ บริษัทปิด โรงเรียนปิด เกิดรูปแบบการท างานแบบ 

Work from Home นักเรียนนักศึกษาต้องเรียนที่บ้าน เกิดค าศัพท์

แฮชแท็ก มากมายหลากหลาย เช่น #stayhome #stayathome

#staystrongertogether #workfromhome เป็นต้น

จากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า social distancing คือให้ทุกคนอยู่ห่าง ๆ 

กันนี้เชื่อแน่ว่าหลายคนคงอึดอัดใจนา่ดู ดังนั้นปลายปีนี้เผื่อสถานการณ์จะเริ่ม

คลี่คลาย แม้จะยังไปเที่ยวแบบเต็มรูปแบบที่เคยไปกันไม่ได้ แต่ก็อยากเชิญชวน

ทุกท่านปลดล็อคให้ตัวเองบ้าง เราไปเที่ยวกันดีกว่า ออแอ๋วมีสถานที่ที่น่าสนใจ

อยากแนะน า เป็นสถานที่ในประเทศญี่ปุน่ทีไ่ด้ไปมาก่อนโควิด19 จะโจมตีโลก.... 

สถานที่ดังกล่าวนี้อยู่ในแถบคันไซ ถ้าลองปักหมุดลงในแผนที่ด้านล่างนี้

จะพบว่า หมายเลข 28 (Hyogo) คือเป้าหมายในการเดินทางของทริปนี ้
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ที่มา www.jnto.or.th
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ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่ท าการตลาดเรื่องการท่องเที่ยว

ได้อย่างน่าสนใจ เพราะสามารถน าจุดเด่นทางวัฒนธรรม 

ทางนวัตกรรม มาผสมผสานสร้างความน่าสนใจให้กับเมือง

ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังในแผนภาพด้านล่างนี้ จะเห็นว่า

จังหวัดเด่น ๆ ของแต่ละภูมิภาคมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือ

มีจุดเด่นที่น่าสนใจ น่าไปสัมผัส มากมาย เช่น Hokkaido

มีสกี มีป่าไม้เมืองหนาวมีผลิตภัณฑ์จากนมวัว ชีส ต่าง ๆ 

Aomori มีแอปเปิลอร่อย Kyoto Nara มีโบราณสถาน 

วัดเก่าแก่ Tottori มีทะเลทราย  Oita มีน้ าพุร้อนอัน

ลือเลื่อง Okinawa มีทะเลและบรรยากาศแบบประเทศแถบ

ทะเลแปซิฟิก เป็นต้น 

ที่มา : www. jnto.or.th
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เกริ่นมายืดยาว ทริปนี้อยากพาไป Kinosaki onsen ที่ Hyogo จังหวัดที่เป็น

ที่ตั้ งของเมือง Kobe ก่อนเป็นแห่งแรก หลังจากนั้นจะไปชมวิวงดงามของ 

Amanohashidate และ เยือน Ine หมู่บ้านประมงเก่าแก่ ที่ Kyoto แต่ละที่ว้าว ๆ 

ทั้งสิ้น ตามมานะคะ

เนื่องจากทริปนี้พักที่ Osaka จึงเริ่มการเดินทางจาก Osaka ใช้เส้นทาง

Osaka เข้า Kobe และต่อด้วย Kyoto โดยวันแรกจับรถไฟ Ltd. Exp. Konotori

จากสถานี Osaka วิ่งตรงสองชั่วโมงกว่า ๆ ถึง สถานี Kinosakionsen
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ช่วงที่ไปเป็นช่วงปลายธันวาคม อากาศหนาวมาก ตลอดเส้นทางสองชั่วโมง

กว่าจาก Osaka มุ่งหน้าไปทางเหนือสุดของ Kobe ผ่านขุนเขา ทุ่งนา และหมอก 

สวยงามมาก
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Kinosakionsen เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขต Toyooka จังหวัด Hyogo เป็น

หนึ่งในเจ็ดจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคคันไซ ซึ่งประกอบไปด้วย Mie Shiga Kyoto

Osaka Hyogo Nara และ Wakayama 

จังหวัด Hyogo ตั้งอยู่ทางตะวันตกของภูมิภาคคินคิ (บริเวณใจกลาง

ทางด้านตะวันตกของญี่ปุ่น) โดยมีอาณาเขตติดกับทางตอนใต้ของคาบสมุทร

เซโตะ และตอนเหนือของทะเลญี่ปุ่น มีทิวทัศน์สวยงามมากมาย เช่น อุทยาน

แห่งชาติคาบสมุทรเซโตะ อุทยานแห่งชาติริมชายฝั่งซังอิน ไคคัง ภูเขารกโกะ 

เกาะอาวาจิชิมะ และมีโบราณสถานทางวัฒนธรรมมากมายหนึ่งในนั้น คือ 

ปราสาทฮิเมะจิ (Himeji Castle) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้

เป็นมรดกโลก

ที่มา https://www.remotelands.com/travelogues/magic-and-bloodshed-a-short-odd-history-of-himeji-castle/
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ปราสาทฮิเมะจิ หรือที่เรียกว่า ปราสาทนกกระสาขาว สร้างขึ้นในช่วง

ปี ค.ศ. 1346 เป็นปราสาทที่มีความงดงาม และแข็งแรงมาก รอดพ้นจากการ

ทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และรอดพ้นจากหายนะของแผ่นดินไหว

ใหญ่ที่โกเบ นอกจากความงามอย่างมีมนต์ขลังแล้ว ปราสาทฮิเมะจิยังขึ้นชื่อใน

ความเร้นลับของเรื่องหลอน ๆ อีกด้วย (เล่ามาถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายคนคง

กระหายใคร่รู้เรื่องความหลอนที่ว่านี)้ 

ความเฮี้ยนของปราสาทฮิเมะจินี้มาจากเรื่องราวของ “บ่อน้ า” ที่เชื่อกันว่าเป็น

ที่สิงสถิตของ “โอคิคุ” (Okiku) สาวใช้ในปราสาทที่ถูกกล่าวหาว่าท าจานอันเป็นของ

ล้ าค่าของเจ้าของปราสาทหายไปหนึ่งใบ นางจึงถูกฆ่า และโยนศพทิ้งลงบ่อน้ าใน

ปราสาท ว่ากันว่าดวงวิญญาณของโอคิคุ ยังคงวนเวียนอยู่ที่บ่อน้ านี้ เพื่อเรียกร้อง

ความยุติธรรม โดยในยามค่ าคืนนางมักจะปรากฏตัวขึ้นพร้อมเสียงนับจานอย่าง

สิ้นหวัง หนึ่งใบ ...สองใบ...สามใบ ไปจนถึง เก้าใบเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม

ให้กับตนเอง เชื่อกันว่าต้นก าเนิดของต านานเรื่อง “ผีนับจาน” ที่เล่าขานกันอย่าง

แพร่หลายในญี่ปุ่นมีต้นก าเนิดมาจากเรื่องราวของโอคิคุสาวใช้ในปราสาทฮิเมะจิ

ผูน้ี้นั่นเอง 
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บ่อน ้ำที่สิงสถิตย์ของวิญญำณโอกกิุ

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki

ฟังเรื่อง [ผีนับจาน] ที่ปราสาทฮิเมะจิพอหอมปากหอมคอแล้ว เดินทางต่อไปแช่อนเซ็น

ที่เมือง Kinosaki กันดีกว่า.....
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เมือง Kinosaki ห่างจาก Osaka ประมาณ 183.7 กิโลเมตร ที่นี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมือง

แห่งน้ าพุร้อน เมืองแห่ง Yukata (ผู้คนในเมืองนี้สามารถใส่ Yukata ลากเกี๊ยะ ไปท า

กิจกรรมต่าง ๆ ได้ในทุก ๆ ที่ของเมือง) ยิ่งไปกว่านั้นในปี ค.ศ. 2013 มิชิลิน กรีนไกด์  

เจแปน (Michelin Green Guide Japan) ได้ให้คะแนนเมือง Kinosaski ในระดับสองดาว

ในฐานะเมืองแห่ง “น้ าพุร้อน” และในระดับหนึ่งดาวในด้านเมืองที่มีทัศนียภาพมุมสูง 

“Kinosaki onsen Ropeway” เมืองนี้มีต านานเล่าขานที่น่าสนใจว่า ครั้งหนึ่งมีนกกระสา 

ตัวหนึ่งถูกยิงบาดเจ็บได้บินมาที่บึงน้ าในเมือง Kinosaki หลังจากแช่ตัวในบ่อน้ าร้อนที่เมืองนี้

แล้ว อาการบาดเจ็บก็หายเป็นปลิดทิ้ง ในราว ๆ ปี ค .ศ . 717 ตรงกับสมัย Nara

มีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่า โดจิ โชนิน (Douchi Shonin) มาจากเมือง Nara เพื่อจะเปิด  

อนเซ็นรักษาโรคช่วยเหลือชาวบ้านตามต านานนกกระสา แต่เมื่อมาถึงเมืองพระรูปนี้ไม่รู้ว่า

ต าแหน่งของบ่อน้ าร้อนอยู่ตรงจุดไหน วันหนึ่ง พระโดจิ โชนิน ได้ฝันเห็นชายชรามาบอกว่า

บริเวณที่ตั้งของบ่อน้ าพุร้อนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Kinosaki พระโดจิ โชนิน

จึงเดินทางไปยังบริเวณที่ชายชราในฝันบอก แต่ก็ยังไม่พบที่ตั้งของบ่อน้ าอยู่ดี พระโดจิ โชนิน 

จึงเริ่มต้นสวดมนต์ทุกวัน ในที่สุดก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นในวันที่พระรูปนี้สวดมนต์ครบ 1,000 

วันพอดี นั่นคือมีน้ าพุร้อนผุดขึ้นจากใต้ดิน หลังจากนั้นต านานของ Kinosaki onsen

เพื่อการรักษาโรคของพระโดจิ โชนิน จาก Nara ก็เริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา 
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รูปป้ันนกกระสำหน้ำสถำนีรถไฟของเมือง เป็นสัญลักษณ์ที่บอกเล่ำต้ำนำนเมือง Kinosaki

Kinosaki onsen ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในหมู่ซามูไร ในยุคนั้น

เรียก Kinosaki onsen ในอีกชื่อหนึ่งว่า Kai Dai Dai Ichisen ซึ่งถือว่าเป็น  

อนเซ็นที่ดีที่สุดในยุคนั้น และช่วงสมัยเอโดะถือว่าเป็นช่วงที่ Kinosaki onsen

ได้รับความนิยมมากที่สุด นอกจากนั้นในปัจจุบันได้มีการพัฒนาบ่อน้ าพุร้อนที่มี

ชื่อเสียง 7 บ่อ แต่ละบ่อมีลักษณะ และสรรพคุณ ความเชื่อในการแช่น้ าร้อนใน

บ่อเหล่านี้แตกต่างกันไป ได้แก่ 
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• บ่อที่หนึ่ง มีชื่อว่ำ ซำโตะโนะยุ (Satono – yu) เป็นอนเซ็นที่

ผสมผสำนรูปแบบฉบับญี่ปุ่นดั งเดิมกับแบบโรมัน รูปแบบกำรแช่มีควำม

หลำกหลำยมำก มีทั งแช่ในบ่อน ้ำร้อนกลำงแจ้ง ซำวด์น่ำ อ่ำงจำกุซซี่

• บ่อที่สอง มีชื่อว่ำ จิโซยุ (Jizou - yu) เป็นอนเซ็นที่ตั งชื่อตำม

เทพเจ้ำผู้ดูแลคุ้มครองเด็ก ๆ เชื่อกันว่ำกำรแช่อนเซ็นบ่อนี จะท้ำให้ครอบครัวมี

ควำมเจริญก้ำวหน้ำและปลอดภัย

• บ่อที่สำม มีชื่อว่ำ ยำนำงิยุ (Yanagi - yu) เป็นอนเซ็นบ่อเล็ก

ที่สุดในบรรดำ 7 บ่อ มีบรรยำกำศอบอุ่นแบบอนเซ็นดั งเดิม ชื่อ Yanagi มี

ที่มำจำกต้น Yanagi หรือต้นหลิวที่ปลูกอยู่ตำมถนนเรียงรำยเลียบคลองใน

แถมที่อนเซนนี ตั งอยู่ เป็นอนเซ็นที่เชื่อกันว่ำจะช่วยให้ทำรกมีสุขภำพดี 
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• บ่อที่สี่ มีชื่อว่ำ อิจิโนะยุ (Ichino - yu) บรรยำกำศภำยในบ่อ  

อนเซ็นในร่มให้อำรมณ์คล้ำย ๆ บรรยำกำศของถ ้ำ ส่วนอนเซ็นกลำงแจ้ง

เป็นอนเซ็นที่เชื่อกันว่ำ ถ้ำนักเดินทำงแวะอำบ และแช่ที่บ่อนี แล้วจะท้ำให้แคล้ว

คลำดจำกภยันตรำย อนเซ็นบ่อที่สี่นี ถือเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของย่ำน 

Kinosaki และได้รับกำรออกแบบตกแต่งใหม่ในปี ค.ศ. 1999

• บ่อที่ห้ำ มีชื่อว่ำ โกะโชโนะยุ (Goshono - yu) เป็นบ่ออนเซ็นที่

ใหม่ และใหญ่ที่สุดในบรรดำเจ็ดบ่อ จุดเด่นของบ่อนี คือ บรรยำกำศแบบน ้ำตก

จำกอนเซ็นกลำงแจ้ง มีควำมเชื่อว่ำใครที่ได้แช่ในอนเซ็นนี จะเกิดควำมโชคดี

โดยเฉพำะกับผู้ที่ก้ำลังตำมหำคู่ครอง (บ่อนี น่ำจะถูกใจสำว ๆ ที่ยังโสดและ

ก้ำลังตำมหำเนื อคู่) รวมไปถึงกำรคุ้มครองให้แคล้วคลำดจำกอัคคีภัย 
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• บ่อที่เจ็ด มีชื่อว่ำ โคโนะยุ (Kouno - yu) เป็นบ่ออนเซ็นกลำงแจ้งที่

เก่ำแก่ที่สุดในบรรดำทั งเจ็ดบ่อนี  และในอดีตเคยเป็นโรงอำบน ้ำสำธำรณะแห่ง

แรกของเมือง Kinosaki เชื่อกันว่ำ โคโนะยุ คือบ่ออนเซ็นในต้ำนำน

ที่นกกระสำมำรักษำบำดแผล และคือบ่อที่พระโดจิ โชนินจำก

เมือง Nara น้ำน ้ำในบ่อมำใช้รักษำอำกำรป่วยไข้ให้ชำวบ้ำน 
ชำวเมืองมีควำมเชื่อกันว่ำ อนเซ็นแห่งนี จะช่วยให้คู่สำมีภรรยำครองรักกัน

อย่ำงมีควำมสุข 

• บ่อที่หก มีชื่อว่ำ มังดำระยุ (Mandara - yu) เป็นอนเซ็นที่  

เงียบสงบ มีบรรยำกำศแบบดั งเดิม มีควำมเชื่อกันว่ำถ้ำได้แช่อนเซ็นที่บ่อนี จะ

น้ำมำซึ่งควำมโชคดีส้ำหรับผู้ที่จะท้ำธุรกิจและท้ำกำรเกษตร
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ที่มา : 

https://www.seeyoujp.com/

kinosaki-onsen/

ตัวอย่ำงบ่ออนเซ็นบำงส่วนในเมือง Kinosaki
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ที่มา : 

https://livejapan.com/

ความนิยมชมชอบต่ออนเซ็นที่ เมือง Kinosaki ไม่ได้อยู่ เฉพาะแค่ในอดีต     

ยุคซามูไรเท่านั้น แต่ยังคงสืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน และความเข้มแข็งของชุมชนใน

เมืองมีส่วนผลักดันให้เกิดการสืบสานต่อยอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในอดีตให้

ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าถ้านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือคน

ต่างชาติเมื่อไปเยือนเมืองนี้ จะสามารถแต่งกายใส่ Yukata สวมเกี๊ยะเดินไปได้ทุกที่ 

ในเมือง เพราะเรียวกังทุกแห่งในเมืองนี้จะจัดเตรียม YUkata ไว้ให้ลูกค้าที่ไปพัก และ

ร้านค้าต่าง ๆ ในเมืองนี้ก็ให้ความร่วมมือที่จะต้อนรับลูกค้าสวมชุด Yukata เข้าไปใช้

บริการได้ทุกร้าน ตั้งแต่ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น



LA

โดย ออแอ๋ว 

อ่านมาเล่า

December 2020 / Page.34

เมื่อลูกค้าเช็คอินที่เรียวกัง เจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะแจ้งลูกค้าทุกคนว่า 

สามารถใส่ Yukata เดินเที่ยวในเมืองนี้ได้ทุกจุดที่เปิด ช่วยให้เมืองมีความขลัง 

สร้างบรรยากาศย้อนยุค ท าให้นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ ส าหรับการสวมชุด Yukata นี้ถ้าเป็นฤดูหนาวทางโรงแรมจะเตรียม

เสื้อคลุมแบบหนาไว้ให้ลูกค้าสวมทับอีกชั้นหนึ่งก่อนออกไปเดินชมเมือง และ

เจ้าของเรียวกังในเมืองจะร่วมกันท าแคมเปญ ไม่ว่าลูกค้าจะพักที่เรียวกังใดก็จะ

ได้รับคูปองเข้าไปแช่อนเซ็นในเมืองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และแต่ละสถาน

ประกอบการก็จะเอื้อประโยชน์ให้กันละกัน แบบสามัคคีคือพลังดึงดูดลูกค้าให้ไป

ในสถานที่ต่าง ๆ ของเมืองเป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์ ช่วยกันกระจายรายได้

แบบไม่มีกั๊กว่า นี่ของฉัน นี่ของเธอ เป็นวัฒนธรรมการท าการค้าแบบหมู่คณะที่

น่าสนใจมาก ท าให้เมืองมีพลัง มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง ตัวอย่างที่ออแอ๋ว

ประสบเองคือ เมื่อเช็คอินที่บูติคโฮเต็ลแล้ว เจ้าของโรงแรมมาพูดคุยแนะน า

สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร อนเซ็นของเมือง รวมทั้งแนะน าวิธีการปฏิบัติตน

ระหว่างพักอยู่ในเมืองด้วย โดยบอกว่าผู้ประกอบการของเมืองอยากให้ลูกค้าที่มา

ประทับใจ และพวกเขาเองอยากเผยแพร่วัฒนธรรมของเมืองด้วย
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ดังนั้นเพื่อให้เมืองมีพลังและมนต์ขลังดังเช่นในอดีต พวกเขาจึงผนึกก าลัง

กันโดยมีรัฐบาลท้องถิ่นให้การสนับสนุนเต็มที่ในทุก ๆ ด้าน หนึ่งในตัวอย่างของ

การผนึกก าลังของผู้คนในเมืองนี้ที่ฟังแล้วทึ่งคือ เจ้าของเรียวกัง Tsuchiya ซึ่ง

เป็นตระกูลเก่าแก่ของเมืองได้รับการขอร้องจากเทศบาลให้ช่วยเปลี่ยนแปลงสถานี

ดับเพลิงที่มีอายุกว่าร้อยปี และก าลังทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ ให้เป็นสถานที่ที่มี

ประโยชน์ ดึงดูดผู้คนที่มาเที่ยวเมืองนี้ได้ เจ้าของโรงแรมจึงรับเอาสถานีดับเพลิง

นี้มาปรับปรุงใหม่เป็นบูติคโฮเต็ลที่ทันสมัยถูกใจนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ร่วมสมัย

ที่สนใจทั้งความทันสมัย และโหยหาวัฒนธรรมดั้งเดิมที่พวกตนเองเกิดไม่ทันยุค

นั้น ๆ เป็นความร่วมมือที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง 
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ประมวลภาพบรรยากาศของเมือง Kinosaki
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ที่มา : https://livejapan.com/
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บรรยากาศของนักท่องเทีย่วทีไ่ปเยือน Kinosaki onsen ในหน้าร้อน

ที่มาภาพ : https://visitkinosaki.com/trip-ideas/kinosaki-community-and-tourism/
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บรรยากาศของเมอืงในหน้าหนาว 

ที่มา : https://visitkinosaki.com/sample-itineraries/winter-vacation/
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นอกเหนือจากอนเซ็นที่เก่าแก่ข้างต้นนี้แล้ว Kinosaki ยังขึ้นชื่อเรื่องอาหาร

ทะเลโดยเฉพาะปู ที่รสชาติอร่อยล้ า และจะมีให้ชิมอย่างมากมายในช่วงฤดูหนาว 

ดังนั้นหากใครไปเยือนเมืองนี้ในช่วงหน้าหนาวแนะน าให้ลองชิมเมนูที่น าปูมาปรุง

เป็นอาหาร หรือ ปูสดน ามานึ่งจิ้มกับซอสญี่ปุ่น ก็หวานอร่อยมาก ปูที่ว่านี้เรียกว่า 

Matsuba gani มีเนื้อหวานอร่อยเลิศ

ตัวอย่ำงเมนู ว่ำด้วย ปู Matsuba gani (อร่อยมำกๆๆๆ) 
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ทริปนี้เดินทางไปถึงเมือง Kinosaki เป็นช่วงใกล้ปีใหม่อากาศหนาวเหน็บ

มากได้พักที่ Utsuroi Tsuchiya Annex เป็นที่พักแบบบูติคโฮเต็ลซึ่งน าสถานี

ดับเพลิงของเมืองที่มีอายุ 130 ปีมาดัดแปลงเป็นโรงแรม มีห้องพักเพียงห้า

ห้องนอน ภายในห้องนอนมีการเพ้นต์ภาพสวยงามจากฝีมือศิลปินท้องถิ่น 

Yamada Tsuyoshi ซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าของโรงแรมนี้ โดยแต่ละห้องจะมี

ภาพวาดที่แตกต่างกัน 

Utsuroi Tsuchiya Annex Boutique Hotel
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บรรยำกำศภำยในห้องพักที ่Utsuroi Tsuchiya Annex 

ชั้นล่างของโรงแรม เป็นที่ตั้งของร้านกาแฟและสตูดิโอแสดงภาพวาดของ 

Yamada Tsuyoshi ภายในร้านกาแฟประดับตกแต่งด้วยภาพวาดวิวทิวทัศน์ของ

เมือง Kinosaki ในช่วงเวลา และฤดูกาลต่าง ๆ ฝีมือของ Yamada Tsuyoshi 

อีกเช่นกัน เมื่อได้นั่งทานอาหารเช้าจิบกาแฟ และดื่มด่ ากับงานศิลป์ที่งดงาม 

ท าให้จิตใจเบิกบานอย่างยิ่ง แนะน าผู้อ่านที่ชอบแช่อนเซ็น และชอบเสพงานศิลป์ 

ให้พักที่นี่จะอิ่มเอมเป็นสุขยิ่ง
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บรรยำกำศภำยในร้ำนกำแฟชั นล่ำงของโรงแรม

เมนปูู ๆ อำหำรเช้ำแสนอร่อยที ่Utsuroi Tsuchiya Annex
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สตูดิโอภำพวำดของ Yamada Tsuyoshi
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เล่ามาถึงตรงนี้ คงจุดประกายให้ผู้อ่านหลาย ๆ ท่านได้เห็นภาพของอนเซ็น

เมือง Kinosaki ได้พอสมควร หลังคลายล็อคจากโควิด 19 แล้ว เชิญชวนให้ทุก

ท่านที่สะดวกไปเติมพลังแช่อนเซ็นดื่มด่ ากับธรรมชาติและสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมที่

เมืองนี้กัน

พบ กั น ใ ห ม่ ฉ บั บ ห น้ า ที่ จ ะ พ า ทุ ก ท่ า น ไ ป สั ม ผั ส ค ว า ม ง า ม ข อ ง  

Amanohashidate และ เยือน Ine หมู่บ้านประมงเก่าแก่ ที่ Kyoto โปรดติดตาม

ตอนต่อไป
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โดย…แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

คติธรรม
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