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LA คิดเป็น

การแนะน าตัวหน้าชัน้เรียน ในรูปแบบดูน่าสนใจ
ไมน่่าเบือ่ เกิดความแปลกใหม่ในชัน้เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาฟงัพูดภาษาจีน 1
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LA ท ำงำนเป็น

ค าชืน่ชมการท างาน
จากผู้โดยสาร Bangkok Airways
ค าชืน่ชมการท างาน
จากผู้โดยสาร Bangkok Airways

"Service Mind เป็นสิง่ทีส่ าคัญทีสุ่ดส าหรับงานบริการ“
ค าชืน่ชมทีผู่้โดยสารเขียนจดหมายชื่นชมการท างานของ
นางสาวณัฏฐ์รุจา หวานค า บัณฑิตรุ่นที ่1 (รหัส 58) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารทางธุรกิจ คณะศลิปศาสตร์ 
ซึง่ปัจจุบันท างานเป็น Customer Service Representative 
ณ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จ ากัด



LA ใชชี้วิตเป็น

โครงการ Global Workout Program 2021 
(Online) 

ตัวแทนนักศึกษาชัน้ปีที ่3 สาขาวิชาภาษาญีปุ่น่ธุรกิจ
ได้แก่ นางสาวติณณา สุวรรณภูมิ และนายชนายุส ลอยทอง 
ได้รับคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการ Global Workout Program 2021 
จัดโดย Osaka Prefecture University (OPU)

มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเรียนรู้
เกีย่วกับ 
วัฒนธรรม
เซนของญีปุ่น่, 
Global 
mindset, 
Innovation 
ideas



LA เดน่ภำษำ

เรียนค าศัพท์ ภาษาจีนง่าย ๆ
ในเทศกาลวันตรุษจีน 
ไปกับพ่ีใหญ่รหัส 60

ตัวอย่างคลิป
นักศึกษาชัน้ปีที ่4 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร์
สอนค าศัพท์ง่าย ๆ 
ในเทศกาลวันตรุษจีน
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LA มีนวตักรรม

นายณัฐวัฒน์ อภิชิตปิติพงศ์ และนายวรชิต จันทรงชัย
นักศึกษาชัน้ปีที ่3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารทางธุรกิจ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จากการเข้าร่วมฟงัอบรม Coaching Online Camp 
ในโครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 

ซึง่เป็นโครงการสร้าง STARTUP ระดับประเทศ ภายใต้การดูแล
ของ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

โดยงาน Online Coaching Camp ครัง้นี ้จัดขึน้เป็นเวลา 3 วัน 
ตัง้แต่วันศุกร์ที ่12 - วันอาทิตย์ที ่14 กุมภาพันธ์ 2564

การประกวด PRE PITCHING หัวข้อ "PM 2.5" 
โครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021
การประกวด PRE PITCHING หัวข้อ "PM 2.5" 
โครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021



LA มีนวตักรรม

รางวัลการประกวดนวัตกรรม Pitching 

หัวข้อ “New Food Business and Retail Innovation 

for New Young Generation : ธุรกิจอาหารสมัยใหม่

และนวัตกรรมค้าปลีกในยุค Young Generation” ได้แก่

PIM Innovation Contest 2020
ครัง้ที ่2

รางวัลชนะเลิศอันดบั 1 (ทีม JUST DO IT)

* นางสาวอาภัสรา มาลุพงษ์ (น้องฝน) นักศึกษาชัน้ปีที ่1
* นางสาวอรวรรณ เถาว์แล (น้องวา) นักศึกษาชัน้ปีที ่1
* นางสาวกุลสตรี  เจกะพงษ์ (น้องฝน) นักศึกษาชัน้ปีที ่1
* นางสาวทักษิณา ใจกว้าง (น้องเฟริ์น) นักศึกษาชัน้ปีที ่3 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารทางธุรกิจ คณะศลิปศาสตร์ 
ร่วมกับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ



LA มีนวตักรรม

PIM Innovation Contest 2020
ครัง้ที ่2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ทีม IMPERIAL)

* นางสาวนภาพร เพ็งจันทร์ (น้องมะปราง) นักศึกษาชัน้ปีที ่1
* นางสาวจารุวรรณ จะรับรัมย์ (น้องมิลค)์ นักศึกษาชัน้ปีที ่3
* นางสาวนพรัตน์ ทองชาติ (น้องจิน) นักศึกษาชัน้ปีที ่3
* นางสาวทับทิม จักรชุม (น้องแบม) นักศึกษาชัน้ปีที ่3

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารทางธุรกิจ คณะศลิปศาสตร์ 
ร่วมกับนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ



LA มีนวตักรรม

PIM Innovation Contest 2020
ครัง้ที ่2

ระหว่างวันที ่17 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 (ONLINE CAMP) 
จัดโดยงานส่งเสริมนักศึกษานวัตกรและการเป็นผู้ประกอบการ 

ส านักบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ทีม The Best)

* นางสาวธิดาวรรณ โหงเวียงจันทร์ (น้องปลาย) นักศึกษาชัน้ปีที ่1
* นางสาววรรณกานต์ แตงกลิน่ (น้องใบบัว) นักศึกษาชัน้ปีที ่1
* นางสาวณัฐกมล ชาติแดนไทย (น้องมุก) นักศึกษาชัน้ปีที ่3

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารทางธุรกิจ คณะศลิปศาสตร์ 
ร่วมกับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ



LA การสอน 
“PIM-MOOC”
การสอน 
“PIM-MOOC”

รายวิชาภาษาจีนสร้างยอดขาย skincare 
โดยทีมอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ BC

รายวิชาภาษาญีปุ่น่เบือ้งต้นในชีวิตประจ าวัน 
โดยอาจารย์อรปราง แย้มขุนทอง สาขาวิชาภาษาญีปุ่น่ธรุกิจ BJ
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LA การสอน 
“PIM-MOOC”
การสอน 
“PIM-MOOC”

รายวิชาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษธุรกิจ 
โดยอาจารย์จิรวุฒิ สารฤทธิ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารทางธุรกิจ CEB
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LA
โครงการ
ห้องเรียน
ศิลปภ์าษา
เพ่ือธุรกิจ 4.0

Scan Me



LA
PIM GIVING & 
SHARING 
OPPORTUNITY 
SYSTEM /
SOLUTION
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“เทีย่ว (แล้ว) มาเล่า”
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จุดชมวิว Amanohashidate

& หมู่บ้านประมง Ine no funaya

โดย ออแอ๋ว 

“เทีย่ว (แล้ว) มาเล่า”



LA

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านอีกครั้งหลังปีใหม่ 2021 ฉบับนี้มาตาม

สัญญาที่เคยบอกไว้ในฉบับเดือนธันวาคมว่า จะพาทุกท่านไปสัมผัส

บรรยากาศความงามแบบคลาสิคของจุดชมวิว Amanohashidate

และ Ine no funaya หมู่บ้านประมงอายุเก่าแก่กว่าหนึ่งพันปีที่ยังคง

อนุรักษ์วิถีประมงไว้ได้อย่างน่าทึ่ง 

เราลองมาดูว่าสถานที่ทั้งสองแห่งนี้อยู่จุดใดในญี่ปุ่น ถ้ามองใน

แผนที่ด้านล่างนี้ จะเห็นหมายเลข 26 ซึ่งก็คือจังหวัดเกียวโต ในเขต

คันไซ โดยตอนเหนือของเกียวโตนี้คือที่ตั้งของ Amanohashidate

และ Ine no funaya นั่นเอง
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โดยที่ ท ริ ปนี้ อ อแอ๋ วออก เดิ นทางจาก โอซาก้ า  มาพั กที่ 

Kinosakionsen ก่อน จากนั้นจึงเดินทางจาก Kinosakionsen

ไปที่ Amanohashidate ด้วยรถไฟ JR LTD. EXP Kinosaki

ประมาณ 71 นาที ไปลงที่ สถานี Fukuchiyama แล้วเปลี่ยน

ร ถ ไ ฟ  LTD.EXP. Tango Relay 5 นั่ ง ไ ป อี ก  4 3  น า ที 

ถึง Amanohashidate การตรวจสอบตารางรถไฟสามารถท า

ได้โดยเข้าไปเช็คที่ http://www.hyperdia.com/ ใส่ชื่อสถานี   

ต้นทาง - ปลายทาง วัน เวลาที่ต้องการเดินทาง เลือกเส้นทาง

หรือพาหนะที่ต้องการใช้บริการแล้วค้นหา ข้อมูลที่ต้องการก็จะ

ปรากฏออกมาให้ เลือกตามอัธยาศัยสามารถควบคุมเวลา 

วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายได้อย่างสบายใจ ตัวอย่างตามตัวอย่าง

ตารางข้างล่างนี้ 
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อ อ แ อ๋ ว อ อ ก จ า ก  Kinosaki ช่ ว ง บ่ า ย ๆ  แ ล ะ ไ ป ถึ ง 

Amanohashidate ช่วงค่ าๆ เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆ ติดกับทะเล และมี

ประวัติที่น่าสนใจมาก ก่อนจะเล่าต านานของเมือง ขอเล่าเรื่องโรงแรม

ที่พักก่อน (เหตุเพราะเป็นโรงแรมที่โดนใจมากแนะน าให้เพื่อนๆ ไปพัก

หากมีโอกาสไปแถวเกียวโต) โดยโรงแรมที่ว่านี้ ชื่อ Chitose Wine & 

Oyado Inn เป็นบูติคโฮเต็ลที่เก๋กู๊ดมาก มีสองตึกแยกกันโดยมีถนนกั้น

กลาง ตึกแรกอยู่ริมน้ ามองเห็นจุดชมวิว Amanohashidate ชั้นล่าง

เป็นร้านอาหารสไตล์ยุโรปที่เสริฟอาหารพร้อมจิบไวน์ ตึกที่สองอยู่อีก

ฟากถนน ออแอ๋วพักที่ตึกสอง ซึ่งเป็นตึกขนาดสามชั้นและมีห้องพัก

เพียง 5 ห้อง แต่ละห้องใหญ่ยักษ์ และมีการออกแบบผสมผสาน

ระหว่างศิลปะญี่ปุ่นแนวเกียวโต กับศิลปะแบบตะวันตก ภายในตัวตึก

ของอาคารสองนี้มีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงความเป็นมาของการค้าไวน์ใน

เกียวโต รวมถึงการแสดงวิถีชีวิตของชนชั้นพ่อค้าของเมืองนี้ด้วย 
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รูปที่ 1 ด้านหน้าของตัวโรงแรม ที่ชั้นล่างเป็นร้านอาหารแนวตะวันตก

ที่เสริฟอาหารพร้อมมีไวน์ให้เลือก
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รูปที่ 2  ตึกแรกของโรงแรมตั้งตระหง่านอยู่ริมน้้า บรรยากาศสดชื่นมาก
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รูปที่3 อาคารที่พักหลังที่สองที่อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของโรงแรม
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สิ่งที่อยากเล่าเพราะรู้สึกประทับใจในกระบวนการเช็คอินของ 

Chitose Wine & Oyado Inn คือ เมื่ อ ไปถึ ง โรงแรมซึ่ ง ไม่ มี

เคาน์เตอร์เช็คอิน แต่มีจุดพักเล็กๆ สะอาดสะอ้าน เป็นส่วนที่อยู่ใน

ร้านอาหารที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อแจ้งชื่อและหมายเลขการจองให้กับ

เจ้าหน้าที่ (หนุ่มน้อยท่าทางเป็นมิตร) เรียบร้อยแล้ว จะมีพนักงาน

ต้อนรับพาไปรอที่ร้านกาแฟ ซึ่งอยู่ในอาคารริมแม่น้ าถัดจากอาคาร

โรงแรมไปสองบล็อค ขณะรอเจ้าหน้าที่มากรอกประวัติ ถามไถ่ข้อมูล

ส่วนตัวของแขกผู้เข้าพัก สาวน้อยหน้าตาน่าเอ็นดู ซึ่งเข้าใจว่าคงเป็น

พนักงานต้อนรับของร้านกาแฟที่ ว่ านี้ จ ะน า เครื่ องดื่ มที่ เป็น 

complementary (บริการฟรี) เช่น ไวน์ น้ าผลไม้ และขนมมาเสริฟ  

ลูกค้าส่วนใหญ่จะเลือกดื่มไวน์เพราะที่โรงแรมนี้มีชื่อเรื่องไวน์รสชาติดี 

มีคุณภาพ หลังจากลูกค้าจิบไวน์ จิบน้ าผลไม้ไปได้สักครู่ ใหญ่ๆ

ผู้บริหารโรงแรมก็จะเดินมาทักทายบรรดาลูกค้าที่รอการเช็คอินอยู่ 

บรรยากาศอบอุ่นมากเหมือนมาบ้านเพื่อนสนิทแล้วมีญาติผู้ใหญ่มา

ทักทาย (ความรู้สึกเป็นแบบนี้จริงๆ ) 
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รูปที่ 4 บริเวณร้านกาแฟจุดเช็คอินของโรงแรมที่ให้ลูกค้ามานั่งรอระหว่างกรอกข้อมูลการเข้าพัก

รูปที่ 5 ส่วนหนึ่งของ

เครื่องด่ืมและขนมหวาน

ที่ทางโรงแรมเสริฟแขก

ขณะรอเช็คอิน
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หลังจากที่การเช็คอินเสร็จสิ้นลง เจ้าหน้าที่โรงแรมจะพาข้ามไปที่

อาคารสอง ซึ่งด้านล่างอาคารเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น มีห้องกระจกเป็น

มุมสาธิตท าเส้นบะหมี่ในช่วงระหว่างวัน เพื่อดึงดูดความสนใจของ

นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองนี้ด้วย เมื่อเข้าไปในตัวอาคารจะพบ       

การตกแต่งแปลกตาด้วยไม้ไผ่ ไม้สนและเชือก ตัวผนังของอาคารเป็น

ผนังดินในลักษณะสถาปัตยกรรมของเมืองเกียวโต ซึ่งถูกใจขาติสต์แบบ

ครอบครัวออแอ๋วมาก ขวดไวน์ถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งใน

ตัวอาคาร เรียกว่า หันไปทางไหนพบเจอแต่ไวน์สมกับเป็นชื่อโรงแรม

จริงๆ 

รูปที่ 6 บริเวณทางขึ้น

ตัวอาคารสอง ใช้ไม้สน 

ไม้ไผ่และดินท้าเป็นผนัง 

ให้ความรู้สึกอบอุ่นมาก
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รูปที่ 7 ส่วนหนึ่งของการตกแต่งของโรงแรม

ที่จะวางขวดไวน์ไว้ในเกือบทุกช่องว่างของพื้นที่ 

รูปที่ 8 บริเวณ

ทางเดินภายใน

ห้องพัก
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รูปที่ 9 โซนนั่งเล่นภายในห้องพัก ซึ่งหากมาพักเป็นครอบครัวสามารถดัดแปลงเป็น

ที่นอนได้ด้วยฟูกนอนและฟุตงในแบบฉบับของญี่ปุ่น

รูปที่ 10 มุมต่างๆ ภายในห้องพัก 
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คะเนดูจากความกว้างของห้องพักแล้ว น่าจะพักได้สัก 6 คน 

แบ่งเป็นนอนเตียงสองคน นอนพื้นแบบญี่ปุ่นอีก 4 คน ตามอุปกรณ์

เครื่องนอนที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้ในตู้ นอกจากการตกแต่งที่ดูอบอุ่น

เหมือนได้อยู่บ้านแล้ว สิ่งที่ชอบอีกอย่างของห้องพักที่นี่คือ การมีเครื่อง

นวดตัวอัตโนมัติ แบบที่หย่อนตัวเองลงไปในเก้าอี้นุ่มๆ แล้วตั้งโปรแกรม

นวดเท้า นวดขา นวดหลัง แบบสบายอารมณ์พร้อมจิบชาเขียวร้อนๆ

กับชิมปูกรอบ ซึ่งเป็นสแนคที่ขึ้นชื่อของแถบนี้ แล้วดูทีวีรายการโปรด  

ไปพร้อมๆ กัน โห! เป็นการพักผ่อนที่สุดประทับใจ 
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รูปที่ 11 ส่วนหนึ่งของร้านกาแฟที่ใช้เป็นจุดเช็คอินของโรงแรม

รูปที่ 12 

วิวทิวทัศน์

ริมน้้าและท่าเรือ 

เมื่อมองจาก

โรงแรม 
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รูปที่ 13 ห้องเก็บไวน์และศูนย์ข้อมูลการค้าไวน์ในอดีต
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เล่า เรื่องที่พักกันมาพอหอมปาก   

หอมคอแล้ว ขอย้อนกลับไปเล่า เรื่ อง

ต านานของ Amanohashidate กันบ้าง 

Amanohashidate ตั้ ง อ ยู่ ท า ง  

ตอนเหนือของเกียวโต เป็นจุดชมวิว

ทิวทัศน์ชายทะเลที่ได้รับการยกย่องว่า

สวยงามที่สุดระดับ “Top Three” ของ

ประเทศรองจากเกาะ Miyajima ที่เมือง 

Hiroshima แ ล ะ  อ่ า ว  Matsushima

ที่ Sendai

Miyajima Hiroshima

อ่าว Matsushima Sendai

รูปที่ 14 

จุดชมวิว

ที่สวยที่สุด

ในญี่ปุ่น

สามแห่ง

ความงดงามของ Amanohashidate

ทีม่า : 

https://taikyour

ou.com/eng.html
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ลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ Amanohashidate คือ

สันทรายกลางทะเลที่มีลักษณะคดเคี้ยวทอดยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร 

เชื่อมกันจากเกาะหนึ่งไปสู่อีกเกาะหนึ่ง เมื่อลองก้มมองกลับหัว (การย่อตัว

ก้มหัวมองลอดผ่านหว่างขา) จะเห็นเป็นรูปลักษณะคล้ายมังกรขดตัวและ

พื้นน้ าทะเลเป็นสีน้ าเงินเข้ม ท าให้เหมือนมังกรม้วนตัวบินขึ้นสู่ท้องฟ้า 

ที่เรียกว่า Hiryukan
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นอกจากนั้นค าว่า Amanohashidate เมื่อเขียนเป็นตัวคันจิ 

มีตัวอักษรที่สื่อความหมายได้ว่าเป็นสะพานที่ขึ้นสู่สวรรค์ (天野橋立)      

มีต านานมากมายเกี่ยวกับความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ แต่ต านานที่

เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือเรื่องของความรักระหว่างเทพเจ้า

บนสวรรค์กับเจ้าหญิงบนโลกมนุษย์ ต านานดังว่านี้กล่าวว่า มีเทพเจ้า

บนสรวงสวรรค์เกิดมาตกหลุมรักกับเจ้าหญิงบนโลกมนุษย์ และเมื่อ

ความรักเบ่งบานเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ จึงสร้างสะพานเพื่อใช้เป็น

เส้นทางที่ตนจะลงมาพบหญิงคนรัก แต่วันหนึ่งสะพานเกิดพังทลายลง

และเกิดเป็นสันทรายยาวพาดผ่านทะเล ซึ่งสันทรายที่ว่านี้ก็คือ 

Amanohashidate นั่นเอง
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บางต านานก็ว่ า เทพเจ้ าบนสวรรค์อยากลงมาโลกมนุษย์ เลย

สร้างสะพานจากสวรรค์ เพื่อใช้สัญจรวิรัชจากสวรรค์ลงมาเที่ยวเล่น

เย็นใจบนโลกมนุษย์ แต่คงจะใช้เส้นทางดังกล่าวนี้มากเกินไป (เรื่องนี้

ออแอ๋ววิเคราะห์เอง ) สะพานจึงหักและทิ้งตัวลงบนทะเลกลายเป็น

สันทรายเชื่อมสองพื้นที่ราบตามภูมิศาสตร์  ในปัจจุบันส่วนเทพเจ้านั้น 

เมื่อสะพานหักลงก็กลายเป็นมังกรบินกลับไปสวรรค์ แต่ทิ้งร่องรอยไว้ให้

ชาวโลกระลึกถึงก็คือตัวสันทรายที่พาดกลางอ่าว Miyazu น้ีที่

จะมีลักษณะเหมือนมังกรทะยานขึ้นบนฟ้าตามรูปวาดข้างต้นนั่นเอง 

(รูปประกอบที่ 15)
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การเดินทางไปที่จุดชมวิวนั้นไปได้ทั้งบนบก และทางน้ า ส าหรับ   

ออแอ๋ว เนื่องจากพักอยู่ที่โรงแรมใกล้ๆ กับอ่าว Miyazu จึงเลือก

เส้นทางเรือ เพื่อไปชมที่จุดชมวิว ซึ่งต้องจองตั๋วเรือที่จ าหน่ายพ่วงกับ

บัตรขึ้นเคเบิ้ลคาร์ เรือโดยสารที่พาพวกเราไปยัง Amanohashidate

View Land นั้นเป็นเรือสองชั้นไม่ใหญ่มาก มีกาบเรือให้เดินออกไป   

ชมวิวทะเลด้วย แต่ระหว่างเรือแล่น ลมแรงจนไม่กล้าลุกออกไป        

ชื่นชมวิวทิวทัศน์ เพราะกลัวลมพัดตกน้ า  หลังจากเรือเทียบท่าแล้ว 

จะเดินจากท่าเรือไปยังสถานีขึ้น cable car ซึ่งใช้ เวลาเดินไม่เกิน 

10 นาทีก็ถึงสถานีขึ้นรถกระเช้าที่ว่านี้ 

รูปที่ 16 

บรรยากาศอ่าว Miyazu

มองผ่านหน้าต่างเรือโดยสาร 
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รูปที่ 17 

การเดินทางไปจุดชมวิว 

Amanohashidata
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พวกเราเดินทางขึ้นไปบนจุดชมวิวด้วยรถกระเช้าไฟฟ้า หน้าตาแบบ

รูปด้านล่างนี้ (รูปที่18) ระยะทางจากสถานี Fuchuu ด้านล่างถึงบริเวณ

จุดชมวิวไม่ ไกลมาก เมื่อเทียบกับ ropeway ที่  Beppu Oita แล้ว 

ที่ Amanohashidate ดูเป็นเด็กอนุบาลไปเลย แต่เมื่อขึ้นไปถึงบริเวณ

ชมวิวแล้ว ต้องบอกว่างดงาม คุ้มค่าที่ได้ขึ้นมาชมจริงๆ 

รูปที่ 18 รถกระเช้าไฟฟ้าแล่นขึ้นลง 

ระหว่างสถานี Fuchuu & 

Amanohashidate View Land รูปที่ 19 ทิวทัศน์ของอ่าว Miyazu

เมื่อมองจากจุดชมวิว Amanohashidate
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เสน่ห์ของ Amanohashidate ไม่ใช่มีเฉพาะจุดชมวิวเท่านั้น แต่ยัง

มีอีกหลายแห่งที่น่าไปสัมผัส ขอยกตัวอย่างสองแห่งที่น่าสนใจดังนี้ 

แห่งแรกคือ วัด Chionji เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องการมาขอพรให้มี

ปัญญาเฉียบแหลม ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปแห่งความรู้ 

มีต านานเล่าต่อๆ กันมาว่า มีหญิงชรามาที่วัดนี้แล้วเผลอหลับไป และ 

ฝันว่าได้พบเทพธิดา มาสอนวิธีท าโมจิสูตรพิเศษ ที่หากเด็กๆ ได้กินโมจินี้

จะมีปัญญาเฉียบแหลม จึงเป็นที่มาของ โมจิขึ้นชื่อคู่กับวัด Chionji

นอกจากนั้นยังเกิดความเชื่อที่ว่า ใครอยากประสบความส าเร็จ      

ด้านการศึกษา หรืออยากมีปัญญาเฉียบแหลมต้องมาขอพรที่วัดนี้
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รูปที่ 20 บรรยกาศวัด  Chionji
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อีกจุดที่เป็น sportlight ของบริเวณนี้คือ Amanohashidate

Rotating Bridge หรื อ  “Kaisenkyou: 廻旋橋” บริ เ วณอ่ าว 

Miyazu จะมีชุมชนอยู่จ านวนหนึ่ง ซึ่งการเดินทางออกจากบริเวณ

ชุมชนนี้ นอกจากการใช้รถยนต์ รถบัส หรือรถไฟโดยมีสถานี 

Amanohashidate เป็นศูนย์กลางเส้นทางคมนาคมทางบกแล้ว 

ยังมีการเดินทางทางเรืออีกที่เป็นที่นิยม ที่น่าสนใจคือ บริเวณอ่าว 

Miyazu นี้ จะมีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินอยู่สองส่วนโดยมีแม่น้ าคั่นกลาง 

แผ่นดินส่วนหนึ่งเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย อีกส่วนเป็นสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ยักษ์ริมอ่าว โดยมีสะพานเชื่อมสองแผ่นดินนี้ เพื่อให้

ประชาชนได้สัญจรไปมา และใช้พื้นที่สวนสาธารณะนี้เป็นที่พักผ่อน

หย่อนใจ ซึ่งใครที่ไปเยือนบริเวณ Amanohashidate แล้วพักค้าง

คืนที่โรงแรมบนแผ่นดินฝั่งชุมชน หากเดินไปที่สวนสาธารณะริมอ่าว 

ก็ต้องใช้สะพานที่ว่านี้ ซึ่งมองเผินๆ เหมือนเป็นสะพานเหล็กสีแดง

ธรรมดาๆ เหมือนสะพานข้ามแม่น้ าทั่วไปในญี่ปุ่น แต่ในความเป็นจริง

แล้วสะพานนี้ไม่ธรรมดา เพราะสะพานแยกออกจากกันหมุนได้ 

90 องศา 
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เพื่อให้เรือน้อยใหญ่สามารถสัญจรไปมาผ่านเข้าไปจอดยังบริเวณ   

จุดจอดเรืออีกฝั่งของสะพานได้ เรียกสะพานนี้ว่า ไคเซ็นเคียว หรือ 

Rotating Bridge ท่านใดที่อยากเห็นบรรยากาศการหมุนของสะพาน

และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในการให้สัญญาณเปิดปิดสะพานนี้ 

สามารถแวะไปชมได้ในแต่ละวัน จะมีก าหนดระยะเวลาของการเปิด-ปิด  

เช้าอยู่ที่ช่วงเวลา 10:00 น. และ ช่วงบ่ายๆ จะอยู่ที่เวลา 16.15 น.

โดยประมาณ และอาจมีรอบอื่นๆ ด้วยขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของ

การจราจรทางน้ าในแต่ละวัน

เสน่ห์ของสะพานหมุนนี้ อยู่ที่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการเปิด-ปิดของ

สะพานที่แต่งตัวเต็มยศ ไปยืนให้สัญญาณอยู่ที่กลางสะพาน เมื่อ

สะพานแยกออกแลว้หมุนไปตั้งฉากกับฝั่ง เพื่อเปิดทางให้เรือแลน่ผ่านได ้

เราจะเห็นเหมือนเจ้าหน้าที่ลอยอยู่เหนือน้ า ดูแปลกตาดี แนะน าให้ลอง

ไปสัมผัสบรรยากาศงดงามแบบนี้กัน 

https://www.youtube.com/watch?v=VTX-z1xTcxE

สัมผัสบรรยากาศ ไคเซ็นเคียว หรือ 

Rotating Bridge ... ได้ที่นี่
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รูปที่ 21 

บรรยากาศริมน้้าขณะรอดู

สะพานไคเซ็นเคียวหมุน 

(แฮมเบอร์เกอรป์ลาแซลมอน

ร้านนีอ้ร่อย)
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แนะน า Amanohashidate กันพอหอมปากหอมคอแล้ว 

คราวนี้ออแอ๋วอยากพาทุกท่านไปที่หมู่บ้านประมงเก่าแก่ของเกียวโต

บ้าง ชื่อ Ine no funaya เป็นหมู่บ้านประมงที่มีอายุเกือบ 1,700 ปี 

จุดเด่นของหมู่บ้านคือชาวประมงในหมู่บ้านนี้ยังคงอนุรักษ์รูปแบบ

ความเป็นอยู่ไว้ได้เหมือนในอดีต น่าทึ่งมาก  

การเดินทางไปที่หมู่บ้านประมง Ine no funaya นี้สะดวกมาก 

ขึ้นรถบัสจากสถานี Amanohashidate รวดเดียวหนึ่งชั่วโมง ก็มา

ถึงยังหมู่บ้าน วันที่ออแอ๋วเดินทางมานั้นฝนตกพร าๆ ให้บรรยากาศ

เย็ นฉ่ า ไปอี กแบบ ร ะหว่ า ง เส้ นทางจาก Amanohashidate

ไปหมู่บ้านประมง Ine นี้รถบัสวิ่งผ่านถนนแบบ Local road เหมือน

เป็นเส้นทางสัญจรดั้งเดิมของชุมชน ถนนแคบๆ และมีบ้านเรือนหลัง

เล็กๆ แบบญี่ปุ่นโบราณเรียงรายอยู่ตามเส้นทางที่รถบัสวิ่งผ่าน 

บางช่วงก็เป็นภูเขา ทุ่งนา และเห็นทะเลเป็นระยะๆ ขาไปรถแน่นมาก  

มีคนขึ้นลงตลอดทาง ส่วนขากลับออแอ๋วกลับรถเที่ยวสุดท้ายที่   

ออกจากหมู่บ้าน ผู้โดยสารไม่มากแต่มีเรื่องชวนแปลกใจ ชวนขน   

หัวลุกที่แม้กลับมาแล้วก็ยังหาค าตอบไม่ได้ว่าคืออะไร (เกริ่นไว้ก่อน 

เดี๋ยวค่อยเล่า )
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รูปท่ี 22 สถานี Amanohashidate จุดขึ้นรถบัสไป Ine no funaya

หมู่บ้านประมง Ine no funaya นั้นตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกียวโต 

เป็นชุมชนเล็กๆ มีประชากรราว 2,200 คน และมีบ้านอยู่อาศัยประมาณ 

230 หลังคาเรือน ตั้งเรียงรายรอบๆ อ่าวอิเนะ เป็นรูปตัว U หมู่บ้านแห่งนี้

ในอดีตรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ ในเส้นทางการค้าระหว่าง         

จีนแผ่นดินใหญ่ กับนครเกียวโตที่เคยเป็นเมืองหลวงอันรุ่งเรืองของญี่ปุ่น 
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เสน่ห์ของหมู่บ้านประมงนี้คือ สถาปัตยกรรมของตัวบ้านที่สร้างด้วยไม้

มีสองชั้น โดยชั้นล่างเป็นที่จอดเรือและท าการประมง ชั้นบนเป็นที่อยู่

อาศัย ดังนั้นเราจึงจะเห็นว่าทุกบ้านมีเรือยนต์จอดอยู่ใต้ถุนบ้าน และ

มีราวตากปลาอยู่เกือบทุกบ้าน การสร้างบ้านภายในหมู่บ้านประมงนี้  

ที่ชั้นล่างไว้ส าหรับจอดเรือประมง เตรียมอุปกรณ์หาปลา ส่วนชั้นบน

เป็นที่อยู่อาศัยของชาวประมงนั้น เป็นรูปแบบที่คงอยู่มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

หมู่บ้านนี้ นั่นคือเมื่อ 1,700 ปีมาแล้ว นับว่าน่าทึ่งมากที่ชาวบ้านยังคง

อนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นอยู่และรูปแบบการด าเนินชีวิตของ

ชาวประมงได้เหมือนกับในอดีต นอกจากนั้นการสร้างบ้านให้ชั้นล่างโล่ง

และเก็บเรือกับอุปกรณ์หาปลาไว้นั้น เป็นการเอื้อต่อการน าเรือออกจาก

ตัวบ้านเพื่อไปหาปลาได้สะดวก 

รูปที่ 23 

บรรยากาศหมู่บ้านประมง 

Ine no funaya

Page. 44

โดย ออแอ๋ว 

“เทีย่ว (แล้ว) มาเล่า”



LA

ในทุกๆ ปีมีนักท่องเที่ยวเกือบ 53 ล้านคน ทั้งที่เป็นชาวญี่ปุ่น

เที่ยวกันเองภายในประเทศและนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ 

เดินทางมาเยือนเกียวโต แต่มีเพียงสามแสนคนเท่านั้นที่ไปเยือนหมู่บ้าน

ประมง Ine no funaya แห่งนี้ สาเหตุที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเยือน

ที่นี่ อาจเป็นเพราะเส้นทางการมาเยือนไม่ค่อยสะดวกไม่มีรถไฟผ่าน

เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ หากจะมาที่นี่ก็ต้องขับรถมาเองหรือใช้

บริการของรถบัสที่มีตารางเวลาเดินทางอันจ ากัด นอกจากนั้นที่

หมู่บ้านนี้ยังเป็นเพียงชุมชนประมงเล็กๆ ไม่ใช่แหล่งช็อปปิ้ง หรือไม่ใช่

สถานที่ที่มีโบราณสถานดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่นสถานที่ยอดนิยมอื่นๆ

ในเกียวโต ดังนั้นในแต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวมาเยือนหมู่บ้านประมงแห่ง

นี้เพียงหลักแสนเท่านั้น อย่างไรก็ตามในความคิดของออแอ๋วแล้วเห็นว่า

หมู่บ้านประมงนี้น่าสนใจ

Page. 45

โดย ออแอ๋ว 

“เทีย่ว (แล้ว) มาเล่า”



LA

เพราะรักษาชุมชนไว้ได้แบบไม่มีอิทธิพลของความศิวิไลซ์ แสงสีอื่นๆ มา

ก่อกวนให้ชุมชนต้องสูญเสียอัตลักษณ์ไปเลยแม้แต่น้อย ซึ่งจุดนี้น่าทึ่งว่า

ท าได้อย่างไร คนของหมู่บ้านก็ประกอบอาชีพประมงตกทอดกันมาเป็น 

รุ่ นต่อรุ่ นอย่างยาวนานเป็นพันๆ ปี โดยไม่ เปลี่ ยนแปลง อาจมี

วิวัฒนาการเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือจับปลาบ้างตามความเจริญของ

เทคโนโลยี แต่รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยทั่วๆ ไปนั้นแทบไม่เปลี่ยนแปลง

เลย ในหมู่บ้านมีร้านกาแฟเก๋ๆ อยู่เพียงแห่งเดียว ตั้งอยู่ริมทะเล เปิด-ปิด

แบบไม่สนใจลูกค้า เพราะเปิดสายและปิดเร็ว เพื่อรักษาบรรยากาศ    

สงบเงียบของชุมชน

รูปที่ 24 ร้านกาแฟหนึ่งเดียวในหมู่บ้านที่ลูกค้าต่างถิ่นแน่นมาก เพราะแห่กันมาเพื่อถ่ายเซลฟี่ริมทะเล 
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ตอนที่ไปชมหมู่บ้านนี้สังเกตเห็นว่าบ้านจะติดๆ กัน มีช่องว่าง    

เพื่อไปสู่ทะเลเพียงตรอกเดียว ได้สอบถามคนในชุมชนว่าท าใม จึงมีตรอก

ออกไปสู่ทะเลเพียงแห่งเดียว ตรอกนี้เอาไว้ท าอะไร ค าตอบก็คือพื้นที่ใน

หมู่บ้านนีเ้ล็ก และแคบการสร้างถนน ตรอกซอกซอยมากๆ แบบเมืองใหญ่

จะท าให้สูญเสียพื้นที่ของชุมชนไปอีก ดังนั้นจึงก าหนดพื้นที่หนึ่ง จุด      

เพื่อสร้างทางส าหรับการขนย้ายศพไปขึ้นเรือ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา

ที่วัดที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ !!
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รูปที่ 25 บรรยากาศภายในบ้านประมง 

ทุกบ้านจะสร้างบ้านใต้ถุนสูงและ

เปิดโล่งในชั้นล่างเพื่อจอดเรือ 

รูปที่ 26 ราวตากปลาที่มีให้เห็น

เกือบทุกบ้านเป็นการยืนยันว่า

ทั้งหมู่บ้านนี้ท้าประมง
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เมื่อไปเยือนหมู่บ้านประมงนี้กิจกรรมที่ควรท าคือการนั่ง เรือ

ชมทัศนียภาพของบ้านเรือน โดยมีทั้งเรือโดยสารขนาดใหญ่ที่จุคนได้เป็น

จ านวนมาก และเรือโดยสารขนาดเล็กที่บริการแบบส่วนตัวมีไกด์ (คนขับ

เรือ) แนะน าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านและพานักท่องเที่ยว ไป   

กลางทะเล ให้อาหารนกนางนวลที่แสนจะฉลาด เพราะเพียงแค่เราแหวี่ยง

อาหารนก ขึ้นไปบนท้องฟ้า นกเหล่านี้ก็จะบินมาโฉบเอาอาหารไปแบบไม่มี

พลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว ...สุดยอดฝีมือนก 
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รูปที่ 27  

ท่าเรือที่ชาวประมงจะน้าปลา

ซ่ึงหามาได้มาชั่งและตีราคา

เพื่อส่งไปขายในที่ต่างๆ

ทั่วเกียวโตและบริเวณใกล้เคียง
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รูปที่ 28 ฝาท่อของเมือง และรูปบ้านประมงในอดีต 

สัญลักษณ์ของ Ine no funaya

บ้านประมงในอดีต
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ในทริปนี้ออแอ๋วเพลินอยู่ที่ร้านกาแฟ และท่องทะเลให้อาหารนก

นานทีเดียว กลับขึ้นฝัง่อีกครั้ง กจ็วนเวลาที่รถบัสเที่ยวสุดทา้ยจะออก

จากหมู่บ้านแล้วเกือบจะหกโมงเย็น มีนักท่องเที่ยวกลุ่มสุดท้ายอยู่ 

4 กลุ่ม ประมาณ 14-15 คน เป็นครอบครัวชาวไต้หวัน สามคน   

พ่อแม่ลูกสาวเล็กๆ ครอบครัวชาวฝรั่งเศส สี่คน พ่อแม่ลูกสาว     

ลูกชายซึ่งคะเนว่าลูกๆ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ครอบครัว     

ชาวญี่ปุ่น พ่อแม่ลูกอีกสามคน ลูกที่มาด้วยเป็นสาววัยรุ่นหน้าตา

จิ้มลิ้ม อีกคู่เป็นหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นดูท่าจะเป็นคู่รักกันเพราะคลอเคลีย

นัวเนียกันตลอดระหว่างอยู่ที่ป้ายรถ และอีกกลุ่มคือออแอ๋วกับลูกสาว 

ที่สาธยายมายืดยาวเรื่องผู้โดยสารที่จะร่วมชะตากรรมใน เที่ยว    

(รถบัส) กลับเข้าตัวเมือง Amanohashidate ก็เพราะพวกเราเจอ

เรื่องชวนขนลุกที่คนทั้งคันรถอธิบายไม่ได้ว่า คืออะไร ....เรื่องชวน

สยองที่ว่าก็คือ ....โดยปกติรถบัสโดยสารประจ าทางของญี่ปุ่น จะมี

ปุ่มหรือกริ่งอยู่บริเวณหน้าต่างของทุกล็อกที่นั่ง เพื่อให้ผู้โดยสารที่จะ

ลงกดกริ่งล่วงหน้าเป็นการส่งสัญญาณให้คนขับ เตรียมจอดรถใน

ป้ายนั้นๆ และโดยธรรมเนียมของรถโดยสารที่ญี่ปุ่น แม้ไม่มีใครกด

กริ่งแต่ก็ต้องจอดที่ป้ายรถทุกป้าย เพื่อจะรับผู้โดยสาร (ขนาดป้ายที่

ไม่มีผู้โดยสารรอก็ยังต้องจอด เพื่อแสดงให้รู้ว่า นี่คือรถโดยสารที่

พร้อมรับผู้คน)
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รถคันที่ออแอ๋วนั่งนี้พาพวกเราลัดเลาะไปตามถนนเลียบชายฝั่ง ผ่าน

ทุ่งนา ป่าเขา และเข้าอุโมงค์ จุดที่ลอดอุโมงค์ คือจุดที่สิ้นสุดเขตของ

หมู่บ้านนี้ ออกอุโมงค์ก็เป็นเขตท้องที่อื่นไปแล้ว ก่อนจะเข้าอุโมงค์มีรับ

คนที่ป้ายรถมาอีกหนึ่งคนเป็นคุณยายแก่ๆ เข้าใจว่าคงเป็นคนท้องที่ 

ที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจ า เพราะคุณยายคนนี้ขึ้นมาได้สักสามสี่ป้าย  

ก็ลงในแหล่งชุมชน การขึ้นลงของคุณยายคนนี้ไม่ใช่ประเด็นชวนสยอง

ของพวกเรา แต่เมื่อรถวิ่งผ่านถนนเลียบทะเล ผ่านทุ่งนาที่ร้าง

บ้านเรือน รถพาพวกเราลอดอุโมงค์ พอผ่านอุโมงค์ก็มีเสียงกริ่ง   

ดังขึ้น และมีกลิ่นคาวปลา คนขับรถจอดรถในป้ายถัดมาจากอุโมงค์

ซึ่งเป็นสี่แยกที่อยู่กลางหุบเขา มองไปทางไหนก็ไม่เห็นบ้านคน ไม่มี

ร้านค้าหรือสถานที่ใดๆ เลย และที่แปลกใจก็คือคนขับรถเองก็จอดรถ

ทั้งๆ ที่ไม่มีคนในรถลง แถมคนขับยังส่งเสียงบอกว่า ....

“รถจะจอดแล้วนะครับ ”

“เชิญลงครับ ก้าวระวังด้วยนะครับ”

“ประตูจะปิดแล้วนะครับ ....รถออกแล้วนะครับ”
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แต่ว่าไม่มีผู้โดยสารคนใดลงจากรถ และก็ไม่มีใครขึ้นมา.....มันคืออะไร

....อย่างไร .....ท าใม.....ออแอ๋วกับลูกสาวมองตากันแบบมีนัยส าคัญ 

ส่วนครอบครัวชาวไต้หวันก็หันมามองพวกเราแบบมีค าถาม คุณป้า

ชาวฝรั่งเศสก็เช่นกัน ส่งภาษาถามกันในกลุ่มแล้วมองไปที่หลังรถ แต่ก็

ไม่มีใครเดินออกมาเพื่อจะลง ส่วนผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นนั่งเงียบกริบ ....

เอ่อ! ใครคือคนที่ลงที่ป้ายนั้น แล้วกลิ่นคาวปลาที่คลุ้งในรถบัสนี้    

มันคืออะไร ท าใมกลิ่นจึงมาเกิดตอนที่กริ่งดัง แล้วที่น่าแปลกคือ 

เมื่อรถโดยสารแล่นออกพ้นเขตหมู่บ้านเข้าไปในเขตอื่น กลิ่นคาวปลา

ที่ว่านี้ก็หายไป....เราทุกคนบนรถโดยสารมองหน้ากันแบบมีค าถาม

มากมายแต่ไม่มีใครพูดอะไร คนขับรถก็หน้านิ่งไร้ความรู้สึกมาก 

แต่ลูกสาวออแอ๋วกระซิบว่า “คุณแม่ นี่เป็นเหตุการณ์ปกตินะ หนูเคย

เจอตอนเรียนที่เบปปุ รถโดยสารพานักศึกษาขึ้นลงเขา จากแคมบัส

มาในเมือง เมื่อผ่านช่วงกลางหุบเขาจะมีเสียงกริ่งให้รถจอด แต่ไม่มี

คนลง เพราะพื้นที่หุบเขานั้นคือป่าช้าเก่า คงมีสิ่งที่มองไม่เห็นอยากลง

เขาไปเที่ยวในเมือง ”!!! ....  
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โอ! ฟังลูกเล่าแล้วย้อนมาดูในรถบัสคันนี้พลันนึก สงสัยมีชาวประมงอยาก

มาเที่ยวในเมืองอื่น หรือมีญาติโยมออแอ๋วตามมาส่ง  เอาเป็นว่าจบ 

ทริปนี้แบบสนุกสนานชวนขนลุก แต่ไม่เข็ดแน่นอน ถ้าสร่างโควิด 19 และ

เมืองเปิดเมื่อใดจะไปเยือนอีกแน่นอน 

พบกันฉบับหน้า จะพาไปชมซากุระหมื่นต้นที่หุบเขา ในเมือง Nara 

หรืออาจจะไม่เที่ยวแต่อ่าน(หนังสือด)ีแล้วมาเล่า โปรดติดตามตอนต่อไป 
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ติดตามข่าวสาร ... 
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