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สิงโตคิริน

เมืองบ่อนํ�าร้อนที�เป็นที�รู้จกัตั�งแต่สมยัเฮอนัและยงัเป็น

เมืองท่าที�อุดมสมบูรณ์ดว้ยอาหารทะเลหลากหลายชนิด

เมืองชินออนเซ็นเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�ตั�งอยูใ่นภมิูภาคซนัอิน

ที�มีคุณลกัษณะสองแบบที�แตกต่าง

เมืองแห่งบ่อนํ�าร้อนที�แสนโรแมนติก 

ลอ้มรอบดว้ยทะเลสวยและภเูขาเขียวขจี

ขอเชิญสมัผสัประสบการณ์แหล่งบ่อนํ�าร้อนที�มีอยูม่ากมายในภมิูภาคคินคิ 

อยูไ่ม่ไกลจากเมืองหลวงเก่าของญี�ปุ่น 

"เกียวโต" และคิโนซากิ

การเชิดสิงโต คือพิธีกรรมตามเทศกาลเพื�อที�จะขบัไล่สิ�งชั�วร้ายและโรคระบาด 

ในเมืองชินออนเซ็นมีตาํนานเล่าวา่จุดเด่นของการเชิดสิงโตคือสตัวศ์กัดิ� สิทธิ� ในตาํนาน 

"คิริน" จากประเทศจีนที�เรียกวา่ "สิงโตคิริน"
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อะรายุ

ภายใตชื้�อ “ออนเซ็น” ณ เมืองแห่งนี� มีพื�นที�บ่อนํ�าร้อน 

3 แห่ง คือ บ่อนํ�าร้อนฮามาซากะ, บ่อนํ�าร้อนยมููระ 

และบ่อนํ�าร้อนชิจิกามะ ซึ�งมั�นใจไดเ้ลยวา่ 

พวกท่านจะไดส้มัผสัความเพลิดเพลิน

จากบ่อนํ�าร้อนเหล่านั�น
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บ่อนํ�าร้อนยมููระเป็นบ่อนํ�าร้อนโบราณมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 1,000 ปี   

ตาํนานทอ้งถิ�นกล่าววา่ ถกูคน้พบในปีค.ศ 848 โดยผูน้าํพระสงฆผ์ูน้าํนิกายเทนไดที� 3 

จิกาก ุไดชิ   อะราย ุคือตน้นํ�าของบ่อนํ�าร้อนยมููระ มีอุณหภมิูสูงถึง 98 องศาเซลเซียส 

ถือวา่เป็นอนัดบัหนึ�งของบ่อนํ�าร้อนที�ร้อนที�สุดของญี�ปุ่น และยงัไหลออกมาถึง 470 

ลิตรต่อนาที   นอกจากนี�แลว้ เมื�อรวมกบัจุดตน้นํ�าโดยรอบกวา่ 60 จุด 

นํ�าจะไหลออกมามากกวา่ 2,300 ลิตรต่อนาที� ซึ�งไม่เพียงแต่ใชใ้นที�พกัสาํหรับนกัท่องเที�ยวแต่ 

ยงัเพียงพอสาํหรับการใชใ้นวถีิชีวติของชาวบา้นที�อาศยัโดยรอบดว้ย   

พวกท่านสามารถสมัผสักบัวถีิชีวติ โดยนาํไข่ไปตม้ในอะราย ุหรือตาม 

“บ่อนํ�าร้อนสาํหรับแช่เทา้” ริมแม่นํ�าฮารุกิได้

ไอนํ้ารอนที่ลอยละลองเหนือนํ้ารอนอันลนเออ

บอนํ้ารอน
ออนเซ็น



ที่ราบสูง อุเอยามะ โคเกน

หนึ�งในสามร้อยภเูขาที�มีชื�อเสียงของญี�ปุ่น 

(ระดบัความสูง 1,310 เมตร)  

บริเวณเชิงเขาแห่งนี�จะมีที�ราบสูง อุเอยามะ โคเกน  

รอบๆบริเวณที�ราบสูงมีทุ่งหญา้สีเงินและป่าบีช 

ที�สามารถเพลิดเพลินกบัการเดินป่าได้

อุทยานธรณีซนัอินไคกนั เป็นอุทยานธรณีโลก

อุทยานธรณี คือสวนธรรมชาติที�มีคุณค่าความสาํคญัเป็นพิเศษทางวทิยาศาสตร์หรือมรดกทางธรณีวทิยาที�  

ความสวยงาม  มีวตัถุประสงคใ์นการอนุรักษแ์ละเผยแพร่มรดกทางธรณีวทิยาผา่นการ

ท่องเที�ยวเชิงธรณีวทิยา  เพื�อกระตุน้ชีวติความเป็นอยูข่องชุมชนทอ้งถิ�น

ปากถํ�าที�เกิดจากหินตะกอน

ภเูขาไฟขนาดความกวา้ง

 4 เมตร สูง 8 เมตร

 อยูภ่ายในแหลมโนโคกิริ

 มิซาคิ

อะโอะโนะโดมอน
(ชิตะอะระโดมอน)

อาซาบิโดมอน (ประตูอาซาบิโด)

นํ้าตกซารุโบะ

ปาบีช ภูเขาโอกิโนะเซน

ชิชิโนะกุจิ (ปากราชสีห)5 6

แผนดินซนัอินไคกนั 
อทุยานธรณีโลก
ยเูนสโก



ปูมัตสึบะ
องคก์รยเูนสโกให ้"อาหารญี�ปุ่น" เป็นมรดกทางวฒันธรรมที�จบัตอ้งไม่ได้

เมืองชินออนเซ็นมีขมุทรัพยข์องวตัถุดิบในอาหารญี�ปุ่นมากมาย 

สามารถลิ�มรสไดต้ามโรงแรม 

ที�พกันกัท่องเที�ยวและร้านอาหารภายในเมืองลว้นใชว้ตัถุดิบเหล่านั�นในการปรุงอาหาร

เนื้อทาจิมะ
แบรนดร์ะดบัโลกอยา่ง "เนื�อโกเบ" ลว้นแต่มาจากววัทาจิมะ 

โดยทั�งหมดเป็นววัทาจิมะพนัธ์ุแทส้ายเลือดบริสุทธิ�

มากกวา่ 700 ปีที�มีเอกสารบนัทึกไวเ้รื�องคุณภาพที�ยอดเยี�ยมนั�น 

เป็นที�รู้จกักนัเป็นเวลานาน

บา้นเกิดของเหล่าววัทาจิมะคือบริเวณรอบๆ ของภมิูภาคแห่งนี�

ววัทาจิมะมี "เนื�อลายหินอ่อน" 

ที�รสชาติของเนื�อและกลิ�นของไขมนักลมกลืนกนัอยา่งลงตวั

ทาํใหเ้กิดรสชาติอนัยอดเยี�ยม

ปูมตัสึบะ (ปูหิมะตวัผู)้ ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น "กษตัริยข์องรสชาติแห่งฤดูหนาว"

เมืองชินออนเซ็นเป็นแหล่งจบัปูชั�นนาํของญี�ปุ่น ตวัเมียจะเรียกวา่ (ปูเซโกะ) มีขนาดเลก็กวา่ตวัผู ้

แต่รสชาติกย็งัคงอดัแน่นดว้ยความอร่อย
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อันไทอิจิ เนรุเกะมูโฮ
เมืองชินออนเซ็นมีวดันิกายเซโตเซนชื�อ "อนัไทอิจิ” เป็นสถานที�สาํหรับฝึกปฎิบติัตนตามคาํสอนของโดเกนเซนจิ

ผูป้ฏิบติัทั�งชาวญี�ปุ่นและชาวต่างชาติจะทาํงานหนกัเช่นเดียวกนั พร้อมกบัฝึกฝนตนเอง โดยใชช้าเซ็น 

(การนั�งสมาธิ) เป็นหวัใจหลกัในการฝึกปฎิบติัตน

เนรุเกะมูโฮ เป็นเจา้อาวาสรุ่นที� 9 ของอนัไทอิจิ

เกิดเมื�อปี ค.ศ. 1968 ที�ประเทศเยอรมนั ตอนสมยัมธัยมไดรู้้จกัการชาเซ็น 

และกลายเป็นแรงบนัดาลใจใหอ้ยากเป็นพระสงฆนิ์กายเซโตเซน

ศึกษาวชิาปรัชญาและญี�ปุ่นในมหาวทิยาลยั และไดศึ้กษาต่อที�ประเทศญี�ปุ่น

นอกจากจะฝึกปฎิบติัตนทั�งที�อนัไทอิจิแลว้ ยงัไดไ้ปฝึกที�วดัในเกียวโตและฟุกอิุ

ออกจากอนัไทอิจิ เมื�อตอนอายไุด ้33 ปี เพื�อที�จะเปิดสถานที�สาํหรับฝึกปฎิบติัตนของตนเอง แต่ 6 เดือนต่อมา 

อาจารยข์องเขาไดเ้สียชีวติ จึงกลบัไปยงัอนัไทอิจิอีกครั� ง

ปัจจุบนั ใชเ้วลาไปกบัการสอนผูเ้ลื�อมใสทั�งในประเทศและต่างประเทศ การบรรยายและงานเขียนต่างๆ

เพื�อเรียนรู้ประวติัศาสตร์วฒันธรรมและจิตวญิญาณของญี�ปุ่น ขอแนะนาํใหไ้ปเยอืนศาลเจา้หรือวดั

เมืองชินออนเซ็นมีวดัที�ประดิษฐานพระพทุธรูปอนัมีค่า และศาลเจา้ที�มีการแสดงคิรินจิชิไม (เชิดสิงโต) 

เพื�อสกัการะแก่เทพของศาลเจา้

ชิดะเระซากุระ ที่อันไทอิจิ

เทศกาลคาวะซูโซ9 10
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วัฒนธรรมแบบใหม

“ตุกตาสัญลักษณ”

อดีตและปจจุบันของเข็ม

สภาพภมิูอากาศและภมิูประเทศมีผลต่อวฒันธรรมในพื�นที�เหล่านั�น

เรียนรู้วฒันธรรมในอดีตและปัจจุบนัของเมืองนี�ผา่นการทาํงานและพกัผอ่น

ส่วนชายฝั�งทะเลของเมืองชินออนเซ็นนั�น 

ตั�งแต่สมยัเอโดะตอนปลายมีอุตสาหกรรมผลิตเขม็

และลวดอนัรุ่งเรืองที�รู้จกักนัในนาม "ฮามาซากะ มิซูยะฮาริ"

JICO (สมาคมอุตสาหกรรมผลิตอญัมณี) 

ก่อตั�งโรงงานผลิตเขม็ในปี ค.ศ. 1873

นอกจากนี�ยงันาํเทคโนโลยมีาผลิตเขม็เหลก็สาํหรับเครื�องเล่น

แผน่เสียง จนพฒันาต่อไปในผลิตภณัฑอื์�นๆ 

อยา่งเช่นเขม็เครื�องเล่นแผน่เสียงจากอญัมณีหรืออุปกรณ์ที�ทาํจาก

เพชรต่างๆ

เทคโนโลยกีารเคลือบเพชรบนแกนเหลก็แสตนเลสดว้ย

วธีิอิเลก็โตรดิโพซิชนันั�น ถือเป็นชั�นนาํของญี�ปุ่น

ช่างฝีมือผลิตเขม็เครื�องเล่นแผน่เสียงรูปแบบต่างๆ

กวา่สองพนัชนิดดว้ยมือ ปัจจุบนัส่งออกกวา่ 100 ประเทศ

เป็นที�ขาดไม่ไดข้องผูที้�นิยมเครื�องเล่นแผน่เสียงทั�งในประเทศและ

ต่างประเทศ

ฤดูหนาว

ศิลปะการแสดงพื้นบาน

เมืองชินออนเซ็นรวมถึงภมิูภาคทาจิมะเป็นเขตที�มีหิมะ

ตกหนกั มีลานสกีกวา่ 10 แห่ง 

เป็นเหมือนสวรรคข์องผูชื้�นชอบกิจกรรมหิมะ

หนึ�งในนั�นคือสวนสาธารณะทุ่งหญา้ทาจิมะ 

ที�สามารถเพลิดเพลินไปกบัการเล่นสกีหรือเลื�อน

และเนื�องจากเป็นทุ่งหิมะขนาดใหญ่ 

ยงัสามารถสนุกกบัครอบครัวในการสร้างตุก๊ตาหรือ

การขวา้งหิมะต่อสูก้นั

เมืองแห่งนี� มี “ยตูนั” และ “ฮามะจงั” 

เป็นมาสคอตของเมือง

แสดงถึงไข่อะรายแุละหวัไชเทา้ฮามะที�เป็น

ของขึ�นชื�อประจาํภมิูภาค 

มีบทบาทประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่างๆของ

ภมิูภาคนี�

ในภมิูภาคนี� มีศิลปะพื�นบา้นอยา่ง 

"คิรินจิชิไม" (เชิดสิงโต) หรือ 

"ซานซาคะโอโดริ" 

ที�สืบทอดมาจากอดีต

ณ เมืองยมููระออนเซ็น จะจดัการแข่งขนั “เล่นซ่อนหาระดบัประเทศ” 

ขึ�นในเดือนมิถุนายนของทุกปี

เป็นกิจกรรมที�จดัขึ�นโดยประยกุตจ์ากการละเล่นพื�นบา้น "เล่นซ่อนหา" ของเดก็ในประเทศญี�ปุ่น

ผูเ้ขา้ร่วมสามารถร่วมสนุกกบัเกมต่างๆและการแต่งกายคลา้ยกนักบัวนัฮาโลวนี

สถานที�ผลิตเขม็เครื�องเล่นแผน่เสียง 

ตั�งแต่การผลิตจนถึงการตรวจสอบลว้นใชเ้พียงมือ

ผลิตทีละเล่มอยา่งประณีต

April

May

June

July

August

September

November

กิจกรรมตามฤดูกาล

เทศกาลตกปลาหมึกหิ�งหอ้ยที�เมืองท่าฮามาซากะ

การแข่งขนัมาราธอน คิรินจิชิ

เทศกาลไฟของยมููระ

ทาจิมะ "เทศกาลววั"

เมืองท่าฮามาซากะ เทศกาลปู

เมืองท่าฮามาซากะ เทศกาลฤดูร้อน การแข่งขนัดอกไมไ้ฟ 

เทศกาลขอบคุณววัทาจิมะ "โทโรเอมากิ"

เทศกาลบ่อนํ�าร้อนยมููระ (เล่นชกัเยอ่เชือกขนาดยกัษ)์ 

การแข่งขนัเล่นซ่อนหาระดบัประเทศ

สวนสาธารณะทุงหญาทาจิมะ

11 12

วัฒนธรรมวัฒนธรรม








