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ชินออนเซ็น

เมืองชินออนเซ็น
เมืองบ่อนํ�าร้อนที�เป็ นที�รู้จกั ตั�งแต่สมัยเฮอันและยังเป็ น
เมืองท่าที�อุดมสมบูรณ์ดว้ ยอาหารทะเลหลากหลายชนิด
เมืองชินออนเซ็นเป็ นสถานที�ท่องเที�ยวที�ต� งั อยูใ่ นภูมิภาคซันอิน
ที�มีคุณลักษณะสองแบบที�แตกต่าง
เมืองแห่งบ่อนํ�าร้อนที�แสนโรแมนติก
ล้อมรอบด้วยทะเลสวยและภูเขาเขียวขจี
ขอเชิญสัมผัสประสบการณ์แหล่งบ่อนํ�าร้อนที�มีอยูม่ ากมายในภูมิภาคคินคิ
อยูไ่ ม่ไกลจากเมืองหลวงเก่าของญี�ปุ่น
"เกียวโต" และคิโนซากิ

สิงโตคิริน

การเชิดสิ งโต คือพิธีกรรมตามเทศกาลเพื�อที�จะขับไล่ส�ิ งชัว� ร้ายและโรคระบาด
ในเมืองชินออนเซ็นมีตาํ นานเล่าว่าจุดเด่นของการเชิดสิ งโตคือสัตว์ศกั ดิ�สิทธิ�ในตํานาน
"คิริน" จากประเทศจีนที�เรี ยกว่า "สิ งโตคิริน"
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ออนเซ็น

บอนํ้ารอน

ไอนํ้ารอนที่ลอยละลองเหนือนํ้ารอนอันลนเออ
ภายใต้ชื�อ “ออนเซ็น” ณ เมืองแห่งนี�มีพ�ืนที�บ่อนํ�าร้อน
3 แห่ง คือ บ่อนํ�าร้อนฮามาซากะ, บ่อนํ�าร้อนยูมูระ
และบ่อนํ�าร้อนชิจิกามะ ซึ�งมัน� ใจได้เลยว่า
พวกท่านจะได้สมั ผัสความเพลิดเพลิน
จากบ่อนํ�าร้อนเหล่านั�น

อะรายุ

บ่อนํ�าร้อนยูมูระเป็ นบ่อนํ�าร้อนโบราณมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี
ตํานานท้องถิ�นกล่าวว่า ถูกค้นพบในปี ค.ศ 848 โดยผูน้ าํ พระสงฆ์ผนู ้ าํ นิกายเทนไดที� 3
จิกากุ ไดชิ อะรายุ คือต้นนํ�าของบ่อนํ�าร้อนยูมูระ มีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียส
ถือว่าเป็ นอันดับหนึ�งของบ่อนํ�าร้อนที�ร้อนที�สุดของญี�ปุ่น และยังไหลออกมาถึง 470
ลิตรต่อนาที นอกจากนี�แล้ว เมื�อรวมกับจุดต้นนํ�าโดยรอบกว่า 60 จุด
นํ�าจะไหลออกมามากกว่า 2,300 ลิตรต่อนาที� ซึ�งไม่เพียงแต่ใช้ในทีพ� กั สําหรับนักท่องเทีย� วแต่
ยังเพียงพอสําหรับการใช้ในวิถีชีวติ ของชาวบ้านที�อาศัยโดยรอบด้วย
พวกท่านสามารถสัมผัสกับวิถีชีวติ โดยนําไข่ไปต้มในอะรายุ หรื อตาม
“บ่อนํ�าร้อนสําหรับแช่เท้า” ริ มแม่น� าํ ฮารุ กิได้
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อะโอะโนะโดมอน
(ชิตะอะระโดมอน)

ซันอินไคกัน แผนดิน
อุทยานธรณี โลก
ยูเนสโก

อน
จากหินตะก
ปากถ�าํ ที�เกิด าดความกวา้ ง
น
ข
ฟ
ภเู ขาไ
8 เมตร
4 เมตร สูง โนโคกิริ
ม
ล
ห
แ
ใน
อยภู่ าย
มิซาคิ

ปาบีช ภูเขาโอกิโนะเซน

นํ้าตกซารุโบะ

ที่ราบสูง อุเอยามะ โคเกน
หนึ�งในสามร้อยภูเขาที�มีชื�อเสี ยงของญี�ปุ่น
(ระดับความสูง 1,310 เมตร)
บริ เวณเชิงเขาแห่งนี�จะมีที�ราบสูง อุเอยามะ โคเกน
รอบๆบริ เวณที�ราบสูงมีทุ่งหญ้าสี เงินและป่ าบีช
ที�สามารถเพลิดเพลินกับการเดินป่ าได้

อาซาบิโดมอน (ประตูอาซาบิโด)
อุทยานธรณี คือสวนธรรมชาติที�มีคุณค่าความสําคัญเป็ นพิเศษทางวิทยาศาสตร์หรื อมรดกทางธรณี วทิ ยาที�
ความสวยงาม มีวตั ถุประสงค์ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ มรดกทางธรณี วทิ ยาผ่านการ
ท่องเที�ยวเชิงธรณี วทิ ยา เพื�อกระตุน้ ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชนท้องถิ�น

อุทยานธรณี ซนั อินไคกัน เป็ นอุทยานธรณี โลก
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ชิชิโนะกุจิ (ปากราชสีห)
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เนื้อทาจิมะ

แบรนด์ระดับโลกอย่าง "เนื�อโกเบ" ล้วนแต่มาจากวัวทาจิมะ
โดยทั�งหมดเป็ นวัวทาจิมะพันธุ์แท้สายเลือดบริ สุทธิ�
มากกว่า 700 ปี ที�มีเอกสารบันทึกไว้เรื� องคุณภาพที�ยอดเยีย� มนั�น
เป็ นที�รู้จกั กันเป็ นเวลานาน
บ้านเกิดของเหล่าวัวทาจิมะคือบริ เวณรอบๆ ของภูมิภาคแห่งนี�
วัวทาจิมะมี "เนื�อลายหิ นอ่อน"
ที�รสชาติของเนื�อและกลิ�นของไขมันกลมกลืนกันอย่างลงตัว
ทําให้เกิดรสชาติอนั ยอดเยีย� ม

อาหารญี
ป
่
น

ุ
อาหารญี่ปุน

องค์กรยูเนสโกให้ "อาหารญี�ปุ่น" เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที�จบั ต้องไม่ได้
เมืองชินออนเซ็นมีขมุ ทรัพย์ของวัตถุดิบในอาหารญี�ปุ่นมากมาย
สามารถลิ�มรสได้ตามโรงแรม
ที�พกั นักท่องเที�ยวและร้านอาหารภายในเมืองล้วนใช้วตั ถุดิบเหล่านั�นในการปรุ งอาหาร
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ปูมัตสึบะ

ปูมตั สึ บะ (ปูหิมะตัวผู)้ ได้รับการยกย่องว่าเป็ น "กษัตริ ยข์ องรสชาติแห่งฤดูหนาว"
เมืองชินออนเซ็นเป็ นแหล่งจับปูช� นั นําของญี�ปุ่น ตัวเมียจะเรี ยกว่า (ปูเซโกะ) มีขนาดเล็กกว่าตัวผู ้
แต่รสชาติกย็ งั คงอัดแน่นด้วยความอร่ อย
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ชิดะเระซากุระ ที่อันไทอิจิ

ศาลเจาและวัด

ศาลเจาและวัด

เพื�อเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์วฒั นธรรมและจิตวิญญาณของญี�ปุ่น ขอแนะนําให้ไปเยือนศาลเจ้าหรื อวัด
เมืองชินออนเซ็นมีวดั ที�ประดิษฐานพระพุทธรู ปอันมีค่า และศาลเจ้าที�มีการแสดงคิรินจิชิไม (เชิดสิ งโต)
เพื�อสักการะแก่เทพของศาลเจ้า

อันไทอิจิ

เนรุเกะมูโฮ

เมืองชินออนเซ็นมีวดั นิกายเซโตเซนชื�อ "อันไทอิจิ” เป็ นสถานที�สาํ หรับฝึ กปฎิบตั ิตนตามคําสอนของโดเกนเซนจิ
ผูป้ ฏิบตั ิท� งั ชาวญี�ปุ่นและชาวต่างชาติจะทํางานหนักเช่นเดียวกัน พร้อมกับฝึ กฝนตนเอง โดยใช้ชาเซ็น
(การนัง� สมาธิ) เป็ นหัวใจหลักในการฝึ กปฎิบตั ิตน
เนรุ เกะมูโฮ เป็ นเจ้าอาวาสรุ่ นที� 9 ของอันไทอิจิ
เกิดเมื�อปี ค.ศ. 1968 ที�ประเทศเยอรมัน ตอนสมัยมัธยมได้รู้จกั การชาเซ็น
และกลายเป็ นแรงบันดาลใจให้อยากเป็ นพระสงฆ์นิกายเซโตเซน
ศึกษาวิชาปรัชญาและญี�ปุ่นในมหาวิทยาลัย และได้ศึกษาต่อที�ประเทศญี�ปุ่น
นอกจากจะฝึ กปฎิบตั ิตนทั�งที�อนั ไทอิจิแล้ว ยังได้ไปฝึ กที�วดั ในเกียวโตและฟุกอุ ิ
ออกจากอันไทอิจิ เมื�อตอนอายุได้ 33 ปี เพื�อที�จะเปิ ดสถานที�สาํ หรับฝึ กปฎิบตั ิตนของตนเอง แต่ 6 เดือนต่อมา
อาจารย์ของเขาได้เสี ยชีวติ จึงกลับไปยังอันไทอิจิอีกครั�ง
ปั จจุบนั ใช้เวลาไปกับการสอนผูเ้ ลื�อมใสทั�งในประเทศและต่างประเทศ การบรรยายและงานเขียนต่างๆ
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เทศกาลคาวะซู โซ
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อดีตและปจจุบันของเข็ม
ส่ วนชายฝั�งทะเลของเมืองชินออนเซ็นนั�น
ตั�งแต่สมัยเอโดะตอนปลายมีอุตสาหกรรมผลิตเข็ม
และลวดอันรุ่ งเรื องที�รู้จกั กันในนาม "ฮามาซากะ มิซูยะฮาริ "
JICO (สมาคมอุตสาหกรรมผลิตอัญมณี )
ก่อตั�งโรงงานผลิตเข็มในปี ค.ศ. 1873
นอกจากนี�ยงั นําเทคโนโลยีมาผลิตเข็มเหล็กสําหรับเครื� องเล่น
แผ่นเสี ยง จนพัฒนาต่อไปในผลิตภัณฑ์อื�นๆ
อย่างเช่นเข็มเครื� องเล่นแผ่นเสี ยงจากอัญมณี หรื ออุปกรณ์ที�ทาํ จาก
เพชรต่างๆ
เทคโนโลยีการเคลือบเพชรบนแกนเหล็กแสตนเลสด้วย
วิธีอิเล็กโตรดิโพซิชนั นั�น ถือเป็ นชั�นนําของญี�ปุ่น
ช่างฝี มือผลิตเข็มเครื� องเล่นแผ่นเสี ยงรู ปแบบต่างๆ
กว่าสองพันชนิดด้วยมือ ปัจจุบนั ส่ งออกกว่า 100 ประเทศ
เป็ นที�ขาดไม่ได้ของผูท้ ี�นิยมเครื� องเล่นแผ่นเสี ยงทั�งในประเทศและ
ต่างประเทศ

วั
ฒ
นธรรม
วัฒนธรรม

ฤดูหนาว
เมืองชินออนเซ็นรวมถึงภูมิภาคทาจิมะเป็ นเขตที�มีหิมะ
ตกหนัก มีลานสกีกว่า 10 แห่ง
เป็ นเหมือนสวรรค์ของผูช้ ื�นชอบกิจกรรมหิ มะ
หนึ�งในนั�นคือสวนสาธารณะทุ่งหญ้าทาจิมะ
ที�สามารถเพลิดเพลินไปกับการเล่นสกีหรื อเลื�อน
และเนื�องจากเป็ นทุ่งหิ มะขนาดใหญ่
ยังสามารถสนุกกับครอบครัวในการสร้างตุก๊ ตาหรื อ
การขว้างหิ มะต่อสูก้ นั

สวนสาธารณะทุงหญาทาจิมะ

สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศมีผลต่อวัฒนธรรมในพื�นที�เหล่านั�น
เรี ยนรู ้วฒั นธรรมในอดีตและปั จจุบนั ของเมืองนี�ผา่ นการทํางานและพักผ่อน

กิจกรรมตามฤดูกาล
April

เทศกาลตกปลาหมึกหิ� งห้อยที�เมืองท่าฮามาซากะ

May

การแข่งขันมาราธอน คิรินจิชิ
เทศกาลบ่อนํ�าร้อนยูมูระ (เล่นชักเย่อเชือกขนาดยักษ์)
การแข่งขันเล่นซ่อนหาระดับประเทศ

June
July
August
สถานที�ผลิตเข็มเครื� องเล่นแผ่นเสี ยง
ตั�งแต่การผลิตจนถึงการตรวจสอบล้วนใช้เพียงมือ
ผลิตทีละเล่มอย่างประณี ต

เมืองท่าฮามาซากะ เทศกาลฤดูร้อน การแข่งขันดอกไม้ไฟ
เทศกาลขอบคุณวัวทาจิมะ "โทโรเอมากิ"
เทศกาลไฟของยูมูระ

September ทาจิมะ "เทศกาลวัว"
November เมืองท่าฮามาซากะ เทศกาลปู

ศิลปะการแสดงพื้นบาน
ในภูมิภาคนี�มีศิลปะพื�นบ้านอย่าง
"คิรินจิชิไม" (เชิดสิ งโต) หรื อ
"ซานซาคะโอโดริ "
ที�สืบทอดมาจากอดีต
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ณ เมืองยูมูระออนเซ็น จะจัดการแข่งขัน “เล่นซ่อนหาระดับประเทศ”
ขึ�นในเดือนมิถุนายนของทุกปี
เป็ นกิจกรรมที�จดั ขึ�นโดยประยุกต์จากการละเล่นพื�นบ้าน "เล่นซ่อนหา" ของเด็กในประเทศญี�ปุ่น
ผูเ้ ข้าร่ วมสามารถร่ วมสนุกกับเกมต่างๆและการแต่งกายคล้ายกันกับวันฮาโลวีน

วัฒนธรรมแบบใหม

“ตุกตาสัญลักษณ”

เมืองแห่งนี�มี “ยูตนั ” และ “ฮามะจัง”
เป็ นมาสคอตของเมือง
แสดงถึงไข่อะรายุและหัวไชเท้าฮามะที�เป็ น
ของขึ�นชื�อประจําภูมิภาค
มีบทบาทประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ
ภูมิภาคนี�
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