
การท�องเที่ยวที่พิเศษสุด จ.อิวาเตะ
หนังสือแนะนำการท�องเที่ยวอิเล็คทรอนิคส� ของ ฮิระอิซูมิ ฮานามากิ โทโนะ

วัฒนธรรมที่รุ�งโรจน�ของญี่ปุ่นในอดีต
เที่ยวมรดกโลกฮิระอิซูมิ

แนะนำบริเวณฮิระอิซูมิ
หนังสือแนะนำการท�องเที่ยวอิเล็คทรอนิคส�

เปิดภาพเคลื่อนไหวซ้ำ

เสน�ห�ของฮิระอิซูมิ

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ�านและความลี้ลับของธรรมชาติ
ไปเมืองออนเซน "ฮานามากิ"

แนะนำบริเวณฮานามากิิ
หนังสือแนะนำการท�องเที่ยวอิเล็คทรอนิคส�

เปิดภาพเคลื่อนไหวซ้ำ

เสน�ห�ของฮานามากิิ

"เรื่องเล�าพื้นบ�านของโทโนะ" กับเรื่องผีของท�องถิ่น
พบกับวิวทิวทัศน�แบบญี่ปุ่นแท�

แนะนำบริเวณโทโนะ
หนังสือแนะนำการท�องเที่ยวอิเล็คทรอนิคส�

เปิดภาพเคลื่อนไหวซ้ำ

เสน�ห�ของโทโนะ



ศตวรรษที่ 12 โอชูฮิระอิซูมิถูกเรียกว�า "มิจิโนะโอคุ" ซึ่งตั้งอยู�ห�างไกลจาก 
เกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น แต�ฮิระอิซูมิมีความเป็นเอกเทศ และมีความ
เจริญรุ�งเรืองมาก ช�วงนั้นเกิดสงครามภายในประเทศทำให�มีผู�คนมากมายเสีย
ชีวิตในสงคราม ผู�คนต�องการโลกที่มีแต�สันติ สงบสุข จึงได�มีการสร�างวัด 
สวนต�างๆ ขึ้นตามแนวคิดนี้ ซึ่งซากโบราณต�างๆ ยังเหลือให�เห็นถึงในปัจจุบัน  
ลองมาค�นหาญี่ปุ่นในอีกรูปแบบ ที่ฮิระอิซูมิดูค�ะ

ค�นหาญี่ปุ่นในแบบของคุณเอง



ฤดูใบไม�ผลิโลกหิมะของจ.อิวาเตะจะถูกแต�งแต�มไปด�วยสีชมพูของซากุระ 
ความเขียวขจีของพื้นที่ที่กว�างใหญ� สายลมเย็นๆที่พัดพา ทำให�สงบ
สีสันของต�นไม�ต�าง ๆ ถูกย�อมไปด�วยสีเหลือง สีแดง ในฤดูใบไม�ร�วง
ฤดูหนาวที่หิมะขาวไปหมดราวกับเป็นโลกสีเงิน
จ.อิวาเตะมีความแตกต�างของทั้งสี่ฤดูอย�างชัดเจน ทำให�อาหาร และการใช�
ชีวิตของผู�คนก็เปลี่ยนแปลงตามฤดู คุณอยากลองไปเที่ยวฤดูไหนดีคะ

พบกับฤดูทั้งสี่ฤดูของอิวาเตะ



มีงานเทศกาลพื้นบ�าน ศิลปวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น มีงานฝีมือที่ใช�วัตถุดิบในท�องถิ่น 
มีภาษาพื้นเมือง มีประเพณีที่สืบทอดมาแต�โบราณ มีบ�านแบบโบราณ และมีให�
ทัศนศึกษาลองใช�ชีวิตในชนบทดูได� ทำให�สามารถรู�สึกได�ถึงข�อดีของการใช�ชีวิต
แบบญี่ปุ่นโบราณ นี่ก็เป็นเสน�ห�อีกอย�างหนึ่งของการเที่ยวอิวาเตะ และการได�พบกับ
คนอิวาเตะ ที่อัศยาศัยดี เอาจริงเอาจัง และให�การต�อนรับผู�มาเยือนอย�างเต็มที่นั้น 
ยิ่งช�วยทำให�เป็นการท�องเที่ยวที่น�าจดจำ

ที่นี่มีความเป็นญี่ปุ่นอย�างแท�จริง



จ.อิวาเตะนั้น มีออนเซนมากมาย และในนั้นหลายๆ ที่ก็มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น 
ในอดีตออนเซนได�ถูกใช�เพื่อรักษาโรคและทำให�ร�างกายแข็งแรง จนมาถึง
ปัจจุบันได�กลายมาเป็นจุดท�องเที่ยวที่ได�รับความนิยมเป็นอย�างมาก ในการ
ท�องเที่ยวนั้น จะขาดอาหารอร�อยๆ ไปไม�ได�เลย ที่จ.อิวาเตะนั้น อุดมสมบูรณ�ไป
ด�วยวัตถุดิบต�างๆ ซึ่งได�ผ�านการปรุงโดยเชฟฝีมือดี ที่จะทำให�ประทับใจ อยาก
ให�มาปลดปล�อยจิตใจให�ได�ผ�อนคลายไปกับธรรมชาติที่งดงาม

ทำความรู�จักด�วยความสัมผัสทั้งห�ากับเสน�ห�ของอิวาเตะ



วัฒนธรรมที่รุ�งโรจน�ชองญี่ปุ่นในอดีต
ท�องเที่ยว มรดกโลก "ฮิระอิซูมิ"

ฮิระอิซูมิ

เป็นวัดของพุทธศาสนา ที่รุ�นแรกของฟูจิวาระโนะคิโยฮิระ
ได�สร�างขึ้นที่ฮิระอิซูมิเป็นแห�งแรก "คนจิคิโด" ตกแต�งด�วย
ทองคำเปลว และประดับประดาด�วยเปลือกหอย โดยคนจิคิ
โดนั้นเป็นสัญญาลักษณ�ของวัฒนธรรมของฮิระอิซูมิที่สร�าง
เพื่ออธิษฐานให�โลกวุ�นวายนั้นมีแต�ความสุข สงบ และสันติ

จูซนจิ (คนจิคิโด)
มรดกโลก

ภาพเคลื่อนไหว



สวนสุขาวดีและประเพณีที่สืบทอดมาแต�โบราณของฮิระอิซูมิ
มรดกโลก

ในสมัยของตระกูลฟูจิวาเระ ได�มีการสร�างให�วัดของพุทธ
ศาสนางดงามโดดเด�น เป็นอันดับต�นๆของญี่ปุ่น และ
สร�างสวนสุขาวดี ที่มีการก�อสร�างโดย จำลองทัศนียภาพ
ของธรรมชาติจริงๆ เช�นทะเล ภูเขา แม�น้ำ ก็ยังคงเหลือ
อยู�จนถึงปัจจุบัน

ฮิระอิซูมิ โมซือจิ (สวนสุขาวดี)

โมซือจิเคียกุซุยโนะเอน
(ในวันอาทิตย�ที่ 4 ของเดือนพฤษภาคมของทุกปี)

มีการแสดง สายน้ำไหล ที่สวนสุขาวดี โดยมีการละเล�น
ของสมัยเฮอัน โดยมีผู�คนแต�งตัวแบบคนสมัยนั้น และ
ร�องเพลง อ�านบทกลอนให�ได�ชม

ภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหว

รำเอนเนน
(งานเทศกาลกลางคืนโมซือจินิจูนิ /วันที่ 20 มค.)

เป็นการแสดงที่เริ่มมีตั้งแต�เริ่มมีวัดโมซือจิ และสืบเนือง
มาจนถึงปัจจุบันกว�า 800 ปี เป็นการร�ายรำเพื่อขอให�
สุขภาพแข็งแรง อายุยืน



มรดกโลก มรดกโลก

อยู�ตรงกลางระหว�างจูซนจิและโมซือจิ เป็นเขาที่มีรูปร�างคล�าย
กับปิรามิด ถือได�ว�าเป็นสัญญาลักษณ�ของการสร�างแบบเมือง
ฮิระอิซูมิ

เขาคิงเคซัง

สถานที่ สิ่งก�อสร�างทรัพย�สิน และสิ่งที่เกี่ยวข�อง กับมรดกโลกฮิระอิซูมิโดยทั่วไป

ภาพเคลื่อนไหว

ฮิระอิซูมิ

เป็นศาลาที่ถูกสร�างคล�ายกับศาลาของเบียวโดอินที่เกียวโต 
ที่มีอยู�เหรียญ 10 เยน สร�างขึ้นโดยรุ�นที่ 3 ฟูจิวาระโนะฮิเดะฮิระ 
คงเหลืออยู�เพียงซากของเสาหินฐานราก และส�วนของสวน

ซากโบราณมุเรียวโคอิน
มรดกโลก

เป็นวัดที่ถูกสร�างขึ้นในสมัยที่ตระกูลฟูจิวาระ รุ�งเรืองมาก จะเห็น
ได�ว�าสวนนั้นมีลักษณะเป็นสวนสุขาวดี และเคยถูกใช�เป็นสวน
สาธารณะของเมือง

ซากโบราณคันจิไซโออิน

ทัคโคคุโนะอิวายะบิมงโด
เป็นวัดที่เก�าแก�กว�าสมัยของตระกูลฟูจิวาระ มีอายุถึง 
1200 ปี มีศาลาของวัดที่สร�างตรงผาหิน และสลักที่ผาหิน
เป็นรูปพระพุทธรูปขนาดใหญ�

ศูนย�วัฒนธรรมมรดกโลกฮิระอิซูมิ
เป็นที่รวบรวมจัดแสดงของที่ได�ขุดค�นพบ จากซากโบราณ
ต�างๆ ของฮิระอิซูมิ และเป็นที่จัดแสดงอธิบายถึงประวัติ
ความเป็นมาของมรดกโลกฮิระอิซูมิ



ฮิระอิซูมิ มีร�านอาหารฮิระอิซูมิที่อยู�ตรงข�างๆ กับจูซนจิ มีมุมขายของ
ฝากที่ยกเว�นภาษีไว�คอยบริการ มีจำหน�ายทั้งอาหารและเครื่องดื่ม
ครบครันสำหรับนักท�องเที่ยวกลุ�มใหญ�ๆ มีศิลปหัตถกรรมพื้นบ�าน จาน 
ถ�วยของเครื่องเคลือบฮิเดะฮิระอุรุชิ และเครื่องเหล็กนัมบุ และเบล็ดเตล็ด
อื่นๆ ขนมที่มีทองคำเปลวผสมด�วย ก็เป็นของฝากที่ได�รับความนิยม

ทานอาหาร ซื้อของฝาก ได�สะดวกที่ "ร�านอาหารฮิระอิซูมิ"

งานเทศกาลกับฤดูกาลทั้งสี่ฤดูของฮิระอิซูมิ

ฮิระอิซูมิ

จัดขึ้นทุกปีในช�วงฤดูใบไม�ผลิ (วันที่ 1 
ถึง 5 พ.ค.) และช�วงฤดูใบไม�ร�วง (วันที่ 
1 ถึง 3 พ.ย.) ช�วงฤดูใบไม�ผลิจะมีการ
แสดงประวัติศาสตร�ของฮิระอิซูมิ เป็นอี
เว�นต�ใหญ�ที่สามารถชมการแสดง"ตอน
กองทัพมิยาโมโต�โนะโยชิสึเนะลงไป
ทางตะวันออก"ได�

เทศกาลฟูจิวาระ

ภาพเคลื่อนไหว

ดอกบัวจูซนจิ
เป็นดอกบัวที่พบที่คนจิคิโด เป็นพันธุ�ที่มีมาแต� 800 ปีก�อน 
ที่ยังบานให�ชมอยู�

งานเทศกาลโมซือจิอายะเมะ
(วันที่ 20 มิย. ถึง วันที่ 10 กค.)

จัดขึ้นที่สวนอายาเมะในสวนสุขาวดี วัดโมซือจิ ช�วงเริ่ม
ต�นของฤดูใบไม�ผลิ

งานเทศกาลกลางคืนโมซือจินิจูนิ
(วันที่ 20) 

เป็นการขอพรสำหรับฤดูใบไม�ผลิที่กำลังมาเยือน 
โดยมีผู�คนเดินถือคบไฟไม้ไผ�ค�อยๆ เดินไปวัด และ
ยังมีการแสดง "รำเอนเนน"

ฮิระอิซูมิมิซุคาเคะมิโกชิ
(สาดน้ำขบวนแห�ศาลเจ�า)

เป็นการแห�ศาลเจ�าไปตามท�องถนน และสาดน้ำ
บริสุทธิ์ จะมีการเดินขบวนภายในเมืองฮิระอิซูมิ 
เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นช�วงกลางเดือนกค.

ซากุระ
ถนนที่เชื่อมต�อระหว�างจูซนจิและโมซือจิ
นั้นมีซากุระปลูกเรียงราย ต�อนรับการมา
เยือนของฤดูใบไม�ผลิ

วิวทิวทัศน�ช�วงใบไม�เปลี่ยนสี
ช�วงกลางเดือนตค.เป็นต�นไป ต�นไม�
ต�างๆ ของวัดในฮิระอิซูมิจะเริ่มเปลี่ยน
สีให�ได�ชม

วิวทิวทัศน�ของฤดูหนาว
ฤดูหนาว จะมีหิมะเต็มไปหมด ทำให�
ทัศนียภาพต�างๆ แตกต�างไปจากฤดู
อื่นๆ อย�างสิ้นเชิง



อาหาร มีทั้งสีสัน และความสดใหม� เป็นประเพณีการต�อนรับของฮิระอิซูมิ
อาหารของฮิระอิซูมิ

อาหารโมจิ เป็นอาหารดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น 
ที่ฮิระอิซูมินิยมทานโมจิขนาดเล็ก รสต�างๆ

วัฒนธรรมการรับประทานโมจิ

ฮิระอิซูมิ
เป็นการรับประทานวังโกะโซบะในถ�วยเคลือบอุรุชิเล็กๆ 
ที่เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ�าน จะเติมกี่ถ�วยก็ได� 
โดยทานโซบะกับเทมปุระ เครื่องเคียงอื่นๆ เป็นต�น

การรับประทานวงัโกะโซบะแบบเติมไม�อั้น

เป็นเนื้อวัวชั้นเยี่ยม จากวัวที่เลี้ยงทางใต�ของจ.อิวาเตะ 
มีลักษณะพิเศษของเนื้อที่มีการแทรกตัวของเส�นไขมัน
ขนาดเล็กที่กำลังดี

เนื้อวัวอิวาเตะนัมกิว



ตุ�กตารูปพระโอจิโซซัง
(เครื่องเหล็กนัมบุ)

เครื่องเหล็กนัมบุ
แก�ว

ฝีมือของช�างชั้นเยี่ยม ที่คอยสนับสนุนความรุ�งเรืองของฮิระอิซูมิ
ศิลปหัตถกรรมของฮิระอิซูมิ

ลองวาดรูปดู
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ�านของฮิระอิซูมิ ลองประสบการณ�
ฮิเดะฮิระอุรุชิ สามารถลองเคลือบตะเกียบ และอื่นๆ 
ให�เป็นของที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกได�

ลองทำดูกันเถอะ

ภาพเคลื่อนไหว

เป็นที่นิยมตั้งแต�สมัยของฟูจิวาระรุ�นที่ 3 ฮิเดะฮิระ 
มีลักษณะเฉพาะเป็นภาชนะใส�อาหารที่เคลือบด�วยอุรุชิ 
ปิดด�วยทองคำเปลวเป็นรูปทรงเพชร

ฮิเดะฮิระอุรุชิ

ของฝากของฮิระอิซูมิ
เครื่องเหล็กนัมบุ และเครื่องแก�วต�างๆ เป็น
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ�านของอิวาเตะ ที่เป็น
ของที่ดูเป็นญี่ปุ่นแท�ๆ แนะนำให�เก็บไว�เป็น
ที่ระลึกของการท�องเที่ยว

ฮิระอิซูมิ


