
ทานของอรอยตางๆของทะกะยะมะ

ดู สัมผัส และซื้อผลิตภัณฑศิลปะหัตถกรรมที่มีมาแตโบราณ

ทำความรูจักกับเมด อิน ทะกะยะมะ สรางความทรงจำแสนพิเศษ

เมด อิน ทะกะยะมะ
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  ธรรมชาติและภูมิประเทศเมืองทะกะยะมะ

เมืองทะกะยะมะเปนเมืองในหุบเขาลอมรอบดวยภูเขามากมาย ทางทิศตะวันออกคือเทือกเขาแอลปญี่ปุนตอนเหนือ  

ชมวิวของภูเขาที่สวยงามเชนภูเขาอนทะเคะทางทิศใต  เนื่องจากภูมิอากาศของพื้นที่ที่ไมติดทะเล  

ทำใหความแตกตางระหวางอุณหภูมิตอนกลางวันกับกลางคืนและอุณหภูมิตอนฤดูรอนกับฤดูหนาวแตกตางกันมาก 

ฤดูหนาวหิมะลักษณะเหมือนแปงปลิวโปรยปราย บางครั้งอุณหภูมิลดลงถึงติดลบ 10องศาทำใหหนาวมาก 

ฤดูรอนแสงแดดจัดแตความชื้นต่ำทำใหรูสึกสบาย 

เปนเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศญี่ปุนและมีพื้นที่พอๆกับกรุงโตเกียว  แตมากกวา92.5%เปนปาไม  

กำหนดใหตนไมประจำเมืองคือ“ตนอิจิอิ“วัตถุดิบของงานแกะสลักอิจิอิอิโตหัตถกรรมพื้นบานของเมืองทะกะยะมะ 

ดอกไมประจำเมืองคือดอก”โคะบะโนะมิจึบะจึจึจิ” (ชื่อทางวิชาการ Rhododendron reticulatum  คลายตนเอนคา) 

เปนดอกไมสีแดงมวงบานตอนฤดูใบไมผลิ

  วัฒนธรรมและประวัติศาสตรเมืองทะกะยะมะ

ตั้งแตศตวรรษที1่6ถึง17คะเนะโมริสรางปราสาทและจัดระเบียบแผนผังสวนใจกลางเมือง ปลายศตวรรษที1่7
เมืองทะกะยะมะตกเปนเมืองภายใตการปกครองของระบอบโชกุน กลาวกันวาเนื่องจากเหตุผลคือ 

มีทรัพยากรปาไมที่อุดมสมบูรณและขุดแรทองคำ เงิน ทองแดงได ”ทะกะยะมะ จินยะ”  

คืออาคารที่สรางขึ้นพื่อใชเปนที่วาราชการของระบอบโชกุน เปนอาคารที่วาราชการเพียงแหงเดียวที่ยังหลงเหลืออยู   

ตั้งแตศตวรรษที1่8รถขบวนแหที่ใชในงาน“เทศกาลทะกะยะมะ”ก็เปนรถที่พอคาผูร่ำรวยทุมเทการตบแตงดวยรถ 

โลหะทองคำ และการแกะสลักที่วิจิตรตาจนเปนรถขบวนแหที่งดงามหรูหรา

   

  

ผลิตภัณฑทองถิ่นและหัตถกรรมพื้นบานเมืองทะกะยะมะ

 ผลิตภัณฑไม

ประมาณ1350ปกอน เหลาชางไมมากมายจากเขตฮิดะไปนาราเมืองหลวงเกา 

สรางวัดและอื่นๆทำใหมีชางผูชำนาญการแปรรูปไม

และงานไมเคลือบเงา เครื่องเขิน”ฮิดะชุนเค”ที่มีความเงาวามสวยงาม “งานแกะสลักอิจิอิอิโต”

แกะสลักดวยแนวคิดดานศิลปะตางๆ “เครื่องเรือนไมฮิดะ” เนนความงามของลายไมตามธรรมชาติ 

ผลิตภัณฑไมหลากหลายมีตั้งแตผลิตภัณฑในครัวเรือนจนถึงเครื่องเรือนที่ใชในชีวิตประจำวัน

 ผลิตภัณฑผา

“ผายอมฮิดะ”ที่ยอมดวยสีสรรสดใส  “สะชิโคะ”ผายอมดวยครามแลวใชดายปกลวดลายที่ปราณีต  “ซารุโบโบะ”

ที่มีตนกำเนิดจากมารดาที่ทำเครื่องรางดวยตนเองเพื่อหวังใหสุขภาพของบุตรแข็งแรง

  

  

เครื่องปนดินเผา

เครื่องปนดินเผาของเมืองทะกะยะมะเริ่มตั้งแตตอนศตวรรษที่ １７ 

เครื่องปนดินเผาที่ใชสีครามหรือสีแดงวาดลวดลายบนพื้นวัตถุดิบสีขาว  ถวยชา 

เครื่องปนดินเผาที่ใหความรูสึกอบอุน  ผลิตภัณทใหมๆที่เกิดจากแนวคิดสรางสรรค  

เชิญลองคนหาเครื่องปนดินเผาที่ทานชอบ

วัฒนธรรมอาหารเมืองทะกะยะมะ

อากาศที่เย็นจัดและพื้นที่ลอมรอบดวยภูเขา ทำใหเขตฮิดะปลูกผัก 

พืชตามธรรมชาติบนภูเขา ตนโซะบะ ผลไมและอื่นๆไดอรอย  เนื่องจาก

มีแหลงน้ำตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 

ทำใหปลูกขาวและผลิตเหลาก็อรอย  

และการหมักดองมิโซะและอื่นๆแพรหลาย จับปลาจากแมน้ำไดก็มาก  

เนื้อวัวฮิดะซึ่งนุมอรอยเปนวัวแบรนดที่ไดรับความนิยมสูง เชิญชิมอาหารพื้นบานซึ่งใชวัตถุดิบตามที่กลาวมาใหได 

ทั้งๆที่เปนเมืองในภูเขา แตก็มีซูชิซึ่งใชวัตถุดิบทองถิ่นหรืออาหารทะเลซึ่งสงตรงมาจากจังหวัดโทะยะมะที่อยูติดกัน 

อาหารโชจิน อาหารสุขภาพที่ไมใชเนื้อสัตวหรือเนื้อปลา 

ขอแนะนำบะหมี่จีนรสซอสถั่วเหลืองที่รูจักในนามทะกะยะมะ ราเมง  สมกับพื้นที่เขตหนาว 

จึงมีลักษณะพิเศษอีกอยางคืออาหารหลากหลายซึ่งปงยางจนหอมดวยเตาฮิดะหรือเตาผิงแบบญี่ปุน

สภาพภูมิประเทศที่หอมลอมดวยภูเขาของเขตฮิดะ 

ทรัพยากรปาไมที่อุดมสมบูรณกับแหลงน้ำสะอาดบริสุทธิ์ 　
ชางผูมีทักษะและความชำนาญสูงกอใหเกิดผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบานตางๆ  

และวัฒนธรรมอาหารซึ่งไดพัฒนามาอยางมีเอกลักษณ

ขอแนะนำภูมิหลังอันมีเสนหของ　Made in Takayama
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เครื่องรางดั้งเดิมเพื่อป้องกันความโชคร้าย ตุ๊กตาซารุโบโบะ ผ้าย้อม ฮิดะผ้าสีสรรสดใส

ซารุโบโบะ แปลว่า “ทารกลิง” ในภาษาท้องถ่ินของทะกะยะมะ เป็นเคร่ืองรางเพ่ือป้องกันความโชคร้ายและหรือเพ่ือหาคู่  เป็นของ
ท่ีระลึกท่ีมีช่ือเสียงอย่างหน่ึงในเขตน้ี

สีสรรสดใสท่ีเกิดจากอากาศหนาวจัดของเขตฮิดะ

แบบอย่างของซารุโบโบะน้ัน กล่าวว่ามาจากประเทศจีนเม่ือประมาณค.ศ.700 เหล่าชนช้ันสูงถือเป็นเคร่ืองรางเพ่ือขอให้

ปลอดภัยเวลาคลอด และความเช่ือท่ีแพร่หลายอย่างกว้างขวางว่าเพ่ือป้องกันความโชคร้าย จะแขวนตุ๊กตาลิงคุคุริซารุท่ีวัดโคชินโด  กล่าวกัน

ว่าซารุโบโบะคือ ”ตุ๊กตาท่ีกอดได้” ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีความเช่ือว่าแม่จะทำาเคร่ืองรางซารุโบโบะด้วยตนเองเพ่ือลูกจะได้

เติบโตแข็งแรง ปัจจุบันซารุโบโบะยังกลายเป็นเคร่ืองรางให้โชคเร่ืองความราบร่ืนในชีวิตคู่  ความปลอดภัยจากการคลอดบุตร หรือ

การหาคู่ด้วย ในเขตอ่ืนๆของประเทศญ่ีปุ่นความเช่ือเร่ืองน้ีหายไปแล้ว ปัจจุบันยังคงเหลือความเช่ือน้ีอยู่คือท่ีเขตฮิดะเท่าน้ัน

แต่เดิมตุ๊กตาซารุโบโบะทำาจากผ้าสีแดงท้ังตัว เพราะเช่ือว่าสีแดงจะป้องกันโรคระบาดได้ ปกติจะไม่วาดตาบนตุ๊กตาซารุโบโบะ 

แต่ปัจจุบันน้ี มีการวาดตาและมีการทำาตุ๊กตาซารุโบโบะด้วยผ้าสีสรรต่างๆ  จนกลายเป็นของท่ีระลึกท่ีมีช่ือเสียงของเขตฮิดะ

 

การย้อมผ้าสีขาวด้วยสีสรรท่ีสดใสต่างๆ เช่น แดง ฟ้า เหลือง เขียว  จะย้อมด้วยสีท่ีผสมน้ำาถ่ัวค้ัน หลังจากน้ันใช้น้ำาสะอาดจากธรรมชาติ ล้างแ

ป้งท่ีลงไว้ออก เม่ือตากสายลมเย็นแบบฤดูหนาวของเขตฮิดะ  สีสรรสดใสจะติดท่ีผ้าท่ีย้อม  สมัยก่อนใช้ตัดเป็นเส้ือผ้าใส่ในงานมงคลต่างๆ  ม

กีารผลิตสินค้าหลากหลาย  เช่น  เส้ือผ้า  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าร้ิวบังตาหน้าร้านค้า เป็นต้น 

ปัจจุบันเคร่ืองรางซารุโบโบะเป็นแคแร็กเตอร์ท่ีได้รับความนิยมมาก  มีตุ๊กตาฮาโหล คิตต้ีในสไตล์ซารุโบโบะ และ ตุ๊กตาเสริมดวง

ซารุโบโบะสีต่างๆ　ฮวงจุ้ยเช่ือว่าสีเหลืองเป็นสีเรียกทรัพย์สิน สีเงินเป็นสีขอความสามารถ เป็นต้น เคร่ืองรางซารุโบโบะ

หลากหลายแบบ กลายเป็นของท่ีระลึก เช่น ตุ๊กตากอด　 พวงกุญแจ  ท่ีห้อยโทรศัพท์มือถือ  เคร่ืองประดับเป็นต้น
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ไม้ท่ีนำามาแกะสลัก บางต้นมีอายุหลายร้อยปี ช่างจะนำาไม้มาตัดเป็นท่อน ตากแห้งท้ิงไว้ 4-5ปี เน้ือไม้จากขอบประมาณ　ซมเป็นสีขาว 

ขณะท่ีส่วนท่ีเหลือจนถึงแกนเป็นสีแดง  ความแตกต่างของเน้ือไม้แต่ละช้ันแยกเห็นได้อย่างชัดเจน ทำาให้ลักษณะเด่นของเน้ือไม้ถูกนำามาใช้

ในการสร้างผลงาน

ผ้าปักสะชิโคะลวดลายที่ทันสมัย ท่ีทันสมัย งานแกะสลักอิจิอิอิโต ลายไม้กับความเงาท่ีงดงาม

หัตกรรมงานผ้าซ่ึงปักด้วยความปราณีต ทนทานและงดงาม เสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายท่ีนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
 ผ้าปักท่ีสุภาพสตรีไม่ควรพลาด ด้วยทักษะช้ันสูงของช่างผู้เช่ี

ยวชาญ ทำาให้ได้ผลงานท่ีละเอียดอ่อนและแสดงความรู้สึกได้เป็นอย่างดีส
มกับเป็นศิลปะจากแดนแห่งภูเขาจะใช้ด้ายปักลวดลายบนผ้าท่ีย้อมด้วยคราม ผ้าปักสะชิโคะมีรากกำาเนิดจากการท่ีสมัยก่อนผู้หญิงในเขตฮิดะ จะใช้

ด้ายปักลวดลายตามท่ีตนเองชอบบนชุดกิโมโนซ่ึงทอและตัดเย็บด้วยตนเอง รอยปักทำาให้เกิดลวดลายต่างๆท่ีดูเรียบ

แต่น่ารัก ทำาให้เป็นผ้าปักยอดนิยมของสุภาพสตรี ผ้าปักสะชิโคะส่วนใหญ่ปักด้วยด้ายสีขาว แต่ปัจจุบันมีการใช้ด้าย

สีต่างๆปักทำาให้ดูสดใส ผลิตภัณฑ์จำาหน่าย เช่น ผ้าเช็ดอเนกประสงค์  ผ้าห่อของแบบญ่ีปุ่น ท่ีรองแก้ว กระเป๋าใส

ข่องแบบพกติดตัว เส้ือผ้า และอ่ืนๆ

วัตถุดิบคือต้นอิจิอิ งานแกะสลักโดยช่างผู้มีประสบการณ์และความชำานาญสูง ไม่ได้มีการลงสีใดๆ  ศิลปะการแกะสลักซ่ึงทำามากว่า 200ปี

แล้ว โดยเลือกลักษณะเด่นของต้นอิจิอิซ่ึงมีลายไม้ท่ีละเอียดและสีท่ีงดงามตามธรรมชาติ มีดแกะสลักท้ิงรอยบากไว้บนเน้ือไม้ทำาให้ได

ลั้กษณะเด่นคือมีท้ังความงดงามและความแข็งกระด้าง ผลงาน เช่น พระพุทธรูป ตุ๊กตาต้ังฉลองวันเด็กผู้หญิง สัตว์ต่างๆ  หน้ากาก มังกร 

สัตว์ในเทพนิยาย และ ส่ิงมงคลต่างๆ ท่ีชาวญ่ีปุ่นนับถือ เช่น เทพเจ้าแห่งโชคท้ังเจ็ด แมวกวัก เป็นต้น ไม่ใช่แต่เฉพาะงานศิลปะแบบด้ังเดิมเ

ท่าน้ัน ยังมีงานแกะสลักงานศิลปะออกแบบสมัยใหม่ซ่ึงมีเอกลักษณ์ด้วย งานแกะสลักอิจิอิอิโต ไม่ได้ผลิตแต่ของต้ังประดับราคาแพง ยังมี 

ท่ีห้อยโทรศัพท์มือถือ และของช้ินเล็กๆ (เนะจึเคะ)ขายในราคาย่อมเยาว์ด้วย
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ผลิตภัณท์เคร่ืองเขินเคลือบด้วยแล็กเกอร์โปร่งแสง 
ทำาให้ความงามของลายไม้ดูเด่นตามธรรมชาติ  
มีความเบาและทนทาน 
ได้รับการยกย่องเป็นศิลปหัตกรรมประจำาชาติ

เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน

ยามาดะยะค 

เม่ือ170ปีก่อน เมืองทะกะยะมะเชิญช่างผู้มีประสบการณ์และความชำานาญในการทำาเคร่ืองป้ันดินเผาจากเขตเซะโตะ, เขตคุดะนิ มาเพ่ือทำาการ

สร้างเตาเผาข้ึน เกิดการทำาเคร่ืองป้ันดินเผาโดยใช้วัตถุดิบคือหินเกาลินจากท้องถ่ิน มีการลงสีคราม (โซะเมซึเคะ) และเขียนลวดลายโดยสีแดง 

ผู้ผลิตสร้างผลิตภัณท์ท่ีมีความหรา เช่นวาดลายรูปคะระคุสะ(ไม้จำาพวกถ่ัว bur clover ) และลวดลายต้นทับทิม เป็นต้น หรือร้านค้าซ่ึงสร้าง 

ผลงานเป็นรูปดอกซากุระท่ีงดงาม  ร้านขายของท่ีระลืกในเมืองมะกะยะมะจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเคร่ืองป้ันดินเผาชิบุคุสะ เช่น จาน โถ 

ถ้วยชาม ถ้วยชาและถ้วยกาแฟ

พระเอ็นคู คือ พระท่ีเดินทางธุดงด์ไปท่ัวประเทศญ่ีปุ่นเม่ือ 400 ปีก่อน กล่าวว่าตลอดช่วงอายุ 63พรรษา พระเอ็นคูแกะสลักไม้เป็นเทพเจ้าและ

พระพุทธรูปถึง 120,000 ช้ิน พระเอ็นคูเดินทางมาท่ีเขตฮิดะหลายคร้ัง ได้แกะสลักเทพเจ้าและพระพุทธรูปมากมายระหว่างท่ีปฏิบัติธรรมบนเ

ขา  ความหยาบของรอยบากโดยใบมีดแกะสลักกับการแสดงอารมณ์แบบง่ายๆท่ีงานศิลปะ ทำาให้งานแกะสลักของพระเอ็นคูได้รับความนิยม

 จนมีช่างแกะสลักไม้จำานวนมาก แกะสลักตามงานศิลปะของพระเอ็นคู  จากเทคนิคการแกะสลักลักษณะพิเศษเช่นน้ัเรียกว่า  เทคนิคแกะสลักส

ไตล์พระเอ็นคู

เขตฮิดะซ่ึงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทำาให้เกิดหัตถกรรมพ้ืนบ้านด้านงานไม้ต้ังแต่ค.ศ.ท่ี16จนถึงปัจจุบัน วัตถุดิบคือต้นฮิโนะคิ ต้นสะวะระ 

สามารถชมนิทรรศการข้ันตอนการผลิตเคร่ืองเขินฮิดะชุนเคได้ท่ีพิพิธภัณฑ์ฮิดะทะกะยะมะชุนเค

เคร่ืองเขินของญ่ีป่นส่วนใหญ่เป็นสีดำา แต่เคร่ืองเขินฮิดะชุนเคจะทาภาชนะด้วยสีชาด แล้วทาน้ำามันเคลือบเงาโปร่งแสง ซ่ึงจะทำาให้สีชาดเงา

วามข้ึน และทำาให้ความงามของลายไม้ดูเด่นชัดเป็นสีอำาพันด้วยการออกแบบท่ีเรียบง่าย และดูแลรักษาง่าย ทนทาน  ย่ิงใช้ความเงาวามจะย่ิง

เพ่ิมข้ึน  จึงทำาให้เป็นท่ีนิยมท้ังการเป็นภาชนะหรือใช้เป็นเคร่ืองตกแต่งบ้าน

เขตฮิดะเป็นเขตท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ตามธรรมชาติ และยังมีช่างไม้ผู้มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญสูงด้านงานหัตถกรรม

พ้ืนบ้าน ซ่ึงในภาษาญ่ีปุ่นเรียกว่า “ทะคุมิ”มากมาย  ทำาให้การผลิตงานไม้เป็นหัตกรรมพ้ืนบ้านท่ีพบได้ท่ัวไปของเขตฮิดะ  การผลิตเคร่ืองเ

รือนต่างๆ  เร่ิมมาต้ังแต่เม่ือ 100 ปีก่อน รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นเคร่ืองเรือนสไตล์ต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศญ่ีปุ่นด้วยเทคนิ

คการดัดไม้ซ่ึงเป็นท่ียอมรับมาต้ังแต่สมัยก่อน ลักษณะเด่นอีกอย่างคือเน่ืองจากการมีเทคนิคการผลิตท่ีดีเย่ียม ทำาให้ได้เคร่ืองเรือนท่ีมีโครงสร้า

งทนทาน เคร่ืองเริอนฮิดะได้รับความนิยมจากการออกแบบท่ีเน้นความหรูหราและแสดงความงามของสีและลายของไม้เป็นอย่างดี   มีผลิตภัณท์

หลากหลาย เช่น เก้าอ้ีน่ังแสนสบาย โต๊ะทานข้าว โต๊ะทำางาน ตู้  เตียง และอ่ืน  ๆ มีผู้ผลิตและโชว์รูมหลายแห่งในเมือง ทะกะยะมะ

สีเคลือบชนิดพิเศษ(ใช้ทาท่ีเคร่ืองป้ันก่อนนำาไปเผา) เรียกว่าอิระบะยุ มีส่วนผสมของดินแดง  เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีใช้สีเคลือบพิเศษน้ีมีลักษณะ

พิเศษคือทำาให้ได้เคร่ืองป้ันดินเผาสีน้ำาตาลท่ีดูเหมือนสีเหลือง  ปัจจุบันสีเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีกำาลังได้รับความนิยมคือสีน้ำาเงินเข้ม(cobalt

 blue) สัมผัสแรกของภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผาอาจจะรู้สึกไม่เรียบแต่ย่ิงผ่านการใช้งานผิวของภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผาโคะอิโตะจะเรียบเนียน

ข้ึน  ผู้ผลิตได้สิทธิบัตรเร่ืองไวน์ คลูเลอร์ ซ่ึงไม่ต้องใช้น้ำาในการรักษาอุณภูมิของไวน์ให้เหมาะสมกับการด่ืม  เคร่ืองป้ันดินเผาแสนดีเวลาไม่ใช้

แช่ไวน์ ก็ใช้เป็นเคร่ืองประดับตกแต่งบ้านได้

แต่เดิมเคร่ืองป้ันดินเผาชิบุคุสะ และโคะอิโตะ ผลิตเพ่ือชนช้ันสูง แต่เคร่ืองป้ันดินเผายามาดะผลิตถ้วยชาม ครกบด เพ่ือประโยชน์ใช้สอยของเก

ษตรกรและผู้คนท่ัวไป และยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันน้ี  เคร่ืองป้ันดินเผายามาดะมีลักษณะ เรียบง่ายและการออกแบบไม่ซับซ้อน สีเคลือบ

ท่ีผลิตเองประกอบด้วยส่วนผสมหลักคือข้ีเถ้า และมีการทำาสีเคลือบชนิดต่างๆท่ีประกอบด้วยส่วนผสมแร่เหล็ก, แร่ซิลิเกต เป็นต้น ทำาให้ได้เค

ร่ืองป้ันดินเผาสีต่างๆ เช่น เทา ดำา เขียว และสีเหล็ก  ผลิตภัณฑ์ท่ีแนะนำา เช่น ถ้วยชา จอกเหล้าสาเก โดยเฉพาะถ้วยน้ำาจ้ิมหรือถ้วยเคร่ืองเคียง

ซ่ึงออกแบบเรียบง่ายเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีของเคร่ืองป้ันดินเผายามาดะ

-

มีท้ัง จานโบราณ ถ้วยชา ถ้วยกาแฟ งานเคร่ืองป้ันดินเผาตัวแทนของเมืองทะกะยะมะ พระพุทธรูปท่ีงดงามเรียบง่าย แกะสลักโดยพระธุดงค์ช่ือเอ็นคู

ทุกช้ินล้วนเป็นเคร่ืองเรือนท่ีน่าใช้ 
ด้วยความงามของลายไม้และความรู้สึกอบอุ่นของเคร่ืองเรือน 
ทำาให้ผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลายเม่ือได้ใช้ชีวิตกับ
เคร่ืองเรือนฮิดะ

เป็นท่ีนิยมของชาวเมืองทะกะยะมะ และ เป็นเคร่ือ
งป้ันดินเผาท่ีดูเรียบง่ายเหมาะกับการใ
ช้ในชิวิตประจำาวัน

ย่ิงใช้สีย่ิงสวย 
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีไว้ใช้ในโอกาสท่ัวไป 

ชิบุคุสะยะคิ 

เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีสง่างาม 
งานแกะสลักไม้สไตล์พระเอ็นคู

เป่ียมไปด้วยรอยย้ิมท่ีน่าพิศวง 

เครื่องเขินฮิดะซุนเด

ผลิตภัณท์เคร่ืองเขินท่ีเบาและงดงาม 

เฟอร์นิเจอร์(เครื่องเรือน)ฮิดะความสะดวกสบายในการ

ใช้สอยและความสวยงาม

ภาชนะแบบญ่ีปุ่นท่ีใช้ใส่อาหารหรือขนม　ทำาเป็นกล่องพร้อมฝาปิดหรือแบบมีท่ีห้ิว เพ่ิมความงดงามและความน่าทานของอาหารและขนม

ในยามรับประทาน จำาหน่ายเป็นชุดพร้อมตะเกียบ  ผลิตภัณฑ์งานไม้เคลือบเงาฮิดะชุนเคก็มีงานออกแบบท่ีทันสมัยเป็นกล่องใส่ตุ๊กตาต้ังฉลอง

วันเด็กผู้หญิง หรือกล่องโชว์แก้วไวน์ หรือนาฬิกาด้วย

ลักษณะเด่นท่ีสุดของเทคนิคการผลิตเคร่ืองเรือนฮิดะคือ การดัดไม้ จะใช้น้ำาและความร้อนเข้ามาช่วยในข้ันตอนการผลิต เม่ือเน้ือไม้น่ิมจน

สามารถดัดได้ด้วยมือแล้วจึงนำาไปประกอบกับโครงของเคร่ืองเรือนท่ีออกแบบไว้ ทำาให้แห้ง หลังจากน้ันจะได้ไม้ตามท่ีดัด ข้อดีคือ

ความงดงามจากส่วนโค้งของไม้ท่ีถูกดัด และการใช้วัตถุดิบได้คุ้มค่าโดยไม่สูญเปล่า

เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน

ยามาดะยะค 



พัสดุยอยระหวางประเทศ

ทางอากาศ

http://www.post.japanpost.jp/int/service/i_parcel_en.html
(เว็บไซตกรมไปรษณียแหงประเทศญี่ปุน  ภาษา :อังกฤษ)

สามารถตรวจสอบระยะเวลาในการเดินทางของบริการและอัตราคาบริการไดตามเว็
บไซดขางลาง
http://www.post.japanpost.jp/cgi-charge/index.php?lang=_en   
(ภาษา : อังกฤษ)

กรณีสงส่ิงของจากประเทศญ่ีปุนไปประเทศของทาน  ท่ีไปรษณียทานสามารถเลือกวิธีการสงได เชนสงโดยEMS 
(บริการไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศ) ทางอากาศ ทางเรือ ทางอากาศแบบช้ันประหยัด(SAL) เปนตน

ความยาว

ความสูง

ความกวาง

ความหนา=
    (ความสูงx2 ) +(ความกวางx2)

1) ความยาวคือดานยาวที่สุดของพัสดุภัณฑ

2) ความหนาคือ(ขนาดรอบ)4　ดานที่ใหญที่สุด  

ที่ไมใชความยาวของพัสดุภัณฑ

■ ขนาดของพัสดุภัณฑ：ความยาว(ขนาดความยาวอยางสูง) = ไมเกิน 1.5m, ความยาว+

ความหนา (ความสูง X 2 ) + (ความกวาง X 2) = ไมเกิน 3m

■ น้ำหนัก : ตามกฏ ไมเกิน 30 kg. ถาเปนพัสดุภัณทหนักไมเกิน 2 kg。 

คิดเปนพัสดุไปรษณียขนาดเล็กสามารถสงไดในราคาประหยัดขึ้น 

■ สิ่งของตองหาม:

พัสดุภัณฑอาจไมสามารถนำจายเนื่องจากเปนสิ่งของตองหามของประเทศนั้น, 

หรืออาจโดนยึดที่กรมศุลกากร หรือ 

อาจถูกเรียกเก็บภาษีนำเขาหรือภาษีผูบริโภคตามมูลคาหรือน้ำหนักของพัสดุภัณฑ 

ถาในกรณีเชนนั้น อาจตองมีการเก็บคาธรรมเนียมการดำเนินการพิธีการศุลกากรเพิ่มดวย

ตัวอยาง) กรณีสงสิ่งของน้ำหนัก 2kgจากจังหวัดกิฟุไปประเทศไทย

อัตราคาบริการ ระยะเวลาในการเดินทางของบริการ

ทางอากาศแบบชั้นประหยัด(SAL)
ระหวางประเทศตนทางและปลายทางบริ
การสงทางอากาศ  
บริการที่เร็วกวาทางเรือ 
และอัตราคาบริการถูกกวาทางอากาศ)

EMS 

 (บริการไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศ)

ทางเรือ

3,000เยน

พัสดุไปรษณียขนาดเล็ก 2,150เยน
พัสดุยอยระหวางประเทศ3,900 เยน

พัสดุไปรษณียขนาดเล็ก 1,680เยน
พัสดุยอยระหวางประเทศ 2,900 เยน

พัสดุไปรษณียขนาดเล็ก 1,080เยน
พัสดุยอยระหวางประเทศ 2,100 เยน

3วัน

ประมาณ3-6วัน

ประมาณ6-13วัน

ประมาณ1-2 เดือน
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กระชอน โชะอุเคะของแถบ

โคะยะนะ 

ทัพพีไม้ อุโททำาจาก ไม้หน่ึงช้ิน 

ร่มกันแดดแบบสวมศีรษะ ฮิโนะคิกะสะ อิจิอิกะสะ

หัตถกรรมจาก หมู่บ้านมิยะมุระ ฮิดะ 

คะมิเอะมะ สิ่งมงคลกระดาษแผ่นพิมพ์รูปม้า 

เพ่ือขอให้ปลอดจากโรคภัยต่างๆ

โชะอุเคะ คือ กระชอน  โคะยะนะคือ แหล่งผลิตต้ังแต่สมัยก่อนอยู่ในเขตคุกุโนะทางตอนใต้ของเมืองทะกะยะมะปัจจุบันการใช้กระชอน

ซ่ึงทำาจากวัสดุธรรมชาติ ถูกทดแทนด้วยการใช้กระชอนซ่ึงทำาจากพลาสติกหรือสแตนเลส  แม้แต่ท่ีญ่ีปุ่นครอบครัวท่ีใช้กระชอนทำาจากวัสดุ

ธรรมชาติก็มีน้อยลง  แต่ปัจจุบันกระชอนท่ีทำาจากวัสดุธรรมชาติกลับมาได้รับความสนใจอีก เน่ืองจากความละเอียดและลวดลายของวัสดุทำา

จากธรรมชาติ  เน่ืองจากเป็นงานฝีมือ ดังน้ันแม้แต่ช่างท่ีชำานาญก็ทำาได้เพียงวันละ 1-2 ช้ินเท่าน้ัน ความละเอียดและงดงามของลายจักสานทำา

ให้นอกจากใช้เป็นผลิตภัณฑ์ครัวเรือนแล้ว ยังใช้เป็นภาชนะ และงานศิลปะได้ด้วย

ใช้เป็นทัพพีตักน้ำาแกงและอาหาร หรือใช้เป็นตะหลิวผัดอาหารก็ได้ เน่ืองจากเน้ือไม้เบาและไม่แข็ง ทำาให้ผัดหรือตักอาหารไ

ด้โดยไม่ทำาให้อาหารเสียรูป และไม่ทำาให้กะทะเป็นรอย วัตถุดิบคือ ไม้จากต้นแม็กโนเลีย ซ่ึงมีเน้ือไม้เบาและไม่แข็ง และพบได้ท่ัวไปในเ

ขตฮิดะ ด้ามจับและส่วนตักอาหาร ทำาจากการแกะสลักไม้ 1 ช้ิน

ผลิตต้ังแต่ 250ปีก่อนท่ีตำาบลอิจิโนะมิยะทางใต้ของเมืองทะกะยะมะ เป็นร่มกันแดดแบบสวมศีรษะ  เดิมสวมเวลาทำางานเกษตร ปัจจุบันมีคน

จำานวนมากชอบสวมเวลาไปตกปลาและยังนิยมในฐานะใช้เป็นเคร่ืองแต่งบ้านหรือของฝากพ้ืนเมืองจากเขตเทือกเขา  ทำาจากวัสดุท่ีมีในท้องถ่ิน

คือต้น ฮิโนะคิ และต้นอิจิอิ ซ่ึงมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี ทำาให้ตอนอากาศร้อนสวมแล้วเย็นสบาย ตอนฝนตกสวมกันฝนก็ได้ เน่ืองจาก

เน้ือไม้มีคุณสมบัติขยายตัว เม่ือเปียกน้ำา  คุณสมบัติเด่นคือทนทาน  ใช้ได้นานมากกว่า 10 ปี

　

รูปม้าซ่ึงได้รับการเสกจาก มัทจึคุระ คันนอนในเมืองทะกะยะมะ จำาหน่ายตอนเดือนสิงหาคมของทุกปีในสถานท่ีท่ีกำาหนดไว้ ไม่ก่ีแห่ง   เช่ือว่าถ้

าติดรูปม้าท่ีหน้าบ้าน โดยหันหัวม้าไปทางส่วนท่ีอยู่ลึกของบ้าน จะทำาให้สมาชิกในครอบครัวปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุต่างๆ

 ตลอดปี     สมัยก่อน บ้านส่วนใหญ่เล้ียงม้าท่ีบ้าน  จึงนิยมซ้ือ เอะมะเหมือนกับสีของขนม้าของท่ีบ้านตนเอง
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เนื้อวัวฮิดะรสชาติเหมือนละ ลายเม่ือเข้าปาก รสชาติอาหารพ้ืนบ้าน โฮบะมิโซะ(มิโซะคือข้าว ข้าวบาเลย์ หรือถ่ัวเหลืองหมัก) 

วัวฮิดะเป็นแบรนด์ตัวแทนของวัวญ่ีปุ่น 
เป็นอาหารท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดอย่างหน่ึงของเมืองทะกะยะมะ  
เน้ือวัวเหมือนละลายเม่ือเข้าปาก

อาหารท้องถ่ินท่ีทานกันมาต้ังแต่สมัยก่อนของเขตฮิดะ การย่าง 
”มิโซะ”ทำาให้มีกล่ินหอม ทานเป็นกับข้าวหรือกับแกล้มก็ได้

ลักษณะเด่นคือเน้ือละเอียด นุ่มและมีไขมันแทรกอยู่ตามเน้ือจำานวนมากดูเหมือนร่างแห เรียกว่า “ชิโมะฟุริ” และมีรสกลมกล่อม ด้วยการเล้ียง

ในบริเวณธรรมชาติท่ีดีและเล้ียงโดยเกษตรกรท่ีได้รับรองการจดทะเบียน  จึงรับประกันความปลอดภัย และความสบายใจเวลาบริโภคได้  “

เน้ือวัวแบรนด์ฮิดะ” เป็นเน้ือวัวคุณภาพสูงผ่านการตรวจพิจารณาคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนจำาหน่าย ภัตตาคารและโรงแรมสไตล์ญ่ีปุ่น ใช้เน้ือ

วัวฮิดะประกอบอาหารเมนูต่างๆ เช่น สเต็ก เน้ือย่าง อาหารญ่ีปุ่น อาหารฝร่ัง ซูชิ  แกงกระหร่ีญ่ีปุ่น โครเคท (อาหารทอดชนิดหน่ึง) หรือใช้เป็น

เคร่ืองปรุงของอาหารพ้ืนบ้านโฮบะมิโซะ โดยย่างเน้ือวัวฮิดะกับมิโซะพ้ืนบ้านรสเค็มหวาน  เน้ือวัวฮิดะ คุณภาพดีท่ีสุดคือ A5 มีการเขียนระบุเ

กรดของเน้ือวัวไว้ท่ีเมนูด้วย   สามารถสอบถามได้ก่อนส่ังทาน

วิธีทำาจะวางเห็ดหอม ต้นหอม ” มิโซะ”ลงบนใบแม็กโนเลีย ย่างบนเตาขนาดเล็ก แล้วทานขณะท่ียังร้อนๆ  ในเขตฮิดะ โฮบะมิโซะ เป็นอาหาร

ประจำาบ้านต้ังแต่สมัยก่อนท่ีชาวฮิดะคุ้นเคยกันดี  ต้นแม็กโนเลียข้ึนอยู่ท่ัวไปตามธรรมชาติบนภูเขา  ใบของต้นแม็กโนเลียมีลักษณะติดไฟยาก

 อีกท้ัง มิโซะเป็นผลิตภัณท์พ้ืนบ้านของเมืองทะกะยะมะอีกอย่างหน่ืง  จืงมีผู้ผลิตหลายรายในเมืองทะกะยะมะ  มิโซะของเขตฮิดะมีสีเข้ม แต่

ไม่เค็มมาก ผสมกับโคะเมะโคจิ (ข้าวหมัก) ซ่ึงมีรสหวาน มิโซะรสเค็มหวาน เม่ือย่างพอไหม้จะมีกล่ินหอม น่าทาน โฮบะมิโซะเหมาะจะทาน

กับข้าวสวยร้อนๆ  โรงแรมสไตล์ญ่ีปุ่นมักจะเสริฟ์เป็นกับข้าวตอนเช้า ร้านขายอาหารและเหล้า ร้านอาหารญ่ีปุ่น มีเมนูโฮบะมิโซะ ซ่ึงช่วยเพ่ิม

รสชาติของเหล้า เ  มนูยอดนิยมคือ  การย่างเน้ือวัวฮิดะกับโฮบะ มิโซะ

คำาว่า ”วัวฮิดะ” หมายถึง วัวท่ีถูกเล้ียงท่ีจังหวัดกิฟุระยะนานท่ีสุด   และต้องเป็นวัวขนดำาพันธ์ญ่ีปุ่นท่ีเล้ียง เกิน 14 เดือนโดยผู้เล้ียงวัวท่ีได้รั

บการรับรองและลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนเกษตรกร และต้องเป็นเน้ือวัวท่ีได้รับการยอมรับช้ันสูงภายใต้มาตรฐานของกลุ่มสมาคมผู้ค

า้เน้ือท่ัวประเทศญ่ีปุ่น

ใบแม็กโนเลียท่ีถูกนำามาใช้ในการทำาอาหารถ่ัวเหลืองหมักโฮบะมิโซะน้ันเป็นใบแม็กโนเลียท่ีร่วงตอนช่วงเปล่ียนจากฤดูใบไม้ร่วงเข้าฤดูหนาว

 จะเก็บใบแม็กโนเลียท่ีภูเขาเพ่ือใช้ประกอบอาหารโฮบะมิโซะ ร้านขายของท่ีระลึกหรือผู้ผลิตมิโซะ บางร้านจำาหน่ายชุดทำาโฮบะมิโซะเพ่ือทำาท

ีบ้่าน ซ่ึงประกอบด้วยมิโซะ ใบแม็กโนเลีย และเตาขนาดเล็ก
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รู้จักในนามว่า “บะหม่ีทะกะยะมะ ราเมง” แต่คนท่ีทะกะยะมะ มักจะเรียกบะหม่ีว่า จูกะโซบะ ส่วนใหญ่ใช้ซ่ีโครงไก่ต้ม  เติมปลาแห้ง ผักต่างๆ 

น้ำาซุปรสซ๊อสถ่ัวเหลือง(โชยุ)  น้ำาซุป ดูสีดำาเข้ม แต่รสไม่จัดทานง่าย อร่อย เส้มบะหม่ีนวดด้วยมือ เส้นเล็กเหนียวนุ่ม เข้ากันได้ดีกับน้ำา

ซุป ทานคู่กับเคร่ืองปรุงคือหมูย่าง  ต้นหอมฮิดะ หน่อไม้ผัด  ร้านขายบะหม่ีทะกะยะมะมีประมาณ 30ร้านในเมืองทะกะยะมะ

กล่ินหอมจากการย่างซ๊อสถ่ัวเหลือง 
ทำาให้อยากเดินเข้าไปใกล้   
ท่านอาจจะเข้าใจวัฒนธรรมของอาหาร
ญ่ีปุ่นได้จากสัมผัสด้านกล่ิน

บะหมี่รสซ๊อสถั่วเหลือง รสชาติไม่มันเลี่ยน

บะหม่ีจีนสไตล์ ฮิดะ 

น้ำาซุปรสซ๊อสถ่ัวเหลือง  
ทานกับบะหม่ีเส้นเล็ก ปริมาณไม่มากนัก 
รสชาติไม่มันเล่ียนในแบบญ่ีปุ่นเป็นท่ีนิยม

ความอร่อยของบะหม่ีทะกะยะมะ  เช่ือว่าเพราะความบริสุทธ์ของแหล่งน้ำาตามธรรมชาติของเมืองทะกะยะมะด้วย โดยท่ัวไปบะหม่ีญ่ีปุ่นจะตัก

น้ำาซ๊อสรสเข้มข้นใส่ชามแล้วเติมน้ำาซุป แต่บะหม่ีทะกะยะมะจะแปลกไป โดยจะต้มซ๊อสถ่ัวเหลืองและเหล้าสาเกหวานในหม้อน้ำาแกงท่ีเค่ียวไว้เ

ลย  บางร้านจะใช้กระดูกหมูก็มี   น้ำาซุปบะหม่ีใสอร่อยทุกร้าน

ด้วยต้นโซบะของท้องถิ่น ทำาให้ได้บะหมี่โซบะ รสชาดิแสนอร่อย

บะหม่ีโซบะฮิดะ
มิตาราชิ

ดังโงะ กล่ินหอมรสโชยุ

ท่ีเขตฮิดะความแตกต่างของอุณหภูมิตอนเช้าและเย็นมีมาก ทำาให้ผลิตได้ต้นโซบะคุณภาพดี การทำาบะหม่ีโซบะจะใช้โม่หินบดเมล็ดโซบะท่ีเ

ก็บจากไร่บนภูเขาจนได้แป้งโซะบะแล้วนำาไปนวดด้วยมือจนเป็นเส้นโซบะโดยผู้ชำานาญ  อยากให้ลองชิมบะหม่ีโซบะทะกะยะมะ

การทานโซบะแบบ“ซารุ”คือการทานโซบะกับน้ำาซ๊อสหรือทานโซบะกับผักและเท็มปุระก็ได้  ตามสไลต์ญ่ีปุ่นตอนทานโซบะแบบ”ซารุ”

 เสร็จจะเติมน้ำาท่ีใช้ลวกเส้นโซบะในน้ำาซ๊อส แล้วด่ืม

มีร้านบะหม่ีโซบะประมาณ 50ร้านท่ีเมืองทะกะยะมะ   ทางร้านเลือกใช้ต้นโซบะท่ีปลูกท่ีเขตฮิดะ และการนวดเส้นโซบะด้วยมือ ทำาให้บะหม่ีโ
ซบะมีความหอมและรสชาติอร่อยป็นพิเศษ

บะหม่ีโซบะได้รับการพิจารณาจากวงการแพทย์ว่าเป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ 

สารอาหารท่ีอยู่ในบะหม่ี “โซบะ”ช่วยการทำางานของเส้นเลือด ถ้าทานโซบะกับอาหารท่ีมีวิตามิน C จะช่วยทำาให้การทำางานของเส้นเลือดดี

ข้ึนจึงควรทานโซบะคู่กับผักต่างๆ

ร้านขนมมิตาระชิดังโกะบางร้านจะคัดสรรวัตถุดิบท่ีใช้ในการทำาขนมเป็นพิเศษ เช่นใช้แป้งข้าวเจ้าซ่ึงทำาจากข้าวท่ีปลูกท่ีเขตฮิดะบ้าง ใช้ซ๊อส

ถ่ัวเหลืองท่ีส่ังผลิตเป็นพิเศษบ้าง   ส่วนใหญ่จะขายโดยตรงในร้านเล็ก  ๆสามารถทานขนมมิตาระชิ  ดังโกะป้ิงใหม่ๆได้ท่ีบางร้าน และบางร้าน

มีบริการน้ำาชาฟรี

รสชาติเรียบง่ายที่มีมาแต่เดิม

ขนมหวานพ้ืนเมืองุ

ขนมถ่ัวตัด ทำาโดยใส่น้ำาหวานข้น ”มิซุอะเมะ”ในถ่ัว ทำาให้เป็นแผ่นแข็ง   ขนมโคะคุเซ็น  ทำาจากการผสมน้ำาหวาน งา ถ่ัวเหลืองค่ัวป่นนวดจนเ

ป็นแผ่นบางแล้วตัด 

ขนมคะรินโต ทำาโดย นวดแป้งสาลีกับไข่ เติมน้ำาตาลทรายแดง แล้วนำาไปทอด  ลูกอมรสต่างๆ เช่น รสบ๊วย รสน้ำาตาลทรายแดง  รสใบชิโซะ 

ธัญญาหารต่างๆเก็บก่ียวได้อย่างอุดมสมบูรณ์ท่ีเขตฮิดะ ทำาไห้มีร้านขนมมากมายจำาหน่ายขนมหวานพ้ืนเมืองในเมืองทะกะยะมะ เน่ืองจาก

ราคาก็ไม่แพง  นักท่องเท่ียวนิยมซ้ือเป็นของฝาก

เมืองทะกะยะมะ มีขนมหวานพ้ืนเมือง 
ท่ีทำาจากแป้งสาลี ถ่ัว  ถ่ัวเหลืองค่ัวป่น งา  
และอ่ืนๆ รสชาติแบบด้ังเดิม

ขนมพ้ืนเมืองไม่ได้มีแต่รสหวานเท่าน้ัน ยังมีขนมชนิดอ่ืนๆท่ีทำาจากการแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลี  ทำาโดยนวดแป้งแล้วนำาไปย่าง พอเร่ิมเกรียม

จะทาซ๊อสถ่ัวเหลืองและน้ำาตาล  ขนมทำาจากแป้งข้าวเจ้าเช่น ขนมโอคะกิ ขนมเซ็นเบ เป็นต้น

มิตาราชิ ดังโงะ มีต้นกำาเนิดท่ีเมืองเกียวโต ทำาจากการน่ึงแป้งข้าวเจ้าและป้ันเป็นก้อนกลมเล็กๆ เสียบไม้ไผ่　ลูก แล้วนำาไปป้ิง พอลูกช้ินแป้ง

เร่ิมไหม้ ก็ทาซ๊อสถ่ัวเหลืองท่ีไม่ค่อยหวานตามสไตล์ทะกะยะมะ  ลูกช้ินแป้งเหวานเหนียวนุ่มกับรสชาติเรียบง่าย แต่เข้ากับบรรยากาศเมืองเก่า

ของทะกะยะมะได้ดี
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ท่ีญ่ีปุ่นเขตซูชิมีช่ือเสียงน้ันส่วนใหญ่คือเขตอยู่ใกล้ทะเล แต่เมืองในภูเขาอย่างทะกะยะมะ ก็มีบริการซูชิอร่อยๆเช่นกัน ปัจจุบันน้ีเน่ืองจากมีการ

พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทำาให้สามารถส่งตรงอาหารทะเลท่ีมีความสดใหม่ จากจังหวัดโทะยะมะ และเมืองคะนะซะวะ ซ่ึงต้ังอยู่ติดทะเล

ญ่ีปุ่นมาท่ีเมืองทะกะยะมะได้อย่างรวดเร็ว  ใจกลางเมืองทะกะยะมะมีร้านเหล้าและร้านซูชิมากมายบริการท่านด้วยเมนูอาหารทะเลต่างๆ บาง

ร้านมีเมนูซ่ึงใช้ผลิตผลในท้องถ่ินของเขตฮิดะเช่น เน้ือวัวฮิดะ หัวผักกาดแดง ใบแม็กโนเลียและอ่ืนๆ  ขอให้ลองด่ืมเหล้าสาเก ท้องถ่ินด้วย

เหล้าสาเกทำาจากวัตถุดิบคือข้าวและน้ำา มีโรงเหล้าสาเก 7 แห่งในเมืองทะกะยะมะ แหล่งน้ำาบริสุทธ์ิท่ีประกอบด้วยแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์จากเ

ทือกเขาแอลป์ตอนเหนือ และ”ซะกะมัย” ข้าวท่ีใช้ทำาเหล้าซ่ึงเป็นข้าวท่ีปลูกในเขตฮิดะ และเทคนิคช้ันสูงในการผลิตเหล้า ส่วนประกอบ

เหล่าน้ีทำาให้ผลิตได้  เหล้า สาเกรสอร่อย ถ้าลองชิมดูจะพบว่ามีเหล้าหลายรส เช่น เหล้าสาเกท่ีมีกล่ินหอมเหมือนผลไม้หรือไวน์ขาว  เหล้าสาเก

ท่ีบ่มไว้หลายๆ ปี จนสีเข้มซ่ืง เรียกว่า “โคะชุ”   เหล้าสาเกรสอร่อยท่ีเข้ากันได้กับอาหารอิตาเลียนท่ีปรุงด้วยอาหารทะเลต่างๆหรืออาหาจีน ท่ี

ประเทศญ่ีปุ่นมีธรรมเนียมท่ีเรียกว่า  “โอคัง” คืออุ่นเหล้าสาเกแล้วด่ืม สามารถถามท่ีโรงเหล้าสาเกว่าควรด่ืมแแบบอุ่นแล้วด่ืมหรือแช่เย็นแล้ว

ด่ืมดี

เน่ืองจากศาสนาพุทธนิกายมหายานห้ามการฆ่าส่ิงมีชีวิต จึงไม่ใช้โปรตีนจากเน้ือสัตว์ ปลา ไข่ ทำาอาหาร  จึงมีการคิดค้นอาหารโชจิน ซ่ึงใช้ผัก

ถ่ัว และธัญพืชต่างๆข้ึนมาแทน  ปัจจุบันการทานอาหารโชจินมักไม่เก่ียวข้องกับความเช่ือทางศาสนาพุทธ ผู้ท่ีชอบอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีได้รับ

การประดิษฐ์อย่างปราณีต  จะนิยมทานอาหารโชจินด้วย ท่ีเมืองทะกะยะมะมีร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีมีเมนูอาหารโชจินบริการ โดยจะใช้

เคร่ืองปรุงท่ีผลิตในเขตฮิดะ และประกอบอาหารตามกรรมวิธีโบราณ  เป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ และความงาม อาหารแนะนำาสำาหรับผู้เป็น

มังสะวิรัติ

  ซูชิ ฮิดะ หน้าอาหารทะเล เนื้อวัวฮิดะ หัวผักกาดแดงและอ่ืน  ๆ   เหล้าสาเกพื้นบ้านกำาเนิดจากน้ำาที่สะอาดบริส ทธ์ิตามธรรมชาติ 

อาหารมังสะวิรัติ โชจิน สัมผัสฤดูกาลและเพ่ือสุขภาพ 

ท้ังๆ ท่ีเป็นเมืองท่ีล้อมรอบด้วยภูเขา แต่ท่ีเมืองทะกะยะมะ  
ท่านสามารถทานซูชิอร่อย สด หน้าต่างๆ ได้

เหล้าสาเก รสอร่อย ได้รับความสนใจจากท่ัวโลก สนุกกับการเดิมชมโรงเหล้าสาเก 
และชิมสุราท่ีเหมาะกับรสนิยมและอาหารท่ีท่านชอบ

สโลว์ ฟู้ด ท่ีดีต่อร่างกาย เคร่ืองปรุงคือผักสดตามฤดูกาล ถ่ัวและธัญพืชต่างๆ 
แต่เดิมเปีนอาหารท่ีปรุงเพ่ือพระภิกษุในศาสนาพุทธ

ซูชิหน้าเนื้อวัวฮิดะ ใช้เนื้อวัวคุณภาพสูง แล่บางๆ ย่างนิดหน่อย แล้วทาน้ำาจิ้มรสหวานเล็กน้อย แล้วจึงวางบนข้าวปั้นซูชิ เนื้อวัวจะย่างแบบสุก

นิดหน่อย หรือสุกปานกลาง   บางร้านสามารถสั่งซูชิ หน้าเนื้อวัวฮิดะกลับบ้านได้ด้วย

อาหารโชจินสืบทอดจากประเทศจีน เม่ือ1000 ปีก่อน หลังจากการแพร่หลายของลัทธิเซ็น ซ่ึงเป็นนิกายหน่ึงในศาสนาพุทธ ทำาให้มีการพัฒนา

อาหารท่ีมีเอกลักษณ์เช่นน้ี สืบเน่ืองจากการทานอาหารโชจิน ทำาให้เกิดการผลิตเคร่ืองปรุงต่างๆเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร เช่น เต้าหู้ เต้าห

ูต้ากแห้ง ถ่ัวเหลืองหมัก “นัตโตะ” ฟองเต้าหู้  ฟุ (ทำาจากแป้งสาลี) และอ่ืนๆ

งาน “เท่ียวโรงเหล้าสาเก” จัดทุกเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี ในช่วงน้ันโรงเหล้าสาเกท้ัง 7 แห่ง ซ่ึงมีประวัติศาสตร์มานานกว่า  100-300ปี 

จะเวียนกันเปิดให้เข้าชมฟรีและชิมฟรี โรงเหล้าสาเกเป็นอาคารหนา และดูโบราณ จะแขวนลูกตุ้ม”สุกิดะมะ” (ทำาจากใบของต้น

ซีดาร์ญ่ีปุ่นมัดรวมเป็นทรงกลม) ท่ีชายคา เพ่ือแสดงความขอบคุณต่อเทพเจ้าแห่งสุรา และเป็นสัญลักษณ์ว่ามีเหล้าสาเกใหม่ 
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จากการท่ีน้ำาและอากาศดี  ความแตกต่างของอุณหภูมิตอนกลางวันและกลางคืนสูง  มีเกษตรกรท่ีมีเทคนิคการกษตรสูงจำานวนมากในแถบน้ี จึง

ทำาให้เขตฮิดะ มีการผลิตผักและผลไม้อร่อยอย่างกว้างขวาง ต้ังแต่ฤดูร้อนจนถึงฤดูใบไม้ร่วงมีผักชนิดต่างๆเช่นมะเขือเทศ ผักปวยเล้ง ข้าวโพด

ทะคะเนะ และผักท่ีข้ืนตามธรรมชาติบนภูเขา ฤดูหนาวมีหัวผักกาด หัวผักกาดแดงซ่ืงเป็นผักท่ีเหมาะกับการเก็บระยะยาวหรือการแปรรูป และ

ยังมีผลิตผลพันธ์พ้ืนบ้านมากมาย เช่น ต้นหอมฮิดะ ฟักทองพันธ์ซุคุนะ สำาหรับผลไม้ มีสตอรเบอร่ีแสนหวาน  เชอร่ีญ่ีปุ่นซ่ึงมาพร้อมกับกล่ิน

อายของฤดูใบไม้ผลิ และยังมีท้อ แคนตาลูปญ่ีปุ่น แอปเป้ิล เป็นต้น โดยเฉพาะแอปเป้ิลมีช่ือเสียงมาก นำาไปทำาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เช่น 

น้ำาแอปเป้ิล และอ่ืนๆ ตอนช่วงเก็บเก่ียวในฤดูใบไม้ร่วง สามารถลองเก็บและกินแอปเป้ิลด้วยตัวเองได้ท่ีสวนแอปเป้ิล

ตลาดนัดตอนเช้าท่ีมีต่อเน่ืองมาต้ังแต่ตอนศตวรรษท่ี 17 ท่ีบริเวณเลียบแม่น้ำามิยะกะวะกับหน้าทะกะยะมะจินยะมะเอะ(สำานักงานรัฐบาลเ

ก่า) มีการต้ังเต็นท์แบบง่ายๆหลายสิบหลัง จะเปิดทุกวันต้ังแต่เช้าถึงเท่ียง เดิมเคยเป็นตลาดนัดเช้าท่ีคนในท้องถ่ินมาซ้ือของ แต่ปัจจุบันได้รับ

ความนิยมมากจากนักท่องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ มีสินค้าประเภทต่างๆมากมาย เช่น ผักสดซ่ึงเพ่ิงเก็บมาตอนเช้า ผลไม้ ผักดอง ถ่ัวเหลือง

หมัก (มิโซะ) ข้าวเหนียวโมะจิ ขนม และของท่ีระลึก เป็นต้น ผักดอง ถ่ัวเหลืองหมัก (มิโซะ)และของท่ีระลึกต่างๆ เป็นของท่ีทำาเองส่วนใหญ

 ่อาจจะพบสินค้าแปลกใหม่ท่ีไม่มีขายท่ีร้านขายของท่ีระลึก ถึงแม้ไม่เข้าใจคำาพูด แต่เน่ืองจากผู้ขายใช้ท่าทางตอบโต้ ทำาให้สนุกกับการ

ซ้ือของ  ท่ีบริเวณรอบๆตลาดนัดตอนเช้า มีร้านขนมพ้ืนเมืองและอ่ืนๆ และร้านขายของกินซ่ึงนำากลับบ้านได้ด้วย

ผักและผลไม้สดปลูก ในสภาพธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และบริสุทธ์ิ เปิดตั้งแต่เช้ามืด ตลาดนัดตอนเช้าิ ์

ท่ีเขตฮิดะมีการทำาเกษตรกรรมอย่างแพร่หลาย  
เชิญชิมผลไม้และผักสดรสช่ำาซ่ึงปลูกในธรรมชา
ติท่ีแสนบริสุทธ์ิและอากาศท่ีเย็นสบาย

สนุกกับการซ้ือของพร้อมกับพบปะกับคนในท้องถ่ิน   
สินค้าต่างๆวางเรียงรายซ่ืงเป็นสินค้าท่ีซ้ือไม่ได้ในร้านจำาหน่ายของท่ีระลืก

เม่ือน่ังรถจากใจกลางเมืองทะกะยะมะประมาณ20-30นาทีไปทางชานเมือง จะมีสวนผักและผลไม้แผ่กว้างไกลออกไป เห็นทิวทัศน์

เช่นน้ีได้ระหว่างการเดินทางไปบ่อน้ำาพุร้อนโอะคุฮิดะและสถานท่ีอ่ืน  ๆนอกเหนือจากผักและผลไม้แล้วยังมีการปลูกผลิตผลต่างๆมากมาย เช่น

 ข้าว  เห็ดชนิดต่าง  ๆเห็ดหอม เห็ดนะเมะโคะ พริกไทยญ่ีปุ่น”ซันโช”

เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได้เฉพาะตอนช่วงเวลาน้ันเท่าน้ัน  ของสดจะเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล เน่ืองจากฤดูหนาวมีหิมะมาก  

ผลผลิตทางการเกษตรน้อย  ส่วนใหญ่จืงมีสินค้าแปรรูป อาหารเก็บได้นาน สินค้าท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดท่ีเมืองทะกะยะมะ คือ ผักดองท

ำาจากหัวผักกาดแดงซ่ึงปลูกมากมายท่ีเขตฮิดะ ลักษณะเด่นคือสีแดงสดใสและรสชาติหวานอมเปร้ียว

ต้ังแต่6:00ถืง 12　00 (ฤดูหนาวต้ังแต่7:00ถืง12:00)  ไม่มีวันหยุด   

เบอร์โทรศัพท์ (+81)577-551-6114
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まつりの森
Matsurinomori
(Hida Takayama Festa Forest)

越後町
Echigocho

茶の湯の森茶の湯の森
Chanoyunomori

(Tea Ceremony Museum)

茶の湯の森茶の湯の森
Chanoyunomori

(Tea Ceremony Museum)
Chanoyunomori

(Tea Ceremony Museum)

合掌造りの集落　飛騨の里
Hida No Sato (Hida Folk Village)

松本家住宅
Matsumoto Heritage House 日枝神社

Hie Jinja Shrine

飛騨東照宮下
Hida Toshogu Shita
(Hida Tosho-gu Shrine)

友好の丘
Yuko No OkaYuko No Oka

飛騨の里下
Hida No Sato ShitaHida No Sato Shita

柏木工前
Kashiwa Mokko Mae

民俗館口
Minzokukan Guchi

花里町 3丁目
Hanasatocho 3chome

飛騨農協
高山支店前
JA Hida TakayamaJA Hida Takayama

煥章館
Takayama City LibraryTakayama City Library

別院前
Betsuin TempleBetsuin Temple

鉄砲町
TeppochoTeppocho

桜町
Sakura MachiSakura Machi

暎芳寺前
Eihoji TempleEihoji Temple

日下部民芸館口
Kusakabe Folk MuseumKusakabe Folk Museum

日下部民藝館口日下部民藝館口
Kusakabe Folk MuseumKusakabe Folk Museum

本町 3丁目
Honmachi 3chomeHonmachi 3chome

八幡宮前

大新町 2丁目
Ojinmachi 2chomeOjinmachi 2chome

大新町４丁目
Ojinmachi 4chomeOjinmachi 4chome

不動橋駐車場前
Fudobashi Car ParkFudobashi Car Park

市役所
Takayama City HallTakayama City Hall

朝日町
AsahimachiAsahimachi

国分寺
Kokubunji TempleKokubunji Temple

 駅西
EkinishiEkinishi

市民文化会館前
Takayama Cultural HallTakayama Cultural Hall

バリュー前
ValueValue

アスモ前
AsumoAsumo

総合福祉センター前
General Welfare CenterGeneral Welfare Center

春慶会館前
Shunkei  Lacquerware HallShunkei  Lacquerware Hall

飛騨高山春慶会館飛騨高山春慶会館
 Shunkei Lacquerware Hall Shunkei Lacquerware Hall

さんまち通り
Sanmachi StSanmachi St

まちの博物館前
MuseumMuseum

高山陣屋前
Takayama Historical Govemment HouseTakayama Historical Govemment House

高山陣屋高山陣屋
Takayama Historical 
Govemment House
Takayama Historical 
Govemment House

Takayama Nohi
Bus Terminal
Takayama Nohi
Bus Terminal

天満神社前
Tenman-gu ShrineTenman-gu Shrine

日赤前
Red Cross HospitalRed Cross Hospital

花里町 2丁目
Hanasatocho 2chomeHanasatocho 2chome

老健はなさと前
Roken HanasatoRoken Hanasato

飛騨の里
Hida No Sato (Hida Folk Village)

飛騨高山美術館
Hida Takayama Museum of Art

飛騨高山テディベア
エコビレッジ　　　　

不動橋駐車場

Hida Ttakayama Teddy BearEco Village

飛騨開運乃森
Hida Kaiunnomori

飛驒高山美術館
Hida Takayama Museum of Art

飛騨高山まつりの森
Matsurinomori(Hida Takayama Festa Forest)Matsurinomori(Hida Takayama Festa Forest)

陣屋前朝市
Jinya-mae Morning Market

高山市政記念館
Takayama City Memorial Hall

古い町並
Old Private Houses

宮川朝市
Miyagawa
Morning Market

高山屋台会館
Takayama Festival Floats Exhibition Hall

東山寺院群
Higashiyama 
Preserved
 Temples Area

飛騨高山まちの博物館
Takayama Musseum of 
History and Art

吉島家住宅
Yoshijima Heritage House

高
山
駅

Hachimangu MaeHachimangu Mae

古い町並

東山寺院群

飛騨の里

まちなみバスの
バス停標識 花岡駐車場

空町駐車場

神明駐車場

天満駐車場

駅西駐車場 高山濃飛
バスセンター

右回り

右
回
り

右
回
り

左回り

左
回
り

左
回
り

平成 24年 5月 1日改正

ขอมูลทองเที่ยว
   ศูนยบริการขอมูลทองเที่ยวฮิดะทะกะยะมะ
โทร0577-32-5328 (ภาษา:อังกฤษ)
เวลาทำการ 8:30-18:30 น . (เดือนเมษายน-ตุลาคม)   8:30-17:00 น.(เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม)    เปดทุกวัน
   ศูนยบริการขอมูลทองเที่ยวบอน้ำแรรอนโอคุฮิดะออนเซ็น 
โทร 0578-89-2458   เวลาทำการ 10:00-17:00 น.  เปด ทุกวัน

ขอมูลที่พัก
   ศูนยบริการขอมูลทองเที่ยวบอน้ำแรรอนโอคุฮิดะออนเซ็น 
โทร 0578-89-2458   เวลาทำการ 10:00-17:00 น. เปด ทุกวัน
   ศูนยบริการจองที่พักทั่วไป 
โทร 0577-33-1181   เวลาทำการ 9:00-17:00 น.　
หยุดทุกวันอาทิตย  และตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคมถึงวันที่ 3มกราคม
   ศูนยบริการจองเกสตเฮาส(มินชุคุ)และลอดดิ้งเฮาส
โทร 0577-33-8501
เวลาทำการ 10:00-17:00 น. หยุดทุกวันอังคาร และตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม　ถึงวันท 3 ี่มกราคม

ศูนยบริการขอมูลการคมนาคม
   ศูนยบริการขอมูลการเดินทางโดยรถไฟ
ศูนยโทรศัพทโทไคเจอาร  โทร 050-3772-3910
   ศูนยบริการขอมูลการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง
ศูนยจองรถโดยสารประจำทางโนะฮิ  โทร 0577-32-1688 (ภาษา:อังกฤษ)
   ศูนยบริการขอมูลเสนทางการจราจร
ศูนยบริการขอมูลเสนทางการจราจรแหงประเทศญี่ปุน ( กรณีทางหลวงและถนนทั่วไปในจังหวัดกิฟุ ) 
โทร 050-3369-6621

สถานที่ติดตอกรณีฉุกเฉิน
   แจงเหตุราย อุบัติเหตุตอเจาหนาที่ตำรวจ 110   (กรณีไมฉุกเฉิน  โทร 0577-32-0110)
   แจงไฟไหม ขอความชวยเหลือ   เรียกรถพยาบาล 119   (กรณีไมฉุกเฉิน โทร 0577-32-0199)
   โรงพยาบาลทั่วไป　 โรงพยาบาลสภากาชาดทะกะยะมะโทร 0577-32-1111
โรงพยาบาลคุมิไอโคเซ   โทร 0577-32-1115
   ศูนยบริการขอมูลการแพทยระหวางประเทศ   โทร 03-5285-8089   เวลา 9:00-20:00 น.
(ภาษา:อังกฤษ  จีน  เกาหลี  สเปน  ไทย)

おとな こども

この乗車券でご利用できる路線は「まちなみバス」
「さるぼぼバス」[のらマイカー」です。

1日フリー乗車券フリー乗車券

600円 300円
Machinami Bus & Sarubobo Bus One day ticket

Elementary school studentsAdults

運賃のご案内 Bus Fares

おとな
こども100円
(Free:under six years old)Machinami Bus

おとな200円こども100円 Elementary school 
students

Adults
Sarubobo Bus




