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สวสัดี
ครบั ท่านผูอ่้านทกุๆ ท่าน 

กลับมาพบกับเรื่องราว

ของญี่ปุ่นๆ กันอีกแล้วนะครับ ส�าหรับในฉบับ

นี้จะพูดถึงเ ร่ืองของแหล่งท ่องเที่ยวทาง

ธรรมชาตขิองญ่ีปุน่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวญีปุ่น่

เองและชาวต่างชาติที่หลงใหลในวัฒนธรรม

แบบ

ดั้งเดิมของญี่ปุ่น นั่นก็คือ ออนเซน 

(Onsen) หรือน�้าพุร้อนนั่นเอง 

ประเทศญีปุ่น่เป็นประเทศทีม่ภีเูขาไฟ

อยู่มากมาย จึงเป็นจุดก�าเนิดให้มีแหล่งออน

เซนอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง ในออนเซนจะ

มีแร่ธาตุอยู่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นประโยชน์

ต่อผวิพรรณและสขุภาพ การแช่ตวัในออนเซน

จะช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น กล้ามเนื้อจะผ่อนคลาย  

ผวิพรรณกจ็ะดมูสีขุภาพด ีนอกจากนีก้ย็งัช่วยผ่อนคลายความเครยีด

ภายในและภายนอกร่างกายอีกด้วยและด้วยประโยชน์ที่มีอยู ่

มากมายนี่เอง น�้าพุร้อนจึงถูกน�าไปใช้ในทางการแพทย์อีกด้วย 

นอกจากนีอ้อนเซนจะมีอยู่ท่ัวประเทศ และได้มีการพฒันาให้

เป็นแหล่งท่องเทีย่ว โดยจะมทีีพ่กัค้างแรมซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรม

แบบญ่ีปุน่ท่ีเรียกว่า เรียวคงั (Ryokan) และในโรงแรมเหล่านีก้จ็ะจดั

ห้องพักแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม พร้อมทั้งการบริการในแบบญ่ีปุ่นที่น่า

ประทับใจ และนี่เองก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น

และชาวต่างชาติให้เดินทางไปพักผ่อนกัน 

อย ่ างที่ ได ้

กล่าวไปในตอนต้น

แล้วว่า แหล่งน�้าพุ-

ร้อนออนเซนจะมีอยู่

ทั่วประเทศญี่ปุ่น ก็

จะขอพูดถึงแหล่ง

ออนเซนทีเ่ป็นทีน่ยิม

ของนักท ่อง เที่ ยว

ตามภาคต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการจัด

อันดับต่อไปนี้ 

อันดับ 1 Hakone Onsen (จังหวัด 

Kanagawa แถบคันโต) เป็นแหล่งน�้าพุร้อนที่ม ี

ชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า  

800 ปี ฮาโกเนะออนเซนนีร้ายล้อมด้วยธรรมชาติ

ที่สวยงาม มีภูเขาสูงและทุ่งหญ้าเขียวขจี กล่าว

กันว่า น�้าพุร้อนของที่นี่ใช้ในการบ�าบัดอาการ 

เจ็บป่วยเกี่ยวกับตาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็น

หนึ่งในโปรแกรมท่องเที่ยวที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว

 

อนัดบั 2 Yubuin Onsen (จงัหวดั Oita เกาะควิช)ู แหล่งออน

เซนทีแ่วดล้อมไปด้วยเนนิเขาและภเูขาอนัสวยงามในแถบเกาะควิชู 

นอกจากนีย้งัมพีพิธิภณัฑ์ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัและร้านค้า ร้านอา

หารเก๋ๆ กระจายอยูร่อบๆ จงึเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่าวๆ ทีน่ยิมการ

ชอปปิ้งชื่นชอบเป็นพิเศษ

ประพันธ์ รัตนสมบัติ 

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ออนเซน
วัฒนธรรรมที่น่าหลงใหลของญี่ปุ่น

เรียวกังญี่ปุ่นที่ก�าลังได้รับความนิยมมากขึ้น
จากคนไทยในปัจจุบัน

เรียวกังแบบญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิม
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ซึ่งสร้างมานานกว่า 100 ปี 

นักท่องเที่ยวสามารถใส่ชุด 

ยูกาตะเดินเล่นชมบรรยากาศ

ย้อนยุคของเมืองนี้ได้อย่าง

เพลิดเพลิน  

อันดับ 8 Ibusuki Onsen (จังหวัด Kagoshima เกาะคิวชู) 

ออนเซนแห่งนี้จะมีต้นมะพร้าวขึ้นอยู่ริมชายหาด ให้บรรยากาศของ

ประเทศในเขตร้อนซึง่สร้างความแตกต่างกบัออนเซนทีอ่ืน่ๆ นอกจาก

จะแช่ตัวในบ่อน�้าพุร้อนแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถอบเซาน่าทราย 

(นักท่องเที่ยวจะนอนบนทรายริมชายหาดและพนักงานจะเอาทราย

กลบทัง้ตัวเว้นช่วงใบหน้าและศีรษะ) ซึง่เชือ่กันว่าการอบเซาน่าทราย

นี้จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและกระตุ้นการขับของเสียออกจาก

ร่างกายได้เป็นอย่างดี

อันดับ 9 Arima Onsen (จังหวัด Hyogo แถบคันไซ) ออน

เซนแห่งนี้เป็นหนึ่งในออนเซนที่เก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น อยู่ในเขต

เมอืงโกเบ ซึง่เป็นเมอืงหลกัของจงัหวัดนี ้ถงึแม้จะอยู่ในเขตเมอืงใหญ่

ทีก่ารคมนาคมสะดวกกต็าม ออนเซนแห่งนีก้ย็งัสามารถรกัษาสภาพ

แวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอันเงียบสงบเอาไว้ได้เป็นอย่างดี

เป็นอย่างไรบ้างครับ คงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับออนเซนที่มีชื่อ

เสียงของประเทศญี่ปุ่นกันไปบ้างแล้วนะครับ ประเทศญี่ปุ่นเริ่มเข้า

ฤดูใบไม้ร่วง อากาศเย็นก�าลังดี น่าจะเหมาะกับการแช่น�้าร้อน เพื่อ

ผ่อนคลายความเหนือ่ยล้าจากการเดนิทางได้เป็นอย่างด ีใครทีอ่ยาก

ไปเทีย่วออนเซนกร็บีเดนิทางก่อนสิน้ปีนีน้ะครบั เพราะข่าวแว่วมาว่า 

ต้นปีหน้า ทางการญี่ปุ ่นก็จะน�าระบบการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไป

ประเทศญี่ปุ่นกลับมาใช้กับประเทศไทยเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นการ

ท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม 

ส�าหรับฉบับนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้อ่านทุกท่านไปก่อนนะครับ 

แล้วพบกันใน TPA ฉบับต่อๆ ไปนะครับ TPA
news

อันดับ 3 Kusatsu 

Onsen (จงัหวดั Gunma แถบ

คันโต) เป็นแหล่งออนเซน

ยอดนิยมอีกแห ่งหนึ่ งของ

ญีปุ่น่ โดยมจีดุเด่น คอืในเมอืง

จะมีตาน�้าพุร้อนผุดขึ้นทั่วไป 

ท�าให้สามารถแช่น�้าร้อนได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ นอกจากนี้ยัง

แวดล้อมด้วยรสีอร์ทบนเนนิเขาสงูทีส่วยงาม และทีพ่กั ร้านกาแฟเก๋ๆ 

อีกมากมาย

อันดับ 4 Noboribetsu Onsen (ฮอกไกโด) แหล่งออนเซนที่

มชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ในแถบภาคเหนอืของประเทศญีปุ่น่ การคมนาคม

ที่สะดวก น�้าพุร้อนของท่ีน่ีมีแร่ธาตุส�าคัญท่ีว่ากันว่าช่วยให้ผิวขาว

กระจ่างใส นอกจากนียั้งผ่อนคลายความอ่อนล้าได้เป็นอย่างดอีกีด้วย

อันดับ 5 Beppu Onsen (จังหวัด Oita เกาะคิวชู) เมือง 

Beppu นี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งออนเซน เน่ืองจากเมืองน้ีมีภูเขาไฟ

ถึง 2 ลูกด้วยกัน จึงท�าให้เกิดบ่อน�้าพุร้อนตามธรรมชาติขึ้นมากมาย 

นักท่องเท่ียวนอกจากจะได้

ผ่อนคลายกบัการแช่ตวัในน�า้

ร ้อนแล้ว ก็ยังได้ชมความ

แปลกตาของ Jigokudani 

(ทะเลสาบน�้าร ้อนที่ เป ็นสี

แดง) และแหล่งท่องเที่ยว

ตามธรรมชาติอื่นๆ อีกด้วย

อันดับ 6 Kurokawa Onsen (จังหวัด Kumamoto เกาะคิวชู) 

เป็นออนเซนที่มีชื่อเสียงอีก

แห่งหนึง่บนเกาะควิช ูจดุเด่น

ของออนเซนแห่งน้ีก็คือการ

อนุรักษ์เมืองให้อยู่ในสภาพ

ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเอาไว้และ

บ่อส�าหรับแช่น�้าร ้อนส่วน

ใหญ่ก็จะเป็นบ่อกลางแจ้ง

อันดับ 7 Dogo Onsen (จังหวัด Ehime เกาะชิโกกุ) เป็นออน

เซนท่ีมีชื่อเสียงบนเกาะชิโกกุ และเป็น 1 ใน 3 ออนเซนที่มี

ประวตัศิาสตร์อนัยาวนานของประเทศญีปุ่น่อกีด้วย โดยในเมอืงก็จะ

มสีญัลกัษณ์คอือาคารออนเซนโบราณท่ีชือ่ว่าDogo Onsen Honkan 


