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คานาซาวะ-เมือืงปราสาท
ท่ี่�มาของการเป็น็เมืองแห่ง่วัฒันธรรมอันป็ระณีตีงดงามของญ่ี่�ป่็�น

ปั ระวััติศาสตร์ยาวันาน 430 ป็ีของคานาซาวัะนั�น เร่�มต้นเมื�อป็ีค.ศ.1583 ที่่�มะเอดะ โตชิิอิเอะ เข้าป็กครองพื้ื�นที่่�
แห่่งนี� โดยม่ป็ราสาที่คานาซาวัะเป็็นศูนย์กลาง และพื้ัฒนาเมืองสืบเน่�องต่อกันมาเป็็นเวัลา 280 ป็ี จนกลายมา

เป็็นเมืองคานาซาวัะอย่างที่่�รู้จักกันในที่่กวัันนี�    
อำานาจและควัามมั�งคั�งของตระกูลมะเอดะเป็็นรองเพื้่ยงแค่โชิก่นโตค่กาวัะ ผูู้้ป็กครองในตระกูลมะเอดะได้ส่งเสร่ม
การพื้ัฒนาด้านการศึกษาและวััฒนธรรม เป็็นการแสดงจ่ดยืนที่างการเมืองวั่าไม่ต้องการเป็็นศัตรูกับโชิก่น ผูู้้ป็กครอง
ในตระกูลมะเอดะได้เชิิญี่นักการศึกษาม่ชิื�อ ศิลป็ินมากฝีีมือ จากที่ั�วัญี่่�ป็่�นและก่อร่างสร้างศิลป็ะที่างวััฒนธรรมต่าง ๆ 
ในเมืองเชิ่น พื้ิธ่ชิงชิา ละครโนห่์ วััฒนธรรมดังกล่าวันี�ไม่ได้จำากัดเฉพื้าะในห่มู่ซามูไรชิั�นสูง แต่ยังแพื้ร่ห่ลายไป็ยังชิาวั
เมืองคานาซาวัะอย่างกวั้างขวัาง เป็็นลักษณีะที่่�แที่บจะไม่พื้บในพื้ื�นที่่�อื�นของญี่่�ป็่�น ป็ัจจ่บันเรายังสามารถเห่็นควัาม
ร่่งเรืองของวััฒนธรรมในอด่ตได้อย่างชิัดเจนจากงานศิลป็ะ งานฝีีมือที่่�สร้างสรรค์ในพื้ื�นที่่� รวัมถึงควัามชิื�นชิอบของ
ชิาวับ้านที่ั�วัไป็ในกิจกรรมที่างวััฒนธรรม ศิลป็ะการแสดงต่าง ๆ

เม่ องคานาซาวัะในป็ัจจ่บัน
เป็็นห่น่�งในเมืองป็ราสาที่

ที่่�ให่ญี่่ที่่�ส่ดของญี่่�ป็่�น ในตัวัเมือง
ยังคงสภาพื้บ้านเมืองและองค์
ป็ระกอบที่างวััฒนธรรมต่างๆ ใน
อด่ตไวั้ อันสืบเน่�องมาจากควัาม
ต้องการห่ล่กเล่�ยงควัามเส่ยห่าย
จากสงครามและภัยธรรมชิาติใน
ชิ่วังระยะเวัลากวั่า 430 ป็ี เสน่ห่์
เฉพื้าะตัวัของเมืองคานาซาวัะคือ
สถานที่่�ที่่องเที่่�ยวัต่างๆ อาที่ิ
เชิ่น ป็ราสาที่คานาซาวัะ สวันเคน
โระค่เอ็น ตลาดป็ลาที่่�ม่มาตั�งแต่
อด่ต ย่านโรงนำ�าชิา ย่านบ้านซามูไร 
ย่านการค้า รวัมถึงวััฒนธรรม
ที่่�สืบที่อดกันมา อาที่ิ งานฝีีมือ 
กิจกรรมบันเที่ิง และอาห่ารต่าง ๆ 

น่ อกจากการม่ป็ระวััติศาสตร์ที่่�ยาวันานและวััฒนธรรมที่่�สืบเน่�องมาแต่อด่ต คานาซาวัะยังม่สถานที่่�ที่่องเที่่�ยวั
สมัยให่ม่ที่่�น่าสนใจ อาที่ิเชิ่น พื้ิพื้ิธภัณีฑ์์ศิลป็ะร่วัมสมัยแห่่งศตวัรรษที่่� 21 คานาซาวัะ ซึ�งเป็็นที่่�รู้จักที่ั�งในและ

ต่างป็ระเที่ศ  ย่านแกลเลอรีที่่�ตกแต่งอย่างที่ันสมัย 
ดังนั�น เมื�อมาคานาซาวัะ ค่ณีจะได้สัมผู้ัสควัามงดงามของวััฒนธรรมดั�งเดิมและควัามสมัยให่ม่ไป็พื้ร้อมกัน

อุท่ยานปราสาท่คานาซาวะ
ปราสิาที่คุานาซาว็ะเป็นปราสิาที่ของติระกลูมิะเอดะ กลุ่มิคุะงะ ทีี่�ปกคุรองพ้�นทีี่�ต่ิาง ๆ 
รว็มิถึึงเม้ิองคุานาซาว็ะในสิมัิยเอโดะ ในอดีติปราสิาที่ได้เกิดไฟไหม้ิคุรั้ั�งใหญ่่ 2 คุรั้ั�ง 
ที่ำาให้ตัิว็ปราสิาที่ไหม้ิเสีิยหายไปเก้อบทัี่�งหมิด ต่ิอมิาได้ก่อสิรา้งขึ�นใหม่ิและปัจจุบันใช้้
พ้�นทีี่�ปราสิาที่เป็นสิว็นสิาธารณะ 

ทีี่�สิว็นเกียว็คุเุซ็นอนิมิารุในอุที่ยาน จะมีิบ่อนำ�าและกำาแพงหินทีี่�ออกแบบให้คุณุได้ช้้�นช้มิ
ทิี่ว็ทัี่ศน์ทีี่�มีิเสิน่ห์เฉพาะตัิว็และเต็ิมิไปด้ว็ยศิลปะ 

สวนเคนโระคเุอน็
หนึ�งใน 3 สิว็นทีี่�สิว็ยงามิทีี่�สุิดในญี่�ปุ่น ตัิ�งอยู่ติิดกับอุที่ยานปราสิาที่คุานาซาว็ะ เป็น
สิว็นส่ิว็นตัิว็ของไดเมีิยว็(ผูู้้ปกคุรองทีี่�ดิน) ติระกลูมิะเอดะ ทีี่�ปกคุรองเขติคุะงะสิมัิย
เอโดะ สิว็นแห่งนี�ใช้เ้ว็ลาสิรา้งเป็นเว็ลานาน  ช้้�อสิว็นเคุนโระคุเุอน็ หมิายถึึงสิว็นทีี่� "รว็มิ
คุณุลักษณะต่ิางกัน 6 อย่างไว็ด้้ว็ยกัน " ได้แก่ คุว็ามิกว็า้งขว็าง คุว็ามิเงยีบสิงบ การ
สิรา้งสิรรค์ุโดยมินุษย์ คุว็ามิเก่าแก่โบราณ ที่างนำ�า ทัี่ศนียภาพมุิมิกว็า้ง ลักษณะต่ิาง ๆ 
นี�ที่ำาให้สิว็นเคุนโรคุเุอน็กลายเป็นตัิว็แที่นสิว็นทีี่�มีิคุว็ามิงามิอนัน่าทึี่�ง  

ทีี่�สิว็นเคุนโระคุเุอน็ แต่ิละฤดกูาลจะมีิทัี่ศนียภาพทีี่�ต่ิางกันออกไปไม่ิว็า่จะเป็นซากรุะใน
ฤดใูบไม้ิผู้ลิ สีิเขียว็ช้อุม่ิของใบไม้ิในฤดรูอ้น ใบไม้ิเปลี�ยนปีในฤดใูบไม้ิรว่็ง หิมิะในฤดู
หนาว็  ไม่ิว็า่มิากี�คุรั้ั�ง คุณุสิามิารถึช้้�นช้มิกับทัี่ศนียภาพทีี่�เปลี�ยนไปได้ไม่ิซำ�ากัน

ย่านบ้านซามืไูรนางามืะชิ ิบุเขะ ยะชิคิิ
ย่านบ้านซามูิไรนางามิะช้ ิบุเขะ ยะช้คิิุ มีิบ้านพักซามูิไรทีี่�สิรา้งขึ�นใหม่ิติามิแบบบ้านซามูิไรในอดีติ ถึนนแคุบๆ ที่าง
เดินปูด้ว็ยแผู่้นหิน กำาแพงดินเหนียว็ของทีี่�นี� ให้บรรยากาศย่านบ้านพักอาศัยของซามูิไรช้ั�นกลางสิมัิยเอโดะ 
(ปีคุ.ศ. 1603-1868) 

สถาน่คานาซาวะ พิิพิิธภััณฑ์์ศิิลปะรว่มืสมัืยแห่่งศิตวรรษท่่� 21 คานาซาวะ ศิาลเจ้า้โอะยามืะ

บ้านซามืไูรตระกลูโนมืรุะ

บ้านพัิกของท่่านครุันัโด เท่ราชิมิืะสวนเก่ยวคเุซ็นอนิมืารุ
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การส่งเสร่มวััฒนธรรม
ญี่่�ป็่�นดั�งเดิมของคานาซาวัะ

ศูนย์กลางงานฝีีมือญี่่�ป็่�นดั�งเดิม

ต ระกูลมะเอดะที่่�ที่รงอำานาจใชิ้คานาซาวัะ
เป็็นศูนย์กลางการป็กครอง และได้นำาพื้า

ควัามส่ขสงบและควัามร่่งเรืองมาสู่พื้ื�นที่่�คะงะ 
(ส่วันห่น่�งของจังห่วััดอิชิิคะวัะในป็ัจจ่บัน) 
ที่่ามกลางควัามสงบส่่ขและควัามเจร่ญี่ร่่งเรือง
ของบ้านเมือง ตระกูลมะเอดะยังได้สนับสนุน
และเข้าร่วัมกิจกรรมที่างวััฒนธรรมต่างๆ ส่ง
เสร่มให่้วััฒนธรรมและงานฝีีมือม่ควัามป็ระณีีต
งดงาม  
วััฒนธรรมป็ระเพื้ณีีต่าง ๆ ในอด่ตยังคงพื้บเห่็น
ได้อย่างชิัดเจนในคานาซาวัะป็ัจจ่บัน ที่่กเย็นม่
เส่ยงด่ดชิามิเซ็น(พื้ิณี 3 สาย)อันละเม่ยดไพื้เราะ 
เส่ยงร้องของเกอิกิ(ชิื�อเรียกที่้องถิ�น ห่มายถึง
เกอิชิา)จากย่านโรงนำ�าชิา
พื้ิธ่ชิงชิาในอด่ตเป็็นกิจกรรมซึ�งเป็็นที่่�นิยมในห่มู่
ชินชิั�นซามูไร ตระกูลมะเอดะได้สนับสนุนการจัด
พื้ิธ่ชิงชิา ป็ัจจ่บันชิาวัเมืองได้สืบที่อดต่อมาและ
จัดพื้ิธ่ชิงชิาที่่�เป็ิดให่้นักที่่องเที่่�ยวัสามารถเข้า
ร่วัมได้ ในคานาซาวัะม่ห่ลายที่่�ให่้นักที่่องเที่่�ยวั
สามารถเข้าร่วัมพื้ิธ่ชิงชิาเต็มรูป็แบบและดื�มชิา
แบบดั�งเดิมได้

น่ั บตั�งแต่ศตวัรรษที่่� 17 ที่่�
ผูู้ป้็กครองตระกลูมะเอดะ

เชิิญี่ศิลป็ินที่่�ฝีีมือด่ที่่�ส่ดที่ั�วั
ญี่่�ป็่�นมาที่่�เมือง  ส่งเสร่มให่้
คานาซาวัะพัื้ฒนาเป็็นศูนย์กลาง
งานฝีีมอืญี่่�ป็่�นดั�งเดมิ ควัาม
ที่่่มเที่ในการสนับสนุนด้าน
ศิลป็ะและงานฝีีมือของ
คานาซาวัะเป็็นที่่�ยอมรับจน
ได้รับการแต่งตั�งจากองค์กร
ยูเนสโกให่้เป็็นเมืองแห่่งงาน
ฝีีมือและศิลป็ะพื้ื�นบ้านใน
กล่่มเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 
ป็ีค.ศ.2009  ป็ัจจ่บันคานาซาวัะ
เป็็นที่่�รู้จักในฐานะเมืองแห่่ง
งานโคเก(งานฝีีมือ) งาน
ห่ัตถกรรมดั�งเดิมที่่�ที่ำากันมา
ห่ลายร้อยป็ีจำานวันมากยังคง
พื้บเห่็นได้ในคานาซาวัะ 
ไม่วั่าจะเป็็นเครื�องเคลือบ
ป็ิดที่องคำาแป็ลวั งานป็ัก 
งานย้อมอันงดงาม  
งานเครื�องป็ั�นชิั�นยอด

ละ ครโนห่์เป็็นห่น่�งในวััฒนธรรมซามูไรมาแต่อด่ต และได้รับ
การสนับสนุนจากผูู้้ป็กครองเขตคะงะ ควัามนิยมในละคร

โนห่์ไม่จำากัดเฉพื้าะในห่มู่ซามูไร แต่ได้แพื้ร่ห่ลายไป็ยังกล่่มพื้่อค้าและ
ชิาวัเมือง ในเมืองคานาซาวัะ ม่กิจกรรมจำานวันมากที่่�เป็ิดให่้คนที่ั�วัไป็
เข้าชิมละครโนห่์ ลองสวัมห่น้ากากและใส่ชิ่ดที่่�ใชิ้ในละครโนห่์ได้

ย่านโรงนำ�าชิา 3 แห่่งในคานาซาวะ
ในว็ฒันธรรมิญี่�ปุ่น ตัิ�งแต่ิสิมัิยเอโดะสิำานักเกอชิ้าเป็นสิถึานทีี่�จดังานรั้้�นเรั้งิและกิจกรรมิบันเทิี่งต่ิางๆ  สิำานักเกอชิ้าเรั้ยีกอ้�กช้้�อหนึ�งได้ว็า่ "ช้ายะ"  หมิายถึึงโรงนำ�าช้า  
ทีี่�โรงนำ�าช้านี�มีิเกอชิ้าคุอยให้คุว็ามิบันเทิี่งกับช้นช้ั�นสูิงทีี่�มีิฐานะมัิ�งคัุ�งและกลุ่มิพ่อคุ้าทีี่�รำ�ารว็ย "เกอชิ้า"เป็นช้้�อเรั้ยีกหญิ่งช้าว็ญี่�ปุ่นทีี่�ให้คุว็ามิบันเทิี่งผู่้านการเต้ินรำาและ
การเล่นเคุรั้อ้งดนติรั้ญีี่�ปุ่นดั�งเดิมิ 

ย่านโรงนำ�าช้าในคุานาซาว็ะมีิทัี่�งหมิด 3 แห่งได้แก่ ฮิิงาช้ ินิช้ ิและคุะสึิเอะมิะช้ ิติามิถึนนแต่ิละย่านเรั้ยีงรายไปด้ว็ยสิำานักเกอชิ้าแบบดั�งเดิมิ  ซึ�งยังคุงรั้กัษาบรรยากาศ
สิมัิยเอโดะอนัมีิประว็ติัิคุว็ามิเป็นมิากว็า่ 200 ปี การแสิดงของโรงนำ�าช้าจำานว็นมิากโดยทัี่�ว็ไปแล้ว็จดัขึ�นให้กับคุนเฉพาะกลุ่มิ แต่ิทีี่�คุานาซาว็ะจะมีิการจดักิจกรรมิ
ติลอดทัี่�งปีเปิดให้ที่กุคุนสิามิารถึเข้ารว่็มิได้

ย่านโรงนำ�าชิาฮิิงาชิ ิชิายะ ย่านโรงนำ�าชิาคะสึเอะมืะชิ ิชิายะ ย่านโรงนำ�าชิานิชิ ิชิายะ

งานฝังเล่�ยมืคะงะ งานย้อมืคะงะ

ของเล่นพืิ�นเมืือง

ท่องคำาเปลวเครัื�องเคลือบคานาซาวะ

ลกูบอลคะงะ
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เมืองป็ราสาที่ที่่�ศิลป็ะและสถาป็ัตยกรรมดั�งเดิมและสมัยให่ม่อยู่
ร่วัมกันอย่างกลมกลืน

อาห่ารคานาซาวัะ: 
ควัามเพื้ลดิเพื้ลนิในที่ก่ป็ระสาที่สัมผู้สั

พื้้�นที่่�แถบชานเม้ือง

เม ่องคานาซาวัะยังรักษา
สถานที่่�ที่างป็ระวััติศาสตร์

จำานวันมากครั�งสมัยที่่�ม่ป็ราสาที่เป็็น
ศูนย์กลางการป็กครอง แน่นอนวั่า
สภาพื้บ้านเมืองไม่ได้ห่ย่ดนิ�งไวั้ใน
อด่ต เมืองยังพื้ัฒนาต่อ สิ�งก่อสร้าง
ที่ันสมัยให่ม่ ๆ เกิดขึ�นขณีะที่่�ยัง
คงม่ควัามผูู้กพื้ันกับวััฒนธรรม
ดั�งเดิม  เราสามารถเห่็นการอยู่ร่วัม
กันระห่วั่างวััฒนธรรมดั�งเดิมและ
วััฒนธรรมร่วัมสมัยได้ในที่่กที่่� เมื�อ
มาถึงสถานีคานาซาวัะ ค่ณีจะพื้บ
ป็ระตูสึซึมิมงที่่�แสดงออกถึงควัาม
สมัยให่ม่อย่างชิัดเจนและสื�อถึง
วััฒนธรรมญี่่�ป็่�นดั�งเดิมไป็พื้ร้อมกัน 
เมื�อมาคานาซาวัะ ค่ณีจะได้เห่็น
วั่าเมืองสมัยให่ม่อยู่ร่วัมกับอด่ต
อย่างไร  และเห่็นการนำาสิ�งก่อสร้าง
ที่างป็ระวััติศาสตร์มาใชิ้ผู้สมผู้สาน
ระห่วั่างอด่ตและอนาคตให่้อยู่ร่วัม
กันอย่างกลมกลืน

ดี ้ วัยการม่ภูเขาที่่�ม่พื้ืชิพื้ันธ่์มากมาย ชิายฝีั�งที่ะเลที่่�อ่ดม
สมบูรณี์ ที่ำาให่้คานาซาวัะม่วััตถ่ดิบห่ลากห่ลายมาใชิ้ป็ร่ง

อาห่ารขึ�นชิื�อของเมือง นอกจากนี� วััตถ่ดิบที่้องถิ�นตามฤดูกาล
ของคานาซาวัะที่ั�งสวัยงามและอร่อย  ที่ำาให่้อาห่ารคะงะเป็็น
อาห่ารที่างตาและยังม่รสเลิศเมื�อได้ลิ�มลอง อาห่ารจัดเสิร์ฟด้วัย
ภาชินะที่่�สวัยงาม สถานที่่�รับป็ระที่านตกแต่งด้วัยของป็ระดับตาม
ฤดูกาลแบบดั�งเดิม ดังนั�น เวัลาที่านอาห่ารคะงะ ค่ณีจะสามารถ
เพื้ลิดเพื้ลินได้ในที่่กป็ระสาที่สัมผู้ัส 
ที่ะเลญี่่�ป็่�นเป็็นแห่ล่งวััตถ่ดิบอาห่ารที่ะเลที่่�ด่ที่่�ส่ดของญี่่�ป็่�น ไม่วั่า
จะเป็็นป็ู ก่้งห่วัาน ป็ลาห่างเห่ลือง ค่ณีสามารถลิ�มลองอาห่ารที่ะเล
สดๆ ได้ที่่�ร้านซูชิิและอาห่ารที่ะเลที่่�ตลาดโอมิโจที่่�คึกคักไป็ด้วัยคน
ที่้องถิ�นที่่�ต้องการห่าซื�อวััตถ่ดิบสดๆ 
แน่นอนวั่ามื�ออาห่ารของค่ณีจะไม่สมบูรณี์เลยห่ากขาดเห่ล้าสาเก
คานาซาวัะ ซึ�งที่ำาจากนำ�าใสสะอาดและข้าวัในที่้องถิ�นที่่�อ่ดมสมบูรณี์

พิิพิิธภััณฑ์์ศิิลปะรว่มืสมัืยแห่่งศิตวรรษท่่� 21 คานาซาวะ
เป็นพิพิธภัณฑ์์ศิลปะสิมัิยใหม่ิ มีิแนว็คิุดในการสิรา้งให้เหม้ิอนเป็นสิว็นสิาธารณะใจกลางเม้ิอง  ลักษณะเด่นของ
อาคุารคุ้อการออกแบบภายนอกให้มีิลักษณะเป็นว็งกลมิและติิดกระจกโดยรอบ ทีี่�นี�จดัแสิดงงานศิลปะจำานว็นมิากทัี่�ง
ในและนอกอาคุารให้ผูู้้ทีี่�มิาเย้อนสิามิารถึช้มิ สัิมิผัู้สิ และรูสึ้ิกได้ไปกับงานศิลปะ

ตลาดโอมิืโจ้
ติลาดโอมิิโจมีิประว็ติัิศาสิติรั้ย์าว็นานประมิาณ 300  ปี  ติลาดนี�
ผูู้กพันใกล้ช้ดิอย่างมิากกับช้วี็ติิประจำาว็นัของช้าว็เม้ิอง เรั้ยีกกันว็า่
เป็น "คุรั้วั็ของคุนคุานาซาว็ะ" ทีี่�ติลาดมีิรา้นคุ้าจำาหน่ายของที่ะเล
สิด ผัู้ก ผู้ลไม้ิท้ี่องถิึ�น ราว็ 170 รา้น ถ้ึอเป็นสิถึานทีี่�ทีี่�เป็นทีี่�มิาของ
ว็ฒันธรรมิการรั้บัประที่านของคุานาซาว็ะ

พิิพิิธภััณฑ์์ไดเซท่สึ ซซูกิู
ไดเซที่สึิ ซซูกิู  หรั้อ้รูจ้กักันในช้้�อ "ดี.ทีี่.ซซูกิู" เกิดทีี่�
คุานาซาว็ะและเป็นผูู้้เผู้ยแพรแ่นว็คิุดเซนไปสู่ิโลกติะว็นั
ติก ทีี่�พิพิธภัณฑ์์นี�คุณุจะได้ที่ำาคุว็ามิรูจ้กั เรั้ยีนรู ้เกี�ยว็
กับท่ี่านซซูกิูและยังได้ประสิบการณ์ที่างคุว็ามิคิุดใน
แบบของคุณุเอง เช้ญิ่คุณุสัิมิผัู้สิโลกของเซนได้ด้ว็ย
ตัิว็เองทีี่�นี�

พิิพิิธภััณฑ์์ศิิลปะหั่ตถกรรมืแห่่งชิาติ
ทีี่�นี�เป็นพิพิธภัณฑ์์ศิลปะแห่งช้าติิแห่งแรกของพ้�นทีี่�
แถึบที่ะเลญี่�ปุ่น และยังเป็นพิพิธภัณฑ์์งานฝึม้ิอแห่ง
ช้าติิแห่งเดียว็ของญี่�ปุ่น หลัก ๆ จดัแสิดงงานฝีม้ิอ
ตัิ�งแต่ิศติว็รรษทีี่� 20 เป็นต้ินมิา งานประมิาณ 1,900 
ช้ิ�น  ได้ขนย้ายจากโติเกียว็มิายังคุานาซาว็ะ  "เม้ิองแห่ง
โคุเก(งานฝีม้ิอ)" แห่งนี�

ตัิว็อาคุาร ได้ยกอาคุารกองทัี่พในอดีติ 2 แห่งทีี่�สิรา้ง
ขึ�นราว็ปีคุ.ศ.1900 มิาสิรา้งและบูรณะใหม่ิ  ภายนอก
อาคุารที่าสีิเดียว็กับสีิของอาคุารเดิมิ

สถาน่คานาซาวะ
สิถึานีคุานาซาว็ะ ได้รั้บัเล้อกเป็นหนึ�งใน 14 สิถึานีทีี่�สิว็ย
ทีี่�สุิดในโลก  ลักษณะเด่นของสิถึานี มีิโมิเตินาช้ิโดมิ โดมิ
ทีี่�ส้ิ�อถึึง "โมิเตินาช้(ิคุว็ามิเอ้�ออารั้ต่ีิอผูู้้มิาเย้อน) ในการ
เป็นรม่ิให้กับคุนทีี่�ลงมิาจากสิถึานี"  ถ้ึอเป็นการออกแบบ
ทีี่�คุำานึงถึึงสิภาพอากาศของคุานาซาว็ะทีี่�มัิกมีิฝนและ
หิมิะติกหนัก ทีี่�สิถึานียังมีิประติสึูิซมิึิมิงขนาดมิหึมิา 
ลักษณะประติอูอกแบบให้เหม้ิอนกับกลองสึิซมิึิทีี่�ใช้้ใน
ละคุรโนห์ ศิลปะดั�งเดิมิของคุานาซาว็ะ

บ่่อน้ำำ��พุุร้อ้น้ำ
คานาซาวะมีีพ้ื้�นทีี่�บ่่อนำ�าพุื้ร้อ้นด้้วยกััน 3 
แห่่ง ตัั้�งอย่่ไม่ีไกัลจากัสถานีคานาซาวะ 
เดิ้นที่างโด้ยร้ถยนต์ั้ปร้ะมีาณ 30 นาทีี่  อย่่
ท่ี่ามีกัลางธร้ร้มีชาติั้อุด้มีสมีบ่่ร้ณ์ล้อมีร้อบ่
ด้้วยภู่เขา เป็นบ่ร้ร้ยากัาศเงยีบ่สงบ่ทีี่�คณุ
สามีาร้ถผ่่อนคลายได้้อย่างเต็ั้มีทีี่� 

เขตท่่าเรือื
โอโนะเป็็นเขตท่่าเรือืท่่�อยู่่่ติดกัับท่ะลญ่ี่�ป่่็น 
ท่่�น่�ผลิตโชยู่่(ซอสถัั่�วเหลือง)และมิิโสะ
(เต้าเจี้่�ยู่ว)เป็็นจี้ำานวนมิากั  คุณ่สามิารถั่
เดินเท่่�ยู่วชมิเมืิองและแวะรา้นต่าง ๆ เพืื่�อ
ชมิิโชยู่่และมิิโสะได้

ซชูิิ

เห่ล้าญ่ี่�ปุ่น จ้บุินิ  (อาห่ารพืิ�นบ้าน)
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เม่ องคานาซาวัะยังคงสภาพื้บ้านเมืองในอด่ตไวั้โดยม่ป็ราสาที่คานาซาวัะตั�งอยู่ใจกลางเมือง  เมื�อฤดูกาลเป็ล่�ยน 
ที่ิวัที่ัศน์ของเมืองจะเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ แต่ละฤดูกาลค่ณีจะได้เพื้ลิดเพื้ลินไป็กับที่ิวัที่ัศน์อันงดงาม กิจกรรม

ต่างๆ  รวัมถึงอาห่ารที่่�ม่เฉพื้าะในฤดูกาลนั�น ด้วัยไม่สามารถตัดสินได้วั่าฤดูกาลไห่นยอดเย่�ยมที่่�ส่ด จึงขอแนะนำาค่ณี
ให่้มาชิื�นชิมควัามงามของคานาซาวัะในที่่กฤดูกาล

คานาซาวัะ: ควัามงามในแต่ละฤดูกาล

ในการช้มิซากรุะ คุงไม่ิมีิทีี่�ไหนเหมิาะไปกว็า่ปราสิาที่คุานาซาว็ะ

และสิว็นเคุนโระคุเุอน็ทีี่�อยู่ใกล้กัน ทีี่�นี�คุณุจะได้ช้้�นช้มิซากรุะ

แบบเดียว็กับทีี่�ผูู้้ปกคุรองติระกลูมิะเอดะเคุยช้มิซากรุะเม้ิ�อ

หลายรอ้ยปีก่อน หลังพระอาทิี่ติย์ติก สิถึานทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยว็ทีี่�

เป็นทีี่�นิยมิจะประดับไฟ  ให้บรรยากาศโรแมินติิก  ไม่ิว็า่จะ

เป็นบรั้เิว็ณหน้าประติอูชิ้คิุะว็ะมิงของประสิาที่คุานาซาว็ะ

หรั้อ้บรั้เิว็ณรั้มิิฝั่� งแม่ินำ�าแถึว็สิะพานอะซาโนะกาว็ะโอฮิะช้ิ

ฤดี้ใบไม้ผ่ลิ
ม่นาคม – พื้ฤษภาคม

ฤดรูอ้นเป็นฤดแูห่งงานเที่ศกาล  สิำาหรั้บัคุานาซาว็ะ งาน

เที่ศกาลทีี่�สิำาคัุญ่ทีี่�สุิดได้แก่เที่ศกาลเฮีิยกขุมัินโกะขุ จดักัน

เป็นเว็ลา 3 ว็นัในช้ว่็งสัิปดาห์แรกของเด้อนมิิถึนุายน งานนี�

จดัขึ�นเพ้�อรำาลึกถึึงติอนทีี่�มิะเอดะ โติช้อิเิอะ ผูู้้ปกคุรองเขติ

คุะงะเข้ามิาตัิ�งฐานกำาลังทีี่�ปราสิาที่คุานาซาว็ะ

ฤ ดี้ ร้ อ น่
มิถ่นายน – สิงห่าคม

ใบไม้ิเรั้ิ�มิเปลี�ยนสีิปลายเด้อนติลุาคุมิ สิว็นเคุนโระคุเุอน็ 

หนึ�งในสิถึานทีี่�มีิช้้�อทีี่�สุิดในการช้้�นช้มิใบไม้ิเปลี�ยนปี  หลัง

พระอาทิี่ติย์ติกจะประดับไฟ โดยเรั้ิ�มิตัิ�งแต่ิต้ินเด้อนถึึง

ปลายเด้อนพฤศจกิายน นอกจากสิว็นเคุนโระคุเุอน็แล้ว็ ยัง

มีิภูเขาอุทัี่ติสึิยามิะ ว็ดัไดโจจ ิและบ้านพักของท่ี่านคุรุั้นัโด 

เที่ราช้มิิะ  ทีี่�คุณุสิามิารถึช้มิคุว็ามิงามิอนัน่าต้ิ�นติาต้ิ�นใจของ

ใบไม้ิเปลี�ยนสีิในฤดใูบไม้ิรว่็งได้

ฤดี้ใบไม้ร่วง
กันยายน – พื้ฤศจิกายน

ในฤดหูนาว็คุณุจะได้เห็นการติิดตัิ�ง "ยุขิที่สึิรั้"ิ เที่คุนิคุ

โบราณใช้ป้กป้องต้ินไม้ิทีี่�ตัิดแต่ิงไว็อ้ย่างงดงามิให้

ปลอดภัยจากหิมิะทีี่�ติกหนักในฤดหูนาว็  เช้อ้กขึงของ

ยุขิที่สึิรั้สิิรา้งทิี่ว็ทัี่ศน์ทีี่�งดงามิและเป็นเคุรั้้�องหมิายบอกว็า่

ฤดหูนาว็ใกล้จะมิาถึึงแล้ว็ 

ว็ธิีปี้องกันภัยจากหิมิะในฤดหูนาว็ทีี่�ส้ิบที่อดจากอดีติอกีว็ธิีี

หนึ�งคุ้อการคุลมุิแผู่้นฟางทีี่�กำาแพงดิน พบได้ในย่านบ้าน

ซามูิไรนางามิะช้ ิบุเขะ ยะช้คิิุ  ภาพของแผู่้นฟางทีี่�กำาแพง

ดิน หลังคุาทีี่�ปกคุลมุิไปด้ว็ยหิมิะและที่างเดินทีี่�ปูด้ว็ยแผู่้น

หิน เหล่านี�ช้ว็นให้นึกถึึงสิภาพบ้านเม้ิองในอดีติสิมัิยเอโดะ

ฤ ดี้ ห์ น่ า ว
ธันวัาคม – ก่มภาพื้ันธ์
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ศููนย์์ข้้อมููลการท่่องเท่่�ย์ว
ศูนูย์์ข้้อมูลูการท่่องเท่่�ย์ว สาข้าสถาน่คานาซาวะ
ศูนูย์์น้�ต้ั้�งอยู์�ในต้ั้วสถาน้คานาซาวะ  ท้ี่�น้�ให้้ข้้อมููลภาษาอง้กฤษเก้�ย์วก้บการที่�องเท้ี่�ย์วไมู�ว�าจะเป็็นสถานท้ี่�
ที่�องเท้ี่�ย์วมู้ชื่่�อ ท้ี่�พ้ัก รา้นอาห้าร วธิีก้ารเดิินที่างไป็ย้์งพ่ั�นท้ี่�ใกล้เค้ย์ง อก้ท้ี่�งย้์งมู้เคาน์เตั้อร์ร์์บ้ส�งข้องไป็
ย้์งโรงแรมูให้้อก้ด้ิวย์

ศูนูย์์ข้้อมูลูการท่่องเท่่�ย์ว สาข้ากลางเมืูองคานาซาวะ
ศูนูย์์น้�ต้ั้�งอยู์�ใกล้้ก้บย์�านบ้านซามููไรนางามูะชิ ิบุเขะ ย์ะชิคิิิซ่�งอยู์�ใจกล้างเมืูองคิานาซาวะ  ท้ี่�น้�ให้้ข้อมููล้
ภาษาอง้กฤษเก้�ย์วก้บการที่�องเท้ี่�ย์ว ไมู�ว�าจะเป็็นสถานท้ี่�ที่�องเท้ี่�ย์ว ท้ี่�พ้ัก รา้นอาห้าร นอกจากน้� ย้์งรับ้
ฝากของแล้ะจด้กิจกรรมูวฒ้นธรรมูด้�งเดิมูท้ี่�คิณุสามูารถเข้าร�วมูได้

แนะนำ�พ้ื้�นท่ี่� ใกล้้เค่ียงคี�น�ซ�วะ

วิธี่ก�รไปคี�น�ซ�วะ ก�รเดิินที่�งในตััวเม้ืองคี�น�ซ�วะ

ท่าคายามืะ
พ้�นทีี่�ทีี่�มีิว็ฒันธรรมิจากเหน้อ ใต้ิ ออก ติก มิาเจอและ
ผู้สิมิผู้สิานกันมิาตัิ�งแต่ิอดีติ สิภาพบ้านเม้ิองและ
ว็ฒันธรรมิในสิมัิยก่อนยังคุงส้ิบที่อดต่ิอกันมิา ปัจจุบัน
ยังรั้กัษาประเพณีดั�งเดิมิเอาไว็้

ชิริาคาวะโก
ทีี่�นี� คุณุจะได้เห็นภาพทัี่ศนียภาพอนังดงามิติามิ
ธรรมิช้าติิของหมู่ิบ้านญี่�ปุ่น ในปัจจุบันยังมีิผูู้้คุนอาศัย
อยู่ในพ้�นทีี่� เป็นหมู่ิบ้านในภูเขาทีี่�สิว็ยงามิทีี่�ยังคุงรั้กัษา
ว็ถีิึช้วี็ติิดั�งเดิมิไว็้

โกคายามืะ
โกคุายามิะเป็นหมู่ิบ้านทีี่�ผูู้้คุนอาศัยในบ้านหลังคุามุิง
ฟางรูปที่รงกัช้โช้(ที่รงจั�ว็รูปม้ิอพนมิ) เป็น "มิรดกโลก
ทีี่�ยังมีิช้วี็ติิ"  ทีี่�นี�ขึ�นช้้�อเรั้้�องการผู้ลิติกระดาษญี่�ปุ่นแบบ
ดั�งเดิมิและดนติรั้พ้ี�นบ้าน 

รถเมืล์
คุานาซาว็ะเป็นเม้ิองขนาดเล็ก มีิปราสิาที่คุานาซาว็ะ
อยู่ใจกลางเม้ิอง  สิถึานทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยว็ทีี่�สิำาคัุญ่
กระจายตัิว็อยู่ในรั้ศัมีิ 2 กิโลเมิติรจากปราสิาที่ 
ดังนั้น ในการเทีี่�ยว็คุานาซาว็ะ คุณุจะเดินหรั้อ้ใช้้
รถึเมิล์ก็ได้ รถึเมิล์จะว็นไปติามิทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยว็สิำาคัุญ่
ของเม้ิอง ช้ว่็ยให้คุณุท่ี่องเทีี่�ยว็ได้โดยไม่ิต้ิอง
กังว็ลว็า่จะหลงที่าง ถ้ึอเป็นว็ธิีทีีี่�สิะดว็กมิากใน
การเทีี่�ยว็ช้มิเม้ิอง 

นอกจากนี� มีิตัิ�ว็ 'ONE DAY PASS'' ทีี่�นั�งได้ไม่ิ
จำากัดเทีี่�ยว็ 1 ว็นัในพ้�นทีี่�ทีี่�กำาหนด (คุณุสิามิารถึ
ซ้�อตัิ�ว็ได้ผู่้านที่างโที่รศัพท์ี่ม้ิอถ้ึอ)

รถจ้กัรยาน
ในเม้ิองคุานาซาว็ะมีิบรั้กิาร  "มิะช้ิโนรั้"ิ บรั้กิาร
ให้ย้มิรถึจกัรยานสิาธารณะ จกัรยานที่กุคัุนเป็น
จกัรยานไฟฟ้ามีิจุดให้บรั้กิารจกัรยานมิากกว็า่ 
60 แห่งทีี่�คุณุสิามิารถึย้มิและคุ้นจกัรยานทีี่�จุด
บรั้กิารไหนก็ได้

รถเมล 40 นาที

โคมัตสึ

นาโกยา
สนามบินนานาชาติชูบุ

โอซากา
สนามบินนานาชาติคันไซ

โกเบ

คานาซาวะ

มัตสึโมโตะ
ทาคายามะ

นะงะโนะ

โตเกียว

โยโกฮามา

นาโกยา

คะงะอนเซ็น

เกียวโต

โอซากา

รถไฟชินคันเซ็นสายโฮคุุริคุ

ไมบาระ

มรดกโลก
โกคายามะ
มรดกโลก
โกคายามะ

นานา

โทยามะ

มรดกโลก
ชิราคาวะโก

โอมิยะรถไฟสายทาคายามะฮนเซ็นรถไฟสายทาคายามะฮนเซ็น

ภููเขาไฟฟูจิ

ชิสึโอกะ

โตเกียว
สนามบินนาริตะ

โตเกียว
สนามบินฮาเนดะ

ฮาคุซัง

โนะโตะ

รถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโด

รถไฟ JR

เกียวโต

โตเกียว

คานาซาวะ

โอซากา

นาโกยา

ซัปโปโร

ฟุุคุโอกะ

ฮิโรชิมะ

ทาคายามะ

ญี่ปุน

รถไฟดวนพิเศษ 2 ชั่วโมง 30 นาที

รถไฟดวนพิเศษ 2 ชั่วโมง 10 นาที

รถไฟดวนพิเศษ 2 ชั่วโมง 30 นาที

รถไฟชินคันเซ็น 2 ชั่วโมง 30 นาที

เครื่องบิน 1 ชั่วโมง 15 นาที

รถเมลทางหลวง 50 นาที รถเมล 1 ชั่วโมง 15 นาที

เครื่องบิน 1 ชั่วโมง
สนามบินโคมัตสึ

ชิราคาวะโก

ซึรุุงะ

รถไฟสายโฮคุริคุฮนเซ็น

ทางดวนโตไค-โฮคุุุริคุ

รถไฟชินคันเซ็น

ทางหลวง

รถไฟชินคันเซ็นสายโฮคุุริคุ

สถานีคานาซาวะ

ทาคายามะ

สนามบินนาริตะ (โตเกียว)

สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)

สถานีนาโกยา

สถานีเกียวโต

สถานีโอซากา

สถานีโตเกียว

พื้นที่บริเวณวัดโคดัสสึโนะ
ยุวะคุอนเซ็น

พิพิธภัณฑศิลปะหัตถกรรมแหงชาติ

พิพิธภัณฑไดเซทสึ ซูซูกิ

สวนเคนโระคุเอ็น

พิพิธภัณฑ

เสนทางรถเมล

ศูนยการคา

ขอมูลทองเที่ยว

แมน้ำ ไซกาวะวัดเมียวริวจิ
วัดนินจาเดระ

ยานวัด 
เทระมะชิ

ศาลเจาโอะยามะ

ศูนยขอมูลการทองเที่ยว
สาขากลางเมืองคานาซาวะ

บานซามูไรตระกูลโนมุระ

ยานบานซามูไรนางามะชิ 
บุเขะ ยะชิคิ

พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย
แหงศตวรรษที่21 คานาซาวะ

พิพิธภัณฑศิลปะละครโนห
คานาซาวะ

สวนเกียวคุเซ็นอินมารุ

ยานโรงน้ำชา
คะสึเอะมะชิ ชายะ

ตลาดโอมิโจ

ยานโรงน้ำชา
ฮิงาชิ ชายะ

บานพักของ
ทานคุรันโด เทราชิมะ

อุทยานปราสาทคานาซาวะ

รถเมลวิ่งรอบเมืองคานาซาวะ
กลุมวัดพุทธ
อุุทัตสึยามะ

ศูนยขอมูลการทองเที่ยว 
สาขาสถานีคานาซาวะ

สถานี JR คานาซาวะสถานี JR คานาซาวะ

แมน้ำ อะซาโนะกาวะ

ทาเรือ
คานาซาวะ

ยานโรงน้ำชานิชิ ชายะ



K a n a z a w a
อััญมณีีแห่่งญ่�ปุ่่�น

ภาษาไทย

คานาซาวะ  /  ญี่่�ปุ่่�น

พบกัับเสน่่ห์์ของอดีีตอัน่น่่าต่�น่ตาและปััจจุบัน่ที�เปั่�ยมไปัดี้วยชีีวิตชีีวาของคาน่าซาวะ 
ผ่่าน่งาน่ฝี่ม่อของศิิลปัิน่ผ่้้เชีี�ยวชีาญและมรดีกัวัฒน่ธรรมอัน่ลำ�าค่า
เปั็น่ความงามและศิิลปัะสุดีพิเศิษที�คุณสัมผ่ัสไดี้ใน่ทุกัย่างกั้าว เม่�อมาเย่อน่คาน่าซาวะ

ภาพ: ฮิิเดโอะมิิ คุโุบะ

ดรูายละเอยีดเพิ�มิเติิมิ ได้ทีี่�...

เว็บ็ไซต์ิการท่ี่องเทีี่�ยว็ที่างการของคุานาซาว็ะ

visitkanazawa.jp/th

แผนกนโยบายการท่่องเท่่�ยวเมืืองคานาซาวะ
1-1-1 ฮิิโรซะกะ เมืืองคานาซาวะ จังัหวดัอชิิคิะวะ
920-8577 ญ่ี่�ปุ่่� น

สิิงหาคุมิ 2022


