
บทสัมภาษณ์พิเศษนักแสดงจากละครเรื่อง “กลกิโมโน”

ในนามีข้าวอร่อย ในทะเลมีปูรสเลิศ บนเขามีวัวซากะกิว เกรด A5
จังหวัดซากะ สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในญี่ปุ่น

ค้นพบเสน่ห์แห่งใหม่ของญี่ปุ่น!
แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างชาติผ่านวัฒนธรรม
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กลกิโมโน

เรื่องย่อละคร “กลกิโมโน”

บทสัมภาษณ์พิเศษนักแสดง "กลกิโมโน"

เรื่องย่อ

เรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากตํานานในอดีตของสองตระกูล

ใหญ่แห่งหุบเขาสึกิ ความรักและความแค้นที่ รอคอย 

การสะสางมานานนับร้อยปีได้เริ่มขึ้น เมื่อ "โฮชิ " เทพเจ้า

นกกระเรยีนที่ลงมาบนโลกแลว้กลบัสวรรคไ์มไ่ด ้จงึตอ้งอยู่

ที่นี่เพื่อใช้ดนตรีขับกล่อมผู้คนให้มีความสุข เขาเฝ้ารอการ 

กลับมาของเทพธิดาเดือนเจ็ด คนรักเก่า หรือ "รินดารา" 

นั่นเอง โชคชะตานําพาให้รินดารามาที่นี่เพื่อทอผ้ากิโมโน 

โฮชิ ซ่ึงเป็นกิจการของ "อาคิระ" ให้สําเร็จ เมื่ออาคิระได้

รูจ้กัรนิดารา เธอคอืผู้นาํความสดใสใหก้บัชีวติเขา สดุทา้ย

โฮชิยอมเสยีสละความรกัให้กบัอาคริะ สวมกโิมโนโฮชิโบยบนิ

กลบัสวรรค ์และเฝ้ามองความรกัของคนทัง้คู่จากเบือ้งบน..

บทประพันธ์  พงศกร
บทโทรทัศน์  ณัชภีม – สุธิสา

タイドラマ「きもの秘伝」あらすじ
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โดยรวมแล้ว การถ่ายทําที่ซากะรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะ

เมืองซากะเป็นเมืองที่ เงียบๆ สะอาดมาก เป็นเมืองที่มี

ผลติภณัฑท์ี่นา่สนใจมากคอืกระเบือ้ง ถอืเป็นหมูบ่า้นกระเบือ้ง

เลยทีเดียว ได้ถ่ายรูปกับกําแพงกระเบื้อง สะพานตกแต่ง

ดว้ยกระเบือ้ง ไดเ้หน็สสุานอนัเป็นวฒันธรรมที่มเีอกลกัษณ์

เฉพาะของชาวญ่ีปุ่น สําหรับอุปนิสัยของคนญ่ีปุ่นก็น่ารัก  

เป็นเพื่อนบ้านที่มีสัมพันธไมตรีที่ดีกับประเทศไทยเรามา

ยาวนาน

ประทับใจสถานที่ถ่ายทําที่ไหนในจังหวัดซากะบ้างคะ

เพราะอะไรคะ

ประทับใจศาลเจ้าสุนัขจิ้งจอกค่ะ เพราะอยู่ที่นั่นทั้งวัน

อยู่ตัง้แตฝ่นยงัไมต่กจนฝนตกหนกั เรากย็งัไมห่ยุดถา่ยทาํ 

พี่ก็ยังเห็นถึงความเช่ือของคนญี่ปุ่น ความเช่ือจะนําให้เค้า

ไปสู่ความสําเร็จ นําความร่มเย็นมาสู่ชีวิตได้ โดยทุกคนจะ

ไปขอพรศาลเจ้าสุนัขจิ้งจอก ซ่ึงเป็นที่ๆ ทุกคนกลัว

แต่ทุกคนก็ยังไปขอพร เราก็ได้เดินทางเข้าไปข้างใน ได้เห็น

พิธีกรรมต่างๆ เช่น การทําวัตรสวดมนต์ของพระเป็น

ทํานองไพเราะ มีการร่ายรํา ซ่ึงเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่

งดงามมาก และการที่ไดม้โีอกาสเหน็พธิกีรรมเหลา่นี ้ทาํให้

รูส้กึเป็นสริมิงคลแกต่วัเรามากดว้ยเช่นกนั จากนัน้กเ็ดนิทาง

ไปขา้งบนสดุ หนาวมาก แต่ก็ยังถ่ายทํากัน และหินตรงนัน้

ก็เป็นหินมันๆ เดินยากมากๆ แต่เราก็ไม่ย่อท้อ ต้องเปลี่ยน

ท่ายืน ท่านั่ง เพื่อให้ภาพที่ออกมาดีที่สุด เมืองซากะเป็น

เมอืงโรแมนตกิ อยากใหท้กุคนไดไ้ปเที่ยวกนั อาหารกอ็รอ่ย 

สะอาดสะอ้านและปลอดภัย ส่วนตัวพี่เบิร์ดเองก็มีความเช่ือ

เรื่องเทพเจ้าต่างๆ เช่นกัน ได้ขอพรเทพเจ้านกกระเรียน 

เทพเจ้าสุนัขจิ้งจอก ขอพรให้พวกเราทีมงานทุกคนด้วย 

เราตัง้ใจทําในสิ่งดี ขอให้งานสําเร็จลุล่วง สําหรับพี่เบิร์ด

คอ่นข้างคุน้เคยกบัวฒันธรรมญ่ีปุ่น อย่างการลา้งมือหรือ

เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

บทสัมภาษณ์ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ และ ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต
เกี่ยวกับการถ่ายทําละคร  “กลกิโมโน”  ในจังหวัดซากะ
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การแสดงความเคารพกัน พี่ เบิร์ดได้รับการสอนจากคน

ญี่ปุ่นมาค่อนข้างเยอะ ที่เมืองซากะมีไม่ได้ต่างไปจากเมือง

อื่นๆ คือความสงบ ความเป็นกันเอง ความสะอาดสะอ้าน 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

อาหารอะไรในจังหวัดซากะที่ทานแล้วอร่อยคะ

อาหารของเมืองซากะ เช่น บีฟ พี่เบิร์ดก็ได้ลองทาน

อร่อยมาก อาหารเค้ามีแบบฟิวช่ันด้วยนะ สะอาดอร่อย 

หอม ขนมปังส่วนใหญ่ก็ทําเอง

โดยรวมแล้ว การถ่ายทําที่ซากะ รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะ

รู้สึกประทับใจค่ะ ทีมงานและชาวเมืองซากะให้การต้อนรับ

อย่างอบอุ่นและมีสถานที่สวยๆ น่าประทับใจหลายที่ค่ะ

ประทับใจสถานที่ถ่ายทําที่ไหนในจังหวัดซากะบ้างคะ

เพราะอะไรคะ

ชอบหมู่บ้านเซรามิกค่ะ เพราะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความ

สงบ ไมวุ่น่วายและมเีครื่องป้ันดนิเผาที่แสดงถงึวฒันธรรม

ท้องถิ่นที่มีช่ือเสียง

อาหารอะไรในจังหวัดซากะที่ทานแล้วอร่อยคะ

สาหรา่ยคะ่ เป็นสาหรา่ยที่มคุีณภาพดแีละรสชาตอิรอ่ยมากค่ะ 

ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต

บทสัมภาษณ์ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ และ ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต
เกี่ยวกับการถ่ายทําละคร  “กลกิโมโน”  ในจังหวัดซากะ
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แหล่งศูนย์กลางของเครื่องป้ันดินเผาอิมาริ "ฉากที่ตัวเอก
สามคนพบกันโดยบังเอิญในหมู่บ้านนี้"

สีเขียวขจีของพรรณไม้ในสวนช่วยขับให้ลายบนชุดกิโมโน 
ของยูกิดูสวยเด่นยิ่งขึ้น
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ฉากที่ “ท่านชายโฮชิ และยุกิไปนมัสการที่

ศาลเจ้าสุนัขจิ้งจอก”

ฉากที่ “บ่อนํ้าพุร้อนกลางแจ้งของอุเรซีโนะ มีฉากโรแมนติก 
ระหว่างไอและฮิเดโนริ”

สวนญี่ปุ่นที่มีใบไม้เปลี่ยนสีให้ชมในฤดูใบไม้ร่วง
สะท้อนเงาในนํ้าสวยงามดุจสวรรค์
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กน็าํไปเผาอกีครัง้ "นาเบะชิมา โซซึเกะ" ใช้วธิกีารบางอยา่ง

ทาํใหเ้ครื่องป้ันดนิเผา "นาเบะชิมาเซจ"ิ ซ่ึงเป็นสขีาวใหก้ลาย

เป็นสีนํ้าเงินเข้ม โดยไม่แพร่งพรายวิธีการนี้ออกไปและ

บริเวณโดยรอบโอคาวะชิยามะ เป็นแหล่งกําเนิดเตาเผา 

อันลึกลับ หลังสมัยเมจิ ย่านโอคาวะขิยามะได้จบบทบาท

การผลิตเครื่องป้ันดินเผาเพื่อผู้ปกครองพื้นที่ แต่เตาเผา

ยังคงให้กําเนิดสิ่งใหม่ๆ และรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้จน

ปัจจุบัน

จังหวัดซากะมีประเพณีดั้งเดิมของการผลิตเครื่องป้ัน 

ดินเผา ซ่ึงเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องป้ัน
 

ดินเผาอิมาริและอาริตะหรือคาระซึ เครื่องป้ันดินเผาเริ่มขึ้น

เมื่อประมาณ 400 ปีก่อน โดยถูกผลิตข้ึนที่เมืองอาริตะ 

และส่งออกจากท่าเรือ อิมาริ ในปี 1675 ช่างป้ันดินเผา 
ในอาณาเขตปกครองนาเบชิมะได้ย้ายมาอยู่ที่พื้นที่นี้ 

และจากนัน้ไดเ้ริ่มการผลติเครื่องป้ันดนิเผาอยา่งจรงิจงัใน

ญี่ปุ่น

"อิโระนาเบะชิมะ" เป็นเครื่องป้ันดินเผาที่เริ่มจากการเขียน

ลวดลายบนเครื่องดนิเผาสขีาว จากนัน้จงึเขียนภาพทับอย่าง

ประณีต โดยใช้สีแดง เหลือง และเขียว หลังจากที่เผาแล้ว 

大川内山

โอคาวะชิยามะ
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ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริซ่ึงตัง้อยู่ที่อําเภอคาชิมะ จังหวัดซากะ 

เป็นหนึ่งใน 3 ของศาลเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ของญี่ปุ่น มีผู้มานมัสการทั้งจากภายในประเทศและจาก

ต่างประเทศ ที่ศาลเจ้าใหญ่ซ่ึงมีสีสันอันงดงามสดใส 

ตัง้ตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้สีเขียว มีเทพเจ้าหลักของ

ศาสนาชินโต 3 องค์ประดิษฐานอยู่ ศาลเจ้าหลักใหญ่มีช่ือ

เรียกอกีช่ือหนึ่งวา่ "ชินเซนกิโก" ในบรเิวณศาลเจา้นอกจาก

ศาลเจา้อวิะซาก ิซ่ึงเป็นที่รูจั้กกนัดวีา่มีเทพเจ้าแหง่ความรกั

ตั้งอยู่แล้ว ยังมีเครื่องรางที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวแบบ

ต่างๆ วางขายอีกด้วย ใกล้ๆ กับศาลเจ้ามีเมืองเก่าเรียกว่า

ฮิเซน็ฮามะชุคุที่เคยเป็นสถานีผ่านทางให้ที่พักกับผู้เดินทาง

และรุง่เรอืงมาตัง้แตส่มยัเอโดะ ที่นี่ยงัคงเหลอืภาพของสมยั

ก่อนอยู่ เช่น โรงงานผลิตเหล้าเก่า ในสมัยที่การทําเหล้า

รุ่งเรือง เป็นต้น

ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ
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เป็น 1 ใน 5 สวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น มีพื้นที่ประมาณ
 

หน่ึงหมื่นตารางเมตร สวนนีม้เีนนิเขา มบีอ่นํ้าทัง้ขนาดใหญ่

และขนาดเล็ก มีทุ่งชาเขียวและมีดอกไม้สวยตามฤดูกาล 

เหมาะแก่การเดินเล่น อีกทัง้ยังมีศาลาทําพิธีชงชาอีกด้วย

ในละคร ท่านชายโฮชิ รินดารา และอายูมิ มองลงมาที่สวน 

จากบนสะพานสีแดง สีเขียวสดของสวนนี้ช่วยขับให้ลาย 

กิโมโนของยุกิสวยเด่นมากยิ่งขึ้น

สวนญี่ปุ่นเคชูเอ็น
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บริเวณบ่อน้ําพุร้อนน้ีเจริญรุ่งเรือง เป็นเขตพักแรมที่ 

นัก เดินทางแวะมาพักและแช่นํ้ าตั้ งแต่ ในสมัย เอโดะ 

เมื่อประมาณ 1,300 ปีก่อน เช่ือกันว่าหากแช่นํ้าแร่ที่นี่แล้ว
 

ผิวจะเนียนเรียบ หากนํามาดื่มจะช่วยกระตุ้นการทํางาน 

ของกระเพาะและตับ อาหารข้ึนช่ือคือ "เต้าหู้ออนเซ็น 

อุเรซีโนะ" ในหม้อเล็กๆ เต้าหู้สีขาวรสชาติอร่อยนิ่ม 

จนเหมือนละลายได้ในปาก ในละครบ่อนํ้าพุร้อนกลางแจ้ง

ของอุเรซีโนะมีฉากโรแมนติกระหว่างไอและฮิเดโนริ

บ่อนํ้าพุร้อนอุเรซีโนะ
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ต้นการบูรขนาดขนาดยักษ์ที่มีอายุมากกว่า 3,000 ปี

อันเป็นที่สิงสถิตย์ของเทพเจ้าของศาลเจ้าทาเคโอะ 

โพรงถํ้าหินทัง้ 7 ที่เรียงติดต่อกันอันเกิดจากการกัดเซาะ

ของคลื่นทะเล สามารถไปชมได้โดยใช้บริการของเรือสําราญ

1 ใน 3 เครื่องป้ันดนิเผาสาํหรบัชงชาที่ยอดเยี่ยมของญี่ปุ่น

ถา้ยิ่งใช้ภาชนะกจ็ะยิ่งมคีวามเงางามมากขึน้

เป็นแหล่งการค้าที่ผู้ผลิตสินค้ามีช่ือทัง้ในและต่างประเทศ

มารวมกัน และเปิดร้านขายตรงประมาณ 150 ร้าน 

ถํ้านานาซึกามะ (อําเภอคาระซึ)เครื่องป้ันดินเผาแบบคาระซึ (อําเภอคาระซึ)

โทซุพรีเมียมเอาท์เล็ท (อําเภอโทซุ)

ยังคงมีซากคูรอบๆ หมู่บ้าน ซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ที่สร้างมาตัง้แต่เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน

สวนประวัติศาสตร์โยชิโนการิ (คันซากิและโยชิโนการิ)
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เป็นเครื่องถ้วยชามรุ่นแรกสุดของญี่ปุ่นที่ทําสืบทอดต่อกัน

มาตัง้แต่เมื่อประมาณ 400 ปีก่อน

แหล่งนํ้าพุร้อนที่ภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง

1,300 ปี สัญลักษณ์คือประตูโรมงซ่ึงทาด้วยสีแดงชาด

ปราสาทคาราชึตัง้อยู่บนเนินเขา มีห้าช้ัน และมีช้ันใต้ดินอีกหนึ่งช้ัน

ในปราสาทมีหอชมวิวและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

สวนสนุกจําลองเมืองสมัยเอโดะ มีชุดเจ้าหญิงให้ลองสวมใส่

และสัมผัสประสบการณ์การเป็นนินจากันอีกด้วย

เครื่องป้ันดินเผาอิมาริและอาริตะ (อําเภออิมาริและอาริตะ)บ่อนํ้าพุร้อนทาเคโอะ (อําเภอทาเคโอะ) ฮิเซน็ยุเมะไคโด (หมู่บ้านนินจา) (อําเภออุเรชีโนะ)

ปราสาทคาราซึ



13

เป็นเทศกาลท่ีจัดขึ้นในต้นเดือนมิถุนายน เพื่อทํานาย
ความอุดมสมบูรณ์ของปลา และพืชผล

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม
เป็นตลาดเครื่องป้ันดินเผาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น 

ตุ๊กตาประดับอันงดงามของจังหวัดซากะถูกจัดแสดง 
ระหว่างช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงช่วงปลายเดือนมีนาคม

จัดขึ้นระหว่างช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน
เป็นงานเทศกาลการแข่งขัน โดยจัดให้มีขึ้นบนชายหาดโคลน

จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
เป็นงานแข่งขันบอลลูนลมร้อนที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย

เทศกาลชักเย่อแห่งเมืองโยบุโกะ (อําเภอคาระซึ)

เทศกาลเครื่องป้ันดินเผาอาริตะ (อําเภออาริตะ)

เทศกาลตุก๊ตาเดก็ผู้หญงิบรเิวณปราสาทซากะ (อาํเภอซากะ)

"คาชิมะกาตาลิมปิก" (อําเภอคาชิมะ)เทศกาลบอลลูนนานาชาติซากะ (อําเภอซากะ)

งานเทศกาลของจังหวัดซากะ
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เนื้อปลาหมึกโยบุโกะดิบขึ้นช่ือในเรื่องความสวยงาม

ของเนื้อที่ใสและรสชาติอันแสนอร่อย

เนื้อวัวเกรดสูงในระดับเดียวกับเนื้อวัวมาซึซากะและเนื้อวัว

โกเบ ลักษณะเด่นคือความหวานนุ่มของเนื้อ

เป็นขนมหวานญี่ปุ่นที่ทําจากถั่วแดง ทานโดยการกดโยคัน

ที่บรรจุอยู่ในหลอดกระดาษกลมและใช้เชือกตัดเป็นช้ิน

เป็นอาหารที่ใช้เนื้อไก่ของเมืองอาริตะประกอบอาหาร 5 ประเภท

ได้แก่ ย่าง ดอง ต้ม นึ่ง ทอด และใส่ในภาชนะดินเผาอาริตะ

ซากะมีข้าวซ่ึงเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล้าญี่ปุ่นและนํ้าที่มี

รสชาติอร่อย อีกทัง้ยังมีช่ือเสียงในเรื่องเหล้าสาเกอีกด้วย

เต้าหู้อันมีรสชาติอันนุ่มละมุนจากสารประกอบในนํ้าพุร้อน

ให้ความรู้สึกเสมือนละลายเข้าไปในปาก

มีเพิงร้านขายหอยนางรมเผาเรียงตามเส้นทางถนนหลวง

เลียบชายฝ่ังทะเล รสชาติอร่อยเข้มข้น

เป็นปูที่จับได้ในทะเลอาริอาเกะซ่ึงอุดมสมบูรณ์

ด้วยสารอาหาร ขอแนะนําวิธีทานโดยการต้มเกลือ

อาหารของซากะ

เนื้อวัวซากะกิว (ทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดซากะ)

อินาริโยคัน (อําเภอคาชิมะ)

อาริตะยากิโกะเซน็ (อําเภออาริตะ) ปลาหมึกโยบุโกะ (อําเภอคาระซึ)

เหล้าพื้นเมือง (ทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดซากะ)

เต้าหู้ต้มนํ้าพุร้อน (อําเภออุเรซีโนะ)

หอยนางรมเผา (อําเภอคาชิมะและอําเภอทารา)

ปูทาเคซากิ (เมืองทารา)

有田焼御膳



การเดินทางไปยังซากะ 

MICHELIN GUIDE FUKUOKA•SAGA 2014
คู่มือแนะนําโรงแรมและร้านอาหารตีพิมพ์ ในเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
คู่มือแนะนําโรงแรมและร้านอาหารตีพิมพ์ในเว็บไซต์ 
ภาษาอังกฤษ ช่ือ MICHELIN GUIDE FUKUOKA SAGA 
2014 แนะนําร้านอาหารและโรงแรมบนเกาะคิวชู ลงวันที่ 

9 กันยายน 2557
ในจังหวัดซากะมีภัตตาคาร 2 ดาวอยู่ 3 แห่ง ภัตตาคาร 
1 ดาว 9 แห่งและใน "Bib Gourmand" ยังแนะนําร้าน
อาหารคุณภาพดี ในราคาไม่เกิน 3,500 เยนซ่ึงเป็นร้าน
อาหารนั่งดื่มตอนกลางคืนจํานวน 8 ร้าน รวมทัง้ลงร้าน
อาหารแนะนําในจังหวัดอีก 50 แห่งด้วย
"5 Red Pavillion" ประเมินอันดับของโรงแรมในระดับสูงสุด
ในสาขาโรงแรมและเรียวกัง ได้ให้เรียวกังแห่งหนึ่งในจังหวัด
ซากะอยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของโรงแรมทั่วประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนัน้ยังแนะนําอีก 50 โรงแรม ว่าเป็นโรงแรมที่น่า
พักผ่อนมาก รวมทัง้ยังแนะนําเสน่ห์ของซากะเกี่ยวกับอาหาร 
จากทะเลและอาหารจากภูเขาไว้ได้อย่างดีอีกด้วย

ศูนย์ข้อมูลจังหวัดซากะ

※ ตั้งแต่กันยายนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  เปิดทดลองให้บริการช่ัวคราว
※ เปิดให้บริการจริงตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2558

バンコク 〜 福岡　毎日運航

กรุงเทพฯ  ฟุกุโอกะ  มีไฟล์ทบินตรงทุกวัน

バンコク 〜 福岡　毎日運航

กรุงเทพฯ  ฟุกุโอกะ  มีไฟล์ทบินตรงทุกวัน


