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การเกษตร ป่าไม ้และประมงในโตเกียว

เรียบเรียงพเิศษ

สรา้งการผลิตและบริโภคในพื �นที�ที�มี
ปริมาณการบริโภคสงู!

การเกษตรในโตเกียว

ของอรอ่ยจากทะเลและของอรอ่ย
จากแม่นํ�า

การประมงในโตเกียว

วสัดไุมที้�ผลิตในทามะเติบโตบนเนิน
ลาดเอียงที�สงูชนั

การป่าไมใ้นโตเกียว

พื �นที�โทโชะที�ได้รับผลดจีากลักษณะภมูปิระเทศก้นทะเลที�
ซับซ้อนและกระแสนํ �าอุ่นคูโรชโิอะเป็นแหล่งประมงชั �นนําของ
ประเทศ ใช้วธีิการประมงที�หลากหลายในการจบัของอร่อย
จากท้องทะเลที�สดใหม่ขึ �นมา “คุซายะ” อาหารทะเลแปรรูปที�
หมักปลาด้วยนํ �าหมักที�มีกลิ�นและรสชาตเิฉพาะตวัแล้วนําไป
ตากแดดกมี็ลักษณะพเิศษของเฉพาะที�นี� ส่วนทางอ่าว
โตเกียว กท็าํการประมงเช่นเดยีวกัน ซึ�งพวกปลาที�จบัได้ใน
บริเวณนี �เรียกว่า “เอโดะมาเอะ” และเป็นที�นิยมมาก 
นอกจากนี � ตามแม่นํ �าต่าง ๆ เช่น แม่นํ �าทามะ 
สหกรณ์ประมงได้ดาํเนินการปล่อยปลาลงนํ �า 
ทาํให้รักษาสภาพแวดล้อมของแม่นํ �าที�งดงาม
เอาไว้ได้ มีปลาอายุ ยามาเมะ อวิานะ เรนโบว์
เทราต์แหวกว่าย การเพาะเลี �ยงกเ็ป็นที�
แพร่หลาย มีการพฒันาสายพนัธ์ุใหม่ชื�อว่า 
“โอคุทามะ ยามาเมะ” ด้วย แถบลาํธารใสสะอาดมีจุดตกปลา
จาํนวนมากให้เพลิดเพลินกับการตกปลาเรนโบว์เทราต์ หรือ
ปลาอายุได้

40% ของพื �นที�โดยรวมของกรุงโตเกียวเป็นป่าไม้ โดยมี
ศูนย์กลางอยู่ที�พื �นที�นิชทิามะซึ�งตั �งอยู่ตดิกับเทอืกเขาชจิบุิ
และเทอืกเขาทนัซาวะ เป็นพื �นที�ที�คํ �าจุนการป่าไม้ของ
กรุงโตเกียว วัสดุไม้ที�ผลิตในพื �นที�ทามะเรียกว่า “ไม้โตเกียว 
วัสดุไม้ผลิตในทามะ” การที�จะเลี �ยงดวัูสดุไม้ผลิตในทามะ
คุณภาพสูงบนเนินลาดเอียงที�สูงชันโดยใช้เวลายาวนาน
หลายปี งานป่าไม้ เช่น การกาํจดัวัชพชื การตดัเล็มกิ�ง 
และการเลือกตดัไม้ที�หนาแน่นออก เป็นสิ�งที�ขาดไม่ได้เลย 
งานป่าไม้ไม่เพยีงแต่มีประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติของพวกเรา
จากการใช้วัสดุไม้เป็นที�อยู่อาศัย เชื �อเพลิง หรือกระดาษ 
เท่านั �น ป่าที�ได้รับการกระตุ้นการหมุนเวียนของป่าจากการ
ปลูกต้นกล้า เลี �ยงดจูนเตบิโต แล้วตดัมาใช้งาน และได้รับ
การรักษาไว้อย่างงดงามด้วยงานป่าไม้ จะเป็นต้นกาํเนิด
สภาพแวดล้อมที�สะดวกสบายสาํหรับเมืองหลวง ทั �งด้านนํ �า 
อากาศ ทศันียภาพ และความเงยีบสงบ ฯลฯ ป่าที�รากไม้
และดนิดดูซับนํ �าฝนดั�งฟองนํ �ายังมีบทบาทสาํคัญเป็น 
“เขื�อนกันชายฝั� งของทกุคน” เป็นที�อยู่อาศัยของสิ�งมีชีวติ  
และเป็นที�พกัผ่อนหย่อนใจของผู้คนอีกด้วย

ในพื �นที�เมืองหลวง ลกัษณะพิเศษของ
เกษตรกรรมคือการเกษตรแบบจํานวน
น้อยแตม่ากชนิด

“ชินโทรินะ” และ “หวัไชเท้า
คาเมอิโดะ” ผกัเอโดะโตเกียว
ที�ปลกูในพื �นที� 23 เขต

อาชิตาบะที�ปลกู
ตามเกาะในพื �นที�
โทโชะนํามาทําเป็น
ผลติภณัฑ์แปรรูป 
เชน่ ชา และขนม

กรุงโตเกียวสง่เสริมการใช้วสัดไุม้ผลติในทามะ
เพื�อปกป้องป่าไม้ในพื �นที�ทามะ และสามารถ
สมัผสัไม้จากทามะได้ในหลายแหง่ในกรุงโตเกียว 
อเุอโนะโนะโมริ PARK SIDE CAFÉ (ซ้าย) 
อาคารสถานีโทโกชิกินซา่ สายโทควิอิเคงามิ (ขวา)

วสัดไุม้ผลติในทามะที�ใช้
เวลาในการเลี �ยงดยูาวนาน
หลายสบิปี

พื �นที�โทโชะมีปลาคนิเมะไดเป็นผลติผลใน
ท้องถิ�นที�สําคญั

การดแูล เชน่ การตดัเลม็กิ�ง จะทําให้ได้วสัดไุม้ที�มีปุ่ มน้อยยามาเมะ สายพนัธุ์แซลมอน ที�ได้รับ
การขนานนามวา่ “ราชินีแหง่ลําธาร”

หากตอ้งการทราบขอ้มูลลา่สุดเกี�ยวกบัการเกษตร 
ป่าไม ้และประมง กรุณาดทีู�เว็บไซต!์

มีการทาํเกษตรกรรมที�มีเอกลักษณ์โดยใช้สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาตขิองแต่ละพื �นที� คือ พื �นที�เมืองหลวง พื �นที�ภเูขา 
และพื �นที�เกาะ ในพื �นที�เมืองหลวง ใช้จุดแขง็ที�เด่นชัดที�สุดคือ
การอยู่ใกล้พื �นที�บริโภค ในการนําผลิตผลทางการเกษตรที�
หลากหลายซึ�งผลิตในพื �นที�ประมาณ 80% มาจาํหน่ายที�ร้าน
ขายตรงจากแหล่งผลิตในบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะพื �นที�
ที�ปลูกผลไม้มีเป็นจาํนวนมาก และมีการเพาะพนัธ์ุที�เป็น
ออริจนิอลด้วย “ผักเอโดะโตเกียว” ที�ปลูกในโตเกียวตั �งแต่
สมัยเอโดะถ่ายทอดประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมมาจนถงึ
ปัจจุบนั นอกจากนี � การเกษตรในพื �นที�นี �ไม่ได้มีเพยีง
กจิกรรมการผลิตเท่านั �น แต่ยังมีบทบาทที�หลากหลาย 
เช่น มีนาข้าวอยู่ในโตเกียว ซึ�งทศันียภาพของท้องนานั�น
ช่วยให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลาย ยิ�งไปกว่านั �น พื �นที�เกษตรยังมี
บทบาทในการป้องกันภยัพบิตั ิเช่น มีผลในการช่วยลด
การเพิ�มของอุณหภมู ิการใช้เป็นที�หลบภยัชั�วคราวในยาม
เกดิภยัพบิตั ิหรือป้องกันการลุกลามของอัคคีภยั ซึ�งได้รับ
การประเมนิคุณค่าในหลายด้าน

เว็บไซตร์วมขอ้มูลการเกษตร ป่าไม ้และประมงในโตเกียว

TOKYOGROWN

จดุเดน่ของการเกษตร 
ป่าไม ้และประมง

ในโตเกียว

การเกษตร ป่าไม ้และประมงในโตเกียว
เกษตร! ป่าไม!้ ประมง! รวมเสน่หข์อง MADE IN TOKYO ไวใ้นเลม่เดียว!

เรียบเรียงพิเศษ

ป่า! ทะเล! แผ่นดิน!

ความอดุมสมบูรณข์องโตเกียว
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เมื�อข้ามสะพานอิชิบเุนะที�ทอดผา่นหบุเขาอากิงาวะไป จะพบกบั
บอ่นํ �าพรุ้อนแบบไปเช้าเยน็กลบัชื�อวา่ “เซโอโตะโนะย”ุ

ที�เนงารามิมาเอะซยุเดง็ เมือง
ฮามรูะ มีทุง่ดอกทิวลปิอนั
ตระการตาที�ปลกูแบบทตุยิภมิู
หลงัการเก็บเกี�ยวข้าว

“วดัชิโอฟเุนะคนันงจิ” เมือง
โอเมะ เตม็ไปด้วยดอกไม้
ตามฤดกูาลหลากสีสนั

ขึ �นกระเช้าลอยฟ้าไป “โยมิอริุแลนด์” 
ยอดนิยมกนัเลย!

พื� นที� 23 เขตใจกลางกรุงที�มีอาคารสูงเรยีงรายเป็นสญัลกัษณข์องโตเกียว 

แตใ่นกรุงโตเกียวยงัมีพื� นที�ที�มีเสน่หแ์ตกตา่งไปจากใจกลางกรุง 

เช่น พื� นที�มินามิทามะ พื� นที�คิตะทามะ พื� นที�นิชิทามะ และหมู่เกาะ

ที�กระจดักระจายอยูใ่นมหาสมุทรแปซิฟิก

มาลิ� มรสและสมัผสัการเกษตร ป่าไม ้ประมง 

และความอดุมสมบูรณข์องทอ้งถิ�นในแตล่ะพื� นที�กนัเลย

พื �นที�ที�ตั �งอยูห่น้าเขตภเูขาทางตะวนัตกเฉียงเหนือ มีทศันียภาพ
ทางธรรมชาตอินังดงาม ทั �งนํ �าตก หบุเขา ถํ �าหินปนู และปลาแมนํ่ �า
แหวกวา่ยอยูใ่นลําธาร เป็นพื �นที�ที�เรียกได้วา่เป็นโอเอซสิของ
โตเกียว สามารถเพลดิเพลนิกบักิจกรรมยามวา่งกลางแจ้งและ
บอ่นํ �าพรุ้อน

พื �นที�เนินเขาที�ตั �งภเูขาทาคาโอะ แหลง่ทอ่งเที�ยวยอดนิยมที�เป็น
สญัลกัษณ์ของพื �นที�ทามะ และพื �นที�ทอดยาวไปทางใต้ของแมนํ่ �า
ทามะซึ�งเป็นจดุก่อกําเนิดความเขียวขจีอนัอดุมสมบรูณ์มาตั �งแต่
อดีต พื �นที�ทํานาในกรุงโตเกียวเกือบครึ�งหนึ�งของทั �งหมดรวมตวักนั
อยูใ่นพื �นที�นี � สามารถชมทิวทศัน์หมูบ้่านในพื �นที�ภเูขาและไร่นา
อนังดงามได้ที�นี�

ที�ร้านขายตรงจากแหลง่ผลติของ JA จดุพกัรถ และร้าน
ของฝากจากพื �นที�โทโชะมีผลติผลท้องถิ�นจากแตล่ะพื �นที�
วางจําหนา่ยอยา่งพร้อมหน้า

ตอนเหนือเป็นเนินเขาซายามะ ตอนใต้เป็นที�ราบสงูกว้างใหญ่ที�มี
เนินเขาทามะตั �งอยู ่พื �นที�ที�อดุมสมบรูณ์ไปด้วยป่าไม้เขียวขจีแหง่นี �
มีสวนสาธารณะขนาดมหมึาที�รังสรรค์จากลกัษณะภมิูประเทศตาม
ธรรมชาต ิและแหลง่นํ �าผดุที�สามารถเพลดิเพลนิกบัการเดนิเลน่
ริมนํ �าอยูม่ากมาย อยูต่ดิกบัพื �นที� 23 เขต เดนิทางจากใจกลางกรุง
ได้สะดวก จงึมีนกัทอ่งเที�ยวมาเยือนอยา่งอุน่หนาฝาคั�งในชว่ง
สดุสปัดาห์

เขา้ใจง่ายในทนัที!เสน่หข์องโตเกียว

พื �นที�เนินเขาที�ตั �งภเูขาทาคาโอะ แหลง่ทอ่งเที�ยวยอดนิยมที�เป็น

พื� นที�มินามิทามะ P10

ที�ร้านขายตรงจากแหลง่ผลติของ JA จดุพกัรถ และร้าน

รา้นขายตรงจากแหลง่ผลิต P14

“สวนกระรอกมาจิดะ” เลี �ยง
กระรอกอยูน่อกกรงอยา่งอิสระ

เสอืชีตาห์แหง่ “สวนสตัว์
ทามะ” ที�ประสบความ
สาํเร็จในการเพาะพนัธุ์
ภายในสวน

วดัทาคาโอะซงัยาคุ
โออินตั �งตระหงา่น
อยูใ่นภเูขาทาคาโอะ ผลติภณัฑ์แปรรูปจาก

การเกษตรและปศสุตัว์
ที�หาซื �อได้เฉพาะในพื �นที�
นั �นก็นา่สนใจเชน่กนั

พื �นที�ที�ตั �งอยูห่น้าเขตภเูขาทางตะวนัตกเฉียงเหนือ มีทศันียภาพ

พื� นที�นิชิทามะ P8
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โตเกียว
สนามบินโชฟุ

สนามบินนานาชาติโตเกียว(ฮาเนดะ)
โยโกฮามะ

หมู่เกาะอิซุ

หมู่เกาะโองาซาวาระ

ซางามินาดะอ่าวซุรุงะ

โอชิมะ

โทชิมะ
นิอิจิมะ

ชิคิเนะจิมะ
โคซุชิมะ

มิยาเกะจิมะ

มิคุระจิมะ

ฮาจิโจจิมะ

อาโอกาชิมะ

จิจิจิมะ

ฮาฮาจิมะ

โอชิมะ ฟุรุซาโตะ ไทเคงคัง P12

Hyuga
 brewery

P13

คิมามะเท P13

โนเซะโนเอ็ง P12
อิซากายะแบบตะวันตก 
CHARA  
P13

เทศกาลสึบากิ อิซุโอชิมะ P13

P12 ไดริวฟาร์ม
P13 ร้านซูชิ กิมปาจิ

P13 ร้านอาหารปลาในท้องถิ่นและอาหารตากแห้ง
 ไองาเอะซุยซัง

P13 เทศกาลฟรีเซีย ฮาจิโจจิมะ

P13 เทศกาลวัวอาโอกาชิมะ

เรือด่วน/เรือขนาดใหญ่
เครื่องบิน
เฮลิคอปเตอร์

“มิยาเกะมรูะ เรคครีเอชั�น เซน็เตอร์” 
ศนูย์ปีนหน้าผาจําลองขนาดใหญ่
ที�สดุในญี�ปุ่ น

เส้นทางเดินเลน่อากาซากิในโคซชิุมะที�
สามารถชมวิวทะเลอนังดงามไปพร้อมกบั
การเดนิสํารวจ

เกาะนิอิจิมะเป็นเกาะแหง่การ
โต้คลื�นอนัดบัต้น ๆ ของญี�ปุ่ น

โองาซาวาระเป็น
สถานที�ที�เป็นจดุเริ�มต้น
การดวูาฬ

“พิพิธภณัฑ์สตดูโิอจิบล ิเมืองมิตากะ” 
ออกแบบโดยฮายาโอะ มิยาซากิ 
ปรมาจารย์แหง่วงการอนิเมชนัญี�ปุ่ น

“จินไดจิโซบะ” เป็นของขึ �นชื�อในบริเวณใกล้เคียงวดัจินไดจิ เมืองโชฟุ

โตเกียวสกายทรี ความสงู 634 ม.

แยกข้ามถนนชิบยุะอนัเป็น
สญัลกัษณ์แหง่ทศันียภาพ
เมืองหลวงของญี�ปุ่ น

คามินาริมงแหง่วดัเซนโซจิ สญัลกัษณ์ของ
อาซากสุะ

พื� นที� 23 เขตใจกลางกรุงที�มีอาคารสูงเรยีงรายเป็นสญัลกัษณข์องโตเกียว 

แตใ่นกรุงโตเกียวยงัมีพื� นที�ที�มีเสน่หแ์ตกตา่งไปจากใจกลางกรุง 

เช่น พื� นที�มินามิทามะ พื� นที�คิตะทามะ พื� นที�นิชิทามะ และหมู่เกาะ

ที�กระจดักระจายอยูใ่นมหาสมุทรแปซิฟิก

มาลิ� มรสและสมัผสัการเกษตร ป่าไม ้ประมง 

และความอดุมสมบูรณข์องทอ้งถิ�นในแตล่ะพื� นที�กนัเลย

หมูเ่กาะอิซ ุ9 เกาะ และหมูเ่กาะโองาซาวาระ 2 เกาะ รวม 11 เกาะ
ที�ตั �งอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิกแผอ่อกไปทางตอนใต้จากใจกลางกรุง 
เป็นเกาะที�มีผู้อยูอ่าศยัของโตเกียวที�บคุคลทั�วไปสามารถเดนิทาง
ไปได้ หมูเ่กาะนี �ตั �งอยูใ่นเขตภมิูอากาศที�หลากหลายตั �งแตบ่ริเวณ
แถบอบอุน่ไปจนถงึกึ�งเขตร้อน มีทิวทศัน์ที�นา่ชมในแบบเกาะ
มากมาย เชน่ ทะเลที�งดงาม ผลติผลเฉพาะท้องถิ�นก็เตม็ไปด้วย
เสนห์่ อยา่พลาด “ชิมะโชจ”ู และ “เกลือ” ที�มีรสชาตเิป็นเอกลกัษณ์

ตอนเหนือเป็นเนินเขาซายามะ ตอนใต้เป็นที�ราบสงูกว้างใหญ่ที�มี
เนินเขาทามะตั �งอยู ่พื �นที�ที�อดุมสมบรูณ์ไปด้วยป่าไม้เขียวขจีแหง่นี �
มีสวนสาธารณะขนาดมหมึาที�รังสรรค์จากลกัษณะภมิูประเทศตาม
ธรรมชาต ิและแหลง่นํ �าผดุที�สามารถเพลดิเพลนิกบัการเดนิเลน่
ริมนํ �าอยูม่ากมาย อยูต่ดิกบัพื �นที� 23 เขต เดนิทางจากใจกลางกรุง
ได้สะดวก จงึมีนกัทอ่งเที�ยวมาเยือนอยา่งอุน่หนาฝาคั�งในชว่ง
สดุสปัดาห์

พื �นที�ที�มีหน่วยงานของเมืองหลวงรวมตวักนัมากที�สดุในกรุงโตเกียว 
มีสถานที�ที�น่าชมซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงของญี�ปุ่ นอยู่
มากมาย เป็นที�นิยมในหมูน่กัทอ่งเที�ยวจํานวนมากทั �งในประเทศ
และจากตา่งประเทศ มีศนูย์การค้าใหม ่ ๆ กําเนิดขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง 
และวิวฒันาการอยูต่ลอดเวลาเขา้ใจง่ายในทนัที!

รา้นขายตรงจากแหลง่ผลิต P14

พื� นที�โทโชะ P12

พื� นที�คิตะทามะ P6

พื �นที�ที�มีหน่วยงานของเมืองหลวงรวมตวักนัมากที�สดุในกรุงโตเกียว 

พื� นที� 23 เขต P4

ผลติภณัฑ์แปรรูปจาก
การเกษตรและปศสุตัว์
ที�หาซื �อได้เฉพาะในพื �นที�
นั �นก็นา่สนใจเชน่กนั

สวนสาธารณะโคงาเนอิ
ทอดยาวไปตาม
ทางนํ �าทามะกาวะโจซยุ

สวนสาธารณะโชวะคเินน เมืองทาจิคาวะ 
ที�มีดอกไม้ตามฤดกูาลบานสะพรั�ง
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คอลมัน์

ฟาร์มแหง่เดียวใน 23 เขต ไมไ่ด้เป็นฟาร์มเพื�อการทอ่งเที�ยว 
แตส่ามารถสอ่งดคูอกววัที�พวกลกูววันา่รักอาศยัอยู ่และลิ �มรส 
“ไอซ์มิลค์” เข้มข้นทําจากนมรีดสด ๆ ได้

ไวเนอรี�แหง่แรกในกรุงโตเกียวที�พิถีพิถนัในการ “ให้ความรู้สกึวา่
ทํามากบัมือ” บม่ไวน์สดไมผ่า่นการกรองและไมผ่า่นความร้อน 
มีไวน์ออริจินอลประมาณ 20 ชนิด และมีไวน์ที�ทําจากองุน่ที�ปลกู
ในโตเกียวเทา่นั �นด้วย

ดื�มนมรีดสด ๆ จากฟาร์มแห่งเดยีว
ใน 23 เขต

ฟารม์โคอิซุมิ
tไม่เปิดต่อสาธารณะ

ซื �อไวน์ที�ผลิตในโตเกียวจากโรงบ่มกันเลย

โตเกียวไวเนอรี�
t03-3867-5525

 2-7-16 โออิซมิุกะคเุอน็โจ เขตเนริมะ  เดนิ 10 นาที
จากสถานีโออิซมิุกะคเุอน็ สายเซบ ุ(SI11)  11:00-
17:00 น.  ไมมี่วนัหยดุประจํา p 2 คนั

 2-8-7 โออิซมิุกะคเุอน็โจ เขตเนริมะ  เดนิ 10 นาที
จากสถานีโออิซมิุกะคเุอน็ สายเซบ ุ(SI11)  11:00-
17:00 น.  พธุ p ไมมี่

ไมเ่พียงแตช่มเทา่นั �น ยงัสามารถสร้าง เลน่ เรียนรู้ และสนกุได้
ตั �งแตเ่ดก็จนถงึผู้ใหญ่ เพียบพร้อมไปด้วยของเลน่กวา่ 1 หมื�นชิ �น 
โดยเฉพาะของเลน่ไม้ให้ความรู้สกึอบอุน่ที�ทําจากวสัดทีุ�ผลติใน
ประเทศจะชว่ยให้รู้สกึผอ่นคลาย

พิพิธภณัฑข์องเลน่โตเกียว
t03-5367-9601

 ภายในยตสยึะฮิโรบะ 4-20 ยตสยึะ เขตชินจกู ุ
 เดนิ 6 นาทีจากสถานียตสยึะซนัโจเมะ รถไฟ

โตเกียวเมโทร (M11)  คา่เข้าชม 1000 เยน 
 10:00-16:00 น. (เข้าได้ถงึ 15:30 น.)  พฤหสับดี 

(หากตรงวนัหยดุนกัขตัฤกษ์จะเปิดทําการและจะหยดุ
ทําการในวนัหลงั) นอกจากนี � มีวนัหยดุพิเศษอื�น ๆ 
p ไมมี่

 4-18-9 คาเมอิโดะ เขตโคโต  เดนิ 7 นาทีจาก
สถานีคาเมอิโดะ สาย JR และสายโทบ ุ(JB23/TS44) 

 11:30-14:30 น. (สั�งอาหารได้ถงึ 14:00 น. 
เสาร์/อาทิตย์/วนัหยดุนกัขตัฯ เปิดตั �งแต ่11:00 น.) 
17:00-21:00 น. (สั�งอาหารได้ถงึ 19:30 น.)   วนัจนัทร์
ที�สามของเดือน (ยกเว้นเดือน ม.ค. ส.ค. และ ธ.ค. 
หากวนัจนัทร์ตรงวนัหยดุนกัขตัฯ จะหยดุวนัถดัไป) 
p มีที�จอดรถที�ทําสญัญาเชา่

เขตโคโต

พื �นที�ที�สามารถเล่นและเรียนรู้ห้อมล้อม
ไปด้วยกลิ�นหอมของไม้

พื� นที� 23 เขต

ผลิตผลหลกั
ในทอ้งถิ�น

กวางตุ้งญี�ปุ่น ชนิโทรินะ หวัไชเท้าคาเมอโิดะ หวัไชเท้าเนริมะ หวัไชเท้าโอคุระ ถั�วลิสง 

สตรอว์เบอร์รี มะเขือเทศ กะหลํ�าปลี บร็อคโคลี� ดอกไซคลาเมน ปลาทอง เป็นต้น

ผลิตผลทอ้งถิ�นที�เติบโตในเมืองหลวง

จดุสมัผสัประสบการณเ์กษตร ป่าไม ้และประมง

❶ มะเขือเทศจิ�วสายพนัธุ์ใหมโ่ตในเรือนเพาะปลกูในเขตเนริมะ ❷ เขตเอโดงาวะเป็น
แหลง่เพาะพนัธุ์ปลาทอง คณุภาพระดบัทอ็ปคลาสของประเทศ ❸ เขตเนริมะและ
เขตเซตากายะมีสวนเก็บผลไม้ เชน่ บลเูบอร์รี สตรอว์เบอร์รี ฯลฯ ด้วย

“ชินโทรินะ” ปัจจบุนัใช้เป็น
วตัถดุบิสําหรับทําอาหารจีนด้วย

“หวัไชเท้าคาเมอิโดะ” 
เก็บเกี�ยวได้มากในชว่งต้น
ฤดใูบไม้ผล ิมีแกนสีขาว

“เนื �อสว่นอกของหมโูมจิบตุะผลติในโจช ูผกัเอโดะโตเกียว 
และผกัตามฤดกูาลนึ�ง” สําหรับ 2 ทา่น 3190 เยน (สั�งตั �งแต ่2 ที�ขึ �นไป)

“เนริมะนโูว” ใช้องุน่ที�ปลกู
ในเขตเนริมะ 720 มล. 
2500 เยน (จําหนา่ยตั �งแต่
ประมาณเดือนพฤศจิกายน
ของทกุปี)

“ห้องแสดงกู๊ดทอย” รวบรวม
ของเลน่ชั �นเลศิจากทั �งในและ
นอกประเทศ

วนัเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยดุนกั
ขตัฤกษ์เปิดให้บริการอาหารกลางวนั 
สามารถเพลดิเพลนิกบัการดื�ม
เปรียบเทียบรสชาตไิวน์ที�บม่จาก
โตเกียวไวเนอรี�หลากหลายชนิด

“อิโตโนะโคยะ” ที�สามารถ
สมัผสัประสบการณ์ชา่งไม้
โดยใช้วสัดไุม้ฮิโนกิที�ปลกู
ในประเทศ ก็จะทําให้
ผู้ใหญ่หลงใหลไปด้วย

พบกบัลกูววันา่รักได้ใน 23 เขต

รสชาตขิองนมเข้มข้นอร่อย 
145 กรัม 380 เยน

ผกัเอโดะโตเกียวที�ถา่ยทอดวฒันธรรม
การกินในยคุเอโดะสูปั่จจบุนั
ผกัดั �งเดมิที�เพาะปลกูในบริเวณชานเมืองโตเกียวตั �งแตส่มยัเอโดะ
ถงึประมาณปีโชวะที� 40 (ค.ศ.1965) และคํ �าจนุวิถีชีวิตการกินอยู่
ของผู้อยูอ่าศยัมาตลอด มีปริมาณเก็บเกี�ยวน้อยและขั �นตอนในการ
เพาะปลกูยุง่ยาก แตไ่ด้รับการจบัตามองในฐานะวตัถดุิบอาหาร
ที�มีคา่

❶

❷ ❸

พื �นที� 23 เขตซึ�งเป็นจุดรวมของหน่วยงานของเมืองหลวงกรุงโตเกียว 
หนึ�งในเมืองหลวงที�ใหญ่ที�สุดในโลก ท่ามกลางทวิทศัน์เมืองสมัยใหม่ 
มีไร่นาและฟาร์มเลี �ยงสัตว์ตั �งอยู่ด้วย มีผลิตผลท้องถิ�นที�หาได้เฉพาะ
ในโตเกียวเป็นจาํนวนมากด้วย เช่น ยังมีการเพาะปลูกผักแบบดั �งเดมิ
ที�สืบทอดมาตั �งแต่สมัยเอโดะ

เตม็ไปดว้ย
ความประทบัใจ

และความตื�นเตน้!

บม่ไวน์

ป่าไม้ ปศสุตัว์
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คอลมัน์

เรอืเอโดะยากาตะบุเนะ
อา่วโตเกียวตดิกบัพื �นที�อา่วที�มีอาคารเรียงราย ในสมยัเอโดะเป็น
ทา่เรือชั �นดีที�มีนํ �าเคม็ผสมกบันํ �าจืด เรียกปลาสดใหมที่�จบัได้ที�นี�วา่ 
“เอโดะมาเอะ” เป็นแหลง่ที�มอบของอร่อยจากทะเลอนัอดุมสมบรูณ์
ให้แก่ผู้คนในเอโดะมาโดยตลอด  เรือเอโดะยากาตะบเุนะเป็นการ
ลอ่งเรือเลน่ที�ผู้คนรู้จกัดีมาตั �งแตอ่ดีตในฐานะกิจกรรมสนัทนาการ
ในอา่วโตเกียวซึ�งเป็นแหลง่ทําการประมงยอดนิยม ปัจจบุนัก็
สามารถเพลดิเพลนิกบัเรือยากาตะบเุนะหลากหลายคอร์สตาม
ฤดกูาลหรืออีเวนต์ตา่ง ๆ

แนะนาํอีเวนตใ์น 23 เขต

หวัไชเท้าคาเมอิโดะมีผลบางกวา่หวัไชเท้าทั�วไปแตร่สชาติเข้มข้น 
และมีวิตามินซีสงู เป็นร้านเฉพาะทางที�ใช้วิธีปรุงที�หลากหลายเพื�อ
ค้นหาความอร่อย

คาเมอิโดะ มาซุโมโตะ 

สาขาใหญ่
t03-3637-1533

 4-18-9 คาเมอิโดะ เขตโคโต  เดนิ 7 นาทีจาก
สถานีคาเมอิโดะ สาย JR และสายโทบ ุ(JB23/TS44) 

 11:30-14:30 น. (สั�งอาหารได้ถงึ 14:00 น. 
เสาร์/อาทิตย์/วนัหยดุนกัขตัฯ เปิดตั �งแต ่11:00 น.) 
17:00-21:00 น. (สั�งอาหารได้ถงึ 19:30 น.)   วนัจนัทร์
ที�สามของเดือน (ยกเว้นเดือน ม.ค. ส.ค. และ ธ.ค. 
หากวนัจนัทร์ตรงวนัหยดุนกัขตัฯ จะหยดุวนัถดัไป) 
p มีที�จอดรถที�ทําสญัญาเชา่

เขตโคโต

คิบะ โนะ คาคโุนร ิ(เขตโคโต)
 ●กลางเดือน ต.ค./สวนสาธารณะคบิะ
t03-3647-9819 (ผู้ รับผิดชอบสมบตัทิางวฒันธรรม แผนกวฒันธรรม
และการทอ่งเที�ยว ฝ่ายสง่เสริมท้องถิ�นเขตโคโต)

เทศกาลเกษตรกรรมกรุงโตเกียว (เขตชิบยุะ)
 ●วนัที� 2-3 พ.ย./หน้าพิพิธภณัฑ์สมบตัิ ศาลเจ้าเมจิ
t042-528-1370 (ฝ่ายผู้ รับผิดชอบเทศกาลเกษตรกรรมกรุงโตเกียว JA 
โตเกียวชโูอ)

วนัที� 2 พ.ย. เป็นวนั
การเกษตรเมืองหลวง!

“นิโคมิโซบะไก่พิเศษ” ใสผ่กัชินโทรินะ
อยา่งไมอ่ั �น 1430 เยน

“เนื �อสว่นอกของหมโูมจิบตุะผลติในโจช ูผกัเอโดะโตเกียว 
และผกัตามฤดกูาลนึ�ง” สําหรับ 2 ทา่น 3190 เยน (สั�งตั �งแต ่2 ที�ขึ �นไป)

“ข้าวหม้อไฟหวัไชเท้าคาเมอิโดะกบัหอยอาซาริ” 
ที�สามารถเตม็อิ�มกบักบัข้าวจานเลก็ตามฤดกูาล 
หวัไชเท้าคาเมอิโดะ 3 ชนิด หม้อไฟหวัไชเท้าคาเมอิโดะ
กบัหอยอาซาริ ข้าวหงุด้วยชาข้าวสาลี 1980 เยน

ร้านอาหารจีนที�มีประวตัศิาสตร์ยาวนานกวา่ 50 ปี รสชาตขิอง 
“นิโคมิโซบะไก่พิเศษ” ที�ใช้ชินโทรินะซึ�งเป็นผกัเอโดะโตเกียวนั �น
ไมเ่ปลี�ยนไปเลยตั �งแตเ่ริ�มเปิดกิจการ “แกงกะหรี�หม”ู 1100 เยน 
ก็เป็นที�นิยม

โคฮิเอน
t03-3405-9011

 ชั �น 2 เซรินะ วิลเลจ 3-8-15 รปปงงิ เขตมินาโตะ 
 เดนิ 5 นาทีจากสถานีรปปงงิ รถไฟโตเกียวเมโทร/

รถไฟใต้ดนิโทเอ (H04/E23)  11:45-4:00 น. 
(อาทิตย์เปิด 17:00-24:00 น.)  ไมมี่วนัหยดุ p ไมมี่

เขตมินาโตะ

ร้านอาหารเพื�อการเผยแพร่ข้อมลูวฒันธรรม ซึ�งนอกจากผกัเอโดะ
โตเกียวแล้ว ยงันําเสนอรสชาติและเทคนิคที�ยงัไมเ่ป็นที�แพร่หลาย
จากทั�วประเทศ เรื�องอาหารก็ต้องแนน่อนอยูแ่ล้ว ตวัอาคารยงัมี
โครงสร้างที�ทําให้รู้สกึถงึทศันียภาพในสมยัเอโดะ สําหรับอาหาร
กลางวนั เซต็ “โฮเนนมมัปกุ ุโชกะโดโกเซน” 2300 เยน เป็นที�นิยม

ร้านอาหารเฉพาะทางที�จดัหาไก่โตเกียวชาโมะทั �งตวัซึ�งครบครัน
ทั �งสามด้าน คือ ความอร่อย ความกลมกลอ่ม และความเคี �ยวเพลนิ 
สามารถลิ �มรสในรูปแบบเสียบไม้ยา่งและหม้อไฟเรียวมะนาเบะ 
ขอแนะนํา “โตเกียวชาโมะ เรียวโงกคุอร์ส” แบบดื�มได้ไมอ่ั �น

นิฮมบาชิมุโรมาจ ิโฮเนนมมัปุกุ
t03-3277-3330

เนซุโทรฮิานะ 

สาขาเรยีวโงกุเอโดะ โนเรน 
t03-6658-8208

 1-3-20 โยโกอามิ เขตซมิูดะ  ตดิกบัสถานีเรียวโงก ุ
สาย JR/รถไฟใต้ดินโทเอ (JB21/E12)  11:00-21:30 น. 

 จนัทร์ (หากตรงวนัหยดุนกัขตัฯ จะหยดุวนัถดัไป) 
p ไมมี่

เขตชูโอ

เขตซูมิดะ

“โตเกียวชาโมะ เรียวโงกคุอร์ส” แบบดื�มได้ไมอ่ั �น สามารถเตม็อิ�มกบัไก่
โตเกียวชาโมะยา่งและหม้อไฟเรียวมะนาเบะสไตล์สกีุ �ยากี � 5100 เยน 
(สั�งตั �งแต ่3 ที�ขึ �นไป)

 1-8-6 นิฮมบาชิมโุรมาจิ เขตชโูอ  เดนิ 1 นาทีจาก
สถานีมิตสโึคชิมาเอะ รถไฟโตเกียวเมโทร (G12/Z09) 

 11:30-14:00 น. และ 17:00-23:00 น. (เสาร์/วนัหยดุ
นกัขตัฯ เปิดถงึ 22:00 น.)  อาทิตย์ p ไมมี่

เทศกาลดอกมอร์นิ�งกลอรี�อิริยะ เทศกาลปลาทองพิเศษเขตเอโดงาวะ

เทศกาลดอกมอรนิ์�งกลอรี�อิรยิะ (เขตไทโต)
 ● ต้นเดือน ก.ค./บริเวณอิริยะคชิิโมจิน
t03-3841-1800 (คณะกรรมการจดังานเทศกาลดอกมอร์นิ�งกลอรี�
อิริยะ ภายในอิริยะคชิิโมจิน)

เทศกาลปลาทองพิเศษเขตเอโดงาวะ 
(เขตเอโดงาวะ)

 ● ต้นเดือน ก.ย./สวนสาธารณะเกียวเซน เขตเอโดงาวะ
t03-5662-0539 (ผู้ รับผิดชอบผลติผลเกษตรกรรม 
แผนกการสง่เสริมอตุสาหกรรม เขตเอโดงาวะ)

โตเกียว อาจวิาอิ เฟสตา้ (เขตชิโยดะ)
 ●  เดือน ต.ค./ถนนมารุโนอจิุนากะโดริ 
ถนนเกียวโค ศนูย์การประชมุนานาชาตโิตเกียว 
สวนสาธารณะฮิบยิะ ฯลฯ

URL  https://twitter.com/tokyoajifes
(ทวิตเตอร์อยา่งเป็นทางการของโตเกียว อาจิวาอิ เฟสต้า)

* กรุณาดขู้อมลูอีเวนต์ลา่สดุจาก “ปฏิทินอีเวนต์โตเกียว” ในคูมื่อทอ่งเที�ยวโตเกียวอยา่งเป็นทางการ GO TOKYO

กา

รเก
ษตร ป่าไม ้และประมง23 เขต
Gourmet
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นําหวัไชเท้าคาเมอโิดะ
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ฟาร์มเลี �ยงไก่นี �เปิดกิจการมา 90 ปีแล้ว เลี �ยงไก่ประมาณ 3700 ตวั 
มีเครื�องจําหนา่ยไขอ่ตัโนมตัิตั �งอยูที่�มมุหนึ�งของฟาร์ม สามารถซื �อ
ไขที่�ออกมาใหม ่ๆ ได้อยา่งงา่ยดาย ไขแ่ดงเนื �อแนน่และรสชาติ
เข้มข้นเป็นที�นิยม

สมัผสัประสบการณ์เก็บดอกไม้ตามฤดกูาล เชน่ ดอกป๊อปปี�ในต้น
ฤดใูบไม้ผล ิดอกทานตะวนัในฤดรู้อน ดอกคอสมอสในฤดใูบไม้ร่วง 
และการเก็บบลเูบอร์รีก็เป็นที�นิยม และยงัจําหนา่ยผกั ดอกไม้ที�
เก็บสด ๆ จากสวน และผลติผลของเมืองโคไดระอีกด้วย

เปิดสวนเกษตรที�มีพุม่ไม้แบบโทปิอารี�ตดัแตง่เป็นรูปสตัว์ตา่ง ๆ 
อยูเ่รียงรายให้เข้าชมเป็นพิพิธภณัฑ์ สามารถเพลดิเพลนิกบั
ความงามของดอกไม้ตั �งแตฤ่ดใูบไม้ผลถิงึฤดรู้อน และใบไม้
เปลี�ยนสีในฤดใูบไม้ร่วง และบางชว่งยงัมีการจดังานจําหนา่ย
พุม่ไม้คอนเทนเนอร์แบบนํากลบัไปได้เลย

ซื �อไข่ไก่สดๆ ได้จาก
เครื�องจาํหน่ายอัตโนมัต!ิ

ฟารม์เลี� ยงไก่ทาคาโนะ
t042-361-9377

สนุกกับประสบการณ์
เกบ็ดอกไม้สี�ฤดู

เบนซฟ์ารม์
t042-327-0644

เข้าชมสวนที�มีพุ่มไม้แบบโทปิอารี� สุดน่ารัก
เรียงราย

พิพิธภณัฑสี์เขียว (โคบายาชิโยจเูอน)
t042-531-0123

 6-14-1 มินามิโจ เมืองฟจุ ู  เดนิ 20 นาทีจาก
สถานีฟจุฮูมมาจิ สาย JR (JN20)  แตกตา่งไปตาม
สนิค้า  7:00-19:00 น. (เครื�องจําหนา่ยอตัโนมตั)ิ 

 ไมมี่วนัหยดุ p 10 คนั

 1-464 ซซุกิุโจ เมืองโคไดระ  จากสถานีฮานะโคงาเนอิ 
สายเซบ ุ(SS18) ขึ �นรถบสัทาจิคาวะสายที�มุง่หน้าไปทาง
โคคบุนุจิคติะงจิุ ใช้เวลา 15 นาที ลงที�เคียวไซจตูาก ุแล้ว
เดนิ 3 นาที  แล้วแตเ่มนทีู�จะใช้บริการ  เดือน มี.ค.-ธ.ค. 
10:00-17:00 น.  ทกุวนัจนัทร์ในชว่งที�เปิดทําการ 
(มีวนัหยดุพิเศษอื�น ๆ) และหยดุตั �งแตป่ลายเดือน ธ.ค. ถงึ
ต้นเดือน มี.ค. p 20 คนั

 4-1-3 นิชิซนุะโจ เมืองทาจิคาวะ  เดนิ 20 นาที
จากสถานีทาจิคาวะ สายเซบ ุ(SS35)  เข้าชมฟรี 

 10:00-16:00 น.  อาทิตย์, วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
p 5 คนั

พื� นที�คิตะทามะ
พื �นที�นี �เป็นทางเข้าสู่พื �นที�ทามะที�ตั �งอยู่ตดิกับ 23 เขต เป็นเมืองที�พกัอาศัย
ยอดนิยมอันดบัต้น ๆ ภายในกรุงโตเกียว มีไร่นาอยู่ในพื �นที�อยู่อาศัย 
ปลูกผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรที�หลากหลาย

ผลิตผลหลกั
ในทอ้งถิ�น

โตเกียวอุโดะ สมุนไพร องุ่น สาลี� กีวี� บลูเบอร์รี มะเขือเทศ ต้นหอมไฮจมิะ ถั�วแระญี�ปุ่น 

แคร์รอต ส้มโตเกียวซายามะ ไข่ไก่ ดอกคริสต์มาส เป็นต้น

เกษตรกรรมในเมืองรูปแบบใหม่เฟื� องฟู

จดุสมัผสัประสบการณเ์กษตร ป่าไม ้และประมง

❶ ปลกูอโุดะซึ�งเป็นผกัเอโดะโตเกียวในดนิ กลิ�นหอมเฉพาะตวัและสมัผสัลิ �นชุม่ฉํ�าเข้ากนั
ได้กบัอาหารทกุรูปแบบ ❷ กลา่วกนัวา่เมืองโคไดระเป็นแหลง่ปลกูบลเูบอร์รีแหง่แรก 
❸ มะเขือเทศจิ�วยอดนิยมขายที�ร้านขายตรงจากแหลง่ผลติ

ดอกไม้หลากชนิดบานสะพรั�งทั�วฟาร์ม
ตั �งแตฤ่ดใูบไม้ผลถิงึฤดใูบไม้ร่วง

ไขส่ดมีแบบสีขาว และสี
นํ �าตาล ชนิดละ 200 เยน 
จํานวนฟองแตกตา่งกนั
ขึ �นอยูก่บัขนาดของไข่

สามารถชมโทปิอารี�รูปสตัว์ตา่ง ๆ เชน่ สนุขั โลมา ฯลฯ

การเก็บบลูเบอร์รีก็เป็นที�นิยม

ไร่ชาอนังดงามกว้างสดุลกูหลูกูตา

สาํหรบัชาเขยีว แน่นอนตอ้งเป็น 
“ชาโตเกียวซายามะ” ที�ชาดาํก็มีเสน่ห ์
เชน่เดียวกนั
ชาซายามะเป็นหนึ�งในสามใบชาที�โดง่ดงัที�สดุในญี�ปุ่ น ผลติในไร่ชา
ที�กว้างขวางตั �งแตภ่าคตะวนัตกของจงัหวดัไซตามะจนถงึทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของทามะ กรุงโตเกียว ซึ�งชาสว่นที�ผลติทาง
ฝั�งกรุงโตเกียวนั �นเรียกวา่ชาโตเกียวซายามะ มีชื�อเสียงในด้าน
รสชาตทีิ�คงที�มาโดยตลอด และยงัผลติ “ชาดําโตเกียว” ด้วย

บ้านของเจ้าของพร้อมสวนอนังดงามที�สร้างขึ �นมา 55 ปีได้รับการ
ปรับปรุงเป็นร้านอาหารนี � นําเสนอเมนทีู�ระดมใสผ่กัที�เก็บได้ในสวน
ที�บ้านและเก็บได้ในยาโฮะ ยา่นท้องถิ�น “สลดับาร์ ลนัช์ (พร้อม
ขนมปังฝรั�งเศส)” 660 เยน เป็นที�นิยม

ชิอชิุจายะ
t042-849-7007

 7181 ยาโฮะ เมืองคนิุตาจิ  เดนิ 8 นาทีจากสถานี
ยาโฮะ สาย JR (JN23)  11:00-15:00 น. และ 
17:00-22:00 น.  จนัทร์ p 10 คนั

❶

❷ ❸

เตม็ไปดว้ย
ความประทบัใจ

และความตื�นเตน้!

ดอกไม ้
พุม่ไมต้กแตง่ เกษตร ปศสุตัว์
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วันที�จดั:  วันเสาร์ปลายเดอืนตุลาคม
สถานที�จดั:   องค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิส่งเสริม

การเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่ง
กรุงโตเกียว สาํนักงานทาจคิาวะ

ค่าเข้าชม:  ฟรี

แนะนาํอีเวนตใ์นคิตะทามะ

ที�นี�เป็นศนูย์วิจยัที�ให้การสนบัสนนุการเกษตร ป่าไม้ และอตุสาหกรรมอาหารของ
กรุงโตเกียว ดําเนินกิจกรรมสร้างสายพนัธุ์ออริจินอลของโตเกียว สร้างเมืองสีเขียว 
และพฒันาเทคโนโลยีเพื�อเพิ�มประสทิธิผลในพื �นที�เกษตรที�จํากดัในกรุงโตเกียว 
สามารถชมเส้นทางเดนิเลน่ที�มีทั �งดอกไม้และต้นไม้เขียวขจีกบั
ลานอเนกประสงค์ที�มีดอกซากรุะงดงามในฤดใูบไม้ผลไิด้
ตามอธัยาศยั

อีเวนต์แสนสนกุมากมายเพื�อให้ทกุทา่นได้มาเยือน ด ู
สมัผสัเสนห์่ของการเกษตร ป่าไม้ และประมงในโตเกียว 
ทั �งจําหนา่ยผกัสด เมลด็พนัธุ์ดอกไม้ ผลติภณัฑ์แปรรูปผลติ
โดยเกษตรกรในกรุงโตเกียว แสดงผลงานแนะนํางานวิจยั
ทดลอง สมัผสัประสบการณ์การเกษตร ห้องเรียนชา่งไม้
ที�ใช้วสัดไุม้ผลติในทามะ เป็นต้น

“อากิงาวะกิว สกีุ �ยากี �ไคเซกิ อากิงาวะ” สกีุ �ยากี �เนื �อววัอากิงาวะเป็นจานหลกั 
ใช้ผกัที�ปลกูในเมืองทาจิคาวะอยา่งไมอ่ั �น 8470 เยน

“พิซซา่เฟรชสลดั ยา่งเตาหิน” 
โรยหน้าผกัสดเก็บในเช้าของ
วนันั �น 990 เยน

“เค้กส้มยซูปุลกูในโคไดระ (พร้อมครีมสด)” 460 เยน เป็นสนิค้ารสเลศิที�
ได้รับการอนมุตัเิป็นแบรนด์ของโคไดระจากหอการค้าโคไดระ

จะมีร้านค้าตา่ง ๆ มาออกร้านที�ลานหญ้าในมลูนิธิสง่เสริม
การเกษตร ป่าไม้ และประมงแหง่กรุงโตเกียว สํานกังาน
ทาจิคาวะ ที�มีต้นสนหิมาลายาสงูตระหงา่น

“โตเกียว โอฮิซามะ เบอร์รี” 
สตรอว์เบอร์รีสายพนัธุ์ใหม่
สําหรับปลกูกลางแจ้ง มีกําหนด
การจําหนา่ยที�ร้านขายตรงจาก
แหลง่ผลติในเดือนพฤษภาคม 
ปี 2020

“โตเกียวโคมาจิ 
(ต้นหอม)” 
สายพนัธุ์ใหม่
ที�เริ�มจําหนา่ย
ต้นกล้าตั �งแต่
เดือนเมษายน 
ปี 2018

เมนยูอดนิยมคือเฮลตี �เพลตเซต็
ข้าวหงุกบัธญัพืช (ในภาพเป็น
โลโคโมโคแฮมเบร์ิก ซอส 
Demi-Glace) 1100 เยน

นอกจากที�นั�งแบบโต๊ะ 
ยงัมีที�นั�งแบบยกพื �น 
เป็นที�ชื�นชอบของลกูค้า
หลากหลายวยั

ลิ �มรสอาหารไคเซกิที�เลือกใช้ “เนื �อววัอากิงาวะ” ววัสายพนัธุ์ญี�ปุ่ น
ขนดําเลี �ยงในโตเกียว และผกัสด เหล้าที�ผลติในท้องถิ�นพื �นที�ทามะ 
เชน่ ภายในเมืองทาจิคาวะ โดยมีธีมวา่ “ลิ �มรสโตเกียว” จดัสง่
อาหารไคเซกิภายนอกด้วย

ไคเซกิ รนิโตะ
t042-521-3180

 3-29-8 ฮาโกโรโมะโจ เมืองทาจิคาวะ  เดนิ 7 นาที
จากสถานีนิชิคนิุตาจิ สาย JR (JN25)  11:00-21:30 น.
(คอร์สอาหารกลางวนั วนัธรรมดา 11:30-14:30 น. 
ต้องจองลว่งหน้า)  ไมมี่วนัหยดุประจํา p 3 คนั

เมืองทาจิคาวะ

บ้านของเจ้าของพร้อมสวนอนังดงามที�สร้างขึ �นมา 55 ปีได้รับการ
ปรับปรุงเป็นร้านอาหารนี � นําเสนอเมนทีู�ระดมใสผ่กัที�เก็บได้ในสวน
ที�บ้านและเก็บได้ในยาโฮะ ยา่นท้องถิ�น “สลดับาร์ ลนัช์ (พร้อม
ขนมปังฝรั�งเศส)” 660 เยน เป็นที�นิยม

ชิอชิุจายะ
t042-849-7007

 7181 ยาโฮะ เมืองคนิุตาจิ  เดนิ 8 นาทีจากสถานี
ยาโฮะ สาย JR (JN23)  11:00-15:00 น. และ 
17:00-22:00 น.  จนัทร์ p 10 คนั

เมืองคนิุตาจิ

มาเรยีนรูเ้กี�ยวกบัสายพนัธุอ์อรจินิอลของโตเกียวที�ศนูย์

วิจยัการเกษตรป่าไมค้รบวงจรแห่งกรุงโตเกียวกนัเลย!
t042-528-0505

ร้านนี �ภมิูใจเสนออาหารตามครัวเรือนใช้ผกัที�ปลกูในโคไดระ 
เมืองโคไดระมีชื�อเสียงในฐานะแหลง่ผลติส้มยซูคุณุภาพดี ต้อง
ลองชิมเค้กส้มยซูใุนภาพให้ได้! ระเบียงร้านใช้เป็นคาเฟ่น้องหมา
ก็ได้

เมนยูอดนิยมคือเมนทีู�ใช้ผกัสดในท้องถิ�นสง่ตรงจากเกษตรกรที�
ทําสญัญา 30 รายผู้ปลกูผกัในพื �นที�มซุาชิโนะ เชฟจากภตัตาคาร
ที�ได้รับอนมุตัจิากสมาคมซอมเมอลเิยร์ผกัแหง่ประเทศญี�ปุ่ นเป็น
ผู้แสดงฝีมือ

คาเฟ่ ลากูรสั
t042-344-7199

ไซเอนคาเฟ่ dono
t0422-76-3488

 1-24-14 มิโซโนะโจ เมืองโคไดระ  เดนิ 5 นาที
จากสถานีโคไดระ สายเซบ ุ(SS19)  10:30-18:00 น. 

 ไมมี่วนัหยดุประจํา p 3 คนั

 ชั �น 2 ซนัซนัคงั ศาลากลางภายในเทศบาลเมืองมิตากะ 1-1-1 โนซากิ 
เมืองมิตากะ  จากสถานีมิตากะ สาย JR (JC12/JB01) ขึ �นรถบสัโอดะควิ
ที�มุง่หน้าไปสถานีเซงงาวะ ใช้เวลา 9 นาที ลงที�มิตากะชิยากโุชะมาเอะ แล้ว
เดนิ 1 นาที  11:00-21:15 น. (สั�งอาหารได้ถงึ 20:45 น.)  วนัจนัทร์และ
วนัหยดุของศาลากลางเมืองมิตากะ p ใช้ที�จอดรถของศาลากลางเมือง
มิตากะ

เมืองโคไดระ

เมืองมติากะ

มหกรรมเกษตร ป่าไม ้และประมงโตเกียว
t042-528-0505 (องค์กรสาธารณประโยชน์ มลูนิธิสง่เสริมการเกษตร ป่าไม้ และประมงแหง่กรุงโตเกียว สาํนกังานทาจิคาวะ)

คอลมัน์

* กรุณาดขู้อมลูอีเวนต์ลา่สดุจาก “ปฏิทินอีเวนต์โตเกียว” ในคูมื่อทอ่งเที�ยวโตเกียวอยา่งเป็นทางการ GO TOKYO

เพราะว่าเป็นภตัตาคารของ
เกษตรกรจงึรับรองความสด

ของผักได้

เมนูเดด็ฝีมือเชฟ
ที�รู้ลึกถงึเสน่ห์ของผัก

กา

รเก
ษตร ป่าไม ้และประมงาารร มมงงคิตะทามะ
Gourmet

ผ่อนคลายไปกับเค้ก
กลิ�นหอมส้มยูซุและนํ �าชา

ของอร่อย

อาหารไคเซกอัิน
ละเมียดละไมที�เลือกใช้

เนื �อวัวอากงิาวะและ
วัตถุดบิที�ผลิตในท้องถิ�น พื�
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โรงสรุาเก่าแก่ เปิดกิจการเมื�อปี ค.ศ.1863 แบรนด์หลกัคือสาเก
ญี�ปุ่ น “ทามะจิมงั” และยงัผลติเบียร์ตั �งแตปี่ 1998 เป็นต้นมาด้วย 
เดนิชมภายในโรงสรุาได้ตามอธัยาศยั นอกจากนี �ยงัมีบริการไกด์
นําทศันศกึษา (มีคา่ใช้จา่ย) ด้วย

เปิดสวนผึ �งในเมืองอากิรุโนะ เมืองฮาจิโอจิ ฯลฯ โดยมีศนูย์กลาง
บริเวณใกล้แมนํ่ �า เชน่ แมนํ่ �าอากิงาวะ และแมนํ่ �าทามะ ร้านนี �เป็น
ทั �งร้านค้าและพิพิธภณัฑ์ จดัให้ชมการปฏิบตัิงานเลี �ยงผึ �ง และ
ทําเทียน (ต้องจองลว่งหน้า)

ธีมปาร์คสาํหรับคอสุราที�สามารถ
เรียนรู้การผลิตสุรา

อิชิคาวะชุโซ
t042-553-0100

นอกจากพพิธิภณัฑ์ ยังสามารถชมการเลี �ยงผึ �ง
และลองสัมผัสประสบการณ์ได้ด้วย

สตดิูโอสุขภาพและธรรมชาต ิ

สวนผึ� ง มิตสึบาจฟิารม์
t042-519-9327

 1 คมุางาวะ เมืองฟสุสะ  เดนิ 20 นาทีจากสถานีไฮจิมะ สาย JR/
เซบ ุ(JC55/SS36)  คอร์สทศันศกึษาทามะจิมงั 700 เยน (ต้องจอง
ทางเวบ็ไซต์) *คอร์สอื�น ๆ มีคา่ใช้จา่ยแตกตา่งไปตาม
คอร์ส  ร้านขายตรง 10:00-18:00 น. ภตัตาคาร 
“ฟสุสะ โนะ บีรุโกยะ” 11:30-20:30 น. (สั�งอาหารได้
ไมเ่กินเวลานี �) “โซงรุะ” 10:30-17:15 น. (สั�งอาหารได้
ไมเ่กินเวลานี �)  องัคาร (เฉพาะร้านขายตรง ไมมี่
วนัหยดุในเดือนธนัวาคม) p 30 คนั

 37-3 อเุอโนะได เมืองอากิรุโนะ  เดนิ 10 นาทีจาก
สถานีมซุาชิมาซโุกะ สาย JR (JC85)  10:30-17:00 น. 

 พธุ p 13 คนั

แนะนําการผลดัเปลี�ยนฤดขูองสี�ฤดบูนจอขนาดใหญ่ในชินรินคงั
ซึ�งเป็นอาคารหลกั นอกจากจะสามารถสมัผสัประสบการณ์ตา่ง ๆ 
ได้ฟรีจากห้องเรียนธรรมชาต ิและการลองตดัตอไม้ เชน่ ต้นสน 
และไม้ฮิโนกิแล้ว ยงัสามารถลองทําเก้าอี �หรือชั �นวางของได้ใน
ห้องเรียนชา่งไม้ ภายในศนูย์หตัถกรรมจากวสัดไุม้ด้วย

เตม็อิ�มกับการสัมผัสประสบการณ์ที�
หลากหลายกับธรรมชาตขิองโอคุทามะ

โตเกียวโตะ ฮิโนฮาระ โทมินโนะโมริ
t042-598-6006

 7146 คาซมุะ ฮิโนฮาระมรุะ นิชิทามะ  จากสถานี
มซุาชิอิตสกึะอิจิ สาย JR (JC86) ขึ �นรถบสันิชิโตเกียวที�
มุง่หน้าไปคาซมุะ ใช้เวลา 64 นาที ลงสดุสาย ตอ่รถบสั
อีก 15 นาที  คา่ประกนั 100 เยนสําหรับห้องเรียน
ธรรมชาต ิ*คา่ธรรมเนียมอื�น ๆ ขึ �นอยูก่บัรายการที�ใช้
บริการ  9:30-16:30 น. (เวลาทําการแตกตา่งตาม
ฤดกูาล กรุณาสอบถาม)  จนัทร์ (หากตรงวนัหยดุ
นกัขตัฯ จะหยดุวนัถดัไป) p 100 คนั

ผลิตผลหลกั
ในทอ้งถิ�น

วาซาบ ิโนราโบนะ ข้าวโพดหวาน มะเขือเทศ มะเขือม่วง ดอกไซคลาเมน เนื �อหมู (TOKYO X) เนื �อไก่ 

(โตเกียวชาโมะ) ปลายามาเมะ ปลาอวิานะ ปลาเรนโบว์เทราต์ วัสดุไม้ที�ผลติในทามะ เป็นต้น

จดุสมัผสัประสบการณเ์กษตร ป่าไม ้และประมง

❶ “วสัดไุม้ที�ผลติในทามะ” ใช้เวลาเลี �ยงดถูงึหลายสบิปี ❷ ที�เมืองโอเมะมีการเพาะเหด็หอม
ขอนไม้กนัอยา่งแพร่หลาย มีสถานที�ที�สามารถสนกุกบัการเก็บเหด็หอมด้วย ❸ มิซโุฮะมาจิมี
ปริมาณผลติดอกไซคลาเมนที�มากที�สดุในกรุงโตเกียว

“ยามาซากรุะคอร์ส” เซต็รวมผกัป่าจากภเูขา 
12 ชนิด โทโรโระ และปลาแมนํ่ �า เชน่ ยามาเมะ 
(อาจเปลี�ยนเป็นอิวานะตามฤดกูาล) 
2530 เยน

บอ่ที�มีปลาที�เพาะพนัธุ์แหวกวา่ยกนั
อยา่งสบาย ๆ

ปลายามาเมะ

ห้องเรียนธรรมชาตทีิ�สามารถเรียนรู้เกี�ยวกบัสตัว์และพืชจะเปลี�ยนเนื �อหา
ไปตามฤดกูาล

สําหรับการทศันศกึษาแบบมีคา่ใช้จา่ย 
สามารถฟังบรรยายเกี�ยวกบัการผลติสรุา
ในโรงบม่สรุาที�สร้างขึ �นในปี ค.ศ.1880

ขวาไปซ้าย “ทามะจิมงั จนุไม ไมก่รอง” 
720 มล. 990 เยน เบียร์ท้องถิ�น “TOKYO 
BLUES” 330 มล. 513 เยน “โตเกียว โนะ 
โมริ” บม่ในถงัต้นสนโตเกียว 720 มล. 
1100 เยน

สามารถชิมและเปรียบเทียบรสชาตขิองนํ �าผึ �งได้ใน
พิพิธภณัฑ์

นํ �าผึ �งทําจากดอกอาคาเซีย ซากรุะ นํ �าผึ �ง
จากดอกไม้ผสมหลากชนิด ลกูเกาลดั ฯลฯ 
100 กรัม 1047 เยน

“ศนูยเ์พาะเลี �ยงปลาโอคทุามะ” ผูป้กป้องปลายามาเมะในแม่นํ�าทามะ

ศนูย์นี �เพาะเลี �ยงไขแ่ละลกูปลา (ตวัออ่นใช้ในการ
ขยายพนัธุ์) ยามาเมะ เรนโบว์เทราต์ และอิวานะ 
ซึ�งเป็นทรัพยากรท้องถิ�นที�มีคา่ การแจกจา่ยลกูปลา
ให้กบัสหกรณ์ประมงแมนํ่ �าแล้วปลอ่ยลงแมนํ่ �าชว่ย
รักษาสภาพที�สามารถตกปลายามาเมะได้ตามแมนํ่ �า
ที�เชื�อมตอ่จากแมนํ่ �าทามะ เข้าชมบอ่สําหรับชมและ
ห้องจดันิทรรศการในพื �นที�ทศันศกึษาได้ตามอธัยาศยั

เตม็ไปดว้ย
ความประทบัใจ

และความตื�นเตน้!

ภมิูใจเสนอเมนผูกัป่าจากภเูขาที�เป็นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
ของโอคทุามะ สามารถลิ �มรสฟกิุโนะโตในชว่งต้นฤดใูบไม้ผล ิและ
ทาระโนเมะระหวา่งกลางเดือน เม.ย. ถงึกลางเดือน พ.ค. ปลาอายุ
ชว่งต้นฤดรู้อนก็นา่สน มีบอ่นํ �าพรุ้อนแบบไปเช้าเย็นกลบัด้วย 
เตม็อิ�มกบัความอดุมสมบรูณ์ของภเูขาในโตเกียวให้เตม็ที�กนัเลย

มิโตซนัโซ
t042-598-6138

 2603 คาซมุะ ฮิโนฮาระมรุะ นิชิทามะ   จากสถานี
มซุาชิอิตสกึะอิจิ สาย JR (JC86) ขึ �นรถบสันิชิโตเกียวที�
มุง่หน้าไปคาซมุะ ใช้เวลา 1 ชั�วโมง ลงสดุสาย เดนิ 10 นาที 

 11:00-17:00 น. (เสาร์/อาทิตย์/วนัหยดุนกัขตัฯ เปิดถงึ 
16:00 น.)  พฤหสับดีที� 2 และ 4 ของเดือน p 20 คนั

ฮิโนฮาระมุระ

ผลิตสุรา

❶

❷ ❸

ป่าไม้

ปศสุตัว์

พื� นที�นิชิทามะ
พื �นที�ที�เตม็ไปด้วยธรรมชาตติดิกับเทอืกเขาชิจบุิ จงัหวัดไซตามะ 
และเทอืกเขาทนัซาวะ จงัหวัดคานางาวะ แน่นอนว่านอกจากผัก
แล้ว ยังมีการปลูกวาซาบชัิ �นเลิศตามลาํธารระหว่างภเูขา และ
เพาะเลี �ยงปลายามาเมะและอวิานะเป็นจาํนวนมาก และยังเป็น
พื �นที�ที�คํ �าจุนการป่าไม้ของกรุงโตเกียว

โอเอซิสในโตเกียวที�สมบูรณไ์ปดว้ยธรรมชาติ

9

東京の農林水産業／23区 東京の農林水産業／23区

วันที�จดั:  วันเสาร์ปลายเดอืนเมษายน และวันเสาร์
ปลายเดอืนตุลาคม

สถานที�จดั:  องค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิส่งเสริม
การเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่ง
กรุงโตเกียว สาํนักงานโอเมะ

ค่าเข้าชม: ฟรี

แนะนาํอีเวนตใ์นนิชิทามะ

พื �นที�นิชิทามะที�อดุมสมบรูณ์ไปด้วยภเูขาและแมนํ่ �าอนังดงามมีจดุตกปลาเป็น
จํานวนมาก โอคทุามะ ฟิชชิ�ง เซน็เตอร์ (เมืองโอเมะ), จดุตกปลาเรนโบว์เทราต์
นานาชาติโอตาบะ (โอคทุามะมาจิ), จดุตกปลาเรนโบว์เทราต์นานาชาตฮิิคาวะ 
(โอคทุามะมาจิ), จดุตกปลาลําธารแมนํ่ �ามิเนดานิ (โอคทุามะมาจิ), จดุตกปลา
ลําธารนิปปาระ (โอคทุามะมาจิ), โตเกียวเทราต์คนัทรี� (โอคทุามะมาจิ), 
จดุตกปลาเทราต์นานาชาตอิากิงาวะ (เมืองอากิรุโนะ), จดุตกปลาเทราต์นานาชาติ
ฮิโนฮาระมรุะคาโนโตะ (ฮิโนฮาระมรุะ), หมูบ้่านพกัผอ่นกบัธรรมชาตฮิิโนเดะมาจิ 
ซากานะเอง็ (ฮิโนเดะมาจิ)
สอบถามรายละเอียดที�โอคทุามะ ฟิชชิ�ง เซน็เตอร์ t 0428-78-8393

อีเวนต์แสนสนกุมากมายเพื�อให้ทกุทา่นได้มาเยือน ด ู
สมัผสัเสนห์่ของการเกษตร ป่าไม้ และประมงในโตเกียว 
ทั �งจําหนา่ยผกัสด เมลด็พนัธุ์ดอกไม้ ผลติภณัฑ์แปรรูปผลติ
โดยเกษตรกรในกรุงโตเกียว แสดงผลงานแนะนํางานวิจยั
ทดลอง สมัผสัประสบการณ์การเกษตร ห้องเรียนชา่งไม้
ที�ใช้วสัดไุม้ผลติในทามะ เป็นต้น

❶ “วสัดไุม้ที�ผลติในทามะ” ใช้เวลาเลี �ยงดถูงึหลายสบิปี ❷ ที�เมืองโอเมะมีการเพาะเหด็หอม
ขอนไม้กนัอยา่งแพร่หลาย มีสถานที�ที�สามารถสนกุกบัการเก็บเหด็หอมด้วย ❸ มิซโุฮะมาจิมี
ปริมาณผลติดอกไซคลาเมนที�มากที�สดุในกรุงโตเกียว

“ยามาซากรุะคอร์ส” เซต็รวมผกัป่าจากภเูขา 
12 ชนิด โทโรโระ และปลาแมนํ่ �า เชน่ ยามาเมะ 
(อาจเปลี�ยนเป็นอิวานะตามฤดกูาล) 
2530 เยน

“TOKYO X ลนัช์” 1540 เยน ให้คณุลิ �มรสไส้กรอก แฮม 
เบคอน และหมชูบุแป้งทอด

เมื�อเพลดิเพลนิกบัอาหาร
ที�ภตัตาคารชั �น 2 แล้ว 
อยา่ลืมซื �อของฝากที�
ร้านค้าชั �น 1

“ชาโมะด้ง” ที�ให้คณุเพลดิเพลนิกบัรสชาติ
ลุม่ลกึของไก่โตเกียวชาโมะ 1480 เยน

ตกปลาเรนโบว์เทราต์
ในลําธารที�ล้อมรอบ
ไปด้วยธรรมชาตกินัเถอะ

ตื�นตาตื�นใจไปกบัขนาดตวัที�ใหญ่ของววั
เมื�อมองในระยะใกล้ชิด

เลี �ยงโคนมประมาณ 120 ตวั ทศันศกึษา
แบบหมูค่ณะเทา่นั �น ต้องจองลว่งหน้า

เจลาโต้ที�ใช้นมรีดสด ๆ ดบัเบลิ 430 เยน 
(ในภาพเป็นรสนมรีดสด ๆ และรสชาดํา
โตเกียว) ซงิเกิล 330 เยน

ภมิูใจเสนอเมนผูกัป่าจากภเูขาที�เป็นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
ของโอคทุามะ สามารถลิ �มรสฟกิุโนะโตในชว่งต้นฤดใูบไม้ผล ิและ
ทาระโนเมะระหวา่งกลางเดือน เม.ย. ถงึกลางเดือน พ.ค. ปลาอายุ
ชว่งต้นฤดรู้อนก็นา่สน มีบอ่นํ �าพรุ้อนแบบไปเช้าเย็นกลบัด้วย 
เตม็อิ�มกบัความอดุมสมบรูณ์ของภเูขาในโตเกียวให้เตม็ที�กนัเลย

มิโตซนัโซ
t042-598-6138

 2603 คาซมุะ ฮิโนฮาระมรุะ นิชิทามะ   จากสถานี
มซุาชิอิตสกึะอิจิ สาย JR (JC86) ขึ �นรถบสันิชิโตเกียวที�
มุง่หน้าไปคาซมุะ ใช้เวลา 1 ชั�วโมง ลงสดุสาย เดนิ 10 นาที 

 11:00-17:00 น. (เสาร์/อาทิตย์/วนัหยดุนกัขตัฯ เปิดถงึ 
16:00 น.)  พฤหสับดีที� 2 และ 4 ของเดือน p 20 คนั

ฮิโนฮาระมุระ

สนุกกบัการตกปลาในลาํธารที�จดุตกปลาเรนโบวเ์ทราต์

ในนิชิทามะ ดินแดนแห่งธารนํ�าบรสุิทธิ�

ร้านนี �รู้จกักนัดีวา่บดแป้งโซบะในครกหินแล้วทําเส้นโดยการนวดเอง
กบัมือ และยงัภมิูใจเสนอเมนทีู�ใช้ไก่โตเกียวชาโมะ และผกัสดจาก
พื �นที�ใกล้เคียง เชน่ ฮิโนฮาระมรุะ อีกด้วย โปรดจบัตามองด้วยวา่
ไมมี่การใช้สารปรุงแตง่อาหารใด ๆ ในนํ �าซปุเลย

โซบะบดในครกหินนวดเองกบัมือ อิงุซะ
t042-558-8590

 673-4 อาเมมะ เมืองอากิรุโนะ  เดนิ 15 นาทีจาก
สถานีอากิงาวะ สาย (JC83) หรือ สถานีฮิงาชิอากิรุ 
สาย JR (JC82)  11:00-15:00 น. และ 17:00-21:00 น. 

 พธุ, พฤหสับดี p 11 คนั

เมืองอากิรุโนะ

เปิดกิจการในปี ค.ศ.1946 ฟาร์มนี �มีประวตัิศาสตร์เก่าแก่เป็นอนัดบั
ต้น ๆ ในกรุงโตเกียว ร้านเจลาโต้ภายในฟาร์มมีสนิค้าที�เป็นที�นิยม
คือไอศกรีมเจลาโต้หลากชนิดที�ใช้นมรีดสด ๆ กบัวตัถดุบิในท้องถิ�น
อยา่งไมมี่หวง

ชิมิซุโบคโุจ WESTLAND FARM
t042-557-8077

 353-3 นางาโอกะฮาเซเบะ มิซโุฮะมาจิ นิชิทามะ 
 เดนิทางโดยรถยนต์ 6 นาทีจากสถานีฮาโกเนะงาซากิ 

สาย JR   10:30-17:00 น.   พธุ p 50 คนั

มิซโุฮะมาจิ

วนัสมัผสัสตัวเ์ลี� ยง
t0428-31-2171 (องค์กรสาธารณประโยชน์ มลูนิธิสง่เสริมการเกษตร ป่าไม้ และประมงแหง่กรุงโตเกียว สาํนกังานโอเมะ)

ร้านเก่าแก่เปิดกิจการในปี ค.ศ.1932 แฮมและไส้กรอกที�พิถีพิถนั
ในการผลติด้วยกรรมวิธีดั �งเดมิของเยอรมนัมีคณุภาพระดบัโลก 
สามารถลิ �มรสแฮม เบคอน และไส้กรอกที�แปรรูปมาจากเนื �อหมู
แบรนด์โตเกียว “TOKYO X”

สตเูบน โอทามะ
t042-551-1325

 785 ฟสุสะ เมืองฟสุสะ  เดนิ 3 นาทีจากสถานีฟสุสะ สาย JR (JC57) 
 ภตัตาคาร 11:30-14:00 น. และ 17:30-21:30 น. (เสาร์/อาทิตย์/วนัหยดุ

นกัขตัฯ 11:30-15:00 น. และ 17:00-21:30 น./ร้านค้า 10:00-21:30 น. 
(วนัองัคารเปิดถงึ 16:30 น.  เสาร์/อาทิตย์/วนัหยดุนกัขตัฯ เปิดตั �งแต ่11:30 น.) 

 องัคาร (ร้านค้าไมมี่วนัหยดุ) p 11 คนั

เมืองฟุสสะ

คอลมัน์

ร้านเก่าแก่ที�พถิีพถิัน
ในการทาํแฮมสไตล์เยอรมัน

แบบดั �งเดมิ

เจลาโต้รสเลิศ
ใช้นมรีดสด ๆ

เตม็อิ�มกับเมนูผัก
ตามฤดกูาลของนิชทิามะ

และไก่โตเกียวชาโมะ

คอร์สยอดนิยมที�
เสิร์ฟผักป่าจากภเูขา

และปลาแม่นํ �าลงในถาด

* อาจยกเลกิเนื�องจากเหตผุลเกี�ยวกบัการป้องกนัโรคระบาด

* กรุณาดขู้อมลูอีเวนต์ลา่สดุจาก “ปฏิทินอีเวนต์โตเกียว” ในคูมื่อ
ทอ่งเที�ยวโตเกียวอยา่งเป็นทางการ GO TOKYO

กา

รเก
ษตร ป่าไม ้และประมงกกาา

รร มมงนิชทิามะ
Gourmet

ของอร่อย

พื�
น

ที
� 2

3
 เ

ขต
พื�

น
ที

�คิ
ต

ะท
าม

ะ
พื�

น
ที

�นิ
ชิท

าม
ะ

พื�
น

ที
�มิ

น
ามิ

ท
าม

ะ
พื�

น
ที

�โท
โช

ะ
รา้

น
ขา

ยข
อง

ฝา
ก



10

東京の農林水産業／23区 東京の農林水産業／23区

คําขวญัคือ “โรงงานโยเกิร์ตที�เลก็ที�สดุในโลก” เปิดห้องเรียนรีดนมววั
ทกุวนัอาทิตย์ตั �งแตเ่วลา 13:00 น. (ใช้เวลาประมาณ 90 นาที 
700 เยน) และยงัสามารถเลือกกิจกรรมเสริม เชน่ เดนิเลน่กบัลกูววั 
หรือ ลองทําเนยได้ด้วย ต้องโทรจองลว่งหน้า

จดุตกปลายอดนิยมในแมนํ่ �าคติะอาซากาวะที�แยกออกจากแมนํ่ �า
ทามะ สามารถสนกุกบัการตกปลาโดยใช้เหยื�อปลอมแบบมืออาชีพ
ได้ด้วย มีให้เชา่เบด็ และจําหนา่ยเหยื�อลอ่ปลา สามารถไปมือเปลา่
ได้ ปลาเทราต์ที�ตกได้สามารถนํามายา่งบาร์บีควิลิ �มรสกนัที�นั�นเลย

สนุกกับการลองรีดนมวัวและ
เดนิเล่นกับลูกวัว

อิโซนุมะ มิลคฟ์ารม์
t042-637-6086

พงึพอใจกับจุดตกปลาที�ล้อมรอบด้วย
ธรรมชาตอัินงดงาม

จดุตกปลาเทราตคิ์ตะอาซากาวะ 
องงาตะ
t042-651-0869

 1625 โคบิกิมาจิ เมืองฮาจิโอจิ  เดนิ 10 นาที
จากสถานียามาดะ สายเคโอ (KO49)  เข้าชมฟรี 

 9:00-17:00 น.  ไมมี่วนัหยดุ p 4 คนั

 1353 คามิองงาตะมาจิ เมืองฮาจิโอจิ  จากสถานี
ทาคาโอะ สาย JR/เคโอ (JC24/KO52) ขึ �นรถบสันิชิโตเกียว
ที�มุง่หน้าไปจิมบะโคเกงชิตะ ใช้เวลา 20 นาที ลงที�ชิการาอิชิ 
เดนิ 2 นาที  ตกปลาแบบใช้เหยื�อสด 3300 เยน (สงูสดุ 
10 ตวั) เหยื�อปลอม (ลวัร์/ฟลาย) ประเภทละ 3850 เยน  
(สงูสดุ 10 ตวั)  8:00-16:30 น. (เดือน พ.ย.-มี.ค. 
8:30-16:00 น.)  ไมมี่วนัหยดุ p 50 คนั

ภเูขาทาคาโอะเป็นที�นิยมขนาดที�เรียกได้วา่เป็น “ภเูขาที�มีนกัปีนเขา
มากที�สดุในโลก” สามารถเรียนรู้วิธีเที�ยวภเูขาทาคาโอะให้สนกุ เชน่ 
แนะนําสตัว์และพืชที�มีชีวิตอยูที่�นั�น ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม สิ�งที�
นา่ชมตามฤดกูาล ข้อควรรู้ในการปีนเขา และเส้นทางปีนเขา ฯลฯ

แนะนําระบบนิเวศและวัฒนธรรมใน
ภเูขาทาคาโอะด้วยวีดทิศัน์และสิ�งจดัแสดง

 2435-3 ทาคาโอะมาจิ เมืองฮาจิโอจิ  เดนิ 4 นาที
จากสถานีทาคาโอะซงังจิุ สายเคโอ (KO53)  เข้าชม
ฟรี  8:00-17:00 น. (เดือน ธ.ค.-มี.ค. เปิดถงึ 
16:00 น.)  ไมมี่วนัหยดุ (มีวนัหยดุเพื�อซอ่มบํารุง) 
p ไมมี่

TAKAO 599 MUSEUM
t042-665-6688

พื� นที�มินามิทามะ
พื �นที�ทาํนาในกรุงโตเกียวเกือบครึ�งหนึ�งของทั �งหมดรวมตวักันอยู่ในพื �นที�
มนิามทิามะ งานทาํไร่ทาํนาและงานเลี �ยงสัตว์กเ็ฟื� องฟู มีทศันียภาพท้องนา
ที�ได้รับความอุดมสมบรูณ์จากแม่นํ �าทามะที�สร้างความเขียวขจมีาตั �งแต่
ในอดตีอยู่หลายแห่ง และยังเป็นที�รู้จกักันดว่ีาเป็นแหล่งปลูกผลไม้ชั �นเลิศ
อีกด้วย

ผลิตผลหลกั
ในทอ้งถิ�น

องุ่น สาลี� เสาวรส แอปเปิ�ล ลูกพลับ เหด็หอมเพาะบนขอนไม้ เนื �อหมู (TOKYO X) 

ไข่ไก่ (โตเกียวอุคกเค) ดอกไซคลาเมน เป็นต้น

แหลง่ปลกูขา้วในโตเกียวที�มีทศันียภาพทอ้งนากวา้งไกล

จดุสมัผสัประสบการณเ์กษตร ป่าไม ้และประมง

❶ ทากาสกิึมาจิที�เป็นที�รู้จกักนัดีวา่เป็นแหลง่ปลกูข้าวของเมืองฮาจิโอจิ มีท้องนากว้างขวาง
ขนาดใหญ่ที�สดุในโตเกียว ❷ เหด็หอมเพาะบนขอนไม้ที�ปลกูในเมืองฮาจิโอจิมีกลิ�นหอมและ
เนื �อแนน่ ปริมาณการผลติเป็นอนัดบัหนึ�งของกรุงโตเกียว ❸ “เซนจิมารุ” ลกูพลบัหวานปลกู
ทั�วเมืองมาจิดะ จําหนา่ยไวน์ที�ใช้ลกูพลบันี �เป็นวตัถดุบิด้วย

“ทาคาโอะ” ได้รับขนานนามวา่
เป็นองุน่ชื�อดงัของโตเกียว

“อินางิ” สาลี�ในฝันที�ไมไ่ด้หาได้
งา่ย ๆ

“โตเกียว อาวาเซะสเึคะ โมริโซบะ” 1650 เยน
นํ �าซปุออกรสหวานน้อย ๆ รสชาตลิุม่ลกึ เป็นที�นิยม

การรวมตวัครั�งยิ�งใหญข่องผลิตผล

ในทอ้งถิ�น

แคม่องลําธารใสสะอาดล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจี
ก็จะรู้สกึผอ่นคลาย

นอกจากจะลิ �มรสปลาเทราต์ที�ตกได้ที�นั�นเลยแล้ว ยงัขอให้
เจ้าหน้าที�เอาเครื�องในออกให้เพื�อที�จะนํากลบับ้านได้ด้วย

“คตุสโึรงิ โนะ ชิบาฟ ุฮิโรบะ” เขียวขจี
(ภาพโดย/ Taiji Yamazaki)

เลี �ยงโคนมประมาณ 100 ตวั

ที�ร้านขายตรง นอกจากเครื�องดื�มโยเกิร์ต 
500 มล. 880 เยนแล้ว ยงัจําหนา่ยนม 
และไอศกรีมถ้วยอีกด้วย

จดัแสดงระบบนิเวศอนัอดุมสมบรูณ์
ของภเูขาทาคาโอะ
(ภาพโดย/ Taiji Yamazaki)

“ทาคาโอะ” องุ่นที�กาํเนิดในโตเกียว และ 
“อินางิ” สาลี�ลกูโตพนัธุห์ายาก
องุน่พนัธุ์ “ทาคาโอะ” ที�ปลกูในเมืองอินางิและเมืองฮิโนะเป็น
สายพนัธุ์ที�หนว่ยงานทดลองวิจยัของกรุงโตเกียวคดิค้นขึ �น ลกัษณะ
พิเศษคือมีเมลด็น้อยและมีรสหวานจดั สาลี�พนัธุ์ “อินางิ” เป็น
สายพนัธุ์ลกูโตที�ลกูหนึ�งมีนํ �าหนกัตั �งแต ่700 กรัมขึ �นไป กรุบกรอบ
และมีนํ �าหวานอดัแนน่! 

ร้านขายตรงที�นอกจากจะจําหนา่ยผลติผลในท้องถิ�น
แล้ว ยงัมีผลติผลจากทั�วประเทศให้เลือกซื �อด้วย 
คําขวญัของการบริการคือ “ความปลอดภยั ความ
สบายใจ ความสดใหม”่ มีคาเฟ่แซนด์วิช ร้านจําหนา่ย
เนื �อและร้านกบัข้าวอยูภ่ายใน ให้เพลดิเพลนิทั �ง
การจบัจา่ยและการรับประทานอาหาร

Farmer’s market โตเกียวมินามิ 
โนะ เมงุมิ 
t042-589-0373

 6-31 มงังนัจิ เมืองฮิโนะ  เดนิ 15 นาทีจากสถานี
มงังนัจิ สายทามะโมโนเรล (TT08)  10:00-20:00 น. 
(กรีนโอเอซสิคาเฟ่ 042 เปิดถงึ 17:00 น.)  พธุ 
(หากตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฯ จะเปิดทําการ) p 80 คนั

❶

❷ ❸

คอลมัน์

เตม็ไปดว้ย
ความประทบัใจ

และความตื�นเตน้!

ประมง

ป่าไม้
ปศสุตัว์
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แนะนาํอีเวนตใ์นมินามิทามะ
* กรุณาดขู้อมลูอีเวนต์ลา่สดุจาก “ปฏิทินอีเวนต์โตเกียว”
 ในคูมื่อทอ่งเที�ยวโตเกียวอยา่งเป็นทางการ GO TOKYO

นอกจากดอกมอร์นิ�งกลอรี�สีสดใสที�เกษตรกรในท้องถิ�นปลกูขึ �น
นบั 1000 กระถางแล้ว ยงัจําหนา่ยผกัที�ปลกูในท้องถิ�นและ
ผลติผลในท้องถิ�นด้วย

❶ ทากาสกิึมาจิที�เป็นที�รู้จกักนัดีวา่เป็นแหลง่ปลกูข้าวของเมืองฮาจิโอจิ มีท้องนากว้างขวาง
ขนาดใหญ่ที�สดุในโตเกียว ❷ เหด็หอมเพาะบนขอนไม้ที�ปลกูในเมืองฮาจิโอจิมีกลิ�นหอมและ
เนื �อแนน่ ปริมาณการผลติเป็นอนัดบัหนึ�งของกรุงโตเกียว ❸ “เซนจิมารุ” ลกูพลบัหวานปลกู
ทั�วเมืองมาจิดะ จําหนา่ยไวน์ที�ใช้ลกูพลบันี �เป็นวตัถดุบิด้วย

ใช้วตัถดุบิที�ปลอดภยัและสบายใจ โดยใช้ผกัสดจาก “ยเูมะบาตาเกะ” 
เป็นหลกั ซึ�งเป็นสวนผกัที�บริหารโดยตรง อาหารกลางวนัสดุคุ้มซึ�ง
เปลี�ยนไปตามวนัมี 2 ชนิด คือเนื �อและปลา ชนิดละ 900 เยน 
จําหนา่ยผกัที�หน้าร้านด้วย

“โตเกียว อาวาเซะสเึคะ โมริโซบะ” 1650 เยน
นํ �าซปุออกรสหวานน้อย ๆ รสชาตลิุม่ลกึ เป็นที�นิยม

เมนเูลื�องชื�อสําหรับอาหารกลางวนั
วนัธรรมดา “ฮานาคาโงะ โกเซน” 
1820 เยน เตม็อิ�มกบัความ
หลากหลายทั �งผกัสดและซาชิมิ

“ฮารามิเนะ โนะ อิซมิุ” 
สาเกญี�ปุ่ นทําจากข้าว
ที�ผลติในเมืองทามะ 
720 มล. 1210 เยน

ฮาตาเกะ เดอ คิทเช่น
t042-400-0915

ดอกมอร์นิ�งกลอรี�
จะเบง่บานสดใส
ในชว่งเช้า ขอแนะนํา
ให้ไปแตเ่ช้าผลติ “โทโยดะเบียร์” ที�เคยมี

ในสมยัเมจิขึ �นใหมอี่กครั �ง
TOYODA BEER 
330 มล. 509 เยน (ซ้าย), 
พรีเมียม TOYODA BEER 
สนิค้าจํากดัพิเศษ 
750 มล. 2750 เยน(ขวา)

ฮนันี�มสัตาร์ดพอร์คแซนด์ยอดนิยม 570 เยน

 ชั �น 6 โคโคเลีย ทามะเซน็เตอร์ 1-46-1 โอจิไอ 
เมืองทามะ  เดนิ 5 นาทีจากสถานีทามะเซน็เตอร์ 
สายเคโอ/โอดะควิ (KO41/OT06)  11:00-22:00 น. 
(สั�งอาหารได้ถงึ 21:00 น.)  วนัหยดุของโคโคเลีย 
ทามะเซน็เตอร์ p ใช้ที�จอดรถของโคโคเลีย 
ทามะเซน็เตอร์

จบัตามองการจดัวางสนิค้าที�งดงาม
ภายในร้านด้วย

แยมสาลี�ใช้ผลไม้ที�ผลติ
ในเมืองอินางิ (ซ้าย), 
แยมองุน่ทาคาโอะ (ขวา) 
ขวดละ 200 กรัม 540 เยน

การรวมตวัครั�งยิ�งใหญข่องผลิตผล

ในทอ้งถิ�น

เมืองทามะ

“มิโดริ โนะ ออมไรซ์” ข้าวสีเขียวที�ให้จินตภาพของหมูบ้่านในภเูขาของ
เมืองอินางิ ใช้ผกัโขมที�ผลติในท้องถิ�นเป็นสว่นประกอบ 1210 เยน

เมนทีู�เป็นที�รู้จกักนัคือ “ซนัจิองั จนิูวาริโซบะ” ที�นวดแป้งใบออ่น
ของโซบะเข้ากบัจวูาริโซบะ 1100 เยน “โตเกียว อาวาเซะสเึคะ 
โมริโซบะ” ใสว่ตัถดุบิที�ผลติในโตเกียวอยา่งเตม็ที� ไมว่า่จะเป็น
เนื �อหม ูTOKYO X ไก่โตเกียวชาโมะ เหด็ไมตาเกะผลติใน
ฮิโนฮาระมรุะ

รา้นโซบะสด ซนัจอิงั
t042-635-7882

 1-25-5 เฮียวเอะ เมืองฮาจิโอจิ  เดนิ 2 นาที
จากสถานีฮาจิโอจิมินามิโนะ สาย JR (JH30) 

 11:30-14:00 น. และ 17:00-21:00 น.  องัคาร 
อาจหยดุคืนวนัจนัทร์เป็นบางครั �ง p 4 คนั

เมืองฮาจิโอจิ

ร้านขายตรงที�นอกจากจะจําหนา่ยผลติผลในท้องถิ�น
แล้ว ยงัมีผลติผลจากทั�วประเทศให้เลือกซื �อด้วย 
คําขวญัของการบริการคือ “ความปลอดภยั ความ
สบายใจ ความสดใหม”่ มีคาเฟ่แซนด์วิช ร้านจําหนา่ย
เนื �อและร้านกบัข้าวอยูภ่ายใน ให้เพลดิเพลนิทั �ง
การจบัจา่ยและการรับประทานอาหาร

Farmer’s market โตเกียวมินามิ 
โนะ เมงุมิ 
t042-589-0373

 6-31 มงังนัจิ เมืองฮิโนะ  เดนิ 15 นาทีจากสถานี
มงังนัจิ สายทามะโมโนเรล (TT08)  10:00-20:00 น. 
(กรีนโอเอซสิคาเฟ่ 042 เปิดถงึ 17:00 น.)  พธุ 
(หากตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฯ จะเปิดทําการ) p 80 คนั

เพลดิเพลนิกบัแซนด์วิชที�ร่วมมือกบั JA โตเกียวมินามิ ใช้ผกัสดที�
คดัสรรจากเมืองฮิโนะ เมืองอินางิ และเมืองทามะ ตั �งอยูใ่นร้าน
ขายตรงของ JA โตเกียวมินามิ

เจ้าของร้านซึ�งเป็นนกัดนตรีใช้ผกัที�ผลติในเมืองอินางิอยา่งเตม็ที� 
นําเสนอเมนคูาเฟ่ที�ชว่ยให้งามจากภายในร่างกาย และยงัมุง่
สร้างความรู้สกึให้สมัผสัถงึฤดกูาลที�หมนุเวียน

กรนีโอเอซิสคาเฟ่ 042
t042-843-4038

green world cafe
t042-379-8042

 ภายใน “มินามิ โนะ เมงมิุ” ร้านขายตรงของ 
JA 6-31 มงังนัจิ เมืองฮิโนะ  เดนิ 15 นาทีจาก
สถานีมงังนัจิ สายทามะโมโนเรล (TT08) 

 10:00-17:00 น. (สั�งอาหารได้ถงึ 16:30 น.) 
 พธุ p ใช้ที�จอดรถของ “มินามิ โนะ เมงมิุ” 

ร้านขายตรงของ JA

 ชั �น 2 สเตชั�นไซด์บลิดิ �ง คริุยามะ 2208 ยาโนะคจิุ 
เมืองอินางิ  ตดิกบัสถานีโยมิอริุแลนด์ สายเคโอ 
(KO37)  11:00-16:00 น. และ 18:30-22:00 น. 

 จนัทร์ คืนวนัองัคารและพธุ p ไมมี่

เมืองฮิโนะ

เมืองอนิางิ

ตลาดดอกมอรนิ์�งกลอรี�เซเซกิ
t042-338-6848 (แผนกเศรษฐกิจและการทอ่งเที�ยว เมืองทามะ)

คอลมัน์

วันที�จดั: เสาร์และอาทติย์ต้นเดอืน ก.ค.
สถานที�จดั:  บริเวณทางออกทศิตะวันตกของ

สถานีเซเซกซิากุระงาโอกะ (KO27)

พงึพอใจกับวัตถุดบิ
ผลิตในโตเกียวที�

เปี� ยมไปด้วยสารอาหาร 
และจนิูวาริโซบะ

เชื�อมความสัมพนัธ์
ของผู้คนในท้องถิ�น

ผ่านผลผลติทางการเกษตร
ของเมืองอนิางิ

ลิ �มรสอาหารที�ใช้
ผักสดหลากหลายที�ผลิต
ในเมืองฮโินะเป็นหลัก

ใช้วัตถุดบิที�ไว้วางใจได้
โดยใช้ผักในท้องถิ�นที�ปลูกใน

พื �นที�เกษตรที�บริหารงาน
โดยตรง

กา

รเก
ษตร ป่าไม ้และประมงกกาา

มมงง
มินามิทามะ
Gourmet

พื�
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หมู่เกาะโองาซาวาระ

สนามบนิโชฟุ

อาตามิ

ชิโมดะ

หมู่เกาะอซุิ

สนามบนิฮาเนดะ

อาโอกาชิมะ

จิจิจิมะ

ฮาฮาจิมะ

ฮาจิโจจิมะ

เกาะโอชิมะ

โตเกียว

โทชิมะ

โยโกฮามะ

มิครุะจิมะ

นิอิจิมะ
ชิคเินะจิมะ

โคซชิุมะ มิยาเกะจิมะ

บรรพบรุุษได้เริ�มปลกูต้นกาแฟในสมยัเมจิ และได้เลี �ยงต้นกล้านั �น
ด้วยใจอยา่งพิถีพิถนัมาตลอด สามารถเข้าชมสวน ลองเก็บเมลด็
กาแฟและนํามาคั�วได้ และเพลดิเพลนิกบัการชิมรสชาตกิาแฟ

สามารถลองสกดันํ �ามนัสบึากิซึ�งเป็นประสบการณ์ที�หายากใน
ทั�วประเทศ นําเมลด็ที�บดแล้วมานึ�ง เมื�อสกดันํ �ามนัด้วยเครื�องอดั
ความดนัแล้วก็ลองชิมกนัเลย สามารถบรรจนํุ �ามนัสบึากิที�สกดัได้
ใสข่วดนํากลบับ้านได้ ใช้เวลาประมาณ 90 นาที

ลองเกบ็เกี�ยว คั�วเมล็ดกาแฟ 
และชมิรสชาตกิาแฟ

โนเซะโนเอ็ง
t080-2098-9560

สัมผัสประสบการณ์สกัดนํ �ามันสบึากทิี�เกาะ
โอชมิะ เกาะแห่งดอกสบึากชัิ �นนําของญี�ปุ่น

โอชิมะ ฟุรุซาโตะ ไทเคงคงั
t04992-2-3991

 นางาทานิ จิจิจิมะ โองาซาวามรุะ  จากทา่เรือ
ฟตุามิ ขึ �นรถบสัซนเอ 11 นาที ลงที�โนเงียวเซน็เตอร์ 
แล้วเดนิ 5 นาที  ลองผลติกาแฟด้วยตนเอง 4500 เยน 
(ต้องจองภายในก่อนเที�ยงวนัก่อนหน้า)   กรุณา
สอบถาม p ประมาณ 3 คนั

 125-4 คติะโนะยามะ โมโตมาจิ โอชิมะมาจิ  จาก
ทา่เรือโมโตมาจิ ขึ �นรถบสัโอชิมะที�มุง่หน้าไปโอชิมะโคเอง 
ใช้เวลา 10 นาที หรือจากทา่เรือโอคาดะ  ขึ �นรถบสัโอชิมะ
ที�มุง่หน้าไปทา่เรือโมโตมาจิ ใช้เวลา 8 นาที ลงที�ฟรุุซาโตะ 
ไทเคงคงั อิริงจิุ เดนิ 1 นาที  สกดันํ �ามนัสบึากิ 2700 เยน 
(ต้องจองลว่งหน้าตั �งแต ่2 คนขึ �นไป)  10:00-16:30 น.

 องัคาร p 10 คนั

สามารถลองเก็บเหด็หอม และยา่งบาร์บีควิที�ให้คณุลิ �มรสเหด็หอม
เก็บสด ๆ ที�หน้าเรือนเพาะเหด็เลย (+1000 เยน) “อมิุคาเซะชีตาเกะ” 
ที�เตบิโตมากบัภมิูอากาศที�เป็นเอกลกัษณ์ในฮาจิโจจิมะทั �งลมทะเล
และความชื �น มีเนื �อแนน่และเป็นของฝากยอดนิยม

เกบ็เหด็หอมที�เหมาะกับสภาพอากาศของ
เกาะฮาจโิจจมิะและเพลดิเพลนิกับบาร์บคีวิ

ไดรวิฟารม์
t04996-7-0136

 1650 นากาโนะโก ฮาจิโจมาจิ  จากสนามบนิ
ฮาจิโจจิมะ เดินทางด้วยรถยนต์ 17 นาที  คา่เข้า 
550 เยน (เมื�อเข้าและเก็บเหด็ / รวมคา่เก็บเหด็) 
คา่เก็บเหด็ 100 กรัม 281 เยน   หากต้องการเก็บ
เหด็หรือเข้าชม ต้องสอบถามและจองลว่งหน้า p 3 คนั

ผลิตผลหลกั
ในทอ้งถิ�น

อาชติาบะ ถั�วลันเตา มันเทศ เลมอน มะม่วง อาหารทะเล (ปลาคนิเมะได เมกะจกิ ิ

คุซายะ) ไม้ประดบั (ตระกูลฟินิกซ์ บวูาร์เดยี หมากผู้หมากเมีย) ไม้กระถาง

จดุสมัผสัประสบการณเ์กษตร ป่าไม ้และประมง

❶ พื �นที�โทโชะเป็นแหลง่ประมงที�ดีอนัโดดเดน่ในประเทศเนื�องจากลกัษณะภมิูประเทศก้นทะเล
ที�ซบัซ้อนและอิทธิพลจากกระแสนํ �าอุน่คโูรชิโอะ มีการประกอบการประมงด้วยวิธีที�หลากหลาย 
❷ เสาวรส ผลไม้เขตกึ�งร้อนมีเสนห์่อยูที่�กลิ�นหอมสดชื�นและรสชาตหิวานอมเปรี �ยว ❸ พื �นที�
ทะเลในหมูเ่กาะอิซเุป็นแหลง่ประมงปลาคินเมะได ปลาราคาแพง ใช้วิธีตกปลาด้วยคนัเบด็
ทีละตวัเป็นหลกั

คณุเรียวจิ โอซาวะ เจ้าของสวน 
เคยเป็นนกัเพาะพนัธุ์ด้วงคีมใน
อดีต เขาได้ค้นพบวา่ภมิูอากาศ
ในเกาะฮาจิโจจิมะเหมาะแก่การ
เพาะเลี �ยงเหด็หอม

ฟังอธิบายพร้อมกบั
ทดลองกระบวนการ
ตั �งแตนํ่าเมลด็สด
ออกจากตวัเมลด็
มาร่อนเปลือกออก 
คั�ว และชงกาแฟ

“อมิุโนะเซ อาราชิโอะ” 
ของเกาะโอชิมะที�ทําจาก
นํ �าทะเลในกระแสนํ �าอุน่
คโูรชิโอะที�เข้มข้นจากการ
สมัผสัแสงแดดและลม

มีแบรนด์เหล้าโชจทีู�เป็น
ตวัแทนของแตล่ะเกาะ เชน่ 
“อาโอจ”ู ของเกาะอาโอกาชิมะ 
“โอยามะอิจิ” ของเกาะมิยาเกะ
จิมะ เป็นต้น

เก็บเมลด็ที�สกุ
เป็นสีแดง

เมื�อสกดันํ �ามนัแล้ว 
สามารถใช้นํ �ามนั
สบึากิที�สกดัได้มา
ผดักบัอาชิตาบะ
รับประทานได้

โยกคนับงัคบัของ
เครื�องอดัความดนั
เพื�อสกดันํ �ามนั

ชมิะโชจรูสชาติเป็นเอกลกัษณ์
กบัเกลือที�ไดจ้ากทะเลอนังดงาม
หมูเ่กาะตา่ง ๆ ในพื �นที�โทโชะมีโรงผลติสรุาที�ใช้มนัเทศหรือข้าวสาลี
เป็นวตัถดุบิสําหรับการหมกัโชจเูป็นจํานวนมาก รสชาตหิลากหลาย
แตกตา่งไปตามภมิูอากาศของเกาะ มีเกาะที�มีเกลือเป็นผลติผลที�มี
ชื�อเสียงเป็นจํานวนมากด้วย รสชาตสิมัผสัได้ถงึความหรรษาแหง่
ธรรมชาตทีิ�ได้รับความอดุมสมบรูณ์จากกระแสนํ �าอุน่คโูรชิโอะ

เตม็ไปดว้ย
ความประทบัใจ

และความตื�นเตน้!

ความกลมกลืนเป็น
หนึ�งเดยีวกันระหว่าง
หน้าชุบนํ �าซอสโชยุ
กับข้าวนั�นอร่อยลํ �า

เพาะ
เห็ดหอม

นํ�ามนั
สึบากิ

ปลกู
กาแฟ

❶

❷ ❸

พื� นที�โทโชะ
เมื�อเดนิทางจากใจกลางกรุงไปทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซฟิิก จะพบกับ
หมู่เกาะอซุิ เช่น เกาะโอชมิะ เกาะมยิาเกะจมิะ เกาะฮาจโิจจมิะ และเมื�อลง
ใต้ไปอีกจะได้พบกับหมู่เกาะโองาซาวาระ เช่น เกาะจจิจิมิะ เกาะฮาฮาจมิะ 
มีระยะทางจากแผ่นดนิใหญ่ประมาณ 100-1000 กม. มีจุดประกอบกจิการ
ประมงที�อุดมสมบรูณ์ มีการเพาะปลูกเสาวรสและอาชติาบะเป็นจาํนวนมาก

ของอรอ่ยจากแผ่นดินและทะเลในหมู่เกาะที�อบอุน่
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แนะนาํอีเวนตใ์นโทโชะ

ด้วยความคดิที� “อยากใช้นํ �าที�อร่อยในเกาะ
ทําเป็นอะไรสกัอยา่ง” ผา่นกรรมวิธีการ
ทดลองหลายครั �งหลายครา จงึได้เป็น
คราฟต์เบียร์นี �มา ใช้อาชิตาบะในท้องถิ�น 
และปรับสมดลุของรสชาตอิยา่งลงตวั 
มองทะเลพร้อมกบัดื�มสกัแก้ว!

อีเวนต์ในลกัษณะเฉพาะของเกาะ เชน่ งานประกวดวากิว 
การแสดงทางวฒันธรรม

❶ พื �นที�โทโชะเป็นแหลง่ประมงที�ดีอนัโดดเดน่ในประเทศเนื�องจากลกัษณะภมิูประเทศก้นทะเล
ที�ซบัซ้อนและอิทธิพลจากกระแสนํ �าอุน่คโูรชิโอะ มีการประกอบการประมงด้วยวิธีที�หลากหลาย 
❷ เสาวรส ผลไม้เขตกึ�งร้อนมีเสนห์่อยูที่�กลิ�นหอมสดชื�นและรสชาตหิวานอมเปรี �ยว ❸ พื �นที�
ทะเลในหมูเ่กาะอิซเุป็นแหลง่ประมงปลาคินเมะได ปลาราคาแพง ใช้วิธีตกปลาด้วยคนัเบด็
ทีละตวัเป็นหลกั

“ชิมะซชิู” 1 ที� 2090 เยน 
วนันี �มีปลาเมะได ชิมะอาจิ โอโกะ ฯลฯ

“อาชิตาบะพิลาฟเซต็” 1100 เยน รับประทาน
เพียงแคคํ่าเดียวก็สมัผสัถงึกลิ�นหอม

และรสชาติของอาชิตาบะได้

และยงัลิ �มรสเอโดะมาเอะซชิูฝีมือมาสเตอร์
ผู้สั�งสมวิชามาจากซกิึจิได้ด้วย

“จกุเุซ! นามะคซุายะ” 1628 เยน รับประทานเหมือนปลายา่ง “ซาชิมะปลาสดในเกาะ 5 ชนิด” ที�จดัจานอยา่งสวยงาม ชนิดละ 1040 เยน

ไลท์เอลใสอ่าชิตาบะ 770 เยน

ฟังอธิบายพร้อมกบั
ทดลองกระบวนการ
ตั �งแตนํ่าเมลด็สด
ออกจากตวัเมลด็
มาร่อนเปลือกออก 
คั�ว และชงกาแฟ

ภมิูใจเสนอ “ชิมะซชิู” ซึ�งใช้ปลาที�สั�งจากทา่เรือโคโนะมินาโตะ ฯลฯ 
มาพกัไว้ 1 วนัแล้วหมกัเบา ๆ ลกัษณะเฉพาะอยูที่�การใช้มสัตาร์ด
และข้าวหมกันํ �าส้มที�มีรสหวานเลก็น้อย นอกจากชิมะซชิูแล้วอยาก
ให้จบัตามองความพิถีพิถนัที�ใช้ข้าวแบบเอโดะมาเอะ (นํ �าส้มแดง)

รา้นซูชิ กิมปาจิ
t04996-2-1405

 2521 โอกะโกมรุะ ฮาจิโจมาจิ  จากสนามบนิ
ฮาจิโจจิมะ ขึ �นคอมมิวนิตี �บสั ใช้เวลา 12 นาที ลงที�ซเูปอร์
อาซานมุะเดนิ 4 นาที  12:00-13:30 น. (สั�งอาหารได้
ไมเ่กินเวลานี �) และ 17:00-20:30 น. (สั�งอาหารได้ไมเ่กิน
เวลานี �)  (ต้องจองลว่งหน้า)  พฤหสับดี และมีวนัหยดุ
พิเศษอื�น ๆ p 20 คนั

 142-2 โคซชิึมามรุะ   เดนิ 7 นาทีจาก
ทา่เรือโคซชิึมะ  18:00-22:30 น.  ไมมี่
วนัหยดุประจํา p ไมมี่

ฮาจิโจจิมะ

Hyuga brewery บรวิผบัที�ใชน้ํ�าในเกาะ

และอาชิตาบะ
t04992-7-5335

พดูถงึผลติผลในพื �นที�โทโชะก็ต้องนกึถงึอาชิตาบะ “อาชิตาบะพิลาฟ” 
โรยอาชิตาบะเป็นอนัดบัสดุท้ายอยา่งไมอ่ั �น คงความเขียวสดและ
เคี �ยวเพลนิ ยิ�งชว่งแตกใบออ่นในเดือน ก.พ. ถงึ มี.ค. ยิ�งอร่อยเป็น
พิเศษ

คิมามะเท
t04992-2-2400

 205-4 คิตะโนะยามะ โมโตมาจิ โอชิมะมาจิ  จาก
ทา่เรือโมโตมาจิ ขึ �นรถบสัโอชิมะที�มุง่หน้าไปโอชิมะโคเอง 
ใช้เวลา11 นาที ลงที�โอชิมะคโูคอิริงจิุ เดนิ 1 นาที 

 11:00-18:00 น. (อาหารกลางวนัเปิดถงึ 14:00 น.) 
 จนัทร์ องัคาร และมีวนัหยดุพิเศษอื�น ๆ p 6 คนั

โอชมิะ

ร้านอาหารบริหารโดยตรงโดยไองาเอะซยุซงั ผู้ผลติและจําหนา่ย
คซุายะ อาหารหมกัชั �นเลศิ “นามะคซุายะ” ทําจากปลาอาโอมโุระ
ที�บม่จนได้ที�โดยไมต้่องตากแห้ง ทําให้นุม่ใกล้เคียงกบัปลายา่ง 
บรรจงรสชาตทีิ�ผู้ ที�เริ�มลองรับประทานก็สามารถรับประทานได้งา่ย

รา้นอาหารปลาในทอ้งถิ�นและ

อาหารตากแหง้ ไองาเอะซุยซงั
t04996-2-2745

 2333 โอกะโกมรุะ ฮาจิโจมาจิ  จากสนามบนิ
ฮาจิโจจิมะ ขึ �นคอมมิวนิตี �บสั ใช้เวลา 12 นาที ลงที�ซเูปอร์
อาซานมุะเดนิ 3 นาที  10:00-21:00 น. (อาหาร
กลางวนั 11:30-14:00 น. อิซากายะ 17:00-21:00 น.)

 อาทิตย์ p 10 คนั

ฮาจิโจจิมะ โองาซาวาระ

เทศกาลสึบากิ อิซุโอชิมะ
 ●ประมาณเดือน ม.ค.-มี.ค. / ทา่เรือโมโตมาจิ สวนสาธารณะโอชิมะ เขตยอดเขามิฮาระ

t04992-2-2177 (สมาคมการทอ่งเที�ยวโอชิมะ)

เทศกาลฟรเีซีย ฮาจโิจจมิะ
 ●  ประมาณเดือน มี.ค.-เม.ย. / สถานที�จดัเทศกาลฟรีเซีย ฮคัเคซงั ในเกาะฮาจิโจจิมะ 
และอื�น ๆ )

t04996-2-1377 (สมาคมการทอ่งเที�ยวฮาจิโจจิมะ)

เทศกาลววัอาโอกาชิมะ
 ● ต้นเดือน ส.ค. / ลานข้างโรงยิมอาโอกาชิมะมรุะ

t04996-9-0111 (ที�วา่การหมูบ้่านอาโอกาชิมะมรุะ)

เจ้าของร้านผู้ เคยทํางานที�ร้านขายปลาและสหกรณ์ประมงผู้ ชํ�าชอง
เป็นผู้คดัสรรปลามาเอง จงึสามารถให้บริการเมนปูลาสดจากเกาะ 
เชน่ เมบาจิมากโุระ หรือ คมัปาจิ ได้ในราคายอ่มเยา อาจได้พบกบั
เมนทีู�ใช้ปลาที�ไมมี่ขายตามท้องตลาดอีกด้วย

อิซากายะแบบตะวนัตก CHARA
t04998-2-3051

  ฮิงาชิมาจิ จิจิจิมะ โองาซาวาระมรุะ   เดนิ 3 นาที
จากทา่เรือฟตุามิ  17:30-24:00 น.  ไมมี่วนัหยดุ
ประจําในชว่งที�เรือโองาซาวาระมารุเปิดให้บริการ 
p ไมมี่

คอลมัน์

ทุง่ดอกฟรีเซียที�มองเหน็ฮาจิโจฟจิู
(ภาพโดย/แผนกอตุสาหกรรม
และการทอ่งเที�ยว ฮาจิโจมาจิ)

อาหารทาํจากปลาสด
ในเกาะในราคาย่อมเยา

อาชติาบะสดกรอบ
มีกลิ�นหอมและ
รสชาตสิดชื�น

ความกลมกลืนเป็น
หนึ�งเดยีวกันระหว่าง
หน้าชุบนํ �าซอสโชยุ
กับข้าวนั�นอร่อยลํ �า

กลิ�นหอมและรสชาติ
ของปลาคุซายะที�มี
เอกลักษณ์เฉพาะนั�น
ยิ�งเคี �ยวยิ�งลึกลํ �า

* กรุณาดขู้อมลูอีเวนต์ลา่สดุจาก “ปฏิทินอีเวนต์โตเกียว” ในคูมื่อทอ่งเที�ยวโตเกียวอยา่งเป็นทางการ GO TOKYO

กา

รเก
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กก ปรระ

โทโชะ
Gourmet
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東京の農林水産業／23区 東京の農林水産業／23区

รา้นขายตรงผลิตภณัฑเ์กษตร 
ป่าไม ้และประมงในโตเกียว

หากต้องการซื �อผลิตผลท้องถิ�นที�ผลิตในโตเกียว 
ขอแนะนําร้านค้าขายตรงในแต่ละพื �นที�!

ประทบัใจไปกับสินค้าที�หลากหลายและรสชาตขิองผลิตภณัฑ์เกษตร
และปศุสัตว์ รวมถงึผลิตภณัฑ์แปรรูปที�หาซื �อได้เฉพาะในพื �นที�นั �น!

23 เขต

โทโชะ

ผลติภณัฑ์จากนมโตเกียวก็มีหลากหลาย ขนมปังกรอบนมโตเกียว (14 ชิ �น) 
คุ้กกี �นมโตเกียว (8 ชิ �น) ชนิดละ 500 เยน บามคเูฮนนมโตเกียว 290 เยน

นํ �ามนัสบึากิสด ผลติผลท้องถิ�น
จากอิซโุอชิมะ (บริษัท สบึากิ จํากดั) 
ราคาตามขนาด 15 มล. 1000 เยน
เป็นต้นไป

ซปุมิโซะอาชิตาบะ
เกาะมิยาเกะจิมะ 
1 ซอง 200 เยน 
(อบแห้ง)

คราฟต์ชไูฮทําจากผลติผลท้องถิ�นของโองาซาวาระ 
เสาวรสโองาซาวาระ เลมอนโองาซาวาระ ชนิดละ 
330 มล. 300 เยน

มิครุะโนะเกนซยุ นํ �าแร่จาก
เกาะมิครุะจิมะที�โอบล้อมด้วย
ป่าดงดบิ 500 มล. 160 เยน

คาเฟ่และภตัตาคารที�มีเมนหูายาก เชน่ ชาอาชิตาบะ 300 เยน 
ให้ลิ �มลองด้วย

ซปุมิโซะผกักวางตุ้งเอโดะโตเกียว 
ซปุมิโซะผกักวางตุ้งเอโดะโตเกียว
แบบลดปริมาณโซเดียม แตล่ะชนิด 
1 ซอง 100 เยน (อบแห้ง)

ซื� อผลิตผลทอ้งถิ�นที�เต็มไปดว้ยเสน่ห์!

คิตะ
ทามะ

มีพื �นที�จําหนา่ยชาโตเกียวซายามะด้วย

จําหนา่ยผลติภณัฑ์เกษตรและปศสุตัว์รวมถงึผลติภณัฑ์แปรรูป
ในพื �นที�ดแูลของโตเกียวมิโดริ เชน่ เมืองทาจิคาวะ นอกจากจะ
รวบรวมชาโตเกียวซายามะที�ผลติในกรุงโตเกียวมาให้เลือกชม
หลากหลายชนิดแล้ว มมุคาเฟ่ยงัจําหนา่ยซอฟต์ครีมชาดําโตเกียว
ยอดนิยมอีกด้วย

JA โตเกียวมิโดร ิฟารม์เมอรเ์ซ็นเตอร ์มิโนเร 

ทาจคิาวะ
t042-538-7227

 2-1-5 ซนุางาวะโจ เมืองทาจิคาวะ  จากสถานี
ทาจิคาวะ สาย JR (J19/JN26) ขึ �นรถบสัทาจิคาวะที�
มุง่หน้าไปโอยามะดนัจิ โอริคาเอชิโจ ใช้เวลา 10 นาที 
ลงที�โชวะคเินนโคเองซนุางาวะงจิุ แล้วเดนิ 5 นาที 

 10:00-18:00 น. (เดือน พ.ย.-มี.ค. เปิดถงึ 17:00 น.) 
 ไมมี่วนัหยดุ p 86 คนั

ชิมะโชจจูากเกาะตา่ง ๆ เรียงรายหลากหลายชนิด

ร้านสนิค้าสง่จากหมูเ่กาะอิซแุละหมูเ่กาะโองาซาวาระภายในอาคาร
ผู้ โดยสารทา่เรือทาเคชิบะ สามารถซื �อผลติภณัฑ์ที�เป็นที�ภาคภมิูใจ
ของแตล่ะเกาะได้ ตั �งอยูใ่กล้โตเกียวทาวเวอร์ สามารถแวะมาเยือน
ระหวา่งการทอ่งเที�ยวกรุงโตเกียวได้

โตเกียวไอแลนด์
t03-5472-6559

 ภายในอาคารผู้ โดยสารทา่เรือทาเคชิบะ 1-12-2 ไคกงั 
เขตมินาโตะ  เดนิ 7 นาทีจากสถานีฮามามตัสโึจ สาย 
JR (JY28/JK23)  9:00-22:30 น. (เปิดถงึ 23:00 น. 
ในวนัที�มีเที�ยวเรือขนาดใหญ่ออกจากทา่เวลา 23:00 น.) 

 ไมมี่วนัหยดุ p ไมมี่

นํ �าสลดัต้นหอมไฮจิมะ 
190 มล. 480 เยน

ภมิูใจเสนอพื �นที�ที�กว้างขวางโออ่า่

อกริคทิเชน่จําหนา่ยอาหารกลางวนั
และข้าวกลอ่งด้วย

นําเสนอความสําคญัของการผลติและบริโภคในท้องถิ�น และเสนห์่
ของผลติภณัฑ์เกษตร ป่าไม้ และประมง จําหนา่ยผลติผลท้องถิ�น
ทกุพื �นที�ในกรุงโตเกียว และจดัอีเวนต์เกี�ยวกบัอาหารและการเกษตร
จากทั�วประเทศเป็นรายสปัดาห์ จําหนา่ยอาหารที�ทําจากวตัถดุบิ
ในท้องถิ�นที� “อกริคทิเชน่” ที�อยูภ่ายในบริเวณเดียวกนั

JA โตเกียว อะกรพีารค์
t03-3370-3001

 ชั �น 1 JA โตเกียวมินามิ ชินจกู ุบลิดิ �ง 2-10-12 
โยโยงิ เขตชิบยุะ  เดนิ 4 นาทีจากสถานีชินจกู ุ
สาย JR (JY17/JC05/JB10/JA11/JS20) 

 11:00-18:30 น. (อาจเปลี�ยนแปลงตามอีเวนต์
ที�จดั)  อาทิตย์ จนัทร์ p ไมมี่
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東京の農林水産業／23区 東京の農林水産業／23区

รา้นขายตรงผลิตภณัฑเ์กษตร 
ป่าไม ้ และประมงในโตเกียว

หากต้องการซื �อผลิตผลท้องถิ�นที�ผลิตในโตเกียว 
ขอแนะนําร้านค้าขายตรงในแต่ละพื �นที�!

ประทบัใจไปกับสินค้าที�หลากหลายและรสชาตขิองผลิตภณัฑ์เกษตร
และปศุสัตว์ รวมถงึผลิตภณัฑ์แปรรูปที�หาซื �อได้เฉพาะในพื �นที�นั �น!

อโุดะเดรสซิ�งที�ใช้
โตเกียวอโุดะซึ�งเป็น
ผกัเอโดะโตเกียวอยา่ง
ไมอ่ั �น ผลติภณัฑ์เลื�องชื�อ
ของเมืองทาจิคาวะ 
190 มล. 480 เยน

ซอฟต์ครีมชาดํา
โตเกียวรสชาติ
และกลิ�มหอม
สดชื�น 300 เยน

ชาดําโตเกียวใช้ใบชา
ที�ปลกูในท้องถิ�น (แดง) 
ชนิดใบชา 50 กรัม 
648 เยน (ทอง) 
ชนิดซอง 3 กรัม 
12 หอ่ 846 เยน

มิครุะโนะเกนซยุ นํ �าแร่จาก
เกาะมิครุะจิมะที�โอบล้อมด้วย
ป่าดงดบิ 500 มล. 160 เยน

แยม “มิจิโกะ โนะ เทซกุริุ คอนฟิจร์ู” จากฟาร์มฮาจิโอจิ
โยเนซ ุขวดละ 140 มล. 670 เยน เป็นต้นไป

ซื� อผลิตผลทอ้งถิ�นที�เต็มไปดว้ยเสน่ห์!

มินามิ
ทามะ

คิตะ
ทามะ

นิชิ
ทามะ

ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตที�เตม็ไปด้วยของอร่อยผลติในเมืองฮาจิโอจิ 
นอกจากร้านขายตรงจากแหลง่ผลติ ยงัเพียบพร้อมไปด้วย
ฟู้ ดคอร์ทที�สามารถลิ �มรสไอศกรีมนมสดที�ใช้นมผลติในฮาจิโอจิ 
และเมนทีู�ใช้ผกัในท้องถิ�น สามารถเพลดิเพลนิกบัการจบัจา่ย
และของอร่อยไปพร้อมกนั

มิจโินะเอกิ ฮาจโิอจ ิ
ทากิยามะ
t042-696-1201

 1-592-2 ทากิยามะมาจิ เมืองฮาจิโอจิ  จาก
สถานีฮาจิโอจิ สาย JR (JC22/JH32) ขึ �นรถบสั
นิชิโตเกียวที�มุง่หน้าไปโทบกิุ ผา่นอโุมงค์ฮิโยโดริยามะ 
ใช้เวลา 9 นาที ลงที�มิจิโนะเอกิ ฮาจิโอจิ ทากิยามะ 
อิริงจิุ แล้วเดนิ 3 นาที  9:00-21:00 น.   ไมมี่
วนัหยดุ p 96 คนั

ผกัสดจากท้องถิ�นเรียงรายเตม็พื �นที�ในร้านที�กว้างขวาง

แพชชั�นฟรุตไซเดอร์ที�ใช้
เสาวรสปลกูในฮาจิโอจิ 
200 มล. 250 เยน

กาแฟข้าวกล้องฝีมือ
เกษตรกรโตเกียว ไมใ่ช้
เมลด็กาแฟ ปราศจาก
คาเฟอีน 1 ซอง 170 เยน

มีพื �นที�จําหนา่ยชาโตเกียวซายามะด้วย

ภายในร้านสมัผสัได้ถงึความอบอุน่จากไม้

จําหนา่ยผลติภณัฑ์เกษตรและปศสุตัว์รวมถงึผลติภณัฑ์แปรรูป
ในพื �นที�ดแูลของโตเกียวมิโดริ เชน่ เมืองทาจิคาวะ นอกจากจะ
รวบรวมชาโตเกียวซายามะที�ผลติในกรุงโตเกียวมาให้เลือกชม
หลากหลายชนิดแล้ว มมุคาเฟ่ยงัจําหนา่ยซอฟต์ครีมชาดําโตเกียว
ยอดนิยมอีกด้วย

JA โตเกียวมิโดร ิฟารม์เมอรเ์ซ็นเตอร ์มิโนเร 

ทาจคิาวะ
t042-538-7227

 2-1-5 ซนุางาวะโจ เมืองทาจิคาวะ  จากสถานี
ทาจิคาวะ สาย JR (J19/JN26) ขึ �นรถบสัทาจิคาวะที�
มุง่หน้าไปโอยามะดนัจิ โอริคาเอชิโจ ใช้เวลา 10 นาที 
ลงที�โชวะคเินนโคเองซนุางาวะงจิุ แล้วเดิน 5 นาที 

 10:00-18:00 น. (เดือน พ.ย.-มี.ค. เปิดถงึ 17:00 น.) 
 ไมมี่วนัหยดุ p 86 คนั

ภายในร้านที�สวา่งด้วยการใช้วสัดธุรรมชาต ิจําหนา่ยชีสรมควนั ถั�ว
รมควนั ฯลฯ ที�ใช้ไม้ซากรุะผลติในทามะ และยงัจําหนา่ยอาหาร
แปรรูป เชน่ แยม และจําหนา่ยโต๊ะ เก้าอี � เขียงที�ทําจากวสัดไุม้ผลติ
ในทามะ

มิยาบิโคโบ โอทามะ อไุมโมโนะคงั
t042-597-7411

 6700 โองโุนะ ฮิโนเดะมาจิ นิชิทามะ 
 เดนิทางโดยรถยนต์ 7 นาที

จากสถานีมซุาชิอิตสกึะอิจิ สาย JR (JC86) 
 10:00-17:00 น.  วนัจนัทร์ (หากตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฯ จะเปิดทําการ) p 30 คนั

ชีสรมควนัแบบหั�นชิ �น 50 กรัม 360 เยน

แกงกะหรี�เนื �ออากิงาวะใช้
เนื �อววัอากิงาวะอยา่งไมอ่ั �น 
200 กรัม 550 เยน (พร้อม
รับประทาน)

มะมว่งหิมพานต์ ถั�วปากอ้ารมควนั ชนิดละ 50 กรัม 360 เยน 
คาคโินะทาเนะรมควนั 40 กรัม 360 เยน

ชีสรมควนั (ก้อน) 130 กรัม 648 เยน
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การเกษตร ป่าไม ้และประมงในโตเกียว

เรียบเรียงพเิศษ

สรา้งการผลิตและบริโภคในพื �นที�ที�มี
ปริมาณการบริโภคสงู!

การเกษตรในโตเกียว

ของอรอ่ยจากทะเลและของอรอ่ย
จากแม่นํ�า

การประมงในโตเกียว

วสัดไุมที้�ผลิตในทามะเติบโตบนเนิน
ลาดเอียงที�สงูชนั

การป่าไมใ้นโตเกียว

พื �นที�โทโชะที�ได้รับผลดจีากลักษณะภมูปิระเทศก้นทะเลที�
ซับซ้อนและกระแสนํ �าอุ่นคูโรชโิอะเป็นแหล่งประมงชั �นนําของ
ประเทศ ใช้วธีิการประมงที�หลากหลายในการจบัของอร่อย
จากท้องทะเลที�สดใหม่ขึ �นมา “คุซายะ” อาหารทะเลแปรรูปที�
หมักปลาด้วยนํ �าหมักที�มีกลิ�นและรสชาตเิฉพาะตวัแล้วนําไป
ตากแดดกมี็ลักษณะพเิศษของเฉพาะที�นี� ส่วนทางอ่าว
โตเกียว กท็าํการประมงเช่นเดยีวกัน ซึ�งพวกปลาที�จบัได้ใน
บริเวณนี �เรียกว่า “เอโดะมาเอะ” และเป็นที�นิยมมาก 
นอกจากนี � ตามแม่นํ �าต่าง ๆ เช่น แม่นํ �าทามะ 
สหกรณ์ประมงได้ดาํเนินการปล่อยปลาลงนํ �า 
ทาํให้รักษาสภาพแวดล้อมของแม่นํ �าที�งดงาม
เอาไว้ได้ มีปลาอายุ ยามาเมะ อวิานะ เรนโบว์
เทราต์แหวกว่าย การเพาะเลี �ยงกเ็ป็นที�
แพร่หลาย มีการพฒันาสายพนัธ์ุใหม่ชื�อว่า 
“โอคุทามะ ยามาเมะ” ด้วย แถบลาํธารใสสะอาดมีจุดตกปลา
จาํนวนมากให้เพลิดเพลินกับการตกปลาเรนโบว์เทราต์ หรือ
ปลาอายุได้

40% ของพื �นที�โดยรวมของกรุงโตเกียวเป็นป่าไม้ โดยมี
ศูนย์กลางอยู่ที�พื �นที�นิชทิามะซึ�งตั �งอยู่ตดิกับเทอืกเขาชจิบุิ
และเทอืกเขาทนัซาวะ เป็นพื �นที�ที�คํ �าจุนการป่าไม้ของ
กรุงโตเกียว วัสดุไม้ที�ผลิตในพื �นที�ทามะเรียกว่า “ไม้โตเกียว 
วัสดุไม้ผลิตในทามะ” การที�จะเลี �ยงดวัูสดุไม้ผลิตในทามะ
คุณภาพสูงบนเนินลาดเอียงที�สูงชันโดยใช้เวลายาวนาน
หลายปี งานป่าไม้ เช่น การกาํจดัวัชพชื การตดัเล็มกิ�ง 
และการเลือกตดัไม้ที�หนาแน่นออก เป็นสิ�งที�ขาดไม่ได้เลย 
งานป่าไม้ไม่เพยีงแต่มีประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติของพวกเรา
จากการใช้วัสดุไม้เป็นที�อยู่อาศัย เชื �อเพลิง หรือกระดาษ 
เท่านั �น ป่าที�ได้รับการกระตุ้นการหมุนเวียนของป่าจากการ
ปลูกต้นกล้า เลี �ยงดจูนเตบิโต แล้วตดัมาใช้งาน และได้รับ
การรักษาไว้อย่างงดงามด้วยงานป่าไม้ จะเป็นต้นกาํเนิด
สภาพแวดล้อมที�สะดวกสบายสาํหรับเมืองหลวง ทั �งด้านนํ �า 
อากาศ ทศันียภาพ และความเงยีบสงบ ฯลฯ ป่าที�รากไม้
และดนิดดูซับนํ �าฝนดั�งฟองนํ �ายังมีบทบาทสาํคัญเป็น 
“เขื�อนกันชายฝั� งของทกุคน” เป็นที�อยู่อาศัยของสิ�งมีชีวติ  
และเป็นที�พกัผ่อนหย่อนใจของผู้คนอีกด้วย

ในพื �นที�เมืองหลวง ลกัษณะพิเศษของ
เกษตรกรรมคือการเกษตรแบบจํานวน
น้อยแตม่ากชนิด

“ชินโทรินะ” และ “หวัไชเท้า
คาเมอิโดะ” ผกัเอโดะโตเกียว
ที�ปลกูในพื �นที� 23 เขต

อาชิตาบะที�ปลกู
ตามเกาะในพื �นที�
โทโชะนํามาทําเป็น
ผลติภณัฑ์แปรรูป 
เชน่ ชา และขนม

กรุงโตเกียวสง่เสริมการใช้วสัดไุม้ผลติในทามะ
เพื�อปกป้องป่าไม้ในพื �นที�ทามะ และสามารถ
สมัผสัไม้จากทามะได้ในหลายแหง่ในกรุงโตเกียว 
อเุอโนะโนะโมริ PARK SIDE CAFÉ (ซ้าย) 
อาคารสถานีโทโกชิกินซา่ สายโทควิอิเคงามิ (ขวา)

วสัดไุม้ผลติในทามะที�ใช้
เวลาในการเลี �ยงดยูาวนาน
หลายสบิปี

พื �นที�โทโชะมีปลาคนิเมะไดเป็นผลติผลใน
ท้องถิ�นที�สําคญั

การดแูล เชน่ การตดัเลม็กิ�ง จะทําให้ได้วสัดไุม้ที�มีปุ่ มน้อยยามาเมะ สายพนัธุ์แซลมอน ที�ได้รับ
การขนานนามวา่ “ราชินีแหง่ลําธาร”

หากตอ้งการทราบขอ้มูลลา่สุดเกี�ยวกบัการเกษตร 
ป่าไม ้และประมง กรุณาดทีู�เว็บไซต!์

มีการทาํเกษตรกรรมที�มีเอกลักษณ์โดยใช้สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาตขิองแต่ละพื �นที� คือ พื �นที�เมืองหลวง พื �นที�ภเูขา 
และพื �นที�เกาะ ในพื �นที�เมืองหลวง ใช้จุดแขง็ที�เด่นชัดที�สุดคือ
การอยู่ใกล้พื �นที�บริโภค ในการนําผลิตผลทางการเกษตรที�
หลากหลายซึ�งผลิตในพื �นที�ประมาณ 80% มาจาํหน่ายที�ร้าน
ขายตรงจากแหล่งผลิตในบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะพื �นที�
ที�ปลูกผลไม้มีเป็นจาํนวนมาก และมีการเพาะพนัธ์ุที�เป็น
ออริจนิอลด้วย “ผักเอโดะโตเกียว” ที�ปลูกในโตเกียวตั �งแต่
สมัยเอโดะถ่ายทอดประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมมาจนถงึ
ปัจจุบนั นอกจากนี � การเกษตรในพื �นที�นี �ไม่ได้มีเพยีง
กจิกรรมการผลิตเท่านั �น แต่ยังมีบทบาทที�หลากหลาย 
เช่น มีนาข้าวอยู่ในโตเกียว ซึ�งทศันียภาพของท้องนานั�น
ช่วยให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลาย ยิ�งไปกว่านั �น พื �นที�เกษตรยังมี
บทบาทในการป้องกันภยัพบิตั ิเช่น มีผลในการช่วยลด
การเพิ�มของอุณหภมู ิการใช้เป็นที�หลบภยัชั�วคราวในยาม
เกดิภยัพบิตั ิหรือป้องกันการลุกลามของอัคคีภยั ซึ�งได้รับ
การประเมนิคุณค่าในหลายด้าน

เว็บไซตร์วมขอ้มูลการเกษตร ป่าไม ้และประมงในโตเกียว

TOKYOGROWN

จดุเดน่ของการเกษตร 
ป่าไม ้และประมง

ในโตเกียว

การเกษตร ป่าไม ้และประมงในโตเกียว
เกษตร! ป่าไม!้ ประมง! รวมเสน่หข์อง MADE IN TOKYO ไวใ้นเลม่เดียว!

เรียบเรียงพิเศษ

ป่า! ทะเล! แผ่นดิน!

ความอดุมสมบูรณข์องโตเกียว

東京の農林水産業P001_TH.indd   1 2020/03/02   13:53:12


	東京の農林水産業_タイ語_002-015_見開き
	東京の農林水産業_タイ語_H1-4

