【จังหวัดอาคิตะ】ไปเยีย่ มบ้านเกิดของสุนขั พันธุ์อาคิตะกันเถอะ

สุนขั พันธุ์อาคิตะหรื ออาคิตะอินุในภาษาญี่ปุ่นมีลกั ษณะเด่นคือหูทรงสามเหลี่ยมที่ต้งั ตรงและหางที่มว้ นขดเป็ นวงกลมแ
ม้จะเป็ นสายพันธุ์สุนขั ที่โด่งดังไปทัว่ โลกจนถูกสร้างเป็ นภาพยนตร์มาแล้วแต่ก็ยงั มีอีกหลายคนที่ไม่ทราบถึงต้นกาเนิดของสุนขั สาย
พันธุ์น้ ีวา่ อยูท่ ี่ไหนในประเทศญี่ปุ่นแท้ที่จริ งแล้วก็คือจังหวัดทางตอนเหนือของเกาะฮอนชูของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเดียวกันนัน่ ก็คือจั
งหวัด “อาคิตะ” นัน่ เอง
จังหวัดอาคิตะจึงเลือกใช้สุนขั พันธุ์
อาคิตะเป็ นสื่ อกลางเพื่อแนะนาให้ผคู ้ นรู ้จกั จังหวัดอาคิตะมากขึ้
จังหวัดอาคิตะมากขึ้นโดยจะจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุนั
งๆที่เกี่ยวข้องกับสุนขั พันธุ์อาคิตะตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงของปี นี้เป็ น
ใบไม้ร่วงของปี นี้เป็ นต้นไป

จังหวัดอาคิตะจะจัดกิจกรรมโปรโมทในหัวข้อ“อาคิตะอินุแนะนาบ้านเกิดจังหวัดอาคิตะ”
ในเมืองโตเกียวนอกจากจะติดแสดงโปสเตอร์ขนาดใหญ่บริ เวณสถานีรถไฟ Shinjuku (รถไฟใต้ดินTokyo Metro)
ในเดือนพฤศจิกายนแล้วในเดือนมกราคมก็ได้มีแผนจัดทา “รถไฟขบวนสุนขั อาคิตะ” ให้บริ การเส้นทาง JR Yamanote
Line นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร
และเหล้าสาเกของจังหวัดอาคิตะโดยใช้สุนขั อาคิตะตัวจริ งทาหน้าที่ตอ้ นรับและแนะนาบ้านเกิดอีกด้วยโดยจะจัดขึ้นที่ Tokyo
Skytree Town “Tokyo Solamachi” (22-23 ต.ค.) และบริ เวณลานหน้ารู ปปั้นฮาจิโกะที่สถานีรถไฟชิบุยะของ
JR ด้วย (5-6 พ.ย.)

ยิง่ ไปกว่านั้นสุนขั อาคิตะตัวเป็ นๆจะมาคอยต้อนรับผูโ้ ดยสารที่บินไ
นรับผูโ้ ดยสารที่บินไปลงที่สนามบิน
Odate-Noshiro
ซึ่งเป็ นเหมือนประตูสู่บา้ นเกิดของสุนขั อาคิตะเฉพาะเที่ยวบินแรกของวั
พาะเที่ยวบินแรกของวันที่ 8, 18 และ 28 ของเดือนเท่านั้น
ของเดือนเท่านั้น
(คาว่าฮาจิจากชื่อฮาจิโกะหมายถึงเลขแปดในภาษาญี่ปุ่น)
าษาญี่ปุ่น)

อีกกิจกรรมเอาใจคนรักสุนขั ที่จดั ไปเมื่อเดือนสิ งหาคมที่ผา่ นมาคือก
สิ งหาคมที่ผา่ นมาคือการเรี ยนถ่ายภาพสุนขั จากช่างกล้องมืออาชีพที่เชี่ย
ช่างกล้องมืออาชีพที่เชี่ยวชาญการถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงโดยมีสุนขั อาคิตะเ
ว์เลี้ยงโดยมีสุนขั อาคิตะเป็ นแบบ
นับเป็ นงานรวมตัวคนรักสุนขั เลยก็วา่ ได้
และอีกหนึ่งกิจกรรมคือจัดขึ้นเป็ นครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 ต.ค.
59 ถึง 13 ม.ค. 60 ก็คือ “Akita Dog World Photo
Contest”
ที่จะรวบรวมภาพสุนขั พันธุ์อาคิตะจากทัว่ ประเทศญี่ปุ่นและทัว่ โลกเพื่อประกวดหาภาพที่สื่อเสน่ห์ของสุนขั อาคิตะออกมาได้ดีที่สุด
และในเดือน ก.พ. และ มี.ค.
2560จะได้จดั แสดงภาพที่ได้รับรางวัลในจังหวัดอาคิตะเพื่อรวมเสน่ห์ของสุนขั อาคิตะจากทัว่ โลกมาแสดงไว้ที่บา้ นเกิดที่จงั หวัดอ
าคิตะ
ปั จจุบนั มีสุนขั พันธุ์อาคิตะและคนรักสุนขั พันธุ์อาคิตะเพิ่มขึ้นมากในประเทศต่างๆทัว่ โลกทาให้ตอ้ งรักษาและสื บทอดประวัติแล
ลกทาให้ตอ้ งรักษาและสื บทอดประวัติและลักษณะพันธุ์ที่แท้จริ งของสุนขั พันธุ์น้ ี ทีเ่ มืองโอดาเตะ จังหวัดอาคิตะซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของ
ที่เมืองโอดาเตะ จังหวัดอาคิตะซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของ Akita Inu Hall ที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1978
จะได้ถูกปรับปรุ งให้แล้วเสร็ จในปี ค.ศ. 2018 ให้เป็ นแหล่งข้อมูลสุนขั พันธุ์อาคิตะ (Hachiko Museum) สนามฝึ กสุนขั
(Hachiko Museum) สนามฝึ กสุนขั
และให้เป็ นสถานที่ที่สามารถมาพบกับสุนขั อาคิตะตัวเป็ นๆได้ซ่ ึงจะทาให้สามารถเพิ่มความเข้าใจและความรักได้ลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้นไป
ามเข้าใจและความรักได้ลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้นไปอีกในอนาคต
ปั จจุบนั สามารถพบสุนขั อาคิตะในจังหวัดอาคิตะได้ที่ Akita Inu Hall
ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของสมาพันธ์อนุรักษ์สุนขั พันธุ์อาคิตะ,
บริ เวณจุดพักรถทะเลสาปทาซาว่า ทะเลสาปที่ลึกที่สุดในญี่ปนุ่ (Tazawako
Kyoei Palace) เป็ นต้น หลังจากนี้นอกจากจะได้พบกับ
ขบวนรถไฟและรถบัสลวดลายสุนขั อาคิตะแล้วก็จะมีสถานที่ที่จะพบกับสุนขั อาคิ
ตะเพิ่มขึ้นตามมาอีกอย่างแน่นอน

สัญลักษณ์ “สุนขั อาคิตะ”
“เด็ก”ที่นบั เป็ นสมบัติสาคัญของจัง
หวัดและ“สุ นขั อาคิตะ”
ประสานแตะมือกันกลายเป็ นลักษ
ณะตัว “A” ของชื่อจังหวัด “Akita”

สัญลักษณ์จาของจังหวัดอาคิตะที่คนรู ้จกั มาตลอดมักจะ
เป็ นวัฒนธรรมพื้นบ้าน “Oga Namahage” ผลผลิตพื้นบ้านของ
อาคิตะอย่างเช่นข้าว “Akita Komachi”
และอาหารพื้นเมืองที่ทามาจากข้าวอย่าง “Kiritampo” และ เหล้าสาเก
และสาหรับครั้งจังหวัดอาคิตะมีเป้ าหมายที่จะทาให้เกิดภาพจาใหม่ที่วา่
“เมื่อพูดถึงสุนขั อาคิตะจะนึกถึงจังหวัดอาคิตะ
พูดถึงจังหวัดอาคิตะก็นึกถึงสุนขั อาคิตะ” ให้เกิดขึ้นได้ในเร็ ววัน

■เว็บไซต์อา้ งอิง
・สมาพันธ์อนุรักษ์สุนขั พันธุ์อาคิตะ
(http://www.akitainu-hozonkai.com/index.html )
・เว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดอาคิตะ
(http://www.akitafan.com/en/ )
(http://www.akitafan.com/th/first )
・Odate-Noshiro Airport Utilization Promotion Council
(http://www.odate-noshiro-airport.com/english/english.html )
・Akita Dog World Photo Contest
(http://www.e-midori.co.jp/akita_dog_photo/world_akita_dog_photo.html )

■หน่วยงานรับผิดชอบ
Akita Prefecture, Department of Tourism, Culture and Sports,
Tourism Strategy Division
Tel: 018-860-1462
Fax:018-860-3879

