ไทย

จัดแสดงของเด่น

7F
ห้องจัดแสดงพิเศษ

2F
1F

ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้

B1
B2

ห้องประชุมและห้องฝ�กอบรม
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ร้านอาหาร
ร้านของที�ระลึกพิพิธภัณฑ์
ซากโบราณใต้ดิน

สวนสาธารณะนานิวะ
โนะ มิยะอะโตะ

สถานีเคียวบาชิ

เที�ยวชม รู้สึก ไตร่ตรอง
ที�ซึ�งคุณจะได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์เมืองโอซาก้า

โมริโนะมิยะ

รถไฟใต้ดินสายทานิมาจิ / สายชูโอ สถานี “ทานิมาจิยงโจเมะ” ทางออก② / ⑨
หน้าป�ายรถประจำทาง “บาบะโจ” รถประจำทางเมืองโอซาก�า
มาด้วยรถไฟประมาณ 70 นาที
จากสนามบินคันไซ • (เปลี
�ยนจากสถานีJRเทนโนจิไปที่�รถไฟใต้ดินสายทานิมาจิ)
• มาด้วยรถยนต์ประมาณ 50 นาที
มาด�วยรถไฟประมาณ 55 นาที
จากสนามบินอิตามิ • (เปลี
�ยนจากสถานีฮันคิวอุเมดะไปที�รถไฟใต้ดินสายทานิมาจิ)
• มาด้วยรถยนต์ประมาณ 40 นาที
• มาด้วยรถไฟประมาณ 30 นาที
จากชินโอซาก้า
(เปลี�ยนจากรถไฟใต้ดินสายมิโดซึจิสถานีฮอนมาจิไปที�สายชูโอ)
• มาด้วยรถยนต์ประมาณ 20 นาที

เวลาเป�ด
วันหยุด

ค่าเข้าชม

ที�จอดรถ

ทางออกโฮเอ็นซากะ ทางด่วนฮันชิน
ถนนชูโอ

ที�จอดรถ

タイ語

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โอซาก้า

ท่านที�มาด้วยรถไฟและรถโดยสารประจำทาง

ข้อมูล

ยุคไดโอซาก้า

รถไฟใต้ดินสายชูโอ

ทามาสึคุริซึจิ

ยุคโอซาก้าฮอนกันจิ

ขุดค้นประวัติศาสตร์

6F
4F

สถานีโทรทัศน์ NHK โอซาก้า

อุเอมาจิซึจิ

ยุคเทนกะ โนะ ไดโดโคะโระ

8F

สวนสาธารณะปราสาทโอซาก้า

ทานิมาจิยงโจเมะ

ทานิมาจิซึจิ

9F

ยุคนานิวะ โนะ มิยะ

ะมิยะ
โมริโน

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โอซาก้า

JR โอซาก้า สายเวียน

แนะนำท��วไป
คอร์สเวียนท��งหมด

เคียวบาชิ

สถานีโอซาก้าโจโคเอ็น

คอร์สไฮไลท์

JR สายโทไซ

สถานีโมริโนะมิยะ

รถไฟเคฮัน

เทนมาบาชิ

เคีย

10F

รถไฟใต้ดินสายทานิมาจิ
เทนมาบาชิ
ทานิมาจิยงโจเมะ

ไปที�จุดจัดแสดงถาวรช��น10

วบา
ชิ

การเดินทาง

ขึ�นลิฟต์ไปที่ช�น 10
แล้วเริ�มก้าวย่างจากที�น�น
สู่เมืองโอซาก้า
ซึ�งเสนอ 4 ยุคสมัย เป�นหัวข้อหลัก
ผ่านมุมมองแบบไดนามิก
คอร์สชมการจัดแสดง

9:30 – 17:00 *กรุณาเข้าก่อนป�ดทำการ 30 นาที
หยุดวันอังคาร (กรณีที�เป�นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเลื�อนเป�นวันถัดไป)
ช่วงป�ใหม่ (28 ธันวาคม – 4 มกราคม)
[จัดแสดงถาวร] ผู้ใหญ่ 600 เยน (540 เยน) นักเรียนมัธยม / นักศึกษามหาวิทยาลัย 400 เยน (360 เยน)
นักเรียนมัธยมต้นหรือน้อยกว่าไม่เสียค่าใช้จ่าย
*ราคาภายใน ( ) คือค่าเข้าชมแบบกลุ่ม 20 ท่านขึ�นไป
*จำเป�นต้องจ่ายค่าเข�าชมเพิ�มเติมในส่วนของการจัดแสดงพิเศษ
ค่าธรรมเนียม (1ช��วโมง 400 เยน ต่อจากน��น เก็บเพิ�ม 200 เยน ทุกๆ 30 นาที)

คอร์สแรก คือ "คอร์สไฮไลท์" ท�ี่สามารถช่วยให้รู้จักกับประวัติศาสตร์ของเมือง
โอซาก้า ได้ในประมาณ 1 ชม. ด้วยของจำลองขนาดเท่าจริง, แบบจำลอง,
ภาพถ่าย และอื่�นๆ อีกเส้นทางหนึ่�ง คือ "คอร์สเวียนท�้งหมด" ท�ี่เป�นการชม
ของที�จัดแสดงเอาไว้ทั�งหมด โดยค่อยๆชมทั�งสิ�งของท�ี่เป�นของแท้ และภาพ
กราฟฟิกมากมาย นอกจากนี� ยังสามารถชมทิวทัศน์ของปราสาทโอซาก้า และ

ซากโบราณใต้ดิน

นานิวะ โนะ มิยะ ได้ท�้งจากท�ี่จัดแสดงหรือช่วงระหว่างการเดินชมได้อีกด้วย

ตราประทับที�ระลึกที�นี�

(ชื�อเรียกอื�น นานิวะ ริคิฮาคุ)

Osaka Museum of History

เลขที� 1-32 4 โจเมะ โอเทมาเอะ เขตชูโอ จังหวัดโอซาก้า 540-0008
โทรศัพท์ 06-6946-5728
โฮมเพจ (http://www.mus-his.city.osaka.jp/)

2017.01.

ช��นยุคโบราณ

ใช้ลฟิ ต์จากโถงทางเข้าตรงไปทีช� น้� 10 ทีน� น�ั คุณจะได้พบกับได
โกะคุเด็น ของ นานิวะ โนะ มิยะ ในยุคนะระ ในพืน� ทีซ� ง�ึ จำลอง
ขนาดเท่าของจริงนี� มีเสาทาสีแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม.
เรียงกันเป�นแนว พร้อมกับบรรดาขุนนางทีย� นื เรียงรายกันอยู่
ทีจ� อขนาดใหญ่มกี ารแสดงภาพเกีย� วกับพิธกี ารของราชสำนัก
เพือ� ให้เข้าใจง่ายอีกด้วย ขอเชิญท่านหลุดเข้าไปสูช่ ว่ งเวลาของ
โลกสมัยโบราณทีท� า่ นไม่เคยจินตนาการมาก่อน

สัมผัสประสบการณ์!
ไดโกะคุเด็น

นางกำนัล
“ดิฉันคือหนึ�งในผู้ทำหน้าที�รับใช้องค์จักร
พรรดิจะมาเป�นผู้แนะนำเรื�องราวของราช
สำนักให้แก่ทุกท่านจาก
ในหน้าจอขนาดใหญ่"

ช��นยุคกลางและต้นยุคใหม่

หลังจากลงบันไดเล��อน ที�ชั�น 9 คุณก็จะมาถึงโอซาก้าในยุค
สมัยของวัดฮอนกันจิที�สู้รบกับโนบุนากะ เพลิดเพลินกับทิว
ทัศน์ของเมืองน�ำในโซนยุคเอโดะ ไปกับผู้นำทางเรือ หุ่น
กระบอกบันราคุ "นานิวะยะ" ที�นี�ความคึกคักของเมืองถูก
จำลองออกมาด้วยแบบจำลองย่อส่วนขนาด 1/20 เชิญชม
ความมีชีวิตชีวาในการใช้ชีวิตประจำวันที�เต็มไปด้วยความ
กระฉับกระเฉงของชาวเมืองนานิวะที�ถูกเป�ดเผยออกมา
ได้เลย

ทัวร์ชมเมืองน�ำโดยรอบ
นานิวะยะ
“กระผม หุน่ กระบอกบันราคุ
นานิวะยะ โทระโนะสุเกะ จะ
มาช่วยแนะนำให้ทา่ นสนุกไป
กับการเทีย� วชมโอซาก้าในยุค
เอโดะ ทีไ� ด้รบั การขนานนาม
ว่าเป�นเมืองน�ำขอรับ”

ช��นยุคใหม่และยุคร่วมสมัย

เมืองในแบบพาโนรามา
สาวสมัยใหม่
“ฉันเป�นสาวสมัยใหม่ที�นำ
เทรนระดับแถวหน้าใน
โอซาก้า ช่วงต้นโชวะ แล้ว
เจอกันที�ห้องจัดแสดง
นะคะ”

ท้าทายไปกับโบราณคดี
ช��นขุดค้นประวัติศาสตร์
และจัดแสดงของเด่น

ซากโบราณใต้ดิน

ผูอ้ ำนวยการ

ยินดีตอ้ นรับสูส่ ถาบันค้นคว้าวิจยั โบราณคดีนานิวะ คุณ “ผมคือ ผูอ้ ำนวยการซุโคของสถาบันค้น
คว้าวิจยั ผมจะมาแนะนำเรือ� งราวอันน่า
สามารถเรียนรูเ้ กีย� วกับวิธกี ารตรวจสอบ, วิธกี ารค้นหา
ซากและวัตถุโบราณ ได้ทส�ี ถานทีข� ดุ ค้นจำลองขนาดเท่า สนใจเกีย� วกับโบราณคดี!”
ของจริงนี� หรือจะทำเวิรค์ ช็อปเพือ� ทดสอบโดยใช้เครือ� งมือ
และเอกสารทีห� ลากหลายก็ได้ มาเริม� วิจยั ไปกับผูอ้ ำนวย
การซุโค ในพืน� ทีซ� ง�ึ จะได้สมั ผัสกับประสบการณ์โบราณ
คดีทไ�ี ด้เห็นและจับต้องของจริงกัน

การเดินทางผ่านห้วงเวลาจากช��น 10 มาถึงปลายทางที�ช�น 7 พบกับ
โอซาก้าในอดีตที�แสนคิดถึง ซึ�งแม้ป�จจุบันก็ยังคงมีกลิ�นอายหลง
เหลืออยู่ มุมถนนของชินไซบาชิ และโดทงโบริ ที�พลุกพล่านไป
ด้วยผู้คนในปลายสมัยไทโช - ต้นสมัยโชวะได้ถูกจำลองขึ�นมาอย่าง
สมจริงทั�งในด�านขนาด และบรรยากาศ คุณสามารถเดินชมย่านของ
โอซาก้าสมัยใหม่ที�รุ่งเรืองไปพร้อมกับดูบันทึกภาพของสมัยน��น

สามารถเข้าชม
โครงสร้างโบราณ
ของจริงได้
(ทำการลงทะเบียนในวันเดียวกันที�ช�น1)

นับจากป�จจุบันประมาณ 1,350 ป�ก่อน ในยุคอะซึกะ
สถานที�ต�งของพิพิธภัณฑ์แห่งนี� คือ ที�ต�งของปราสาทที�
เรียกว่า นานิวะ โนะ นางาระ โนะ โทโยซากิ โนะ มิยะ
จากการขุดค้นได้พบซากของโกดังเก็บของและซากของ
กำแพงที�แบ่งส่วนโกดังเหล่าน��นมากมาย ส่วนใหญ่ได้รับ
การถมกลับเข้าไปอีกคร��งหนึ�งเพื�อเป�นการอนุรักษ์ โดย
มีส่วนหนึ�งที�สามารถเข้าชมได้ผ่านทาง "ไกด์โครงสร้าง
โบราณ" (ต้องลงทะเบียนในวันน��น)

ห้องจัดแสดงพิเศษ

ห้องจัดแสดงพิเศษที�ช�น 6 ได�ติดต��ง
ช��นจัดแสดงแบบล่าสุด เพื�อที�จะให�
สามารถจัดแสดงสิ�งของต่างๆได�
อย่างหลากหลายรวมท��งสมบัติแห่ง
ชาติและของสำคัญที�มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรม นอกจากการจัดแสดง
พิเศษที�สนับสนุนโดยทางพิพิธภัณฑ์
เอง ก็ยังเป�ดจัดแสดง งานจัดแสดง
หมุนเวียนและงานจัดแสดงที�ร่วมกัน
สนับสนุนอีกด้วย

ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้
“โรงเรียนประวัติศาสตร์นานิวะ”

1F ร้านของที�ระลึกพิพิธภัณฑ์
ร้านอาหาร
โถงทางเข้า
โถงกลางอาคาร

ที�ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ “โรงเรียนประวัติศาสตร์นา
นิวะ” ซึ�งรวบรวมข้อมูลเกี�ยวกับประวัติศาสตร์อัน
หลากหลาย โดยเน้นที�ประวัติศาสตร์และวัฒน
ธรรมของโอซาก้านี� คุณสามารถค้นคว้าหนังสือ
เกี�ยวกับประวัติศาสตร์ราว 6,000 เล่ม และซอฟต์
แวร์ภาพราว 100 ฉบับได้ตามต้องการ นอกจากนี�
ยังสามารถใช้เครื�องสืบค้นข้อมูลในศูนย์ เพื�อเข้า
ถึงข้อมูลเกี�ยวกับสิ�งของในคลังของพิพิธภัณฑ์และ
ห้องสมุด รวมท��งที�เคาน์เตอร์ ก็พร้อมจะให้คำปรึก
ษาในการค้นคว้าและวิจัยอีกด้วย

1F ร้านของที�ระลึกพิพิธภัณฑ์
ร้านอาหาร
ร้านของที�ระลึกพิพิธภัณฑ์ จำหน่ายของที�ระ
ลึกและสิ�งพิมพ์ต่างๆ อย่าง หนังสือภาพของพิ
พิธภัณฑ์ นอกจากนี� ขอเชิญท่านมาใช้บริการ
ร้านอาหาร เพื�อเป�นสถานที�ผ่อนคลาย ดื�มกิน
หากได้พูดคุยเรื�องราวประวัติศาสตร์โอซาก้า
กับเพื�อนและครอบครัวไปด้วยก็คงจะดีไม่น้อย
1F โถงทางเข้า
โถงกลางอาคาร
ที�โถงทางเข้าช��นหนึ�ง มีเคาน์เตอร์ประ
ชาสัมพันธ์ทั�วไป และมุม “สำรวจโครง
สร้างโบราณนานิวะ โนะ มิยะ” ที�สามา
รถชมซากของนานิวะ โนะ มิยะ อะโตะ
ผ่านทางกระจกได้ ส่วนโถงกลาง
อาคารที�เชื�อมระหว่างพิพิธภัณฑ์ กับ
สถานีโทรทัศน์ NHK โอซาก้าที�อยู่ติด
กันน��น มีพื�นที�ว่างเพื�อใช้จัดกิจกรรมอยู่
1,883 ตร.ม. และเพดานที�สูง 35 เมตร

