
แผนท่ีในอุโปะโปย

ไทย

อิอัสเคอุก
นิทรรศการแนะนํา

อาเอคริชุิ
งานแสดงพลาซา

อิทัก
ภาษาของเรา

อิโนมิ
โลกของเรา

อุเร็สปะ
การดําเนิน

ชวีติของเรา
อุปสคุมะ

ประวตัศิาสตรของเรา

เน็ปคิ
งานของเรา

อุโคอัปกสั
การแลก
เปล่ียน
ของเรา

อิเคเรอุชิ
นิทรรศการการศึกษา

อิเคเรอุชิ
นิทรรศการการศึกษา

●ภายในหองนิทรรศการพื้นฐานบนชั้น 2 ของพิพิธภัณฑ
* “เทนปาเทนปา” แปลวา “สัมผัสดูสิ” ในภาษาไอนุ

อาซาฮกิาวา

โอตารุ
ซปัโปโร

นิเสะโคะ
รสุซุึ สนามบินชนิจโิตะเสะ

โทมาโคะไม

ชริาโออิ
ทะเลสาบโทยะ

โนโบริเบ็ทซึ
มโุรรนั

ฮาโกดาเตะ

ไปทางโทมาโคะไมนิชิ IC
อานุโคโคร อุไอนุโคร มินทาร

สวนไอนุแหงชาติ
อานุโคโคโระ ไอนุ อิโคโระมาเค็งรุ

พิพิธภัณฑไอนุแหงชาติ

จํากัดเฉพาะชวงเวลา

กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
“อุปสคุมะ”

●โคะตัน 
คุณสามารถสมัผัสวฒันธรรมไอนุจากอุปสคุมะ 
(ผานการบอกเลา) เชน จากเพลงและการรายรําท่ี
ถายทอดมาจากการบรรยายวถิชีวีติของโคะตนัเปน
หลัก

โปรแกรมการเรียนรูภาษาไอนุ
“ไอนุยตัก อาริ อายร โร”

●โคะตัน 
แนะนําภาษาไอนุท่ีสามารถใชในชีวิตประจําวัน 
และเรียนรูการออกเสียง สําเนียง และอ่ืน ๆ ที่
จําเปนในภาษาไอนุ นอกจากน้ีเรายังไดจัด
เตรียมของขวัญสําหรับผูเขารวมกิจกรรมอีก
ดวย

การสัมผัสประสบการณการปรุงอาหาร
“ครัวโปโรโตะ” 

ประสบการณการทําอาหาร (อาหารวาง)
“ครัวปงโตะ”

●อาคารเรียนรูสัมผัสประสบการณ 
คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณการปรุง
อาหารไอนุที่ใชวัตถุดิบตามฤดูกาล ทั้งนี้จะมีเจา
หนาที่คอยชวยเหลือทั้งผูที่ทําอาหารไมเกงและเด็กๆ 
ใหสามารถรวมทํากิจกรรมดวยกันไดอยางงายดาย
* "ครัวโปโรโตะ" ตองจองลวงหนา (โปรดดูวิธีจองจากเว็บไซตอยาง
เปนทางการของอุโปะโปย)

ชื่นชมงานฝมือ

●เวิรคช็อป

การสาธติพรอมการจดัแสดงเกีย่วกบักรรมวธีิตาง ๆ
ของงานฝมอืไอนุโดยสามารถรับชมบรรยากาศการ
ผลิต และเพลิดเพลินไปกบัการพูดคยุกบัผูสาธติ

การแนะนําพืชพันธุและการดําเนินชีวิต
“ชิคุนิ โอรุเป”

●โคะตัน 
ขณะท่ีชืน่ชมตนไมโคะตันแบบดัง้เดมิน้ัน จะมกีาร
แนะนําวธิกีารใชพืชพันธุท่ีเกีย่วของกบัเคร่ืองนุง
หม อาหาร ท่ีอยูอาศัย พิธกีรรม และอ่ืน ๆ ไปพรอมๆ
กนั

กิจกรรมสําหรับครอบครัว
“โรงละครปง”

●โคะตัน 
เราจะแนะนําความเชื่อมโยงระหวางคามุยกับ
ไอนุ ชีวิตในอดีต และปจจุบันผานละครกระดาษ
อยางสนุกสนานและเขาใจงาย

ประสบการณการเลนเครื่องดนตรี
“ทงโคริสําหรับผูเริ่มหัด”

●อาคารเรียนรูสัมผัสประสบการณ 
คุณสามารถศึกษาวิธีการบรรเลงทงโคริ (เครื่อง
สาย)ได

●เวิรคช็อป

สามารถสมัผัสประสบการณสรางสรรคผลงานแกะ
สลักไมหรือปกผาได
*สามารถสัมผัสประสบการณปกผา “อิการการาน โร” ได โดยมี
แบบที่ไมมีคาใชจายดวย

กิจกรรมการสลักไม 
“อินุเยียน โร”

กิจกรรมปกผา
“อิการการาน โร”

เม.ย. 2022 - มี.ค. 2023

เว็บไซตอยางเปนทางการของอุโปะโปย

วันที่ 16 กรกฎาคม ‒ 28 สิงหาคม 2022

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2022 ‒ 31 มีนาคม 2023

9.00-20.00 น.

9:00-17:00 น.

วันธรรมดา 9.00-18.00 น.
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ9.00-20.00 น.

9:00-18:00 น.วันที่ 1 เมษายน ‒ วันที่ 28 เมษายน 2022

วันที่ 29 เมษายน ‒ วันที่ 15 กรกฎาคม 2022
วันที่ 29 สิงหาคม ‒ 31 ตุลาคม 2022

＊

มีการแสดงศิลปะการแสดงดัง้เดมิ
ของไอนุท่ีไดรับการขึน้ทะเบยีน
เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ตองไมไดของยูเนสโก เชน การ
แสดงมุคคุริ, “การรายรําแบบ
ดั้งเดิมของไอนุ” ซึ่งไดรับการ
กําหนดใหเปนทรัพยสินทาง
วัฒนธรรมพื้นบานที่จับตองไม
ไดที่สําคัญ ฯลฯ

ไอนุมีความหมายวา “มนุษย” ในภาษาไอนุ แปลวาพวกเรา

เปนมนุษยตรงกันขามกับคามุย (เทพเจา) อยางเชน

ธรรมชาติที่คอยคํ้าจุนวิถีชีวิตของมนุษย

ไอนุเปนชนพื้นเมืองที่มีภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร

เปนของตนเอง สมัยกอนเคยอาศัยอยูบริเวณสวนเหนือของ

เกาะฮอนชู ฮอกไกโด เกาะซาฮาลิน และหมูเกาะคูริล ยังชีพดวยการลาสัตว จับปลา เก็บของ

ปา ทําการเกษตร และคาขายกับชนเผาใกลเคียง รวมถึงดําเนินชีวิตโดยสรางชุมชนที่เรียกวา

โคะตันขึ้นมาตามที่ตางๆ มุมมองตอโลกอยางลวดลายไอนุสวยๆ ที่ปรากฏใหเห็นอยูบนเสื้อผา 
อุปกรณ และอุปกรณที่ใชในพิธีกรรม วรรณคดีมุขปาฐะอยางยุคาร ที่รูจักกันด ีคามุยโนมิ 
(การอธิษฐานขอพร) ที่เปนการเคารพ ขอบคุณ และขมขวัญในบางครั้งซึ่งเกิดมาจากความ

สัมพันธกับคามุย รวมถึงการรองรําทําเพลงที่จะเพลิดเพลินไปพรอมกับเหลาทวยเทพนั้น เปน

เอกลักษณและเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของญี่ปุน

แตการเปล่ียนแปลงเขาสูยุคสมยัใหมของญีปุ่นทําใหการสบืทอดภาษาไอนุอันเปนภาษาแมและ

วัฒนธรรมพื้นฐานของชนเผากําลังตกอยูในภาวะเสี่ยง การฟนฟูจึงกลายเปนงานที่เรงดวน

ไอนุคืออะไร วัฒนธรรมไอนุคืออะไร

อุโปะโปย (พิพิธภัณฑและสวนไอนุแหงชาติ) เปนศูนยฟนฟูและ

พัฒนาวัฒนธรรมไอนุซึง่เปนวฒันธรรมล้ําคาของประเทศญีปุ่นและ

ตกอยูในภาวะเสี่ยงที่จะหายไป ทั้งยังเปนพื้นที่สัญลักษณเพื่อเดิน

หนาสูอนาคต ใหเกียรติชนพื้นเมือง มีวัฒนธรรมมากมายหลาก

หลายไรการแบงแยกและสรางสังคมที่มีความกระปรี้กระเปรา

อุโปะโปยประกอบไปดวย “พิพิธภัณฑไอนุแหงชาติ” “สวนไอนุแหง

ชาติ” และ “สถานรําลึก”

สวนชื่อเลน “อุโปะโปย” มีความหมายวา “การรองเพลงโดยผูคน

จํานวนมาก” ในภาษาไอนุ

อุโปะโปยคืออะไร

มาสคอตประชาสมัพันธ
อโุปะโปย

TureppoN
เดก็ผูหญงิอายุกําลังดแีหง
โทเรป็ปุ (ดอกลิลลีโออุบะยริู) 
มนีสิยังายๆ สบายๆ

เกีย่วกบัการเขยีนเลียนเสยีงของภาษา
ไอนุดวยตวัอกัษร

ภาษาหลักภายในสวนคือภาษาไอนุ 
ดวยเหตน้ีุจงึมกีารใชภาษาไอนุในสวน
แรกบนปายของสถานท่ีตางๆ ภายใน
สวน และเขยีนแสดงเสยีงดวยตวั
อักษรคาตาคานะหรือโรมันจิ

การแสดงศิลปะการแสดงดั้งเดิม
“ชิโนะ เพลง/การรายรํา/เรื่องเลาของไอนุ” 

สถานที ่: อาคารแลกเปล่ียนการสมัผัสประสบการณ
เวลาทีใ่ช : ประมาณ 20 นาที
วนัท่ีจดั : ทุกวนั
ฟรี (รวมอยูในคาเขา)

โปรเจคชันแมปปงกลางแจง 

คามุย ชินโฟเนีย

มกีารจดัแสดงตํานานการสรางโลกท่ีไอนุเลาขานกนัอยาง
นาตื่นตาตื่นใจดวยโปรเจกชันแมปปง คุณจึงจะได
เพลิดเพลินกบัการแสดงอันไมเหมอืนใครซึง่เชือ่มโยงภาพ 
เสียง ของประดับที่สองแสงสวาง และตนไมเขาดวยกัน

โปรแกรมท่ีอุโปะโปยนําเสนอ (ตัวอยาง)

อุโปะโปยไดเตรียมโปรแกรมเอาไวมากมายเพ่ือเผยแพรวฒันธรรมไอนุ มมุมองตอโลก มมุมองตอธรรมชาต ิความเชือ่ ฯลฯ ของไอนุใหทุกทานไดชม
วฒันธรรมไอนุผานทางการเย่ียมชมหรอืเขารวมกจิกรรม

นอกจากน้ีกยั็งมกีารเตรียมโปรแกรมตางๆ อีกดวย 
สําหรับรายละเอียด โปรดดูตารางเวลาโปรแกรมที่แจกภายในอุโปะโปย/เว็บไซตอยางเปนทางการของอุโปะโปย

มคีาใชจาย

มคีาใชจาย มคีาใชจาย

เปนพิพิธภณัฑท่ีมหัีวขอหลักเปนชนพ้ืนเมอืงไอนุโดยมจีดุประสงคเพ่ือมุงสูสงัคมท่ี
ใหเกยีรติในความภาคภมูใิจของชนเผาไอนุ เผยแพรประวติัศาสตรและวฒันธรรม
ของไอนุใหกบัผูคนมากมายและเชือ่มโยงวฒันธรรมไอนุใหไปสูอนาคต

มุมมองของ "พวกเรา" ชนเผาไอนุ

หองนิทรรศการพ้ืนฐานนําเสนอ 6 หัวขอใน
มมุมองของชนเผาไอนุ ไดแก “ภาษาของ
เรา” “โลกของเรา” “การดําเนินชวีติของ
เรา” “ประวตัศิาสตรของเรา” “งานของ
เรา” “การแลกเปล่ียนของเรา”
สวนงานแสดงพลาซาตรงกลางน้ันจะจดั
แสดงเอกสารตวัอยางจาก 6 หัวขอ ดงัน้ัน
แมแตผูท่ีมเีวลาจํากดักส็ามารถทราบขอมลู
แบบคราวๆ ได

นิทรรศการการศึกษา เทนปาเทนปา

探究展示
テンパテンパ

การฉายภาพยนตร

●งานของเรา ●การแลกเปลีย่นของเรา●ประวตัศิาสตรของเรา

●ภาษาของเรา ●โลกของเรา ●การดําเนินชวีติของเรา

●เธียเตอร ชั้น 1 ของพิพิธภัณฑ
　ใชเวลาประมาณ 20 นาที
●จัดทุกวัน (15 นาทีทุกชั่วโมง)
●ฟรี (รวมอยูในคาเขา)มมุทีจ่ะใหสมัผัสกบัวฒันธรรมไอนุผานทาง

แบบจําลองสามมติ ิโมเดลจําลอง ทามาไซ 
(สรอยคอ) และเกมปริศนาสามมติิรปูสตัว
ไดท้ังเดก็และผูใหญ

มท่ีีน่ัง 96 ท่ี ซึง่จะฉายโปรแกรมตาง ๆ ท่ี
แนะนําวฒันธรรมไอนุเกีย่วกบัหัวขอหลาก
หลาย ดวยจอภาพขนาดใหญเพ่ือชวยให
เขาใจไดงาย

ประมาณ 1 ชั่วโมงจากซัปโปโร
ทําเลดีใชเวลาเพียงประมาณ 40 นาทีจากสนามบินชินจิโตะเสะ

ทางดวนโดโอ
ชิราโออิ IC

แมนํ้าชิราโออิ

ไปทางโนโบริเบ็ทซึ

ทะเลสาบโปโรโต

อุโปะโปย
 (พิพิธภัณฑและสวนไอนุแหงชาต)ิ

ลานจอดรถ 2

ที่ทําการ
ชิราโออิโจ

สะพานชิราโออิโอฮาชิ

สถานรําลึก

POROTO MINTAR
สถานีชิราโออิ

ไปทางโทมาโคะไม

เสนทางแนะนําเมือ่เดนิทางโดยรถยนต
เสนทางเดนิจากสถานีชริาโออิ

*เวลาขางตนเปนเวลาโดยประมาณ ไมรวมเวลารอเปล่ียนพาหนะโดยสาร

ซปัโปโร

ฮาโกดาเตะ

สนามบิน
ชนิจโิตะเสะ

【ซปัโปโรคิตะ IC ของทางดวนซสัซง】
【สถานี JR ซปัโปโร】

โดยทางดวนประมาณ 65 นาที
โดยรถไฟดวนพิเศษประมาณ 65 นาที 
โดยทางดวนประมาณ 40 นาที
โดยรถไฟดวนพิเศษประมาณ 40 นาที

【โอนุมะโคเอ็น IC ของทางดวนโดโอ】
【สถานี JR ฮาโกดาเตะ】

โดยทางดวนประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาที
โดยรถไฟดวนพิเศษประมาณ 3 ชัว่โมง

จะมรีถไฟดวนพิเศษ (โฮคุโตะและซซุรุนั) หยุดจอดท่ีสถานี JR ชิราโออิ 31 ขบวนตอวนั
เดนิประมาณ 10 นาทจีากสถานี JR ชริาโออิ หรอืขบัรถยนตประมาณ 10 นาทีจากชิราโออิ IC

*สําหรับกําหนดการของปงบประมาณ 2023 
หากกําหนดแลวแจงทางเวบ็ไซตอยางเปนทางการของอุโปะโปย ฯลฯ

ผูใหญ
มัธยมปลาย

มัธยมตนและตํ่ากวา

ทั่วไป
1,200 เยน
600 เยน

ฟรี

กลุม (20 คนขึ้นไป)
960 เยน
480 เยน

ฟรี

พาสปอรตรายป
2,000 เยน
1,000 เยน
―

*คาเขานี้ไมรวมคาทํากิจกรรมสัมผัสประสบการณที่มีคาใชจายและคานิทรรศการพิเศษของพิพิธภัณฑ
*บุคคลทุพพลภาพกับผูดูแล 1 คนเขาฟร ีโปรดแสดงบัตรประจําตัว ฯลฯ ตอนเขาอุโปะโปย

ลานจอดรถทั่วไป
รถโดยสาร

500 เยนตอครั้ง (รวมภาษี)
รถมอเตอรไซคและจักรยาน

ฟรี

*เฉพาะวันที่เขาสถานที่　*รถมอเตอรไซคขนาดใหญที่กวางเกิน 90cm ฯลฯ จะถือเปนรถโดยสาร

ขอแนะนําใหจองบัตรคิวเขาพิพิธภัณฑ ดูรายละเอียดทางน้ี

แอปพลิเคชันนําเท่ียวภายในสวน
แนะนําขอมลูสถานทีภ่ายในสวนและผลงาน
จดัแสดงในพิพิธภณัฑดวยเสยีงและภาพ ฯลฯ
(ใหบริการ 8 ภาษา)

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับอุโปะโปยไดทางนี้

ติดตอสอบถาม
องคกรมลูนิธวิฒันธรรมไอนุเพ่ือสาธารณประโยชน (ในอุโปะโปย)
สถานที่ : 2-3-2, วาคะคุสะโจชิราโออิโจ, ชิราโออิกุนฮอกไกโด　059-0902 
โทรศัพท : 0144-82-3914　FAX : 0144-82-3685　https://ainu-upopoy.jp/th

สาย 
JR 

มโุรร
นัฮงเซ

น็

แหลงพักผอนหยอนใจทามกลางธรรมชาติอุดมสมบูรณซึง่กยั็งมวัีฒนธรรมไอนุใหเราไดสมัผัสอยู คุณจะไดสมัผัสกบัวฒันธรรม
ไอนุท่ีปลูกฝงขึน้มาทามกลางธรรมชาตผิานโปรแกรมท่ีหลากหลาย

【สนามบนิชนิจโิตะเสะ IC ของทางดวนโดโอ】
【สถานี JR สนามบินชนิจโิตะเสะ】

◎อาจมีการเปลี่ยนวิธีจัดแสดงบางสวนเพื่อปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 แกไข พ.ย. 2022

เวลาเปดทําการ (ป 2022)

คาเขา  (รวมภาษ)ี

คาจอดรถยนตและรถจกัรยาน (ลานจอดรถที่ 1 จอดได 246 คัน ลานจอดรถท่ี 2 จอดได 311 คัน)

วันปดทําการ: วันจันทร (กรณีเปนวันหยุดนักขัตฤกษหรือวันหยุดจะเปลี่ยนไปหยุดวันธรรมดาถัดไปแทน) 
　　　　　　รวมถึงวันสิ้นปและวันขึ้นปใหม (วันที่ 29 ธันวาคม - 3 มกราคม)　แตจะเปดใหบริการในวันที่ 2 พฤษภาคม และ 20 มีนาคม




