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 ⑥ มมุขอ้มลูการทอ่งเทีย่ว

"ทาเคะชโิระ มัตสอึรุะ ทีร่มิทะเลสาบอะคัง"

เอเอ็น อวิะฮาช ิ(ภาพญีปุ่่ น)

จดุแสดง *2

ภาพดา้นหลังของอาคารส านักงานอฐิ
แดงอันงดงาม ดว้ยดไีซน์ทีด่ธูรรมดาแตม่ี
เสน่ห ์ประกอบกับปลอ่งควนั 2 ปลอ่ง
ทีต่ัง้ตระหงา่น เมือ่เทยีบกับดา้นหนา้ที่
เป็นโครงสรา้งแบบซบัซอ้นแลว้ ดา้นหลัง
นี้จะเป็นการตกแตง่แบบเรยีบงา่ย ให ้
บรรยากาศสมกับเป็นอาคารจากอฐิแดง

หนา้ตา่งสองช ัน้

หอ้งนทิรรศการผลติภณัฑท์อ้งถ ิน่
และการแลกเปลีย่นนานาชาติ

ภายในส านักงานอาคารอฐิแดง 
มภีาพวาดผลงานของจติรกรที่
เกดิในฮอกไกโดตดิโชวอ์ยู ่20 
ชิน้  โดยเป็นภาพตามหวัขอ้
เกีย่วกับประวตัศิาสตรก์าร
พัฒนาของฮอกไกโดตัง้แต่
ปลายสมัยเอโดะถงึกลางสมัย
เมจิ

② พพิธิภณัฑฮ์อกไกโด สาขาอะคะเร็นกะ
เป็นสาขาของพพิธิภัณฑฮ์อกไกโดทีต่ัง้อยูใ่นสวนป่า
โน๊ปโปโร (เขตอัตสเึบ็ตส ึเมอืงซปัโปโร) ทีน่ี่มขีอ้มลู
เกีย่วกับพพิธิภัณฑ์
ฮอกไกโดและพพิธิภัณฑอ์ืน่ในทีต่า่ง ๆ ของฮอกไกโด 
ใหค้ณุไดเ้รยีนรูแ้ละสนุกไปกับธรรมชาต ิประวตัศิาสตร์
และวฒันธรรมของฮอกไกโด
☎011-898-0466 (พพิธิภัณฑฮ์อกไกโด)

ปลอ่งระบายอากาศและหลงัคา

อฐิแดง

หอจดหมายเหตแุหง่ฮอกไกโดเป็นสถานทีเ่ก็บรักษาเอกสาร
และบันทกึตา่ง ๆ เกีย่วกับประวตัศิาสตรข์องฮอกไกโด โดย
จะเก็บรักษาเป็นอยา่งดแีละเปิดใหท้กุคนเขา้มาเรยีนรูห้รอื
วจัิยประวตัศิาสตรก์ันได ้
☎011-204-5073 (สายตรง)

③ พพิธิภณัฑซ์าคารนิ
พพิธิภัณฑค์าราฟโุตะจัดแสดงเกีย่วกับซาคาลนิทางตอนใต ้
(เกาะของรัสเซยีอยูเ่หนือฮอกไกโด) ทีม่คีวามสมัพันธก์ับ
ฮอกไกโดอยา่งลกึซึง้มาแตโ่บราณ ตลอดจนแสดงถงึ
สถานะปัจจบุันของการแลกเปลีย่นระหวา่งกัน เป็นสถานทีท่ี่
คณุจะไดรู้ถ้งึสถานะและประวตัศิาสตรข์องซาคาลนิ
☎011-231-4111 (หมายเลขภายใน) 25-625

ภาพวาด

จดุเดน่สถานทีภ่ายในอาคาร

ภาพดา้นหลงัอนังดงาม

สามโคง้ตอ่เนือ่ง

น าเสนอขอ้มลูการทอ่งเทีย่วของสถานทีต่า่ง ๆ ในฮอกไกโด โดยจัดแสดงโปสเตอร์
ภาพทัศนียภาพทัง้สีฤ่ด ูจัดเตรยีมเครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับหาขอ้มลูการทอ่งเทีย่ว 
ฯลฯ  และประชาสมัพันธอ์อกไปยังผูค้นท่ัวฮอกไกโดดว้ย

④ พพิธิภณัฑอ์าณาเขตทางเหนอื อะคะเร็นกะ

ปลอ่งระบายอากาศทีด่เูหมอืนปลอ่งควนั 
การตกแตง่เป็นแบบสถาปัตยกรรม
ตะวนัตกทีเ่ป็นทีน่ยิมในสมัยเมจ ิแมแ้ต่
สายลอ่ฟ้าก็ยังถกูออกแบบใหเ้ป็นของ
ตกแตง่ในตัวดว้ย หลังคาปดูว้ยหนิชนวน
ธรรมชาต ิซึง่หาดไูดย้ากมากในปัจจบุัน

อฐิแดงประมาณ 2.5 ลา้นกอ้นทีใ่ชใ้นการ
กอ่สรา้ง ผลติขึน้ทีห่มูบ่า้นชโิรอชิแิละหมูบ่า้น
โทโยฮริะ (ปัจจบุันอยูใ่นเมอืงซปัโปโร)  โดย
ใชอ้ฐิแดงวางแนวยาวกับแนวขวางสลับกัน
แบบฝร่ังเศส เป็นวธิกีอ่อฐิแบบทีห่าดไูดย้าก
ในประเทศญีปุ่่ น

โถงหลักชัน้ 1 จะมโีคง้สามโคง้
ตอ่เนื่องกันอยา่งสวยงาม มงีาน
ประตมิากรรมประดับทีจ่ดุกึง่กลางโคง้
และยอดเสา แกะสลักลายวงกลมทีด่า้น
ฝ่ังบันได ฯลฯ จดุเดน่หนึง่ของ
สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกคอืการใช ้
บันไดเป็นสว่นหนึง่ในการตกแตง่ให ้
สวยงามดว้ย

มกีารประยกุตเ์พือ่ป้องกันอากาศหนาว
อยูท่กุที ่เชน่ทีห่นา้ตา่ง ดผูวิเผนิอาจเห็น
เป็นหนา้ตา่งชัน้เดยีว แตจ่รงิ ๆ เป็น
โครงสรา้งแบบสองชัน้ โดยปกตจิะเก็บ
บานกระจกใสทีพั่บสามทอ่นไดเ้ขา้ไปใน
กรอบตกแตง่ ซึง่เป็นกลอ่งไมท้ีต่ดิอยู่
สองฝ่ังของหนา้ตา่ง

พพิธิภัณฑอ์าณาเขตทางเหนือ อะคะเร็นกะ จะจัดแสดงแผน่
ป้าย เอกสาร และโปสเตอรอ์ธบิายประวตัศิาสตรข์อง
อาณาเขตทางเหนือ เพือ่ใหม้คีนทีเ่ขา้ใจปัญหาอาณาเขต
ทางเหนือเพิม่มากขึน้ แมจ้ะเพยีงแคค่นเดยีวก็ตาม
☎011-204-5069 (สายตรง)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrt/hopporyodo/akaren
nga.htm

จัดแสดงของทีร่ะลกึจากเมอืงพีน่อ้งและเมอืงทีม่คีวามร่วมมอืตอ่กัน ตลอดจน
ผลติภัณฑท์อ้งถิน่จากเมอืงตา่ง ๆ ของฮอกไกโดดว้ย

 ⑦ หอ้งอนสุรณ ์(อดตีหอ้งผูว้า่ฯ)
ในอดตี ผูว้า่ราชการจังหวดัฮอกไก
โดเคยท างานอยูใ่นหอ้งนี้ โดยตัว
หอ้งมโีครงสรา้งทีต่า่งจากหอ้งอืน่ 
ขอบทางเขา้ออกรวมถงึบรเิวณรอบ
หนา้ตา่งมงีานแกะสลักลายคาราคุ
สะอยา่งประณีต ทัง้ประตแูละแผน่
ไมต้า่ง ๆ ท าจากไมท้ามะโมคเุพยีง
แผน่เดยีว  วา่กันวา่ในตอนทีส่รา้ง 
เพดานเป็นปนูปลาสเตอร ์แตใ่นการ
ซอ่มบ ารุงในปี 1910 ไดเ้ปลีย่นมาตดิ
เพดานโลหะของบรษัิทวนัเดอรร์ชิ 
ประเทศออสเตรยี เหลอืเพยีงสว่น
เพดานทีจ่อดรถหนา้ประตใูหญ่
เทา่นัน้ทีย่ังคงเป็นเพดานแบบเดมิให ้
เห็น

ทาดาโอะ ทานากะ (ภาพ
ตะวนัตก)
จดุแสดง *1

"การลาจากทีช่มิามัตส"ึ (คลารก์)

① หอจดหมายเหตแุหง่ฮอกไกโด

แผนผงัชัน้ 1

รา้นคา้

หอ้งน ้าอเนกประสงค์

แผนผงัชัน้ 2

หอ้งอา่นหนังสอืของหอจดหมาย



2015

2016

ชเิรโทโคะไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

เหลอือยูน่อ้ยมากในประเทศญีปุ่่ น ท าใหอ้ดตีอาคารศาลากลางจังหวดัฮอกไกโดได ้
ขึน้ทะเบยีนเป็นทรัพยส์นิทางวฒันธรรมทีส่ าคัญของประเทศญีปุ่่ น

จังหวดัคนแรกหลังมกีารกอ่ตัง้การปกครองจังหวดัฮอกไกโดในปี 1886 ไดใ้หส้รา้ง
โดมครอบปลอ่งแปดเหลีย่มขึน้มา ซึง่น่าจะเป็นการสรา้งแรงกระตุน้ในการพัฒนา
ฮอกไกโดของรัฐบาลเมจิ อาคารศาลากลางอฐิแดงประสบอัคคภัียในปี 1909 ซึง่ท าใหภ้ายในถกูเผาไป แต่
โชคดทีีต่ัวก าแพงอฐิแดงไมไ่ดรั้บความเสยีหาย จงึท าการบรูณะในปีตอ่มาและเสร็จใน
ปี 1911 ตอ่มาในปี 1968 ไดป้รับปรุงใหมใ่หก้ลับไปมลีักษณะเหมอืนตอนทีเ่พิง่สรา้งเสร็จ
เพีอ่เป็นอนุสรณ์ครอบรอบ 100 ปีของฮอกไกโด และก าหนดใหรั้กษาไวเ้ชน่นี้ตลอดไป ปัจจบุัน สิง่ปลกูสรา้งสไตลต์ะวนัตกในสมัยเมจทิีม่คีวามยอดเยีย่มเหมอืนทีน่ี่

น าปลอ่งแปดเหลีย่ม/ปลอ่งระบายอากาศออกจากอาคารศาลากลางอฐิแดง

1886

1888

1889 ตกแตง่บรเิวณนอกอาคารศาลากลางอฐิแดงเสร็จสมบรูณ์ (บอ่น ้า ตน้ไม ้ฯลฯ)

1876

สรา้งอาคารศาลากลางอฐิแดงเสร็จสมบรูณ์

จัดงานเทศกาลหมิะซปัโปโร ครัง้ที ่1

ญีปุ่่ นสมัยนัน้เลยทเีดยีว ในตอนบรเิวณใกลเ้คยีงยังไมม่อีาคารสงู ผูค้นคงตา่งตกตะลงึ

ในความโออา่ตระการตาของอาคารศาลากลางอฐิแดงแหง่นี้

 ปลอ่งทรงแปดเหลีย่มทีต่ัง้สงูตระหงา่นบนยอดอาคาร เป็นการสรา้งเลยีนแบบปลอ่ง
แปดเหลีย่มของอาคารส านักงานใหญป่ระจ าซปัโปโรของคณะกรรมการพัฒนา
ฮอกไกโด ซึง่สรา้งขึน้ในปี 1873 ตามแผนของ แคพรอน ทีป่รกึษาคณะกรรมการ
พัฒนาฮอกไกโดจากสหรัฐอเมรกิา แตป่ระสบอัคคภัียไหมไ้ปจนหมดใน 6 ปีหลังจากนัน้
ในชว่งดังกลา่ว ทีอ่เมรกิาจะนยิมสถาปัตยกรรมแบบมโีดมอยูด่า้นบนอาคาร ซึง่เป็น
สญัลักษณ์แหง่อสิรภาพและความกลา้ปฏบิัต ิวา่กันวา่ มจิโิทช ิอวิามรูะ ผูว้า่ราชการ

2005

1988

1986

1972

1969

1968

1950

1967

1911

1920

ทาเคชโิร ่มัตสอึรุะ ออกส ารวจเอโสะภาคพืน้ดนิ
รนิโซ มามยิะ พบชอ่งแคบมามยิะ (ชอ่งแคบตาตาร)์

ยกเลกิคณะกรรมการพัฒนาฮอกไกโด และกอ่ตัง้สามจังหวดั ไดแ้ก่
ฮาโคดาเทะ ซปัโปโร และเนมโุระ

เปิดใชเ้สน้ทางรถไฟระหวา่งซปัโปโร – เทะมยิะ (โอตาร)ุ
อาคารส านักงานใหญป่ระจ าซปัโปโรของคณะกรรมการพัฒนาฮอกไกโดประสบอัคคภัีย

กลางใหมส่รา้งเสร็จสมบรูณ์ มคีวามกวา้ง 61 เมตร ลกึ 36 เมตร และสงูถงึยอดปลอ่งที ่33 เมตร เทยีบไดก้ับ 1808

1879

1880

1882

1873

เชญิ เคพรอน จากสหรัฐอเมรกิามาเป็นทีป่รกึษาคณะกรรมการพัฒนา
ฮอกไกโด

ฮอกไกโดมปีระชากรประมาณ 100,000 คน

ทาดะทาคะ อโิน ออกวดัขนาดเอโสะ

1845

สรา้งอาคารส านักงานใหญป่ระจ าซปัโปโรของคณะกรรมการพัฒนาฮอกไกโดเสร็จสมบรูณ์

1869

1870

1871

ทาเคชโิร ่มัตสอึรุะ เสนอชือ่เอโสะ 6 อยา่ง รวมถงึชือ่ "ฮอกคะอโิด"
รัฐบาลกอ่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาฮอกไกโด เปลีย่นชือ่เอโสะเป็นฮอกไกโด
 และกอ่ตัง้ 11 ประเทศ 86 เทศบาล
ชมิะโยชทิาเคะ เริม่สรา้งอาคารในซปัโปโรเพือ่ใชเ้ป็นรัฐบาลหลัก

อาคาร 10 ชัน้ในปัจจบุัน ซึง่เป็นสิง่ปลกูสรา้งขนาดใหญเ่ป็นอันดับตน้ ๆ ของประเทศ

1800

คาเฮ ทาคาดะยะ สรา้งเสน้ทางเดนิเรอืเอะโทโรฟุ
คาคซิาค ิไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูค้รองเอโสะโดย ฮเิดโยช ิโทโยโทมิ
คาคซิาค ิ(ตอ่มาเปลีย่นชือ่เป็นมัตสมึาเอะ) มารับเอโสะตอ่จากอันโด
อันโด จากพืน้ทีส่กึารุมารับต าแหน่งเจา้หนา้ทีป่กครองเอโสะ

1514

1593

1799

 อดตีอาคารศาลากลางจังหวดัฮอกไกโดมคีวามงดงาม เป็นสแีดงเดน่ตลอดทัง้สีฤ่ดู
และเป็นทีรู่จั้กอยา่งดใีนหมูช่าวฮอกไกโดภายใตช้ือ่ “อะคะเร็นกะ (อฐิแดง)” อาคารศาลากลางอฐิแดงถกูสรา้งขึน้ในปี 1888 ออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญของ
จังหวดัซึง่น าโดย เซจโิร ่ฮริาอ ิผลติอฐิแบบอเมรกิันนีโอบารอค และใชว้สัดกุอ่สรา้ง
เชน่ อฐิ หนิ ไม ้ฯลฯ เกอืบทัง้หมดจากในฮอกไกโดเอง ตอ่มา ไดก้ลายมาเป็นศนูยก์ลางของฮอกไกโดเป็นเวลาถงึ 80 ปีจนอาคารศาลา

659 อะเบะโนะฮริาฟ ุไดเ้ดนิทางมาถงึเอโสะ (ชือ่เดมิของฮอกไกโด) และตัง้เขต
การปกครองขึน้ทีช่ริเิบชใินปีตอ่มา

1205

ประวตัฮิอกไกโดและอาคารศาลากลางอฐิแดงสญัลกัษณข์องฮอกไกโด

☎011-204-5000 (วนัเสารอ์าทติยแ์ละวนัหยดุนักขตัฤกษ์)

วนัหยดุ / ชว่งสิน้ปีและปีใหม ่(29 ธ.ค. - 3 ม.ค.)

ดอกไม ้
(กหุลาบญีปุ่่ น)

จัดงานฉลองครบรอบ 100 ปีฮอกไกโด

ประเทศญีปุ่่ น 〒060-8588

☎011-204-5019 (วนัธรรมดา)

เวลาท าการ /  8:45 - 18:00 น.

ฉบบัภาษาไทย

มบีรกิาร Wi-Fi ฟรีคา่เขา้ / ฟรี

สญัลกัษณ์ของฮอกไกโด

ธงฮอกไกโด ตน้ไม ้
(สนเจโซ)

นก
(กระเรยีนมงกฎุแดง)

จากการส ารวจส ามะโนครัวครัง้ที ่20 พบวา่ฮอกไกโดมปีระชากรประมาณ 
5.38 ลา้นคน
ฮอกไกโดชนิคันเซน็ ระหวา่งชนิอาโอโมรแิละชนิฮาโกดาเตะโฮคโุตะ เริม่
ใหบ้รกิาร

เหนือ 3 ตะวนัตก 6 เขตชโูอ ซปัโปโร ฮอกไกโด 

จัดการแขง่ขันกฬีาเอเชยีนเกมสฤ์ดหูนาว ครัง้ที ่1สวนหนา้อาคารศาลากลางไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มพืน้ทีส่เีขยีว
จัดโอลมิปิกฤดหูนาวทีฮ่อกไกโด

เปิดใชอ้โุมงคเ์ซคัน (เชือ่มระหวา่งฮาโคดาเทะและอาโอโมร)ิ

อาคารศาลากลางอฐิแดงไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นทรัพยส์นิทางวฒันธรรมที่
ส าคัญของประเทศญีปุ่่ น

ปรับปรุงอาคารศาลากลางอฐิแดงกลับเป็นสภาพเดมิเสร็จสมบรูณ์

ร่องรอยอาคารส านักงานใหญป่ระจ าซปัโปโรของคณะกรรมการพัฒนา
ฮอกไกโดและอาคารศาลากลางอฐิแดงไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นสถานทีท่าง
ประวตัศิาสตรข์องประเทศญีปุ่่ น

ทีต่ัง้

ส ารวจส ามะโนประชากรครัง้ที ่1 ฮอกไกโดมปีระชากรประมาณ 2.36 ลา้นคน
บรูณะฟ้ืนฟอูาคารศาลากลางอฐิแดงเสร็จสมบรูณ์
อาคารศาลากลางอฐิแดงประสบอัคคภัีย
จัดงานประชมุจังหวดัฮอกไกโด ครัง้ที ่11896

1901

1909

ยกเลกิสามจังหวดั และกอ่ตัง้การปกครองจังหวดัฮอกไกโด

เปิดโรงเรยีนเกษตรกรรมซปัโปโร และเชญิ คลารก์ จากสหรัฐอเมรกิามา
เป็นผูช้ว่ยอาจารยใ์หญ่
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ป้ายแหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตร์


