
แนะนำการท่องเที่ยวเส้นทาง ฮาโกดาเตะ～โอดาเตะ～คาคุโนะดาเตะ

เวลาที่ตองใชในการเดินทางจากสถานีโอดาเตะ

3 ยอดทิวทัศนยามเย็นของญี่ปุน (เมืองฮาโกดาเตะ)　
2 ชั่วโมง 50 นาที

เทศกาลเนบุตะ เดือนสิงหาคม (เมืองอาโอโมริ)

ซากุระที่ปราสาทฮิโรซากิ (เมืองฮิโรซากิ) ทะเลสาบโทวาดะ (ตำบลโอซากะ)

1 ชั่วโมง 30 นาที
2 ชั่วโมง 30 นาที

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง 15 นาที　

40 นาที

หอประชุมโทริงะตะ

(สวนญี่ปุนพรอมหองพิธีน้ำชา)

สุนัขพันธุอากิตะ
(บานเกิดของฮาจิโกะ-สุนัขแสนซื่อสัตย)

หมอไฟ-คิริตัมโปะ
(อาหารพื้นเมือง)

เมืองโอดาเตะ จังหวัดอากิตะ
พบกับสุนัขพันธุอากิตะ

เทศกาลลูกอม เดือนกุมภาพันธ กลองขาว-มะเงะวัปปะ (ศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดมาแตโบราณ)

สัตวประหลาดหิมะ (สโนวมอนสเตอร) 
ตนไมหิมะแหงเขาโมริโยชิ(เมืองคิตะอากิตะ)

ซากุระในยานคฤหาสนขุนศึกแหงคาคุโนะดาเตะ

(เมืองเซ็นฺโบคุ)

หมู่พฤกษชาติบนภูเขาสูงของถ้ำลมนางาบาชิระ
อนุสรณสถานธรรมชาติแหงญี่ปุน

ตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1926  พัฒนาเพิ่มเติม ป ค.ศ. 1931

เมืองคลายร้อนและน่าทึ่งในญี่ปุ่น

ชวยผอนคลาย สดชื่นและกระปรี้กระเปรา!
เมืองเล็ก ๆ ที่ชื่อว่าโอดาเตะ

ที่อยู : 362-6 นางาบาชิริ นางาบาชิริยิ เมืองโอดาเตะ จังหวัดอากิตะ
โทรศัพท : 0186-51-2005 
เปดใหบริการ : เดือนเมษายน～เดือนพฤศจิกายน
                   เวลา 9.30-16.30 น.(งดใหบริการชวงฤดูหนาว)
วันหยุด : วันจันทร
            (ถาวันจันทรเปนวันหยุดราชการ จะหยุดในวันถัดไป)
　　　　 ※เดือนมิถุนายน～เดือนสิงหาคม
　　　　　 เปดบริการทุกวัน-ไมมีวันหยุด
คาเขาชม : ฟรี
ผูดูแล : พิพิธภัณฑพื้นบานโอดาเตะ ( โทรศัพท 0186-43-7133)
อีเมล : kyodokn@city.odate.lg.jp
เว็บไซต : http://odate-city.jp/museum/nagabashiri
ระยะเวลาในการเดิน : 1รอบ ประมาณ 20-30 นาที

※ ภายในศูนย ใชลมในถ้ำมาทำความเย็น
สงเสริมการลดภาระโลกรอน

จากสถานีอาโอโมริ ขับรถไป 60 นาที
จากสถานีฮิโรซากิ ขับรถไป 40 นาที
จากสถานีโอดาเตะ นั่งรถเมลไป 23 นาที
จากทางแยกตางระดับอิคาริงะเซกิ ขับรถไป 15 นาที
จากทางแยกตางระดับโอดาเตะคิตะ ขับรถไป 15 นาที

โอดาเตะ

ฮาโกดาเตะ

คาคุโนะดาเตะ
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พบสถานที่รับลมเย็นๆ ในหน้าร้อนกันเถอะ !

แนะนำการเดินทาง

★★

ไปอากิตะ

ไปทางแยกตางระดับโอซากะคิตะ

ไปทางแยกตางระดับฮิโรซากิ-อิคาริงะเซกิ

หมู่พฤกษชาติบนภูเขาสูง

ของถ้ำลมนางาบาชิระพื้นที่ชุ่มน้ำชิบายาจิ
หมู่พฤกษชาติ
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ทางแยกตางระดับโอดาเตะคิตะ

สถานี JR โอดาเตะ

ทางด่วน

พิพิธภัณฑพื้นบานโอดาเตะ

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2 (สายจูไค)

สันเขายาทาเตะ

ไปโอซากะ-ทะเลสาบโทวาดะ
ทางแยกตางระดับโอซากะ
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พิพิธภัณฑ์นิเวศวิทยา (ถ้ำลมนางาบาชิระ)

タイ語 ภาษาไทย

ถ้ำลมนางาบาชิระอยูที่เชิงเขาคุนิมิ (ความสูง 454 เมตร) แมในฤดูรอน 

อุณหภูมิในถ้ำนี้ยังต่ำกวา 0-5°C ดวยเหตุนี้ รอบ ๆ ถ้ำ 

(ความสูงจากระดับน้ำทะเลราว200เมตร) 

จึงมีพฤกษชาติบนภูเขาสูงแพรขยายไปทั่ว  
หมูพฤกษชาติบนภูเขาสูงแหงนี้จึงถูกขึ้นทะเบียนเปนอนุสรณสถานธรรมชา

ติแหงญี่ปุน

ยอนหลังไปกวา 100 ปจากปจจุบัน "ราชาถ้ำลม" นายซาซากิ โคยิ 

ไดมองเห็นคุณคาการใชลมจากถ้ำนี้ จึงสรางคลังหองเย็นจากลมในถ้ำขึ้นที่นี่  
ในยุคที่ยังไมมีไฟฟาใช คลังถ้ำลมนี้จึงเปนของวิเศษที่ 

ใชเก็บรักษาแอปเปลจากทซึการุ (อาโอโมริ) ที่จะสงไปขายยานนครหลวง  
ซึ่งไดเปรียบในการเก็บรักษาไดนานและปรับระยะเวลาการสงมอบได



คลัง

รองรอยของคลัง

จุดดูพื้ชและสัตว

ศาลา

ทางเขา

→ ไป โอดาเตะทางหลวงหมายเลข 7ไป ฮิโรซากิ←

หอถ้ำลมนางาบาชิระ

เส้นทางเดิน

ดอกยานางิรัน

พฤกษชาติบนภูเขาสูงของถ้ำลมนางาบาชิระ
การใช้อากาศเย็นให้เกิดประโยชน์－
ภูมิปัญญาของบรรพชน

ความมหัศจรรย์ของอุณหภูมิต่ำ

ทฤษฎีการหมุนเวียนของอากาศดอกโงเซ็นทาจิบานะ

ดอกบิลเบอรี่

ดอกโอทะกะเนะบาระ

ชวงเวลาที่ดอกไมบาน : เดือนพฤษภาคม～เดือนกรกฎาคม

"ราชาถ้ำลม" นายซาซากิ โคยิ
(มีชีวิตอยูในชวงป ค.ศ. 1869 ถึง 1932)

ในสถานที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่มาก
ทำไมมีพืชที่ขึ้นบนภูเขาสูงเกิดและอยู่ได้ ?

คลังหองเย็นจากลมในถ้ำ (หองเย็นธรรมชาติ)
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ฤดูร้อน อุณหภูมิภายนอก > อุณหภูมิพื้นดิน
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อุณหภูมิภายนอก < อุณหภูมิพื้นดินฤดูหนาว

คลังหองเย็นจากลมในถ้ำนี้ เปนที่เก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร 
เชน แอปเปล เมล็ดพันธุตนสนญี่ปุน ไขตัวไหม เปนตน 
บนเขาคุนิมิมีคลังหองเย็นจากลมในถ้ำทั้งหมดกวา 20 แหง

คาดกันวา พืชขึ้นบนภูเขาสูงรอบ ๆ ถ้ำลมนี้ เปนพืชที่อยูรอดจากปลายยุคน้ำแข็ง 

พืชเหลานี้ไดขยายตัวเต็มที่ราบต่ำ  หลังจากนั้นเมื่ออุณหภูมิคอย ๆ อุนมากขึ้น 

พืชเหลานี้ยังสามารถอาศัยอยูในที่ราบต่ำได

เนื่องจากไดรับลมเย็นจากถ้ำและทำใหสภาพอากาศเหมือนภูเขาสูง

(ราว 70,000 ถึง 10,000 ปกอน) ในยุคท่ีหมูเกาะญ่ีปุนมีอากาศหนาวเย็นกวาปจจุบัน 

ป ค.ศ. 1902  เมื่อ นายซาซากิ โคยิมาเยือนนางาบาชิระ
เขาไดถามเรื่องคฤหาสนผีสิง (ถ้ำลม) จากเจาของโรงเตี้ยม 

แลวไปเยือนถ้ำลม  หลังจากนั้น ผานการตรวจสอบ-ทดสอบซ้ำแลวซ้ำอีก 
เขาไดสรางคลังหองเย็นจากลมในถ้ำจำนวน 7 หลัง 
และทุมเทสรรพกำลังเขาบริหารคลังหองเย็นจากลมในถ้ำและเก็บรักษาพฤกษช
าติบนภูเขาสูง แหงนี้

ปรากฏการณของลมจากถ้ำ 
จะพบเห็นไดบอยตามลาดเขาที่มีเศษหินภูผาดาดเดื่อน
อุณหภูมิในสภาพแวดลอมมีความแตกตางจากอุณหภูมิในดิน 
ทำใหเกิดการถายเทอากาศออกมาตามซอกหินผาในดิน  
ใตดินที่เชิงเขาในฤดูรอนจะมีอากาศเย็น 
และปลอยไอเย็นหนาวจัดออกมาตามซอกในเนินเขา  
สวนในฤดูหนาว จะเปนไปในทางกลับกัน จะปลอยไออุนออน ๆ 
ออกมาจากชองวางซอกเขากอนจะถึงยอดเขา


