
อัตราคาเขาชมนิทรรศการถาวร

พ�พ�ธภัณฑหนังสือการตูน คิตะคิวชู มังงะ มิวเซียม

ผูอำนวยการกิตติมศักดิ์ของพิพิธภัณฑ  มัตสึโมะโตะ เระอิจ�

แนะนำว�ธีการเดินทาง

นักเข�ยนการตูนชื่อดังที่มีความสัมพันธกับเมืองคิตะคิวชู (ณ เดือนมกราคม ค.ศ. 2014)

อะคิโยะชิ ยุมิโคะ
อิโนะอุเอะ มะซะฮะรุ
อุเอะดะ ชินชู
คิคะชิ มะซะฟ�มิ
โคะอุเอะ ซะโทะมิ 
ซะโต ยูคิ
ชิโนะซึคะ ฮิโระมุ
ซุเอะโนะบุ เคะอิโคะ
ซุเอะมะสึ มะซะฮิโระ
เซะคิยะ เทะสึจิ
เซะคิยะ ฮิซะชิ 

ทาชิ
ทะคะคุระ มิโดะร� 
ทะคะดะ ชินอิชิโรว 
ทะนะคะ โทะคิฮิโคะ
ทะนิมุระ ฮิโทะชิ 
นะคะจิมะ ฟ�มิโอะ 
นะงะโยะชิ ทะเคะรุ
ฮะง�อิวะ มุสึมิ 
ฮะทะนะคะ จ�น
ฟ�จิวะระ โคะโคะอะ 
ฟ�มิซึคิ เคียวโคะ 

ฟ�ยุคิ รุร�คะ
โฮวโจว สึคะซะ
โฮะชิซะ โมะชิรุ
มะเอะคะวะ เร�ยว
มัตสึโมะโตะ เระอิจิ
Maria (มาเร�ย)
มุสึ เอโคะ 
ยะมะงุชิ คะสึมิ 
ยะมะงุชิ มะยุคิ
ยะมะงุชิ เคะอิโคะ
วะทะเซะ เซะอิโซว
…และทานอื่นๆ อีกเปนจำนวนมาก

แผนที่

เวลาเปดใหบร�การ

โตเกียว

แผนที่ฟุกุโอะกะ

พิพิธภัณฑหนังสือการตูน คิตะคิวชู มังงะ มิวเซ�ยม

ทาอากาศยาน
ฟุกุโอะกะ

ฟุกุโอะกะ 
เทนจ�น
บัสเซนเตอร

ทาอากาศยาน
คิตะคิวชู 

สถานีรถไฟ JR โคะคุระ 

พิพิธภัณ
ฑหนังสือการตูน 

คิตะคิวชู มังงะ มิวเซ�ยม

โดยเคร�่องบิน  1 ชั่วโมง 30 นาที

รถบัสความเร็วสูง  1 ชั่วโมง 20 นาที

รถบัสความเร็วสูง  1 ชั่วโมง 20 นาที

2-14-5, อะซะโนะ, โคะคุระคิตะ -คุ, คิตะคิวชู-ช�, ฟุกุโอะกะ

ตึก อะรุอะรุ ซ�ตี้ ชั้น 5 และ ชั้น 6

รถบัสแบบ Non-stop 37 นาที

เดิน 
2 นาที

บุคคลทั่วไป 480 (380) เยน บุคคลทั่วไป 2,400 เยน
240 (190) เยน

120 (90) เยน

ไมเสียคาเขาชม

นักเร�ยนชั้นมัธยมตน
และชั้นมัธยมปลาย

นักเร�ยนชั้นประถม

1,800 เยน

1,200 เยน

นักเร�ยนชั้นมัธยมตน
และชั้นมัธยมปลาย

นักเร�ยนชั้นประถม

*ราคาใน (   ) คือคาเขาชมแบบหมูคณะตั้งแต 30 คนข�้นไป

*ที่พิพิธภัณฑหนังสือการตูนไมมีที่จอดรถ กรุณาใชยานพหนะโดยสารสาธารณะ 

สถานีฮะคะตะ

คะโงะช�มะ โตเกียว
ทางเขา-ออกโคะคุระโจว

เสนทางหลวงหมายเลข 199 

โรงแรม RIHGA Royal 
Hotel Kokura 

Asia-pacific 
Import Mart 
(AIM)

รานเคร�่องใชไฟฟา
Best Dengi 

The Aruaru City

ทางเขา-ออกช�งคันเซน สะพานขามตรง

ซังโยว ช�งคันเซน

ซัง
โย
ว 
ช�ง

คัน
เซน

สถานีรถไฟ โคะคุระ

สถานีรถไฟ JR โคะคุระ

11:00 น. – 19:00 น. 

สามารถเขาพิพิธภัณฑไดจนกระทั่งกอนเวลาปดใหบร�การ 30 นาที 

วันหยุดใหบร�การ

แนะนำการใช

วันอังคาร (ถาตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษจะหยุดใหบร�การในวันถัดไป), ชวงปใหม ฯลฯ

ต่ำกวานักเร�ยนชั้นประถม

บัตรผานเขาชมแบบรายป (1 ป)

ภาษาไทย

บัตรเขาชมนี้สามารถถือกลับเขามาเขาชมไดอีกตลอดวันภายในวันที่กำหนด

จนกระทั่งกอนเวลาปดใหบร�การ 30 นาที

งานนิทรรศการชั่วคราวตางๆ จะมีข�้นตามวะระและโอกาศตางๆ 

ในพื้นที่จัดแสดงงานนิทรรศการชั่วคราว 

ขอมูลลาสุดเกี่ยวกับงานนิทศรรการสามารถเขาไปดูไดที่โฮมเพจของทางพิพิธภัณฑ 

ฯลฯ (ตามที่อยูที่ระบุไวขางลาง) 

เมืองคิตะคิวชูถือเปนประตูทางเขาของวัฒนธรรม ศิลปะ และว�ชาความรูตางๆ 
ของเกาะคิวชู 
มีบร�ษัทหนังสือพ�มพมากมายเชนสำนักงานใหญของหนังสือพ�มพแหงชาติ 
ฯลฯ ผูคนมากมายตางทำงานอยูที่นั่น 
นอกจากนี้ยังมีรานหนังสือและโรงภาพยนตรอีกมากมาย จะอานอะไรก็ได 
จะดูอะไรก็ได เปนสถานที่ที่พรั่งพรอมไปดวยแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ยิ�งไปกวานั้น 
ยังมีเขตอุตสาหกรรมหนักที่ซึ่งโรงงานผลิตเหล็กที่ฮะชิมังและที่โคะคุระ
ปลอยควันดำอยูตลอดเวลา ที่เมืองนี้ 
เราสามารถเขาถึงวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมไดอยางใกลชิด 
เปนประสบการณที่พวกเราสามารถสัมผัสไดอยูเปนประจำซึ่งไมสามารถ
สัมผัสไดที่เมืองอื่น 
ดวยเหตุนี้ นักเข�ยนและนักว�ชาการจึงกำเนิดข�้นเปนจำนวนมากที่เมืองคิตะคิวชู 
ที่พ�พ�ธภัณฑหนังสือการตูนแหงนี้ 
เราจะแนะนำผลงานของนักเข�ยนการตูนชื่อดังที่มีความสัมพันธกับ
เมืองคิตะคิวชู
ถาเราลองแยกอักษรคันจิที่ถูกนำมาสรางคำวา (Man) เราจะทราบวา คำวา 
Manga (มังงะ) 
จะหมายถึงภาพที่ถูกเข�ยนข�้นจากแววตาที่ชุมฉ่ำและอบอุนราวกับดวงอาทิตย
ของคนหนุมสาว ขอใหทุกทานมีความสุขไปกับพลังแหงเมืองคิตะคิวชู 
เมืองที่ใหกำเนิดนักเข�ยนการตูนไวมากมาย 

วันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 2012
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ออกจากคิตะคิวชู ไปกิงงะ

ออกจากคิตะคิวชู ไปกิงงะออกจากคิตะคิวชู ไปกิงงะ

- บานเกิดของมัตสึโมะโตะ เระอิจิ -
แนะนำผลงานและชีว�ตในวัยเด็กของ มัตสึโมะโตะ เระอิจิ 
นักเข�ยนการตูนจากเมืองคิตะคิวชู 
ทานสามารถรับชมว�ดิโอสัมภาษณเกี่ยวกับการถายภาพและ
ผลงานอะนิเมชั่นตางๆ ไดที่นี่ 

เจ็ดสิ�งมหัศจรรยของการตูน

เจ็ดสิ่งมหัศจรรยของการตูนเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของการตูน

ทางเขาทางเขา

ทางเขาทางเขา
แนะนำโครงสรางของการตูนแบบเขาใจงายเชน 
ขั้นตอนการทำการตูน 
และกฎในการจัดวางชองและกรอบคำพ�ดของการตูน 
(Komawari) เปนตน นอกจากนี้ยังมีการนำโตะที่ เซะคิยะ ฮิซะชิ 
นักเข�ยนการตูนจากเมืองคิตะคิวชูใชทำงานจร�ง 
มาจัดแสดงใหทุกทานไดชมอีกดวย

เร�่องเลาที่นาสนใจเกี่ยวกับการตูน

เร�่องเลาที่นาสนใจเกี่ยวกับการตูนเร�่องเลาที่นาสนใจเกี่ยวกับการตูน

มุมแลกเปลี่ยนเร�่องราวความเหนื่อยยากหลังฉาก 
และการคิดพ�จารณาเชิงว�ทยาศาสตร ฯลฯ 
และแนะนำดวยภูมิปญญาเกี่ยวกับโลกของการตูน
อยางกวางๆ และลึกซึ้ง

มุมใหคำปร�กษา

มุมใหคำปร�กษามุมใหคำปร�กษา

ที่มุมนี้ เราจะแนะนำผลงานการตูนตางๆ 
ที่อยากนำเสนอ 
ซึ่งเปนผลงานการตูนที่ถูกคัดเลือกจากผลงาน
การตูนที่มีอยูจำนวนมาก 
นอกจากนี้ยังมีเคานเตอรคอยใหคำแนะนำ ใหขอมูล 
และตอบคำถามเกี่ยวกับการตูน 

มุมอีเวนท

มุมอีเวนทมุมอีเวนท

ภายในพ�้นที่สำหรับการอาน ไดจัดเตร�ยมพ�้นที่วางสำหรับการจัดงานอีเวนทตางๆ 
ที่มีขนาดจ�ผูเขาชมไดมากสุดถึง 20 -30 คน 
นอกจากนี้ทุกสุดสัปดาหยังมีการจัดเว�รคช็อปเพ�่อใหทานไดสัมผัสประสบการณกิจกรรม
การตูนอยูเปนประจำ 

บร�เวณโซนสำหรับการอาน 

บร�เวณโซนสำหรับการอาน บร�เวณโซนสำหรับการอาน 

คุณสามารถอานหนังสือที่มีอยูในโซนนี้ประมาณ 50,000 เลมไดอยางอิสระ 
เปนพ�้นที่กวางที่คุณสามารถใชอานผลงานชิ�นเอกอันเปนที่จดจำในอดีตและผลงานที่มี
ชื่อเสียงโดงดัง ฯลฯ ไดอยางสบาย ที่บร�เวณนี้จะมีการแนะนำขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตูน 
และถายทอดความรูสึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับการตูนของผูใชบร�การ 

อะชิตะ โนะ แกลลอร�่
 (แกลลอร�่ของวันพรุงนี้)

อะช�ตะ โนะ แกลลอร�่อะช�ตะ โนะ แกลลอร�่

เปนพ�้นที่จัดแสดงนิทรรศการขนาดเล็กแนะนำผลงานของ
นักเข�ยนหร�อนักสรางสรรครุนใหมที่เปนนักเข�ยนของ
เมืองคิตะคิวชู นอกจากการตูนแลว ยังแนะนำเกี่ยวภาพเข�ยน 
และโมเดลของเลนตางๆ อีกมากมาย 

คิตะคิวชู เมืองแหงการตูน 

คิตะคิวชู เมืองแหงการตูน คิตะคิวชู เมืองแหงการตูน 

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร

พื้นที่สำหรับการอานพื้นที่สำหรับการอาน

พื้นที่จัดแสดง
นิทรรศการชั่วคราว
พื้นที่จัดแสดง
นิทรรศการชั่วคราว

ที่มุมนี้ 
เราจะแนะนำนักเข�ยนการตูนชื่อดังที่มีความสัมพันธกับเมืองคิตะ
คิวชูและการตูนที่เข�ยน คุณสามารถเขาถึงฐานขอมูลตางๆ 
เชนประวัติของนักเข�ยนและการอธิบายผลงานตางๆ ฯลฯ 
ไดอยางสนุกสนานเหมือนคุณกำลังเลนเกมสอยู

อุโมงคแหงกาลเวลาของการตูน

หองจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว

หองจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวหองจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว

(ประมาณ 130 ตารางเมตร)

อุโมงคแหงกาลเวลาของการตูนอุโมงคแหงกาลเวลาของการตูน

แนะนำประวัติความเปนมาของการตูนและสังคมญี่ปุนหลัง
สงครามโลกตั้งแตป ค.ศ. 1945 
จนถึงปจจ�บันผานทางหนังสือการตูนที่ทานสามารถหยิบข�้นมา
อานไดจร�ง

หองจัดแสดงนิทรรศการพรอมตูโชวติดผนัง 
ใหความรูสึกถึงอิสรภาพ 

หองจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว

ขอความรวมมือจากผูเขาชมพ�พ�ธภัณฑ
รับทราบขอตกลงที่ระบุดังตอไปนี้

ไมอนุญาตถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และกรุณางดใช
โทรศัพทมือถือถายภาพภายในพิพิธภัณฑ 
ยกเวนบร�เวณที่อนุญาตใหถายได

กรุณางดการสนทนาทางโทรศัพทมือถือภายในพิพิธภัณฑ
เพราะจะเปนการสรางความรบกวนใหแกผูเขาชมทานอื่น 

เพื่อปกปองรักษาความปลอดภัยของเอกสาร ไมอนุญาตใหนำรม 
รวมทั้งกระเปาขนาดใหญเขามาภายในพิพิธภัณฑ 
กรุณาเก็บรมไวที่วางรม ฯลฯ

กรุณางดทานอาหารและเคร�่องดื่ม 

ทานสามารถถายภาพได
บร�เวณที่มีเคร�่องหมายนี้ (กลองถายรูป)

หองจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวหองจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว

(ประมาณ 140 ตารางเมตร)

ขอควรระวังในการเขาชม

เปนพ�้นที่วางแบบล็อบบี้ 
สามารถใชงานไดอยางอเนกประสงคเชน 
ใชเปนแผนกตอนรับสวนหนา ฯลฯ

หองจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว

หองจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวหองจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว

(ประมาณ 180 ตารางเมตร)
หองจัดนิทรรศการที่สามารถรองรับ
การจัดงานอีเวนทตางๆ 
และสามารถใชเปนหองโถงขนาดเล็กได


