
Kagawa Prefecture Tourism Association

KAG-area007

NAOSHIMA [Naoshima] No. 1 エリアシート　直島

พื้นที่ทั่วทั้งเกาะ เกาะนาโอชิมะ
Naoshima, Kagawa, Kagawa

+81-87-892-2299 (Naoshima Tourism Association)

http://www.naoshima.net/ (Naoshima Tourism Association)

http://benesse-artsite.jp/ (Benesse Art Site Naoshima)ดินแดนที่อุดมไปดวยงานศิลปะและธรรมชาติที่งดงาม

ลี ยูฟาน มิวเซียม

อารตเฮาสโปรเจกต 

อารตเฮาสโปรเจกต "คาโดยะ" ภาพ : โนริฮิโระ อุเอโนะ

Art House Project “Kadoya” Photo : Norihiro Ueno

พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะในยานฮนมุระ “อารต เฮาท โปรเจกต” 

หรือโปรเจกตคืนชีวิตชีวาใหกับบานบนเกาะ ที่ปรับปรุงบานแต

ละหลังที่ไมมีผูอยูอาศัยเพื่อนํามาจัดแสดงงานศิลปะ ปจจุบันเปด

ใหเขาชมบานทั้งหมด 7 หลัง 7 งานศิลปะ “คาโดยะ”,  “มินามิ

เดระ”, “คินซะ”, “ศาลเจาโกโอ”, “อิชิบาช”ิ, “โกะไคโช” และ 

“ไฮชะ”

     จากทาเรือทากามาทสึ ไปยังทาเรือมิยาโนะอุระ โดยเรือเฟอรรี่ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หรือไปโดยเรือสปดโบทใชเวลาเพียง 30 นาที ที่บริเวณทาเรือจะไดพบกับฟกทอง

สีแดงลายจุด ผลงานของยาโยอิ คาซุมะ ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณของเกาะนาโอชิมะ ดินแดนที่อุดมไปดวยงานศิลปรอตอนรับทุกทานอยู 

     เกาะนาโอชิมะหรือที่รูจักกันดีในนาม “เกาะแหงศิลปะ” ดินแดนจัดแสดงงานศิลปะที่ผสานเขากับวิถีชีวิตของคนบนเกาะไดอยาแนบเนียนเปนหนึ่งเดียวกัน งานศิลปะถาวร

ที่จัดแสดงบนเกาะ อาทิ “เบเนเซ เฮาท มิวเซียม” และ “จิจู อารต มิวเซียม” ผลงานการออกแบบของสถาปนิกชื่อดังระดับโลกทาดาโอะ อันโดะและ “อารตเฮาทโปรเจค” ที่

ใชบานเกาของชาวเกาะที่ไมผูอยูอาศัยมาปรับปรุงเปนพื้นที่จัดแสดงงาน นอกจากนี้เพลินตาเพลินใจกับศิลปะที่ออกแบบโดยธรรมชาติที่สลับหมุนเวียนกันมาทักทายตลอด 1 ป 

ฤดูใบไมผลิดอกชิมะทสึทสึจิสีชมพูบานสะพรั่งสงกลิ่นหอมไปทั่วทั้งเกาะ ฤดูรอนสนุกกับกิจกรรมอาบแดดริมหาดหรือตกปลา นอกจากเสนหของงานศิลปะที่ดึงดูดผูคนจากทั่ว

ทุกมุมโลกแลว ที่นี่ยังมีรานกาแฟและรานอาหารที่ทําจากอาหารทะเลสดใหมแสนอรอยจากทะเลในเซโตะใหไดลิ้มลองรสชาติของเกาะ และบริเวณทาเรือก็มีของที่ระลึก

จําหนายหลากรูปแบบหลากสีสันใหไดเลือกซื้อเก็บเปนที่ระลึก 

จิจู อารต มิวเซียม　ภาพ : ฟุจิทสึคะ มิทสึมาสะ

Chichu Art Museum Photo : FUJITSUKA 

พิพิธภัณฑกอตั้งขึ้นเมื่อปค.ศ. 2004 “สถานที่บอกเลาเรื่องราว

ระหวางธรรมชาติกับมนุษย” พิพิธภัณฑออกแบบโดยอันโดะ 

ทาดาโอะ สถาปนิกระดับแนวหนาของญี่ปุน ภายในจัดแสดง

ผลงานศิลปะถาวรของศิลปนระดับโลกอยาง โคลด โมเนต 

(Claude Monet), เจมส เทอรเรลล (James Turrell), วอลเตอร 

เดอ มาเรีย (Walter De Maria) นอกจากนี้ภายในยังมีรานกาแฟ

ใหนั่งพักผอนและรานขายของที่ระลึกของพิพิธภัณฑ

อาคารที่ออกแบบโดยทาดาโอะ อันโดะ ซึ่งใชเปนพื้นที่จัดแสดง

งานประติมากรรมและภาพวาดผลงานของลี ยูฟาน ศิลปนชาว

เกาหลีที่มีชื่อเสียงระดับโลก มักใชเวลาสรางสรรคงานศิลปะอยูที่

ยุโรปเปนหลัก ภายในพิพิธภัณฑมีรานจําหนายของที่ระลึกและ

สินคาที่ออกแบบโดยศิลปน นอกจากนี้ยังมีหนังสือเกี่ยวกับ

ลี ยูฟานวางจําหนายอีกดวยลี ยูฟาน มิวเซียม　ภาพ : ทะทสึซุ ยามาโมโตะ

Lee Ufan Museum Photo :Tadasu Yamamoto

3449-1 Naoshima, Kagawa

โทร. +81-87-892-3755

1 มี.ค. - 30 ก.ย. : 10.00 - 18.00 น. (เขาไดถึง 17.00 น.) / 

1 ต.ค. - สิ้นเดือน ก.พ. : 10.00 - 17.00 น. (เขาไดถึง 16.00 น.)

หยุดทุกวันจันทร (หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษจะเปด

ใหบริการและหยุดในวันถัดไปแทน)

คาเขาชม : 2,060 เยน, อายุ 15 ปหรือนอยกวา ฟรี

1390 Azakuraura, Naoshima, Kagawa

โทร. +81-87-892-3754 (Fukutake Foundation)

1 มี.ค. - 30 ก.ย. : 10.00 - 18.00 น. (เขาไดถึง 17.30 น.) /

1 ต.ค. - สิ้นเดือน ก.พ. : 10.00 - 17.00 น. (เขาไดถึง 16.30 น.)

หยุดทุกวันจันทร (หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษจะเปด

ใหบริการและหยุดในวันถัดไปแทน)

คาเขา : 1,030 เยน, อายุ 15 ปหรือนอยกวา ฟรี

Honmura, Naoshima, Kagawa

โทร. +81-87-892-3223 (Benesse House)

10.00 - 16.30 น. 

*สามารถเขาชมบริเวณดานหนาและภายในศาลเจาโกโอไดตลอด /

 คินซะ หยุดทุกวันจันทร (หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษจะเปด

ใหบริการและหยุดในวันถัดไป)

คาเขา : ตั๋วเหมา (ชมอารตเฮาสโปรเจค 6 หลัง ไมรวม "คินซะ") 

1,030 เยน / ตั๋วเดี่ยว (ชมอารตเฮาสโปรเจคแตละหลัง ไมรวม 

"คินซะ") 410 เยน

*อายุ 15 ปหรือนอยกวา ฟรี
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1 จิจู อารต มิวเซียม



Kagawa Prefecture Tourism Association

5 โรงอาบน้ํา "ไอเลิฟยุ"

KAG-area007

NAOSHIMA [Naoshima] No. 2 エリアシート　直島

4 อันโดะ มิวเซียม

พื้นที่ทั่วทั้งเกาะ

736-2 Naoshima, Kagawa

+81-87-892-3754 (Fukutake Foundation)

10.00 - 16.30 น. (เขาไดถึง 16.00 น.)

หยุดทุกวันจันทร (หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษจะ

เปดใหบริการและหยุดในวันถัดไปแทน)

คาเขา : 510 เยน, อายุ 15 ปหรือนอยกวา ฟรี

บานไมเกาแกอายุรวม 100 ป ภายในซอนงาน

สถาปตยกรรมปูนเปลื่อย อันเปนเอกลักษณของ 

ทาดาโอะ อันโดะ สถาปนิกชื่อดัง ภายในจัดแสดง

ภาพถายที่บอกเลาเรื่องราวการสรางสรรคผลงานของ

อันโดะและประวัติของเกาะนาโอชิมะ อีกทั้งภาพสเก็ต

แบบรางอาคารตาง ๆ และโมเดลจําลองงาน

สถาปตยกรรมของสถาปนิกทานนี้

เกาะนาโอชิมะ
ดินแดนที่อุดมไปดวยงานศิลปะและธรรมชาติที่งดงาม

Naoshima, Kagawa, Kagawa

+81-87-892-2299 (Naoshima Tourism Association)

http://www.naoshima.net/ (Naoshima Tourism Association)

http://benesse-artsite.jp/ (Benesse Art Site Naoshima)

อันโดะ มิวเซียม　ภาพ : โยชิฮิโระ อาซาดะ

ANDO MUSEUM　Photo : Yoshihiro Asada

ผลงานศิลปะของชินโระ โอทาเคะ ที่สามารถเขาไปใช

บริการโรงอาบน้ําไดจริง ลวดลายและสีสันสดใสทุก

พื้นที่ทุกตารางเมตรของโรงอาบน้ํา ลวนมาจากฝมือ

ของชินโระ โอทาเคะ อางอาบน้ํา ภาพวาดตามฝาผนัง

 ภาพโมเสค ไปจนถึงถวยกระเบื้องในหองน้ํา ลวน

ไดรับแรงบันดาลใจมาจากการทําสแครปบุค 

(Scrapbook) ซึ่งเนนการเลนสีสันหลากสีที่แคเห็นก็

อารมณดีได

ชินโระ โอทาเคะ โรงอาบน้ํา "ไอเลิฟยุ"  (2009) 

ภาพ : โอซามุ วาตานาเบะ

Shinro Ohtake　Naoshima Bath “I♥湯”

Photo : Osamu Watanabe

เบเนเซ เฮาส มิวเซียม  ภาพ : ทาดาซุ ยามาโมโตะ

Benesse House　Photo : Tadasu Yamamoto

2252-2 Naoshima, Kagawa

+81-87-892-2626 (8.30 - 18.00 น.)

วันธรรมดา : 14.00 - 21.00 น. (เขาไดถึง 20.30 น.)

เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ : 10.00 - 

21.00 น. (เขาไดถึง 20.30 น.)

หยุดทุกวันจันทร (หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษจะ

เปดใหบริการและหยุดในวันถัดไปแทน)

*อาจมีชวงปดปรับปรุงชั่วคราว

คาเขา : 510 เยน, อายุ 15 ปหรือนอยกวา 210 เยน,

 อายุไมเกิน 3 ป ฟรี

มิยาโนะอุระ แกลเลอรี่ 6 ภาพ : คิมิโตะ ทากาฮาชิ

Miyanoura Gallery 6　Photo : Kimito Takahashi

6 เบเนเซ เฮาส มิวเซียม

7 มิยาโนะอุระ แกลเลอรี 6 

8.00 - 21.00 น. (เขาไดถึง 20.00 น.)

เปดใหชมตลอดทั้งป

คาเขา : 1,030 เยน

*อายุ 15 ปหรือนอยกวา และผูเขาพักที่

เบเนเซ เฮาส เขาชมฟรี

โรงแรมกึ่งพิพิธภัณฑศิลปะ ภายใตแนวความคิด

“การอยูรวมกันของธรรมชาติ สิ่งปลูกสราง และ

ศิลปะ” ภาพวาด งานประติมากรรม ผลงานชิ้นตาง ๆ

 ที่ศิลปนสรางขึ้นมาเพื่อสถานที่แหงนี้โดยเฉพาะ จัด

วางตามจุดตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเบเนเซ เฮาส

 มิวเซียม อีกทั้งดานในอาคารมีรานอาหารญี่ปุน ราน

กาแฟ รานคา และหองสมุดใหใชบริการ

ในฤดูรอนปค.ศ. 2013 ไดเกิดแกลเลอรีแหงใหมขึ้นมา

ในยานมิยาโนะอุระ ที่แหงนี้ครั้งหนึ่งในอดีตเคยเปน 

“ปาจิงโกะ 999” แหลงรวมตัวและใหความบันเทิงแก

ชาวเกาะ ซึ่งสถาปนิกผูนี้ ไทระ นิชิซาวะ ก็ไดปลุกให

พื้นที่รวมตัวของผูคนบนเกาะและตางถิ่นไดกลับมามี

ชีวิตชีวาอีกครั้ง แกลเลอรีแหงนี้จะเปดใหเขาชมในชวง

เทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตะอุจิ 2016

2310-77 Naoshima, Kagawa

+81-87-892-3754 (Fukutake Foundation)

กรุณาตรวจสอบเวลาเปด-ปดที่เว็บไซตหลัก 

(http://benesseartsite.jp/)
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