
Kagawa Prefecture Tourism Association

KAG-area002

OGIJIMA [Takamatsu] No,1 エリアシート　男木島

เกาะโองิจิมะ
เกาะที่เปยมไปดวยทัศนียภาพที่งดงามประภาคารสีงาชางและทุงดอกซุยเซ็นสีขาว

พื้นที่ทั่วทั้งเกาะ

เคสุเกะ ยามากุจิ "เรือโนอาหลําใหญที่กําลังเดินไป" ภาพ : คิมิโตะ ทากาฮาชิ

Keisuke Yamaguchi "Walking Ark" Photo : Kimito Takahashi

เจาเม เปลนซา "จิตวิญญาณแหงโองิจิมะ" ภาพ : โอซามุ นากามุระ

Jaume Plensa "Ogijima's Soul" Photo : Osamu Nakamura

1986 Ogijima, Takamatsu

โทร. +81-87-873-0006

6.30 - 17.00 น. 

(รานอาหาร 9.00 - 16.00 น.)

ไมมีวันหยุด

Ogijima Fishing Port, Ogijima, 

Takamatsu

โทร. +81-87-813-2244 

(ศูนยขอมูลและบริการนักทองเที่ยว)

ไมมีวันหยุด

แรกเริ่มนั้นศิลปนไดออกแบบ “ออนบะ” หรือรถเข็นที่ไวใชบรรจุและเคลื่อนยาย

สิ่งของเพื่อคุณตาคุณยายที่อาศัยอยูบนเกาะ เนื่องจากประชากรสวนใหญที่อาศัย

อยูบนเกาะเปนผูสูงอายุ แตในปจจุบันรถเข็นมีบทบาทอยางมากเวลาขนยายสิ่งของ

เพราะพื้นที่สวนใหญของเกาะเปนเนินลาดชัน

216 Ogijima, Takamatsu

โทร. +81-87-813-2244 

(ศูนยขอมูลและบริการนักทองเที่ยว)

20 มี.ค. - ต.ค. 

เปดใหบริการ 11.00 - 16.30 น.

คาเขา : 300 เยนออนบะ แฟคทอรี "ออนบะ แฟคทอร"ี ภาพ : โอซามุ นากามุระ

ONBA FACTORY "ONBA FACTORY" Photo : Osamu Nakamura

2 ออนบะ แฟคทอรี่

เกาะที่อยูหางจากทาเรือทากามาทสึใชเวลาเดินทางโดยเรือเฟอรรี่ประมาณ 40 นาที พื้นที่ราบของเกาะมีคอนขางนอย ทําใหบันไดหินหรือทางเดินรอบเกาะที่ตัดผานละแวก

บานของชาวเกาะนั้นคอนขางซับซอนและสับสนเล็กนอย ทางทิศเหนือของเกาะมีประภาคารแบบตะวันตกที่สรางดวยหินดูคอนขางแปลกตาไมเหมือนประภาคารที่เห็นกันใน

ญี่ปุน ซึ่งกอสรางเสร็จเมื่อปค.ศ. 1895 ทําหนาที่พิทักษ รักษาและนําทางเรือที่สัญจรไปมาในทะเลในเซโตะใหเดินทางไดอยางปลอดภัย ชวงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ

ดอกซุยเซ็นจะบานสะพรั่งราวกับพรมสีขาวแกมเหลืองที่ปูทั่วทั้งเนิน นอกจากธรรมชาติที่งดงามแลว อาหารทะเลของที่นี่อรอยไมแพที่ใด ๆ ปลาหมึกของขึ้นชื่อของเกาะ ที่

รานอาหารบนเกาะมักนําไปประกอบอาหารในรูปแบบตาง ๆ ทั้งขาวอบปลาหมึก เทมปุระปลาหมึกทอดกรอบ ใหผูมาเยือนไดลิ้มลองรสชาติของเกาะโองิจิมะ การเดินทางบน

เกาะนั้นสามารถเดินเลนสบาย ๆ ชมทัศนียภาพของเกาะไปเพลิน ๆ หรือจะเชาจักรยานปนรอบเกาะก็เพลิดเพลินไมแพกัน คาเชาจักรยานนั้น 3 ชั่วโมงเพียง 500 เยน ซึ่งมี

จักรยานหลายแบบใหเลือกกันเผื่อจะไดยนระยะเวลาการเดินทางใหนอยลง

อาคารสีขาวรูปรางคลายเปลือกหอยหนึ่งในผลงานของเทศกาลศิลปะนานาชาติ

เซโตะอุจิ อาคารที่คอยตอนรับและสงนักทองเที่ยว หลังคาของอาคารฉลุเปน

ตัวอักษรคําพูดตาง ๆ กวา 8 ภาษา บางคํามีความหมายวา ลม บางคํามี

ความหมายวา คลื่น และยังมีคําอีกมากมายใหทุกทานไปคนหาคําเหลานั้น

3 เรือโนอาหลําใหญที่กําลังเดินไป

ผลงานศิลปะที่จัดแสดงกลางแจงอยูไมไกลจากทาเรือประมงโองิจิมะ ไดรับแรง

บันดาลใจมากจากเรือโนอาหที่ปรากฏอยูในพระคัมภีร เรือโนอาหลวดลายสีขาว

และฟาเขากับทองฟา ทะเล และปุยเมฆ กําลังเดินมุงหนาขามทะเลไป

1 จิตวิญญาณแหงโองิจิมะ



Kagawa Prefecture Tourism Association

สีสันของผนังภายนอกบานตามทางเดินของเกาะ wallalley

ประภาคารโองิจิมะ

ทางทิศเหนือของเกาะดอกซุยเซ็นหรือดอกนาซีซัสสีขาวแกม

เหลืองกวา 11,000 ตน ในพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร 

ชวงมกราคมถึงกุมภาพันธ ดอกซุยเซ็นสีขาวตัดกับกลีบดานใน

สีเหลืองสดบานสะพรั่งทั่วทองทุงโดยมีประภาคารสีงาชางตั้ง

ตระหงานโดดเดนอยูเบื้องหลังตัดกับทองฟาคราม

ศาลเจาที่ชาวเกาะมักจะมาขอพรใหคลอดลูกไดอยางปลอดภัย

 จากบันไดที่ทอดยาวไปยังศาลเจาสามารถชมวิวสวย ๆ ของ

เกาะแกงนอยใหญที่ลอยอยูในทะเล และยามพระอาทิตยกําลัง

จะลาลับขอบฟา ผืนน้ํายอมเปนสีสมแดงชางเปนภาพที่งดงาม

จับใจ

สีสันหลากสีไดแตงแตมผนังไมแตละแผนของบานตามทางเดิน

ของเกาะ แสดงถึงความทรงจําของเกาะทั้งในปจจุบันและ

อนาคต การอยูรวมกันของทะเล ผูคน สัตวและตนไม

ความทรงจําล้ําคาของชาวเกาะที่ศิลปนรวบรวมแลวนํามาใส

ในขวดแกว กวา 1,000 ความทรงจําไดจัดแสดงในโกดังหลัง

เล็ก ซึ่งภายในประดับไฟเพิ่มสีสันใหขวดแกวใบเล็กที่บรรจุ

ความทรงจําชิ้นโตของชาวเกาะใหชัดเจนยิ่งขึ้น

Ogijima, Takamatsu

โทร. +81-87-813-2244 

(ศูนยขอมูลและบริการนักทองเที่ยว)

11.00 - 16.30 น. 

เปดใหเขาชมเพียงวันเสาร-อาทิตย

   
มายุมิ คุริ "ความทรงจําในขวดแกว" ภาพ : คิมิโตะ ทากาฮาชิ  

Mayumi Kuri "Memory Bottle" Photo : Kimito Takahashi

ริคุจิ มาคาเบะ "สีสันของผนังภายนอกบานตามทางเดินของเกาะ wallalley" ภาพ : โอซามุ นากามุระ 
Rikuji Makabe "Project for wall paintings in lane, Ogijima, wallalley" Photo : Osamu Nakamura

4

Shurakuuchi, Ogijima, Takamatsu

โทร. +81-87-813-2244 

(ศูนยขอมูลและบริการนักทองเที่ยว)

5

6 ศาลเจาโทโยทะมะฮิเมะ

ความทรงจําในขวดแกว

Ogijima, Takamatsu

โทร. +81-87-873-0001 

(Takamatsu Ogijima Branch Office)

KAG-area002

OGIJIMA [Takamatsu] No,2 エリアシート　男木島

เกาะโองิจิมะ
เกาะที่เปยมไปดวยทัศนียภาพที่งดงามประภาคารสีงาชางและทุงดอกซุยเซ็นสีขาว

พื้นที่ทั่วทั้งเกาะ

Suhana, Ogijima, Takamatsu

โทร. +81-087-873-0517 

(Ogijima Tourism Association)

Ogijima, Takamatsu

โทร. +81-87-873-0001 (Takamatsu 

Ogijima Branch Office)

9.00 - 16.30 น.

เดือนก.ค. - ส.ค เปดใหบริการทุกวัน, 

เดือนก.ย. - มิ.ย. เปดใหเขาชมเพียงวัน

อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ

7

8

ทุงดอกซุยเซ็นบนเกาะโองิจิมะ

ประภาคารแบบตะวันตก ตัวประภาคารสีงาชางนั้นเปนสีของ

หินที่นํามากอสราง ซึ่งทั่วทั้งญี่ปุนมีประภาคารเพียง 2 แหง

เทานั้นที่ไมไดทาสี ดานขางมีอาคารที่สรางจากอิฐซึ่งเปนที่รวม

รวบขอมูลและเรื่องราวของประภาคารแหงนี้ โดยปกติแลว

ภายในประภาคารนั้นไมเปดใหบุคคลภายนอกเขาไปดานใน


	TH1
	TH2

