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บทคัดย่อ 

  

 สารนิพนธ์เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น กรณีศึกษา : 

เมืองโอไดบะ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการท่ีส่งเสริมและพฒันาให้ โอไดบะเป็นเมือง

ท่องเท่ียวและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวเมืองโอไดบะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลต่างๆ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ และวิเคราะห์ภายใต้

ขอบเขตการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมืองโอไดบะ  

 จากการศึกษา โอไดบะ เมืองเกาะเทียมบริเวณอ่าวโตเกียว สร้างข้ึนจากการทบัถมของขยะ 

และดินนบัพนัตนับริเวณอ่าวกรุงโตเกียว เพื่อให้กลายเป็นเกาะเทียมขนาดใหญ่ หรือท่ีรู้จกักนั ใน

นาม เมืองริมน ้ าของกรุงโตเกียว (Tokyo Waterfront City) พบวา่ การเติบโตดา้นการท่องเท่ียว ของ

เมืองโอไดบะ เกิดจากกระบวนการวางแผนและนโยบายขององคก์ารบริหารกรุงโตเกียว ท่ีตอ้งการ

ขยายพื้นท่ีท่องเท่ียวของกรุงโตเกียว และตอ้งการรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและ สภาพแวดลอ้มของ

เมือง ท าให้เกิดเป็นนโยบายเมืองริมน ้ า กล่าวคือ พื้นท่ีท่ีมีบริเวณติดกับแหล่งน ้ า อนัเป็นพื้นท่ี

องคก์ารบริหารกรุงโตเกียวให้ความสนใจในการพฒันาและส่งเสริมให ้เป็นเมืองเศรษฐกิจและการ

ท่องเท่ียวแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ซ่ึงกระบวนการส่งเสริมและ นโยบายต่างๆ ล้วนเป็นปัจจยัท่ี

ส่งเสริมใหเ้มืองโอไดบะเติบโตเป็นแหล่งท่องเท่ียวริมน ้าแห่งใหม่ ของกรุงโตเกียว  

 

 

ค าส าคัญ : เมืองริมน ้า เกาะเทียม  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

โอไดบะ (お台場) คือ เมืองท่ีเป็นเกาะเทียมในจงัหวดัโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น เกิดจากการ ท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนโดยการถมขยะแปรรูปและดินนบัพนัตนัมาทบัถมบริเวณหนา้อ่าวโตเกียว ให้กลายเป็น เกาะ
เทียมขนาดใหญ่ จนกลายเป็นเมืองใหม่  ในนามว่า “โอไดบะ” หรือท่ีรู้จกักนัในนาม "Tokyo Waterfront 
City" ซ่ึงค าวา่ “ไดบะ” แปลวา่ “ป้อมปราการ” ในภาษาญ่ีปุ่น 
 เมืองโอไดบะตั้งอยูท่ี่เขตโคโตะและเขตชินะงะวะ ซ่ึงเป็นเขตปกครองพิเศษกรุงโตเกียว ถูกสร้าง
ข้ึน ในสมยัโชกุนโทกุงะวะ เพื่อป้องกนัเอโดะจากการรุกรานทางทะเล ซ่ึงเป็นการตอบโตน้โยบายการ  ใช้
เรือปืนรบของพลเรือจตัวาเพอร์ร่ี เม่ือ ค.ศ.1853  มีกฎหมายห้ามชาวต่างชาติเขา้มาใน ญ่ีปุ่น โดยมีขอ้ยกเวน้ 
คือ เกาะเดจิมะ จงัหวดันางาซากิในปัจจุบนั ซ่ึงถูกเปิดไวเ้ป็นช่องทางเพื่อการคา้ขาย แลกเปล่ียนสินคา้ แต่ใน
เวลาต่อมามีเรือรบ 4 ล า เขา้เทียบชายฝ่ังจงัหวดัคะนะงะวะ เพื่อเรียกร้องให้ญ่ีปุ่นท า การเปิดประเทศ  ดงันั้น 
เพื่อป้องกนัปราสาทเอโดะจากการถูกยงิจากปืนเรือรบ รัฐบาลญ่ีปุ่นจึง  สร้างป้อมปราการข้ึนเพื่อป้องกนัการ
รุกราน โดยป้อมปราการท่ี 1-3 เสร็จสมบูรณ์  เม่ือประมาณเดือนเมษายน ค.ศ.1854 และไดมี้การอพยพ
ประชาชน ประมาณ 5,000  คน ไปยงัป้อมปราการท่ีถูกสร้างข้ึน ต่อมา  ผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินในขณะนั้นก็
ไดส้ั่งระงบัการ  สร้างป้อมปราการท่ี 4-7 ลงทั้งๆท่ียงัไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยป้อมปราการท่ี 3 และ 6 แสดงใน
ภาพท่ี 1.1 และ 1.2 ตามล าดบั 
 

 
ภาพท่ี 1.1 พื้นท่ีป้อมปราการเมืองโอไดบะท่ี 3 เม่ือแรกเร่ิม 

（ท่ีมา : www.tptc.co.jp） 
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ภาพท่ี 1.2 พื้นท่ีป้อมปราการเมืองโอไดบะท่ี 6 ถูกยกเลิกการก่อสร้าง 

（ท่ีมา : www.tptc.co.jp） 
 

 แต่ในทา้ยท่ีสุดเมืองโอไดบะไม่สามารถตา้นทานกองก าลงัของสหรัฐท่ีมีความแข็งแกร่งกวา่ได ้ จึง
เป็นเหตุใหป้ระเทศญ่ีปุ่นตอ้งลงนามในอนุสัญญาคะนะงะวะ ในวนัท่ี 31 มีนาคม ค.ศ.1854 สัญญาฉบบัน้ี  มี
เน้ือหาใจความให้ประเทศญ่ีปุ่นท าการเปิดเมืองชิโมดะและเมืองฮะโกะดะเตะ เพื่อให้สหรัฐ สามารถเขา้ใช้
เป็นท่าเรือ ซ่ึงจากการรุกรานเมืองโอไดบะไดส้ าเร็จของสหรัฐ ท าให้เมืองโอไดบะ  ถูกปล่อยรกร้างไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์ในดา้นใด 

ในเวลาต่อมาประเทศญ่ีปุ่นไดป้ระสบความส าเร็จจากการเป็นเจา้ภาพจดังาน World Exposition  ท่ี
เมืองสึคุบะ ซ่ึงเป็นงานแสดงถึงความกา้วหนา้ในเชิงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความส าเร็จดงักล่าว ส่งผล
ใหช่้วงปลาย ค.ศ.1980 รัฐบาลญ่ีปุ่นวางแผนท่ีจะพฒันาเมืองโอไดบะให้กลายเป็นเมืองแห่งอนาคต ดว้ยการ
ทุ่มเงิน 1 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐ ท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่นในช่วงนั้นไดเ้ติบโตอยา่งรวดเร็ว 
 ต่อมา ค.ศ.1990  ผูว้า่การจงัหวดัโตเกียว ท่ีช่ือว่า นายชุนิจิ ซุซุกิ ไดล้งทุนและวางแผนพฒันาท่ีจะ 
สร้างเมืองโอไดบะให้เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจและสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของประเทศญ่ีปุ่น อีกทั้งมีการ 
วางแผนท่ีจะสร้างท่ีอยูอ่าศยั โดยวางเป้าหมายท่ีให้มีประชากรประมาณ 1 แสนคน เขา้อยูอ่าศยั โดยเร่ิมมี 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเขา้มาเร่ิมใชชี้วิตในบริเวณน้ี แต่การพฒันาก็ไดเ้กิดการ 
ชะลอตวัลง เน่ืองจากประสบปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่แตกใน ค.ศ .1991 ส่งผลให้เมืองโอไดบะในช่วงนั้นถูก 
ปล่อยรกร้างอีกคร้ัง อีกทั้งท าให้ผูท่ี้เขา้มาลงทุนตอ้งลม้ละลายไปเป็นจ านวนมาก (Odaiba Then and Now 
Visual History, 2557 : ออนไลน์) 

ต่อมาองคก์ารบริการกรุงโตเกียว  มีนโยบายท่ีช่ือวา่ เมืองริมน ้ า กล่าวคือ พื้นท่ีท่ีตั้งอยูใ่กล ้ แหล่งน ้ า 
เช่น อ่าว แม่น ้ า คลอง หรือทะเล อนัเป็นพื้นท่ีส าคญัของน่านน ้ าในกรุงโตเกียว พื้นท่ีใกลแ้หล่งน ้ า  จึงไดรั้บ
การพฒันา ใหเ้ป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจและจุดส าคญัในเก็บสินคา้ของ ระบบขนส่งทางน ้า ซ่ึงเมืองโอไดบะท่ีอยูใ่จ
กลางอ่าวโตเกียวและเป็นท่าเรือสินคา้จึงไดรั้บพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ท าให้นกัลงทุนเร่ิมเขา้มาให้ความสนใจ
และมีบทบาทกบัเมืองโอไดบะอีกคร้ัง นอกจากน้ี บริษทัขนาดใหญ่ไดใ้ห้ความสนใจและเขา้มาลงทุนใน
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เมืองโอไดบะ ท าให้เมืองโอไดบะไดรั้บการพฒันา  อยา่งรวดเร็ว โดยมีการวางแผนอนาคตให้เมืองโอไดบะ
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว สถานบนัเทิง พกัผอ่น และแหล่งเศรษฐกิจ พร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาการเดินทางท่ีไม่
สะดวก และใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการเดินทางเขา้สู่ใจกลางกรุงโตเกียว โดยทางองคก์ารบริการกรุงโตเกียว 
ได้ท าการสร้างสะพานแขวน ท่ีเรียกว่า สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge) เพื่อเช่ือมเมืองโอไดบะ กบั
กรุงโตเกียวใน ค.ศ.1993 เพื่อใหส้ะดวกแก่การเดินทางโดยรถยนตแ์ละรถประจ าทาง อีกทั้ง  ไดท้  าการพฒันา
ผงัเมืองและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเมืองโอไดบะ เพื่อให้ง่ายต่อ  การวางแผนในการพฒันา
เมืองใหท้นัสมยั ท าให้โอไดบะมีพื้นท่ีสีเขียวจ านวนมาก มีลานสาธารณะ ขนาดใหญ่อยูใ่นทุกพื้นท่ี รวมทั้ง
การจราจรท่ีมีการบริหารจดัการเป็นอยา่งดี ทั้งส าหรับพาหนะและคนเดิน ทางเทา้ พร้อมทั้งยา้ยส านกังาน
ใหญ่ของสถานีโทรทศัน์ฟูจิทีวี (Fuji TV) มาอยูท่ี่เมืองโอไดบะใน ค.ศ.1997 อาคารส านกังานใหญ่ของฟูจิ
ทีวนีั้นไดมี้การออกแบบใหมี้ความล ้าสมยั ซ่ึงออกแบบโดยนายเคนโซ ทงัเกะ สถาปนิกระดบัโลกชาวญ่ีปุ่น 
นอกจากน้ี ส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมต่างๆ ก็ไดรั้บการออกแบบตาม แนวคิดเมืองอนาคตสร้างสรรค์
และน าสมยั (Tokyo’s Urban Design, 2557 :  ออนไลน์) โดยสะพายสายรุ้ง สถานีโทรทศัน์ฟูจิ และแผนท่ี
โดยรอบเมืองโอไดบะ แสดงในภาพท่ี 1.3 1.4 และ 1.5 ตามล าดบั 
 

 
ภาพท่ี 1.3 สะพานสายรุ่งท่ีเมืองโอไดบะในยามค ่าคืน 

(ท่ีมา : www.report.iko-yo.net) 
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ภาพท่ี 1.4 ส านกังานใหญ่สถานีโทรทศัน์ฟูจิ Fuji TV 

(ท่ีมา : www.travel.gaijinpot.com) 
 

   
ภาพท่ี 1.5 แผนท่ีโดยรอบของเมืองโอไดบะ 
（ท่ีมา : www.tptc.co.jp ） 

 
 มีการสร้างรถไฟสายยริูคาโมเมะ (Yurikamome) หรือช่ือทางการ คือ โตเกียวรินไคชินโคสึรินไค 
เซน (Tokyo Rinkai Shinkotsu Rinkai-sen) ใน  ค.ศ.1995 เป็นรถไฟฟ้าลอ้ยางอตัโนมติัไร้คนขบั วิ่งบนราง 
รถไฟยกระดบั ควบคุมโดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ให้บริการในเส้นทางสถานีชิมบะชิ  (Shinbashi)  เพื่อเช่ือม
กบัโอไดบะ ยริูคาโมเมะเป็นรถไฟท่ีวิง่ใหบ้ริการรอบเมืองโอไดบะ ซ่ึงค าวา่ "ยริูคาโมเมะ" มาจากช่ือของนก
นางนวลหวัด าในภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นสัตวท์อ้งถ่ินในบริเวณอ่าวโตเกียว โดยรถไฟ สายยูริคาโมเมะ ดงัท่ี
แสดงในภาพท่ี 1.6 จะให้บริการวิ่งผา่นสถานท่ีส าคญัต่างๆ  ในเมืองโอไดบะ เช่น สะพานสายรุ้ง (Rainbow 
Bridge)  สถานีโทรทศัน์ฟูจิ  (Fuji Television)   พิพิธภณัฑ์การเดินเรือ (Museum of Maritime Science)  ชิงชา้
สวรรค์ (Ferris Wheel) ศูนยก์ารประชุมและจดัแสดงนิทรรศการ (Tokyo Big Sight) (Sirikanda KK 
Khaokhem, 2557) ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 1.7 
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ภาพท่ี 1.6 รถไฟสายยริูคาโมเมะ 
(ท่ีมา : www.dreamstime.com) 

 

 
ภาพท่ี 1.7 เส้นทางเดินรถไฟสายยริูคาโมเมะท่ีวิง่รอบเมืองโอไดบะ 

(ท่ีมา : www.th.japantravel.com) 
 

อีกทั้งบริการเดินเรือ  ช่ือวา่  เรือฮิมิโกะ (Himiko)  และรสบสัทางน ้ าในเส้นทาง  ระหวา่งโอไดบะซี
ไซดพ์าร์คกบัท่าเรือฮิโนเดะ  ซ่ึงมีจุดเช่ือมต่อไปยงัเขตอะซะคุสะ นั้นก็เป็นอีกหน่ึงใน  เส้นทางท่ีไดรั้บความ
นิยม(Tokyo Water Bus, 2557 : ออนไลน์)  โดยเส้นทางจุดเดินเรือ, เรือฮิมิโกะในอ่าวโตเกียว  ,ท่าท่ีโอไดบะ 
ซีไซด์พาร์คและท่าเรือท่ีอาซากุสะแสดงในรูปท่ี 1.8, 1.9, 1.10 และ 1.11 ตามล าดบั (Tokyo Water Bus, 
2557 : ออนไลน)์  
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ภาพท่ี 1.8 เส้นทางเดินเรือจุดต่างๆท่ีเช่ือมกบัเมืองโอไดบะ 

(ท่ีมา : https://www.japan-guide) 
 

 
 ภาพท่ี 1. 9 เรือฮิมิโกะเดินทางผา่นอ่าวโตเกียว 

 (ท่ีมา :  www.japan-guide.com) 
 

  
 ภาพท่ี 1.10 เรือฮิมิโกะเทียบท่าท่ีโอไดบะซีไซดพ์าร์ค 

           (ท่ีมา : www.japan-guide.com) 
 

http://www.japan-guide.com)/
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ภาพท่ี 1.11 ท่าเรือท่ีอาซากุสะ 

(ท่ีมา : www.japan-guide.com) 
 

ต่อมาได้มีนโยบายการก้าวเข้าสู่ประเทศแห่งการท่องเท่ียวใน  ค.ศ.2006 ได้ประกาศนโยบาย 
เก่ียวกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยเร่ิมตน้ดว้ยโครงการ Visit Japan ต่อมาไดป้ระกาศนโยบายฟ้ืนฟูเพื่อ 
พฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงท่ีดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเท่ียว  ไดส้ร้างกรมการท่อง 
เท่ียวญ่ีปุ่น (JTA) ข้ึนเป็นพิเศษ โดยภารกิจของกรมการท่องเท่ียวญ่ีปุ่นนั้น คือ การกระตุน้เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน 
และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศต่างๆ เน่ืองจากองค์การบริการกรุงโตเกียว  ต้องการท่ีจะใช้
ทรัพยากรต่างๆ  ของประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยี ประชากร วฒันธรรม เป็นตน้ 
ส่วนหน่ึงเพื่อขยาย พื้นท่ีต่างๆ  ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจและท่องเท่ียว ใน ค.ศ.2009 ไดว้างต าแหน่งของการ
ท่องเท่ียวใหเ้ป็นปัจจยัส าคญัของการเติบโตดา้นเศรษฐกิจ และพยายามขบัเคล่ือน  การพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
ของภูมิภาคต่างๆ (สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโตเกียว, 2557) 
 สถานท่ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัเมืองโอไดบะในภูมิภาคเดียวกนั  คือ  มินะโตะ มิไร นิจูอิจิ (Minato 
Mirai 21) หรือ มินะโตะ มิไร (Minato Mirai) คือ พื้นท่ีริมอ่าวโยโกฮาม่า ซ่ึงมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ท่าเรือ
แห่งอนาคต (Harbor of the Future) ตั้งอยูบ่ริเวณเมืองโยโกฮาม่าฝ่ังตะวนัตก จงัหวดัคะนะงะวะ ศูนยก์ลาง
อุตสาหกรรมส าคญัของเขตกรุงโตเกียว แต่เดิมเป็นพื้นท่ีน้ีส่วนใหญ่  เป็นท่ีตั้งของท่าเรือ  โกดงัรถไฟ  และอู่
ต่อเรือของบริษทั Mitsubishi Heavy Industries ซ่ึงทางผูบ้ริหารเมืองโยโกฮาม่ามีแนวคิด  ท่ีจะพฒันาพื้นท่ี
บริเวณน้ีให้เป็นศูนยก์ลางธุรกิจของเมือง จึงเกิดเป็นโครงการมินะโตะ มิไร นิจูอิจิ  (Minato Mirai 21)    ซ่ึง
ค าวา่ มินะโตะ มิไร นิจูอิจิ มีความหมายวา่ ท่าเรือแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ท  าให้ยา่นน้ี  มีส่ิงก่อสร้าง
ขนาดใหญ่มากมาย เช่น แหล่งช้อปป้ิง โรงแรม ศูนย์ประชุม สวนสนุก บ่อน ้ าพุ ร้อน พิพิธภัณฑ ์
สวนสาธารณะ โดยยา่นมินาโตะมิไร 21 แสดงในภาพท่ี 1.12 
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ภาพท่ี 1.12 ยา่นมินาโตะมิไร 21 เมืองโยโกฮาม่า จงัหวดัคะนะงะวะ  
(ท่ีมา : www.creativemove.com) 

 
ปัจจุบนัเมืองโอไดบะมีการพฒันาให้เป็นเมืองท่องเท่ียวแห่งอนาคตอยา่งต่อเน่ือง มีการคมนาคมท่ี 

สะดวกสบาย ธรรมชาติท่ีสวยงาม มีย่านห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก 
สวนสาธารณะ สถานท่ีเท่ียวทางประวติัศาสตร์ งานเทศกาล สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและกิจกรรม ท่ี
น่าสนใจมากมาย เมืองโอไดบะจึงเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวอีกเมืองหน่ึงของกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น  ท่ี
ไดค้วามนิยมอยา่งมาก ทั้งจากนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

จากความน่าสนใจดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัในดา้นต่างๆ  ท่ีส่งผลต่อ การ
เติบโตดา้นการท่องเท่ียวเมืองโอไดบะ โดยจะศึกษาถึงปัจจยัองคป์ระกอบต่างๆ  ท่ีส่งผลต่อการเติบโต ดา้น
การท่องเท่ียวและการพฒันาเมืองโอไดบะจนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศญ่ีปุ่น และปัจจยั
ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งจากชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีเมืองโอไดบะ โดยสถิติ
นกัท่องเท่ียวใน ค.ศ.2015 แสดงในภาพท่ี 1.13 

 

 
ภาพท่ี 1.13 สถิติเขตการท่องเท่ียวในโตเกียวท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปเยอืน 
ใน ค.ศ.2015 เมืองโอไดบะ อยูใ่นล าดบัท่ี 9 เฉล่ียนกัท่องเท่ียวร้อยละ 30.3 

(ท่ีมา   : Japan Statistics Top destinations in Tokyo for inbound tourists  2015 ) 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย   
 1. เพื่อศึกษากระบวนการท่ีส่งเสริมและพฒันาใหเ้มืองโอไดบะเป็นเมืองท่องเท่ียว 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวของเมืองโอไดบะ ประเทศญ่ีปุ่น  
 
1.3 นิยามศัพท์ 

1.1.1 ปัจจยั  หมายถึง   เหตุอนัเป็นหนทางให้เกิดผลอนัเป็นส่วนส าคญัท่ีคาดการณ์ว่า
   จะส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวเมืองโอไดบะ 

 1.1.2 การเติบโต หมายถึง  การเปล่ียนแปลงท่ีก่อเกิดการพฒันา  
 1.1.3 การพฒันา  หมายถึง   การเปล่ียนแปลงท่ีมีการกระท าใหเ้กิดข้ึนหรือมีการวางแผน 

    ก าหนดทิศทางไวล่้วงหนา้ โดยเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
 1.1.4 โอไดบะ หมายถึง  เมืองท่ีเป็นเกาะเทียมในเขตของกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 
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บทที ่2 
ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาทีเ่กี่ยวข้อง  
  ทฤษฎี เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวโอไดบะนั้น  ผู ้
วขิยัไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมจากหลากหลายแหล่งขอ้มูลท่ีเกียวขอ้งเป็นเอกสารประกอบศึกษา ดงัน้ี 
 2.1.1 ความหมายของการท่องเท่ียว 
  การท่องเท่ียว มีผูใ้ห้วามหมายของค าวา่  “การท่องเท่ียว”  ใน พ.ศ.2506 องคก์ารสหประชาชาติ  ได้
จดัการประชุมวา่ดว้ยการเดินทางและท่องเท่ียวระหวา่งประเทศข้ึนท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี ไดใ้ห้ค  า  จ  ากดั
ความของค าวา่ “การท่องเท่ียว” ไวว้า่คือ “การเดินทางเพื่อความบนัเทิงร่ืนเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วม
ประชุม แต่มิใช่เพือ่การประกอบอาชีพ เป็นหลกัฐานหรือไปพ านกัอยูเ่ป็นการถาวร”  
 ปรีชา แดงโรจน์ (2544 : 29) ไดอ้า้งอิงนิยามของการท่องเท่ียวขององคก์ารสหประชาชาติ ในการ
ประชุมวา่ดว้ยการเดินทางและท่องเท่ียว ณ กรุงโรม เม่ือปีพ.ศ. 2506 ไวว้า่ การท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมท่ี
มีเง่ือนไขเก่ียวขอ้งอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ การเดินทาง จุดหมายปลายทาง และ วตัถุประสงคขอ์งการเดินทาง  
 นิคม จารุมณี (2535 : 1) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การท่องเท่ียว (Tourism) วา่หมายถึง การเดินทางใดๆ 
ท่ีเป็นการเดินทางท่ีอยูใ่นเง่ือนไข 3 ประการ คือ การเดินทางจากสถานท่ีอยูอ่าศยัประจ าไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ 
เป็นการชัว่คราว การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจมิไดถู้กบงัคบั  และเป็นการเดินทางดว้ย 
วตัถุประสงคใ์ดๆก็ตาม แต่มิใช่เดินทางเพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได ้  
 จากค านิยามและความหมายของการท่องเท่ียว (Tourism) ท่ีผูเ้ขียนไดใ้ห้ความหมายไวข้า้งตน้  สรุป
ไดด้งัน้ี  “การท่องเท่ียว”  หมายถึงการเดินทางของมนุษยจ์ากสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ี  หน่ึง
หรือการเดินทางจากถ่ินพ านกัท่ีอาศยัประจ าไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจและ  เป็น
การเดินทางดว้ยเหตุผลของการท่องเท่ียวมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได ้เช่น การเดินทางเพื่อ  ไป
พกัผ่อน การเดินทางเพื่อการศึกษาการเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา  การเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้องหรือ 
เพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปล่ียนวฒันธรรม เป็นตน้ 
 2.1.2 องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว 
 การท่องเท่ียวเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีองคป์ระกอบ  ดงัต่อไปน้ี (สถาบนัวิจยั
วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2540) 
  1) แหล่งท่องเท่ียว  
  แหล่งท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั จดัเป็นอุปทานการท่องเท่ียว ไดจ้ดัหมวดหมู่ของ
แหล่ง ท่องเท่ียว เป็น 4 ประเภท ดงัน้ีคือ  
                - แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Culture Attractions)  
                - แหล่งท่องเท่ียวตามสภาพธรรมชาติ (Scenic Attractions)  
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                - แหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ีใหค้วามบนัเทิง (Entertainment Attractions)                 
                - แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั (Specific Attractions)              
          ในส่วนของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) ไดจ้  าแนกแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภท คือ 
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ โบราณคดี และแหล่งท่องเท่ียวศิลปวฒันธรรม 
ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีใหค้วามบนัเทิงนั้น จดัเป็นส่วนหน่ึงในสถานบริการนกัท่องเท่ียว 
  2) บริการการท่องเท่ียว  
  บริการท่ีรับรองการท่องเท่ียวเป็นอุปทานประเภทหน่ึง ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นจุดหมายปลายทางของ 
นกัท่องเท่ียว แต่เป็นบริการท่ีรองรับความสะดวกสบาย  ความบนัเทิงแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงในบางโอกาส  อาจ
เป็นตวัดึงดูดใจไดเ้ช่นกนั การบริการการท่องเท่ียวท่ีส าคญั  ไดแ้ก่ ท่ีพกั อาหาร แหล่งจ าหน่ายสินคา้ แหล่ง
บนัเทิง แหล่งกิจกรรมและบริการอ่ืนๆ ทั้งน้ี รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น
อ่ืนๆ 
  3) ตลาดการท่องเท่ียว  
  ตลาดการท่องเท่ียว เป็นการแสดงออกของอุปสงค ์(Tourism Demand) ซ่ึงมีความปรารถนา
ในการ  ท่องเท่ียวจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง เพื่อเขา้ร่วมในกิจกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจ และเพื่อกิจกรรม
อ่ืนๆ (ปกติตลาดการท่องเท่ียวจะเนน้ท่ีนกัท่องเท่ียว) ซ่ึงในกระบวนการจดัการไดร้วมถึงการส่งเสริมและ
พฒันา การขายและการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวดว้ย 
 2.1.3 ประเภทของการท่องเท่ียว  
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยแบ่งตามความส าคญัและสภาพแวดลอ้ม ได ้12 ประเภทดงัน้ี 
   1) แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทาง
ธรรมชาติ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน โดยอาจมีเร่ืองราวทางวฒัธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศท่ี
เก่ียวขอ้ง  โดยการจดัการการท่องเท่ียวในแหล่งนั้น จะตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งมี
กิจกรรมท่ี ส่งเสริม ใหเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศนั้นมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ การท่องเท่ียวอยา่ง
มีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
  2)  แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction 
Standard) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของนกัท่องเท่ียว ซ่ึง
มีรูปแบบ ของการท่องเท่ียวท่ีชดัเจนเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึน แหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ี 
สามารถ  เพิ่มเติมไดอี้กมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมยั เม่ือมีการระบุชดัว่ากิจกรรมนั้นๆ 
สามารถให ้ความรู้และดึงดูดนกัท่องเท่ียวได ้ปัจจุบนัมีปรากฏอยูห่ลายๆแห่ง ตวัอยา่งเช่น พิพิธภณัฑ์เฉพาะ
ทาง แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ MICE (Meeting & 
Incentives & Conventions & Exhibitions) เป็นตน้ 
  3) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความ ส าคญั และคุณค่าทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานท่ีหรืออาคารส่ิงก่อสร้างท่ีมี
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อายุ  เก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ เช่นโบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ คู
เมือง ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง พิพิธภณัฑ์ วดั ศาสนสถาน ส่ิงก่อสร้างท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและ
สถาปัตยกรรม 
  4) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการ
ท่องเท่ียว โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวมาเยือน ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ี 
อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติความแปลกตา ของสภาพธรรมชาติสัณฐานท่ีส าคัญทาง
ธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อนัเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลกัษณ์ของท้องถ่ินนั้นๆ สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ (Special Environmental Features) หรือสภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณค่าทางวชิาการก็ได ้
  5) แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ี
มนุษย ์สร้างข้ึน เพื่อการพกัผอ่นและเสริมสร้างสุขภาพให้ความสนุกสนาน ร่ืนรม บนัเทิง และการศึกษาหา
ความรู้ แมไ้ม่มีความส าคญัในแง่ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาศิลปวฒันธรรม แต่มีลกัษณะเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว  ท่ีร่วมสมยั ตวัอยา่งเช่น ย่านบนัเทิงหรือสถานบนัเทิง สวนสัตว ์ สวนสนุกและสวนสาธารณะ
ลกัษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา 
  6) แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural Attraction) หมายถึงแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีคุณค่า
ทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็น มรดกสืบทอดกนัมา 
แหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ี  ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้น การแสดง
ศิลปวฒันธรรม สินคา้พื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผา่ เป็นตน้ ตวัอยา่งของแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ
ประเทศไทย  ในประเภทน้ี  ไดแ้ก่ ตลาดน ้ าด าเนินสะดวก งานแสดงชา้งสุรินทร์ งานร่มบ่อสร้าง ประเพณี
ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ 
  7) แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้ าพุร้อนธรรมชาติ ในการจดัท าเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ 
แหล่งท่อง เท่ียวน ้ าพุร้อนธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพื่อ เป็นกรอบแนวทางในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
ประเภทน ้ าพุร้อน  ธรรมชาติอย่างชดัเจน โดยเนน้ในดา้นการก าหนดมาตรฐานท่ีจ าเป็น ส าหรับการบริการ
ต่างๆ เน่ืองจากการ  ท่องเท่ียวประเภทน้ีจะตอ้งค านึงถึงดา้นความปลอดภยัของ นกัท่องเท่ียวเป็นส าคญัและ
ตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากน ้ าพุร้อนจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทธรรมชาติประเภท หน่ึง ซ่ึงหากไม่มีการก าหนด มาตรฐานท่ีชดัเจนการด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว
ใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้ าพุร้อนธรรมชาติได ้การจดัมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้ าพุร้อน
ธรรมชาติ ยงัมีเป้าหมาย  เพื่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวไดน้ าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวของตน และยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีส าคญัเพื่อประกอบการตดัสินใจ
ของนกัท่องเท่ียว  รวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้ าพุร้อนธรรมชาติของประเทศ
ไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งใน และต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 
  8) แหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาด (Beach Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการ 
ท่องเท่ียวโดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวมาเยือน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
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ความเพลิดเพลิน และนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ และอาจเสริมกิจกรรม  เพื่อการศึกษาหา
ความรู้เขา้ไปดว้ย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนบริเวณชายหาด ไดแ้ก่ การเล่นน ้ า การอาบแดด กีฬาทาง
น ้า การนัง่พกัผอ่น รับประทานอาหาร เป็นตน้ 
  9) แหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตก สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียว โดยมีน ้ าตกเป็น
ทรัพยากร ธรรมชาติท่ี ดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวมาเยอืน มีวตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลิน และนนัทนาการ 
ในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เขา้ไปดว้ย ซ่ึงกิจกรรมการ 
ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในแหล่งน ้ าตก ไดแ้ก่ การวา่ยนา้ การนัง่พกัผอ่น รับประทานอาหาร การเดินส ารวจน ้ าตก 
การล่องแก่งการดูนก และการตกปลา เป็นตน้ 
  10) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทถ ้า หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว 
โดยมีถ ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ความเพลิดเพลิน
และนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ และอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหา  ความรู้เขา้ไปดว้ย 
ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน ในแหล่งท่องเท่ียวประเภทถ ้ า ไดแ้ก่ การให้อาหารสัตว  ์ การเขา้ชม
บรรยากาศและหินงอกหินยอ้ยภายในถ ้า การศึกษาดา้นโบราณคดีของมนุษยย์ุคต่างๆ  ท่ีเคยอาศยั  ในถ ้า การ
นมสัการพระพุทธรูป การปิกนิกและรับประทานอาหาร เป็นตน้ 
  11) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว
ประเภท เกาะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบ ซ่ึงมีจ  านวนตวัช้ีวดั ทั้งหมด 47 ตวัช้ีวดั โดยแต่ละตวัช้ีวดั
มีค่า  คะแนนสูงสุดเท่ากบั 5 คะแนน จึงมีค่าคะแนนรวมทั้งส้ิน 235 คะแนน โดยการให้คะแนนจะให้
ความส าคญั  กบัองคป์ระกอบคุณค่าดา้นการท่องเท่ียว และความเส่ียงต่อการถูกท าลายมากท่ีสุด เน่ืองจาก
เป็นแรงดึงดูดใจ ให้นกัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวชมแหล่ง ท่องเท่ียว ส่วนองคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการมี
ความ  ส าคญัของคะแนนรองลงมาและองคป์ระกอบ ดา้นศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียวมีความส าคญั
ของคะแนนนอ้ยท่ีสุด 
  12) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทแก่ง หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว 
โดยมีแก่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นกัท่อง เท่ียวมาเยือน และมีวตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิด 
เพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเท่ียวหลกั ไดแ้ก่ การล่องแก่ง 
การพายเรือ การพกัแรม และการเดินป่า ซ่ึงอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาธรรมชาติเขา้ไปดว้ย ไดแ้ก่  การดู
นก การส ารวจธรรมชาติ การศึกษาพนัธ์ุพืชต่างๆ เป็นตน้ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555) 
 2.1.4 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียว  
  1) ปัจจยัภายใน  
  สุวร์ีณสัญ ์โสภณศิริ (2554) กล่าวถึงส่วนต่างๆของปัจจยัภายใน ดงัต่อไปน้ี 
  - ทรัพยากรการท่องเท่ียว หมายถึง ส่ิงดึงดูดใจท่ีให้คนเดินทางมาเยือนถ่ินนั้นๆ อนัจะมีส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนเองโดย  ธรรมชาติ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา รวมทั้งเทศกาลและงานประเพณีประจ าปีท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
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แบ่งเป็น3ประเภท คือ แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  แหล่งท่องเท่ียว
ศิลปวฒันธรรม  
  - ความปลอดภยั (Security) ในการตดัสินใจเลือกจุดหมายการเดินทางท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียวจะตอ้งคานึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นประการส าคญั มาตรการรักษาความ 
ปลอดภยัจึงตอ้งมีประสิทธิภาพและทัว่ถึงทุกแหล่งท่องเท่ียว  
  - โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) ประกอบดว้ยส่ิงอานวยความสะดวกหลกั เช่น ถนน 
สะพาน สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร ท่าเรือ ไฟฟ้า น ้ าประปา ระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั เป็นตน้ 
โดยปกติรัฐเป็นผูล้งทุนจดัสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกสบายของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
หรือหากมีการลงทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวประชาชนในทอ้งถ่ินก็เป็นได ้รับประโยชน์อยา่งถาวร  
  - ส่ิงอานวยความสะดวก (Facilities) เป็นสถานท่ีหรือบริการท่ีส่วนใหญ่ เอกชนจะเป็นผู ้
จดัหาไวบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวในรูปแบบการประกอบธุรกิจ แต่ก็มีบริการของรัฐอยูใ่นบางส่วน ดงัน้ี 
   1. การคมนาคม ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศจะตอ้งสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภยัทั้ง  3 ทาง คือ ทางบกมีถนนท่ีพาหนะต่างๆผา่นเขา้ออกไดส้ะดวก หรือมีบริการรถไฟ ทางน ้ ามีท่า
เทียบเรือ ทางอากาศมีสายการบินมาลงมาก 
   2. พิธีการเขา้เมืองและบริการข่าวสารมีการผอ่นคลายระเบียบ พิธีการเขา้เมืองให้
สะดวก รวดเร็ว มีบริการใหข้่าวสาร บริการจองท่ีพกั บริการขนส่งท่ีพกั เป็นตน้ 
   3. ท่ีพกั มีโรงแรมระดบัต่างๆให้เลือก มีอตัราค่าท่ีพกัท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ 
สะอาด และบริการ ตามมาตรฐานสากล 
   4. บริการนาเท่ียว มีบริการนาเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ โดยมคัคุเทศก์ท่ี  มี
ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีอธัยาศยัไมตรี มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  
   5. สินคา้ของท่ีระลึก (Souvenirs) จะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพ ก าหนดราคา 
รวมทั้งการส่งเสริมการใชว้สัดุพื้นบา้น การออกแบบสินคา้ใหมี้เอกลกัษณ์ รวมทั้งการบรรจุห่อท่ีสวยงาม  
   6. การโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (Advertising and Public Relation) เป็น
ปัจจยัส าคญัต่อการขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นกรรมวิธีท่ีท าให้แหล่งท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จกั 
และสนใจของนกัท่องเท่ียวทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ  
   7. ภาพลกัษณ์ (Image) เป็นตวัก าหนดกลุ่มนกัท่องเท่ียว  
  2) ปัจจยัภายนอก 
  สุวร์ีณสัญ ์โสภณศิริ (2554) และวจิิตร ณ ระนอง (2554) กล่าวถึงปัจจยัภายนอก ดงัต่อไปน้ี 
  - สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง  มีส่วนสาคญัในการกาหนดกระแสการเดินทางของ  
นกัท่องเท่ียว สภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่าจะทาให้การเดินทางท่องเท่ียวอ่อนตวัลง โดยเฉพาะการเดินทาง 
ท่องเท่ียวระยะไกล เช่นเดียวกบัความเคล่ือนไหวทางการเมืองในบางประเทศอาจก่อให้เกิดความไม่มัน่คง 
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เป็นผลใหก้ารเดินทางออกนอกประเทศชะลอตวัในระยะเวลานั้น ในทางตรงกนัขา้มการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ
และสภาพความมัน่คงทางการเมืองจะเป็นตวักระตุน้ กระแสทางการเดินทางใหข้ยายตวัอยา่งกวา้งขวาง  
  - ค่านิยมในการท่องเท่ียว  ธุรกิจท่องเท่ียวไดป้รับรูปแบบของการบริการให้มีค่าใช้จ่าย 
เบด็เตล็ดในระบบประหยดั ท าใหผู้ท่ี้รักการเดินทางท่องเท่ียวสามารถจดัรายการไดเ้พื่อการท่องเท่ียวไดดี้ข้ึน 
ความนิยมในการใชเ้วลาวา่งพกัผอ่นดว้ยการเดินทางจะไม่มีวนัตกต ่าลงตราบเท่าท่ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ยงั
สามารถจูงใจให ้ผูค้นใชจ่้ายเงินเหลือใชเ้พื่อการเดินทางท่องเท่ียว  
  - การขยายเส้นทางคมนาคม โลกยุคใหม่ท่ีการคมนาคมขนส่งจะตอ้งรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ ทาให้เกิดระบบเครือข่ายถนน เช่ือมต่อเพื่อการเดินทางดว้ยรถยนต ์ มีความยืดหยุน่สูงกวา่ 
ตารางเดินรถไฟท่ีค่อนขา้งจากดั และยงัมีบริการทางสายการบินมาลงมาก ส่งผลให้การเดินทางท่องเท่ียว 
เป็นไป ดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัและประหยดั  
 ส่วนปัจจยัท่ีมีผลของการตดัสินใจในการท่องเท่ียวของแต่ละคนมีความแตกต่างกนัหลาย อยา่งซ่ึง 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2549) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีทาใหบุ้คคลตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ประกอบดว้ย  
  - เงินหรือค่าใชจ่้าย ซ่ึงเป็นส่ิงแรกท่ีผูเ้ดินทางท่องเท่ียวจะตอ้งคิดทนัที เพราะการ เดินทาง
ท่องเท่ียวไม่วา่ไกลหรือใกลจ้าเป็นจะตอ้งใชเ้งินไม่วา่มากหรือนอ้ย เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายใน ดา้นต่างๆเช่น ค่า
พาหนะ ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าบริการสาหรับส่ิงอานวยความสะดวกและการใชจ่้าย ซ้ือของ เป็นตน้  
  -  เวลา เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัสาหรับผูเ้ดินทาง เพราะแต่ละบุคคลยอ่มอยูใ่นสถานภาพ 
ทางการประกอบ อาชีพท่ีแตกต่างกนั  
  - ความตั้งใจท่ีจะไป ปัจจยัขอ้น้ี  เกิดจากเหตุผลและความรู้สึกนึกคิดส่วนตวัอยา่งแทจ้ริง 
การมีเงินและเวลาคงไม่สามารถกระตุน้ให้เกิดการท่องเท่ียวได ้ ถา้ไม่ตั้งใจท่ีจะไป นกัท่องเท่ียวอาจจะถูก 
กระตุน้ไดจ้ากส่ิงต่างๆ เช่น ความตอ้งการท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว การเก็บรวบรวมขอ้มูลการ ท่องเท่ียว การ
เสริมสร้างทศันคติท่ีดีให้เห็นคุณค่าของการท่องเท่ียว ปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง 
ฤดูกาล ส่ิงอานวยความสะดวก ความปลอดภยั และภาพพจน์ทางการ ท่องเท่ียว เป็นตน้ โดยส่ิงเหล่าน้ีท าให้
ความตั้งใจท่ีเดินทางท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยูต่ลอดเวลา 
 วลัยพร  ร้ิวตระกูลไพบูลย์ (2551)  ได้กล่าวเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อแนวโน้มพฤติกรรม 
นกัท่องเท่ียวในอนาคต ดงัน้ี ระยะเวลาการวางแผนการเดินทางหรือระยะเวลาในการตดัสินใจเดินทาง  
ท่องเท่ียวสั้นลง ลกัษณะการตดัสินใจในการเดินทาง จะเป็นแบบกระชั้นชิด หรือ Lastminuteholiday มาก
ข้ึนเน่ืองจากมีตวัเลือกในการเดินทางเพิ่มข้ึนรวมทั้งลกัษณะการ สารองบริการท่ีสะดวกรวดเร็วข้ึน เพียงแค่
ใชบ้ตัรเครดิตในการจอง และสามารถพิมพเ์อกสาร ยนืยนัการจองไดท้นัที การซ้ือแพค็เกจทวัร์ใน ลกัษณะท่ี
รวมบริการทุกอยา่งไวด้ว้ยกนัจะมี นอ้ยลง แต่จะเป็นการจดัแบบแยกราคามากข้ึน เน่ืองจาก นกัท่องเท่ียว
ตอ้งการอิสระในการเดินทางมากข้ึน อีกทั้งปัจจยัดา้นราคาจะเป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัตน้ๆ ในการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้และบริการนกัท่องเท่ียว  
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 2.1.5 เอกสารเก่ียวกบักลยทุธ์ท่ีญ่ีปุ่นน ามาใชเ้พื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว  
 Japan National Tourism Organization (2557)  ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีไดรั้บความนิยมในหมู่นัก 
ท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็นดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวหรือวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ ถึงแมว้า่จะเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งสึนามิ 
หรือแผน่ดินไหวจนกระทบต่อการท่องเท่ียวของประเทศ แต่ญ่ีปุ่นก็เป็นประเทศหน่ึงท่ีประสบความส าเร็จ 
ในการฟ้ืนฟูดา้นการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูด วฒันธรรม  และเทศกาล 
ระบบคมนาคมภายในประเทศท่ีสะดวกรวดเร็ว  อาหารการกิน ตลอดจนอธัยาศยัไมตรีของชาวญ่ีปุ่น 
 เสน่ห์เหล่าน้ี ลว้นเป็นปัจจยัดึงดูดนกัท่องเท่ียว ท าให้ญ่ีปุ่นไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ืองเร่ือยมา 
จนกระทัง่เกิดเหตุการณ์แผน่ดินไหวและสึนามิข้ึนใน พ.ศ. 2554 ภยัธรรมชาติคร้ังดงักล่าวท าให้นกัท่อง 
เท่ียวลดลงถึงกวา่ร้อยละ 50 แต่ทวา่ภายในเวลาเพียง 1 ปี ญ่ีปุ่นก็ประสบความส าเร็จในการฟ้ืนฟูการท่อง 
เท่ียวอีกคร้ัง โดยไดด้ าเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ทั้งการเร่งสร้างความนิยม ญ่ีปุ่นผา่น
ส่ือ การจดันิทรรศการการท่องเท่ียวญ่ีปุ่นในต่างประเทศ วฒันธรรมอาหาร ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปล่ียน 
ระหวา่งประชาชน จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางไปญ่ีปุ่น  พ.ศ .2552-2556  มีจ  านวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
โดยใน  พ.ศ. 2555 มีนกัท่องเท่ียวจากต่างชาติเดินทางมาญ่ีปุ่นกวา่ 8.37  ลา้นคน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 35 จากปี
ก่อนหนา้) และเพิ่มข้ึนจนมีจ านวนมากกวา่ 10 ลา้นคน เป็นคร้ังแรกใน พ.ศ. 2556  
 อยา่งไรก็ดี เพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติให้ได ้18 ลา้นคน  ใน  พ.ศ.2559 
และ 25  ลา้นคน  ใน  พ.ศ. 2563 ตามท่ีรัฐบาลตั้งไว ้ ญ่ีปุ่นจึงตอ้งเร่งใช้มาตรการกระตุน้การขยายตวัของ 
นกัท่องเท่ียวต่างชาติข้ึนอีก โดยปรับกลยุทธ์การตลาด มุ่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากอาเซียน และอินเดีย เพื่อ
ทดแทนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ.2555 เป็นตน้มา  
จากปัญหาความสัมพนัธ์จีน-ญ่ีปุ่นท่ีย  ่าแยล่ง และหน่ึงในมาตรการกระตุน้ดงักล่าว คือ มาตรการ  ยกเวน้การ
ตรวจลงตราหรือวีซ่าเขา้ประเทศให้กบันกัท่องเท่ียวไทยและมาเลเซียท่ีตอ้งการเดินทางเขา้ญ่ีปุ่น  เพื่อพ  านกั
ระยะสั้นไม่เกิน 15 วนั โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่  วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ท าให้นกัท่องเท่ียวไทยใน  ญ่ีปุ่น
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
 โดยใน  พ.ศ.2556 มีนกัท่องเท่ียวไทยไปญ่ีปุ่น 453,600 คน เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหนา้  ร้อยละ 74 ซ่ึง
เป็นอตัราเพิ่มสูงสุดในบรรดานักท่องเท่ียวต่างชาติทั้งหมด และเป็นจ านวนสูงสุดเป็นประวติัการณ์ 
(โดยเฉพาะภายหลงัญ่ีปุ่นเร่ิมด าเนินมาตรการยกเวน้วซ่ีาใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวไทย เม่ือ 1 กรกฎาคม 2556 อตัรา
การเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวไทยในช่วงคร่ึงหลงัของ  พ.ศ.2556 อยูท่ี่  ร้อยละ 96 จากปีก่อนหนา้) และยงัคง
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในไตรมาสแรกของ พ.ศ.2557 ไดเ้พิ่มข้ึนอีก ร้อยละ 64 จากช่วงเดียวกนั พ.ศ. 2556 
ขณะเดียวกนั เพื่อป้องกนัการใชช่้องโหวจ่ากการยกเวน้วีซ่า เช่น การหลบหนีเขา้เมือง  เพื่อเขา้ไป  ท างาน
อย่างผิดกฎหมาย ปัญหาการคา้มนุษย  ์ ซ่ึงท่ีผ่านมา ก็พบว่ามีนายหน้าท่ีใช้โอกาสจากการยกเลิกวีซ่า 
หลอกลวงคนไทยไปท างานในญ่ีปุ่น  
 ทั้งน้ีจากสถิติในช่วง  พ.ศ.2553-2554 คนไทยท่ีกระท าผิดกฎหมายตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น  มี
จ านวนลดลงทุกปี ทางการญ่ีปุ่นจึงไดเ้พิ่มความเขม้งวดดา้นการตรวจคนเขา้เมือง โดยมีมาตรการ  ตรวจสอบ
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อยา่งละเอียดถ่ีถว้นข้ึน นกัท่องเท่ียวตอ้งมีหนงัสือเดินทางท่ีถูกตอ้ง มีการส ารองเท่ียวบินขากลบั  และตอบ
ค าถามเจา้หนา้ท่ีไดอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัรายละเอียด เช่น กิจกรรมท่ีจะเขา้ไปด าเนินการในญ่ีปุ่น ระยะเวลาใน
การพ านกัท่ีญ่ีปุ่นซ่ึงตอ้งไม่เกิน 15 วนั ตอ้งไม่มีประวติักระท าผิดกฎหมาย เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพติด หรือเคย
ถูกเนรเทศออกจากญ่ีปุ่น รวมถึงการคา้มนุษยห์รือคา้บริการ  
 ขณะเดียวกนั แมจ้ะมีแรงงานต่างชาติบางคนท่ีรอดพน้จากสายตาของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง 
ญ่ีปุ่นได ้ก็ไม่ใช่การรับประกนัวา่แรงงานเหล่านั้นจะสามารถมีชีวิตท่ีสุขสบาย  เน่ืองจากจะตอ้งถูกจ ากดัให้ 
ท างานในสาขากรรมกรก่อสร้างและแรงงานในภาคเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นสาขาท่ีขาดแคลนแรงงานชาวญ่ีปุ่น 
ไดค้่าจา้งท่ีต ่ามาก อีกทั้งยงัตอ้งใชชี้วิตอยา่งหลบๆ ซ่อนๆ ตรงกนัขา้มกบัแรงงานต่างชาติท่ีเขา้มาอยา่งถูก 
กฎหมาย เช่น ในส่วนของประเทศไทยกระทรวงแรงงานไดมี้โครงการท่ีร่วมกบัองคก์รพฒันาแรงงาน  ระดบั
นานาชาติของญ่ีปุ่น (IM Japan) รับสมคัรคดัเลือกและจดัส่งคนไทยไปฝึกงานท่ีญ่ีปุ่นเป็นประจ าทุกปี โดยผู ้
ท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ี  นอกจากจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของแรงงาน ชาวญ่ีปุ่นแลว้ 
ยงัมีหลกัประกนัท่ีมัน่คง และไดรั้บการคุม้ครองดา้นสุขภาพ ดงันั้น ผูท่ี้ตอ้งการเขา้ไปท างานในญ่ีปุ่น ควร
ผา่นกระบวนการท่ีถูกตอ้ง และไม่ลกัลอบเขา้ไป โดยอาศยัช่องโหวจ่ากการยกเลิกวซ่ีาเสียจะดีกวา่  
 กลยทุธ์ท่ีญ่ีปุ่นน ามาใชเ้พื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว  ไดแ้ก่  ขยายตลาดระยะใกลใ้นภูมิภาคเดียวกนั คือ 
ตลาดกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีเดินทางเขา้ไปเท่ียวในญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย  ร้อยละ 7.5 ต่อปี  และ
น าเสนอสินคา้ใหม่ อาทิเช่น คานาซ่าม่า เมืองแห่งศิลปะชั้นสูง ให้กบัตลาดเดิม เพื่อเป็นทางเลือกให้กบั 
ลูกคา้เก่า (Repeater) ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวญ่ีปุ่นซ ้ าและเดินทางท่องเท่ียวอยูเ่ฉพาะเมืองท่องเท่ียวหลกั เช่น 
เขตคนัโต เขตคนัไซ ซ่ึงไดรั้บนกัท่องเท่ียวต่างชาติมากกวา่เขตอ่ืนๆ  ประมาณ 4-5 เท่า  พร้อมอ านวยความ 
สะดวกในการเดินทาง อาทิ ออกวซ่ีาแบบ Multiple – entry ใหส้ าหรับนกัท่องเท่ียว ท่ีตอ้งการไปเท่ียวยงัโอกิ
นาว่า  และยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซาให้กับผูท่ี้เดินทางไปเท่ียว  ในพื้นท่ีภยัพิบติั เพิ่มความรวดเร็วของ
กระบวนการตรวจคนเขา้เมืองท่ีสนามบิน เป็นตน้  และวางแผนเจาะตลาดกลุ่มประชุมสัมมนา เน่ืองจากเป็น
กลุ่มท่ีมีการเติบโตสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภูมิภาคเอเชีย 
 2.1.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่น 
 ณิชารีย ์แกว้สอางค ์(2558) เขียนปริญญานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาผลกระทบจากนโยบาย ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น : กรณีศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวขาเขา้” เพื่อศึกษา  และท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยเฉพาะการสนบัสนุนนกัท่องเท่ียวขาเขา้ ของญ่ีป่น วา่ปัจจุบนัน้ีทางรัฐบาล
มีมาตรการในการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างไรและจาก  นโยบายดงักล่าวส่งผลอย่างไร  ต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศรวมไปถึงทศันคติของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีต่อนกั ท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยอืนญ่ีปุ่น และวเิคราะห์ถึงปัจจยันั้น ผล
การศึกษาพบวา่ ในปัจจุบนัประเทศญ่ีปุ่นมีการ ส่งเสริมนโยบายการฟ้ืนฟูเพื่อพฒันาการท่องเท่ียว  ท่ีเนน้การ
ส่งเสริมให้มีนักท่องเท่ียวจาก ต่างประเทศเข้ามาเยือนญ่ีปุ่นโดยมีการจดัท าแคมเปญ  Visit  Japan  เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม  ศิลปะและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เพื่อดึงดูด  ความ
สนใจจากนกัท่องเท่ียว ต่างชาติ โดยเนน้การประชาสัมพนัธ์ในต่างประเทศ เช่น  การจดันิทรรศการญ่ีปุ่น 
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เป็นตน้  โดยแคมเปญน้ีเป็นการร่วมมือกนัทุกภาคส่วน คือ ภาครัฐ เอกชน  และทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ียงัมี  การ
ด าเนินการในส่วนของรัฐบาลท่ีออกกฎหมายหลกัและแผนการด าเนินการ เพื่อสนบัสนุนในส่วนของการ
พฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวรวมไปถึงการบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อม  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น  การพฒันาระบบขนส่งและการส่งเสริมการใช ้สายการบินตน้ทุนต ่าในการเดินทาง การ
ผอ่นปรนวซ่ีาใหก้บัประเทศในทวปีเอเชีย เป็นตน้ 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น กรณีศึกษา :  
 เมืองโอไดบะ” แบ่งวธีิการด าเนินการวจิยัออกเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 
3.1 แหล่งทีม่าของข้อมูล 
 3.1.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลประวติัความเป็นมาของเมืองโอไดบะ  ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั โดยรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ต และเวบ็ไซตข์องหน่วยงานต่างๆ 
ของประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ี ขอ้มูลนโยบายขยายพื้นท่ีเศรษฐกิจ และท่องเท่ียวของกรุงโตเกียว ขอ้มูลปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการเติบโตด้านการท่องเท่ียวและแผนพฒันาเมือง  ของประเทศญ่ีปุ่น  รวมถึงนโยบายเมือง
ท่องเท่ียวริมน ้ า  ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บทความ สารนิพนธ์ ส่ือออนไลน์ต่างๆ 
รวมถึงเวบ็ไซตข์ององคก์ารบริหารกรุงโตเกียวและ ขอ้มูลท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ต 
  
3.2 วธีิการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากบทความวิจยั เอกสารงานวิชาการ และขอ้มูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งบนอินเทอร์เน็ต โดยศึกษาประวติัความเป็นมา ภูมิศาสตร์ของเมืองโอไดบะและ ปัจจยัท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีประเทศญ่ีปุ่น รวมถึง กระบวนการท่ีองค์การบริหาร กรุงโตเกียวใช้ใน
การพฒันาเมืองและนโยบายเมืองท่องเท่ียวริมน ้ าของกรุงโตเกียว จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ตาม
ขอบเขตของวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว ้โดยใช้แนวคิด และทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง เป็นเคร่ืองมือในการ
วเิคราะห์ เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวเมืองโอไดบะ ประเทศญ่ีปุ่น 
 
3.3 เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทีใ่ช้ในการศึกษา 
 3.3.1 โปรแกรม Microsoft Word for Mac Version 2015  
 3.3.2 อินเทอร์เน็ต 
 3.3.3 แผนท่ีกรุงโตเกียว 
 3.3.4 โปรแกรม PhotoScape  
 3.3.5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
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3.4 วธีิการด าเนินงาน 
 3.4.1 ศึกษาประวติัความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและกระบวนการพฒันาเมืองโอไดบะ 
ประเทศญ่ีปุ่น  
 3.4.2 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวเมืองโอไดบะ ประเทศญ่ีปุ่น 
โดยน าขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น  ฐานขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต บทความทางวชิาการงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 3.4.3 รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตด้านการท่องเท่ียวเมืองโอไดบะ   
ประเทศญ่ีปุ่น 
 3.4.4 วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการพฒันาและการเติบโตดา้นการท่องเท่ียว  เมืองโอ
ไดบะ ประเทศญ่ีปุ่น  
 3.4.5 สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 
 
3.5 แผนการด าเนินงาน 
 ผูศึ้กษาเร่ิมด าเนินงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 จนถึง  เดือนพฤษภาคม พ.ศ .2561 รวม
ระยะเวลาทั้งส้ิน 10 เดือน ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 3.1 แผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

 

ส.ค./ 
60 

 

ก.ย./ 
60 

 

ต.ค./ 
60 

 

พ.ย./ 
60 

 

ธ.ค./ 
60 

 

ม.ค./ 
61 

 

ก.พ./ 
61 

 

มี.ค./ 
61 

 

เม.ย. 
/61 

 

พ.ค. 
/61 

1.ทบทวนวรรณกรรมท่ี 
เก่ียวขอ้ง 

          

2.เก็บรวบรวมขอ้มูล           

3.วเิคราะห์ขอ้มูล           

4.สรุปผลการศึกษา           

5.จดัท าสารนิพนธ์           
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3.6 ขอบเขตของการวจัิย 
 3.6.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวของ 
เมืองโอไดบะ โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบในดา้นต่างๆ ลกัษณะทางภูมิศาตร์ ปัจจยัส่งเสริมดา้นต่างๆ 
รวมถึงนโยบายขององคก์ารบริหารกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีต่อเมืองโอไดบะ อีกทั้ง กระบวนการท่ีใช้
ในการส่งเสริมโอไดบะใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียวของประเทศญ่ีปุ่น 
 3.6.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2561 
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3.7 กรอบแนวคิดการศึกษาและวเิคราะห์ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีกรอบแนวคิดการศึกษาและวเิคราะห์ ดงัแผนผงัการท างานในภาพท่ี 3.1 โดยมี

รายละเอียดดงัภาพแสดงต่อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการศึกษาและวเิคราะห์ 
 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียว
ประเทศญ่ีปุ่น กรณีศึกษา : เมืองโอไดบะ 

ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียว 

สืบคน้ขอ้มูลจาก 
แหล่งขอ้มูลต่างๆ 

ประวติัศาสตร์ 

ความเป็นมาของเมืองโอไดบะ 

สืบคน้จากฐานขอ้มูล 
บนอินเทอร์เน็ตท่ีมีการ 
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

รวบรวมขอ้มูล 

วเิคราะห์ปัจจยั 

กระบวนการและ
นโยบายส่งเสริม  
การท่องเท่ียว 

ปัจจยั 

การเติบโตดา้นการท่องเท่ียว 

พื้นท่ีดิน 

ส่ิงน่าสนใจต่างๆ 

แผนท่ีแนะน า 
สถานท่ีท่องเท่ียว 

จดัท าแผน่พบัการ 
ท่องเท่ียวเมืองโอไดบะ 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  
 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น   กรณีศึกษา  : เมืองโอ
ไดบะ”  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการและนโยบายการพฒันาเมือง ท่ีช่วยส่งเสริมให้โอไดบะ
เป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น รวมถึง ปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ทื่ีท าให้นกัท่องเท่ียว
นิยม เดินทางไปท่องเท่ียวเมืองโอไดบะ ประเทศญ่ีปุ่น  ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บ
ขอ้มูลจาก เว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีปรากฎขอ้มูลขา้งต้นท่ีเช่ือถือได้ ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2561 จ าแนกตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
  1. กระบวนการท่ีส่งเสริมและพฒันาใหโ้อไดบะเป็นเมืองท่องเท่ียว 
 2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวเมืองโอไดบะ ประเทศญ่ีปุ่น  
 
4.1 กระบวนการทีส่่งเสริมและพฒันาให้โอไดบะเป็นเมืองท่องเทีย่ว 
 4.1.1 นโยบายขยายพื้นท่ีเศรษฐกิจและท่องเท่ียวของกรุงโตเกียว 

 กรุงโตเกียว  (東京) หรือ ช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ มหานครโตเกียว (Tokyo Metropolis) เป็นเมือง
หลวงของประเทศญ่ีปุ่น  อนัเป็นศูนยร์วมความทนัสมยัท่ีผสมผสานอยา่งลงตวักบัวฒันธรรม และกล่ินอาย
ของประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น  เม่ือวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมและความทนัสมยัมาบรรจบกนั  ท าให้กรุงโตเกียว
เป็นมหานครท่ีน่าสนใจและแปลกใหม่อยู่เสมอ  นกัท่องเท่ียวจึงนิยมเดินทางมายงั กรุงโตเกียวเพื่อสัมผสั
ประสบการณ์การท่องเท่ียวเมืองท่ีเป่ียมไปดว้ยเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น 
 ระบบการปกครองของกรุงโตเกียวเป็นระบบการปกครองแบบพิเศษ  ซ่ึงมีลกัษณะแบบรวมระบบ  
การปกครองจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั ท าให้เขตอภิมหานครโตเกียวจดัวา่เป็นเขตเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
โดยเม่ือรวมเขตปริมณฑลแลว้ กรุงโตเกียวมีจ านวนประชากรมากกว่า  35 ลา้นคน  ในขณะท่ีประชากรใน 
ประเทศญ่ีปุ่นก าลงัเพิ่มตวัข้ึน นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงักรุงโตเกียวก็เพิ่มข้ึนด้วยเช่นกนั ด้วยเหตุน้ี 
องคก์ารบริหารกรุงโตเกียว จึงไดมี้การริเร่ิมแผนการสร้างและพฒันาเมืองท่องเท่ียวแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว 
เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มของเมือง นอกจากน้ี องค์การ
บริหารกรุงโตเกียว  ประเทศญ่ีปุ่น ตอ้งการกระจายพื้นท่ีเศรษฐกิจและท่องเท่ียวของกรุงโตเกียว จึงเกิด
นโยบายการพฒันาเมืองในบริเวณเขตกรุงโตเกียว ซ่ึงเมืองท่ีรัฐบาลเล็งเห็นศกัยภาพในการ เป็นเมือง
ท่องเท่ียวนั้นจะไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นการท่องเท่ียว อุตสาหกรรม แหล่งความรู้ สถานท่ีท างาน ท่ีอยูอ่าศยั 
และคุณภาพชีวิตประชากร เพื่อท่ีจะเติบโตเป็นเมืองเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวแห่งใหม่ ท่ีมีคุณภาพและ
เอกลกัษณ์ 
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 วสิัยทศัน์ขององคก์ารบริหารกรุงโตเกียวเก่ียวกบัภาพของเมืองหลวงในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี  
  1) มหานครขนาดใหญ่ท่ีสามารถรองรับประชากรและนกัท่องเท่ียวไดจ้  านวนมาก 
  2) เมืองชั้นน าของโลกท่ีเขม้แขง็ดา้นเศรษฐกิจ 
  3) เมืองอารยธรรมแห่งใหม่ของเอเชีย 
  4) เมืองทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ 
  5) เมืองดา้นส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เช่น ภูเขา มหาสมุทร และแม่น ้า  
  6) เมืองท่ีสามารถป้องกนัภยัพิบติัทางธรรมชาติได ้เช่น แผน่ดินไหว   
 ในขณะท่ีกรุงโตเกียวก าลงัเติบโตตามวิสัยทศัน์ขององค์การบริหารกรุงโตเกียว อนัเป็นส่วนหน่ึง 
ของกระบวนการส่งเสริมการท่องเท่ียว องคก์ารบริหารกรุงโตเกียวไดเ้ล็งเห็นถึงศกัยภาพของพื้นท่ี โดยรอบ
ของกรุงโตเกียว ในการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจและมีพลวตัท่ีจะเป็น เมืองท่องเท่ียว
ระดบัโลกได ้จึงไดมี้นโยบายการการขยายและพฒันาพื้นท่ีรอบๆ กรุงโตเกียวให้กลายเป็น เมืองเศรษฐกิจ
และท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มขีดจ ากดัความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี  
 นโยบายแผนการพัฒนาคร้ังน้ี นอกจากจะเป็นการพฒันาเพื่อรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและ 
สภาพแวดล้อมของกรุงโตเกียวแล้ว ยงัเป็นการส่งเสริมเมืองท่องเท่ียวอีกด้วย โดยองค์การบริหาร 
กรุงโตเกียว ไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันาเมืองไวว้า่ ภาพลกัษณ์เมืองท่องเท่ียวแห่งใหม่ของกรุงโตเกียวนั้น 
ตอ้งสร้างความน่าสนใจไม่เพียงแต่ต่อนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเท่านั้นแต่ยงัตอ้งดึงดูดนกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติ
อีกด้วย เพื่อท่ีจะสามารถรักษาสมดุลข้างต้นได้ในระยะยาว ซ่ึงภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองแห่งน้ี รัฐบาล
กรุงโตเกียวด าเนินการพฒันาเมืองโดยมีผลงานของ เควิน ลินช์  (Kevin Lynch) เร่ือง “The Image of the 
City” เป็นแบบอยา่งในการสร้างภาพลกัษณ์ของเมืองท่ีดี กล่าวคือ เป็นแนวคิดการสร้างเมือง โดยใชคุ้ณค่า
ของความงดงามของเมืองท่ีเกิดจากการใช้ธรรมชาติและการสรรสร้างของมนุษย ์ เพื่อป้ันแต่งเมืองแต่ละ
เมืองใหเ้กิดความสวยงามท่ีแตกต่างกนั  
 องค์การบริหารกรุงโตเกียวด าเนินนโยบายน้ีโดยค านึงถึงการใช้พื้นท่ีและทรัพยากรท่ีมีอยู่ของ 
กรุงโตเกียว ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่ือใหเ้ห็นถึงความพยายามท่ีจะน าเสนอส่ิงท่ีดีท่ีสุด จากทรัพยากรท่ี
มีอยูใ่นประเทศ ดว้ยเหตุน้ี องคก์ารบริหารกรุงโตเกียวจึงมีความคิดท่ีจะพฒันาเมืองโอไดบะ เกาะเทียมท่ีถูก
สร้างข้ึนเป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานจากต่างชาติในสมยัก่อน ซ่ึงภายหลงัจากการรุกรานจากต่างชาติ 
เมืองโอไดบะก็ถูกปล่อยใหเ้ป็นพื้นท่ีรกร้างไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ทางดา้นใดเป็นพิเศษ ทั้งน้ี โอไดบะตั้งอยูใ่น
เขตกรุงโตเกียว ทางองคก์ารบริหารกรุงโตเกียว จึงมีความประสงคท่ี์จะใชป้ระโยชน์ จากพื้นท่ี บริเวณนั้นใน
การพฒันาโอไดบะให้เป็นเมืองท่องเท่ียว แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เพื่อกระจาย เศรษฐกิจท่ีขยายตวัอย่าง
รวดเร็วและรองรับจ านวนนกัท่องเท่ียว ท่ีเพิ่มข้ึนของกรุงโตเกียว โดยจดัตั้งเป็น นโยบายการพฒันาเมือง
ริมน ้ า ดว้ยรูปแบบเมืองท่ีมีความน าสมยั สะดวกสบายและใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ พร้อมทั้งวางแนวทางการ
ส่งเสริมโอไดบะใหเ้ป็นเมืองเศรษฐกิจ และท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งใหม่ของกรุงโตเกียวอีกดว้ย  
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 4.1.2 นโยบายเมืองริมน ้าของกรุงโตเกียว (Tokyo Waterfront City)  
 การพฒันาเมืองริมน ้าไดรั้บแรงผลกัดนัมากข้ึนเม่ือองคก์ารบริหารกรุงโตเกียวไดจ้ดัท าการ วางแผน
เมืองใหม่ของกรุงโตเกียว (New City Planning Vision of Tokyo) เพื่อเป็นการยกระดบั ภาพลกัษณ์ของ
กรุงโตเกียวให้เป็นเมืองหลวงแห่งศตวรรษท่ี 21 จึงไดมี้การแบ่งกรุงโตเกียวออกเป็น 5 เขต และก าหนด
นโยบายเพื่อพฒันาภาพลกัษณ์ของเมืองท่ีชดัเจนส าหรับแต่ละเขต รวมถึงเขตของเมืองโอไดบะ  บริเวณอ่าว
โตเกียว ซ่ึงเป็นเขตส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองริมน ้ าและฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม  โดยพื้นท่ีนโยบาย เมืองริมน ้ า 
แสดงในภาพท่ี 4.1 
 การส่งเสริมใหส้ร้างเมืองริมน ้า มีเป้าหมาย 3 ประการ ดงัน้ี     
  1) เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติอยา่งความกลมกลืนกบัธรรมชาติ 
  2) เพื่อการแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศในดา้นต่าง ๆ และอนาคตของประเทศท่ีดีข้ึน 
  3) การกระจายพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวของเมืองของกรุงโตเกียว   
 

 
ภาพท่ี 4.1 พื้นท่ี Tokyo WaterFront City 

(ท่ีมา : http://www.metro.tokyo.jp ) 
 

 กระบวนการส่งเสริมการพฒันาเมืองโอไดบะได้รับความร่วมมีจากสมาคมท่ีเรียกว่า “มะจิสุคุริ 
เคียวงิไค” (Machizukuri Kyougikai) ซ่ึงมีแนวทางการสร้างเมืองท่ีเรียกวา่ “มะจิสุคุริ” (Machizukuri)  คือ 
การพฒันาท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั โดยมีการร่วมมือจากกลุ่มต่าง ๆ ท่ีหลากหลายและ เป็นการพฒันา
คุณภาพชีวติและเสน่ห์ของเมือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างสภาพแวดลอ้มภายใน บริเวณเมืองให้น่าสนใจ 
ซ่ึงสมาคมมะจิสุคุริ เคียวงิไค ไดเ้ขา้ร่วมและส่งเสริมนโยบายเมืองริมน ้ าแห่งใหม่ โดยทางสมาคมมีการจดั
งานประชุมเดือนละคร้ัง กลุ่มท่ีเข้าร่วมการประชุม ประกอบไปด้วย สมาชิกสมาคมมะจิสุคุริ เคียวงิไค 
รวมถึง ผูแ้ทนจากองคก์ารบริหารกรุงโตเกียว บริษทัต่าง ๆ และนกัลงทุน การด าเนินงานของทางสมาคมนั้น
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จะทดลองโดย การปฏิบติัจริงในพื้นท่ีนั้นๆ อีกทั้งมีแบบส ารวจ เพื่อสอบถามขอ้คิดเห็นเก่ียวกบันโยบายการ
พฒันาเมืองต่างๆ โดยให้กลุ่มประชากรท่ี อาศยัอยู่ในพื้นท่ีจริงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายอีกดว้ย 
กระบวนการขา้งตน้นั้น ท าใหเ้ป็นแผน ส่งเสริมการพฒันาท่ีประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากมีการจดัวาง ขั้นตอน
ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ อีกทั้งไดรั้บความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชน ท่ีองคก์ารบริหาร
กรุงโตเกียวและ สมาคมไดมี้การจดัสรรพื้นท่ีพฒันาในส่วนต่างๆ ให้แก่นกัพฒันาท่ีไดท้  าการ  คดัเลือกแลว้ 
ซ่ึงท าการด าเนินงานและลงทุนดา้นต่างๆ จะเป็นไปตามแผนนโยบายและกระบวนการ โดยรวมขององคก์าร
บริหารกรุงโตเกียวและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี สถาปัตยกรรมก็เป็นส่วนหน่ึง ของแผนพฒันาเมือง
โอไดบะ โดยใน ค.ศ.1993 ไดมี้การจดัการแข่งขนัออกแบบสถาปัตยกรรมอาคาร ท่ีเมืองโอไดบะข้ึน มี
สถาปนิกจ านวนมากทั้ งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจการแข่งขันน้ี  ท าให้เกิดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นและน าสมยัตามแผนโนยบายการพฒันาท่ีไดว้างไวใ้ห้  โอไดบะเป็นเมืองเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียวแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว โดยมีการสร้างและพฒันาเมือง โดยมีองคป์ระกอบจากน ้ า พื้นท่ี
สีเขียว และความน าสมยั เป็นหลกั ท าใหอ้าคารและสถาปัตยกรรม ภายในเมืองโอไดบะมีลกัษณะผสมผสาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณพื้นท่ีติดชายฝ่ังทะเล ซ่ึง ผสมผสานองค์ประกอบของเมืองและทะเลในการ
ออกแบบอยา่งลงตวั  นอกจากน้ี ส่วนท่ีเป็นพื้นท่ี ประวติัศาสตร์ของกรุงโตเกียวและซากวตัถุต่างๆ ตั้งแต่ใน
สมยัท่ีเมืองโอไดบะเป็นป้อมปราการ ท่ียงัหลงเหลืออยูน่ั้น ไดรั้บการอนุรักษแ์ละดูแลความปลอดภยัไวใ้น
พื้นท่ีเดิมเป็นอยา่งดี   
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4.2 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเติบโตด้านการท่องเทีย่วเมืองโอไดบะ ประเทศญีปุ่่น  
 ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเท่ียว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมืองหลวง
ขนาดใหญ่อยา่งกรุงโตเกียว ท่ีนอกจากจะมีความทนัสมยัท่ีผสมผสานกบัวฒันธรรมดั้งเดิมของ ญ่ีปุ่น รวมถึง
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในเขตการปกครองพิเศษกรุงโตเกียวอยา่งโอไดบะ เมืองริมน ้ าสมยัใหม่บริเวณ
อ่าวโตเกียวท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมาก ทั้งจากนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น และชาวต่างชาติ โดยปัจจยัท่ีท าให้โอ
ไดบะกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยม มีดงัต่อไปน้ี 
 4.2.1 องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศญ่ีปุ่น (Japan National Tourism Organization) 
 ประเทศญ่ีปุ่นไดด้ าเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและสร้างความนิยมญ่ีปุ่นผา่น 
ปัจจยัต่างๆ เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว วฒันธรรม งานเทศกาล และการ์ตูน ดว้ยกระบวนการเหล่าน้ี ท าให้มี
จ  านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางไปญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  โดยใน  ค.ศ. 2012 มีนกัท่องเท่ียวจากต่างชาติ
เดินทางไปยงัญ่ีปุ่นกวา่ 8.37 ลา้นคน และเพิ่มข้ึนจนมีจ านวนมากกวา่ 10  ลา้นคน เป็นคร้ังแรกใน  ค.ศ. 2013 
ดงัแสดงในภาพท่ี 4.2 

 

 
ภาพท่ี 4.2 จ านวนนกัท่องเท่ียวขาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ค.ศ.2006 - ค.ศ.2016 

(ท่ีมา : www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/) 
 

 องค์ก า ร ส่ ง เส ริมก า รท่ อ ง เ ท่ี ย วของประ เทศ ญ่ี ปุ่ นได้ มี ก า ร จัดท า เ ว็บ ไซต์ ใหม่  คื อ 
www.visitjapan.jp/en/ ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตป์รับปรุงใหม่ท่ีให้ขอ้มูลการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นเป็นภาษาองักฤษ 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงเว็บไซต์น้ี ส่ือถึงประเทศญ่ีปุ่นท่ีมี เอกลกัษณ์
เฉพาะตวัในแบบฉบบัท่ีทนัสมยั ควบคู่ไปกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมดั้งเดิม โดยจุดประสงคห์ลกัของเวบ็ไซต์
น้ี คือ ใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียวและการแสดงให้เห็นถึง วฒันธรรม ประเพณี ความเป็นอยูแ่ละวิถีชีวิตของ 
ชาวญ่ีปุ่นผ่านส่ือออนไลน์ เช่น การแต่งตวัด้วยชุดยูคะตะในช่วงเทศกาลต่างๆ วิธีการขอพรจากศาลเจา้ 
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วิธีการด่ืมชาแบบญ่ีปุ่น โดยน าเสนอส่ิงต่างๆ ผา่นรูปภาพและวีดีโอประกอบค าอธิบายท่ีสามารถเขา้ใจได้
ง่าย 
 การส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวของประเทศญ่ีปุ่นท่ีท าให้เกิดการเติบโตด้านการท่องเท่ียว  อย่าง
รวดเร็ว คือ การขยายตลาดระยะใกลใ้นภูมิภาคเดียวกนั ซ่ึงการขยายตลาดเป็นมาตรการของ  องคก์ารส่งเสริม
การท่องเท่ียวท่ีจดัตั้ งข้ึนภายหลงัจากเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัท่ีประเทศญ่ีปุ่น  กล่าวคือ ตลาดกลุ่มเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงตลาดกลุ่มน้ี  มีการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย  ร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี  โดยองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวมีการน าเสนอการท่องเท่ียวเมืองริมน ้ าของกรุงโตเกียว   อย่าง เมืองโอ
ไดบะ ท่ีเป็นเมืองเกาะริมน ้ าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน   ท่ีมีทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  แหล่งประวติัศาสตร์ 
แหล่งการเรียนรู้ ยา่นการคา้  โรงแรม  กิจกรรม  ทศันียภาพท่ีสวยงามและ มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย  โดย
รูปแบบของเมืองน าเสนอแบบผสมผสานระหว่างธรรมชาติ  ว ัฒนธรรม  ความทันสมัยและความ
สะดวกสบาย  เพื่อเป็นตวัเลือกให้กบักลุ่มตลาดใหม่  อีกทั้งเป็นทางเลือกใหม่ให้ กบักลุ่มลูกคา้เดิมท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นอีกคร้ัง โดยลูกค้ากลุ่มเดิมส่วนใหญ่เลือกท่ีจะเดินทาง ท่องเท่ียวเฉพาะเมือง
ท่องเท่ียวหลกั เช่น  กรุงโตเกียว  เขตคนัโต และจงัหวดัโอซากา้  เขตคนัไซ  ซ่ึงไดรั้บนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
มากกวา่เขตอ่ืนๆ นอกจากน้ี องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศญ่ีปุ่น ไดมี้มาตรการส่งเสริมการเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวใน ประเทศญ่ีปุ่น โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในผลกัดนั
โครงการ ท่ีเรียกวา่ “Visit Japan Campaign” เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว จากต่างประเทศและจากเอเชียให้เดิน
ทางเขา้มา ท่องเท่ียวยงัประเทศญ่ีปุ่นมากข้ึน  
 มาตรการท่ีใชเ้พื่อส่งเสริมการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น แบ่งออกเป็น 5 ประการ ไดแ้ก่  
  1) การผอ่นปรนวซ่ีาเขา้ประเทศ 
  2) ค่าเงินเยนท่ีอ่อนตวั  
  3) การเพิ่มรายการสินคา้ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี 
  4) การเพิ่มสายการบินราคาถูก (LCC) 
  5) การเผยแพร่วฒันธรรมญ่ีปุ่น  
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 4.2.2 สถานท่ีท่องเท่ียว 
  1) สถานีโทรทศัน์ฟูจิ (Fuji TV) 
   อาคารส านกังานใหญ่สถานีโทรทศัน์ฟูจิ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.3 ออกแบบโดยเคนโซ ทงั
เกะ (Kenzo Tange) สถาปนิกระดบัโลกชาวญ่ีปุ่น  ซ่ึงเป็นคนเดียวกบัผูอ้อกแบบ Tokyo Metropolitan 
Government Building, Hiroshima Peace Memorial Museum, Tokyo Dome, Yoyogi National Gymnesium 
เป็นตน้ เป็นสถานท่ีผลิตข่าวและรายการมากมายในญ่ีปุ่น บนสถานีโทรทศัน์ฟูจิแห่งน้ี เปิดให้คนทัว่ไปเขา้
ชมเป็นบางส่วน ซ่ึงสามารถชมวิวแบบพาโนรามาไดท่ี้ชั้น 25 โดยเสียค่าเขา้ชม 500 เยน และภายในอาคาร
จะมีจุดจ าลองสตูดิโอถ่ายภาพส าหรับนกัท่องเท่ียว  
 

 
ภาพท่ี 4.3 อาคารสถานีโทรทศัน์ฟูจิ 

(ท่ีมา : https://www.dplusguide.com) 
 

  2) สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge)  
  สะพานแขวนขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมระหวา่งกรุงโตเกียวกบัเมืองโอไดบะ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.4 
เร่ิมสร้างใน ค.ศ.1987 และเสร็จสมบูรณ์เม่ือ ค.ศ.1993 ซ่ึงสะพานสายรุ้งมีจุดเด่น คือ ตวัเสาขนาดใหญ่ท่ี
รองรับ สะพานสายรุ้งนั้นทาดว้ยสีขาวเพื่อให้กลมกลืนกบัทอ้งฟ้าเหนือกรุงโตเกียว ในตอนกลาง ส่วนเส้น
ลวดท่ีขึงอยูบ่นสะพานมีการติดหลอดไฟจ านวนมากท่ีจะเปล่ียนสีระหวา่งสีแดง ขาว และเขียวในทุกคืน 
โดยอาศยัพลงังานแสงอาทิตยท่ี์เก็บสะสมไวใ้นเวลากลางวนั  นอกจากน้ี  สะพานแห่งน้ี ยงันิยมใช้เป็นฉาก
เพื่อถ่ายท าละครและภาพยนตร์  อีกทั้งเป็นจุดชมพลุไฟในช่วงเทศกาลต่าง  ๆ ถือไดว้่า สะพานแห่งน้ีเป็น
เคร่ืองหมายเชิงสัญลกัษณ์ของเมืองไดบะ  
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ภาพท่ี  4.4 สะพานสายรุ้งท่ีเช่ือมระหวา่งกรุงโตเกียวกบัเมืองโอไดบะ 

(ท่ีมา : https://www.gojapango.com) 
 

   3) เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) 
  เทพีเสรีภาพ สร้างข้ึนใน ค.ศ.1889 บนเกาะซีนิว แม่น ้ าเซน เมืองปารีส  ประเทศฝร่ังเศส 
เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพนัธ์ระหว่างญ่ีปุ่น-ฝร่ังเศส ไดถู้กขนยา้ยมาตั้งท่ีสวนริมทะเลโอไดบะ (Odaiba 
Seaside Park) ในช่วงเดือนเมษายน ค.ศ.1998 ถึง เดือนมกราคม ค.ศ.1999  โดยตั้งอยูใ่นบริเวณสวนซิมโบล 
(Symbol Promenade Park) โดยรูปป้ันเทพีเสรีภาพของจริงท่ีน ามาจากฝร่ังเศสนั้นตั้งอยูท่ี่เมืองโอไดบะ เพียง
แค่หน่ึงปีเท่านั้น ส่วนเทพีเสรีภาพท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนัเป็นเพียงแบบจ าลองท่ีถูกน ามาตั้งอยา่งถาวร ดงัแสดง
ในภาพท่ี 4.5 และ 4.6 
 

 
ภาพท่ี 4.5 เทพีเสรีภาพเมืองโอไดบะ 
(ท่ีมา : http://welcome2tokyo.com) 
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ภาพท่ี 4.6 เทพีเสรีภาพและสะพานสายรุ้งในยามค ่าคืน 

(ท่ีมา : http://welcome2tokyo.com) 
   
  4) สวนไดบะ (Daiba Park) 
  สวนแห่งน้ีท่ีเคยใช้เป็นฐานตั้งปืนใหญ่ท่ีสร้างข้ึนในอ่าวโตเกียว โดยภายในสวนไดบะ มี
ซากวตัถุโบราณต่างๆ ท่ียงัคงหลงเหลืออยูต่ ั้งแต่ตอนท่ีโอไดบะถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ  เช่น  ปืนใหญ่  กระสุน
ปืนใหญ่ ไวใ้หน้กัท่องเท่ียวไดรั้บชมและศึกษาประวติัความเป็นมา อีกทั้งมีพื้นท่ีสีเขียว และให้บรรยากาศท่ี
เงียบสงบร่มเยน็ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.7 
 

 
4.7 สวนไดบะ 

(ท่ีมา : https://commons.wikimedia.org) 
 

  5) สวนโทริทสึชิโอคาเสะ (Toritsu Shiokaze Park) 
  สวนโทริทสึชิโอคาเสะ เช่ือมระหวา่งสวนริมทะเลโอไดบะและสวนฮิกะชิยะชิโอเรียวคุโด 
แห่งน้ี เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถท ากิจกรรมกลางแจง้ไดห้ลากหลาย  เช่น อาบแดด วิ่งจ็อกก้ิง และป่ัน
จกัรยาน และสามารถชมทศันียภาพของท่าเรือโตเกียวไดต้ั้งแต่ฝ่ังใจกลางเมืองไปจนถึง ฝ่ังสนามบินฮาเนดะ 

https://commons.wikimedia.org)/
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  6) สวนอาโอมิมินามิพอร์ต (Aomi Minami Port Park) 
  ลานชมทิวทศัน์ ในบรรยากาศของสวนสไตลญ่ี์ปุ่น ดงัแสดงในภาพท่ี 4.8 แบ่งออกเป็นสอง
บริเวณหลกัๆ ซ่ึงในส่วนของสวนสไตล์ญ่ีปุ่น ประกอบไปดว้ย ระเบียงทางเดิน สวนหินธรรมชาติ และบ่อ
น ้ า ส่วนทางในดา้นริมทะเล มีสนามหญา้ขนาดใหญ่ จุดตกปลา และจุดชมทศันียภาพอนังดงามของท่าเรือ
โตเกียว 
 

 
ภาพท่ี 4.8 บรรยากาศสวนอาโอมิมินามิ 

(ท่ีมา : https://matcha-jp.com) 
 

  7) สวนริมทะเลโอไดบะ (Odaiba Seaside Park) 
   สวนสาธารณะริมทะเลขนาดใหญ่ โดยมีเสน่ห์อยู่ท่ีป่าไมอ้นัเขียวขจีและหาดทรายอนั 
งดงามยาวกวา่ 800 เมตร มีการสร้างชายหาดเทียมข้ึนให้อยู่ในตวัเมืองโดยมีลกัษณะแบบ Urban Resort 
นกัท่องเท่ียวนิยมไปยงัสวนริมทะเลโอไดบะ เพื่อชมทศันียภาพตอนกลางคืนของสะพานสายรุ้งและ  พระ
อาทิตยต์กยามเยน็ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.9 
 

 
ภาพท่ี 4.9 สวนริมทะเลโอไดบะ 
(ท่ีมา : https://matcha-jp.com) 
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  8) พิพิธภณัฑมิ์ไรคงั (Miraikan) 
  มิไรคงั 未来館 แปลว่า สถานท่ีของโลกอนาคต  เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวม 
ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ มีช่ือในภาษาองักฤษวา่  “National Museum of Emerging Science and 
Innovation” สามารถเรียนรู้การ มองและการแยกเสียงของหุ่นยนต ์อีกทั้ง  มีการจดัแสดงหุ่นยนตอ์าสิโม ดงั
แสดงในภาพท่ี 4.10 ของบริษทัฮอนดา้ ซ่ึงเป็นหุ่นยนตท่ี์เป็นท่ีจกัทัว่โลก มีจุดจ าลองลูกโลก ซ่ึงแสดงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก ใชช่ื้อวา่ Geo-Cosmos แสดงในภาพท่ี 4.11 ซ่ึงมีการจดั เตียงนอนให้ลองนอนเพลิดเพลิน
กบับรรยากาศ และชมการจ าลองใชชี้วติ ของนกับินอวกาศเวลาเดินทางออกนอกโลกและห้องท่ีนกับินอาศยั 
หรือ อาหารท่ีทานในระหวา่งปฏิบตัการ 
 

 
ภาพท่ี 4.10 หุ่นยนตอ์าสิโมของบริษทัฮอนดา้ 

(ท่ีมา : https://matcha-jp.com) 
 

 
ภาพท่ี 4.11 จ  าลองลูกโลก Geo-Cosmos 

 (ท่ีมา : https://matcha-jp.com) 
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  9) หา้งสรรพสินคา้เดคกโ์ตเกียวบีช (Deck Tokyo Beach) 
  หา้งสรรพสินคา้ซ่ึงแบ่งเป็นสองโซน  คือ Island Mall  และ Sea Side Mall จุดเด่นของห้างน้ี 
คือ ชั้นบนจะเป็นท่ีตั้งของ Little Hong Kong ซ่ึงจ าลองบรรยากาศเหมือนอยูใ่นประเทศจีน มีร้านคา้และร้าน 
อาหารจีนมากมาย สถานท่ีแห่งน้ีจะมีศูนย์เคร่ืองเล่นท่ีเหมาะกบัเด็กและพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ ง  Madame 
Tussauds หุ่นข้ีผึ้งเสมือนจริงของคนดงัระดบัโลก แสดงในภาพท่ี 4.12 
 

 
ภาพท่ี 4.12 เดคกโ์ตเกียวบีช 

 (ท่ีมา : https://matcha-jp.com)  
 

  10) หา้งสรรพสินคา้ไดเวอร์ซิต้ีโตเกียว (Diver City Tokyo Plaza) 
  ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีจ าหน่ายของแบรนด์เนมช่ือดงัหลายยี่ห้อ แต่ส่ิงท่ีไดรั้บความ
นิยมและดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งมาก คือ หุ่นกนัดั้มขนาดใหญ่  ตั้งอยูบ่ริเวณ โซนความบนัเทิงหน้า
หา้ง ท่ีเรียกวา่ Gundum Front Tokyo ซ่ึงมีการผลดัเปล่ียนหุ่นกนัดั้มรุ่นต่า  ๆ  ตามเวลาท่ีเหมาะสมอีกดว้ย ดงั
แสดงในภาพท่ี 4.13 
  RX-0   Unicorn Gundam ดงัแสดงในภาพท่ี 4.14 กนัดั้มรุ่นล่าสุดท่ีถูกจดัแสดง ท่ีเมืองโอ
ไดบะ กนัดั้มรุ่นน้ี ถูกออกแบบใน ปี  2010 ท าใหมี้ความร่วมสมยัและซบัซอ้นกวา่มากเดิม เป็นกนัดั้มรุ่นใหม่
ท่ีมาแทน กนัดั้มตวัก่อนอยา่งรุ่น  R -  78-2 ดงัแสดงในภาพท่ี 4.13 ท่ีเคยประจ าอยูเ่มืองโอไดบะ มานานตั้งแต่ 
ค.ศ.   2009  ซ่ึงกนัดั้มรุ่น RX-78- 2  มีความสูง   18.28  เมตรและ  น ้ าหนกั   34,926  กิโลกรัม  ไดถู้กสร้างข้ึนและ
น ามาจดัแสดง เป็นคร้ังแรกเน่ือง ในโอกาสครบรอบ  30 ปี การถือก าเนิดของต านานหุ่นรบช่ือดงั 
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ภาพท่ี 4.13 กนัดั้มรุ่น RX-78-2 บริเวณหนา้หา้งไดเวอร์ซิต้ีโตเกียว 

(ท่ีมา : https://www.talonjapan.com)  
 

 
ภาพท่ี 4.14 กนัดั้มรุ่น RX- 0  Unicorn Gundam 

(ท่ีมา : https://press.ikidane-nippon.com) 
  RX- 0   Unicorn Gundam เร่ิมติดตั้งท่ีบริเวณหนา้ห้างสรรพสินคา้ไดเวอร์ซิต้ีโตเกียว ตั้งแต่
วนัท่ี  24 กนัยายน ค.ศ.2017 มีความสูงกว่า   19.7  เมตร  สามารถปรับเปล่ียนโหมดของใบหน้าได้  ทั้งตวั
หุ่นยนต์เรืองแสงได้มากกว่า   50  จุด  เช่น  บริเวณไหล่  สะโพก  หน้าอก  เป็นตน้ จุดเด่นส าคญัของ RX- 0 
Unicorn Gundam คือ ความสามารถในการแปลงร่างจาก “Unicorn Mode” เป็นร่าง “eDoM so tseD” ได ้ตาม
ตน้ฉบบัท่ีปรากฏในหนงัสือการ์ตูน อนิเมชนัและโมเดลของเล่นต่างๆ  
 
 
 
 



36 
 

 
 

  11) อควาซิต้ีโอไดบะ (AQUA CiTY ODAIBA) 
  มีจุดเด่นเป็นอาคารสีพาสเทลแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสร้างข้ึนภายใตรู้ปแบบ เมืองแห่ง
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นแหล่งรวมร้านคา้ของเล่นยอดนิยมของญ่ีปุ่น  เช่น Disney Store, Comme Ca Ism 
หรือ ร้านจ าหน่ายสินคา้ การ์ตูน Jump และร้าน Snoopy ทางดา้นบนเป็นแหล่งรวมร้านราเม็งช่ือดงั ท่ีเรียกวา่ 
Ramen Kokugikan ท่ีรวมราเมง็จากทัว่ญ่ีปุ่น และมีศาลเจา้ขนาดเล็กท่ีดาดฟ้าของตึกไวใ้ห้ขอพร เส่ียงเซียมซี  
โดยอาคารอวาซิต้ีโอไดบะแสดงในภาพท่ี 4.15 
 

 
ภาพท่ี 4.15 อควาซิต้ีโอไดบะและอาคารฟูจิทีวี 

(ท่ีมา : https://matcha-jp.com) 
  
  12) ยา่นการคา้วนีสัฟอร์ต (Venus Fort) 
  ยา่นการคา้แห่งน้ี  ให้บรรยากาศเหมือนประเทศยุโรป บริเวณภายในยา่นการคา้และร้านคา้ 
จะเลียนแบบสถาปัตยกรรมยุค Renaissance ของศตวรรษท่ี 18 ขา้งบนเพดานมีการออกแบบเป็น ทอ้งฟ้า
จ าลองซ่ึงใหบ้รรยากาศเหมือนเดินอยูด่า้นนอกอาคาร นกัท่องเท่ียวนิยมถ่ายภาพบริเวณรูปป้ัน ท่ีจ  าลองแบบ
จากประเทศอิตาลี นอกจากน้ี ยงัมีร้านอาหารอิตาเลียนและ คาเฟ่ตลอดสองขา้งทางเดิน ภายในยา่นแห่งน้ียงั
มีโบสถจ์  าลอง เอาไวเ้พื่อจดังานแต่งงาน และยงัคาสิโน  ท่ีตั้งอยูใ่นชั้นล่างอีกดว้ย  ในช่วงเทศกาลคริสมาสต ์
จะมีการประดบัไฟทัว่บริเวณยา่นน้ี โดยวีนสัฟอร์ตและสถาปัตยกรรมยุค Renaissance ภายในบริเวณยา่นน้ี 
แสดงในภาพท่ี 4.16 และ 4.17 ตามล าดบั 
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ภาพท่ี 4.16 วนีสัฟอร์ต 

(ท่ีมา : https://matcha-jp.com) 
 

 
ภาพท่ี 4.17 บริเวณภายในวนีสัฟอร์ต 

(ท่ีมา : https://matcha-jp.com) 
 
  13) ศูนยร์วมการคา้พาเลตทาวน์ (Palatte Town) 
  พาเลตทาวน์ใชก้ารออกแบบในแนวคลาสสิคแบบยุโรป  ภายในบริเวณพาเลตทาวน์ มีตวั
หา้งท่ีช่ือวา่ หา้งเลเชอร์แลนด ์(Leisureland) ซ่ึงจุดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งน้ี คือ  เป็นสถานบนัเทิง แบบ
ครบวงจร มีตั้งแต่ ลานโบวล่ิ์ง สวนสนุก คาราโอเกะ นอกจากน้ี ภายในบริเวณพาเลตทท์าวน์ ยงัมีอาคารเม
กะเวบ็(Mega Web) ท่ีเป็นพื้นท่ีจดัแสดงเก่ียวกบัรถยนตร์ของค่ายโตโยตา้ ซ่ึงจดัแสดง รถยนต์รุ่นต่างๆ 
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ส่วนบรรยากาศภายในตวัอาคาร ออกแบบในสไตล์คลาสสิคและโบราณ โดยเม
กะเว็บประกอบไปด้วย 4 ส่วนกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของของย่านเลททาวน์ ได้แก่ พื้นท่ีจดัแสดง
รถยนตร์และนิทรรศการ (Toyota City Showcase) สนามขบัรถขนาดเล็ก(Ride Studio) พิพิธภณัฑ์รถเก่า 
(History Garage) และสนามทดลองขบัรถแข่งและ รถยนตร์จริง (Ride One)  อีกทั้ง มีมุมจดัแสดงผลงานนกั
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ประดิษฐข์องโตโยตา้ท่ีไม่ใช่แค่เร่ืองท่ีเก่ียวกบั นวตักรรมเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัเป็นของใชจ้ากไอเดีย
สร้างสรรคต่์างๆ โดยจดัแสดงในบริเวณ ท่ีเรียกวา่ Universal Design Collection Wall  โดยบริเวณหนา้พา
เลตทาวน์ เมกา้เวบ็ และพิพิธภณัฑร์ถเก่า แสดงในภาพท่ี 4.18, 4.19 และ 4.20 ตามล าดบั 
 

 
ภาพท่ี 4.18 พาเลตทาวน์ 

(ท่ีมา : https://matcha-jp.com)  
 

 
ภาพท่ี 4.19 เมกา้เวบ็โตโยตา้            ภาพท่ี 4.20 พิพิธภณัฑร์ถเก่า 

    (ภาพท่ี 4.19 และ 4.20 ท่ีมา : http://www.megaweb.gr.jp) 
 
  14) ทริกอาร์ตมิวเซียม (Trick Art Museum) 
  พิพิธภณัฑอ์นัมีเอกลกัษณ์แห่งน้ี เตม็ไปดว้ยภาพสามมิติท่ีแปลกใหม่และกิจกรรม ท่ีรับรอง
วา่ผูท่ี้มาเยอืนพิพิธภณัฑจ์ะกลบัไปพร้อมภาพถ่ายและความทรงจ าอนัแสนประทบัใจ  
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  15) จอยโพลิส (Joypolis) 
  สวนสนุกแนวธีมปาร์คในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น  เป็นเครือบริษทัเกมขนาดใหญ่ ท่ี
นอกจากจะมีธุรกิจเกมเซนเตอร์ทัว่ญ่ีปุ่นแลว้ จอยโพลิสยงัอยูใ่นเครือของเซกา้    )aDeS  ( บริษทัผลิตวิดีโอเกม 
ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์สัญชาติญ่ีปุ่นอีกดว้ย ดงัแสดงในภาพท่ี 4.21 
 

 
ภาพท่ี 4.21 ตวัอยา่งเกมส์และกิจกรรมท่ีชั้น 3 ของจอยโพลิส 

(ท่ีมา : http://tokyo-joypolis.com) 
 
  16) หอสังเกตการณ์อาคารเทเลคอมเซ็นเตอร์ (Telecom Center Observatory) 
  หอสังเกตการณ์อาคารเทเลคอมเซ็นเตอร์ คือ จุดชมทิวทศัน์ของเมืองโอไดบะ โดยเป็น
อาคารท่ีสร้างข้ึนเป็นศูนยข์อ้มูล ท่ีชั้นบนสุดของอาคารเป็นจุดชมวิวท่ีเปิดให้คนทัว่ไปเขา้ชม ท่ีนอกจากจะ
สามารถมองเห็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัต่างๆของกรุงโตเกียว เช่น โตเกียวทาวเวอร์ สะพานสายรุ้ง โตเกียว
สกายทรี และท่าเรือคอนเทนเนอร์ไดแ้ลว้ ในวนัท่ีอากาศแจ่มใสยงั สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอี้กดว้ย  
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  17) ศูนยนิ์ทรรศการนานาชาติ (Tokyo Big Sight) 
  ศูนยนิ์ทรรศการนานาชาติ หรือช่ืออย่างเป็นทางการว่า  Tokyo International Exhibition 
Center ศูนยป์ระชุมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น มีพื้นท่ีประมาณ  231,000  ตารางเมตร  มีความโดดเด่นดา้น 
การออกแบบด้วยกระจกสูงตระหง่าน  การประดับตกแต่งด้วยรูปทรงเลขาคณิต  ในส่วนตวัหอประชุม 
ออกแบบให้มีลกัษณะเหมือนพีระมิด  4  อนั  ในทิศทางกลบัหวั ดงัแสดงในภาพท่ี 4.22  ท าให้เป็นท่ีสะดุดตา 
และได้รับความสนใจอย่างมากจากผูท่ี้เดินทางมายงั  Tokyo Big Sight แห่งน้ี  จนนับว่าเป็นหน่ึงใน 
สถาปัตยกรรมท่ีเอกลกัษณ์และโดดเด่นอีกแห่งหน่ึงของกรุงโตเกียว  อีกทั้งมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ท าให้มีงานมา
จดัแสดงตลอดปี เช่น  งานการ์ตูน อนิเมชัน่ เกมส์โชว ์ ของตกแต่งหรืองานดีไซน์ต่างๆ นอกจากน้ี  ศูนย์
ประชุมแห่งน้ีเต็มไปด้วยผลงานศิลปะมากมาย  ทั้งภายในและภายนอกตวัอาคาร  งานศิลปะท่ีไดรั้บความ
สนใจอยา่งมาก  คือ  Saw,Sawing ดงัแสดงในภาพท่ี 4.22 ท่ีอยูบ่ริเวณดา้น หนา้ศูนยป์ระชุม  เป็นเล่ือยใหญ่สี
แดงขนาดใหญ่ก าลงัตดัโลกออกจากกนัตั้งแสดงอยู ่ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นกล่าววา่เป็น สัญลกัษณ์ของคนท างาน   
 

 
ภาพท่ี 4.22 Tokyo Big Sight และ Saw,Sawing 

(ท่ีมา : https://www.axscom.co.jp)  
 

  18) โอเอะโดะ ออนเซ็น โมโนงะตะริ (Ooedo-Onsen-Monogatari) 
  ออนเซ็นชั้นน าในญ่ีปุ่นท่ีสามารถเพลิดเพลินกบับรรยากาศเมืองเก่า  โดยจ าลอง บรรยากาศ
แบบยอ้นยุคให้เหมือนกบัในสมยัเอโดะ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.23 ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งช่วง ค.ศ.1603-1868 เปิด
บริการเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม ค.ศ.2003 ท่ีโอเอะโดะออนเซ็น  มีชุดยูกาตะหลากหลายแบบให้บริการ และ
สามารถแช่เทา้ หรือในภาษาญ่ีปุ่น  เรียกวา่ อาชิยุ (Ashiyu) ดา้นนอกไดอี้กดว้ย ดงัแสดงในภาพท่ี 4.24 เป็น
หน่ึงในสถานท่ีแช่น ้าพุร้อน ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีสุดในโตเกียว ซ่ึงน ้าพุร้อนท่ีโอเอโดะออนเซ็น มาจากการเจาะอ่าว
โตเกียวลึกลงไป 1,400 เมตร เพื่อน าแร่ธรรมชาติจากใตดิ้นข้ึนมา โดยแต่ละอ่างจะออกแบบตามสถานท่ี
ส าคญั 35 แห่ง ของโทไกโดะซ่ึงเป็นเส้นทางการเดินทาง จากโตเกียวไปเกียวโตในอดีต  
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ภาพท่ี 4.23 การแช่เทา้ในบ่อน ้าพุร้อน หรือ อาชิย ุท่ีโอเอะโดะออนเซ็น 

(ท่ีมา : http://daiba.ooedoonsen.jp/en/) 
 
 

 
ภาพท่ี 4.24 บรรยากาศยอ้นยุคจ าลองสมยัเอโดะท่ีโอเอะโดะออนเซ็น 

(ท่ีมา : http://daiba.ooedoonsen.jp/en/) 
 

  19) พิพิธภณัฑท์่าเรือโตเกียว (Tokyo Port Museum) 
  พิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เก่ียวกับประวติัท่าเรือของอ่าวโตเกียวและแผนการการพัฒนา 
เน่ืองจากตั้งอยูบ่นตึกระฟ้า ท่ีมีความสูง 20 ชั้น จึงท าให้สามารถชมทศันียภาพของอ่าวโตเกียว และเขตเมือง
หลวงโตเกียวในส่วน  บริเวณท่ีติดทะเลไดจ้ากดา้นบนไดอ้ย่างชดัเจน  นอกเหนือจากเรือบรรทุกตูค้อนเทน
เนอร์ขนาดใหญ่  บริเวณชายฝ่ังแลว้  ยงัสามารถชมทิวทศัน์อนักวา้งขวาง 360 องศาของโอไดบะในปัจจุบนั
ไดเ้หมือนกบัท่ี Tokyo Sky Tree  
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  20) ชิงชา้สวรรคโ์อไดบะ (Odaiba Ferris Wheel) 
  ชิงชา้สวรรคโ์อไดบะ หรือ ชิงชา้สวรรค์ใหญ่  大観覧車  (Daikanransha ) มีขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง  100 เมตร สูงจากพื้น 115 เมตร  ในหน่ึงรอบใชร้ะยะเวลาประมาณ 15 นาที จากบนชิงชา้
สวรรค์นอกจากจะสามารถเห็นทิวทศัน์ของเมืองโอไดบะจากมุมสูงได้อย่างทัว่ถึงแลว้  ยงั สามารถชม
ทิวทศัน์แหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือในกรุงโตเกียวไดห้ลายแห่ง ไม่วา่จะเป็นโตเกียวทาวเวอร์ โตเกียวสกายทรี 
โตเกียวเกตบริดจแ์ละสะพานสายรุ้ง นอกจากน้ี  ชิงชา้สวรรคโ์อไดบะ เคยติดอนัดบัหน่ึงในสิบชิงชา้สวรรค์
ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ดงัแสดงในภาพท่ี 4.25 
 

 
ภาพท่ี 4.25 ชิงชา้สวรรคโ์อไดบะ เมืองโอไดบะและภูเขาไฟฟูจิ 

(ท่ีมา : Shigeki Kawakita Photo ) 
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 4.2.3 งานเทศกาลและกิจกรรมต่างๆ 
  1) งานเทศกาลดอกไมไ้ฟ (iSaSaH) 
  งานเทศกาลดอกไมไ้ฟ  หรือในภาษาญ่ีปุ่นเรียกว่า ฮานาบิ จดัข้ึนช่วงฤดูร้อน ของประเทศ
ญ่ีปุ่น ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ซ่ึงเมืองในเขตกรุงโตเกียวท่ีมกัจดังาน เทศกาลดอกไมไ้ฟแบบ
ยิ่งใหญ่ ไดแ้ก่ เมืองโยโกฮาม่า ริมแม่น ้ าสุมิดะ และเมืองโอไดบะ โดยเทศกาลดอกไมไ้ฟท่ีเมืองโอไดบะจะ
จดัท่ีบริเวณสะพานสายรุ้งและสวนริมทะเลโอไดบะ มีช่ือเรียกวา่ งานเทศกาลดอกไมไ้ฟอ่าวโตเกียว (Tokyo 
Bay Hanabi) ดงัแสดงในภาพท่ี 4.26 การจุดดอกไมไ้ฟของงานน้ี ใชด้อกไมไ้ฟมากกวา่ 12,000 นดั โดย
ไดรั้บการสนบัสนุนจากบริษทัขนาดใหญ่ดา้นการผลิตดอกไมไ้ฟ อย่างบริษทัโฮโซะยะ (Hosoya) และ
บริษทัมารุทะมะยะ (Marutamaya) ซ่ึงการจุดดอกไมไ้ฟนั้น จะท าการจุดบนเรือ ท่ีแล่นอยูก่ลางทะเลมุ่งไป
ทางเหนือของสะพานสายรุ้ง ดงัแสดงในภาพท่ี 4.26 งานเทศกาลดอกไมไ้ฟอ่าวโตเกียวมกัจดัข้ึนใน วนัเสาร์
ท่ีสองของเดือนสิงหาคม ชาวญ่ีปุ่นนิยมใส่ชุดยคูาตะสีสันสดใสมาเขา้ร่วมงานเทศกาล โดยภายในบริเวณ
งานมกัจะมีอาหาร ขนมทอ้งถ่ิน และกิจกรรมต่างๆ ใหร่้วมสนุก  
 

 
ภาพท่ี 4.26 เทศกาลดอกไมไ้ฟอ่าวโตเกียวและสะพานสายรุ้ง 

(ท่ีมา : https://heritager.com)  
 

  2) งานเทศกาลทะนะบะตะ (Tanabata) 
  เมืองโอไดบะมีการจดังานเทศกาลทะนะบะตะท่ีโอเอะโดะออนเซ็น ซ่ึงเทศกาลทะนะบะ
ตะ เป็น 1 ใน 5 งานเทศกาลส าคญัของญ่ีปุ่น ท่ีจดัข้ึนทัว่ประเทศ ปีละคร้ังในทุกวนัท่ี 7 เดือนกรกฎาคม 
เทศกาลน้ีมีตน้ก าเนิดมาจากต านานความรักของ เทพผูค้รองสวรรคโ์อริฮิเมะและ ชายเล้ียงววั นามวา่ ฮิโกโบ
ชิ ทั้งคู่ถูกลงโทษใหใ้กลชิ้ดไดก้นัแค่เฉพาะวนัท่ีทางชา้งเผือกปรากฏ อยา่งเด่นชดับนทอ้งฟ้า ซ่ึงก็คือวนัท่ี 7 
เดือนกรกฎาคมของทุกปี จากต านานท่ีเล่าขานกันมาน้ีท าให้ชาวญ่ีปุ่น เช่ือว่าหากเขียนใบขอพรลงใน
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กระดาษแผน่ยาวแลว้แขวน ไวก้บัใบไผภ่ายในวนัท่ี 7 เดือน 7 พรขอ้นั้นจะสมหวงัดัง่เร่ืองราวของโอริฮิเมะ
และฮิโกโบชิ คู่รักท่ีจะไดใ้กลชิ้ดกนัดัง่ใจหวงั ในวนัทะนะบะตะ ซ่ึงธรรมเนียมการแขวนกระดาษยาวไวก้บั
ใบไผน่ั้น มีความหมายแฝงซ่อนอยู่ คือ ความยาวและเหยียดตรงข้ึนฟ้าของไมไ้ผ่จะเป็นทางส าหรับเทพเจา้
ใหม้า ปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายไปจากมนุษย ์นบัวา่เป็นประเพณีดั้งเดิมของญ่ีปุ่น แสดงในภาพท่ี 4.27 
 

 
ภาพท่ี 4.27 ธรรมเนียมงานเทศกาลทะนะบะตะ 

(ท่ีมา : https://www.dreamstime.com)  
 

  3) งานเทศกาลฤดูหนาว 
  เม่ือเข้าใกล้งานเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่  เมืองโอไดบะจะเต็มไปด้วยแสงสีจาก 
หลอดไฟท่ีประดบัอยูท่ ัว่ทุกพื้นท่ี ทั้งบริเวณตวัเมืองและริมชายหาด ท าให้ทัว่ทั้งเมืองโอไดบะดูมี ชีวิตชีวา
เป็นอยา่งมากในช่วงน้ี ดงัแสดงในภาพท่ี 4.28 
 

 
ภาพท่ี 4.28 บรรยากาศเมืองโอไดบะช่วงเทศกาลฤดูหนาว 

(ท่ีมา : https://inforvc.com)  
 



45 
 

 
 

 
  4) โอไดบะอิลลูมิเนชนั (Odaiba Illumination) 
  งานไฟประดบัรอบเมืองโอไดบะ เช่น Venus Fort Projection Mapping & Illumination 
บริเวณของวีนสัฟอร์ตท่ีออกแบบให้คลา้ยเมืองในยุโรปยุคกลาง  มีการจดัแสดงโลกแห่งแสงเงา ท่ีเกิดจาก
การออกแบบเฉดสีอนันุ่มนวลของโคมไฟประดบั แสดงเร่ืองเล่าต่างๆ ดว้ยแสงจาก โปรเจ็คชนัแมปป้ิง ดวง
ไฟ เกล็ดหิมะและกระจกสี จนกลายเป็นโลกแห่งแสงและเงาอนังดงาม  
โดย งานโอไดบะอิลลูมิเนชนัท่ีวนีสัฟอร์ตและงานโอไดบะอิลลูมิเนชนัท่ีสถานีโทรทศัน์ฟูจิ แสดงในภาพท่ี 
4.29 และ ภาพท่ี 4.30 ตามล าดบั 
 

 
ภาพท่ี 4.29 งานโอไดบะอิลลูมิเนชนัท่ีวีนสัฟอร์ต ปี 2017 

(ท่ีมา : http://anngle.org/th)  
 

 
ภาพท่ี 4.30 งานโอไดบะอิลลูมิเนชนัท่ีสถานีโทรทศัน์ฟูจิ 

(ท่ีมา : http://anngle.org/th) 
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  5) โอไดบะออคโทเบอร์เฟส (Odaiba OKtoberfest) 
  เทศกาลเบีย ร์ เยอรมันท่ี ถูกจัด ข้ึนท่ีโอไดบะในช่วงปลายเดือนกันยายน บริเวณ 
สวนสาธารณะซิมโบลพรอเมอนาด เป็นงานเทศกาลเบียร์ท่ีส่งตรงจากแหล่งผลิตและอาหารเยอรมนั เช่น ไส้
กรอกเยอรมนั ขาหมูเยอรมนั อีกทั้งมีการแสดงดนตรีเยอรมนัใหรั้บชมอีกดว้ย 
  6) กิจกรรมป่ันจกัรยานชมโอไดบะ 
  กิจกรรมท่ีป่ันจักรยานรอบโอไดบะพร้อมไกด์น าเท่ียว เปิดประสบการณ์ท่ีน่าสนใจ 
รูปแบบใหม่ของการท่องเท่ียว โดยจะป่ันจกัรยามไปยงัสถานท่ีต่างๆ เพื่อชมทศันียภาพท่ีสวยงาม ของเมือง
โอไดบะ พร้อมไกดน์ าทางและกิจกรรมร่วมถ่ายภาพท่ีระลึกกบัสถานท่ีท่ีแวะเยีย่มชม 
  7) ล่องเรือส าราญบริเวณอ่าวโตเกียว (Yakatabune) 
  กิจกรรมล่องเรือส าราญแบบญ่ีปุ่น พร้อมกบัรับประทานอาหารทะเลและอาหารญ่ีปุ่นแท ้ๆ 
เท่ียวชมทศันียภาพอนัสวยงามของสะพานสายรุ้งท่ีเมืองโอไดบะไปจนถึงโตเกียวสกายทรี  ภายในเรือมีส่ิง
อ านวยความสะดวกครบครัน เช่น หอ้งน ้า (สไตลต์ะวนัตก) เคร่ืองปรับอากาศในฤดูร้อน เคร่ืองท าความร้อน
ในฤดูหนาวและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น โดยภาพเรือส าราญ กิจกรรมและแผนท่ี
เส้นทางเรือ แสดงในภาพท่ี 4.31 4.32 และ4.33 ตามล าดบั 
 

 
ภาพท่ี 4.31 เรือส าราญ 

 

 
ภาพท่ี 4.32 กิจกรรมร่วมสนุกระหวา่งล่องเรือ 

(ภาพท่ี 4.31, 4.32 ท่ีมา : http://yakatabune-tokyo.com) 
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ภาพท่ี 4.33 แผนท่ีเส้นทางเดินเรือส าราญ 

(ท่ีมา : http://yakatabune-tokyo.com) 
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 4.2.4 การคมนาคม 
 การเดินทางจากกรุงโตเกียวไปยงัเมืองโอไดบะนั้นสามารถท าไดห้ลายวธีิ ตั้งแต่การใชบ้ริการรถไฟ 
รถโดยสาร เรือ รถยนตร์ส่วนตวัและเดินเทา้  
  1) รถไฟ 
  รถไฟสายยริูคะโมเมะ (Yurikamome Line) รถไฟยกระดบัอตัโนมติัไร้คนขบั ท่ีมีเส้นทาง
เช่ือมต่อระหวา่งสถานีชิมบาชิ (Shinbashi) ในเส้นทางยะมะโนะเตะ (Yamanote Line) กบัสถานท่ีท่องเท่ียว
ทั้งหมดของโอไดบะและสถานีรถไฟใตดิ้นโทโยสุ ในเส้นทางสานยุรากุโช  (Yurakucho Subway Line) 
แสดงในภาพท่ี 4.34 รถไฟออกเดินทางทุกๆ 2-3 นาที การเดินทางระหวา่ง สถานีชิมบาชิ (Shinbashi) กบั
สถานีไดบะ (Daiba) ใช้เวลา 15 นาที เส้นทางการเดินรถไฟสายยูริคาโมเมะ มีเส้นทาง ขา้มผ่านสะพาน
สายรุ้ง เพื่อเดินทางไปยงัโอไดบะ ระหวา่งทางสามารถรับชมทศันียภาพท่ีสวยงาม ของอ่าวโตเกียวและพื้นท่ี
บริเวณชายฝ่ังของโตเกียว โดยสามารถนัง่หรือยืนในส่วนดา้นหนา้ของรถไฟ เพื่อท่ีจะชมวิวระหวา่งทางได ้
นอกจากน้ี ยงัสามารถใชบ้ริการรถไฟสายรินไค (Rinkai Line) แสดงในภาพท่ี 4.35 ท่ีเช่ือมต่อสถานีโอซะกิ 
(Osaki) ในเส้นทางสายยะมะโนะเตะกบัสถานีชินคิบะ (Shinkiba) ในเส้นทางเคอิโย (Keiyo Line) ซ่ึงมีจุด
จอดท่ีสถานีใตดิ้นโตเกียวเทเลพอร์ต (Tokyo Teleport) และโคคุไซเท็นจิโจ (Kokusai Tenjijo) ของเมืองโอ
ไดบะ อีกทั้ง มีรถไฟบางสายในเส้นทางไซเคียว (Saikyo Line) แสดงในภาพท่ี4.35  ท่ีวิ่งตามเส้นทางรินไค 
มีเส้นทางเช่ือมต่อโดยตรงระหวา่งเขตอิเคะบุกุโระ (Ikebukuro) เขตชินจูกุ (Shinjuku) เขตชิบูยะ (Shibuya)  
กบัเมืองโอไดบะ (Odaiba) ซ่ึงสามารถเดินทางมายงัเมืองโอไดบะไดโ้ดยลงท่ีสถานีรถไฟใตติ้นโตเกียว เทเล
พอร์ต โดยใชเ้วลา 25 นาที 
 

 
ภาพท่ี 4.34 รถไฟยริูคะโมะเมะ 
(ท่ีมา : https://trafficnews.jp)  
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ภาพท่ี 4.35 เส้นทางรถไฟสายไซเคียวและสายรินไค 

(ท่ีมา : http://japanaru.blogspot.com)  
 
 

  2) เรือน าเท่ียว  
  เรือ  “ฮิมิโกะ” (Himiko Water Bus) ตั้งช่ือตามพระนามจกัรพรรดินีฮิมิโกะท่ี  เป็นท่ีรู้จกัใน
ฐานะจกัรพรรดินีหญิงในประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น เรือโดยสารมีลกัษณะเหมือนกระสวยอวกาศ  แต่ท่ีจริงแลว้
ผูอ้อกแบบอยากให้เป็นทรงหยดน ้ าตา  ดา้นบนเรือเป็นกระจกใสในรูปแบบ 3D สามารถชมทศันียภาพได้
แบบ  360 องศามีความยาว 33.3 เมตร จุผูโ้ดยสารได ้ 171 คน ออกแบบโดยเลอิจิ มสัสึโมะโตะ (Leiji 
Matsumoto) นกัวาดการ์ตูนช่ือดงัของญ่ีปุ่น โดยเส้นทางเรือฮิมิโกะ  จะวิ่งจากอะซะคุสะ ไปยงัสวนโอไดบะ
ซีไซด ์(Odaiba Seaside Park) โดยตรง ดงัแสดงในภาพท่ี 4.36 

  เรือ “โฮตะลูน่า” (Hotaluna Water Bus) ออกแบบโดยเลอิจิ มสัสึโมะโตะ (Leiji 
Matsumoto) โดยช่ือของเรือล าน้ี มาจากการรวมค าภาษาญ่ีปุ่นของค าวา่ โฮตะรุ ท่ีแปลวา่ ห่ิงห้อย และ ค าวา่ 
ลูน่า ท่ีเป็นช่ือเทพีแห่งดวงจนัทร์ จึงใหค้วามหมายวา่ ห่ิงหอ้ยก าลงัร่ายระบ าและเปล่งแสงสวา่ง อยูท่ี่แม่น ้ าสุ
มิดะในยามค ่าคืนท่ีดวงจนัทร์ส่องแสงสวา่ง ซ่ึงโฮตะลูน่าถูกออกแบบให้มีลกัษณะเหมือน ยานอวกาศ โฉบ
เฉ่ียว และสะดุดตาดว้ยสีเงินเมทลัลิก ความพิเศษของเรือโฮตะลูน่า คือ นกัท่องเท่ียวสามารถข้ึนไปยงัดาดฟ้า
เรือเพื่อรับชมทิวทศัน์ได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 4.36 
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ภาพท่ี 4.36 ดา้นซา้ยมือ คือ เรือฮิมิโกะ  ดา้นขวามือ คือ เรือโฮตะลูน่า 

(ท่ีมา : http://www.suijobus.co.jp ) 

  3) ทางเดินเทา้ 
  สามารถเดินทางไปยงัโอไดบะไดด้ว้ยวิธีการเดินทางเทา้ขา้มสะพานสายรุ้ง  โดยเร่ิมจากท่ี
สถานีทะมะจิ (Tamachi) และ สถานีโทโยสุ (Toyosu) ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที  
  หมายเหตุ ทางเดินเทา้ปิดช่วงระหวา่งงานแสดงดอกไมไ้ฟอ่าวโตเกียว และ ตอนกลางคืน
ตั้งแต่เวลา 21.00 น. – 9.00 น. ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนตุลาคม และ 18.00 น. – 10.00 น. ในช่วงเดือน
เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม  
  4) รถยนต ์ 
  เน่ืองจากมีเส้นทางเช่ือมใจกลางกรุงโตเกียวกบัเมืองโอไดบะ ท าให้สามารถเดินทางโดย 
รถยนตส่์วนตวัมายงัโอไดบะไดโ้ดยการขบัขา้มสะพานสายรุ้ง ท่ีเป็นตวัเช่ือมระหวา่งกรุงโตเกียว กบัเมืองโอ
ไดบะ 
  5) รถประจ าทางหรือขนส่งสาธารณะ 
  การขนส่งสาธารณะ สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางระบบขนส่งมวลชนยูริคาโมะเมะ 
(Yurikamome) อตัโนมติัจากชิมบะชิ (Shimbashi) และโทโยสุ (Toyosu) โดยใชส้ายรินไค (Rinkai) ท่ี
ด าเนินการโดยภาคเอกชน  ซ่ึงมีราคาถูกแต่มีการเขา้ถึงท่ีช้ากว่าเส้นทางอ่ืน นอกจากน้ี มีรถโดยสาร โอ
ไดบะเรนโบวบ์สั (Odaiba Rainbow Bus) ท่ีเช่ือมต่อกบัสถานีชินะงะวะ (Shinagawa) และสถานีทะมะจิ 
(Tamachi) และ เมืองโอไดบะ (Odaiba) ให้บริการทุกวนั และบริการรถโดยสารอ่าวโตเกียว (Tokyo Bay 
Shuttle Bus) ให้บริการฟรี โดยมีเส้นทางขบัผา่นสถานท่ีต่างๆ ของเมืองโอไดบะ ซ่ึงสามารถเลือกข้ึนลงรถ
โดยสารอ่าวโตเกียวได ้10 ป้าย ดงัต่อไปน้ี แสดงในภาพท่ี 4.37 
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ภาพท่ี 4.37 แผนท่ีเดินรถและป้ายข้ึน-ลงรถTokyo Bay Shuttle Bus 

(ท่ีมา : https://www.tokyo-odaiba.net) 
 

1) ป้ายพิพิธภณัฑว์ทิยาศาตร์ มิไรคงั (Miraikan) 

2) ป้ายสถานีฟูจิสตูดิโอ (Fuji TV Wangan Studio) 

3) ป้ายยา่นการคา้วนีสัฟอร์ต (Venus Fort) 

4) ป้ายสถานีรถไฟโตเกียวเทเลพอร์ต (Tokyo Teleport) 

5) ป้ายไดเวอร์ซิต้ีโตเกียวพลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) 

6) ป้ายโรงแรมฮิลตนั โตเกียว โอไดบะ (Hilton Tokyo Odaiba) 

7) ป้ายอควาซิต้ี โอไดบะ (Aqua City Odaiba) 

8) ป้ายอาคารส านักงานใหญ่ฟูจิ (Fuji TV) 

9) ป้ายโรงแรมแกรนดนิ์กโก ้โตเกียว โอไดบะ (Grand Nikko Tokyo Daiba) 

10) ป้ายลานจอดรถอะโอมิ (Aomi Temporary Parking) 
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บทที ่5 

สรุปและการอภิปรายผล 
  

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น กรณีศึกษา : 

เมืองโอไดบะ เป็นการศึกษาโดยใชว้ิธีการศึกษาการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  แบบกรณีศึกษา 

(Case Study) ท่ีท  าการศึกษาขอ้มูลโดยการตั้งค  าถามส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ และทฤษฎี

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีต่าง ๆ และน ามาวิเคราะห์ภายใตข้อบเขตการศึกษา ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เมืองโอไดบะ ประเทศญ่ีปุ่น ดว้ยวธีิการศึกษาเพื่อการส ารวจ (Exploratory Study) ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี   

 1. เพื่อศึกษากระบวนการท่ีส่งเสริมและพฒันาใหโ้อไดบะเป็นเมืองท่องเท่ียว     
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวของเมืองโอไดบะ ประเทศญ่ีปุ่น 
 
5.1 สรุปและการอภิปรายผล 
 จากการศึกษา  เมืองโอไดบะ (Odaiba) เมืองท่ีเป็นเกาะเทียมของกรุงโตเกียว  ประเทศญ่ีปุ่น  ท่ีสร้าง
ข้ึนจากการทบัถมขยะและดินนบัพนัตนับริเวณอ่าวโตเกียว เพื่อใหก้ลายเป็นเกาะเทียมขนาดใหญ่ หรือท่ีรู้จกั
กนัในนาม  "Tokyo Waterfront City" พบวา่ เมืองโอไดบะไดรั้บการสนบัสนุนและพฒันาผา่นกระบวนการ
วางแผนและนโยบายต่างๆ ขององคก์ารบริหารกรุงโตเกียวท่ีตอ้งการขยายพื้นท่ีท่องเท่ียวของกรุงโตเกียว 
เน่ืองจากกรุงโตเกียวมีประชากรหนาแน่นและมีการเพิ่มจ านวนของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว 
ยงักรุงโตเกียวมากข้ึน ท าให้เกิดเป็นนโยบายเมืองริมน ้ ากรุงโตเกียว เพื่อท่ีจะขยายพื้นท่ีเมืองเศรษฐกิจ และ
การท่องเท่ียวแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ซ่ึงกระบวนการการส่งเสริมและนโยบายต่าง ๆ เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริม
ใหโ้อไดบะกลายเป็นเมืองท่องเท่ียว โดยมีภาพลกัษณ์ของเมืองริมน ้ า ท่ีมีความน าสมยัและเอกลกัษณ์  ท าให้
สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวและนักลงทุน อนัก่อให้เกิดการพฒันาเมือง  และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
ตลอดจนการเติบโตดา้นการท่องเท่ียว 
 5.1.1 กระบวนการท่ีส่งเสริมและพฒันาใหโ้อไดบะเป็นเมืองท่องเท่ียว 
  จากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ไดมี้แผนท่ีจะขยายพื้นท่ีท่องเท่ียว 
ของกรุงโตเกียว เน่ืองจากประชากรญ่ีปุ่นมีจ านวนเพิ่มข้ึนอีกทั้ งจ  านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงั 
กรุงโตเกียวก็เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงเกิดเป็นนโยบายขยายพื้นท่ีเศรษฐกิจและท่องเท่ียวของกรุงโตเกียว 
เน่ืองจากตอ้งการกระจายพื้นท่ีเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเท่ียวสถานท่ีแห่งใหม่ภายในบริเวณ เขตของ
กรุงโตเกียว โดยการสร้างและพฒันาเมืองท่องเท่ียวแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว  เป็นไปตามวิสัยทศัน์ และ
เป้าหมายการพฒันาขององค์การบริหารกรุงโตเกียว ซ่ึงเล็งเห็นถึงศักยภาพของพื้นท่ีใน บริเวณเขต
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กรุงโตเกียวในการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและสามารถเติบโตเป็นหน่ึงในเมือง ท่องเท่ียว
ระดบัโลกได ้ 
 พื้นท่ีองคก์ารบริหารกรุงโตเกียวใหค้วามสนใจและลงมือพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ คือ 
เมืองโอไดบะ เมืองเกาะเทียมในเขตการปกรองพิเศษของกรุงโตเกียว เป็นเกาะท่ีเกิดจากการสร้างข้ึนโดย
มนุษย ์เพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัประเทศญ่ีปุ่น การรุกรานทางอ่าวโตเกียวในสมยัเอโดะ ซ่ึงถูกปล่อย
ให้รกร้างมาเป็นเวลาหลายปี โดยด าเนินงานภายใตน้โยบายเมืองริมน ้ าของกรุงโตเกียว (Tokyo Waterfront 
City) เพื่อพฒันาเมืองโอไดบะ ให้เป็นเมืองริมน ้ าแห่งใหม่ของอ่าวโตเกียว เน่ืองจากท่ีมีลกัษณะท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีน่าสนใจและ ไม่ไกลจากใจกลางกรุงโตเกียว โดยวางแผนกระบวนการเพื่อการพฒันาเมืองโอ
ไดบะในทุกๆ ดา้น ทั้งดา้นการท่องเท่ียว อุตสาหกรรม แหล่งความรู้ สถานท่ีท างาน ท่ีอยูอ่าศยั และคุณภาพ
ชีวิตประชากร ไปพร้อมๆ กบัค านึงถึงการใช้พื้นท่ีและทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อท่ีจะ
เติบโตเป็นเมืองเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีมีคุณภาพดว้ยภาพลกัษณ์เมืองริมน ้าน าสมยั  
 การพฒันาเมืองโอไดบะ มีการแบ่งสรรหนา้ท่ีและจดัวางกระบวนการพฒันาขั้นตอนต่างๆ อยา่งเป็น
ระบบ โดยไดรั้บการส่งเสริมและการร่วมมืออย่างใกลชิ้ดจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมถึงบริษทัต่างๆ ท่ีเขา้มาร่วมลงทุนโครงการพฒันาต่างๆ ของเมืองโอไดบะ เช่น อาคาร สถาปัตยกรรม
รอบเมือง ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม สถานท่ีท างาน พิพิธภณัฑ์ ศูนยป์ระชุม ซ่ึงโครงสร้างอาคารต่างๆ และ
การออกแบบตวัอาคารและสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของเมืองโอไดบะ มีการออกแบบตามแผนการพฒันา 
เมืองริมน ้ า และการน าเสนอโดยอิงภาพลกัษณ์ของความน าสมยั ท่ีผสมผสานเขา้กบัองคป์ระกอบของเมือง 
ธรรมชาติ และความเป็นญ่ีปุ่นอยา่งลงตวั ดว้ยกระบวนการเหล่าน้ี ท าให้โอไดบะกลายเป็นเมืองท่ีไดรั้บการ
พฒันาท่ีประสบความส าเร็จตามนโยบายเมืองริมน ้ าและ นโยบายขยายพื้นท่ีเศรษฐกิจและท่องเท่ียวของ
กรุงโตเกียว 
 5.1.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวโอไดบะ ประเทศญ่ีปุ่น  
 โอไดบะ เมืองเกาะเทียมขนาดใหญ่ท่ีถูกสร้างข้ึนบริเวณอ่าวโตเกียว  ตั้งอยูร่ะหวา่งเขต โคะโตะและ
เขตชินะงะวะ  ซ่ึงเป็นเขตการปกครองพิเศษกรุงโตเกียว  ประเทศญ่ีปุ่น  เดิมพื้นท่ีแห่งน้ีเป็นป้อมปราการ
ป้องกนัประเทศ ต่อมา ไดก้ลายเป็นเมืองท่าและมีการพฒันาให้เป็นพื้นท่ี  อยูอ่าศยัและแหล่งท่องเท่ียว จน
กลายเป็นเมืองริมน ้ าน าสมัยท่ีเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ส่ิงก่อสร้างด้วยรูปแบบน าสมัย พื้นท่ีสีเขียว          
ทศันียภาพรอบเมืองท่ีสวยงาม และสามารถเขา้ถึงชายฝ่ังทะเลได้โดยไม่ขวางกั้นพื้นท่ีอุตสาหกรรมและ
ท่าเรือ  ปัจจยัประการแรกท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวของโอไดบะ คือ องคก์ารส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของประเทศญ่ีปุ่น (Japan National Tourism Organization)  หรือ JNTO ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนักนัดีในหมู่
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ โดยท าหนา้ท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวและเสนอและด าเนิน มาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้
กบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น เช่น การขยายตลาดกลุ่มเอเชียตะวนั ออกเฉียงเหนือ ท่ีนิยม
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีประเทศญ่ีปุ่น รวมถึงประชาสัมพนัธ์งานเทศกาล และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนใน
ประเทศญ่ีปุ่นอย่างละเอียดผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความนิยมญ่ีปุ่นและดึงดูดให้ผูค้น
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เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีประเทศญ่ีปุ่น อีกทั้งยงัมีมาตรการ ส่งเสริมการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ
ญ่ีปุ่น เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจดา้นการท่องเท่ียว เช่น เพิ่มสายการบินราคาถูก และมาตรการผ่อนปรนวีซ่าเขา้
ประเทศ ประการท่ีสอง  เน่ืองจากโอไดบะเป็นเมืองริมน ้ าน าสมยัท่ีห้อมลอ้มดว้ยธรรมชาติและทศันียภาพท่ี
สวยงาม ท าให้สถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองโอไดบะมีความแปลกใหม่หลายหลายและน่าสนใจ เช่น ศูนย์
นิทรรศการนานาชาติ (Tokyo Big Sight) โอเอะโดะออนเซ็น ยา่นการคา้วีนสัฟอร์ต  หุ่นกนัดั้มขนาดใหญ่ 
พิพิธภณัฑมิ์ไรคงั สวนริมทะเลโอ สะพานสายรุ้ง เทพีเสรีภาพ และชิงชา้สวรรคใ์หญ่ 
  นอกจากน้ี งานเทศกาลและกิจกรรมต่างๆ ก็เป็นปัจจยัส าคัญในการดึงดูดความสนใจ ของ
นกัท่องเท่ียวให้เดินไปท่องเท่ียวยงัเมืองโอไดบะอีกดว้ย งานเทศกาลท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว 
ชาวต่างชาติและจากชาวญ่ีปุ่นให้เดินทางมายงัเมืองโอไดบะ เช่น งานเทศกาลดอกไม้ไฟ หรือ ฮานาบิ 
(Hanabi) ส่วนงานกิจกรรมท่ีจดัข้ึนท่ีเมืองโอไดบะท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมาก เช่น งานไฟประดบัรอบโอ
ไดบะ (Odaiba Illumination) และกิจกรรมล่องเรือส าราญ ประการสุดทา้ย คือ การคมนาคมท่ีสะดวกสบาย 
ซ่ึงสามารถเดินทางจากตวัเมืองกรุงโตเกียวไปยงัเมืองโอไดบะ ไดจ้ากหลากหลายเขตและหลายเส้นทางให้
เลือกใชบ้ริการ ทั้งทางรถไฟ รถยนต ์การเดิน เรือและรถโดยสาร โดยเส้นทางรถไฟสายยริูคะโมะเมะไดรั้บ
ความนิยมจากนกัท่องเท่ียวอย่างมาก เน่ืองจากเป็นรถไฟสมยัใหม่ไม่ใช้คนขบั ท าให้ไดรั้บความน่าสนใจ
และมีนกัท่องเท่ียวเขา้ใชบ้ริการจ านวนมาก ซ่ึงการเดินทางมายงัโอไดบะโดยรถไฟสายยริูคะโมะเมะนั้นถือ
เป็นการท่องเท่ียวไปไดใ้นตวั เน่ืองจากระหว่างการเดินทางจะไดพ้บกบัทิวทศัน์ของสะพานสายรุ้งและ
บรรยากาศริมฝ่ังของอ่าวโตเกียว 
 เอกลกัษณ์โดดเด่นของเมืองโอไดบะท่ีแตกต่างจากเมืองท่องเท่ียวแห่งอ่ืนของกรุงโตเกียว เช่น 
ทศันียภาพ สถานท่ีท่องเท่ียว โครงสร้างเมือง ท่ีตั้ง และสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้าง อนัเน่ืองมาจากการเล็งเห็น
ถึง ความสามารถในการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีจากลกัษณะทางภูมิศาสตร์ และเสน่ห์พื้นฐานของท่ีตั้ง รวม
ไปถึงการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงในขณะเดียวกนั ก็ไดท้  าการพฒันาในส่วนอ่ืนๆ ควบคู่ไปดว้ย ซ่ึง
สะทอ้นถึงวสิัยทศัน์ในการพฒันาเมืองโอไดบะ ขององคก์ารบริหารกรุงโตเกียวในการสร้างและพฒันาพื้นท่ี
เมืองเก่าให้กลายเป็นเมืองใหม่ ท่ีมีความทันสมัยและเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว ด้วยปัจจัยและ
กระบวนการต่างๆ เหล่าน้ี ท าใหก้ารท่องเท่ียวเมืองโอไดบะเติบโตไปพร้อมๆ กบัการขยายตวัดา้นเศรษฐกิจ 
โดยเมืองโอไดบะนั้น น าเสนอภาพลกัษณ์เมืองริมน ้ าน าสมยัท่ีห้อมล้อมด้วยสภาพแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ 
แสดงให้เห็นว่า โอไดบะเป็นเมืองริมน ้ าแห่งใหม่ของกรุงโตเกียวท่ีเหมาะแก่การท่องเท่ียว ท างาน อยูอ่าศยั 
และเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีผลกัดนัการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น 
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5.2 เมืองท่องเทีย่วริมน า้ทีม่ีลกัษณะคล้ายเมืองโอไดบะในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศญีปุ่่น   
 5.2.1 เมืองโกเบ (Kobe) 
 เมืองโกเบ 神戸 (Kobe) อีกหน่ึงเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศอนัเป็นเอกลกัษณ์ทั้งสถาปัตยกรรมและ 
วฒันธรรม ท่ีผสมผสานความเป็นตะวนัตกและญ่ีปุ่นเอาอยา่งกลมกลืน ท าใหมี้ทั้งมุมท่ีดูเก่าแก่น่าคน้หา และ
มุมสวย งามทนัสมยั พร้อมทั้งมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายไม่วา่จะบริเวณยา่นการคา้ริมน ้ าท่ีสวยงาม ยา่น
ออนเซ็นเก่าแก่ นอกจากน้ีโกเบยงัข้ึนช่ือเร่ืองอาหาร ยืนยนัไดจ้ากเน้ือโกเบท่ีเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกและขนม
หวานแสนอร่อย  ดีไซน์น่ารักในสไตล์ญ่ีปุ่นผสมตะวนัตก ดว้ยความหลากหลายและน่าสนใจ เหล่าน้ีจึงท า
ใหโ้กเบเป็นเมืองเท่ียวยอดนิยมแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น 
 โกเบเป็นเมืองเอกของจงัหวดัเฮียวโงะ และเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยูท่างฝ่ังใต้
ของเกาะฮนชู ระหว่างชายฝ่ังและภูเขา เป็นเมืองท่ียาวและแคบ ซ่ึงห่างจากเมืองโอซะกะไปทางตะวนัตก
ประมาณ 30 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.5 ลา้นคน  
 รัฐบาลญ่ีปุ่นไดจ้ดัตั้งให้โกเบเป็นหน่ึงในเมืองของประเทศท่ีมีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ เป็น
เมืองท่าท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นท่ีมีการคา้ขายกบัทางประเทศตะวนัตกนบัตั้งแต่การยกเลิกนโยบายปิดประเทศ แต่
ในเวลาต่อมา โกเบเกิดเหตุการณ์แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่  ท าให้เมืองโกเบไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกั แต่ก็
สามารถซ่อมแซมบูรณะจนกลายมาเป็นเมืองท่าท่ีเจริญรุ่งเรืองอีกคร้ัง เน่ืองจากมีการวางแผนพฒันา  และ
บูรณะเมืองอย่างจริงจงั โดยเน้นการสร้างเมืองอย่างสร้างสรรค์  และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และ
ออกแบบสถาปัตยกรรมให้เป็นส่วนหน่ึงและสอดคล้องกบั  ชีวิตประจ าวนัของชาวโกเบ จนได้รับการ
คดัเลือกจากยเูนสโกให้เป็นเมืองแห่งการออกแบบ (City of Design)  นอกจากน้ี ยงัมีการถมทะเลเพื่อสร้าง
เป็นเกาะพอร์ทและเกาะร็อกโก อีกทั้งมีการโครงการก่อสร้างพื้นท่ีริมน ้ าเพื่อสร้างเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
บริเวณท่าเรือโกเบ  เช่น หอคอยท่าเรืออนัเป็นหอคอยเหล็กกลา้สีแดง  และชิงชา้สวรรคย์กัษใ์นยา่นฮาร์เบอร์
แลนด ์เพื่อขยายพื้นท่ีของเมืองและเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของเมืองอีกดว้ย  
 ทางดา้นตะวนัออกของโกเบติดกบัเมืองอะชิยะ ส่วนทางตะวนัตกติดกบัเมืองอะคะชิและมีเมือง
อ่ืนๆท่ีส าคญัตั้งอยูร่อบๆเช่น ทะกะระสึกะ  นิชิโนะมิยะ และมิกิ ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าเป็นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผล
ใหบ้ริษทัหลายแห่งเขา้มาก่อตั้งส านกังานใหญ่ท่ีโกเบ 
และดว้ยลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีติดทะเล ท าให้เมืองท่าอนัดบัหน่ึงแห่งภูมิภาคคนัไซแห่งน้ี เติบโตอย่าง
รวดเร็วและมีเอกลักษณ์ เน่ืองจากมีการเปิดท าการค้ากับต่างชาติและรับการเข้ามาของ วฒันธรรมท่ี
หลากหลายไปพร้อมๆ กบัอนุรักษม์รดกทางธรรมชาติและวฒันธรรมของตนเองไวไ้ดอ้ย่างดี ซ่ึงโกเบเป็น
เมืองแรกของญ่ีปุ่นท่ีออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมภูมิทศัน์เมือง  (Kobe City Landscape Ordinance) 
เพื่อรักษาสภาพเมืองและความงดงามของสถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติ เช่น เทือกเขาร็อกโกและทะเลเซโดะ  
             ยา่นท่าเรือโกเบ (Kobe Harborland)  ถือเป็นย่านท่องเท่ียวแห่งหน่ึงของเมืองโกเบ ตั้งอยู่ระหว่าง
สถานีรถไฟJR Kobe และบริเวณท่าเรือโกเบ ท่ีพร้อมไปดว้ยห้างสรรพสินคา้ พิพิธภณัฑ์ต่างๆ รวมไปถึงจุด
ชมววิ ท่ีสามารถชมความงดงามจากทิวทศัน์เมืองริมทะเลของโกเบ ซ่ึงภายใจบริเวณยา่นท่าเรือโกเบนั้นจะมี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
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พื้นท่ีให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ดินเล่นชมสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจหลายแห่ง เช่น พื้นท่ีเดินเล่นริมทะเล (Harbor 
Walk) และโกดงัสไตลว์นิเทจ (Brick Warehouses)  
 5.2.2 เมืองฮะโกะดะเตะ (Hakodate)  
 ฮะโกะดะเตะ  函館  (Hakodate) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 อยูท่างตอนใตข้องภูมิภาค ฮอกไก
โด มีความส าคญัทางเศรษฐกิจเน่ืองจากเป็นเมืองท่าท่ีท าการคา้กบัประเทศมาตั้งแต่ในอดีต ท าให้บรรยากาศ
ของเมืองเตม็ไปดว้ยกล่ินอายของต่างประเทศและมีส่ิงท่ีน่าสนใจมากมาย เช่น ป้อมโกเรียวคาคุ ภูเขาฮะโกะ
ดะเตะ อาหารการกินอนัอุดมสมบูรณ์ และบ่อน ้าพุร้อน 
 การลงนามสนธิสัญญาในการเปิดประเทศและสนธิสัญญาทางการคา้ของท่าเรือฮะโกะดะเตะ ถือ
เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท าการคา้กบัประเทศตะวนัตก ซ่ึงรวมถึง อเมริกา องักฤษและฝร่ังเศส พ่อคา้จากต่าง
แดนไดเ้ดินทางเขา้มายงัฮาโกดาเตะอย่างไม่ขาดสาย ท าให้เกิดการหลัง่ไหลของวฒันธรรมตะวนัตกและมี
อิทธิพลท่ีท าใหภู้มิทศัน์ของเมืองฮาโกดาเตะนั้นเปล่ียนไป  
 ใน ค.ศ. 1920 ฮะโกดะเตะกลายเป็นเมืองท่าท่ีเจริญรุ่งเรือง เน่ืองจากถูกเปิดเป็นท่าส าหรับเรือใช้
ออกประมง อีกทั้งติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศ ดว้ยการเติบโตดา้นเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ของเมืองฮะโกtดะ
เตะ ท าให้มีการลงทุนคลงัสินคา้ขนาดใหญ่มากมาย ตามแนวท่าเรือฮะโกดะเตะ ซ่ึงปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียน
เป็นหา้งสรรพสินคา้โกดงัอิฐแดงคาเนโมริ  
 ต่อมา เน่ืองจากเมืองฮะโกะดะเตะไดรั้บความเสียหายจากสงครามและไฟไหมค้ร้ังใหญ่ รัฐบาลจึงมี
นโยบายปฏิรูปเมืองฮะโกดะเตะให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจและท่องเท่ียว เน่ืองดว้ย ความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา
เมืองฮะโกดะเตะของรัฐบาลและประชาชนนั้น ท าให้เมืองฮะโกะดะเตะไดก้ลายเป็นเมืองท่องเท่ียวอย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงหน่ึงในนโยบายปฏิรูปเมือง คือ การเปิดใชง้านกระเชา้ภูเขาฮะโกะดะเตะ ท าให้นกัท่องเท่ียว
จ านวนมากไดเ้ดินทางเขา้มาท่องเท่ียวท่ีเมืองฮะโกะดะเตะ เพื่อชมทศันียภาพยามค ่าคืนของเมืองท่ีไดช่ื้อว่า
เป็นหน่ึงในสามสถานท่ีท่ีมีทศันียภาพกลางคืนท่ีสวยท่ีสุด อีกทั้ง เปิดอุโมงคเ์ซยค์งั ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นอุโมงคใ์ต้
ทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก และมีการใหบ้ริการรถไฟหวักระสุนฮอกไกโดชินคนัเซ็น ท่ีวิง่ลอดอุโมงคใ์ตท้ะเล ท่ี
สามารถเดินทางจากโตเกียวมายงัเมืองฮะโกะดะเตะไดโ้ดยใชเ้วลาเพียง 4 ชัว่โมงเท่านั้น 
 ปัจจุบนัเมืองฮะโกะดะเตะเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของภูมิภาคฮอกไกโด ดว้ยทิวทศัน์ท่ี
งดงามของ อาคารทางประวติัศาสตร์ บ่อน ้าพุร้อน และงานเทศกาลต่าง ๆ ท่ีมีตลอดทั้งปี ท าให้เมืองน้ีเต็ม ไป
ดว้ยเสน่ห์ของเมืองใหญ่และความงามของธรรมชาติ  นอกจากน้ี ฮาโกะดะเตะนั้นถูกโอบรอบดว้ยทะเลจาก
ทั้งสามทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศตะวนัออก และทิศใต ้จึงมีอาหารทะเลทุกฤดูกาล  
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5.3 โอลมิปิก 2020  
 กีฬาโอลิมปิก  (Olympic games)  หรือช่ือท่ีเป็นทางการ กีฬาโอลิมปิกคร้ังท่ี 29 หรือเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ 
“โตเกียว 2020” ควบคุมโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ซ่ึงจดัในกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ระหวา่งวนัท่ี 
24 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม ค.ศ.2020 รวมถึงกรุงโตเกียวก็ไดรั้บเกียรติเป็นเจา้ภาพกีฬาพาราลิมปิกฤดูร้อน 
2020 ส าหรับนักกีฬาคนพิการเช่นกนั  ด้วยเหตุน้ี  รัฐบาลญ่ีปุ่นจึงมีการประชุมเพื่อพิจารณาความจุของท่า 
อากาศยานนานาชาติโตเกียวและท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ เพื่อท่ีจะขยายพื้นท่ีรองรับให้เพียงพอ กบัผู ้
ท่ีเดินทางมาเขา้ร่วมการแข่งขนัคร้ังน้ี รวมถึง โครงการสร้างรางรถไฟสายใหม่ ซ่ึงมีการวางแผนท่ีจะ 
เช่ือมโยงสนามบินทั้งสอง  และส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟโตเกียว เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางจากสถานีรถไฟ 
โตเกียวไปยงั  ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวจาก 30 นาที เหลือ 18 นาที และจากสถานีรถไฟโตเกียวไปยงั 
ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะจาก 55 นาที เหลือ 36 นาที โดยโครงการน้ี  นอกจากภาครัฐแลว้ ภาคเอกชน 
ยงัสนับสนุนการลงทุนอีกด้วย  เช่น บริษทัรถไฟอีสต์ เจอาร์  (East JR) เน่ืองจากการแข่งขัน                      
กีฬาวา่ยน ้า (มาราธอน) และไตรกีฬา จะจดัข้ึนท่ีเมืองโอไดบะ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมี้การวางแผน 
ท่ีจะขยายระบบคมนาคมรถไฟไร้คนขบัสายยริูกะโมะเมะ ท่ีเป็นพื้นท่ีบริการสายรถไฟในเขตเมืองโอไดบะ 
จากสถานีท่ีมีอยู ่คือ สถานีโทะโยะซุไปยงัอาคารใหม่ของสถานีคาจิโดกิ ซ่ึงเป็นทางผา่นท่ีพกัของนกักีฬาท่ี
เดินทางมาเขา้ร่วมโอลิมปิก เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการคมนาคม นอกจากน้ี ศูนยนิ์ทรรศการนานาชาติ
โตเกียว (Tokyo Big Sight) ท่ีเมืองโอไดบะ ยงัไดมี้การจดัใหเ้ป็นสถานท่ีตั้งของศูนยส่ื์อมวลชนและเป็นศูนย์
ประชาสัมพนัธ์งานโอลิมปิกอีกดว้ย 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียว ประเทศ
ญ่ีปุ่น กรณีศึกษา : เมืองโอไดบะ โดยมีนโยบายและกระบวนการส่งเสริมของ องค์การบริหารกรุงโตเกียว 
ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
 5.4.1 ในการศึกษากระบวนการท่ีส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว  ควรก าหนดขอบเขตและวิธีการ 
ด าเนินงานให้มีความชดัเจนและครอบคลุมกบัเน้ือหา  เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์งานวิจยั 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.4.2  ในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวเมืองโอไดบะ  ควรมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัลกัษณะทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบต่างๆ  ของพื้นท่ีตั้งของเมือง  รวมถึงบริเวณโดยรอบของ
เมืองโอไดบะ เพื่อน ามาวเิคราะห์และศึกษาถึงปัจจยัท่ีท าใหเ้มืองโอไดบะ เกิดการเติบโตดา้นการท่องเท่ียว 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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5.5 ข้อจ ากดัในการท าวจัิย 
 จากการศึกษาขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางภูมิศาสตร์และการท่องเท่ียวของ 
เมืองโอไดบะ ประเทศญ่ีปุ่น พบวา่ เวบ็ไซตส่์วนใหญ่ไม่มีการแปลเป็นภาษาไทย จึงตอ้งท าการเก็บรวบรวม 
และวเิคราะห์ขอ้มูลภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่นเป็นหลกั  
 
5.6 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น โดยเลือกก าหนด 
กรณีศึกษาเพื่อศึกษาเฉพาะเมืองโอไดบะ ประเทศญ่ีปุ่น ในการท าวจิยัคร้ังต่อไป สามารถน าขอ้มูลบางส่วน 
ของงานวจิยัน้ีเป็นแนวทางในการท างานวิจยั ซ่ึงอาจศึกษาโดยก าหนดกรณีศึกษาเมืองอ่ืนๆ ของประเทศ 
ญ่ีปุ่นท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัเมืองโอไดบะ หรือ ยกประเด็นเร่ืองนโยบายเมืองริมน ้ามาใชใ้นการศึกษาและ 
เปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 
 

บรรณานุกรม 

 

1. ส่ือส่ิงพิมพ ์

 เอกสารทางวชิาการ 

ณิชารีย์  แก้วสอางค์.  (2558) เขียนปริญญานิพนธ์เร่ือง  “การศึกษาผลกระทบจากนโยบายส่งเสริมการ

 ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น: กรณีศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวขาเข้า .”ปริญญานิพนธ์สาขาวิชา

 ภาษาญ่ีปุ่นภาควชิาภาษาตะวนัออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 ภาษาต่างประเทศ 

Japan Property Central. Reclaimed Land in Japan. เขา้ถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2560. เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://japanpropertycentral.com/real-estate-faq/reclaimed-land-in-japan/ 

Live Japan. Odaiba Then and Now. สืบคน้ 3 พฤษภาคม 2560. เขา้ถึงจาก https://livejapan.com/ 

 en/article/a0000331/ 

The Tokyo files .Odaiba Then and Now : A Visual History. เขา้ถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม  2560 . เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://thetokyofiles.com/2014/09/28/odaiba-then-now-a-visual-history/ 

Tokyo Past and Present. Odaiba : Modern Town, Classic Eco-Friendly Ideas. เขา้ถึงเม่ือ 7 พฤศจิกายน 

 2560 . เขา้ถึงจาก http://web-japan.org/tokyo/know/odaiba/odaiba.html 

Tokyo Port Terminal Corporation. History of Shinagawa Batteries (Daiba). เขา้ถึงเม่ือ 7 พฤศจิกายน 

 2560. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tptc.co.jp/en/c_park/01_01/history  

World Travel &Tourism Council. (2015). Travel & Tourism Economic Impact 2015 Japan. เขา้ถึงเม่ือ 

 1 ธนัวาคม 2560. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.wttc.org//media/files/reports/economic%20impact% 

 20research/countries%2 02015/japan2015.pdf  

東京シーサイド お台場エリア周辺の公園オフィシャルサイト. 

 お台 場海浜公園と台場公園. เข้าถึงเม่ือ 2 ธันวาคม 2560. เข้าถึงได้จาก 

 http://www.tptc.co.jp/park/01_02 

  

https://livejapan.com/


60 
 

 
 

Seiko Sha. (2015). Tourism Statistics. เขา้ถึงเม่ือ 2 ธนัวาคม 2560. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sang yo-

 rodo.metro .tokyo.jp/plan/tourism/plan/prime2017 

Louise. (2017). Odaiba Japan: A Seaside Playground. เขา้ถึงเม่ือ 2 ธนัวาคม 2560. เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://thetruejapan.com/odaiba-japan-seaside-playground-ages/  

Kanto (Around Tokyo). เขา้ถึงเม่ือ 3 ธนัวาคม 2560. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.japan-guide.com 

 /list/e1103.html 

Leading Global City. เขา้ถึงเม่ือ 11 เมษายน 2561. เขา้ถึงไดจ้าก ://www.metro.tokyo.jp/english/ 

 about/vision/documents/pr_10strategy6-en.pdf 

Denis A. Amith (2016). THE ONE ABOUT THE HIMIKO AND HOTALUNA. เขา้ถึงเม่ือ 11 เมษายน 
 2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://dennisamith.com/2016/09/28/the-one-about-the-himiko-and-hotaluna/ 
William Willson (2012). Tokyo Mizube Line Water Bus Transportation. เขา้ถึงเม่ือ 17 เมษายน 2561. 
 เขา้ถึงไดจ้าก http://dream-refuge.blogspot.com/2012/09/tokyo-mizube-line-water-bus.html 
ズル大佐  (2014). お台場の人口推移 .  เขา้ถึงเม่ือ 17 เมษายน 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://odaibacity.com/?p=534 
Yurikamome Tokyo. Daiba area. เขา้ถึงเม่ือ 22 เมษายน 2561. เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.yurikamome. 
 tokyo/recommend/area02/ 
Yurikamome Tokyo. Neighbouring Facilities.  เขา้ถึงเม่ือ 22 เมษายน 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.yurikamo me.tokyo/ recommend/area02 
海上公園なび . お台場海浜公園＆台場公園 .  เขา้ถึงเม่ือ 29 เมษายน 2561. 
 เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.tptc.co.jp/park/01_02 
Olympic. Tokyo. เขา้ถึงเม่ือ 29 เมษายน 2561. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.olympic.org/search?q= tokyo 
お台場 WEB. お台場まめ知識 . เขา้ถึงเม่ือ 30 เมษายน 2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://odaia
 travel.coocan.jp/faq.html 
JLL (2017). Japan Property Digest. เขา้ถึงเม่ือ 30 เมษายน 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.joneslanglasalle.co.jp/japan/en-gb/Research/JLL_JPPD_2017Q4_E.pdf 
 
 
 

 

http://odaia/
http://odaia/
http://odaia/


61 
 

 
 

 ภาษาไทย  

กรมเอเชียตะวนัออก, กระทรวงการต่างประเทศ. กลยุทธ์การท่องเที่ยวของญีปุ่่น : ความส าเร็จ และผลข้าง 

 เคียง. [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2560. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.east asiawatch.in.th 

 ปัจจัยส าคัญทีท่ าให้ญีปุ่่นประสบความส าเร็จในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(ECO 

 TOWN).เขา้ถึงเม่ือ11ตุลาคม2560.เขา้ถึงไดจ้ากhttp://ecocenter.diw.go.th/th/บทความต่างประเทศ/

 33-ประเทศญ่ีปุ่น/219-ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ญีปุ่่นประสบความส าเร็จในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ-eco-town.html Gael  [นามแฝง]. Odaiba the Entertainment Island in Tokyo Bay. เขา้ถึงเม่ือ 11 

 ตุลาคม 2560.  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.kanpai-japan.com/odaiba 

Sirikanda KK Khaokhem. (2557). กวา่จะมาเป็น Odaiba. เขา้ถึงเม่ือ 11 ตุลาคม 2560. เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://th.japantravel.com/โตเกียว/กวา่จะมาเป็น-odaiba/8904 

วารัชต ์ มธัยมบุรุษ, ม.ป.ป. รูปแบบการท่องเทีย่ว. เขา้ถึงเม่ือ 1 ธนัวาคม 2560. เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://tourismatbuu.wordpress.com/ความรุ้เบ้ืองตน้การท่อ/รูปแบบการท่องเท่ียว/ 

จกัรสิน นอ้ยไร่ภูมิ. (2556). Minato Mirai 21พืน้ทีริ่มน า้ หน้าตาของเมืองโยโกฮาม่า. เขา้ถึงเม่ือ 1 ธนัวาคม 

 2560. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.creativemove.com/architecture/minato-mirai-21/#ixzz50K9yCkJQ 

Tokyo Convention & Visitors Bureau. คู่มือการท่องเที่ยวโตเกยีว โอไดบะ. เขา้ถึงเม่ือ 3 เมษายน 2561. 

 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.gotokyo.org/th/tourists/areas/areamap/odaiba.html  

Tokyo Convention & Visitors Bureau.  เสน่ห์ของโตเกยีว. เขา้ถึงเม่ือ 3 เมษายน 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.gotokyo.org/th/tourists/attractions/index.html 

Tokyo Convention & Visitors Bureau. ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมทีสื่บทอดกนัมา.  เขา้ถึงเม่ือ 3 เมษายน 

 2561. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.gotokyo.org/th/tourists/guideservice/modelcourse_search 

Rose Rosarin. (2559). ไกดน์ าเท่ียวโอไดบะ (Odaiba). เขา้ถึงเม่ือ 22 เมษายน 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://matcha-jp.com/th/3111 

คู่มือท่องเท่ียวอยา่งเป็นทางการเมืองฮาโกดะเตะ. Travel Hakodate. เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2561. 

 เขา้ถึงไดจ้าก https://www.hakodate.travel/th/ 

JSpSa isppD o. คู่มือเดินทางโกเบ. เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.japan 

 hoppers.com/th/kansai/kobe/ 

 

http://www.eastasiawatch.in.th/th/articles/miscellaneous/244/
http://www.eastasiawatch.in.th/th/articles/miscellaneous/244/


62 
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ประวตัิผู้ศึกษา 
 

 ช่ือ-สกุล      สุภลกัษณ์ บุญวนั 
 วนัเกดิ      22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2539 
 ทีอ่ยู่      5/20 ถนน เกษตรสมบูรณ์ ต าบล เมืองกาฬสินธ์ุ 
       อ าเภอ เมือง   จงัหวดั กาฬสินธ์ุ  46000 
 
 ประวตัิการศึกษา     จบมธัยมศึกษาตอนตน้และปลายจากโรงเรียน 
       สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 
      
       จบระดบัปริญญาตรี คณะอกัษรศาสตร์  
       สาขาเอเชียศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร  
       วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์   
       จงัหวดันครปฐม 

 


