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Rattanakosin tourism advocacy through sightseeing walking draw and bring
about tourists’ desire to repeat their journey. It contributes to income distribution
especially for local communities. Route form, walking behaviors and popular tourist
attractions are beneficial to effective travel planning which at present there are no
empirical studies and researches due to data collection limitation.
This research is to study walking behaviors of foreign tourists in Ratanakosin
area in the aspect of main and subsidiary walking route forms and popular tourist
attractions by adopting a new data collection called “Follow-up Survey”. In order to
record actual route form, researcher uses this survey with the tourists travelling by
walking accounting for 1313 samples. The findings are shown as follows.
1. The average walking distance each trip of male is more than female. Yet,
female spends more time in walking than male.
2. The walking routes of male are more scattered into local road and
surrounding areas compared to female.
3. Western tourists walk throughout the area and in long distance while
Eastern tourists mostly walk in short, around main landmarks and will use alternative
transportation instead of walking for farther distance.
4. Single walking tourists usually follow the main routes and likely to avoid
local roads.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
จากการที่ประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมภายในพื้นที่กรุง เทพมหานครที่มี
ศั ก ยภาพและมี ชื่ อ เสี ย งนั้ น ได้ แ ก่ พื้ น ที่ บ ริ เ วณกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ เนื่ อ งจากภายในพื้ น ที่ ก รุ ง
รัตนโกสินทร์ไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวหลัก เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลารามราชวรมหาวิหาร เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจตาม ตรอก ซอก
ซอย ต่างๆ เช่น ชุมชนดินสอ เป็นชุมชนที่มีทั้งภูมิปัญญา อย่างการทาดินสอพอง และสถาปัตยกรรมที่
มีคุณค่า อย่างเทวสถาน ( โบสถ์พราหมณ์) ซึ่งเป็นศาสนาสถานของผู้นับถือศาสนาพราพมณ์ - ฮินดู
หรือชุมชนตรอกสุเหร่า กลุ่มคนชาวมุสลิมที่อพยพมาจากทางภาคใต้ของประเทศไทยในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในชุมชนได้สืบต่อภูมิปัญญาในการเป็นช่างทอง โดยมีฝีมือ
ถึงขั้นได้เป็นช่างทองหลวงที่ไปรับราชการอยู่ในพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งสถานที่เหล่านี้มีศักยภาพในการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น การ
ส่งเสริมการเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวภายในกรุง รัตนโกสินทร์เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการ
เพิ่มประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว สามารถได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยได้ด้วยตนเองโดย
ไม่ต้องผ่านบริษัทการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวลักษณะนี้อาจจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการ
ที่อยากจะกลับมาท่องเที่ยวกรุงเทพอีกในอนาคต อีกทั้งการท่องเที่ยวลั กษณะนี้ยัง ส่งผลต่อการเพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ และช่วยส่งเสริมการสืบต่อและการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน
เนื่องจากยิ่งเวลาผ่านไป การสืบต่อของศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่าวยิ่งมีอัตราที่ลดลง เนื่องจากขาด
การวางแผนการสนับสนุนที่ดี
หากพิ จ ารณาจากแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วและแนวโน้ ม ด้ า น
สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559
กล่าวถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น และมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยอ้างถึง
กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง แวดล้อ ม การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมดั้ง เดิม วิถีชีวิต
ชุมชน กาลังเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น จึง เป็น
โอกาสที่ดีในการสร้างเอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล รวมถึงแนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ยังมีการเปิดโอกาสให้ชุมชน
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และท้ อ งถิ่ น โดยการกระจายอานาจให้ ส ามารถมี ส่ว นร่ว มในการบริ ห ารจั ดการเพิ่ มมากขึ้ น โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้สิทธิแก่ชุมชนในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึง การอนุรักษ์ การจัดการ และการ
บารุงรักษา ซึ่งผลลัพธ์จากงานวิจัย สามารถนามาเป็ นปัจจัยหนึ่ง ที่จะท าให้เกิด ผลข้างต้ น และใน
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ยังมีการให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของยุ ทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความ
ยั่ง ยืน ที่จะให้ความสาคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง ท่องเที่ยวอย่างมี
ทิศทางทั้งด้านวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ รวมถึงในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสินค้า บริการ
และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่ง มีแนวทางการดาเนินการที่จะพัฒนาเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ
รวมถึงหากพิจารณาสถานการณ์การท่องเที่ยวในต่างประเทศ มีการศึกษาและนามาปรับใช้
กับการท่องเที่ยวที่มีลักษณะแวดล้อมใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษา เช่ น โครงการ “Walk into history on
the Freedom Trail” ซึ่งเป็นโครงการในการส่ง เสริมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่า น
ประวั ติ ศ าสตร์ ภ ายในเมื อ งบอสตั น เมื อ งที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยประวั ติ ศ าสตร์ เ ช่ น เดี ย วกั น กั บ พื้ น ที่ กรุ ง
รัตนโกสินทร์ ดาเนินโครงการโดยการลากเส้นสีแดง ระยะทางประมาณ 2.5 ไมล์ไปตามตรอก ซอก
ซอยในเมืองบอสตัน นักท่องเที่ยวสามารถเดินตามเส้นเหล่านี้ซึ่งทาหน้าที่เป็นเครื่องมือในการบอก
ทิศทางในการเดิน โดยเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ทั้ง 16 สถานที่
โดยลักษณะของเส้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณนั้น
จากที่กล่าวไปข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสาคัญ ศักยภาพ ของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ที่มีต่อ
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ใช้การเดินที่ส่งผลเชิงบวกต่อทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้ที่
อยู่ภายในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามการนาไปสู่แผนการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพนั้น
นอกจากมุมมองเชิงบวกที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันต้องสร้างเข้าใจและทางออกสาหรับมุมมองเชิงลบ
หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมา จึงจาเป็นที่จะต้องมีการสารวจพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งในปัจจุบันการเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมยังเป็นข้อมูลที่ยาก
ต่อ การส ารวจ เนื่อ งจาก เครื่อ งมือ ในการเก็ บข้ อ มูล ที่ ใช้ ส่ว นใหญ่ ยัง คงมี ข้ อจ ากัด ในการค้ น หา
พฤติกรรมที่แท้จริง โดยประเด็นที่ง านวิจัยจาเป็นต้องศึกษาเพื่อค้นหา เส้นทางการเดินหลักของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปัจจุบันมีสถานการณ์เป็นอย่างไร รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความนิยม
เป็นรูปแบบใด และการค้นหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างไร

3
1.2 วัตถุประสงค์
1. ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวที่มี ประสิทธิภาพทั้งในแง่
ของงบประมาณและข้อมูลที่จะใช้งาน
2. ศึกษาเส้นทางและพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
3. ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม การเดิ น เที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ภ ายในพื้ น ที่ ก รุ ง
รัตนโกสินทร์
4. ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้การเดินเป็นวิธีการ
เดินทางหลักในการท่องเที่ยวภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
5. เสนอแนวทางการส่ ง เสริ ม การวางแผนและปรั ง ปรุ ง การเดิน เพื่ อ การท่อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในกรุงรัตนโกสินทร์
1.3 คาถามการวิจัย
คาถามหลัก :
คาถามรอง :

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์มีพฤติกรรมการเดิน
เที่ยวในกรุงรัตนโกสินทร์อย่างไร
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มต่างๆมีพฤติกรรมการเดินเที่ยวในพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์แตกต่างกันอย่างไร
พฤติกรรมการเดินเที่ยวพื้นที่เขตต่างๆ (Zone) ในพื้นที่ กรุง รัตนโกสินทร์
แตกต่างกันอย่างไร
อุ ป สรรคและความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ นการเดิ น
ท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์คืออะไร

1.4 สมมติฐาน
1.
2.

พฤติ ก รรมการเดิ น เที่ ย วในกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ มี ค วามแตกต่ า งกั น ตามกลุ่ ม ของ
นักท่องเที่ยว ตามปัจจัยในด้านด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ เป็นต้น
พฤติกรรมการเดินเที่ยวในกรุง รัตนโกสินทร์ มีความแตกต่างกันตามพื้นที่เขตต่างๆ
(Zone) ตามปัจจัยในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นที่รู้จักของแหล่ง ท่องเที่ยว โดยแหล่ง
ท่อ งเที่ ยวที่มี ชื่ อเสีย งจะมีค วามเข้ ม ข้น ของการเดิ นของนั กท่ อ งเที่ย วชาวต่ า งชาติ
มากกว่าแหล่งที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีชื่อเสียง, พื้นที่ที่มีความสามารถในการเข้าถึงมากกว่า
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จะเป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความเข้มข้นกว่า ,
สภาพแวดล้อม ทั้งในเชิง กายภาพ บรรยากาศ ที่เหมาะสมต่อการเดินมากกว่าจะมี
ความเข้มข้นของเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่า เป็นต้น
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา
1.5.1.1 ศึกษาแผนนโยบาย แผนพัฒนาที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบริเวณพื้ นที่กรุง
รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถแสดงถึงมุมมองของภาครัฐที่มีต่อพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ อีก
ทั้งแผนนโยบายยังเปรียบเสมือนโอกาสที่สามารถนามาเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์
1.5.1.2 ศึกษาในแง่ของพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมการเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเน้นในด้านการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมการเลือกใช้
เส้นทางในการเดิน ระยะทางที่มีความเหมาะสมต่อการเดิน รูปแบบการตัดสินใจในการเลือกการเดิน
หรือเลือกเส้นทางในการเดิน รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่มีผลต่อพฤติกรรมการเดิน
เท้าเพื่อการท่องเที่ยว เช่น แรงดึงดูดของสถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ปัจจัยที่ทาการสนับสนุนการ
เดิ นเพื่อ การท่ องเที่ ยว เป็น ต้น รวมถึง การศึ กษาข้ อคิ ดเห็น ข้ อเสนอแนะ ที่ มีค วามเกี่ย วข้ องกั บ
งานวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาเป็นฐานข้อมูลในการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาต่อไป
1.5.2 ขอบเขตทางด้านพื้นที่
กรุงรัตนโกสินทร์ โดยเป็นบริเวณที่มีอาณาเขต ล้อมรอบด้วยคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)
ด้านทิศเหนือติดต่อกับแม่น้าเจ้าพระยา คลองรอบกรุง หรือคลองบางลาพูจนถึงคลองโอ่งอ่าง ด้านทิศ
ใต้ ติ ด ต่ อ กั บ แม่ น้ าเจ้ า พระยา โดยมี พื้ น ที่ ป ระมาณ 2.3 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ 1,438 ไร่ ซึ่ ง
ประกอบด้วย แขวงตลาดยอด แขวงเสาชิงช้า แขวงบวรนิเวศ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงบูรพาภิรมย์
แขวงวัดราชบพิธ แขวงสาราญราษฎร์ และแขวงชนะสงคราม (ดูแผนที่ 1)
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แผนที่ 1 - 1 พื้นที่ศึกษา
ที่มา : ผู้วิจัย
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1.6 วิธีการศึกษา
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ประกอบด้วย แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเดินเพื่อการ
ท่องเที่ยว แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเดินเพื่อการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างกรอบแนวความคิดในการทาวิจัย
2. ศึกษาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการทาวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการเดินทางเพื่อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่ในปัจจุบัน รูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะและขนาดของ
พื้นที่ นโยบายการพัฒนาที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่
3. สารวจภาคสนาม ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของ
ชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษาด้วยการสังเกตการณ์ การเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ต่อการเดินเพื่อการท่องเที่ยว
ภายในพื้นที่ศึกษา
4. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่ออธิบายสิ่งที่ได้จากการเก็บข้อมูลทั้งสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกันและสิ่งที่มี
ความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ
5. สรุปผลการศึกษาและเสนอแนวทางการวางแผนสาหรับการเดินเพื่อการท่องเที่ยวภายใน
พื้นที่ศึกษา
1.7 แหล่งที่มาของข้อมูล
1.7.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยผู้วิจัยเอง ได้แก่
 การสารวจภาคสนามจากพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ สร้างความ
มั่นใจเกี่ยวกับศักยภาพของพื้นที่ที่มีผลต่องานวิจัย
 การเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
 การเก็ บ ข้ อ มู ลด้ ว ยแบบสอบถาม เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย อื่ น ๆที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งต่ อ
พฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
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1.7.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่
 ภาพถ่ายทางอากาศ พื้นที่ศึกษา จากกรมแผนที่ทหาร
 ข้อมูลเชิงสถิติ จากสานักงานสถิติแห่งชาติ กองการท่องเที่ยว สานักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร เช่น จานวนนักท่ อ งเที่ยวที่เข้ามาภายในพื้ นที่ศึก ษา
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อวัน เป็นต้น
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
ในการสร้างแผนที่สาหรับการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้อมูลพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อใช้ในการ
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
2. แนวทางการพัฒนาเชิงกายภาพในกรุง รัตนโกสินทร์ ให้สอดคล้องกับการเดินเพื่อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
1.9 นิยามศัพท์เฉพาะ
1. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีความแท้ หมายถึง ศิลปะ วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตที่ได้รับการสืบ
ต่อมาจากคนรุ่นก่อนให้กับคนรุ่นต่อไป โดยแต่ละพื้นที่ แต่ละชุมชน จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่ง
การได้รับการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม หรือการได้เข้ามาศึกษาวิถี ชีวิตจากกลุ่มคนเหล่านี้ สามารถ
เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาความแท้ของศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
2. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประดิษฐ์ หมายถึง การจาลองศิลปะ วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตขึ้นมา
โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นเจ้าของดั้งเดิม เพื่อประโยชน์ทางด้ านการพาณิชย์ การ
ท่องเที่ยว โดยไม่ได้คานึงถึงความถูกต้องของการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การ
จาลองศิ ลปะ ภูมิ ปัญญาของชุม ชน โดยใช้ผู้ แสดงหรื อผู้เ ผยแพร่ เป็น บุคคลภายนอกที่ไ ม่มีค วาม
เกี่ยวข้องกับชุมชน จัดแสดงตามงานหรือสถานที่ที่สร้างไว้เพื่อรองรับ นักท่องเที่ยว ซึ่ง การกระทา
ดังกล่าว เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่อาจไม่ถูกต้องตามการสืบทอดกันมา อีกทั้งเป็นการโจรกรรม
ความคิด ส่งผลให้กลุ่มเจ้าของความคิดไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง
3. มรดกทางวัฒนธรรม หมายถึง สิ่ง ที่ตกทอดกันมาจากรุ่นก่อนสู่รุ่นถัดไป ประกอบด้วย
สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
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4. พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยการเดิน หมายถึง การแสดงหรือการกระทาที่เกิดขึ้นจากสิ่ง
เร้าในระหว่างการเดินที่มีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่คานึงว่าจะเป็นการกระทาที่เกิดขึ้นจาก
ความตั้งใจหรือการกระทาที่เกิดขึ้นจากความไม่ตั้ง ใจ เช่น การหยุดเดินเพื่อดูแผนที่หรือป้ายบอก
ข้อมูลเมื่อเกิดการไม่แน่ใจในเส้นทางหรือรายละเอียดในการท่องเที่ยว หรือ การคิดที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่
ที่มีบรรยากาศไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมต่อการเดิน
5. ผลกระทบเชิงลบจากการท่องเที่ ยว หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทา อาจเป็นผลที่
เกิดขึ้นเลยในปัจจุบันหรืออาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยในที่นี้กล่าวถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวในเชิงลบ ซึ่งเป็นผลที่อาจกระทบกับบุคคลบางกลุ่ม โดยในด้านการท่องเที่ยวผลกระทบเชิง
ลบมักเกิดขึ้นกับผู้ที่อาศั ยอยู่ภายใน หรือ ใกล้กับบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ผลกระทบจาก
ด้านมลภาวะทางเสียง ผลกระทบจากขยะ เป็นต้น
6. ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง เหตุหรือหนทางที่นาไปสู่การการเพิ่มความต้องการ
ในการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เช่น การประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
การเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการท่องเที่ยว เป็นต้น
7. แผนการท่ องเที่ ย วโดยการเดิน หมายถึ ง แนวคิด ที่ เกิ ด จากการวางแผน สาหรับ ใช้
สนั บสนุน ส่ งเสริม การท่อ งเที่ ยวที่ใ ช้ก ารเดิน เป็น รูป แบบการสั ญ จรหลั กในการท่ องเที่ ยว เพื่ อ
ประโยชน์ ความเหมาะสม และมุมมองที่มีความแตกต่างกว่าการท่องเที่ยวที่ใช้รูปแบบการสัญจรอื่นๆ
เช่น การรับรู้ สัมผัส บรรยากาศของสิ่งแวดล้อมระหว่างการเดิน การเข้าถึงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่า เป็นต้น
8. ความเข้มข้นของการเดิน หมายถึง ปริมาณของเส้นทางการเดินที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เลือกเดิน โดยในเส้นทางใดที่มีการเลือกเดินมากก็จะมีความเข้มข้นของการเดินมากขึ้นตามไป
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บทที่ 2
การทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิทยานิพนธ์เรื่อง พฤติ กรรมการเดินของนัก ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณีศึกษา พื้นที่ กรุ ง
รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ได้ทาการศึกษาทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างกรอบความเข้าใจเกี่ยวกับ พฤติกรรมการท่องเที่ยว เทคนิคและวิธีการการเก็บข้อมูล การ
สังเกตการณ์ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
2.1.1 ความหมายของนักท่องเที่ยว
องค์การท่องเที่ยวแห่งโลก (World Tourism Organization) ได้ประกาศใช้คานิยามเกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยวเมื่อ ค.ศ. 1968 ภายหลังการประชุมเรื่อง การเดินทางและท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่
กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยได้เสนอแนะให้ประเทศสมาชิกใช้คานิยามความหมายของนักท่องเที่ยว
ดังนี้
Traveler หมายถึง นักเดินทาง นักท่องเที่ยว โดยจะรวมทั้งผู้ที่สามารถเก็บข้อมูลทางสถิติได้
เช่น นักท่องเที่ยวทั่วไป และผู้ที่ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติได้ เช่น ผู้อพยพ ผู้เร่ร่อน ผู้ลี้ภัย
เป็นต้น
Visitors หมายถึง ผู้มาเยือน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
นักท่องเที่ยวค้างคืน คือ ผู้ที่เดินทางมามาเยือนและพักอยู่ในประเทศ ตามสถานที่ให้บริการ
พักแรม ตั้งแต่ระยะเวลามากกว่า 24 ชั่วโมงเป็นต้นไป โดยสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มาพักค้างคืนมากกว่า 24 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 60 วัน และนักท่องเที่ยว
ภายในประเทศที่อาจเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว เดินทางจากจังหวัดของตนไปยังจังหวัดอื่นๆ และใช้
เวลาในการพานักไม่เกิน 60 วัน
นัก ทั ศ นาจร คื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ม่ ค้า งคื น เดิ นทางมาท่ อ งเที่ ย วเป็ น การชั่ วคราว อยู่ ใ น
ประเทศไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง แต่ไม่ได้เข้าพักตามสถานที่ให้บริการพักแรม เช่น ผู้เดินทางมากับเรือ
สาราญ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ นักทัศนาจรระหว่างประเทศ และ นักทัศนาจร
ภายในประเทศ
บุคคลที่ไม่นับเป็นนักท่องเที่ยว ได้แก่
2.1 ผู้เดินทางมาเพื่อประกอบอาชีพหรือธุรกิจที่มีรายได้ในประเทศนั้น โดย
จะมีสัญญาไว้กับผู้ใดหรือไม่ก็ตาม
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2.2 ผู้เดินทางมาเพื่อตั้งถิ่นฐานที่อยู่อย่างถาวรในประเทศนั้น
2.3 ผู้เดินทางข้ามพรมแดนไปทางานนอกประเทศของตน
2.3 ผู้เดินทางเพื่อเข้าไปเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในที่ที่จัดไว้
เป็นหอพักนักเรียนนักศึกษา
2.5 ผู้เดินทางผ่านโดยไม่ได้แวะลงจากยานพาหนะเลย แม้ว่าจะเดินทางอยู่
ในอาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง ก็ตาม
2.6 ผู้ลี้ภัยทางการเมืองหรือผู้ลี้ภัยทางศาสนา ไปอยู่ต่างประเทศหรือผู้ลี้ภัย
สงคราม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2522 ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ
นักท่องเที่ยวไว้ในมาตรา 4 ว่านักท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากท้องถิ่นที่อยู่ของตนเองไปสู่
ท้องถิ่นอื่นในชั่วคราวด้วยความต้องการของตัวเอง และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบอาชีพหรือหา
รายได้
จากการศึกษาความหมายของคาว่า นักท่องเที่ยว ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ นักท่องเที่ยวคือ
ผู้ที่เดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการประกอบ
อาชีพ และมีการพัก ณ สถานที่ที่บริการพักแรกมากกว่า 24 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 60 วัน
2.1.2 การจาแนกประเภทของนักท่องเที่ยวตามหลักการแบ่งส่วนตลาดทางการท่องเที่ยว
การแบ่งส่วนตลาดทางการท่องเที่ยว คือ กระบวนการในการแบ่งตลาดกลุ่มลูกค้าที่มีความ
คล้ายคลึงกันออกเป็นกลุ่มๆ (Market segment) เพื่อง่ายต่อการเลือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target
markets) ในการกาหนดแผนในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการให้กลุ่มลูกค้าได้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด โดยสามารถใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดทางการท่องเที่ยวได้ 5 ปัจจัย ได้แก่
1. ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์
Morrison (2002) กล่าวว่า เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางไป เป็นการแบ่ง ส่วนตลาดที่ไ ด้รับความนิยมมากที่สุด โดยสามารถ
แบ่งเป็นทวีป ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด หรือพื้นที่ขนาดเล็กๆ
2. ปัจจัยทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ สังคมและเศรษฐกิจ
การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ปัจจัยทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ สังคมและเศรษฐกิจ มี
ปัจจัยที่ใช้ในการแบ่งมากมาย เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษาขนาดครอบครัว
สถานภาพการสมรส เป็นต้น โดยในงานวิจัยจะเน้นถึงแนวคิดของ Wells and Gubar (1966) ซึ่งเป็น

11
แนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จะใช้วงจรชีวิตครอบครัวเป็นปัจจัยในการจัดกลุ่ม โดยได้
แบ่งวงจรชีวิตหรือขั้นตอนในการดาเนิ นชีวิตของมนุษย์ทั่วไป ออกเป็น 9 ช่วงชีวิต และมีมุมมองว่า
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงชีวิต สามารถแจกแจงช่วงชีวิตทั้ง 9 ได้ ดังนี้
ตารางที่ 2 - 1 การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ สังคมและเศรษฐกิจ
ช่วงชีวิตในวงจรชีวิต
คาอธิบาย
ลักษณะของพฤติกรรม
ครอบครัว
เด็กจบใหม่ที่เริ่มแยกตัวออกมา
สนใจเรื่องการเข้าสังคม การ
อยู่ตามลาพัง รายได้น้อยถึงปาน
สร้างความบันเทิง นิยมใช้
โสด
กลาง แต่จากการที่ไม่ต้องแบก
จ่ายเงินไปกับการเลือกซื้อเสือ
(The bachelor stage) รับภาระรายจ่ายในครอบครัว จึง
ผ้า เครื่องใช้ภายในบ้าน การ
สามารถใช้จ่ายเงินเพื่อความสุข
ท่องเที่ยวและการพักผ่อน
ของตัวเองได้
คู่แต่งงานใหม่ มีระดับฐานะทาง นิยมใช้จ่ายเงินไปกับการ
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น เนื่องจาก
เดินทางท่องเที่ยว กิจกรรม
เพิ่งแต่งงาน
สามารถรับรายได้ได้ทั้งสองฝาย เกี่ยวกับการฮันนีมูน อีกทั้งเริ่ม
(Newly married
แต่รายจ่ายก็มีการเพิ่มขึ้น
ซื้อสินค้าที่มีความคงทนถาวร
couples)
เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มสร้างเนื้อ เช่น เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์
สร้างตัว
รถยนต์ เป็นต้น
คู่แต่งงานที่เริ่มมีบุตร
ความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อ
นิยมใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อ
ครอบครัวสมบูรณ์ระยะที่ ความสุขตัวเองเริ่มลดน้อยลง
ของคงทนถาวร และเครื่องใช้
1
จากการขาดรายได้จากฝาย
สาหรับเด็กอ่อน เช่น ยา ของ
(Full nest I)
ภรรยา รวมถึงการเพิ่มรายจ่าย
เล่น เสื้อผ้าเด็ก เป็นต้น
เกี่ยวกับเด็กที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้
สภาพทางการเงินแย่ลง
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ช่วงชีวิตในวงจรชีวิต
ครอบครัว

คาอธิบาย

คู่แต่งงานที่มีบุตรอายุ 6 ขวบขึ้น
ไป สภาพทางการเงินเริ่มดีขึ้น
ครอบครัวสมบูรณ์ระยะที่ จากการที่ภรรยามันจะกลับไป
2
ทางาน และสามีเริ่มมีการเติบโต
(Full nest II)
ในหน้าที่การงาน แต่ยังคงมี
รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการใช้จ่าย
ของบุตร
คู่แต่งงานที่มีอายุมากขึ้น บุตร
เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น สภาพทาง
ครอบครัวสมบูรณ์ระยะที่ การเงินเริ่มดีขึ้น เนื่องจากการ
3
เติบโตในหน้าที่การงานของทั้ง
(Full nest III)
ฝายสามีและภรรยา รวมถึงบุตร
เริ่มสามารถที่จะหารายได้เสริม
ให้กับตัวเองได้แล้ว
คู่แต่งงานที่มีอายุมาก (มากกว่า
60 ปี) บุตรได้แยกย้ายออกจาก
บ้าน คู่สมรสบางคู่อาจยังทางาน
อยู่และได้รับรายได้ที่ค่อนข้างสูง
ครอบครัวที่มีสมาชิก
จากตาแหน่งหน้าที่การงาน ช่วง
น้อยลงระยะที่ 1
นี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีสภาพทาง
(Empty nest I)
การเงินดีที่สุด เพราะมีรายจ่าย
ค่อนข้างต่า เนื่องจาก หมดภาระ
ค่าใช้จ่ายในเรื่อง บ้าน รถ และ
การเลี้ยงดูบุตร

ลักษณะของพฤติกรรม
นิยมใช้จ่ายเงินไปกับสินค้า
อุปโภค บริโภค สินค้าที่ใช้
สาหรับเด็กในวัยเรียน เช่น
อุปกรณ์การศึกษา อุปการณ์
กีฬา เป็นต้น และมีค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว
ร่วมกับครอบครัวอีกด้วย
นิยมใช้จ่ายเงินไปกับการศึกษา
ของบุตร รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านที่เริ่มผุพังหรือเพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบาย และ
สิ่งของฟุมเฟือยต่างๆ

นิยมใช้จ่ายเงินไปกับการ
เดินทางท่องเที่ยว การศึกษาสิ่ง
ที่สนใจ การดูแลและซ่อมแซม
สิ่งของ เช่น บ้าน รถยนต์
เฟอร์นิเจอร์
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ช่วงชีวิตในวงจรชีวิต
ครอบครัว

คาอธิบาย

คู่แต่งงานเริ่มเข้าสู่วัยชรา คู่
ครอบครัวที่มีสมาชิก สมรสเกษียณอายุและออกมา
น้อยลงระยะที่ 2
พักผ่อน ส่งผลให้รายได้ในช่วงนี้
(Empty nest II)
ลดลง แต่อย่างไรก็ตามรายจ่าย
ในช่วงนี้ก็จะลดลงตามไปด้วย
คู่สมรสเหลือผู้ชราเพียงคนเดียว
ครอบครัวที่มีสมาชิก
อีกฝายได้เสียชีวิตลงไปแล้ว
เหลือเพียงคนเดียว ระยะ
ยังคงได้รายได้จากการ
ที่ 1
เกษียณอายุหรือการทางานเสริม
(Solitary Survivor I)
อื่นๆ และมีรายจ่ายที่ลดลง
ครอบครัวที่มีสมาชิก คู่สมรสเหลือผู้ชราเพียงคนเดียว
เหลือเพียงคนเดียว ระยะ อีกฝายได้เสียชีวิตลงไปแล้ว และ
ที่ 2
ไม่สามารถหารายได้ได้อีกแล้ว
(Solitary Survivor II) ส่งผลให้สภาพทางการเงินแย่ลง

ลักษณะของพฤติกรรม
นิยมใช้จ่ายเงินไปกับการ
รักษาพยาบาล และสินค้าที่
ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ ส่วน
ใหญ่จะใช้เวลาพักผ่อนอยู่บ้าน
มากกว่า
นิยมใช้จ่ายเงินไปกับสินค้าที่
ช่วยเสริมสร้างสุขภาพและการ
พักผ่อน
นิยมใช้จ่ายเงินไปกับการ
รักษาพยาบาลและการรักษา
สุขภาพ

ที่มา : ดัดแปลงจาก Wells and Gubar (1966)
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักเกณฑ์ด้านวงจรชีวิตครอบครัว
เป็นพฤติกรรมที่เน้นไปทางนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันมากกว่า ซึ่งในบางสิ่งอาจมีความแตกต่างกับวงจร
ชีวิตของชนชาติอื่น
Swarbrooke (1966) เป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึง ความต้องการและความชอบด้านการ
ท่องเที่ยวของบุคคลมรช่วงชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนี้
ตารางที่ 2 - 2 การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ความชอบและความต้องการทางด้านการท่องเที่ยวตาม
แนวคิดของ Swarbrooke
ช่วงชีวิตในวงจรชีวิต
ความชอบและความต้องการทางด้านการท่องเที่ยว
ครอบครัว
เด็ก
- ความตื่นเต้น
(A child)
- การได้เล่นกับเด็กคนอื่นๆ
- การสนับสนุนจากผู้ปกครอง
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ช่วงชีวิตในวงจรชีวิต
ครอบครัว
วัยรุ่น
(A teenager)

ผู้ใหญ่ในวัยต้น
(A young adult)

คู่สมรสใหม่ที่ยังอายุน้อย
(A young couple)
คู่สมรสที่ยังอายุน้อยและมี
บุตรที่ยังเป็นทารก
(A young couple with
baby)
ครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น
(A growing family)
ช่วงชีวิตในวงจรชีวิต
ครอบครัว
ครอบครัวที่มีสมาชิก
น้อยลง
(An empty nester)
คนชรา
(An elderly)

ความชอบและความต้องการทางด้านการท่องเที่ยว
-

ประสบการณ์ใหม่ๆ
ความตื่นเต้น
การได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นๆ
การได้รับอิสระที่เพิ่มมากขึ้น
การเข้าร่วมกิจกรรม
การพบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับวัยรุ่นคนอื่นๆ
ประสบการณ์ใหม่
การได้รับอิสระที่เพิ่มมากขึ้น
การเข้าร่วมกิจกรรม
การพบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับคนวัยเดียวกัน
ประสบการณ์ใหม่
ความรักและการดูแลเอาใจใส่
การตอบสนองความเพ้อฝัน

- การประหยัดค่าใช้จ่าย
- เครื่องใช้ที่จาเป็นสาหรับทารก
- การประหยัดค่าใช้จ่าย
- การทากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
ความชอบและความต้องการทางด้านการท่องเที่ยว

- การเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้กาลังกายในการดาเนิน
กิจกรรม
- การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- กิจกรรมที่ใช้การ ดู มากกว่าการลองมือทาเอง
- การพบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับคนวัยเดียวกัน
- ความสะดวกในการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวก
ที่มา : ดัดแปลงจาก Swarbrooke (1966)
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Coleman and Rainwater (1978) เป็นแนวคิดในการแบ่งส่วนตลาดออกโดยใช้ลาดับชั้น
ทางสังคมเข้ามาแบ่ง โดยสามารถแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวออกได้ทั้งหมด 7 ชนชั้นทางสังคมด้วยกัน ดังนี้
ตารางแสดง การแบ่ งส่ ว นตลาดโดยใช้เ กณฑ์ช นชั้ น ทางสั ง คมตามแนวคิด ของ Coleman and
Rainwater
ตารางที่ 2 - 3 การแบ่งส่วนตลาดออกโดยใช้ลาดับชั้นทางสังคมของ Coleman and Rainwater
ชนชั้นหลัก
ชนชั้นย่อย
ลักษณะและพฤติกรรมโดยรวม
เป็นกลุ่มที่มีจานวนน้อย นิยมสิ่งของหรูหราและ
ชนชั้นสูงระดับบน มีรสนิยม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความมั่งคั่งจาก
(Upper-upper class) การรับมรดกมาจากรุ่นก่อน มีหน้าที่ตาแหน่งการ
งานสูง
เป็นกลุ่มเศรษฐีหน้าใหม่ นิยมทากิจกรรมที่มี
ชนชั้นสูงระดับล่าง บทบาททางสังคม เพื่อให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มคน
(Lower-upper class) ในหมู่กว้าง มักจะเป็นกลุ่มที่มั่งคั่งด้วย
ชนชั้นสูง
ความสามารถของตนเอง
(Upper class)
ชนชั้นกลางระดับสูง
(Upper-middle
class)

ชนชั้นกลาง
(Middle class)
ชนชั้นกลาง
(Middle class)
กลุ่มชนชั้นทางาน
(Working class)

เป็นกลุ่มคนที่มีสภาพทางการเงินดีเหมือนสอง
กลุ่มแรก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มั่งคั่งด้วย
ความสามารถของตนเอง นิยมเลือกซื้อสินค้าที่มี
คุณภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จในหน้าที่
การงาน ให้ความสาคัญกับการศึกษาของคนรุ่น
หลัง
เป็นกลุ่มคนที่มีสภาพทางการเงินอยู่ใน
ระดับกลาง หน้าที่การงานใช้ความสามารถของ
ทักษะทางวิชาชีพ นิยมทาตัวเองให้เป็นที่ยอมรับ
และเป็นที่รู้จักของสังคม ให้ความสาคัญกับ
สถานะของตัวเอง
เป็นกลุ่มคนที่ทางานโดยใช้แรงงานเป็นหลัก
นิยมเลือกซื้อสินค้าที่เป็นความสุขส่วนตัวอย่าง
เต็มที่ และทากิจกรรมที่หลีกหนีความจาเจใน
ชีวิตประจาวัน ไม่เห็นความสาคัญในการออมเงิน
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ชนชั้นหลัก

ชนชั้นล่าง
(Lower class)

ชนชั้นย่อย

ลักษณะและพฤติกรรมโดยรวม
เป็นกลุ่มคนที่ทางานโดยใช้แรงงานแต่ได้รับ
ค่าแรงต่า กังวลเรื่องความปลอดภัยของ
ชนชั้นล่างระดับสูง ครอบครัวเนื่องจากต้องอาศัยอยู่ใน
(Upper-lower class) สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี การศึกษาค่อนข้างต่า การ
ใช้จ่ายเงินจะเป็นการได้มาและจ่ายไป จึงทาให้
ไม่สามารถเก็บเงินออมได้
เป็นกลุ่มที่มีสภาพทางการเงินแย่ที่สุด มีฐานะ
ชนชั้นล่างระดับล่าง ยากจน ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือ
(Lower-lower class) ว่างงาน หรืออาจเป็นอาชญากรรม ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ

ดัดแปลงจาก Coleman and Rainwater (1978)
3. ปัจจัยทางด้านจุดประสงค์ของการเดินทาง
Lubbe (2003) ได้แบ่งส่วนของตลาดโดยใช้จุดประสงค์ของการเดินทางมาเป็นเกณฑ์ในการ
แบ่ง ได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อใช้เวลาว่าง และเพื่อความสาราญ คือ การเดินทางท่องเที่ยว
ทั่วไป เช่น การเดินทางเพื่อศึกษาวัฒนธรรม การเยี่ยมญาติ การเล่นกีฬาหรือการทากิจกรรมต่างๆ
กลุ่มผู้ที่เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ หรือทากิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ คือ การเดินทาง
สัมมนา การเผยศาสนา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ โดยมันมีการเผื่อเวลาไว้
สาหรับการท่องเที่ยวส่วนตัวเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
กลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยวัตถุประสงค์ทางการท่องเที่ยวอื่นๆ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวนอกเหนือจากสองกลุ่มข้างต้น เช่น การเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อ เป็นต้น
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
2.2.1 องค์ประกอบของพฤติกรรม
Cronbach (2506) ได้อธิบายว่า องค์ประกอบของพฤติกรรมของมนุษย์มีองค์ประกอบอยู่ 7
ประการ ประกอบด้วย
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ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่จะทาให้เกิดกิจกรรมเพื่อตอบรับ
ความต้องการของตนเอง โดนจะเลือกตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนก่อน และสนองความต้องการ
อื่นๆถัดไป
ความพร้อม (Readiness) เป็นความสามารถที่จาเป็นในการสนองความต้องการ เนื่องจาก
มนุษย์ไม่สามารถสนองความต้องการได้ทั้งหมด บางความต้องการอยู่นอกเหนือความสามารถของเรา
สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ที่เปิดโอกาสให้เลือกทากิ จกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง
การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นการพิจารณาสถานการณ์แล้วเลือกวิธีการที่คิดว่า
สามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองและได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ก่อนที่จะตัดสินใจทา
กิจกรรมใดลงไป
การตอบสนอง (Response) กิจกรรมที่สนองความต้องการโดยวิธีการที่ได้เลือกไว้แล้วใน
ขั้นตอนการแปลความหมาย
ผลที่ได้รับหรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อทากิจกรรมย่อมได้รับผลจากการกระทา
ตามที่คาดไว้ หรืออาจตรงข้ามกับการคาดไว้
ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) เป็นการกระทาที่ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ อาจใช้วิธีการย้อนกลับไปแปลความหมายหรือเลือกวิธีตอบสนองแบบใหม่
จากการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของพฤติ ก รรม ผู้ วิ จั ย สามารถสร้ า งความเข้ า ใจถึ ง พื้ น ฐาน
กระบวนการการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ต่อการศึกษาและวางแผนการรับมือกับ
พฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเป็นรูปธรรม
2.2.2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ความสามารถตอบสนองความต้องการหรือการตัดสินใจในการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสรุปพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้ 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. การส่งเสริมการตลาดทางการท่องเที่ยว เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวผ่านสื่อ
ต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถได้รับข้อมูลเหล่านั้น
2. ความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคน เมื่อผ่านขั้นตอนการให้ข้อมูลแล้ว
นักท่องเที่ยวผู้ที่ได้รับข้อมูลเหล่านั้นย่อมเกิดความต้องการในการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
3. สิ่งจูงใจสาหรับนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งมีทั้งปัจจัยการกระตุ้นโดยการผลักดัน เช่น การหลีกหนีความซ้าซาก จาเจ
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ประจ าวั น และปั จจั ยการกระตุ้ นโดยการดึง ดู ด เช่ น ความแปลกใหม่ ของสภาพภู มิ
ประเทศส่งผลให้เกิดความต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเผื่อสัมผัสสิ่งเหล่านั้น
4. การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบที่สาคัญเมื่อนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลและ
มีความต้องการที่จะไปท่องเที่ยวแล้ว
5. การวางแผนการใช้จ่ายการท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวตัดสินใจจะไปท่องเที่ยวแล้ว ย่อม
เกิดค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวรอบนั้น
6. การเตรียมการเดินทาง เมื่อตัดสินใจและมีการวางแผนค่าใช้จ่ายแล้ว จึงถึงขั้นตอนการ
เตรียมตัวในด้านอื่นๆ เช่น ด้านยานพาหนะในการเดินทาง
7. การเดินทางท่องเที่ยว เริ่มนับตั้งแต่เริ่มออกจากที่พักจนกระทั่งกลับมายังที่พัก โดยอาจ
เกิดการประเมินผลเป็นระยะๆ เช่น สภาพแวดล้อม การบริการ การคมนาคม
8. ประสบการณ์ข องนั กท่ อ งเที่ ยว เมื่ อเกิ ดการประเมิน ผลการเดิน ทางผลลั พธ์ ที่ ไ ด้ คื อ
ประสบการณ์ของการท่องเที่ยวในรอบนั้น
9. ทัศนคติของนักท่องเที่ยว เมื่อได้รับประสบการณ์การท่องเที่ ยวสิ่ง ที่เกิดขึ้นตามมาคือ
ทัศนคติที่เกิดขึ้นต่อการท่องเที่ยวในครั้งนั้น
Clawson and knetsch (2509) ได้ถูกกล่าวโดย รวีวรรณ (2558) ว่า แนวคิดช่วงเวลาทั้ง 5
ของประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว (The model of the 5 phases of visitor experience)
สามารถจาแนกกิจกรรมและช่วงเวลาของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวออกได้เป็น 5 ช่วงเวลาสาคัญ ได้แก่
1. ช่วงเวลาก่อนการเดินทางท่องเที่ยว เป็นช่วงของการคาดหวังในการเดินทางท่องเที่ยว
2. ช่วงเวลาขณะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
3. ช่ว งเวลาระหว่า งการท่อ งเที่ย ว เป็ นช่ วงที่จ ะได้รั บประสบการณ์ แปลกใหม่จ ากการ
เดินทางท่องเที่ยวในครั้งนั้น
4. ช่วงเวลาขณะเดินทางกลับจากสถานที่ท่องเที่ยว
5. ช่วงเวลาหลังการเดินทางท่องเที่ยว เป็นช่วงที่จะระลึกถึงการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนั้น
Schmoll (2520) ได้ถูกกล่าวโดย รวีวรรณ (2558) ว่า แนวคิดกระบวนการตัดสินใจเดินทาง
(The model of the travel decision process) สามารถจาแนกปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการการ
ตัดสินใจในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยสามารถจาแนกออกได้ เป็นทั้งหมด 4
กลุ่ม ได้แก่
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1. สิ่ง เร้ าทางการท่ องเที่ย ว (Travel stimuli) คือ ปัจจั ยภายนอกที่สามารถกระตุ้ นให้
นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางท่องเที่ยว เช่น การโฆษณา บักทึกการเดินทางของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ
หนังสือแนะนาการท่องเที่ยว เป็นต้น
2. ปั จ จัย ส่ วนบุ คคลและปั จจั ย ทางสัง คมของนัก ท่ องเที่ย ว (Personal and social
determinants of travel behavior) ได้แก่ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Social economic
Status) อิทธิพลและความต้องการทางสังคม (Social influences and aspirations) ทัศนคติและ
ค่านิยม (Attitudes and values) และบุคลิกภาพ (Personality features) เป็นต้น โดยปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลต่อพฤติกรรมการท่ องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในประเด็นของ ความต้องการและความ
จาเป็น (Desires/needs) แรงจูงใจ (Motivations) และความคาดหวัง (Expectation)
3. ปัจจัยภายนอกอื่นๆ (External variables) ได้แก่ ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยว (Image of destination) การประเมินความเสี่ยงในการเดินทางท่องเที่ยว (Assessment
of objective/subjective risks) ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตัวแทนจาหน่ายการท่องเที่ยว
(Confidence in travel trade intermediaries) ประสบการณ์การท่องเที่ยวในอดีต (Previous
travel experience) และ อุปสรรค ข้อจากัด ทางด้านเวลา การเงินในการเดินทางท่องเที่ยว
4. ลักษณะเด่นของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและการให้บริการทางการท่องเที่ยว
(Characteristics of destination and service-related factors) ได้แก่ สิ่งดึงดูดและสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ (Attractions/amenities offered) ปริมาณและคุณภาพของข้อมูลการท่องเที่ยว
(Quality/ quantity of travel information) การเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยว (Cost/value relations) ความหลากหลายของกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว (Range of travel opportunities) และประเภทของการให้บริการการท่องเที่ยว
(Type of travel arrangements offered)
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยเหล่านี้ มีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว โดยสามารถจาแนกออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ความต้องการในการเดินทาง
ท่องเที่ ย ว การค้ นหาข้อ มูลเพื่อการท่องเที่ยว การประเมินและเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆในการ
ท่อ งเที่ย ว และการตัด สิ นใจออกท่ องเที่ ย ว ซึ่ ง สามารถอธิบ ายด้ วยแผนภูมิ แบบจ าลองแนวคิ ด
กระบวนการการตัดสินใจการเดินทางของ Scholl ที่ได้ทาการดัดแปลงจาก Schmoll (1977)
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1. สิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว

2. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมของ

นักท่องเที่ยว
การโฆษณาและ

สถานะทาง

การส่งเสริม

สังคมและ

อิทธิพลและ

ทัศนคติและ

ความต้องการ

ค่านิยม

บุคลิกภาพ

หนังสือแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว
คาแนะนาหรือ

ความต้องการ

แรงจูงใจ

บันทึกการเดินทาง

ความคาดหวัง

และความ

ท่องเที่ยวของ
คาแนะนาของ
ธุรกิจการ

ความต้องการ

การค้นหา

การประเมิน

การตัดสินใจ

เดินทาง

ข้อมูลทางการ

ตัวเลือกทางการ

เดินทาง

3. ปัจจัยภายนอก
ความเชื่อมั่นใน
ตัวแทนจาหน่าย
ภาพลักษณ์ของ

การเปรียบเทียบ

สิ่งดึงดูดใจและสิ่ง

ความหลากหลายของ

ระหว่างค่าใช้จ่าย และ

อานวยความสะดวก

กิจกรรมทางการ

จุดหมายปลาย

ประโยชน์ที่จะได้รบั

ต่างๆ

ท่องเที่ยว

ประสบการทางการ

ปริมาณและคุณภาพ

ประเภทของการ

ท่องเที่ยวในอดีต

ของข้อมูลทางการ

ให้บริการทางการ

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว

การประเมินความ
เสี่ยงในการเดินทาง

4. ลักษณะเด่นและการให้บริการทางการท่องเที่ยว
ณ จุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยว

อุปสรรคและข้อจากัด
ในการเดินทาง

แผนภูมิที่ 2 - 1 แบบจาลองแนวคิดกระบวนการการตัดสินใจการเดินทางของ Scholl
ที่มา : ดัดแปลงจาก Schmoll (1977)
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จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่า แนวคิดนี้ได้ให้ความสาคัญ ทั้ง ปัจจัยผลักดัน (Push factors)
และปัจจัยดึงดูด (Pull factors) โดย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยด้านสิ่งเร้า เป็น
ปัจจัยผลักดันให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยว ส่วนการให้บริการ ความโดด
เด่นของสถานที่ท่องเที่ยวทาหน้าที่เป็นปัจจัยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวยังสถานที่นั้นๆ อีก
ทั้งยังกล่าวถึงปัจจัยภายนอก อย่างอุปสรรคและข้อจากัดในการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในแนวคิดอีกด้วย
จากการได้ศึ กษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว ผู้วิจัย ได้เรี ยนรู้ถึ ง กระบวนการในการเกิดการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งว่ามีกระบวนการอย่างไร ซึ่ง สามารถนากระบวนการเหล่านี้ไ ป
วิเคราะห์และปรับใช้สาหรับกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษา เช่น หากมีพื้นที่ที่ไม่ได้
รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว อาจต้องวิเคราะห์เหตุผลตั้งแต่การให้ข้อมูลว่าอาจมีการให้ข้อมูลที่
น้อยเกินไป หรือแรงดึงดูดของสถานที่ท่องเที่ยวอาจยังไม่เด่นชัดพอ รวมถึงการประเมินทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวว่าเมื่อมาท่องเที่ยวแล้วมีทัศนคติต่อสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นอย่างไรเพื่อนาไปปรับปรุง
ในขั้น ตอนกระบวนการการสร้า งประสบการณ์ข องนัก ท่องเที่ยวเพื่อให้เกิด การกลับมาเที่ย วของ
นักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต
ปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นและการให้บริการทางการท่องเที่ยว ณ สถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
(Characteristics of Destination and Service-related Factors)
1. สถานที่ตั้งของจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยว เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว
ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่มีความน่าสนใจ เช่น บนภูเขาสูง ริมทะเล เป็นต้น
2. ความง่ายในการเข้าถึง จุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวด้วยยานพาหนะประเภท
ต่างๆ เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากยานพาหนะประเภท
ต่างๆ เช่น เรือ เครื่องบิน เป็นต้น
3. ความแตกต่างทางด้านลักษณะภูมิศาสตร์ และ/หรือลักษณะทางวัฒนธรรม เกิดจาก
สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวมีภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกับภูมิลาเนาเดิมของ
นักท่องเที่ยว เช่น ภูมิลาเนาเดิมของนักท่องเที่ยวมีภูมิอากาศร้อนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะ
นิยมเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิอากาศเย็น เป็นต้น
4. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิ์ภาพ เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวมี
ความสามารถในการกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างดี
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5. มีนโยบายและกระบวนการในการขออนุญ าตเข้า เมื อง และการตรวจคนเข้า เมื องที่
สะดวกต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากประเทศอื่ น ๆ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมั น นิ ย มสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศที่มีความสะดวกในการขออนุญาตเข้าเมืองมากกว่า
6. มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆทางการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ที่มีคุณภาพ
7. มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เกิ ดจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่นๆตั้งอยู่ใน
พื้นที่บริเวณเดียวกัน
8. มีภาพลักษณ์ที่ดี เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างความเชื่อใจในด้านความปลอดภั ย
ความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวได้
9. มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
2.2.3 พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละทวีปในระหว่างมาเยือนประเทศไทย
การท่ อ งเที่ ย วแห่ง ประเทศไทย (2549) ได้ ท าการศึ กษาเกี่ ย วกั บ พฤติ กรรมการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของนักท่องเที่ยว จาแนกตามทวีปออกเป็นทั้งหมด 5 ทวีป ประกอบด้วย
1. ทวีปเอเชีย ยกตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยมา 2 ประเทศ
สิงคโปร์ นักท่องเที่ยวชื่นชอบการบาบัดร่างกาย ตรวจและรักษาสุขภาพ เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ที่ถูกกว่า รวมถึงการทากิจกรรมอื่นๆ เช่น อาหารไทย ชายทะเล เป็นต้น
ญี่ปุน นักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุนสามารถแบ่งออกได้หลายกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสตรี
จะชื่นชอบนวดแผนโบราณ การทาอาหารไทย ส่วนกลุ่มนักเรียน กลุ่มเกษียณ กลุ่มวันทางาน จะเป็น
การมาท่องเที่ยวจากการได้รางวัล
2. ทวีปยุโรป ยกตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยมา 2 ประเทศ
สเปน นักท่องเที่ยวชื่นชอบและให้ความสนใจด้านโบราณสถาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตของไทย เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม
สหราชอาณาจักร นักท่องเที่ยวชื่นชอบสินค้าและบริการที่มี คุณภาพ กิจกรรมที่ได้รับความ
สนใจจะเป็น แต่งงาน กอล์ฟ ดาน้า การทาอาหารไทย
3. ทวี ปอเมริก า ยกตั วอย่างนัก ท่อ งเที่ยวชาวต่ างชาติ ที่ม าท่ องเที่ย วประเทศไทยมา 2
ประเทศ
แคนาดา นั ก ท่ อ งเที่ ย วชื่ น ชอบและให้ ค วามสนใจในวิ ถี ชี วิ ต ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี
กิจกรรมที่ได้รับความนิย ม ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ รวมถึงการ
ท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ทะเล ดาน้า
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บราซิล นักท่องเที่ยวชื่นชอบและให้ความสนใจในวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม การราไทย ดนตรี
ไทย นวดแผนไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้านของไทย
4. ทวีปโอเชียเนีย ยกตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยมา 1
ประเทศ
ออสเตรเลีย นักท่องเที่ยวชื่นชอบการจับจ่ายซื้อของ การท่องเที่ยวระยะสั้น ประเภทการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมได้แก่ ประเภทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
5. ทวีป แอฟริก า ยกตั วอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ม าท่องเที่ยวประเทศไทยมา 1
ประเทศ
แอฟริกาใต้ นักท่องเที่ยวชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ รวมถึงยัง
มีค วามสนใจเกี่ ย วกั บศิ ลปวั ฒนธรรม ประเพณี โดยเป็ น การท่ อ งเที่ย วเพื่ อการศึ กษาและเรีย นรู้
เนื่องจากมีความแปลกใหม่จากวัฒนธรรมของตนเอง
จากการศึกษาลักษณะพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศ ผู้วิจัย
ได้รับรู้ความต้องการเบื้องต้นของนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับการกาหนด
กลุ่มตัวอย่างและการสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในส่วนของข้อเสนอแนะ
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2.3.1 ความหมายของการท่องเที่ยว
นิคม จารุมณี (2536)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้อธิบายศัพท์ “การท่องเที่ยว” ไว้ว่า
เป็นคาที่มีความหมายกว้าง เพราะ ไม่ไ ด้หมายความแต่เพียงการเดินทางเพื่อพั กผ่อน หรือคว าม
สนุกสนานเหมือนที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ แต่ยังมีการเดินทางเพื่อค้นหาความรู้ การประชุมสัมมนา การ
กีฬา หรือแม้แต่การไปเยี่ยมญาติก็นับว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยว
เกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ ในปัจจุบัน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจึง มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
Lawson & baud-bovy (2540)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้
กล่าวถึงการท่องเที่ยวว่าเป็นการนันทนาการ (recreation) รูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาว่าง
(leisure time) ที่มีการเดินทาง (travel) เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งที่มักหมายถึง
ที่อยู่อาศัย ไปยังอีกที่หนึ่งที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
สหพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Union of Official
Travel Organization) การท่องเที่ยวหมายถึง รูปแบบหนึ่งของการนันทนาการของมนุษย์ กิจกรรมที่
เกิดขึ้นในเวลาว่าง โดยเป็นการเดินทางจากที่อยู่ของตัวเองไปที่อื่นถือว่าสถานที่ดัง กล่าวเป็นแหล่ง

24
ท่องเที่ยว โดยอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ การผ่อนคลาย โดยสหพันธ์การส่งเสริม การท่องเที่ยว
ระหว่ า งประเทศสรุ ป ความหมายของการเดิ น ทางที่ ส ามารถเรี ย กได้ ว่ า การท่ อ งเที่ ย วจะต้ อ ง
ประกอบด้วย ลักษณะ 3 อย่าง ดังนี้
1. การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติ ไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว
2. การเดินทางไปด้วยความสมัครใจ
3. การเดินทางไปด้วยการมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพ
จากการศึกษาความหมายของคาว่า การท่องเที่ยว ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ การท่องเที่ยว
หมายถึง การเดินทางลาดสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์หลากหลายประการ ไม่
ว่าจะเป็นด้านการพักผ่อน หรือ การศึกษาหาความรู้ แต่หากเป็นการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิง
เศรษฐกิจ เช่น การไปทางานหรือประกอบอาชีพ การเดินทางเหล่านี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการ
ท่องเที่ยว
2.3.2 ประเภทของการท่องเที่ยว
ศรัญยา วรากุลทิพย์ (2547)การแบ่งประเภทการท่องเที่ยวสามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์
ของการไปเที่ยว โดยสามารถแบ่งออกได้ 14 ลักษณะ ดังนี้
1. การท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศ พักผ่อน ชมวัฒนธรรมประเพณีชีวิตความเป็นอยู่ภายในท้องถิ่น เน้นไปทางด้านความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน
2. การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ หมายถึง การเดินทางเพื่อพักผ่อนร่างกายและ
จิตใจ โดยส่วนมากจะพบเจอตามสถานที่ที่มีความสงบเงียบ
3. การท่องเที่ยวเพื่ อศึกษาวัฒนธรรม หมายถึ ง การท่องเที่ ยวเพื่ อการศึ กษาหาความรู้
เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตท้องถิ่น
4. การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อไปชมกีฬาที่ตนเองสนใจ รวมถึงการ
ท่องเที่ยวจากการเล่นกีฬาหรือออกกาลังกาย โดยใช้ศักยภาพความสวยงามของภูมิศาสตร์มาเป็นจุด
ดึงดูดการท่องเที่ยวประเภทนี้
5. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อนาสินค้าไปจาหน่ายในชุ มชนอื่น
สามารถแบ่งวัตถุประสงค์ออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบ เช่น การเดินทางเพื่อให้การปรึกษา การ
เดินทางที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า การเดินทางเพื่อดาเนินการ การเดินทางเพื่อจัดการ การเดินทาง
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เพื่อการบารุงรักษากิจการ ซึ่งการท่องเที่ยวประเภทนี้เป็นการท่องเที่ยวที่ สร้างรายได้ให้กับสถานที่
ท่องเที่ยวรวมถึงคนในพื้นที่จานวนมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางการเงิน
6. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา หมายถึง การท่องเที่ยวประเภทนี้จะพบเจอในรูปแบบของ
การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนอาจารย์หรือนักเรียน นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย รวมถึงการเดินทางเพื่อ
ไปศึ ก ษาในต่ า งประเทศ การเดิ น ทางเพื่ อ ไปพั ฒ นาความรู้ ท างด้ า นภาษาและประสบการณ์ ใ น
ต่างประเทศ ที่มีการเดินทางและอาศัยอยู่ในประเทศเหล่านั้นเป็นเวลามากกว่า 24 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน
60 วัน
7. การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักผ่อนอย่างแท้จริง
เช่น การหยุดงานติดต่อหลายวันเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวตามบ้านพักริมทะเล เป็นต้น
8. การท่องเที่ยวเพื่อการเยี่ยมญาติ หมายถึง การท่องเที่ยวไปเยี่ยม บิดา มารดา หรือญาติ
ในพื้นที่ที่ต่างถิ่นกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
9. การท่องเที่ยวเพื่อการศาสนา หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงบุญ ไป
ยังสถานที่ที่มีความเชื่อตามศาสนาของตน
10. การท่องเที่ยวแบบผจญภัย หมายถึง การท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
อย่าง ทาให้ได้รับความตื่นเต้น ท้าทาย และประสบการณ์ใหม่ๆ
11. การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา หมายถึง การเดินทางไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีลักษณะ
ของภูมิประเทศที่แตกต่างกันไป เช่น ภูเขา หน้าผา ถ้า
12. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ทางการเกษตร ชมวิถีชีวิต
เกษตรกร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทัศนียภาพที่สวยงาม
13. การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชนบท หมายถึง การเดินทางไปตามชนบท ศึกษาวิถีชีวิตของชาว
ชนบท ห่างไกลเมืองและใกล้ชิดธรรมชาติ
14. การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน หมายถึง การจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เพื่อรองรับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว
จากการศึ ก ษาประเภทการท่ อ งเที่ ย ว ผู้ วิ จั ยสามารถน ามาสร้ างความเข้ า ใจเบื้ องต้ น ต่ อ
ลักษณะ รูปแบบ และพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจัย เพื่อนาไป
ออกแบบวิถีการวิจัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเหมาะสมต่อไป
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2.3.3 ปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
วรรณา วงษ์วานิช (2546)ความแตกต่างทางด้านกายภาพและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ทาให้เกิด
การท่ อ งเที่ ย ว โดยเป็ น ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด ให้ ค นต้ อ งการไปเปลี่ ย นแปลงบรรยากาศ สั ม ผั ส เรี ย นรู้
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ดังนั้นปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. ปัจจัยทางด้านกายภาพ เป็นทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดมีความแปลก
โดดเด่นกว่าพื้นที่อื่นๆ ก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมและมีแรงดึงดูดในการท่องเที่ยว รวมถึงสิ่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น อย่าง เขื่อน อ่างเก็บน้า สถานที่พัก เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่เป็นแรงดึงดูดให้เกิดการ
ท่องเที่ยว
2. ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์และมีการสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยวัฒนธรรมที่กล่าวถึง ประกอบด้วย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ซึ่ง
ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกันไป และเช่นเดียวกันปัจจัยทางกายภาพ ความแตกต่างเป็นแรง
ดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยว เพราะคนต้องการที่จะไปสัมผัสความแปลกใหม่ที่ไม่มีในพื้นที่ที่ตนเองอยู่
โดยในปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประการ ดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญในอดีต และ
มีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ พระราชวัง ศาสนาสถาน และสถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ
2.2 ปัจจัยด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การแสดงถึงรูปแบบการใช้ชีวิต
ของชุมชนในแต่ละชุมชนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป เป็นสิ่ง ที่สืบต่อกันมาจากอดีตและเป็นสิ่ง ที่
คู่ควรต่อการสืบต่อต่อไปในอนาคต ซึ่ง เป็นสิ่ง ที่คนต่างถิ่นให้ความสนใจและสามารถเป็นสิ่ง ดึง ดูด
เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
2.3 การประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ลักษณะการประกอบอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์
และไม่สามารถหาได้ที่อื่นเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เช่น ชุมชนดินสอมีการผลิตดินสอพอง รวมถึง
การที่สามารถเดินทางเข้าไปรับชมการผลิตหรือได้ทดลองลงมือเองยิ่งเป็นสิ่งที่ทาให้นักท่องเที่ยวอยาก
เข้าไปศึกษาและเรียนรู้
2.4 การคมนาคม การคมนาคมที่ดีและเหมาะสม การเข้าถึงที่ดีและการมีสิ่งอานวยความ
สะดวกในการเดินทางหรือสิ่งที่ช่วยในการทาให้การเดินทางมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เช่น การ
สร้างราวกันตกหรือเชือกสาหรับการเดินขึ้ นเขาที่มีความลาดชันสูง ทาให้ปัจจัยการคมนาคมเป็นอีก
ปัจจัยที่ทาให้เกิดการท่องเที่ยว
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จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ข้อมูลในส่วนนี้ผู้วิจัยสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
ส่วนการเสนอข้อแนะนา การสร้างนโยบาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการเดินภายในพื้นที่ กรุง
รัตนโกสินทร์ โดยใช้ปัจจัยที่พื้นที่ศึกษามีศักยภาพ โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมซึ่ง ถือเป็น
เอกลักษณ์ที่มีศักยภาพของพื้นที่ศึกษา
2.3.4 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวด้วยการเดิน
Mill (1990) องค์ประกอบของการท่องเที่ยวที่ที่ส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวได้รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยว ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
สิ่งดึงดูดใจ มนุษย์สามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ผ่านทางประสาทสัมผัสของตัวเอง ทั้ง รูป รส กลิ่น
เสียง ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่สามารถซึมซับได้จากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกทั้งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีก ารสื่อสาร มนุษย์จึงสามารถรับรู้สิ่ง ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยสิ่ง
ดึงดูดใจในการท่องเที่ยวมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆ เป็นสถานที่ที่มีความ
น่าสนใจ ทั้งทางด้านภูมิประเทศ เช่น เป็ นพื้นที่ภูเขาสูง เป็นพื้นที่ที่หาดทรายสวยงาม เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยในการดึงดูดให้มนุษย์เดินทางไปท่องเที่ยว อีกทั้งในบางพื้นที่ยังประกอบไปด้วย
เหตุการณ์ที่มีความน่าสนใจ (Even) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ที่จัดขึ้นจากมนุษย์ โดยมีความเชื่อ
จากสิ่งต่างๆ เช่น ความเชื่อในเรื่องผีสาง ธรรมชาติ ศาสนา ที่เกิดขึ้นในอดีตและจัดต่อเนื่องมาเรื่อยๆ
จนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นจารีตประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของพื้นที่นั้นๆ ซึ่ง ความแตกต่างของ
ประเพณี ใ นแต่ ล ะพื้ น ที่ ไ ด้ ก ลายเป็ น สิ่ ง ที่ ส ร้ า งความดึ ง ดู ด ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ ต้ อ งการสั ม ผั ส
ประสบการณ์เหล่านั้นเข้าไปท่องเที่ยวยัง พื้นที่ต่างๆ รวมถึง ภูมิอากาศนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ล้วน
ต้องการไปสัมผัสกับสิ่งที่มีความแตกต่างกับสิ่ง ที่ได้สัมผัสอยู่ในชีวิตประจาวัน เช่น นักท่องเที่ยวที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิร้อนมักจะถูกดึงดูดไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิอากาศหนาวเย็น เป็นต้น
สิ่งอานวยความสะดวก สิ่งที่ทาหน้าที่ในการบริการนักท่องเที่ยวให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและเกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตขณะเดินทางท่องเที่ยว สามารถแบ่งออกได้เป็น 4
กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย
ที่พัก (Lodging) เป็นสิ่งสาคัญสาหรับนักท่องเที่ยวขณะเดินทางท่องเที่ยว โดยอาจทาการพัก
กับญาติ คนรู้จัก หรือเช่าอาศัย เช่น โรงแรม บ้านพัก เป็นต้น
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Bar and Restaurants) เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวยอมที่จะจ่ายเงิน
เพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ขณะทาการเดินทางท่องเที่ยว โดยควรจะมีอาหารให้ครอบคลุมความต้องการ
ทั้งอาคารพื้นเมือง อาหารท้องถิ่น และประจาชาติของนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือก

28
ซื้อสิ นค้า เหล่ านี้ ได้ด้ วยตนเอง ส่งผลให้ ปัจจุ บัน ธุรกิ จอาหารเพื่ อบริ การนักท่ องเที่ย วตามสถานที่
ท่องเที่ยวได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สถานบริการ (Support Services) เป็นอีกสิ่ง หนึ่ง ที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทาการ
จับจ่ายใช้สอยได้ ส่วนใหญ่จะเป็นร้านเพื่อการบริการและนันทนาการนักท่องเที่ยว เช่น ร้านชายของที่
ระลึก ร้านแสดงการทาสินค้าในท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว
สถานบริการเหล่านี้ยังสามารถฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมให้กับท้องถิ่นดังกล่าวด้วย
ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) ปัจจัยพื้นฐานที่มีความสาคัญทางด้านการท่องเที่ยว ได้แก่
การคมนาคม การสื่อสาร สาธารณูปโภค เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ ยว การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างที่พักหรือที่บ้าน ซึ่งปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้นอกจากจะสามารถให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้ว ยัง
สามารถให้บริการกับประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย
การขนส่ง (Transportation) การเดินทางในเชิงของการท่องเที่ยวไม่ ได้คานึงถึงรูปแบบของ
การเดินทางเป็นหลัก แต่จะเป็นการคานึงถึงเวลาในการเดินทางเป็นหลัก กล่าวคือ ถึงแม้ว่าระยะทาง
ค่าเดินทาง จะสูงกว่า แต่หากใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่า นักท่องเที่ยวจะนิยมที่จะเลือกเดินทาง
ในรูปแบบนั้น รวมถึงการพัฒนาระบบการขนส่ง ที่ดี ส่ง ผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานที่
ท่องเที่ยวได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวไปด้วย
การต้อนรับ (Hospitality) การต้อนรับของคนในพื้นที่ที่มีต่อนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อการเกิด
ความประทั บใจในสถานที่ท่ องเที่ ยว ซึ่ ง นาไปสู่ก ารกลั บมาท่องเที่ยว ณ สถานที่ ท่องเที่ยวเดิมใ น
ภายหลัง
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย 4 ประการ ประกอบด้วย สิ่ง ดึง ดูดใจ สิ่ง
อานวยความสะดวก การขนส่ง และการต้อนรับอย่างมีมิตรไมตรี
1. สิ่งดึงดูดใจ หมายถึง การรับรู้ของมนุษย์ผ่านประสาททางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ
เสี ย ง กลิ่ น รส ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ สามารถสร้า งความต้ อ งการในการรั บ รู้ ใ ห้ แก่ ม นุ ษ ย์ อี ก ทั้ ง จากความ
เจริญก้าวหน้าของการสื่อสาร สามารถเผยแพร่ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้
สะดวก รวดเร็ว รวมถึงความเจริญ ทางด้านการคมนาคมขนส่ง การเดินทาง เป็นปัจจัยส่ง เสริม ให้
มนุษย์เกิดความต้องการในการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว มีส่วนประกอบ 4 ประการ ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และการให้ความบันเทิง (Mill, 1990:22)
1.1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นแหล่งท่ องเที่ยวมีกระจายอยู่ทุกๆพื้นที่ โดยมีความ
แตกต่างกันในต่างๆ เช่น ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านภูมิประเทศ ความสามารถในการเข้าถึงของ
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สถานที่ท่ องเที่ยว เป็ นอีก ปัจจั ยที่เ ป็นสิ่ ง ดึง ดูดให้พื้น ที่เหล่านั้ นกลายเป็นแหล่ง ท่องเที่ย ว รวมถึ ง
ภูมิอากาศ เป็นอีกปัจจัยสร้างแรงดึงดูดให้กับสถานที่เหล่านั้นได้ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะสนใจ
พื้นที่ที่มีความแตกต่างกับสิ่งที่ตนเองอาศัยอยู่ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ
ได้แก่
สถานที่น่าสนใจ (Site) คือ แหล่ง ท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างจากแหล่ง ท่องเที่ยว
อื่นๆ ทั้งในแง่ของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความสวยงาม หรือแม้แต่ประวัติความเป็นมา เช่น
เกาะตะปู เป็นต้น
เหตุก ารณ์ น่า สนใจ (Event) คือ สถานการณ์ห รื อเหตุ ก ารณ์ห นึ่ ง ที่ มีค วามพิเ ศษ
แตกต่าง จากสิ่งที่เป็นอยู่ในทุกๆวัน เช่น การจัดประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมเฉพาะของแต่ละ
พื้นที่ เป็นต้น
1.2 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นรูปแบบวิถีชีวิตของประชากรที่อยู่ภายในพื้นที่บริเวณ
นั้นๆ อาจเกิดขึ้นทั้งในอดีตหรือปัจจุบัน มีความแตกต่าง เฉพาะตัวในแต่ละพื้นที่ เป็นปัจจัยสร้างแรง
ดึงดูดให้กับแหล่งท่องเที่ยว
1.3 ชาติพันธุ์ เป็นปัจจัยดึงดูดในการสร้างการเดินทางท่องเที่ยวอีกปัจจัยหนึ่ง ความต้องการ
ที่จะไปเยี่ยมบ้านเกิด พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของตนเอง หรือการไปเยี่ยมญาติพี่น้องของ
ตนเอง
1.4 การให้ความบันเทิง ควรให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้วย แหล่ง บันเทิง
สามารถประกอบด้วย สวนสัตว์ สวนสาธารณะ หรือ แม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี เป็นต้น
2. สิ่งอานวยความสะดวก เป็นการอานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ และเป็นอีกแรงดึงดูดของการท่องเที่ยว โดยสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญ
ในการท่องเที่ยวมีทั้งหมด 4 ประการ ได้แก่ ที่พั ก ร้านอาหารและเครื่อ งดื่ม สถานบริการ และ
ปัจจัยพื้นฐาน (Mill, 1990:24-26)
2.1 ที่พัก (Lodging) เป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่มีความสาคัญมากในการท่องเที่ยว โดยที่
พักสามารถแบ่งออกได้หลากหลายประเภท เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ เป็นต้น
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2.2 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Bar and Restaurants) นักท่องเที่ยวจะมีการใช้จ่ายในด้าน
ของอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอาหารที่เป็นอาหารประจาชาติหรืออาหารประจาท้องถิ่น ซึ่งเป็น
อีกปัจจัยหนึ่ง ที่เป็นแรงดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยว
2.3 สถานบริการ (Support Service) เป็นสิ่งที่สร้างไว้เพื่อบริ การและอานวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยว มีความจาเป็นที่จะต้องสร้างให้เพียงพอกับความต้องการ และยังเป็นการกระจาย
รายได้ให้กับบุคคลในท้องถิ่น เช่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านซักรีด เป็นต้น
2.4 ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) เป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความสะดวกสบาย ความประทับใจใน
การท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยพื้นฐานนอกจากจะสามารถบริการให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว บุคคลภายในพื้นที่
ยังสามารถได้รับประโยชน์จากส่วนนั้นด้วย
3. การขนส่ง (Transportation) การเดินทางในมุมของการท่องเที่ยวจะวัดกันด้วยเวลาของ
การเดินทาง โดยการเดินทางที่ใช้เวลาน้อยจะทาให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ย ว จึงเป็ นสิ่งที่จ าเป็นอย่ างยิ่ง ที่ จะต้องมี การพัฒนาหรือปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
รูปแบบยานพาหนะ หรือกระทั่งระบบการจราจรการขนส่ง
4. การต้ อนรั บ (Hospitality) การต้อ งรั บของเจ้ าบ้ านถื อว่ าเป็น สิ่ ง สาคัญ มากต่ อความ
ประทับใจที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อการต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ้าในภายหลัง โดย
แหล่งท่องเที่ยวที่เน้นการให้บริการ ควรมีแรงงานคนที่มีความ สุภาพอ่อนน้อม ซื่อสัตย์ และมีจิตใจ
เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น และไม่ได้คานึงถึงผลตอบแทนเป็นหลัก
โดยปัจจัยขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 ตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น เป็นแรง
ดึงดูดสาคัญที่จะทาให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเดิมอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อให้เกิดการผลิตซ้าในด้านเศรษฐกิจ
2.3.5 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ (โครงการอบรมมัคคุเทศก์ , 2540)
ประกอบด้วย
1. แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภทธรรมชาติ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ (สมพร อิศวิลานนท์, 2538:3-4)
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1.1 ทรัพยากรที่ เสริมสร้างขึ้ นใหม่ไ ด้ต ามกระบวนการธรรมชาติ (Renewable) เป็ น
ทรัพยากรที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ใหม่หลัง การบริโภค แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีโอกาสสูญสิ้นได้ เช่น
สัตว์ปา พืชพรรณ เป็นต้น
1.2 ทรัพยากรที่เสริมสร้างขึ้นใหม่ได้ และไม่มีการสูญสิ้น เช่น อากาศ ลม เป็นต้น
โดยทรัพยากรตามที่กล่ าวไปข้างต้ น สามารถกลายเป็นแหล่ง ท่ องเที่ ยวได้ หากมี
คุณสมบัติบางส่วนตรงกับข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
- มีความเป็นเอกลักษณ์
- มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
- มีประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือโบราณคดี
- โครงสร้างธรรมชาติและทัศนียภาพมีคุณค่า สวยงาม
- เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
2. แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุและศาสนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
เกิดขึ้นจากการสร้างของมนุษย์ สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน
อดีต เช่น วัด อาคารโบราณ สถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
3. แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่
สะท้อนการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในพื้นที่นั้นๆ อาจเป็นสิ่ง ที่เกิดขึ้นในอดีต หรือสิ่ง ที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีถือศีลกินเจ ประเพณี
สงกรานต์ เป็นต้น
2.4 วิธีการสังเกตพฤติกรรมการเดินของมนุษย์
เครื่องมือการเก็บข้อมูลการวิจัยโดยวิธีการเฝ้าสังเกต
การเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือในการเฝ้าสังเกตจะนิยมใช้ในการสังเกตพฤติกรรมในประเด็น
ด้านสถานภาพ (Status) และบทบาท (Role) โดยมีเ ป้า หมายส าคั ญ ในการศึกษาพฤติ กรรมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการเก็บข้อมูลการวิจัยโดยวิธีการเฝ้าสังเกตได้ 2 วิธี ประกอบด้วย
การเฝ้าสัง เกตโดยเข้าร่ วมเป็ นสมาชิก (Participant-Observation) เป็นวิ ธีการที่ไ ด้ มาซึ่ ง
ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นความลับ เช่น การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี เป็น
ต้นแต่ต้องแลกมากับการใช้เวลาในการทาให้กลุ่มเกิดความเชื่อใจ อีกทั้งเมื่อเข้าไปในกลุ่มแล้วข้อมูลที่
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ได้อาจเกิดความโน้มเอี ยง มั กเป็น การเฝ้าสัง เกตที่ ไ ม่ไ ด้ ตั้ง โครงสาหรับการเก็ บข้อมู ลมาล่ วงหน้ า
(Unstructured Observation)
การเฝ้าสังเกตโดยไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิก (Non Participant-Observation) เป็นวิธีการที่
สามารถจดบันทึกรายละเอียดได้ดี และไม่มีการโน้มเอียงของข้อมูล มักเป็นการเฝ้าสังเกตที่ได้ตั้งโครง
สาหรับการเก็บข้อมูลมาล่วงหน้า (Structured Observation)
การเก็บข้อมูลโดยการเฝ้าสังเกตทั้งสองรูปแบบสามารถดาเนินการได้ทั้งรูปแบบที่ แจ้งให้ผู้ถูก
เฝ้าสังเกตทราบหรือไม่ทราบก็ได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลแบบเฝ้าสังเกตให้
มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การบันทึกเสียง การถ่ายภาพ การเดินสะกดรอย เป็นต้น
วิธีการดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการเฝ้าสังเกตมีหลักการในการดาเนิน ประกอบด้วย
 การกาหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล
 การวางแผนขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
 การจดบั น ทึ ก ต้ อ งมี ค วามละเอี ย ด ความถู ก ต้ อ งของเหตุ ก ารณ์ ทั้ ง เหตุ ก ารณ์ ที่
ต้องการเก็บข้อมูลและสภาพแวดล้อมในขณะนั้น
 การกาจัดอคติ การโน้มเอียงของข้อมูล
ประโยชน์สาหรับการเก็บข้อมูลโดยวิธีการเฝ้าสังเกต
 ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มีความสมบูรณ์ ลดความบิดเบือนและโน้มเอียงของข้อมูล
 ข้อมูลมีความละเอียด และไม่สามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยวิธีการอื่น เช่น ข้อมูล
ที่มีความอ่อนไหว ข้อมูลที่เป็นความลับ เป็นต้น
ข้อจากัดสาหรับการเก็บข้อมูลโดยวิธีการเฝ้าสังเกต การสั ง เกตต้ อ งใช้ เ วลามากหากมี ก าร
เก็บข้อมูลเพียงคนเดียว และหากใช้ผู้เก็บข้อมูลมากกว่า 2 คนต้องมีการกาหนด และวางแผนในการ
เก็บข้อมูลอย่างดี เนื่องจากการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตของคนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้น
ข้อกาหนดของผู้ที่สามารถเป็นผู้เ ก็บข้อมู ลโดยใช้วิธีก ารเฝ้ าสัง เกต ควรเป็นผู้ ที่มีความช่างสัง เกต
อดทน สามารถบันทึก แยกแยะ พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้
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2.5 แนวความคิดการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวโดยการเดินเท้า
2.5.1 แนวความคิดต่อการจัดเส้นทางสัญจรเพื่อการท่องเที่ยว
เส้นทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง รับชม เรียนรู้ จากแหล่งท่องเที่ยว โดยเส้นทาง
สัญจรอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการใช้เส้นทางซ้าๆกันหรืออาจเกิดขึ้นจากการกาหนดขึ้นมา
โดยเฉพาะ โดยมีปัจจัยในการกาหนดเส้นทางดังนี้
การกาหนดเส้นทาง ควรพิจารณาจากหลายปั จจัย ประกอบด้วย พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ตาแหน่งที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว และความสามารถในการเชื่อมต่อของ
สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งต่างๆ โดยการจัดเส้นทางสามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การ
ออกแบบเส้นทางให้มีลักษณะวนมาบรรจบ เพื่อทาให้นักท่องเที่ยวไม่เกิดความเบื่อและเสียเวลาในการ
ท่องเที่ยวที่ต้องเดินกลับมาในเส้นทางเดิม และเป็นการสะดวกต่อการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทาง
เช่น การเดินทางมาด้วยจักรยาน นักท่องเที่ยวสามารถจอดจักรยานทิ้งไว้และใช้การเดินเท้าในการ
ท่องเที่ยว เพราะสุดท้ายเส้นทางการท่องเที่ยวจะวนกลับมายังจุดเดิม รวมถึงการจัดเส้นทางการเดิน
เท้าควรมีลักษณะความเป็นเฉพาะในแต่ละเส้นทาง เพื่อตอบสนองความสนใจของนักท่องเที่ยวในแต่
ละกลุ่ม เช่น เส้นทางสาหรับผู้ที่สนใจทางด้านสถาปัตยกรรม เส้นทางสาหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ประเพณี ความเป็นอยู่ เป็นต้น และเส้นทางที่กาหนดควรมีการเชื่อมต่อกับเส้นทางการสัญจรหรือ
เส้นทางการท่องเที่ยวภายนอก อีกทั้งการสร้างความสะดวกสบายในเส้นทางก็เป็นสิ่งที่สาคัญ ไม่ว่าจะ
เป็น ร้านอาหาร จุดพักคอย จัดนัดหมาย รวมถึ ง ความสะดวกสบายในด้านของข้อมูล การเข้าถึ ง
ความปลอดภัย ความสะอาด และความสามารถในการใช้งาน ก็เป็นสิ่งที่มีความสาคัญอีกประการหนึ่ง
ที่จะละเลยไม่ได้ (เดชา บุญค้า, 2540)
2.5.2 แนวความคิดในการจัดเส้นทางท่องเที่ยวโดยการเดินเท้า
การเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการสัญ จรที่ค่อนข้างอิสระ ไม่มีการกาหนดตารางเวลาที่
แน่ น อน รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยการเดิ น เท้ า เป็ น รู ป แบบที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เนื่องจากเป็นรูปแบบการเดินทางที่มีอิสระ มีความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆสูง อีกทั้งการเดิน
เท้าเป็นเคลื่อนที่ในระดับความเร็วต่า ส่งผลให้สามารถเก็บรายละเอียด สัมผัส และเข้าถึงมรดกทาง
วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆในขณะเดียวกันเป็นการเดินทางที่ประหยัดต้นทุนที่สุด และประชากรของ
เมืองได้รับประโยชน์จากการที่มีเส้นทางการเดินเท้าต่อเนื่องกันโดยตลอด (เดชา บุญค้า, 2540)
ในพื้นที่ที่มีความหลากหลาบของกิจกรรมประเภทต่างๆ เป็นสิ่งที่สามารถสร้างแรงดึงดูด ใน
การท่องเที่ยว เช่น การค้า สังคม วัฒนธรรม ซึ่ง เส้นทางดัง กล่าวจะได้รับความสนใจในรูปแบบการ

34
เดินทางด้วยการเดินเท้า และเส้นทางการสัญ จรจะเป็นเส้นทางที่ผ่านไปยังย่านธุรกิจ อาคารหรือ
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ (Jim Auntonio, 2514)
ผลดีต่อเมืองในด้างต่างๆของการพัฒนาทางเดินเท้าประกอบด้วย
1. สงวนรักษาย่าน ฟื้นฟูเศรษฐกิจของย่าน ใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองเพื่อปรับปรุงการ
เข้าถึงย่านใจกลางเมือง และรักษาสภาพแวดล้อมเมือง
2. ช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เดินเท้า และส่งเสริมให้เกิดการจับจ่าย เนื่องจากการเดิน
เท้าจะช่วยให้ผู้เดินเท้าสามารถเข้าถึงร้านค้าชุมชนได้มากขึ้น
3. ลดปัญหาการจราจรติดขัด และการกีดขวางเส้นทางการจราจร
4. ช่วยปรับปรุงลักษณะทางจินตภาพให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น ลดการเกิดภาพอุจาด
จากยานพาหนะ มลพิษ จากการจราจร
5. ช่วยลดมลพิษทางเสียงและอากาศจากการคมนาคมด้วยเครื่องยนต์
6. เพิ่มความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและความสะดวกสบายในการเข้าถึง ของ
นักท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคม การให้บริการสาธารณะ ซึ่งผลประโยชน์ส่วนหนึ่งจะตกสู่
ภาคประชาชน
8. ส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ลดการเสื่อมโทรม
จากการพังทลายของอาคารเก่าที่เป็นผลมาจากแรงสั่นสะเทือนในการจราจรบริเวณ
รอบๆพื้นที่ย่านเก่า
(Richard K. Untermann, 2507)
ข้อพิจารณาสาหรับการเลือกพื้นที่และวางเส้นทางสัญจรการเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวมีดังนี้
1. บริเวณที่เกาะกลุ่มกันของสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม หรือ วิถี
ชีวิต โดยสามารถแบ่งการกาหนดเส้นทางออกได้เป็นหลายเส้นทาง เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและ
ความสามารถในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้มากที่สุด และพยายามให้ในแต่ละเส้นทางมีความเด่นความ
ด้อยไม่แตกต่างกัน
2. บริเวณที่มีการรวมกลุ่มกันของความหลากหลายในเชิงกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมด้าน
การค้า การบริการ ที่แสดงออกถึงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชน
3. บริเวณที่มีการรวมกลุ่มกันของชุมชนหรือย่าน ที่เป็นชุมชนดั้งเดิม มีการเติบโตมาพร้อมๆ
กับการพัฒนาของเมือง โดยเฉพาะหากชุมชนดังกล่าวมีเอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะตัวและมีความแปลกไป
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จากชุมชนอื่นๆ และมีหลายๆชุมชนที่มีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ยิ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม
ต่อการวางแผนเส้นทางการเดินเที่ยว
4. บริเวณที่มีการรวมกลุ่มของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน ศาสนาสถาน ตลอดจน
สถานที่การประกอบกิจกรรมต่างๆ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540)
2.5.3 วิธีการพัฒนาย่านทางเดินเท้า และรูปแบบของการเดินเท้า
ปัจจุบั นการพัฒ นาเส้นทางการเดิ นเท้ าได้ เป็น การสัญ จรที่ พยายามรวมเข้ ากับ การขนส่ ง
สาธารณะ โดยมีวิธีการพัฒนาทางเดินเท้าใน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย
1. ย่านเดินเท้าชนิดเต็มรูปแบบ (Full mall) คือ การพัฒนาย่านทางเดินเท้าโดยปราศจาก
การขนส่งรูปแบบอื่นๆ อาจดาเนินการโดยการปิดถนนเดิม ให้กลายเป็นทางเท้าโดยเฉพาะ เลือก
เส้นทางและออกแบบให้มีความสอดคล้องกับลักษณะเด่นของย่าน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของย่าน
นั้นๆ
2. ย่านเดินเท้ากึ่งระบบการขนส่งสาธารณะ (The Transit mall) คือ การกาหนดเส้นทาง
การเดิ น เท้ า ให้ มี ค วามเชื่ อ มต่ อ กั บ การขนส่ ง สาธารณะเพี ย งรู ป แบบเดี ย ว ไม่ มี ก ารเข้ า ถึ ง ของ
ยานพาหนะส่วนตัวผ่านการออกมาตรการในการกีดกัน และทาการเชื่อมโยงกิจกรรมประเภทต่างๆ
เช่น ย่านพาณิชยกรรม โรงแรม ชุมชน เป็นต้น
3. ย่านเดินเท้ากึ่งการสัญจรแบบปกติ (Semi Mall) เป็นการช่วยลดปริมาณการจราจร โดย
การจัดสถานที่จอดรถ และเพิ่มแรงจูงใจในการสัญจรด้วยการเดิน (Harvay M. Rubnstein, 2535)
2.5.4 ปัจจัยที่จาเป็นต่อการกาหนดเส้นทางเดินเท้า
การกาหนดเส้นทางการเดินเท้า ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเป็นตัวกาหนด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็น
สิ่งที่สามารถสร้างแรงดึงดูด ความน่าสนใจ ให้กับพื้นที่ โดยการจาแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบ
และการกาหนดทางเดินเท้า โดยทั่วไปสามารถจาแนกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
ปัจจัยทางด้านกายภาพ
1. สภาพทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางด้านภูมิประเทศเป็นตัวแปรในการกาหนดรูปแบบ ลักษณะของ
เส้นทางเดินเท้า รวมถึงการส่งผลต่อถึงแรงดึง ดูดในการต้องการเข้ามาภายในพื้นที่ เช่น การที่ภูมิ
ประเทศเป็นพื้นที่ลาดชัน หากไม่กาหนดให้เส้นทางเกิดความสะดวกสบายหรือมีความปลอดภัย จะ
ส่งผลให้ความต้องการในการเข้ามาภายในพื้นที่ลดลง
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สภาภูมิอากาศ ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นอีกตัวแปรที่มีผลต่อรูปแบบ ลักษณะของเส้นทาง
เดินเท้า เช่น หนาวจัด อากาศร้อน ฝนตกชุก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยในการกาหนดเส้นทางหรือการ
ออกแบบทางเดินเท้าให้เกิดความเหมาะสม
2. สภาพอาคารและสิ่งก่อสร้าง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันจะมีความต้องการในการกาหนด
เส้นทางการเดินเท้าที่แตกต่างกัน เช่น บริเวณที่เป็นย่านพาณิชยกรรมจะมีความต้องการปริมาณและ
ความหลากหลายของผู้เดินเท้ามากกว่าย่านอื่นๆ เป็นต้น
สิ่งก่อสร้าง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีความสาคัญและมีอายุเก่าแก่ เป็นอาคารที่ไม่ควรมีการ
สัญจรโดยยานพาหนะในบริเวณใกล้เคียงเนื่องจาก เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความทรุดโทรม ดังนั้นการที่
จะเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงของย่านเหล่านี้มีความจาเป็นที่ต้องใช้รูปแบบการสัญจรด้วยการเดิน
มากกว่ารูปแบบอื่นๆ
3. ลักษณะการสัญจรในพื้นที่
หากย่านพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณในการสัญจรสูง การกาหนดเส้นทางการเดินเท้า
ย่อมต้องแปรผันตามปริมาณการสัญ จรดัง กล่าว หรืออาจต้องมีการกาหนดพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณ
การสัญจรเหล่านี้ เช่น ที่จอกรถ หรือ สถานีสาหรับการขนส่งสาธารณะ
4. ระบบโครงข่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค
ระบบโครงข่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเส้นทางการเดินเท้า
ดังนั้นระบบโครงข่ายสาธารณูปโภคจึงเป็นอีกปัจจัยในการกาหนดเส้นทางการเดินเท้า เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่ผู้เดินเท้า
5. เงื่อนไขและแนวโน้มทางสภาพแวดล้อม เช่น มลภาวะทางสายตา อากาศ หรือเสียง
ปัจจัยทางด้านสังคม
1. กิจกรรมทางด้านสังคม เช่น การรับชมศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต การกาหนดเส้นทางควรมี
การสัญจรผ่านกิจกรรมทางด้านสังคมเหล่านี้ เพื่อให้เกิดเส้นทางการเดินที่มีความน่าสนใจและสิ่งดึงดูด
2. เงื่อนไขและแนวทางด้านสังคม เช่น ความปลอดภัย ความมีระเบียบวิจัย การรักษาความ
สะอาด บรรยากาศของผู้อาศัยในพื้นที่บริเวณนั้น
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ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
1. กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ รายได้หรือรูปแบบการให้บริการในลักษณะที่แตกต่าง เป็น
ปัจจัยที่ทาให้ลักษณะของทางเดินเท้ามีความแตกต่างกัน
2. เงื่อนไขและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ เช่น มาตรการการกาหนดภาษี รายได้ของประชากรที่
อยู่ในพื้นที่และรายได้ของประชากรที่เข้าไปใช้พื้นที่ รวมถึงรายได้ของภาครัฐที่ได้จากการสนับสนุน
ทางเดินเท้าดังกล่าว เช่น ยิ่งได้รายได้จากทางเดินเท้าเส้นใดเยอะ ทางเดินเท้าเส้นนั้นก็จะมีทุนสาหรับ
การดูแล รักษา ทางเท้านั้นได้มากกว่า
ปัจจัยในด้านนโยบาย งบประมาณ และกฎหมาย
1. นโยบาย เป็นปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆ
2. งบประมาณ ปัจจัยหลักที่ทาให้โครงการสามารถดาเนินการไปได้ อาจเป็นรายได้ที่ได้จาก
หน่วยงานภาครัฐหรืออาจเป็นรายได้จากหน่วยงานอื่นๆ
3. กฎหมาย เพิ่มความเป็นไปได้หรือเป็นตัวกาหนดความสามารถในการวางแผนเส้นทางเดิน
เท้า (Robeart&Gianni, 2520)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินเพื่อการท่องเที่ยวภายในกรุงรัตนโกสินทร์
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
ศราวุฒิ วัชระปันตี ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
กรุ ง เทพมหานครของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ พั ก บริ เ วณถนนข้ า วสาร พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติมีความสนใจมากใน อาหารไทย วัด แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว
และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องการท่องเที่ยวหรือมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ วิถีชีวิตไทย
การเดินทางไปศาสนาสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยได้แบ่งพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวออกเป็นกลุ่มประเทศต่างๆ เช่น สเปน ชาวสเปนจะให้ความสนใจด้านโบราณสถาน
ประเพณี วั ฒนธรรม สินค้าท้องถิ่น รวมทั้ง อาหารไทยค่อนข้างมาก เนื่องจากมีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม หรือ แคนนาดา นิยมเดินทางท่องเที่ยวในแห่ง ท่องเที่ยวประเภทวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ไปเยือน โดยทางมาท่องเที่ยวประเทศ
ไทยจะเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึง
การรับประทานอาหารไทย โดยจากงานวิจัยดังกล่าว ทาให้ทราบถึงรูปแบบ ประเภท ความต้องการ
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ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งมีกลุ่มที่ต้องการท่องเที่ยวประเทศไทยในเชิงการศึกษาวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีที่มีความแตกต่างจากบ้านเกิดของตัวเอง ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
ยืนยันกับงานวิจัยว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจรูปแบบการท่องเที่ยวประเภทนี้อยู่ไม่น้อย (ศราวุฒิ
วัชระปันตี, 2552)
ศุภฤกษ์ รังสิโรจน์ ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์สัณฐานเมืองเพื่อพัฒนาการใช้พื้นที่ถนนคน
เดิน กรณีศึกษา ถนนคนเดินกลางเสียงเชียงใหม่ พบว่า มีการใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับงานวิจัย คือ การศึกษาลักษณะการใช้งานของคนที่มาใช้พื้นที่ ถนนคนเดิน โดยเน้นการเก็บข้อมูล
จาพวกเส้นทางการใช้งานถนนคนเดิน พฤติกรรมการใช้งาน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน
โดยผู้เก็บข้อมูลจะประจาตาแหน่ง ณ จุดเริ่มต้นและเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และทาการบันทึกข้อมูล
พื้นฐานลักษณะบุคคลจากการสังเกต จากนั้นเดินตามบุ คคลดังกล่าวโดยไม่ให้รู้ตัว และทาการบันทึก
เส้นทาง กิจกรรม เวลา และพฤติกรรมการใช้ง านของผู้ใช้พื้นที่ ทาการบันทึกตลอดการเดินภายใน
ถนนคนเดินจนกว่าจะออกไปจากพื้นที่ศึกษา หรือครบหนึ่งชั่วโมง หรือถึง ที่หมาย โดยมีเกณฑ์ไว้ว่า
หากมีการหยุดที่ใดที่หนึ่งเกิน 15 นาทีจะถื อว่าบุคคลเหล่านั้นถึง ที่หมายแล้ว โดยรูปแบบการเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวเป็นหนึ่งในรูปแบบของการเก็บข้อมูลของงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็น
พฤติกรรมตามธรรมชาติจริงๆ (ศุภฤกษ์ รังสิโรจน์, 2554)
ปราณระฟ้า พรหมประวัติ ได้ศึกษาเรื่อง สนามทัศน์และรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
ของชุมชนเมือง กรณีศึกษา ชุมชนย่านเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร พบว่า การใช้ประโยชน์ของพื้นที่
ว่างภายในเมืองของผู้ที่ ไม่คุ้นชิน เช่ น นักท่องเที่ยว กับผู้ที่คุ้ นชิน เช่น ชาวบ้านภายในพื้ นที่ โดย
สุดท้ายพบว่านักท่องเที่ยวเป็นผู้ใช้ที่ว่างสาธารณะในการสัญจรคือเป็นผู้ที่เดินบนพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ที่
เป็นถนนใหญ่ แต่ในทางกลับกันผู้ที่เดินตาม ตรอก ซอก ซอย เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น แต่
อย่างไรก็ผู้วิจัยได้อ้างไว้ว่าคาตอบการวิจัยในส่วนของผู้ไม่คุ้นชินหรือนักท่องเที่ยวนั้นยังไม่สามารถสรุป
ได้แน่ชัด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยเกินไป (ปราณระฟ้า พรหมประวัติ, 2550)
Astrid D.A.M Kemperman, Aloys W.J. Borgers และHarrr J.P. Timmermans ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของของนักท่องเที่ยวในย่านกลางเมืองเก่า “มาสทริชท์ ” ซึ่งเป็น
เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเนเธอแลนด์โดยอาศัยการประมาณการรูปแบบจาลองพฤติกรรม
การการจับจ่ายซื้อของของนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการสารวจพฤติกรรมการเลือกเส้นทางที่ต่างกันของ
นักท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ผลจากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการจัดหาแหล่งการจับจ่ ายซื้อของและ
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการจับจ่ายซื้อของ, ลักษณะจาเพาะทางกายภาพบางประการ และ
ประวัติศาสตร์ของเส้นทางเป็นปัจจัยที่สาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกเส้นทาง นอกจากนี้
แรงจูงใจในการการจับจ่ายซื้อของ ความคุ้นชินกับพื้นที่ และการวางแผนเส้นทางในการเดินทาง มีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกเส้นทางของนักท่องเที่ยวเช่นกัน โดยรูปแบบจาลองนี้ยังเอื้อต่อการหารูปแบบ
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ผลกระทบจากพฤติกรรมการเลือกเส้นทางที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการประเมินเพื่อวางแผนโครงการ
ต่างๆในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆเพื่อเชื่อมโยงกับพื้นที่ ใจกลางเมือง หรือ การ
เปลี่ยนแปลงในด้านการจัดทาเลที่ตั้งร้านค้า (Astrid D.A.M. Kemperman, 2009)

ภาพที่ 2 - 1 แสดงรูปแบบพฤติกรรมการเลือกเส้นทางที่ต่างกันของนักท่องเที่ยว
ที่มา : Astrid D.A.M Kemperman, Aloys W.J. Borgers, Harrr J.P. Timmermans, 2551
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเดินของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันประเทศไทยยัง ขาด
การศึกษาด้านพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ที่แท้จริง ที่
สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นเชิงประจักษ์ เพื่อเพิ่มเติมช่องว่างด้านข้อมูลในการวางแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ ยวต่อ ไป จึง เป็ นที่ม าของการเริ่ มต้ นงานวิจัย การศึ กษาพฤติก รรมการเดิน ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ผ่านการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเดินตามฉบับนี้
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2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่ามีหลากหลายองค์ประกอบในการนาไปสู่
พื้นที่ที่ดีและเหมาะสมสาหรับการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในประเทศไทย อีกทั้งยังขาด
การศึกษาที่สามารถตอบคาถามได้ในเชิงประจักษ์ เป็นเหตุที่ทาให้เกิดประเด็นในการศึกษาพฤติกรรม
การเดิ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ นพื้ น ที่ ก รุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ สามารถแจกแจงเป็ น กรอบ
แนวความคิดการวิจัยได้ ดังนี้

แผนภูมิที่ 2 - 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา : ผู้วิจัย
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2.8 กรอบการดาเนินการวิจัย

-

-

-
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Follow-up Survey

-

-

-

-

-

แผนภูมิที่ 2 - 3 กรอบการดาเนินการวิจัย
ที่มา : ผู้วิจัย
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
3.1 ประเภทของงานวิจัย
งานวิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ กรุง
รัตนโกสินทร์ ซึ่งหากจัดประเภทของงานวิจัยโดยพิจารณาจากชนิดของข้อมูล จะเป็นงานวิจัยประเภท
เชิ ง ประจั ก ษ์ (Empirical Research) เป็ น การวิ จั ย ที่ ห าความจริ ง จากข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ผ่ า นการ
สังเกตการณ์ โดยงานวิจัยใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลประเภท Survey & Field research และใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยสัง เกตจากรูปแบบการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่ง มี
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยดังนี้
3.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ทาการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และสิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเดินของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงนโยบาย แผนการพัฒนา แผนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในพื้นที่
กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นพื้นฐาน แนวทาง ในการทางานวิจัย
3.1.2 การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม
ทาการสารวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยันข้อมูลจากเอกสารรวมถึงเก็บตก
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเวลา ความละเอียดของ
ข้อมูลเอกสาร เป็นต้น
ทาการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น (Pre-survey) สาหรับการศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่างๆ
เพื่อทาการแบ่งเขตพื้นที่ศึกษาละอธิบายลักษณะเฉพาะเบื้องต้นและองค์ประกอบของแต่ละเขตพื้นที่
ศึกษา ประกอบด้วย จุดเริ่มต้นของการเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยว (Origin) จุดหมายปลายทางหลักๆ
ของการเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยว (Destination) ผ่านเอกสารสาหรับการท่องเที่ยว เช่น แผนที่การ
ท่องเที่ยว แผนพับโฆษณาการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นภาษาไทยและเป็นภาษาอังกฤษ
ทาการลงพื้นที่สารวจเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่
ศึกษาด้วยการสังเกตการณ์ (Follow-up Survey) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมจาก
การสังเกตการณ์และปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางในการเดินร่วมกับข้อมูลพื้นฐาน
จากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และสิ่งที่เกี่ยว
ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผล เพื่ อนาไปสู่การสร้างข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ส่งเสริม พื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการเดินเพื่อการท่องเที่ยวต่อไป
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3.2 รูปแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสังเกตการณ์
งานวิจัยใช้วิธีวิธีการเดินตาม (The follow-up pedestrian survey) ซึ่งเป็นวิธีการที่จะ
นาไปสู่การศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด โดย
พฤติกรรมเหล่านั้นจะรวมทั้ง พฤติกรรมการเดิน พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ พฤติกรรมที่เป็นด้านบวก
และด้านลบต่อสิ่งต่างๆในพื้นที่ เส้นทางการเดิน โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
3.2.1 การทดลองลงพื้นที่สารวจเก็บข้อมูลเบื้องต้น (Pre-survey)
การทดลองลงพื้นที่สารวจเก็บข้อมูลเบื้องต้น คือการทดลองเก็บข้อมูลก่อนทาการเก็บข้อมูล
จริง เพื่อให้ผู้วิจัยทราบถึงแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการเก็บข้อมูล ข้อจากัดและปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นปัญหาที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์จากการวางแผน โดยหากไม่ทดลงทาการ
สารวจเบื้องต้นจะไม่สามารถทราบข้อมูลประเด็นเหล่านี้ได้
การเริ่มต้นการทดลองการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ลองลงพื้นที่เป็นเวลา 7 วัน โดยรวมทั้งวันปกติ
และวันหยุด และใช้เวลาในการลงเก็บข้อมูล 8.00 น. ถึง 19.00 น. มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 การเก็บข้อมูลแบบ Whole trip กล่าวคือ เป็นการเก็บข้อมูลที่เดินตามกลุ่มตัวอย่างไปเรื่อยๆ
โดยไม่คานึงถึงการหยุดแวะตามสถานที่ต่างๆ จนกว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจะถึง จุดหมาย
ปลายทาง เช่น การเข้าสถานที่ท่ องเที่ยว ร้ านค้าร้านขายต่างๆ หมายความว่ า หากกลุ่ ม
ตัวอย่างหยุดแวะดูสินค้าริมทางหรือแวะถ่ายภาพ ผู้เก็บข้อมูลจะต้องหยุดรอ ณ จุดๆนั้น การ
เก็บข้อมูลด้วยวิธีดังกล่าวส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลนานเกินไป อีกทั้งยังส่งผลให้
กลุ่มตัวอย่างเกิดความหวาดระแวง ทาให้ยากต่อการได้ข้อมูลแต่ละกลุ่มตัวอย่าง การเก็บ
ข้อมูลของงานวิจัยจึงเปลี่ยนมาเป็นการเก็บข้อมูลแบบ Short trip กล่าวคือ เป็นการเก็บ
ข้อมูลที่คานึงถึงจุดที่กลุ่มตัวอย่างหยุดแวะตามพื้นที่ริมทาง โดยมีการกาหนดข้อกาหนด
เพิ่มเติมว่าหากกลุ่มตัวอย่างหยุดแวะ ณ ที่ ใดที่หนึ่งเกิน 3 นาที จะสรุปว่าสถานที่ดังกล่าว
เป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัง เกตการณ์
ยังคงมีข้อจากัดที่จะทราบจุดหมายปลายทางที่แท้จริง ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง การเก็บข้อมูล
แบบ Whole trip หรือ Short trip ก็ตาม เนื่องจากไม่ได้มีการทาแบบสอบถามหรือการ
สัมภาษณ์ แต่การเก็บข้อมูลแบบ Short trip จะสามารถทราบเส้นทางและสถานที่ที่แวะ
ระหว่างเส้นทางการเดินของกลุ่มตัวอย่างว่ามีการหยุด ณ สถานที่ใดบ้าง ส่งผลให้ทราบถึง
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สถานที่ใดที่สามารถดึงดูดกลุ่มตัวอย่างได้มาก สถานที่ใดสามารถดึงดูดกลุ่มตัว อย่างได้น้อย
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่า พฤติกรรมการเดินท่องเที่ยว
 เกณฑ์ 3 นาที ได้มากจากการทดลองลงพื้นที่สารวจเก็บข้อมูลเบื้องต้นเช่นกัน โดยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมักจะไม่มีการเดินต่อไปยังพื้นที่ถัดไปในระยะเวลาอันใกล้ หากมีการหยุด ณ ที่ใดที่
หนึ่งเกิน 3 นาที ซึ่งถือว่ากลุ่มตัวอย่างได้เข้าไปทากิจกรรมภายในสถานที่นั้นๆแล้ว จึงสรุปได้
ว่า ภายในระยะเวลา 3-5 นาที จะสามารถทราบได้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะหยุดหรือเดินไปต่อ
และเพื่อประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงเลือก 3 นาที เป็นเวลากาหนดว่าจะเดินตาม
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นต่อหรือไม่
การทดลองลงพื้นที่สารวจเก็บข้อมูลเบื้องต้น เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อทาความเข้าใจลักษณะของ
พื้นที่ทั้งหมดโดยรอบ และกาหนดการแบ่ง พื้นที่เขตศึกษาที่มีความแตกต่างกัน เพื่อเป็นการศึกษา
พฤติกรรมการเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในสภาพแวดล้อมที่มีความ
หลากหลาย โดยมีเกณฑ์ในการแบ่ง พื้นที่ประกอบด้วย เกณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ คือ ความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่เหล่านั้น และเกณฑ์โครงข่ายการคมนาคม ซึ่ง ในการดาเนินการเก็บข้อมูล
ด้วยการสังเกตการณ์ ผู้วิจัยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนย่อยๆ 4 ส่วน ประกอบด้วย
1. เขตพื้นที่พระราชวัง รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ขนาดใหญ่ เน้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
2. เขตพื้นที่บางลาพู รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวสาหรับการจับจ่ายใช้สอย ร้านค้า
ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี
3. เขตพื้นที่เสาชิง ช้า รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวชุ มชน และสถาปั ตยกรรมห้องแถว
โบราณ เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4. เขตพื้นที่สะพานพุทธ รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวประเภทตลาด ศูนย์การค้าทั้งเก่า
และใหม่ เช่น ตลาดยอดพิมาน
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แผนที่ 3 - 1 การแบ่งพื้นที่ย่อยสาหรับการเก็บข้อมูลโดยการเดินตาม
ที่มา : ผู้วิจัย
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ในขณะเดี ยวกัน ต้อ งมีก ารศึก ษาองค์ ประกอบที่ เ กี่ย วข้ องกั บพฤติ กรรมการเดิ น เพื่ อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความจาเป็นสาหรับงานวิจัย ได้แก่ การศึกษาจุดเริ่มต้นของ
การการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (Origin) คือ จุดสาหรับการเริ่มต้นการเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการเดินตาม (Follow-up Survey) ซึ่ง จะเป็นจุดที่ผู้เก็บข้อมูลจะเลือกเดินออกจาก
จุดเริ่มต้นที่กาหนดไว้เฉพาะการเดินครั้งแรกของวันเท่านั้น โดยจุดเริ่มต้น (Origin) จะถูกกาหนดไว้
ตามแผนที่ศึกษาย่อยต่างๆทุกๆส่วนทั่วทั้งพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย
 ที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย โรงแรม ที่พักชั่วคราว สาหรับนักท่องเที่ยวที่ทา
การพานักอยู่ในพื้นที่ศึกษา
 จุ ด เปลี่ ย นถ่ า ยการขนส่ ง ประกอบด้ ว ย ท่ า น้ า ท่ า เรื อ หรื อ ท่ า รถประจ าทาง ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวที่ทาการพานักอยู่นอกพื้นที่ศึกษา และเลือ กใช้วิธีการเดินทางด้วยระบบการ
ขนส่งมวลชล
 จุดจอดรถเพื่อส่งคนตามหน้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สาหรับนักท่องเที่ยวที่ทาการพานักอยู่
นอกพื้นที่ศึกษา และเลือกใช้วิธีการเดินทางด้วยระบบรถแท็กซี่ หรือรถของโรงแรม
จุดหมายปลายทางในการเดินเพื่อการท่องเที่ยว (Destination) ตามเขตพื้นที่ต่างๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่ง ท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น ซึ่ง จะมีความ
แตกต่างกันไปตามเขตพื้นที่ต่างๆ โดยอาศัยการหาข้อมูลดังกล่าวสามารถได้จากข้อมูลด้านเอกสาร
เช่น แผนที่การท่องเที่ยวทั้งที่เป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ และข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
โดยสามารถแบ่งเขตพื้นที่และแสดงรายละเอียดของลักษณะในเขตพื้นที่ จุดเริ่มต้น และ จุดหมาย
ปลายทาง ผ่านการทาการสารวจพื้นที่เบื้องต้นได้ ดังนี้
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เขตพื้นที่ที่ 1 เขตพื้นที่พระราชวัง คือ เขตพื้นที่ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษา
ทั้งหมด ขนานริมแม่น้าเจ้าพระยา ในเขตพื้นที่ดังกล่าวจะมีจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยว
ในกลุ่มของจุดเปลี่ยนถ่ายการขนส่งทั้งท่าเรือและท่ารถ เช่น ท่าพระจันทร์ ท่าช้าง และท่ารถประจา
ทาง เป็นต้น และมีจุดหมายปลายทางสาหรับการเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวในหลายๆสถานที่ ซึ่งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัด
พระเชตุพนวิม ลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พระบรมมหาราชวัง เป็ นต้น เน้นการท่องเที่ ยวเชิ ง
ประวัติศาสตร์

แผนที่ 3 - 2 จุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางในการเดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ที่ 1
ที่มา : ผู้วิจัย
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เขตพื้นที่ที่ 2 เขตพื้นที่บางลาพู คือ เขตพื้นที่ที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด
ในเขตพื้นที่ดังกล่าวจะมีจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มของที่พักอาศัย และจุด
เปลี่ยนถ่ายการขนส่งทั้งท่ารถ และท่าเรือ เช่น ท่าพระอาทิตย์ โรงแรมหรือที่พักขนาดเล็กบริเวณถนน
ข้าวสาร เป็นต้น และมีจุดหมายปลายทางสาหรับการเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวในหลายๆสถานที่ซึ่ง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาหรับการจับจ่ายใช้สอย ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี เช่น
ถนนข้าวสาร ถนนพระอาทิตย์ บางลาพู เป็นต้น

แผนที่ 3 - 3 จุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางในการเดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ที่ 2
ที่มา : ผู้วิจัย
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เขตพื้นที่ที่ 3 เขตพื้นที่เสาชิง ช้า คือ เขตพื้นที่ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษา
ทั้งหมด ในเขตพื้นที่ดังกล่าวจะมีจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มของจุดเปลี่ยนถ่าย
การขนส่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นท่ารถ และมีท่าเรืออยู่นอกพื้นที่ ซึ่งเป็นท่าเรือเดียวที่สามารถเข้าถึงเขต
พื้นที่เสาชิงช้าได้ คือ ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ และจุดหมายปลายทางสาหรับการเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงชุมชน และสถาปัตยกรรมห้องแถวโบราณ เช่น ชุมชน
สามแพร่ง ชุมชนเสาชิงช้า ชุมชนตรอกศิลป์ – ตึกดิน เป็นต้น เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แผนที่ 3 - 4 จุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางในการเดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ที่ 3
ที่มา : ผู้วิจัย
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เขตพื้นที่ที่ 4 เขตพื้นที่สะพานพุทธ คือ เขตพื้นที่ที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด
ขนานริมแม่น้าเจ้าพระยา พื้นที่ดังกล่าวจะมีจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มของจุด
เปลี่ยนถ่ายการขนส่ง ทั้งท่ารถและท่าเรือ เช่น ท่าเรือสะพานพุทธและจุดหมายปลายทางสาหรั บการ
เดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภทตลาด ศูนย์การค้าทั้งเก่าและใหม่
เช่น ตลาดดอกไม้ ตลาดพาหุรัด ตลาดสะพานพุทธ ดิโอลสยาม บ้านหม้อ ศาลาเฉลิมกรุง เป็นต้น

แผนที่ 3 - 5 จุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางในการเดินเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ที่ 4
ที่มา : ผู้วิจัย
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3.2.2 การกาหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สามารถเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวนมาก เนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่น่าสนใจเอาไว้มากมาย แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัยไม่ได้ครอบคลุมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด โดยมีเกณฑ์ในการเลือกชาวต่างชาติมาเป็น
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ต้องเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้วิธีการเดินเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากใช้วิธีการ
สัญจรประเภทอื่นๆ จะไม่อยู่ในกลุ่ม ตัวอย่าง เช่น การเดินทางด้วยรถสาธารณะ การ
เดินทางด้วยรถโรงแรม การเดินทางด้วยรถส่วนตัว เป็นต้น แต่หากเป็นการเดินทาง
ต่อเนื่องจากการเดินทางด้วยรูปแบบอื่นๆ ยังถือว่าเป็นกลุ่ม ตัวอย่างของงานวิจัย เช่น
การเดินทางด้วยเรือด่วนเพื่อเดินทางเข้ามาสู่พื้นที่และเดินทางต่อด้วยรูปแบบการเดิน
เป็นต้น
2. ต้ อ งเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ท าการเดิ น ทางด้ ว ยตั ว เองเท่ า นั้ น หากเป็ น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ใช้รูปแบบการเดินเพื่อการท่องเที่ยว แต่เป็นการเดินร่วมกับ
กลุ่มนาเที่ยว หรือมีหัวหน้า มัคคุเทศก์ จะไม่สามารถเป็นกลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจัยได้
3. ในประเด็ น ของจ านวนผู้ เ ดิ น ทางร่ ว มของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินคนเดียวและนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติที่เดิน กันเป็นกลุ่ม ล้วนที่จ ะ
สามารถเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
4. ชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีลักษณะโดยรวมเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นการเดินร่วมกันกับคนไทย
โดยมีคนไทยเป็นคนชี้นาทาง ไม่สามารถเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
จากที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น ภายในพื้ น ที่ ก รุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ศึ ก ษาของงานวิ จั ย มี
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาภายในพื้นที่จานวนมาก การตามหลักการในการแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยว
โดยทั่วไป จะสามารถแบ่งได้ในหลักเกณฑ์หลากหลายรูปแบบ เช่น การแบ่ง ตามประสบการณ์การ
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว การแบ่ ง ตามบุ ค ลิ ก ภาพ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว การแบ่ ง ตาม
ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องการแสวงหา เป็นต้น แต่เพื่อให้เกิดรูปแบบที่มีความเหมาะสมต่อการ
ด าเนิ น การวิ จั ย ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ท าการแบ่ ง กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วออกเป็ น กลุ่ ม ต่ า งๆ ตามลั ก ษณะของ
สถานะภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และต้องเป็นปัจจัยที่สามารถใช้การสัง เกต ในการแยกแยะ
ประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ เชื้อชาติ และจานวนผู้เดินทาง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวิธีการเก็บ
ข้อมูลตามแผนการดาเนินการวิจัย และเป็นลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ ที่เข้ามา
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ท่อ งเที่ ย วในพื้น ที่ กรุ ง รัต นโกสิ นทร์ โดยสามารถแบ่ ง กลุ่ มของนั ก ท่อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติที่ เ ข้า มา
ท่องเที่ยวด้วยการเดินภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 - 1 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจาแนกตามหลักประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์
รายละเอียดความต้องการด้านการท่องเที่ยว
มีความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย สิ่งแปลกใหม่ นิยมการ
ชาย
เดินทางด้วยวิธีการเช่ารถส่วนตัวเพื่อเดินทางท่องเที่ยว
เพศ
มีความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิง
หญิง
สร้างสรรค์ และนิยมเดินทางด้วยวิธีการเดินหรือรถสาธารณะมากกว่า
ต้องการรับประสบการณ์แปลกใหม่ การผจญภัย ได้ทากิจกรรมร่วม มี
วัยรุ่น
การพบปะ และปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น
ต้องการกิจกรรมที่สามารถทาร่วมกันได้ในครอบครัว สถานที่ท่องเที่ยว
ช่วงอายุ วัยทางาน
ที่มีสะดวกและสามารถรอบรับกลุ่มคนได้ทุกเพศ ทุกวัย
ต้องการกิจกรรมที่ไม่ต้องการกาลังกายในการดาเนินกิจกรรม เน้น
วันชรา
กิจกรรมด้วยการดูมากกว่าการลงมือทาเอง
ต้องการเข้ามาเพื่อพักผ่อน ซื้อของ จับจ่ายใช้สอย มีส่วนน้อยที่มี
ตะวันออก แสวงหาการเรียนรู้วัฒนธรรม อาจมีบ้างเฉพาะวัฒนธรรมที่มีความ
แปลก นิยมท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวประเภทตลาด
เชื้อชาติ
ต้องการเรียนรู้และศึกษา ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่แตกต่าง
รวมถึงการพักผ่อน การแสวงหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิประเทศ
ตะวันตก
ภูมิอากาศที่แตกต่าง นิยมท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวประเภท วัด
ศาสนสถาน ศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
เดินทางคน ต้องการสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย มีจุดหมายปลายทางในการ
เดียว
เดินทางชัดเจน
จานวนผู้
ต้องการสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถรองรับความต้องการของคนในกลุ่ม
เดินทาง เดินทางเป็น
ได้ทั้งหมด การเคลื่อนที่ค่อนข้างใช้เวลามาก และมีการหยุดแวะตาม
กลุ่ม
สถานที่ต่างๆบ่อย
ที่มา : ผู้วิจัย
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ตารางที่ 3 - 2 ประเภทนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการผสมลักษณะทางหลักประชากรศาสตร์

ที่มา : ผู้วิจัย
ประเภทนักท่องเที่ยวที่สามารถแบ่งตามกลุ่มของเชื้อชาติที่สามารถทาการสังเกตได้ สามารถ
แบ่งออกได้ สามารถแบ่งออกได้ 5 ประเภท ได้แก่ ตะวันตก แอฟริกา เอเชียตะวัน ออก เอเชียใต้ และ
เอเชี ยตะวันตกเฉี ยงใต้ และสามารถกาหนดประเภทนักท่ องเที่ยวจากการผสมลั กษณะทางหลั ก
ประชากรศาสตร์ได้อีกทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มดังนี้
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กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทครอบครัว
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่ม สามารถมีเฉพาะเพศชาย เฉพาะเพศหญิง หรือมีการ
ผสมกันทั้งสองเพศ แต่ต้องเป็นกลุ่มที่มีช่วงอายุที่ผสมกัน และสามารถเป็นนักท่องเที่ยวได้ทุกๆเชื้อ
ชาติ
กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อน
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่ม สามารถมีเฉพาะเพศชาย เฉพาะเพศหญิง หรือมีการ
ผสมกันทั้งสองเพศ แต่ต้องเป็นกลุ่มที่มีช่วงอายุในช่วงเดียวกัน และสามารถเป็นนักท่องเที่ยวได้ทุกๆ
เชื้อชาติ

ภาพที่ 3 - 1 กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อน
ที่มา : ผู้วิจัย
กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทคู่รัก
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นคู่เท่านั้น และต้องเป็นคู่นักท่องเที่ยวที่มีทั้งเพศชายและ
เพศหญิงอยู่ในคู่การเดินทาง มีช่วงอายุอยู่ในช่วงเดียวกัน และสามารถเป็นนักท่องเที่ยวได้ทุกๆเชื้อ
ชาติ ซึ่งจากข้อจากัดในการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ ผู้วิจัยจึงละการเก็บข้อมูลจากคู่รักระหว่าง
เพศเดียวกัน
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ภาพที่ 3 - 2 กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทคู่รัก
ที่มา : ผู้วิจัย
กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทเดินทางคนเดียว
เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียวเท่านั้น และเป็นนักท่องเที่ยวได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง
มีช่วงอายุอยู่ในช่วงอายุใดอายุหนึ่ง และสามารถเป็นนักท่องเที่ยวได้ทุกๆเชื้อชาติ

ภาพที่ 3 - 3 นักท่องเที่ยวประเภทเดินทางคนเดียว
ที่มา : ผู้วิจัย
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จากที่กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้เกิดประเภทของกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขึ้น
ทั้งหมด 11 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จาแนกจากปัจจัยด้านเพศ
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชาย
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิง
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จาแนกจากปัจจัยด้านเชื้อชาติ
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวแอฟริกา
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออก
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จาแนกจากปัจจัยด้านเพศ เชื้อชาติ และจานวนผู้ร่วมเดินทาง
 กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทครอบครัว
 กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อน
 กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทคู่รัก
 กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทเดินทางคนเดียว
แต่อย่างไรก็ตามจากการทดลองลงพื้นที่สารวจเพื่อเก็ บข้อมูลเบื้องต้นทาให้ทราบว่า กลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แบ่งขึ้นจากที่กล่าวไปข้างต้น ไม่สามารถนามาสรุปผลเป็นพฤติกรรมการ
เดินได้ทุกกลุ่ม เนื่องจากมีข้อจากัดในการเก็บข้อมูล โดย กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวแอฟริกา นักท่องเที่ยว
ชาวเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และนักท่องเที่ยวประเภทครอบครัว เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณน้อย
เกินไป กล่าวคือ เป็นกลุ่มที่อาจมีการเข้ามาท่องเที่ยวภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ แต่อาจใช้วิธีการ
สัญจรในรูปแบบอื่นในการท่องเที่ยว เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทครอบครัว อาจเป็นผลมาจากการ
มีเด็กติดตาม จึงอาจเกิดความไม่สะดวกหากจะใช้วิธีการเดินเพื่อการท่องเที่ยว ดัง นั้นเพื่อให้เกิ ด
ประสิทธิภาพในการสรุปผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้ง 3 กลุ่มจึงไม่สามารถเป็นกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยได้
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3.2.3 วิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตการณ์ การเดินตาม (Follow-up Survey)
วิธีการเก็บข้อมูลของงานวิจัยเป็นการเดินตามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและไม่ให้กลุ่มตัวอย่าง
รู้ตัวเพื่อให้สามารถทราบพฤติกรรมการเลือกเส้นทางในการเดินที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุ ด โดย
แต่เดิมนั้นวิธีการเดินตามจะเป็นการเดินตามคนใดคนหนึ่งไปตลอดทั้งการเดินทาง ตั้งแต่เริ่มออกจาก
ที่พักจนกระทั่งกลับไปยัง ที่พัก แต่จากวิธีการดัง กล่าวพบว่า มีข้อเสียจากที่กลุ่มตัวอย่างบางส่ว น
สามารถสังเกตเห็นและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น เริ่มเดินหนี หรือ
เริ่ ม เกิ ด ความกลั ว ส่ ง ผลให้ ก ารเลื อ กในทางในการเดิ น ไม่ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย
เช่นเดียวกันกับการใช้วิธีการขอติด GPS ไปกับนักท่องเที่ยวเพื่อสามารถศึกษาเส้นทางที่นักท่องเที่ยว
เดินทางในแต่ละวัน แต่วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่ต้องใช้ต้นทุนในการดาเนินการสูง เนื่องจาก ต้อง
ทาการจัดซื้อ GPS เพื่อให้เพียงพอกับนักท่องเที่ยวโดยถูกกดดันจากเวลาในการทาวิจัย ส่งผลให้ต้อง
ใช้ ป ริ ม าณของเครื่ อ ง GPS จ านวนมาก อี ก ทั้ ง ตามที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น ข้ อ เสี ย ที่ ส าคั ญ คื อ เมื่ อ
นักท่องเที่ยวทราบว่า มีการติด GPS ที่ตัวเพื่อทาการวิจัย การตัดสินใจหรือพฤติกรรมก็ถือว่าไม่เป็น
ธรรมชาติ รวมถึงการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีข้อเสียจากการที่ต้องมีการทบทวน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งอาจทาให้เกิดความบิดเบือนของข้อมูล อีกทั้งการอสบถามไม่สามารถ
นาสู่สู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปแบบเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยว จะทราบเพียงจุดเริ่มต้นและจุดหมาย
ปลายทางเท่านั้น ซึ่งมีความขัดแย้งกับวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการในการสารวจโดยเป็นการพัฒนาจากวิธีการเดินตามแบบเดิม ที่
เป็นวิธีที่ดีที่สุดสาหรับการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเดินตามในปัจจุบันนี้ เนื่องจากจะเป็นการเก็บข้อมูลที่
ทาโดยไม่ให้นักท่องเที่ยวรู้ตัวว่ากาลังเป็นกลุ่ม ตัวอย่างในงานวิจัยอยู่ ซึ่งจะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลด้วย
การเดินตามที่จะใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ โดยมีวิธีการในการดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดจุ ดสาหรับ ดักรอนัก ท่องเที่ย วที่ เ ป็นกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย ซึ่ง ถือว่ าเป็ น
จุดเริ่มต้นการเดินทาง (Origin) ต่างๆตามพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย จุดเปลี่ยนถ่ายการ
สัญจร เช่น ท่ารถ ท่าเรือ สถานที่พานักชั่วคราว เช่น โรงแรม
2. จัด กลุ่ ม ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่า งตามเกณฑ์ ท างด้ า นประชากรศาสตร์ ที่
สามารถสังเกตได้ (ตามที่ได้แจกแจงไว้ข้างต้น)
3. กาหนดเวลาสาหรับการเก็บข้อมูล จากการทดลองสารวจการเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาให้
ทราบถึงข้อจากัดด้านปริมาณในการเก็บกลุ่มตัวอย่างในบางช่วงเวลา เพื่อประสิทธิภาพ
ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงแบ่งช่วงเวลาสาหรับการเก็บข้อมูลได้ 3 ช่วงเวลา ดังนี้
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ตารางที่ 3 - 3 การแบ่งช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลแบบการเดินตาม (Follow up survey)
รายละเอียด
ช่วงเวลา
ระยะเวลา
เร็วเกินไปสาหรับการเก็บข้อมูลเนื่องจากนักท่องเที่ยว
ก่อน 8.00 น.

ชาวต่างชาติ ยังคงอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมสาหรับการ
เดินทางท่องเที่ยว
ช่วงเวลาหลังจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสร็จจากการ
รับประทานอาหารเช้าของโรมแรม และเริ่มต้นเดินทางไปสู่

1

8.00 – 11.00 น. สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการมาถึงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
พานักอยู่ นอกพื้นที่ศึกษา
ช่วงเวลาสาหรับการรับประทานอาหารกลางวัน ของนักท่องเที่ยว
11.01 – 12.59 น.

ชาวต่างชาติ ส่งผลให้ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ในร้านอาหารเป็น
หลัก
ช่วงเวลาสาหรับการเดินเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่าย

13.01 – 16.00 น. นักท่องเที่ยวจะทาการแยกย้ายไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ภายในพื้นที่

2

ช่วงเวลาในการหาร้านอาหารสาหรับอาหารเย็น และช่วงเวลา
16.01 -19.00 น. สาหรับการกลับที่พานัก เพื่อเตรียมตัวสาหรับการเดินทางในวัน
ต่อไป

3

ดึกเกินไปสาหรับการเก็บข้อมูล เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งใช้
หลัง 19.00 น.

เวลาอยู่ในโรงแรมหรือที่พานักนอกพื้นที่แล้ว อีกส่วนหนึ่งอาจใช้
เวลาอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน และเป็นช่วงเวลาที่ไม่
เหมาะสมต่อการเดินเพื่อการท่องเที่ยวแล้ว

ที่มา : ผู้วิจัย
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4. เปลี่ยนจากการเดินตามนักท่องเที่ยวเพียงคนเดียวและเดินตามทั้งวัน เป็นการเดิน ตาม
นักท่องเที่ยว 1 คน ต่อ 1 การเดินทาง กล่าวคือ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินออกจากจุดเริ่มต้น
แห่งหนึ่ง(Origin) ไปยังจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่ง (Destination) ไม่ว่าจะเป็นจุดหมาย
ปลายทางหลักหรือจุดหมายปลายทางรองก็ตาม ผู้วิจัยจะนับเป็น 1 การเดินทาง (ShortTrip) แต่มีข้อกาหนดว่า หากนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างหยุด ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา
เกินกว่า 3 นาที ผู้วิจัยจะจะถือว่าจุดนั้นเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคน
ดังกล่าวเช่นเดียวกัน เมื่อนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเข้าไปยังจุดหมายปลายทางแล้วจะเป็น
การเสร็จสิ้นการติดตาม
5. หาผู้ ที่ จ ะเดิ น ตามคนใหม่ ซึ่ ง จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ เ ดิ น ออกมาจากจุ ด หมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวคนเก่า และทาการเดินตามตัวอย่างคนใหม่เพื่อทาการสังเกตการณ์ต่อไป
โดยไม่คานึงว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเดียวกันกับคนเดิมหรือไม่ เนื่องจากการที่ต้องรอ
กลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มเดียวกัน จะทาให้เสียเวลาในการเก็บข้อมูลมาก และผู้วิจัยเชื่อ
ว่าประชากรกรตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยว
เหมือนกัน ดังนั้นในทุกๆครั้งที่ทาการเดินตามกลุ่มตัวอย่าง ต้องมีการจดบันทึกลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่สามารถทาการสังเกตได้ เช่น เพศ ช่วงอายุ เชื้อชาติ จานวนผู้ร่วม
เดินทาง ลงในฟอร์มที่ออกแบบสาหรับการเดินตาม เพื่อที่จะสามารถแบ่งแยกกลุ่มของ
ตัวอย่างที่เราทาการเดินตามได้
6. การเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินเพื่อการท่องเที่ยวสามารถสรุปเส้นทางการเดินออกมาได้
2 รูปแบบ คือเส้นทางการเดินระยะสั้น (Short-trip) คือการเดินจากจุดเริ่มต้นหนึ่งไปยัง
จุดปลายทางหนึ่ง และเส้นทางการเดินระยะยาว (Long-trip) คือการนาเส้นทางการเดิน
ระยะสั้นมาทาการวิเคราะห์และต่อกันเพื่อสรุปผลเส้นทางการเดินของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ในแต่ละกลุ่ม
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3.2.4 ข้อกาหนดที่สาคัญสาหรับการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเดินตาม
1. เมื่ อ ตั ว อย่ า งเดิ น เรี ย กรถแท็ ก ซี่ หรื อ รถตุ๊ ก ตุ๊ ก ณ พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ส ามารถเป็ น จุ ด หมาย
ปลายทางหรือจุดเริ่มต้นได้ เพื่อออกจากพื้นที่ศึกษาย่อย ผู้เก็บข้อมูลจะต้องกลับมาหา
ตัวอย่างคนต่อไป จากจุดเริ่มต้นเดิมของตัวอย่างที่เดินออกนอกพื้นที่ (ยกเว้นการขึ้นรถ
ประจาทาง ณ ท่ารถ เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวสามารถที่จะเป็นจุดหมายปลายทางได้)
2. หากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ได้เดินทางด้วยตนเอง เช่น มีผู้นา มัคคุเทศก์ สามีหรือ
ภรรยาที่ เ ป็ น คนไทย เดิ น อยู่ ด้ ว ยกั น และช่ ว ยคิ ด แนะน าเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว ไม่
สามารถนานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนดังกล่าวอยู่ในกลุ่มของตัวอย่างได้ เพราะถือว่า
ไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จะเห็นได้ว่าวิธีการเดินตามเช่นนี้จะเป็นการเดินตามในระยะทางและระยะเวลาสั้นๆ จากการ
ลงสารวจและทาการเก็ บข้อ มูลด้ วยวิ ธีการเดิน ตามเบื้อ งต้น สามารถสร้า งความมั่น ใจได้ว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างไม่เกิดความสงสัยและมีพฤติกรรมและการตัดสินใจที่เป็นธรรมชาติ
3.2.5 การกาหนดขนาดตัวอย่างสาหรับการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตการณ์
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ก รุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ เ ป็ น พื้ น ที่ เ ปิ ด ไม่ มี ห น่ ว ยงานจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ จึงต้องใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่าง
โดยวิธีของ W.G.cochran เนื่องจากเป็นวิธีการกาหนดขนาดของตัวอย่างที่ไม่ต้องอ้างอิงกับประชากร
ที่เข้ามาภายในพื้นที่ศึกษา ประกอบร่วมกับตารางขนาดตัวอย่างที่เสนอโดย Yamane ดังนี้
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กรณีไม่ทราบจานวนประชากร
ใช้สูตรของ W.G.cochran
n

P(1  P)Z 2
d2

n คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
P คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม
Z คือ ระดับความมั่นใจที่กาหนด หรือระดับนัยสาคัญทางสถิติ
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเชื่อมั่น90%) >> Z = 1.65
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น95%) >> Z = 1.96
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 เท่ากับ 2.58 (ความเชื่อมั่น99%) >> Z = 2.58
d คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ระดับความเชื่อมั่น90% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10
ระดับความเชื่อมั่น95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
ระดับความเชื่อมั่น99% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
0.3(1  0.3)1.962
0.052
0.3(0.7)3.84

0.025
0.8064

0.025

n

 322

จากการใช้สูตรของ W.G.cochran สามารถหาขนาดของกลุ่ม ตั วอย่างส าหรับการดาเนิ น
งานวิจัย ได้แก่ 322 ตัวอย่างต่อ พื้นที่ โดยอยู่ในช่ว งระดับความเชื่อมั่ น 95% และระดับความ
คลาดเคลื่อน ร้อยละ 5
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ตารางที่ 3 - 4 ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เสนอโดย Yamane
ขนาด
ประชากร
ตัวอย่าง
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
15,000
20,000
25,000
50,000
100,000
-> ∞

ขนาดตัวอย่าง (ในระดับความแม่นยาต่างๆ)
+- 1%

+- 2%

+- 3%

+- 4%

+- 5%

+- 6%

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5,000
6,000
6,667
7,143
8,333
9,091
10,000

*
*
*
*
1,250
1,364
1,458
1,538
1,607
1,667
1,765
1,842
1,905
1,957
2,000
2,143
2,222
2,273
2,381
2,439
2,500

*
*
638
714
769
811
843
870
891
909
938
959
976
989
1,000
1,034
1,053
1,064
1,087
1,099
1,111

*
385
441
476
500
517
530
541
549
556
566
574
580
584
588
600
606
610
617
621
625

222
286
316
333
345
353
359
364
367
370
375
378
381
383
385
390
392
394
397
398
400

83
91
94
95
96
97
97
98
98
98
98
99
99
99
99
99
100
100
100
100
100

ที่มา : Yamane, 1967

* หากใช้ตัวอย่างเกิน 50% ของประชากร ก็จะได้
ความแม่นยา
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เช่นเดียวกับตารางของ Yamane เนื่องจากปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาภายใน
กรุงรัตนโกสินทร์มีปริมาณมาก ซึ่งเทียบได้กับ ∞ ในตาราง หากต้องการระดับความ 95% ต้องใช้
ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งมีความใกล้เคียงกับสูตรของ W.G.cochran
3.2.6 ตัวแปรต้นและตัวแปรตามของการเก็บข้อมูลด้วยการเดินตาม (Follow up survey)
- ตัวแปรต้น
เพศ คือ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาเปรียบเทียบสาหรับการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง เกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยว
ช่วงอายุ คือ คือ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาเปรียบเทียบสาหรับการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างช่วงอายุ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยว
เชื้อชาติ คือ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาจับกลุ่มในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
ความแตกต่างในแต่ละเชื้อชาติ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยว
จานวนผู้เดินทาง คือ จานวนของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย คนเดียว สอง
คน หรือเป็นกลุ่ม
- ตัวแปรตาม
เส้นทางการเดินเพื่อการท่องเที่ยว คือ ลักษณะรูปแบบเส้นทางการเดินเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่ง
ประกอบด้วยการตัดสินใจเลือกเดินบนถนนเส้นทางหลัก ถนนเส้นทางรอง ถนนเส้นทางย่อย หรือตาม
ตรอกซอกซอยต่างๆ เป็นต้น
ลักษณะสถานที่ที่มีการแวะชม คือ ลักษณะสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในการเดินเพื่อ
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ตั้ง อยู่บนเส้นทางการเดิน โดยอาจจะเป็นจุดหมาย
ปลายทางหรืออาจเป็นแค่พื้นที่เดินผ่าน
ระยะทางในการเดินเพื่อการท่องเที่ยว คือ ระยะทางในการเดินเพื่อการท่องเที่ยวที่มีความ
เหมาะสมต่อการเดินภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินเพื่อการท่องเที่ยวเที่ยว คือ กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเดินเพื่อการท่องเที่ยว เช่น การถ่ายรูป การหยุดอ่านป้ายบอกทิศทาง เป็นต้น
อุปสรรคสาหรับการเดินเพื่อการท่องเที่ยว คือ อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินเพื่อการ
ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การมี แ ผงลอยกี ด ขวางเส้ น ทางการเดิ น การขาดป้ า ยเพื่ อ บอกทิ ศ ทางหรื อ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ความไม่พร้อมของบาทวิถี เป็นต้น
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แบบฟอร์มสาหรับการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตการณ์

ภาพที่ 3 - 4 ฟอร์มการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ (การเดินตาม)
ที่มา : ผู้วิจัย
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3.3 การประมวลผลและการวิเคราะห์ผลการวิจัย
จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กรุงรัตนโกสินทร์ผ่านการ
เดินตาม (Follow up survey) จะได้เส้นทางการเดินของกลุ่มตัวอย่างแต่ละตัวอย่าง ซึ่งเส้นทางการ
เดินเหล่านั้นจากปรากฏอยู่ตามแผนที่ โดยผู้วิจัยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เพื่อทาการ
ปรับความทึบแสง (Opacity) ของเส้นทางการเดินในแต่ละเส้น โดยมีเกณฑ์ในการปรับจากปริมาณ
ของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้ในพื้นที่ศึกษาตัวอย่างนั้นๆ เช่น ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่
ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) สามารถเก็บได้ทั้งหมด 300 ตัวอย่าง แต่ละเส้นจะมีค่าความทึบแสง
(Opacity) อยู่ที่ 0.0033 โดยมีเกณฑ์ในการกาหนดคือ หากเส้นการเดินทางทั้งหมดลงมาซ้อนทับกัน
จะมีค่าเท่ากับ 1 หรือเป็นเส้นทึบ (มีความเข้มของเส้นมากที่สุด หรือมีปริมาณการเลือกเดินของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุด) แต่อย่างไรก็ตามเส้นทางการเดินไม่สามารถที่จะเกิดการซ้อนทับ
ณ จุดๆเดียวกันได้ และการกาหนดความทึบแสง (Opacity) ของเส้นตามที่กล่า วมาข้างต้นในอี ก
ประเด็นหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างกันของฐานวิเคราะห์ เนื่องจากการเก็บข้อมูลเป็นการเก็บ
แบบสุ่ม ดังนั้นภายในพื้นที่ศึกษาแต่ละพื้นที่จะได้ปริ มาณกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งจาก
การกาหนดค่าทึบแสง (Opacity) ของเส้นดัง กล่าว เมื่อมีกระจายตัวของเส้นไปทั่วทั้ง พื้นที่ และมี
ปริมาณของเส้นทางการเดินที่มาก จะเกิดเป็นรูปแบบเส้นทางการเดินในเชิงพฤติกรรม โดยเส้นทางใด
ที่มีการเลือกเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือกลุ่มตัวอย่างมาก ก็จะยิ่งมีความเข้มของเส้นทาง
การเดินซึ่งหมายถึงปริมาณที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลือกเดินมากขึ้นตามไปด้วย
นาแผนผัง รูปแบบ เส้นทางการเดิน จากการบันทึกพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้จากการสังเกตการณ์ มาทาการวิเคราะห์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มา
ซึ่ง ข้อมูลเชิงการเปรียบเทียบเส้นทางที่มีพฤติกรรมการเดินมากน้อยต่างกัน เส้นทางการเดินหลัก
เส้นทางการเดินรอง พื้นที่ที่ได้รั บความสนใจจากกลุ่มตัวอย่าง และหาข้อสรุปเพื่อทาความเข้าใจ
พฤติกรรมการเดินเพื่ อการท่อ งเที่ยวของนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แท้จริง จาแนกตามประเภท
นักท่องเที่ยวที่ได้แจกแจงไว้ข้างต้น ตามประเด็นที่มีความน่าสนใจ เพื่อนาไปสู่การค้นพบปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเดินของชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในมิติอื่นๆ เช่น ลาดับศักดิ์ถนน พื้นที่ที่มีโครงการหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น
นาไปสู่สร้างข้อเสนอแนะการวางแผนการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในพื้ น ที่ ก รุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการเดิ น ท่ อ งเที่ ย วของ
ชาวต่างชาติที่แท้จ ริง เหมาะสมและสร้างผลประโยชน์ให้เกิ ดขึ้นกับพื้ นที่ รวมถึง ลดผลเสียที่อาจ
เกิดขึ้นตามมาในอนาคต
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บทที่ 4
ข้อมูลทั่วไป
4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกรุงรัตนโกสินทร์
4.1.1 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่
กรุงรัตนโกสินทร์เดิมมีพื้นที่ 2,589 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เขตชั้นใน 1,125 ไร่และพื้นที่เขตชั้นนอก
1,464 ไร่ มีความยาวของกาแพงเมือง 7.2 กิโลเมตร ประกอบด้วยป้อม 14 ป้อมและประตูสาหรับเข้า
ออกอีก 63 ประตู โดยแต่เดิมพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์คือตาบลบางกอก เป็นพื้นที่ตั้งของชุมชนในอดีต
มีการเติบโตของพื้นที่ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 สมัยที่พระเจ้าอู่ทองสถาปนาให้กรุงอยุธยาให้เป็นราชธานี
เนื่องจากที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองพระประแดงซึ่ง เป็นเมืองด่านสาคัญ บริเวณพื้นที่อ่าวไทย พร้อมๆกับ
ความเจริ ญที่ เพิ่ ม ขึ้ นของกรุ งศรีอ ยุธ ยา ในอดีต ด้า นกายภาพของพื้น ที่ ก รุง รัต นโกสิ นทร์ มีแ ม่น้ า
เจ้าพระยาซึ่งมีความคดเคี้ยวจากธรรมชาติ ซึ่ง มีผลต่อความลาบากในการใช้ป ระโยชน์ เช่น การ
คมนาคม การขนส่งสินค้า ส่งผลให้เกิดโครงการการขุดคลองเพื่ อเป็นเส้นทางลัด เพื่อสร้างความ
สะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง และจากเหตุการณ์ที่ได้ขุดคลองลัดบางกอก จากคลองบางกอก
น้อ ยถึง คลองบางกอกใหญ่ (บริ เ วณมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ ท่ า พระจัน ทร์ จนถึง ท่า เตีย นใน
ปัจจุบัน) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของแม่น้า ทาให้คลองลัดเกิดการขยายตัวกว้าง
ขึ้นและในขณะเดียวกันแม่น้ากลับแคบและตื้น ชุมชนเริ่มเปลี่ยนหน้าที่จากการทาสวนผลไม้ ไร่นา มา
เป็นเมืองหน้าด่าน
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินใช้แบบอย่างมาจากในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประกอบด้วย
ด้านที่ดินทิศเหนือ เป็นที่ตั้งของพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า ด้านที่ดินทิศใต้ เป็นที่ตั้งของ
พระบรมมหาราชวั ง หรื อวั งหลวง พื้ นที่ ระหว่ า งก าแพงวัง ด้า นใต้ และวั ดเชตุ พ นฯ เป็น ที่อ ยู่ข อง
เสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ เขตชั้นนอกเป็นที่อยู่ของข้าราชบริพาร ข้าราชการชั้นผู้น้อย และประชาชน โดยจะ
ตั้งที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่มๆ จาแนกตามเชื้อชาติต่างๆ ประกอบด้วย
ชาวจีน เป็นชุมชนที่มีขนาดกลุ่มใหญ่ที่สุด อาศัยอยู่บริเวณวัดสามปลื้มตลอดจนถึงวัดสามเพ็ง
(สาเพ็งในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นย่านธุรกิจเก่าแก่ของชาวจีน ย่านตลาดน้อยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่มีชาวจีน
อาศัยอยู่ เป็นแหล่งธุรกิจที่สาคัญรองลงมาจากสาเพ็ง รวมถึงยังมีกลุ่มชาวจีนบางกลุ่ มอาศัยอยู่บริเวณ
คลองกุฎีจีนที่มีการสร้างวัดกัลยาณมิตรในเวลาต่อมา
ชาวมอญ อาศัยอยู่บริเวณสะพานมอญซึ่งเป็นสะพานข้ามคูเมืองเดิม ด้านหลัง วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม และบริเวณพื้นที่ปากคลองใต้บ้านขมิ้น หรือคลองมอญ ซึ่งมีการร่วมกันสร้างวัด
ประดิษฐารามหรือที่เรียกกันว่า วัดมอญ
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ชาวลาว อาศัยอยู่บริเวณริมคูเมืองพระนครฝั่งตะวันออกติดต่อกับชุมชนชาวมอญ และยังมี
การกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ เช่น ลาววังหลัง ลาวบางไส้ไก่ และยังมีชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาอยู่
บริเวณถนนบ้านหม้อ พาหุรัด
ต่อมาได้มีการขยายเขตพระบรมมหาราชวังออกไปทางด้ านทิศใต้ และมีการตัดถนนท้ายวัง
เพื่อกั้นเขตระหว่างพระบรมมหาราชวังกับวัดพระเชตุพนฯ มีการสร้างเจดีย์ใหญ่ หรือ เจดีย์ภูเขาทอง
บริเวณปากคลองมหานาคและได้กลายเป็น Landmark แห่งหนึ่งของกรุง รัตนโกสินทร์ และในปี
2520 ทางราชการจึงได้กาหนดชื่อเรียกว่า กรุงรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้น
4.1.2 โครงข่ายถนนภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยโครงข่ายถนน 3 ประเภท ได้แก่ ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง ถนนสายย่อย โดยมีรายละเอียดรูปแบบถนนในแต่ละประเภทดังนี้
ถนนสายหลัก ประกอบด้วย ถนนราชดาเนิน ถนนพระปกเกล้า และถนนเจริญกรุง ซึ่งถนน
สายหลักจะทาหน้าที่เชื่อมโยงการสัญจรจากภายนอกพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เข้ามาสู่ภายในพื้นที่ และ
ในขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางผ่านจากกรุงเทพมหานครสู่พื้นที่ปริมณฑล
ถนนสายรอง ประกอบด้วย ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ถนนมหาราช ถนนตะนาว ถนน
หน้าพระลาน เป็นต้น โดยถนนสายรองจะทาหน้าที่กระจายการเข้าถึงออกจากถนนสายหลัก และทา
การเชื่อมต่อโครงข่ายถนนภายในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
ถนนสายย่อย ประกอบด้วย ถนนรามบุตรี ถนนตานี ถนนมหรรณพ เป็นต้น โดยถนนสาย
ย่อยเป็นถนนที่เพื่อความสามารถในการเข้าถึง พื้นที่เพิ่ มเติมจากถนนสายรอง อีกทั้งยัง มีหน้าที่เพื่อ
เชื่อมโยงถนนสายรองเส้นต่างๆ ให้เกิดความเป็นโครงข่ายที่ดีมากยิ่งขึ้น
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แผนที่ 4 - 1 โครงข่ายถนนในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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แผนที่ 4 - 2 พื้นที่พาณิชยกรรมภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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4.1.3 พื้นที่พาณิชยกรรมภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย หนึ่งในนั้น
คือพื้นที่พาณิชยกรรมหลายๆพื้นที่ ซึ่ง มีเอกลักษณ์ และความแตกต่างกันไป โดยสามารถแจกแจง
รูปแบบของพื้ นที่ พาณิ ชยกรรมออกภายในพื้ นที่ กรุ ง รัต นโกสิ นทร์ อ อกมาได้ทั้ ง หมด 5 รูป แบบ
ประกอบด้วย
พื้น ที่พ าณิช ยกรรมบริเ วณถนนข้ า วสาร ถนนพระอาทิ ตย์ ถนนบางล าพู เป็น พื้ นที่ ที่ มี
เอกลักษณ์ในด้านการเน้นการให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่จะเป็น
ร้านค้าร้านขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย เช่น สินค้าที่ระลึก อาหารประจาชาติ
ของไทย เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งจะเป็นร้านอาหาร ประเภทร้านนั่งเล่น ร้านกาแฟ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็น
พื้ น ที่ ที่ สามารถท่ อ งเที่ ย วได้ ทั้ ง กลางวั น และกลางคื น โดยในกลางคื น จะมี ก ารด าเนิ น การของ
ร้านอาหาร ร้านกินดื่ม และสถานบริการความบันเทิง จึงเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมที่ได้รับความนิยมมาก
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
พื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณถนนมหาราช เป็นพื้นที่ที่มีการค้าขายสินค้าประเภทพระเครื่อง
อาหารริมทาง ร้านอาหารเก่าแก่ และคอมมิวนิตี้มอลล์ริมน้า บริการล่องเรือชมบรรยากาศริมแม่น้า
เจ้าพระยา เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลากหลาย
รูปแบบ เนื่องจากมีความหลากหลายของสินค้าและบริการ
พื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณสามแพร่ง เสาชิงช้า เป็นพื้นที่ที่มีการค้าขายสินค้าประเภทอาหาร
เป็นหลัก โดยเฉพาะอาหารดั้งเดิม เก่าแก่ และเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ความเฉพาะของพื้นที่ เช่น
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นสมองหมู บะหมี่แพร่งภูธร ข้าวเหนียวปิ้งคุณลาไย หรือร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น มิตรโกหย่วน ครัวอัปสร เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีบรรยากาศเหมือน
เมืองในอดีต พื้นที่ดังกล่าวจึงได้รับความนิยมจากชาวไทยแต่ในขณะเดียวกันกลับไม่ได้รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
พื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณดิโอลสยาม พาหุรัด เป็นพื้นที่ที่มีการค้าขายสินค้า 3 ประเภท
หลักๆ ได้แก่ สินค้าประเภทผ้า สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าทั่วไป โดยสินค้าประเภทผ้าซึ่งมีขาย
บริ เ วณตลาดพาหุ รั ด ได้ รั บ ความนิ ย มจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวเอเชี ย ใต้ และได้ รั บ ความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวประเภทอื่นๆเช่นกัน สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณตลาดบ้านหม้อ มักเป็นสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้าไปในพื้นที่บ้าง และสินค้าทั่วไป
บริเวณห้างดิโอลสยาม เป็นห้างสรรพสินค้าหนึ่งเดียวในพื้นที่บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ สินค้าส่วนใหญ่
มักเน้นไปทางด้านร้านอาหารแฟรนไชส์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวต่างชาติ เช่น แมคโดนัลด์ สเวนเซ่นส์
เป็นต้น
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พื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณตลาดยอดพิมาน เป็นพื้นที่ที่มีการค้าขายสินค้าประเภทดอกไม้เป็น
หลัก และมีคอมมิวนิตี้มอลล์ริมน้าประกอบอยู่ภายในพื้นที่ด้วย โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จะนิยมเดินชมดอกไม้ที่ขายอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการขายส่ง และบริเวณคอมมิวนิตี้มอลล์
ริมน้า อย่าง ตลาดริมน้ายอดพิมาน เป็นพื้นที่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกแห่งหนึ่ง เนื่องจาก
เป็ นพื้ นที่ ที่มี ร้า นอาหาร ร้ านกาแฟ และบรรยากาศที่ ดีต่ อการท่อ งเที่ ยว โดยเฉพาะในช่ วงเวลา
กลางคืน
4.2 สถานที่ท่องเที่ยวภายในกรุงรัตนโกสินทร์
ภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญและเป็นที่รู้จัก
เป็ น สิ่ง ดึ ง ดูด ให้ เกิ ด การเข้า มาชองนัก ท่ อ งเที่ ย ว กระจายตั ว อยู่ม ากมายภายในพื้ น ที่ ทั้ ง สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรือ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงชุมชน โดย
งานวิจัยได้แบ่งกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ไว้ ดังนี้
4.2.1 สถานที่ท่องเที่ยวประเภทป้อมและกาแพงเมือง
 ป้อมมหากาฬและกาแพงเมือง : ป้อมรูปทรงแปดเหลี่ยม สูงสามชั้น ฐานของป้อมอยู่ในระดับ
ต่ากว่าพื้นผิวดิน ตัวป้อมด้านบนสุดมีหอรูปแปดเหลี่ยม ชั้นล่างมีปืนใหญ่ประจาช่องเสมาอยู่
6 กระบอก ยังคงเหลือพื้นที่ชานกาแพง (พื้นที่ที่มีที่ยื่นลงไปในแหล่งน้า เพื่อเป็นท่าเรือ)

ภาพที่ 4 - 1 ป้อมมหากาฬ
ที่มา : ผู้วิจัย
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ภาพที่ 4 - 2 กาแพงเมืองบริเวณป้อมมหากาฬ
ที่มา : ผู้วิจัย
 ซุ้มประตูสาราญราษฎร์ : ช่องทางขนาดเล็กสาหรับการเดินสวนทางกันอย่างค่อนข้างลาบาก
มีความสูงเหนือกว่าศีรษะไม่มากนัก มีสะพานข้ามไปยังวัดสระเกศ
 กาแพงและประตูเมืองหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร : แนวกาแพงและประตูเมืองซึ่งเหลืออยู่เพียง
ประตูเดียวจากแต่เดิมมีทั้งหมด 16 ประตู
 ป้อมพระสุเมรุ : ป้อมรูปทรงแปดเหลี่ยม ด้านหน้าหันไปด้านคลองบางลาพู สูงสามชั้น ฐาน
ของป้อมอยู่ในระดับต่ากว่าพื้นผิวดิน มีบันไดขนาดใหญ่แบ่งป้อมเป็นสามชั้น รวมถึงมีเชิงเทิน
และแผงบังปืน
 ประตูสามยอด : ประตูสร้างด้ว ยอิฐและปูน มีช่องทางเข้าติดต่อกันสามช่องทาง แต่ล ะ
ช่องทางมียอดแหลมช่องละหนึ่งยอด
4.2.2 สถานที่ท่องเที่ยวประเภทพระบรมมหาราชวังและวัง
 พระบรมมหาราชวัง : กาแพงล้อมรอบ 4 ด้าน ภายในประกอบด้วย 3 เขตการปกครอง
ประกอบด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน
 วังพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรจักรพงษ์ (วังจักรพงษ์) : อาคารแบบสถาปัตยกรรม
ตะวันตก หรือโดเมสติกรีไววัล สไตล์( Domestic Revival Style )
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 วังบ้านหม้อ : อาคารตามแบบสถาปัตยกรรมไทยที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ท้องพระโรง
เป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว ไม้ฝาปะกน มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา
4.2.3 สถานที่ท่องเที่ยวประเภทย่านพาณิชย์
 ตลาดพระท่าพระจันทร์ : ตลาดโบราณพัฒนามาจากตลาดน้า ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตลาดบก
เนื่องจากการขยายการคมนาคม การค้าขายลักษณะเป็นหาบเร่แผงลอย

ภาพที่ 4 - 3 ตลาดพระท่าพระจันทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
 ตลาดบ้านหม้อ : ชุมชนดั้งเดิม ปลูกบ้านเรือนตามสองฝั่งคลองคูเมืองเดิม
 ตลาดสังฆภัณฑ์ : อาคารตึกแถวสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ประตูลักษณะเป็นบาน
เฟี้ยมทาจากไม้
 ตลาดบางลาพู : เป็นอาคารพาณิชย์ความสูง 2 ถึง 4 ชั้น
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4.2.4 สถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัด
 วัดบวรนิเวศนิหาร : ประกอบด้วยพระอุโบสถก่ออิฐถือปูน 2 หลังคือพระอุโบสถ และพระ
อุโบสถวัดรังสี เสาพระอุโบสถ พื้นอุโบสถและบันไดทาด้วยหินอ่อน
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร : มีกาแพงล้อมรอบเขตพุทธาวาส พระอุโบสถ
ทรงรัตนโกสินทร์ฐานตรง มีพระมหาเจดีย์ประจารัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 โดยรัชกาลที่ 1-3
เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง
 วัดสุทัศเทพวราราม : พระวิหารและพระอุโบสถทรงก่ออิฐถือปูนมั่นคงตามสถาปัตยกรรม
ไทยโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หลังคาพระวิหารเป็นทรงไทยโบราณ ที่สาคัญกล่าวกัน
ว่าบานประตูพระวิหารเป็นฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 2 ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่ง
ในสมัยรัชกาลที่ 2

ภาพที่ 4 - 4 วัดสุทัศเทพวราราม
ที่มา : ผู้วิจัย
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แผนที่ 4 - 3 สถานที่ท่องเที่ยวประเภทย่านพาณิชย์ วัด วัง กาแพงเมือง และป้อมในกรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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4.2.5 สถานที่ท่องเที่ยวประเภทสวนสาธารณะ
 พระราชอุทยานสราญรมย์ : สวนรุกขชาติ ประกอบด้วยถาวรวัตถุในอุทยาน เช่น อนุสาวรีย์
หินอ่อนเป็นที่ระลึกการจากไปของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีย์พระบรมราชเทวี ศาลาแปด
เหลี่ยม ศาลารมย์ เรือนกระจก ศาลาโจมกระแต เก๋งจีน และอื่นๆ
 สวนรมณีนารถ : สวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์เพื่อระลึกถึงเรือนจาเก่า
 สนามหลวง : เดิมเรียกว่าทุ่งพระเมรุ เพราะในสมัยก่อนเคยใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระเจ้าแผ่นดิน และพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นท้องสนามหลวง ในสมัย
รัชกาลที่ 4 และโปรดให้ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีพืชมงคล ปัจจุบันใช้เป็นที่ประกอบราช
พิธีสาคัญ

ภาพที่ 4 - 5 สนามหลวง
ที่มา : ผู้วิจัย

4.2.6 สถานที่ท่องเที่ยวประเภทอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
 ตึกแถวข้างวัดบวรนิเวศวิหาร : อาคารยาวแต่ไม่ติดกัน มีการเว้นเป็นช่วงๆประมาณ 9-16
คูหา สูง 3 ชั้น เพื่อเป็นทางเข้าให้กับอาคารที่อยู่ด้านหลัง
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 ตึกแถวเชิงสะพานพุทธด้านโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย : มีลักษณะ 2 รูปแบบแตกต่างกัน
แบบแรกเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น หลังคาปั้นหยา มุงกระเบื้องว่าว มีช่องระบายอากาศ
อีกแบบมีดาดฟ้าก่อกาแพงกันตก ไม่มีการประกับตกแต่ง เน้ นความเรียบง่าย บานหน้าต่าง
เป็นบานเกล็ด บานกระทุ้ง
 ตึกแถวถนนตะนาว : บริเวณช่วงบางลาพู เป็นตึก 2 ชั้น มุงกระเบื้องว่าว มีขอบสัน ด้านหน้า
เป็นประตูไม้บานเฟี้ยม บริเวณวัดมหรรณพาราม ด้านบนมีช่องแสงเป็นบานเกล็ดไม้แทนช่อง
ฉลุลาย ไม่มีกันสาด บริเวณศาลเจ้าพ่อเสือ มี การประดับตกแต่งด้วยปูนปั้น ชั้นบนเป็นช่อง
หน้าต่างไม้แบบกระทุ้ง

ภาพที่ 4 - 6 ตึกแถวถนนตะนาว
ที่มา : ผู้วิจัย
 ตึกแถวถนนตีทอง : ตึกแถวก่ออิฐ ถือปูน 2 ชั้น กว้าง 3 เมตร สูง 10 เมตร หลังคาปั้นหยา
มุงกระเบื้องว่าว หน้าต่างเป็นบานแฝด ไม้ลูกฟักกระดานดุน ผนัง มีลวดลาย เป็นบัวหงาย
แนวยาวตลอดช่วงอาคาร
 ตึกแถวบริเวณท่าช้างวังหลวง : ตึกสูง 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องว่าว มีกระบัง
หน้าของอาคาร เฉพาะมุมถนนมหาราช หน้าต่างเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม ช่องลมหน้าต่างฉลุ
ลาย
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 ตึกแถวบริเวณท่าเตียน : ตึกสูง 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้องว่าว ได้รับอิทธิพลศิลปะยุโรปสมัย
เรอเนสซองส์ มีหน้าต่างบานคู่ เหนือขอบหน้าต่างเป็นช่องไม้ฉลุ

ภาพที่ 4 – ตึกแถวบริเวณท่าเตียน
ที่มา : ผู้วิจัย
 ตึกแถวบริเวณท่าพระจันทร์ : ตึกสูง 2 ชั้น อาคารแถวยาวรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ต่อโค้งเป็นรูป
ตัว U คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามีดาดฟ้า หน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บานไม้ลูกฟัก ช่องแสง
และระบายอากาศเป็นเกล็ดไม้ตามแนวนอน
 ตึกแถวบริเวณถนนบ้านหม้อ : ตึกสูง 2 ชั้น บานหน้าต่างลูกฟักกระดานดุนใช้บ้านพั บ ใช้ปูน
ปั้นเส้นนูนคู่ 2 คู่ ประดับรอบหน้าต่าง
 ตึกแถวบริเวณถนนบารุงเมื อง : อาคารก่ออิฐ ถือปูน 2 ชั้น หลัง คาทรงปั้ นหยา มุง ด้ว ย
กระเบื้องว่าว ประตูช่องโค้ง ช่องลมเป็นลายฉลุไม้ กรอบหน้าต่างเป็นบานไม้
 ตึกแถวบริเวณถนนพระสุเมรุ : ตึก 2 ชั้น มุงกระเบื้องว่าว บานประตูไม้แบบบานเฟี้ยม บาน
หน้าต่าง 2 ช่อง เป็นบานไม้แบบลูกฟักกระดานดุน ช่องแสงแบบลายปูนฉลุลาย มีลายปูนปั้น
ประดับขอบหน้าต่างด้านล่าง
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 ตึกแถวบริเวณถนนพระอาทิตย์ : ตึก 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้องว่าว ประตูไม้แบบบานเฟี้ยม
หน้าต่าง 2 ช่อง เป็นบานไม้แบบลูกฟักกระดานดุน ช่องแสงเหนือขอบบนของหน้าต่างบาน
เกล็ดไม้
 ตึกแถวบริเวณถนนแพร่งนรา ถนนแพร่งภูธร และถนนแพร่งสรรพศาสตร์ : ตึก 2 ชั้น มุง
กระเบื้องว่าว ประตูบานเฟี้ยม มีแนวกันสาดเป็นแนวยาวหน้าอาคาร ช่องหน้าต่าง บานไม้
แบบลูก ฟัก กระดานดุน ลัก ษณะอาคารมีค วามเรี ยบง่า ย บริ เวณแพร่ง ภูธ ร มีก ารวางผั ง
ลักษณะให้อาคารล้อมรอบตลาดและลานสุขุมาลอนามัย

ภาพที่ 4 - 7 ตึกแถวบริเวณถนนแพร่งภูธร
ที่มา : ผู้วิจัย
 ตึกแถวบริเวณริมถนนอัษฏางค์ : ตึก 2 ชั้น มุงกระเบื้องว่าว ช่องหน้าต่าง บานไม้แบบลูกฟัก
กระดานดุน มีกระบังหน้า ชั้นที่ 2 เป็นรูปซุ้มประตูโค้งขนาบด้วยลายก้นหอย ผนังของอาคาร
ฉาบปูนเซาะร่องเลียนแบบการก่อหิน
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แผนที่ 4 - 4 สถานที่ท่องเที่ยวประเภทพื้นที่นันทนาการและอาคารที่มีคุณค่าในกรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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4.2.7 สถานที่ท่องเที่ยวประเภทแหล่งชุมชน
 ชุมชนข้างเรือนจา : ผู้ที่มาอาศัยส่วนใหญ่เป็นคนข้างกาแพงวังเดิม และมีอาชีพขายเครื่องจัก
สาน และ ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากหวาย รวมถึงโต๊ะหมูบูชาและศาลพระภูมิไม้ จนเป็นที่รู้จักกันใน
ชื่อ “ถนนเครื่องหวาย” ปัจจุบันเหลือเพียง 3 ร้านคือ ร้านนายเหมือน ร้านสุริยาพาณิช และ
ร้านยุพดีวานิช
 ชุมชนคลองคูเมืองเดิมสามแพร่ง : เดิมเป็นที่ที่อยู่ของเชื้อพระวงศ์และชนชั้นสูง และชื่อสาม
แพร่ง คาดว่าน่าจะมาจากสภาพชุมชนที่เดิมเป็นย่านการค้าที่สาคัญอยู่ติดกับ ถนนแพร่งนรา
ถนนแพร่งสรรพศาสตร์ และ ถนนแพร่งภูธร

ภาพที่ 4 - 8 ชุมชนคลองคูเมืองเดิมสามแพร่ง
ที่มา : ผู้วิจัย
 ชุมชนตรอกศิลป์ – ตรอกตึกดิน : “ตรอกดิน” น่าจะหมายถึงหลุมหลบภัยที่สร้างสมัยสงราม
โลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยแล้ว คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง ที่
เหลือรับราชการและประกอบอาชีพส่วนตัว
 ชุมชนตรอกสุเหร่า : เป็นชุมชนมุสลิมอพยพมาจากภาคใต้ในสมัยรัชกาลที่ 3 คนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทาเครื่องทองซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยม แต่ปัจจุบันช่างทองของชุมชนนี้
เหลือเพียงคนเดียวคือ ป้าเล็ก ลอประยูร นอกนั้นประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้าง
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 ชุมชนถนนดินสอ : เดิมเป็นชุมชนทาดินสอที่ทาจากดินดานผสมดินสอพองและขมิ้นผง
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย
 ชุม ชนท่า ช้ า ง : สมั ยสร้ า งกรุ ง เดิ ม เป็น ประตู เ มื อ งที่ วั ง หลวงนาช้ า งลงอาบน้ าในแม่ น้ า
เจ้าพระยา ปัจจุบันท่าช้างวังหลวงเป็นท่าโดยสารและเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร
 ชุมชนท่าเตียน : ท่าเรือใหญ่ในการขนส่งผักและผลไม้จากภาคต่างๆ รวมถึงเป็นท่าโดยสาร
ภายหลังกลายเป็นสถานการค้าและแหล่งชุมชนคนจีน
 ชุมชนท่าพระจันทร์ : เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แหล่งชุมชนการศึกษา และทาง
ธรรมของวัดมหาธาตราชยุวราชรังสฤษดิ์ จึงเกิดมีอาชีพให้เช่าพระขึ้น รวมถึงมีร้านชุดครุยขึ้น
ชื่อ และเป็นแหล่งอาหารการกินที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่ง
 ชุมชนบางลาพู : เดิมเป็นทุ่งนา ปัจจุบันเป็นศูนย์การค้าหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า อาหาร รวมถึงมี
ชุมชนดนตรีไทยทั้งแหล่งเรียนดนตรี ขับร้อง และประดิษฐ์เครื่องดนตรี
 ชุมชนป้อมมหากาฬ : เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ริมกาแพงชั้นใน ป้อมมหากาฬ ซึ่ง
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

ภาพที่ 4 - 9 ชุมชนป้อมมหากาฬ
ที่มา : ผู้วิจัย
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แผนที่ 4 - 5 สถานที่ท่องเที่ยวประเภทชุมชนในกรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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4.3 แผน นโยบาย โครงการการอนุรักษ์และการพัฒนาภายในพืน้ ที่กรุงรัตนโกสินทร์
การวางแผนการท่องเที่ยวด้วยการเดินอย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นต้องทราบแผนการพัฒนาที่
มีภายในพื้นที่ กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่ง ผลให้เกิดความสามารถในการดึง ดูดนักท่องเที่ยว
ชาวต่ า งชาติ ใ ห้ เ กิ ดความต้ อ งการในการเดิ น ทางเข้ า มาท่อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง เรี ย กได้ ว่ าเป็ น
เครื่องมือที่เพิ่มศักยภาพของพื้นที่นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยในงานวิจัย
ส่ ว นนี้ จ ะกล่ า วถึ ง แผน นโยบาย และโครงการที่ ส นั บ สนุ น การเดิ น ท่ อ งเที่ ย วภายในพื้ น ที่ กรุ ง
รัตนโกสินทร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นสาคัญ ดังนี้
4.3.1 แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์โดยสานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม
กลุ่มโครงการบริเวณป้อมมหากาฬวัดเทพธิดาราม และภูเขาทอง
1. โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงป้อมมหากาฬ
โครงการที่ต้องการจะอนุรักษ์ป้อมและรื้อฟื้ นแนวกาแพงเมือง รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อเปิดมุมมองพื้นที่รอบๆให้เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่นันทนาการสาหรับพักผ่อนของประชาชน
และนักท่องเที่ยว โดยให้มีความสัมพันธ์กับโครงการสวนสาธารณะภูเขาทองและโครงการปรับปรุง
ชุมชนแออัดริมคลองข้างวัดเทพธิดาราม
2. โครงการปรับปรุงบริเวณข้างวัดเทพธิดาราม และวัดราชนัดดาราม
โครงการมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและสวนวรรณคดีท่านสุนทรภู่
เพื่อเป็นพื้นที่เพื่อสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งเดิม
เป็นแหล่ง ที่ตั้งของวั ด เทพธิด ารามและโลหะปราสาทอยู่แ ล้ว แต่ปัจ จุบันยัง ไม่มีสถานะเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เปรียบเสมือนการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่โดยรอบ รวมถึงเป็นการส่งเสริมมุมมอง
ของวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดาราม ผ่านการจัดการพื้นที่แออัดและปรับปรุงทัศนียภาพ
3. โครงการจัดสวนสาธารณะภูเขาทอง
การมีสิ่งอานวยความสะดวก สิ่งต่างๆซึ่งส่ง ผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยการ
จัดการห้องแถวหลังวัดสระเกศและริมคลองมหานาค และจัดทาสวนสาธารณะบริเวณภูเขาทองเป็น
พื้นที่เปิดโล่งเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญ ประกอบด้วย ภูเขาทอง ป้อ มมหากาฬ และวัด
ราชนัดดาราม
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ภาพที่ 4 - 10 ผังโครงการจัดสวนภูเขาทอง
ที่มา : แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, 2537
กลุ่มโครงการเกี่ยวกับการสัญจรทางบกและน้าบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกและใน
4. โครงการปรับปรุงคลอง สะพานเพื่อการสัญจรทางน้า
โครงการปรับปรุงคลอง สะพานเพื่อการสัญจรทางน้า ครอบคลุมพื้นที่สัญจรทางน้าหลายแห่ง
ในส่ ว นของคลอง ประกอบด้ วย คลองคู เ มื องเดิ ม , คลองรอบกรุ ง , คลองหลอดเหนื อ (คลองวั ด
เทพธิดา) และคลองหลอดใต้ (คลองวัดราชบพิธ) ในส่วนของสะพาน ประกอบด้วย สะพานข้ามคลอง
คูเมืองเดิมและสะพานข้ามคลองรอบกรุง การปรับปรุง เช่น การขุดลอกคลอง สร้างเขื่อนริมน้าตลอด
แนวทั้ง 2 ฝั่ง ปรับปรุงระบบระบายน้า และควบคุมน้าเสียและขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมริมฝั่งคลอง
จะสามารถเป็นพื้นที่นันทนาการที่สามารถดึ งดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
ศักยภาพในการสัญจรทางน้า เพื่อนาไปสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวภายใน กรุง
รัตนโกสินทร์ได้ต่อไป
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ภาพที่ 4 - 11 ผังโครงการปรับปรุงคลอง สะพาน เพื่อการสัญจรทางน้า
ที่มา : แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, 2537
5. โครงการจัดทางเดินตลอดแนวคลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง คลองหลอดเหนือและใต้
เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการสัญจรด้วยเรือ โดยโครงการจะทาพื้นที่เปิดโล่งริมคลอง เช่น การ
ทาสนามหญ้า ทางเดินเท้า เพื่อเป็น พื้นที่สาหรับการสัญ จรและพักผ่อนในที่เดียวกัน เปิดโอกาสให้
สามารถมีหาบเร่ แผงลอยตามริมทางเดินได้บ้างเพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ทางเดิน ในด้าน
ของอาคารจะมีการรื้อถอนอาคารบางส่วนที่เสื่อมสภาพ และมีการกาหนดแนวทางการสร้างอาคารใน
อนาคต เช่น การกาหนดพื้นที่ถอยร่นด้านหน้าของอาคารบริเวณพื้นที่ริมน้าให้มีความเหมาะสมต่อไป
6. โครงการอนุรักษ์ปรับปรุงประตูพระนคร กาแพงเมือง และป้อม
ในปัจจุบันเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของกาแพงเมืองที่มีหลงเหลืออยู่น้อยมาก จึงไม่เป็น
ที่สนใจและดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึง เกิดโครงการดัง กล่าวเพื่อทาการดาเนินการ
อนุรักษ์กาแพงเมืองเดิมและทาการปรับปรุงส่วนใกล้เคียงโดยใช้เทคนิคการใช้วัสดุที่มีความคล้ายคลึง
กับของเดิม รวมถึงมีการจัดสรรพื้นที่ เพื่อสร้างพื้ นที่โล่ง บริเ วณหน้ากาแพงเมือง เพื่ อใช้เป็นพื้น ที่
พักผ่อนและสร้างความโดดเด่นให้กับกาแพงเมือง
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7. โครงการจัดระเบียบกิจกรรม บริเวณปากคลองโอ่งอ่าง
รื้อ ถอนอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ างบริ เ วณริ ม คลอง เพื่ อ เปิ ด พื้น ที่ โ ล่ ง ริ ม คลอง รวมถึ ง การ
ปรับปรุงคุณภาพน้าในคลอง ลดปริมาณขยะ และทาการฟื้นฟูสะพานหันซึ่งเป็นสัญลักษณ์การค้าขาย
ในอดีตให้มีสภาพดีดังเดิม
กลุ่มโครงการริมแม่น้าเจ้าพระยา
8. โครงการปรับปรุงบริเวณถนนพระอาทิตย์
จัดทาเขื่อนริมฝั่งและพื้นที่เปิดโล่งริมน้า ที่เหมาะต่อการสัญจรและการพักผ่อน เน้นการทา
สวนสาธารณะต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน อนุรักษ์อาคารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่นันทนาการต่อไป
9. โครงการเปิดมุมมองวัดบวรสถานสุทธาวาส
สร้ า งลานกิ จ กรรมทางประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม กึ่ ง พั ก ผ่ อ น และเป็ น พื้ น ที่ ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ
เชื่อมโยงระหว่างโบสถ์วัดบวรสถานสุทธาวาสและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เพื่อลดปัญหาการถูกบด
บังซึ่งเป็นมลพิษทางสายตา

ภาพที่ 4 - 12 ผังโครงการเปิดมุมมองวัดบวรสถานสุทธาวาส
ที่มา : แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, 2537

89
10. โครงการปรับปรุงบริเวณท่าพระจันทร์
การจัดระเบียบภายในพื้นที่ เพิ่มสวนสาธารณะ ให้มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมภายในพื้นที่ ใน
ส่วนของด้านการค้าภายในพื้นที่ยัง ให้มีการดาเนินการเหมือนเดิมแต่ต้องมีการจัดระเบียบให้เป็น
หมวดหมู่และอยู่ในอาคารใหม่ที่กาหนดให้ ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ดินให้เกิด
ประโยชน์และมีความสอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด

ภาพที่ 4 - 13 ผังโครงการปรับปรุงบริเวณท่าพระจันทร์
ที่มา : แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, 2537
11. โครงการปรับปรุงบริเวณราชนาวีสโมสร
ปรับปรุงบริเวณราชนาวีสโมสรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่เปิดโล่ง
ต่อเนื่องจากท่าราชวรดิษฐ์ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีความสาคัญอีกแห่งภายในพื้นที่ กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็น
สวนสาธารณะและอนุสรณ์ระลึกกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยทาการกระตุ้นการจัดทาแผนแม่บทการ
พัฒนาพื้นที่ของกองทัพเรือ เพื่อทาการย้ายราชนาวรสโมสรออกจากพื้นที่
12. โครงการปรับปรุงบริเวณกรมการค้าภายใน
การวางแผนให้อาคารของกรมการค้าภายในย้ายไปตั้งอยู่บริเวณบางกระสอ เพื่อเสริมสร้าง
ความสง่างามและการกาหนดขอบเขตของพระบรมมหาราชวังที่ชัดเจน โดยโครงการมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้พื้นที่บริเวณกรมการค้าภายในเป็นพื้นที่เปิดโล่งและใช้ประโยชน์เป็นสวนสาธารณะเชื่อมต่อ
เนื่องจากท่าช้างวังหลังถึงท่าเตียน
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13. โครงการเปิดมุมมองวัดโพธิ์
เปิดมุมมองโดยการส่งเสริมให้มีการเว้นพื้นที่เปิดโล่ง บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา เพื่อเชื่อม
มุมมองระหว่างวัดโพธิ์และวัดอรุณราชวราราม ตามความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งทาการ
อนุรักษ์อาคารเก่าและวางข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ให้เป็นบริเวณที่พักอาศัยและพาณิชยกรรมแทน
พื้นที่เก็บสินค้า และทาการย้ายกิจกรรมการขายส่งสินค้าจากท่าเตียนไปยังพื้นที่ ที่มีความเหมาะสม
มากกว่า
14. โครงการปรับปรุงบริเวณท่าเตียน
จัดทาพื้นที่เปิดโล่ง ส่งเสริมมุมมองของวัดเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ ผ่านการย้าย
กิจการการขายส่งภายในพื้นที่ตลาดท่าเตียนออกไปสู่พื้นที่ที่มีความเหมาะสม วางข้อกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงการอนุรักษ์อาคารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์บริเวณวังจักรพงษ์เพื่อให้เป็น
อนุสรณ์สาหรับย่าน

ภาพที่ 4 - 14 ผังโครงการเปิดมุมมองวัดโพธิ์และปรับปรุงบริเวณท่าเตียน
ที่มา : แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, 2537
15. โครงการปรับปรุงบริเวณปากคลองตลาด
ดาเนินการย้า ยกิจการขายส่ ง ออกจากตลาดและแทนที่ด้ว ยการกลายเป็ นตลาดขายปลี ก
สาหรั บชุ ม ชนผ่า นการท าข้ อ กาหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น การอนุรั ก ษ์ อ าคารเก่า ที่ มี คุ ณค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์และการปรับปรุงการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เป็นที่พักอาศั ยและพาณิชกรรม รวมถึงการ
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เพิ่มพื้นที่เปิดโล่งเพื่อส่งเสริมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและ
สาหรับการพักผ่อนของคนในและนอกพื้นที่
กลุ่มโครงการอื่นๆ
16. โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณแพร่งนรา แพร่งภูธร และแพร่งสรรพศาสตร์
รื้อถอนอาคารที่ทรุดโทรมมากและไม่สามารถซ่อมแซมได้ทดแทนด้วยการสร้างใหม่โดยมีการ
ควบคุมความสูงที่เหมาะสม มีรูปแบบที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรวม ลักษณะการใช้
ประโยชน์อาคารเป็นลักษณะที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม (Shop house) ในส่วนของอาคารที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และสามารถฟื้นฟูได้ ดาเนินการซ่อมแซมและอนุรักษ์ ส่งเสริมการสร้างพื้นที่
เปิดโล่งเพื่อให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมกรรมการทางประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงการเพิ่มความสามารถใน
การเข้าถึงด้วยทางเดินเท้าภายในพื้นที่ (Pedestrian walk)
17. โครงการจัดระเบียบย่านพักอาศัยบริเวณหลังอาคารราชดาเนิน
ปรั บ ปรุ ง และจั ด ระเบี ย บ เพื่ อ ลดความหนาแน่ น ของบริ เ วณที่ อ ยู่ อ าศั ย จากที่ อ ยู่ อ าศั ย
หนาแน่นสูงเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง จัดการระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน จัดการและ
ออกแบบพื้นที่ว่างสาหรับการพักผ่อนของคนในชุมชน เพื่อนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึง การ
บริหารจัดการพื้นที่ว่างริมคลองหลอดวัดเทพธิดาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ภาพที่ 4 - 15 ผังโครงการจัดระเบียบย่านพักอาศัยบริเวณหลังอาคารราชดาเนิน
ที่มา : แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, 2537
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18. โครงการลานอเนกประสงค์เพื่อกิจกรรมด้านวัฒนธรรมบริเวณหน้าวัดสุทัศน์เทพวราราม
และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
จั ด ลานอเนกประสงค์ ที่ สามารถส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางด้ า นประเพณี วั ฒ นธรรม และใน
ขณะเดียวกัน สามารถสร้างความสง่างามให้กับสถานท่องเที่ยวรอบข้าง เช่น วัดสุทัศน์เทพวราราม
โบสถ์พ ราหมณ์ เป็น ต้น โดยการปรับปรุ ง พื้นที่ ให้มีความสัมพั นธ์และกลมกลืนกัน ทั้ง สามสถานที่
ปรับปรุงถนนบารุงเมืองให้เป็นทางสะดุดเพื่อลดความเร็วของรถในการสัญจรและทาให้เกิดบรรยากาศ
ว่าได้เริ่มเข้ามาสู่พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์แล้ว รวมถึงการสร้างทางเดินเท้าเพื่อเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เข้า
สู่พระบรมมหาราชวัง โดยเน้นการสร้างที่มีความกลมกลืนและสอดคล้องกับกิจกรรมในพื้นที่
19. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านการค้าบางลาพู
ควบคุมกิจกรรมการค้าขายให้มีความเข้มข้นน้อยลง เน้นการขายเฉพาะคนในชุมชนหรือคนที่
อาศัยอยู่บริเวณรอบข้าง ควบคุมปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากอาคารพาณิชย์ จัดทาทางเดินเท้าบริเวณ
ถนนไกรสีห์ ถนนตานี และถนนสิบสามห้าง บริเวณถนนสิบสามห้างมีการจัดระบบการจราจรให้
เหมาะสมกับการจัดทางเดินเท้า และเพิ่มพื้นที่เปิดโล่งเพื่อเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ ปรับปรุงอาคารริม
ถนนตะนาวและห้างสรรพสินค้าให้เกิดทัศนียภาพที่เหมาะสม

ภาพที่ 4 - 16 ผังโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านการค้าบางลาพู
ที่มา : แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, 2537
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20. โครงการจัดทาอุปกรณ์สาธารณูปโภคในกรุงรัตนโกสินทร์
ปรับปรุงในประเด็นของ ด้านกายภาพของถนนสายต่างๆ, อุปกรณ์สาธารณูปโภคริมถนน
(Street Furniture) และการจัดการการจราจร กล่าวคือ การปรับปรุงสภาพของถนนให้มีบรรยากาศ
ที่ดี แ ละเหมาะสม การปรั บ ปรุ ง ทางเดิน เท้า การก าหนดขนาดป้ า ยเพื่ อให้ สะดวกต่ อ การดาเนิ น
กิจกรรม การจัดหาอุปกรณ์สาธารณูปโภคริ มถนน เช่น ม้านั่ง ไฟส่องสว่าง ถังขยะ เป็นต้น ซึ่งต้องมี
การออกแบบเพื่อให้มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ ให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์และการควบคุมปริมาณ
รถและเพิ่มความเคร่งคัดกับพื้นที่ห้ามจอดในถนนในพื้นที่หลายๆสาย
4.3.2 โครงการจัดทาแผนผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดาเนิน และพื้นที่บริเวณต่อเนื่อง โดย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นโครงการเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติฉบับที่ 9 ที่ต้องการ
อนุ รัก ษ์ ฟื้น ฟู และรัก ษา สภาพแวดล้ อมชุม ชน ศิล ปกรรม และแหล่ง ท่อ งเที่ ยวให้ส ามารถสร้ า ง
คุณภาพชีวิตและเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เหมาะสม
ต่อศักยภาพ และเอื้ออานวยต่อคุณค่าและวิถีชีวิตของชุมชนแบบไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ ค น ไทยเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จ โดยมี
วัตถุประสงค์การดาเนิน โครงการ ให้เกิดความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ และสัง คม เกิดการพัฒนา
ทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว และเกิดการพัฒนาภายในพื้นที่ที่ส่ง ผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
ชุมชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ผ่านการกาหนดแผนผังการอนุรักษ์และรักษาพื้นที่ย่านถนนราช
ดาเนิ นและพื้นที่ บริเวณต่อ เนื่องที่มีค วามสั มพัน ธ์กัน พร้อมทั้ง เสนอแนวทางการควบคุมรู ปแบบ
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม สถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ตามหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสม
ปรับปรุงโครงสร้างด้านกายภาพและเสนอการออกแบบผังเพื่อแก้ไขปัญหาทางกายภาพของพื้นที่ โดย
มีแนวความคิดหลัก เพื่อเป็นกรอบการจัดทาแผนพัฒนาในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
1. แนวความคิดการพัฒนาพื้นที่ฝั่งคลองหลอดเหนือ
 จัดทาถนนคนเดินบริเวณพื้นที่คลองคูเมืองชั้นใน ถึงคลองโอ่งอ่างติดป้อมมหากาฬ
 ส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยว เช่น การขายของที่
ระลึกจาพวกงานศิลปหัตถกรรม และการจัดแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีภายในพื้นที่
 ปรับปรุงพื้นที่ต่อเนื่องของวัดหลายๆแห่ง เช่น วัดราชนัดดา วัดเทพธิดาราม วัดมหรรณพา
ราม วัดบูรณศิริ ให้เป็นพื้นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่พักผ่อนของประชาชน
 บริเวณพื้นที่ว่าง จัดสร้างอาคารไทยเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ
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 จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูชุม ชนและอาคาร โดยให้กู้ยืมดอกเบี้ยพิ เศษ สาหรับอาคารที่ต้องการ
ปรับปรุงและอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพบรรยากาศและเป็นการช่วยส่งเสริม สร้าง
งาน อาชีพ และรายได้ ให้กับชุมชน
 บริเวณพื้นที่ถนนจากคลองคูเมือง ถึงแนวถนนตะนาว จัดทาซุ้มขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
 บริเวณถนนหลังอาคารราชดาเนิน ดาเนินโครงการ หน้าบ้านหน้ามอง เพื่อปรับปรุงให้พื้นที่มี
สภาพและบรรยากาศที่ดี
 ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณภูเขาทองและพื้นที่รอบๆ จัดกิจกรรม ตลาดน้า การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม จัดทาทางเดินที่มีคุณภาพเชื่อมบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัด
ราชนัดดา โลหะปราสาท เข้าสู่บริเวณพื้นที่ริมคลอง ป้อมมหากาฬ และภูเขาทอง
2. แนวความคิดในการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนหลังแนวอาคารราชดาเนิน
 เริ่มต้นแนวคิดกับพื้นที่ของสานักงานทรัพย์สินเพื่อเป็นโครงการนาร่องก่อน
 สร้างอาคารพักอาศัยที่มีความหนาแน่นมากขึ้น (เพิ่มจาก 85 ครัวเรือน เป็น 485 ครัวเรือน)
ในสภาพแวดล้อมที่มีพื้นที่โล่ง พื้นที่สาหรับการพักผ่อน พร้อมความแข็งแรง และปลอดภัย
ของอาคาร เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย โดยหากมีพื้นที่เหลืออาจเพิ่ม ที่จอดรถ
สถานประกอบอาชีพ หรือสวนสาธารณะขนาดย่อม
 จากโครงการนาร่อง จะดาเนินการต่อไปยังพื้นที่ต่อเนื่องในลักษณะจิ๊กซอว์ จนกลายเป็น
ชุมชนเมืองที่ดีและมีขนาดใหญ่ขึ้น
 จัดตั้งกองทุนเริ่มต้นพัฒนาให้กับกลุ่มผู้ดูแลหรือดาเนินการแบบจัดรูปที่ดิน
3. แนวทางการแก้ปัญหาระบบการจราจรและการคมนาคมขนส่ง
 ศึก ษาและส ารวจลั ก ษณะการใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น ควบคู่ กั บ ขนาด ลั ก ษณะ และเวลาใน
กิจกรรม เพื่อหาความต้องการที่จอดรถที่แน่นอนเพื่อกาหนดพื้นที่จอดรถให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการ
 ก่อสร้างพื้นที่สาหรับจอดรถ เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้น เนื่องจากไม่มีพื้นที่เพียงพอในการ
สร้างพื้นที่จอดรถให้เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากในพื้นที่ยังคงส่งเสริมการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคลมากเกินไป (ผลมากจากการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะยังดาเนินการไม่เสร็จสิ้น
เช่น รถไฟฟ้า เป็นต้น)
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 ส่งเสริมให้เกิดความต้องการในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยการสร้างความสะดวกสบาย
ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้มากกว่าปัจจุบัน เช่น การกาหนดช่องเดินรถ
ประจาทาง การกาหนดจุดรอรถแท็กซี่ให้มีความครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ
 ส่งเสริมการเดินทางรูปแบบ จอดแล้วจร รองรับ ระบบขนส่ ง สาธารณะระบบราง โดยใน
ระยะแรกอาจใช้รถประจาทางขนาดเล็กในการเดินทางก่อน
แนวทางการแก้ปัญหาด้านสัดส่วนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากเกินไป
 ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของรถโดยสาร
ประจาทาง ซึ่งมีใช้อยู่แล้วในปัจจุบัน โดยการกาหนดช่องเดินรถประจาทาง เพื่อง่ายต่อการ
ควบคุมเวลา จัดรถพิเศษในช่วงเวลาเร่งด่วน กาหนดจุดเริ่มต้นให้อยู่ในพื้นที่ กรุงรัตนโกสินทร์
เช่น สนามหลวง เพื่อลดความแออัดของจานวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยว และสามารถเพิ่ม
จานวนรอบในการวิ่งวนได้
 การกาหนดให้มีเขตจากัดปริมาณจราจร (Traffic Restraint Zone) เพื่อลดปริมาณรถยนต์
ส่วนบุคคล เช่น การกาหนดพื้นที่ให้รถยนต์ที่มีผู้โดยสารที่มีตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปจึงสามารถเข้า
พื้นที่ที่กาหนดไว้ได้ หากไม่ตรงตามเกณฑ์ให้ เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน หรือการกาหนด
ตัวเลขป้ายทะเบียน เช่น การกาหนดให้เลขตัวท้ายของรถตรงกับวันใด วันนั้นไม่ให้รถยนต์คัน
ดังกล่าวเข้ามาภายในพื้นที่ เป็นต้น
 เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ให้เข้ามาดาเนินการให้แล้วเสร็จให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะ และสามารถนามาซึ่งปริมาณการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคลน้อยลง
แนวทางการแก้ปัญหาด้านการจราจรหนาแน่นและติดขัด
 สร้างเส้นทางเลี่ยงเพื่อแยกการจราจรผ่านตรงออกจากการจราจรท้องถิ่น เช่น การสร้างทาง
ลอดใต้ ดินขนานตามแนวถนนราชดาเนิน อี กทั้ง ยัง สามารถลดจุด ตัด ลดความเสี่ยงด้า น
อุบัติเหตุ เพิ่มความคล่องตัวของการจราจร และลดเวลาการเดินทางของกลุ่มการจราจรผ่าน
ตรงอีกด้วย
 การเพิ่ มประสิทธิภาพความจุของถนนเดิมที่ใ ช้อยู่ด้ วยวิธีก ารต่า งๆ เช่น การปรับ เปลี่ย น
รูปแบบการเดินรถเป็นการเดินรถทางเดียว (One-way) หรือการกาหนดห้ามเลี้ยวในบางแยก
เป็นต้น
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 การปรั บ เปลี่ ย นถนนบางพื้ น ที่ เ ป็น ถนนคนเดิ น เพื่ อ ลดปริ ม าณและความหนาแน่ น ของ
การจราจร และจัดระบบการจราจรรอบๆให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
แนวทางการแก้ปัญหาด้านระบบขนส่งมวลชน
ระบบขนส่งมวลชนที่จะเข้ามาบทบาทในการแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์คือ
ระบบรถไฟฟ้า ในโครงการศึกษาแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และพื้นที่ต่อเนื่อง (โครงการ URMAP) ของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ
สนข. โดยโครงข่า ยรถไฟฟ้ า ที่มี ผลต่อ สภาพการจราจรในพื้ นที่ กรุ ง รั ตนโกสิน ทร์ มีทั้ ง หมด 3
โครงข่าย ประกอบด้วย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินส่วนต่อขยายด้านใต้ (สายหัวลาโพง – บางแค) ลักษณะ
โครงสร้างภายในพื้นที่ศึกษาเป็นโครงสร้างใต้ดิน โดยจะมีสถานีวังบูรพาและสถานีพระราชวัง ที่มี
ผลต่อพื้นที่ศึกษา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (สายบางกะปิ – ราษฎร์บูรณะ) ลักษณะโครงสร้างภายในพื้นที่
ศึกษาเป็นโครงสร้างใต้ดิน โดยจะมี สถานีผ่านฟ้าและสถานีวังบูรพา ที่มีผลต่อพื้นที่ศึกษา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (สนามกีฬาแห่งชาติ –
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) ลักษณะโครงสร้างภายในพื้นที่ศึกษาเป็นโครงสร้างใต้ดิ น โดยจะมี
สถานีผ่านฟ้า สถานีสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ที่มีผลต่อพื้นที่ศึกษา
4. แนวทางการจัดการการท่องเที่ยว
 การสร้ า งศู น ย์ ข้ อ มู ลกรุ ง เทพฯ (Bangkok Interpretation Center) รอบๆพื้ น ที่ ก รุ ง
รัตนโกสินทร์เพื่อให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในพื้ นที่กรุง
รัตนโกสินทร์
 การจัดการระบบการบริการจัดการการท่องเที่ยวกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น การจัดทัวร์ในการ
ท่องเที่ยวแต่ละสถานที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์มากขึ้น ซึ่งเป็น
การดาเนินการระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบริษัทนาเที่ยว
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แผนที่ 4 - 6 ตาแหน่งแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย

บทที่ 5
รูปแบบพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่
กรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน
การเก็ บ ข้อ มู ลด้ ว ยวิ ธี การเดิ น ตามเป็น การเก็บ ข้ อมู ล เพื่ อ ให้ไ ด้ มาซึ่ ง ข้ อ มูล ที่ มีค วามเป็ น
ธรรมชาติมากที่สุด จากที่ได้กล่าวไปในบทที่ 3 โดยในงานวิจัยได้มุ่งเน้นการค้นหารูปแบบเส้นทางการ
เดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยการจัดกลุ่มประเภทของนักท่องเที่ยวที่มี
อยู่จริงภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ออกเป็นกลุ่มต่างๆ อ้างอิง ตามหลักการทางประชากรศาสตร์ที่
สามารถได้จากการสังเกต(เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการเก็บข้อมูล) ประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ จานวนผู้
ร่วมเดินทาง และเชื้อชาติ รวมถึงการจัดประเภทของนักท่องเที่ยวจากการคาบเกี่ยวของหลักทาง
ประชากรศาสตร์ ได้มาซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ 7 ประเภท ประกอบด้วย
ประเภทนักท่องเที่ยวจาแนกตามเพศ
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชาย
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิง
ประเภทนักท่องเที่ยวจาแนกตามเชื้อชาติ
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวตะวันตก
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวเอเชียตะวันออก
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวเอเชียใต้
ประเภทนักท่องเที่ยวจาแนกตามการคาบเกี่ยวของหลักทางประชากรศาสตร์
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อน
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทที่เดินทางคนเดียว
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รัก
การศึกษาทาการเก็บข้อมูลภายในพื้นที่ศึกษาที่มีความแตกต่างกันของกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อ
ค้นหาความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นของรูปแบบพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนั กท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยได้แบ่ง กรุงรัตนโกสินทร์ออกเป็นพื้นที่ศึกษาต่างๆ 4
พื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย
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 พื้นที่ศึกษาที่ 1 พื้นที่บริเวณสนามหลวง
 พื้นที่ศึกษาที่ 2 พื้นที่บริเวณบางลาพู
 พื้นที่ศึกษาที่ 3 พื้นที่บริเวณเสาชิงช้า
 พื้นที่ศึกษาที่ 4 พื้นที่บริเวณสะพานพุทธ
นาไปสู่การอภิปรายรายละเอี ยดที่ไ ด้จากการเก็บ ข้อมูลด้วยวิธีการเดิ นตาม ( Follow-up
survey) ของรูปแบบพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีประเด็น
หลักๆได้แก่ รูปแบบเส้นทางการเดิน (Route), ระยะทางการเดิน, ระยะเวลาการเดิน และสถานที่
ท่องเที่ยวได้รับความสนใจ โดยมีรายละเอียดของประเด็นต่างๆ ดังนี้
รูปแบบเส้นทางการเดิน (Route)
รูปแบบเส้นทางการเดินจะได้มาจากการลากเส้นทางการเดินลงในแผนที่ของกลุ่ม ตัวอย่างที่
ทาการเดินตาม ทาให้ทราบเส้นทางการเดินที่แท้จริง ภายในพื้นที่ ซึ่ง อาจเป็นเส้นทางที่ไ ม่ได้อยู่ตาม
ถนนหลัก หรืออาจไม่ได้เป็นเส้นทางที่ถูกกาหนดขึ้นจากแผนพัฒนาต่างๆ โดยอาจเป็นเส้นทางลัด
หรือเส้นทางตามตรอกซอกซอยต่างๆ จากข้อมูลเส้นทางที่ได้จากการเดินตามในแต่ละเส้นทางจะถูก
วาดลงในแผนที่และปรับความทึบของเส้นแต่ละเส้นลงให้เหลือเพียง 20% ดัง นั้น เส้นทางใดที่ถูก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลือกใช้ในการเดินมาก ส่งผลให้เส้นแต่ละเส้นเกิดการซ้อนทับกัน เป็นเส้นที่มี
ความทึบมากกว่าเส้นอื่นๆ และเส้นที่ถูกเลือกใช้น้อยกว่าก็จะแสดงเส้นที่ทึบน้อยกว่าลงมาเรื่อยๆ และ
สุดท้ายเส้นทางใดที่ไม่มีการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ก็จะไม่มีเส้นสีปรากฏ
อยู่ ซึ่งเส้นสีทึบดังกล่าวจะนาไปสู่ผลสรุปของเส้นทางเดินหลัก เส้นทางเดินรอง ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในแต่ละประเภท
ระยะทางการเดิน (Distance)
เนื่องจากความหลากหลายและความแตกต่างของสภาพแวดล้อมภายในกรุง รัตนโกสินทร์
อาทิ ลักษณะของบาทวิถี ความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกในการเดิน ภูมิอากาศ ระยะทางการ
เดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มาจากการวัดระยะทางที่เกิดของเส้นสีจากการเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทาการเดินตาม นาไปสู่ระยะทางการเดินเฉลี่ ยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเดินได้
ภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ระยะทางการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ยาว
ที่สุดที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ และความแตกต่างของระยะทางการเดินเฉลี่ยและระยะ
ทางการเดินที่ยาวที่สุดภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์แต่ละโซน
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ระยะเวลาการเดิน (Time)
เช่นเดียวกับระยะเวลาในการเดิน ความแตกต่างและความหลากหลายของสภาพแวดล้อม
ระยะเวลาในการเดินจากเดิ นจาก การบันทึกเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดในระหว่างการเดินตาม
ตัวอย่าง ส่ งผลให้ สามารถหาช่ว งเวลาในการเดิน ของแต่ ละการเดิ นทาง (Short trip) ของกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทต่างๆได้
สถานที่ที่ได้รับความสนใจ
สถานที่ที่ได้รับความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่จาเป็นต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียง หรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเป็นการแวะชมร้านค้าริมถนน การแวะ
ถ่ายภาพตึกร้างโบราณ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้จากสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของแต่ละ
การเดินเพื่อการท่องเที่ยว (Short trip) ของแต่ละตัวอย่าง ทาการลงสีไปยัง สถานที่ดังกล่าวพร้อม
ปรับความทึบของก้อนสีให้มีความทึบเพีย ง 20% ดัง นั้น หากสถานที่ใดเป็นสถานที่ที่เป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุด ก็จะมีก้อนสีเข้มที่สุด เพื่อนาไปสู่สถานที่ที่ไ ด้รับ
ความสนใจมากที่สุด และสถานที่ที่ได้รับความสนใจรองลงมา รวมถึงในระหว่างการเดินตามผู้สารวจ
ได้ทาการบันทึกสถานที่ที่มีการแวะชม หรือสิ่งที่ได้รับความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อ
นาไปสู่สถานที่หรือสิ่งที่ได้รับความสนใจแต่อาจไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางของตัวอย่างดังกล่าว
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ กรุงรัตนโกสินทร์ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย
จากการลงพื้นที่โดยรวมของพื้นที่ศึกษากรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558
– 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึ่งแบ่งวันในการเก็บข้อมูลเป็นในช่วงวันหยุด และ วันธรรมดา อย่างละ
เท่าๆกัน และเริ่มเก็บข้อมูลจากช่วงเวลา 8.00 น. – 18.00 น. สามารถเก็บข้อมูลของตัวอย่างได้
ทั้งหมด 1,313 ตัวอย่าง ซึ่งมีปริมาณของข้อมูลเพียงต่อการอภิปรายสรุปรายละเอียดพฤติกรรมการ
เดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
การอภิปรายจะจาแนกข้อมูลตามหลักการทางประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ ช่วง
อายุ จานวนผู้ร่วมเดินทาง และ เชื้อชาติ และกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ รวมถึงข้อมูลเชิงสถิติ
ด้าน ระยะทางโดยเฉลี่ย และเวลาการเดินทางต่อเที่ยวโดยเฉลี่ย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เพศ
จากการลงพื้นที่โดยรอบของกรุงรัตนโกสินทร์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่ มที่มีเฉพาะ
เพศชาย รวมถึงการเดินคนเดียวและเป็นเพศชายมีทั้งหมด 376 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 28.64 ของ
ตัวอย่างทั้งหมด และ กลุ่มที่มีเฉพาะเพศหญิง รวมถึงการเดินคนเดียวและเป็นเพศหญิงมีทั้งหมด 211
ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 16.07 ของตัวอย่างทั้งหมด และที่เหลือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการผสมกันของทั้ง
สองเพศมีทั้งหมด 726 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 55.29 ของตัวอย่างทั้งหมด
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จากข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ าแนกตามเพศข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวงต่างชาติที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีการผสมกันของทั้งสองเพศมากที่สุด ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าว อาจเป็นได้ทั้ง กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทคู่รัก กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทครอบครัว
หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทเพื่อนกัน อาจเกิดจากการต้องการความปลอดภัยในการเดินท่องเที่ยว
จึงนิยมจะเดินเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่มากกว่าที่จะเดินคนเดียว กลุ่ มตัวอย่างที่มีเฉพาะเพศชายเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีมากเป็นอันดับสอง โดยส่วนใหญ่จะเป็นนัก ท่องเที่ยวประเภทที่เดินทางคนเดียวหรื อ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเพื่อน เนื่องจากเป็นเพศชายจึง มีความกล้าในการเดินเพื่อการท่องเที่ยวมากกว่า
สุดท้ายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเฉพาะเพศหญิง กลุ่มนี้มีปริมาณน้อยที่สุดหากเปรียบเทียบกับกลุ่ม
อื่นๆ เนื่องจากการเดินท่องเที่ยวที่มีเฉพาะเพศหญิงอยู่ในกลุ่มอาจมีความกังวลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นได้ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงไม่นิยมการเดินทางด้วยกลุ่มดังกล่าว

29%

55%
16%

แผนภูมิที่ 5 - 1 ปริมาณของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
ที่มา : ผู้วิจัย

ช่วงอายุ
จากการลงพื้นที่โดยรอบของกรุงรัตนโกสินทร์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่ในช่วงอายุวัยรุ่น
มีจานวน 255 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 19.42 ของตัวอย่างทั้งหมด ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่
ในช่วงอายุวัยผู้ใหญ่มีจานวน 877 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 66.79 ของตัวอย่างทั้งหมด นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติวัยชราที่อยู่ในช่วงอายุวัยชรามีจานวน 101 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 7.69 ของตัวอย่าง
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ทั้งหมด และสุดท้ายกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินท่องเที่ยวและมีช่วงอายุผสมกันหลายช่วงอายุ
มีจานวน 80 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 6.09 ของตัวอย่างทั้งหมด
จากข้อมูลสถิติของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่วงอายุ แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่ที่เดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ อยู่ในช่วงอายุวัยผู้ใหญ่มากที่สุด เนื่องจากเป็น
วัยที่มีงบประมาณในการท่องเที่ยวสูงกว่าวัยรุ่น รวมถึงยังมีกาลังในการเดินท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มวัย
ชรา ส่งผลให้กลุ่ม ตัวอย่างของการวิจัยจึง อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่มากที่สุด รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่ างชาติที่อ ยู่ ในช่ วงอายุวัย รุ่น เนื่องจากเป็นช่ วงอายุที่ยั ง มีความสามารถในการเดินเพื่ อการ
ท่องเที่ยว แต่มีข้อจากัดทางด้านงบประมาณ จากการท่องเที่ยวต่างประเทศที่ต้องใช้ง บประมาณ
ค่อนข้างสูง ส่งผลให้พบกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเป็นอันดับสอง กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
อยู่ในช่วงวัยชรา เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณเป็นอันตับที่สามของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เนื่องจากการ
เดินท่องเที่ยวอาจไม่ใช่วิธีการเดินทางของกลุ่มประชากรในกลุ่มนี้แล้ว การท่องเที่ยวของประชากร
กลุ่มวัยชราอาจใช้วิธีการโดยสารยานพาหนะมากกว่าการเดิน อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีงบประมาณในการ
ท่องเที่ยวสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ จึงไม่เป็นอุปสรรคในการเลือกวิธีการเดินทางที่มีความสะดวกสบายกว่า
เช่น แท็กซี่ รถโรงแรม เป็นต้น สุดท้ายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุที่ผสมกันภายในกลุ่ม โดย
กลุ่ ม นี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วประเภทครอบครั ว ดั ง นั้ น จากการที่ มี ก ารผสมกั น ของ
ประชากรที่มีความแตกต่างกัน เช่น การมีเด็กเล็ก หรือการมีผู้สูงอายุอยู่ในกลุ่ม ทาให้ความสามารถใน
การเดินของแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงนิยมเลือกที่จาใช้วิธีการสัญจรรูปแบบอื่นมากกว่าการเดิน ส่งผลให้
พบเจอกลุ่มตัวอย่างประเภทดังกล่าวน้อยที่สุด
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แผนภูมิที่ 5 - 2 ปริมาณของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่วงอายุ
ที่มา : ผู้วิจัย
จานวนผู้ร่วมเดินทาง
จากการลงพื้นที่โดยรอบของกรุงรัตนโกสินทร์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินท่องเที่ยวเพียง
คนเดียวมีจานวน 287 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 21.86 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินท่องเที่ยวเป็นคู่มีจานวน 768 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 58.49 ของตัวอย่างที่หมด ส่วน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม (มากกว่า2คนขึ้นไป) และมีเด็กอยู่ในกลุ่ม มีจานวน
54 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 4.11 ของตัวอย่างทั้งหมด และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินท่องเที่ยวเป็น
กลุ่ม (มากกว่า2คนขึ้นไป) และไม่มีเด็กอยู่ในกลุ่ม มีจานวน 204 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 15.54 ของ
ตัวอย่างทั้งหมด
จากข้อมูลสถิติของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามจานวนผู้ร่วมเดินทาง แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่ กรุง รัตนโกสินทร์ จะนิยมเดินทางเป็นคู่มากที่สุด
เนื่องจากการเดินท่องเที่ยว หากจานวนผู้ร่วมเดินทางมีจานวนมากจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
เดินทาง จากปัญหาต่างๆ เช่น ความสนใจของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อเดินทางด้วยการ
เดินจะทาให้สามารถเก็บรายละเอียดสิ่งรอบๆตัวได้มากกว่าการสัญจรทางอื่น จากความสนใจที่ต่างกัน
ส่ง ผลให้ต้องหยุดแวะตามสถานที่ต่างๆบ่อยครั้ง กว่าปกติ อีกทั้ง จากที่จานวนผู้ร่วมเดินทางมีมาก
สามารถเลือกการสัญจรรูปแบบอื่นซึ่งมีความสะดวกสบาย รวดเร็วมากกว่า เนื่องจากมีความคุ้มค่าต่อ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น รถตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ เป็นต้น การเดินท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่จึงไม่ค่อยได้รั บ
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ความนิยมจากกลุ่มตัวอย่าง และการเดินทางเป็นคู่มีความปลอดภัยมากกว่าการเดินทางด้วยตัวคน
เดียว โดยเฉพาะในการท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่ง เป็นสถานที่ที่ไ ม่คุ้นเคย ซึ่งสอดคล้องกับจานวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่มีเด็กและไม่มีเด็ก ซึ่งมีปริมาณของตัวอย่างที่น้อยกว่ากลุ่ม
อื่นๆ ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางคนเดียว มีปริมาณเป็นอันดับสอง เนื่องจากอาจเป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักอิสระ นักท่องเที่ยวกลุ่ม Backpack นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะนิยมการเดิน
ท่องเที่ยวมากกว่า การสัญจรรูปแบบอื่น เนื่ อ งจาก ความประหยัด เพราะการเดินทางสัญ จรด้ว ย
รูปแบบอื่น หากเป็นการเดินทางเพียงคนเดียวจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เนื่องจากอัตราค่าใช้จ่ายส่วน
ใหญ่จะอยู่ในรูปแบบเหมามากกว่า รวมถึงความชอบในความสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆภายในสถานที่
ท่องเที่ยวจากการเดิน เพราะการเดินท่องเที่ยวจะสามารถเข้าไปท่องเที่ยวหรือหยุดตามสถานที่ต่างๆ
ได้มากกว่าการสัญจรในรูปแบบอื่นๆ สามารถเข้าถึงสถานที่ที่มีความน่าสนใจ ซึ่งอาจไม่ใช่สถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเสน่ห์ดังกล่าว เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทที่เดินทางคนเดียว

16%

22%

4%
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แผนภูมิที่ 5 - 3 ปริมาณของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามจานวนผู้ร่วมเดินทาง
ที่มา : ผู้วิจัย
เชื้อชาติ
จากการสารวจโดยรอบของกรุง รั ตนโกสินทร์ นัก ท่องเที่ยวชาวตะวันตกมีจานวน 1,053
ตัวอย่าง หรื อ ร้ อยละ 80.20 ของตั วอย่างทั้ง หมด ส่วนนักท่ องเที่ย วชาวแอฟริก ามีจ านวน 16
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ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 1.22 ของตัวอย่างทั้ง หมด นักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกมีจานวน 153
ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 11.65 ของตัวอย่างทั้งหมด นักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้มีจานวน 62 ตัวอย่าง
หรือ ร้อยละ 4.72 ของตัวอย่างทั้งหมด สุดท้ายนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีจานวน 29
ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 2.21 ของตัวอย่างทั้งหมด และเนื่องจากผู้ลงพื้นที่ไม่สามารถสังเกตเพื่อจาแนก
กลุ่มตัวอย่างระหว่างนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชาวไทย จึงไม่มีการเก็บข้อมูลของ
นักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากข้อมูลสถิติของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเชื้อชาติ แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่ที่เดิ นท่องเที่ยวภายในพื้นที่ กรุ ง รัตนโกสินทร์ เป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก เนื่องจาก
วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว คือ การได้ไปศึกษา เรียนรู้ พบเจอความแปลก
และแตกต่างจากสภาพแวดล้อมและสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นชาวตะวันตกจึงนิยมเข้ามา
ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยรวมถึงภายในพื้นที่ กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเสพความแตกต่างทั้งทางด้าน
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม พื้นที่ศึกษาจึงเป็นเป้าหมายการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวเหล่านั้น รองลงมาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เพิ่มเติมเป็น
ชาวเอเชียตะวันออก ประกอบด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศ จีน ญี่ปุน เกาหลี เป็นต้น ชาวเอเชีย
ใต้ ประกอบด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศ อินเดีย ศรีลังกา เป็นต้น และชาวเอเชียตะวันตกเฉียง
ใต้ ประกอบด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศอิรัก อิหร่าน เป็นต้น กลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ ส่วน
ใหญ่จะนิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศโดยบริษัทนาเที่ย วมากกว่าการเดินทางมาด้วยตนเอง ซึ่ง
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเป็นกลุ่มตัวอย่างให้กับงานวิจัยได้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
กลุ่มดังกล่าวมีปริมาณน้อยตามมา
ซึ่งส่งผลให้ปริมาณตัวอย่างของเชื้อชาติเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียใต้ มีปริมาณน้อย
เกินกว่าที่จะสามารถสรุปผลได้ ดังนั้นในงานวิจัย จะไม่มีการอภิปรายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวทั้งสองเชื้อ
ชาติ ยกเว้น นักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้ในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) เนื่องจากเป็นพื้นที่เดียวที่
สามารถพบกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้ ซึ่ง จะมีการอภิปรายเฉพาะในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 เพียง
พื้นที่เดียว
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แผนภูมิที่ 5 - 4 ปริมาณของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเชื้อชาติ
ที่มา : ผู้วิจัย
กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
จากการลงพื้นที่โดยรอบของกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียว มีจานวน
287 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 21.85 ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รัก มีจานวน 535 ตัวอย่าง หรือร้อยละ
40.74 และกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเพื่อน มีจานวน 186 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 14.16 สุดท้ายกลุ่ม
นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว มีจานวน 72 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 5.48
จากข้อมูลสถิติของกลุ่ม ตัวอย่างจาแนกตามกลุ่มนักท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รัก เนื่องจาก
การเดินท่องเที่ยว การเดินเป็นคู่จะมีความเหมาะสมต่อรูปแบบการเดินทางประเภทนี้มากกว่าทั้ง
ทางด้านความปลอดภัย และความสนุกระหว่างการเดิน โดยเฉพาะการเดินกับคู่รัก รองลงมาเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียว เนื่องจากในพื้นที่ กรุงรัตนโกสินทร์เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมจากกลุ่มที่เดินทางคนเดียว หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระ ดูได้จากที่พักขนาดเล็กที่มีมากมายตาม
ถนนข้าวสาร กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่ อน เป็นอีกกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใ ช้
วิธีก ารเดินท่ องเที่ย วและสามารถพบเจอได้ ภายในพื้นที่ กรุง รัต นโกสินทร์ ส่ วนนักท่ องเที่ยวกลุ่ ม
ครอบครัว เป็นประเภทของนักท่องเที่ยวที่มีน้อยที่สุดในตัวอย่าง เนื่องจากปริมาณผู้เดินทางมีจานวน
มาก อี กทั้งอาจมีเด็ก หรือคนชราอยู่ภายในกลุ่ม จึง เลื อกวิธีก ารสัญ จรในรู ปแบบอื่ นแทนการเดิ น
ท่องเที่ยว ซึ่งจากที่จานวนตัวอย่างของนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่ มครอบครัวมีปริมาณน้อยจึงทาทาให้
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ไม่สามารถทาการสรุปผลการเก็บข้อมูลได้ ดังนั้นในงานวิจัยจะไม่อภิปรายถึงนักท่องเที่ยวประเภท
กลุ่มครอบครัว

7%
27%

17%

49%

แผนภูมิที่ 5 - 5 ปริมาณของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประเภทของ
นักท่องเที่ยว
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.1 ผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่
กรุงรัตโกสินทร์ด้วยวิธีการเดินตามจาแนกตามประเภทนักท่องเที่ยว

แผนที่ 5 - 1 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.1.1 ผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชาย
ภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ด้วยวิธกี ารเดินตาม
จากตัวอย่างทั้งหมดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายที่เดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่ กรุง
รัตนโกสินทร์ มีเวลาเฉลี่ยในการเดินอยู่ที่ 5.34 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 288 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของช่วง
อายุ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในช่วงผู้ใหญ่ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 64.49 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา
เป็นช่วงวัยรุ่นคิดเป็น ร้อยละ 24.62 ของตัวอย่าง ส่วนวัยชรามีสัดส่วนที่น้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ
10.87 ของตัวอย่างทั้งหมด ในประเด็นด้านจานวนผู้ร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่นั กท่องเที่ยวเพศชายจะ
นิยมเดินท่องเที่ยวคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 55.51 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นการ
เดินทางแบบคู่ คิดเป็น ร้อยละ 33.41 ของตัวอย่างทั้ง หมด ส่วนการเดินท่องเที่ยวคนเป็นกลุ่มมี
สัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 11.07 ของตัวอย่างทั้งหมด และในประเด็นด้านเชื้อชาติส่วนใหญ่จะ
เป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกคิดเป็น ร้อยละ 75.36 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวเอเชียตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 19.24 และนักท่องเที่ยวชาวแอฟริกาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พบ
เจอได้น้อยที่สุด โดยมีสัดส่วนคิดเป็น ร้อยละ 1.36 ของตัวอย่างทั้งหมด
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เพศชายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์โดยรวม แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเดินจะกระจุกตัวอยู่ตามสถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญต่างๆที่กระจายอยู่ภายในพื้นที่ เช่น บริเวณหน้าวัดพระแก้ว อีกทั้งยังมีการเชื่อมต่อ
ของเส้นทางการเดิน เช่น บริเวณถนนราชดาเนินทาการเชื่อมต่อพื้นที่ถนนข้าวสารและพื้นที่รอบๆเสา
ชิงช้า รูปแบบการเดินจะเน้ นการเดินริมถนนสายรองเป็นหลัก อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า ในพื้นที่ที่
เป็ น ถนนสายย่อ ย บริ เวณซอยรามบุต รี บริ เวณพื้ นที่ ชุ มชนสามแพร่ ง ต่ างได้รั บ ความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชาย จุดที่น่าสนใจคือบริเวณถนนตรีเพชรที่ทาหน้าที่เชื่อมระหว่างพื้นที่
ศึกษาย่อยที่ 3 และพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 มีการขาดหายไปของเส้นทางการเดิน อาจเป็นเพราะบริเวณ
พื้นที่ดังกล่าวไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวสาหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีกทั้งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เข้ามาบริเวณพื้นที่ข้างเคียงจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อมาวัดสุทัศน์มากกว่า
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาวต่างชาติที่เป็นเพศชายมี
ความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นหลัก รองลงมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจาพวกร้านค้าร้าน
ขาย เช่น ร้านค้าบริเวณชุมชนสามแพร่ง ร้านค้าบริเวณถนนข้าวสาร แต่ไ ม่ค่อยให้ความสนใจกับ
ร้านค้าบริเวณถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ พื้นที่นันทนาการที่ได้รับความสนใจส่วนใหญ่จะเป็นพื้ นที่
นันทนาการที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิด เช่น สนามหลวง สวนนาคราภิรมย์ เป็นต้น แต่กลับเมินเฉยกับพื้นที่
นันทนาการที่มีรั้วรอบขอบชิด เช่น สวนสราญรมย์ สวนรมณีนาถ เป็นต้น

110

แผนที่ 5 - 2 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.1.2 ผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิง
ภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ด้วยวิธกี ารเดินตาม
จากตัวอย่างทั้งหมดของนักท่อ งเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงที่เดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่ กรุง
รัตนโกสินทร์ มีเวลาเฉลี่ยในการเดินอยู่ที่ 5.40 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 277 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ช่วงอายุ ส่วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างจะอยู่ในช่วงผู้ใหญ่ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 60.15 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นช่วงวัยรุ่นคิด
เป็น ร้อยละ 34.74 ของตัวอย่าง ส่วนวัยชรามีสัดส่วนที่น้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 5.09 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด ด้านจานวนผู้ร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเพศหญิงจะนิยมเดินท่องเที่ ยวเป็นคู่ คิดเป็น
ร้อยละ 51.32 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นการเดินทางคนเดียว คิดเป็น ร้อยละ 34.45 ของ
ตัวอย่างทั้งหมด และด้านเชื้อชาติส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกคิดเป็น ร้อยละ 76.19
ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก คิดเป็นร้ อยละ 20.19 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เพศหญิงในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์โดยรวม แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเพศหญิงนิยมเดินในเส้นทางหลักเป็นส่ วนมาก ประกอบไปด้วยถนนสายหลักอย่าง ถนน
ราชดาเนิน และ ถนนสายรอง อย่างถนนมหาราช ถนนจักรพงษ์ ถนนดินสอ ถนนข้าวสาร เป็นต้น
โดยเส้นทางการเดินที่มีการเชื่อมโยงจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) และ
พื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) ส่วนพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) ไม่ค่อยมีการเชื่อมต่อกับพื้นที่
อื่นๆ อาจเป็นเพราะสถานท่องเที่ยวตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่และการเชื่อมต่อกับพื้นที่รอบๆมีระยะทางใน
การเดินมากเกินไป เช่นเดียวกันกับพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) เป็นอีกพื้นที่ที่ไม่มีการเชื่อมต่อ
กับพื้นที่รอบข้าง จะสังเกตได้ว่ารูปแบบการเดินมักจะหลีกเลี่ยงการเข้าถนนสายย่อย หรือ ตรอก ซอก
ซอย และพื้นที่ที่มีบรรยากาศไม่เหมาะสมกับการเดิน อาจเป็นเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัย
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติเพศหญิงส่วนใหญ่จะเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แต่ร้านค้าร้านขาย ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถดึง ดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ดังกล่าวได้ เช่น ร้านค้าร้านขายบริเวณถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ ร้านค้าบริเวณถนนข้าวสาร ซอย
รามบุตรี และพื้นที่รอบๆพื้นที่ดังกล่าว หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าอย่าง ดิโอลสยาม ก็เป็นอีกสถานที่
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความสนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ในประเด็นของพื้นที่นันทนาการ พื้นที่
ส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีรั้วปิดล้อม และมี
บรรยากาศที่ดี เช่น พื้นที่นันทนาการริมแม่น้าเจ้าพระยา อย่าง สวนนาคราภิรมย์ และพื้นที่เปิดโล่ง
กว้าง อย่าง สนามหลวง เป็นต้น
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แผนที่ 5 - 3 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.1.3 ผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกภายในพื้นที่
กรุงรัตนโกสินทร์ด้วยวิธกี ารเดินตาม
เวลาเฉลี่ยในการเดินอยู่ที่ 5.70 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 301.64 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีการผสมกันของทั้งเพศชายและเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.55 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีเฉพาะเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 26.96 ของตัวอย่างทั้งหมด และกลุ่มที่มี
เฉพาะเพศหญิงมีสัดส่วนที่น้อยที่สุด คิ ดเป็น ร้อยละ 15.47 ของตัวอย่างทั้งหมด ช่วงอายุส่วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในช่วงผู้ใหญ่ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 68.16 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นช่วงวัยรุ่น
คิดเป็น ร้อยละ 18.30 ของตัวอย่าง วัยชรามีสัดส่วนรองลงมา เป็น ร้อยละ 8.16 ของตัวอย่างทั้งหมด
ด้านจานวนผู้ร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจะนิยมเดินท่องเที่ยวเป็นคู่ เป็นร้อยละ
60.51 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นการเดินทางคนเดียว มีร้อยละ 21.76 ของตัวอย่างทั้งหมด
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตะวันตกใน
พื้ น ที่ ก รุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ โ ดยรวม แสดงให้ เ ห็ น ว่ า รู ป แบบการเดิ น ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวตะวันตกมีการกระจายตัวของเส้นทางการเดินท่องเที่ยวทั่วทั้งพื้นที่ กรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยัง มี
การกระจายตัวเข้าตามถนนในทุกๆลาดับศักดิ์ ไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักอย่างราชดาเนิน ถนนสาย
รองอย่างถนนพระอาทิตย์ และถนนสายย่อยหรือตรอก ซอก ซอยต่างๆ แต่จุดที่น่าสนใจคือ ในพื้นที่
ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกกลับไม่นิยมเดินตามตอกซอกซอย อาจเป็ นเพราะ
เป็นพื้นที่ที่ซอยมีลักษณะค่อนข้างตื้น และมีถนนสายรองกระจายทั่วทั้งพื้นที่ ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
ชาวตะวันตกเลือกที่จะเดินบริเวณถนนสายรองและสามารถทาการสารวจ ตรอก ซอก ซอย จากการ
มองเข้ า ไปได้ ซึ่ ง ท าให้ ซ อยขาดความน่ า ค้ น หา และอี ก พื้ น ที่ ที่ ข าดการเข้ า ถึ ง ของนั ก ท่ องเที่ ย ว
ชาวตะวันตก คือ บริเวณพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) ทั้งๆที่ถนน
ราชด าเนิ น ซึ่ ง เป็ น ถนนบริ เ วณใกล้ เ คี ย งได้ รั บ ความนิ ย มในการเดิ น ท่ อ งเที่ ย วจากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวตะวันตกเป็นจานวนมาก ซึ่งในประเด็นนี้อาจเป็นเพราะบริเวณพื้นที่ดังกล่า วไม่มีสถานที่ดึงดูด
นักท่อ งเที่ย วชาวต่างชาติ อีกทั้ง ยัง ขาดจุด เชื่อมต่อกับ พื้นที่ ภายนอก อย่าง ท่าเรือ นั กท่องเที่ย ว
ชาวตะวันตกจึงไม่นิยมเข้ามาภายในพื้นที่บริเวณดังกล่าว
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวทุก
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักและมีชื่อเสียง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวประเภทร้านค้า และพื้นที่นันทนาการ ต่างได้รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกทั้งสิ้น
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แผนที่ 5 - 4 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.1.4 ผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกภายใน
พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ด้วยวิธีการเดินตาม
เวลาเฉลี่ยในการเดินอยู่ ที่ 4.92 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 241.48 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีการผสมกันของทั้งเพศชายและเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.83 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีเฉพาะเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.21 ของตัวอย่างทั้งหมด และกลุ่มที่มี
เฉพาะเพศหญิงมีสัดส่วนที่น้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 17.94 ของตัวอย่างทั้งหมด ในประเด็นของช่วง
อายุ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในช่วงผู้ใหญ่ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 53.58 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา
เป็นช่วงวัยรุ่นคิดเป็น ร้อยละ 33.58 ของตัวอย่าง สัดส่วนรองลงมาเป็นกลุ่มที่มีการผสมกันของหลาย
ช่วงกลุ่มอายุ คิดเป็น ร้อยละ 9.35 ของตัวอย่างทั้งหมด ในประเด็นด้านจานวนผู้ร่วมเดินทาง ส่วน
ใหญ่นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกจะนิยมเดินท่องเที่ยวเป็นคู่ คิด เป็นร้อยละ 55.18 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด รองลงมาเป็นการเดินทางเป็นกลุ่ม คิดเป็น ร้อยละ 29.63 ของตัวอย่างทั้งหมด ส่วนการเดิน
ท่องเที่ยวคนเดียวมีสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 15.18 ของตัวอย่างทั้งหมด
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตะวันออก
ในพื้นที่ กรุงรัตนโกสินทร์ โดยรวม แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ตะวันออกนิยมเดินท่องเที่ยวบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรอง โดยเฉพาะถนนสายรองที่อยู่
รอบๆสถานที่ ท่องเที่ยวต่ างๆ อีกทั้ง ยั ง มีพฤติกรรมที่ไ ม่เดินท่ องเที่ยวในระยะทางไกลและไม่เดิ น
ท่องเที่ยวเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ย่อยต่างๆ อาจเป็นเพราะตามลักษณะพฤติกรรมโดยทั่วไปของชาว
ตะวันออกมักไม่นิยมใช้รูปแบบการเดินเพื่อการสัญจรอยู่แล้ว เส้นทางการเดินจึงมีความเข้มข้ นเฉพาะ
บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวหลักและสถานที่ท่องเที่ยวรองอย่าง ร้านค้า ร้านขาย
ต่างๆ และพฤติกรรมที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก คือ การหลีกเลี่ยงการ
เดินท่องเที่ยวบริเวณถนนสายย่อย หรือตรอก ซอก ซอย ต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2
(บางลาพู) และพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) ต่างเป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นด้านความน่าค้นหาของตรอก
ซอก ซอย แต่กลับไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกเลย
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก นิยมเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดเด่น ของพื้นที่ศึกษาย่อยต่างๆ เช่น วัดพระแก้ว ในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 ร้านค้า
ร้านขาย ในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 หรือ ดิโอลด์สยาม ในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 เป็นต้น ในส่วนของสถานที่
ท่องเที่ยวรองจะไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวมากนัก
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แผนที่ 5 - 5 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มเพื่อนในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.1.5 ผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่ม
เพื่อนภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ด้วยวิธีการเดินตาม
เวลาเฉลี่ยในการเดินอยู่ที่ 6.28 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 335.79 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีการผสมกันของทั้งเพศชายและเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.10 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีเฉพาะเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 21.30 ของตัวอย่างทั้งหมด และกลุ่มที่มี
เฉพาะเพศหญิงมีสัดส่วนที่น้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 14.58 ของตัวอย่างทั้งหมด ในประเด็นของช่วง
อายุ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในช่วงผู้ใหญ่ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 68.39 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา
เป็นช่วงวัยรุ่นคิดเป็น ร้อยละ 25.03 ของตัวอย่าง ส่วนวัยชรามีสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 6.59
ของตัวอย่างทั้งหมด และในประเด็นด้านเชื้อชาติส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกคิดเป็น
ร้อยละ 74.52 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 25.10
ของตัวอย่างทั้งหมด
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประเภทกลุ่มเพื่อนในพื้นที่ กรุงรัตนโกสินทร์โดยรวม แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเดินท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนนิยมเดินท่องเที่ยวบริเวณกลุ่มถนนสายรองเป็นหลัก เช่น
ถนนมหาราช ถนนดินสอ เป็นต้น ถนนสายหลักที่ได้รับการเลือกในการเดินท่องเที่ยวมีเพียงช่วงถนน
ราชดาเนินเท่านั้น ถนนสายย่อยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อน
เพียงบางส่วน เช่น บริเวณซอยรามบุตรี เป็นต้น แต่มีถนนสายย่อยในหลายพื้นที่ที่มีความน่าสนใจ
กลับไม่ได้รับรับความสนใจจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดัง กล่าว เช่น ตรอก ซอก ซอย ของชุมชนอย่าง
บริเวณชุมชนสามแพร่ง หรือพื้นที่สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง บ้านหม้อ เป็นต้น อีกทั้งโดยรวมรูปแบบ
เส้นทางการเดินแต่ละเที่ยวมักมีเส้นทางที่มีระยะทางไม่มากนัก และมักไม่เดินเชื่อมต่อกันระหว่าง
พื้นที่ศึกษาย่อยแต่ละพื้นที่ ยกเว้น บริเวณพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 และพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อน ให้ความ
สนใจกั บ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมที่ มี ชื่ อ เสี ย ง โดยเฉพาะบริ เ วณพื้ น ที่ ศึ ก ษาย่ อ ยที่ 1
(สนามหลวง) แต่กลับไม่ให้ความสนใจกับร้านค้า ร้านขาย มากนัก ยกเว้นบริเวณพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2
(บางลาพู) อาจเป็นเพราะเป็นพื้นที่ค้าขายที่มีชื่อเสียงของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ในขณะเดียวกันพื้นที่
นันทนาการก็ไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเช่นกัน ยกเว้น บริเวณพื้นที่สนามหลวง
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวประเภทกลุ่ม
เพื่อนให้ความสนใจมาก
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แผนที่ 5 - 6 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคู่รักในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
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5.1.6 ผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รัก
ภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ด้วยวิธกี ารเดินตาม
เวลาเฉลี่ยในการเดินอยู่ ที่ 5.50 นาที ต่อการเดินทางในหนึ่ง ระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 295.31 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของช่วง
อายุ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในช่วงผู้ใหญ่ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 79.01 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา
เป็นช่วงวัยรุ่นคิดเป็น ร้อยละ 12.53 ของตัวอย่าง ส่วนวัยชรามีสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 8.44
ของตัวอย่างทั้งหมด และในประเด็นด้านเชื้อชาติส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกคิดเป็น
ร้อยละ 85.41 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 14.22
ของตัวอย่างทั้งหมด
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประเภทคู่ รั ก ในพื้ น ที่ ก รุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ โ ดยรวม แสดงให้ เ ห็ น ว่ า รู ป แบบการเดิ น ท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รัก มีการกระจายเส้นทางการเดินทั่วทั้งพื้นที่ กรุงรัตนโกสินทร์ อีก
ทั้งยังแทรกซึมไปในทุกๆลาดับศักดิ์ถนน โดยเฉพาะถนนสายรองและถนนสายย่อยหรือตรอก ซอก
ซอย ต่างๆ รูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีระยะทางในการเดินแต่ละเที่ยวค่อนข้าง
ไกล ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงกันของเส้นทางการเดินระหว่างพื้นที่ศึกษาย่อยต่างๆ ประเด็นสาคัญคือ
ความสนใจในการเดินเข้าไปในบริเวณถนนสายย่อย มีอัตราส่วนที่มากที่สุดในทุกกลุ่มนักท่องเที่ยวของ
งานวิจัย ถึงแม้ว่าโดยรวมร่องรอยเส้นทางการเดินจะกระจายรอบๆพื้นที่ กรุงรัตนโกสินทร์ แต่หาก
พิจารณาตามพื้นที่ศึกษาย่อย บริเวณทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) ยังคง
เป็ น พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ป ระเภทคู่ รั ก เช่ น เดี ย วกั น กั บ กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวอื่นๆ อาจเป็นเพราะที่ตั้งที่อยู่ห่างไกลจากจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรอีกทั้งยังขาดสถานที่
ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รัก นักท่องเที่ยว
กลุ่มดังกล่าวได้ให้ความสนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวทุกๆประเภทภายในพื้นที่ กรุงรัตนโกสินทร์ ไม่ว่าจะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญ และมีชื่อเสียง สถานที่ท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่
ห้างสรรพสินค้า ส่วนร้านค้า ร้านขาย นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะให้ความสนใจเฉพาะร้านค้าบริเวณ
พื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) เพียงพื้นที่เดียว ถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบเส้นทางการเดินเข้าตามตรอก
ซอก ซอยต่า งๆ ซึ่ง ถือได้ว่ าสามารถเข้าถึ ง พื้น ที่ที่ เป็น แหล่ ง ร้ านค้ า ร้ านอาห ารชุ มชน แต่กลั บไม่
สามารถดึงดูดให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รักหยุดแวะได้ ส่วนใหญ่จึงกลายเป็นการเดิน
ผ่านเท่านั้น
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แผนที่ 5 - 7 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางคนเดียวในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.1.7 ผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภท
เดินทางคนเดียวภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ด้วยวิธีการเดินตาม
จากตัวอย่างทั้งหมดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียวที่เดินท่องเที่ยว
ภายในพื้ นที่กรุงรัตนโกสินทร์ มีเวลาเฉลี่ยในการเดินอยู่ที่ 5.01 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่ง ระยะ
(Short trip) และมีระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 271.26 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์
ในประเด็นของเพศ เพศชายมีสัดส่วนมากกว่าเพศหญิง โดย คิดเป็นร้อยละ 73.87 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด โดยเพศหญิงมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 26.12 ของตัวอย่างทั้งหมด ในประเด็นของช่วงอายุ ส่วน
ใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในช่วงผู้ใหญ่ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 67.11 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นช่วง
วัยรุ่นคิดเป็น ร้อยละ 22.07 ของตัวอย่าง ส่วนวัยชรามีสัดส่วนน้อยที่สุด คิด เป็น ร้อยละ 10.80 ของ
ตัวอย่างทั้งหมด และในประเด็นด้านเชื้อชาติส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกคิดเป็น ร้อยละ
78.88 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 17.85 ของ
ตัวอย่างทั้งหมด และสุดท้ายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวแอฟริกามีสัดส่วนคิดเป็น ร้อยละ 3.26 ของ
ตัวอย่างทั้งหมด
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประเภทเดินทางคนเดียวในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์โดยรวม แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเดินท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียว นิยมเลือกเดินท่องเที่ยวบริเวณถนนสายรอง
การเดินในแต่ละเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่มาก และมักแวะชมร้านค้า ร้านขาย ริมถนน รูปแบบการ
เดินมีการเชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ศึกษาย่อยต่างๆ ยกเว้นพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) ประเด็น
ที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียว คือ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการเดิน
ท่องเที่ยวในบริเวณถนนสายย่อย หรือ ตรอก ซอก ซอย ยกเว้นพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิง ช้า)
บริเวณพื้นที่ดังกล่าวกลับได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดัง กล่าว ซึ่ง สามารถสัง เกตได้จาก
ร่องรอยเส้นทางการเดินตามตรอก ซอก ซอย บริเวณพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) ที่ปรากฏอยู่ใน
แผนที่ ซึ่งจะอยู่บริเวณชุมชนสามแพร่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียว
ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ แต่ในขณะเดียวกัน สถานที่
ท่องเที่ยวประเภทห้างสรรพสินค้าอย่าง ดิโอลด์สยาม กลับได้รับความสนใจเช่นเดียวกันกับสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งอย่ า งวั ด พระแก้ ว อาจเป็ น เพราะเป็ น สถานที่ ที่ มี ร้ า นค้ า ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ของ
ชาวต่างชาติ ซึ่งกลุ่มที่เดินทางคนเดียวมักต้องการความปลอดภัยในการเดินทาง จึงอาจเป็นตัวเลือกที่
ดีที่จะแวะสถานที่ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ร้านค้า ร้านขาย อื่นๆตามริมถนนหรือร้านเก่าแก่ของไทย
ก็ยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ พื้นที่นันทนาการบางพื้นที่ เช่น สนามหลวง และ ลาน
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พระบรมรู ป สมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช ได้ รั บ ความสนใจเป็ น อย่ า งมากจากลุ่ ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียว
จากผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายใน
พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ด้วยวิธีการเดินตามจาแนกตามประเภทนักท่องเที่ยว แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
พฤติก รรมหลายๆอย่ างของกลุ่ม นัก ท่อ งเที่ย วในแต่ล ะประเภท โดยหากมองจากประเด็น ด้า น
พฤติกรรม เช่น พฤติกรรมการเลือกเดินเฉพาะถนนสายรอง, พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการเดินในถนน
สายย่อย หรือ ตรอก ซอก ซอย, พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการแวะอุดหนุนร้านค้า ร้านขาย ที่เป็นร้าน
ชุมชน หรือร้านเล็กๆของคนไทย เป็นต้น แต่หากมองจากประเด็นด้านกายภาพ เช่น บริเวณทางด้าน
ทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) ที่ซึ่ง มีที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่ง เปลี่ยนถ่ายการ
เดินทาง และขาดสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึงกลายเป็นพื้นที่มุมอับ ที่ขาดความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ, บริเวณทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) ซึ่งในขณะ
ลงเก็บข้อมูลมีการก่อสร้าง ปรับปรุง พื้นผิวถนน ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศและความสามารถในการเดิน
เท้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่าง มิวเซียมสยาม แต่ใน
งานวิจัยกลับไม่มีการปรากฏตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเลย และบริเวณ
ถนนตรีทอง ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิง ช้า) และพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4
(สะพานพุทธ) แต่กลับไม่ได้รับความนิยมในการเลือกเดินในพื้นที่ดังกล่าว โดยประเด็นเหล่านี้สามารถ
นาไปประยุกต์และปรับใช้กับการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป
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5.2 ลักษณะเฉพาะเชิงการท่องเที่ยวของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ในแต่ละพื้นที่ศึกษาย่อย
จากผลการสารวจข้างต้นเป็นการสรุปผลโดยภาพรวมของนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆจาแนก
ตามประเภทของนักท่องเที่ยว ซึ่งในบทความส่วนต่อไปจะเป็นการแจกแจงรายละเอียดของพฤติกรรม
การเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทต่างๆ ต่อพื้นที่ ศึกษาย่อยแต่ละพื้นที่
โดยมีรายละเอียดของผลการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
5.2.1 ผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ด้วยวิธกี ารเดินตาม ในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) บรรยากาศของพื้นที่ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว), วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
(วัดโพธิ์), ท่ามหาราช เป็นต้น และส่วนใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมต่อของ
ระบบการคมนาคมหลากหลายเส้นทางและหลากหลายรูปแบบ ทั้งการคมนาคมทางบกและทางน้า
ซึ่ง จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเดิน จากการเก็บข้อมูลรูปแบบเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทั้งหมดภายในพื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง) ในช่วงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 8
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ซึ่งแบ่งวันในการเก็บข้อมูลเป็นในช่วงวันหยุด และ วันธรรมดา อย่างละ
เท่าๆกัน และเริ่มเก็บข้อมูลจากช่วงเวลา 8.00 น. – 18.00 น. ได้ผลการเก็บข้อมูลดังนี้
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แผนที่ 5 - 8 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดในพื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.1.1 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดในพื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
จากตัวอย่างทั้งหมดที่สามารถเก็บได้ 343 ตัวอย่าง ซึ่งเฉลี่ยจะสามารถเก็บข้อมูล ตัวอย่างได้
8 ตัวอย่างต่อชั่วโมง โดยไม่มีความแตกต่างกันในช่วงวันหยุดและวันธรรมดา รวมถึงในเรื่องเวลา
ภายในพื้นที่ที่ 1 สามารถเก็บข้อมูลของตัวอย่างได้ตั้งแต่เริ่มต้น 8.00 ไปถึง 18.00 ได้ตลอดทั้งวัน โดย
เวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 5.49 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมีระยะทาง
เฉลี่ยอยู่ที่ 296.71 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นการ
เดินผสมกับระหว่างเพศหญิงและเพศชาย (67.44%) รองลงมาเป็นการเดินคนเดียวหรือเป็นกลุ่มของ
เพศชาย (20.99%) และสุดท้ายเป็นการเดินคนเดียวหรือเป็นกลุ่มของเพศหญิง (11.37%) ซึ่งส่วนมาก
จะมี ช่วงอายุ อยู่ใ นช่ว งวัย ผู้ใหญ่ (75.80%) รองลงมาเป็น วัยรุ่ น (9.91%) และสุ ดท้า ยเป็ นวัย ชรา
(6.12%) นิยมเดินท่องเที่ยวเป็นคู่มากที่สุด (61.81%) รองลงมาคือการเดินท่องเที่ยวเป็นกลุ่มแบบไม่
มีเด็ก (19.53%) และการเดินท่องเที่ยวแบบคนเดียว (12.83) สุดท้ายคือการเดินท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม
แบบมีเด็ก (5.83%) ในด้านเชื้อชาติ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก (79.30%) รองลงมาเป็น
ชาวเอเชียตะวันออก (16.33%) และมีชาวเอเชียใต้ (2.33%) เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (0.29%) และ
แอฟริกา (1.75%) มีจานวนน้อยมากที่เข้ามาภายในพื้นที่ศึกษา
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดใน
พื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมในการ
เดิน ได้แก่ ถนนมหาราชตั้งแต่ช่วงท่าพระจันทร์ถึง วัดโพธิ์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง รวมถึง บรรยากาศในการเดินที่มีความร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ ถนนหน้า
พระลาน ถนนสนามไชย ซอยท้ายวัง และซอยหน้าพระธาตุ เส้นทางการท่องเที่ยวสายรอง ได้แก่ ซอย
ราชินี ช่วงเชื่อมต่อกับพื้นที่ย่อยบางลาพู ถนนกัลยาณไมตรี ช่วงเชื่ อมต่อกับถนนบารุงเมืองในพื้นที่
ย่อยเสาชิงช้า และถนนเจริญกรุง ช่วงเชื่อมต่อกับพื้นที่ย่อยสะพานพุทธ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเดิน
ต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆ และในช่วงทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ โดยส่วนใหญ่จะทาการเดินไปถึงช่วงวัดโพธิ์และไปจบการเดินทางในพื้นที่บริเวณดังกล่าว
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ศึกษาย่อยสนามหลวง ส่วน
ใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อธิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว), วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิ หาร (วัดโพธิ์) ท่ามหาราช รองลงมาเป็นสถานที่เปิดโล่งสาธารณะอย่าง
สนามหลวง สวนนาคราภิรมย์ สวนสราญรมย์ หรือแม้กระทั่งสวนหย่อมเกาะกลางถนนหน้าวัดพระ
แก้ว ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความสนใจ หยุดแวะชม แวะพัก ภายในพื้นที่ศึกษา
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แผนที่ 5 - 9 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายในพื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.1.2 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายในพื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
จากตัว อย่ างทั้ง หมดที่สามารถเก็บ ได้ 343 ตัว อย่ าง และได้ ตัว อย่า งที่ เป็ นเพศชาย 72
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 5.28 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 267.50 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของช่วง
อายุ ส่วนมากจะมีช่วงอายุอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ (76.39%) รองลงมาเป็นวัยรุ่น (15.28%) และสุดท้าย
เป็นวัยชรา (8.33%) นิยมเดินทางเป็นคู่และเดินทางคนเดียว (44.44%) รองลงมาคือการเดินทางเป็น
กลุ่ ม แบบไม่ มี เ ด็ ก (11.11%) ในด้ า นเชื้ อ ชาติ ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ชาวตะวั น ตก (73.61%)
รองลงมาเป็นชาวเอเชีย ตะวัน ออก (23.61%) และมีชาวเอเชียใต้ (1.39%) และสุดท้ ายแอฟริก า
(1.39%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นเพศชาย
ในพื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมในการ
เดิน ได้แก่ ถนนมหาราชตั้งแต่ช่วงวัดพระแก้วถึงวัดโพธิ์ รวมถึงถนนหน้าพระลาน ช่วงจากท่าช้างถึง
หน้าวัดพระแก้ว และซอยท้ายวังช่วงจากท่าเตียนถึงหน้าวัดโพธิ์ เส้นทางการท่องเที่ยวสายรอง ได้แก่
ถนนสนามไชย ซอยท้ายวังช่วงหน้าวัดโพธิ์ถึงสวนสราญรมย์ รวมถึงถนนมหาราชช่วงท่าพระจันทร์ถึง
ท่าช้าง และในช่วงทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศ
ชาย มีการใช้เส้นทางที่ใช้เดินออกไปสู่พื้นที่อื่นๆอยู่บ้างเล็กน้อย
สถานที่ ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เ พศชายในพื้ น ที่ ศึ ก ษาย่ อ ย
สนามหลวง ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อธิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว),
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) รวมถึงสถานที่เปิดโล่งขนาดใหญ่สาธารณะ
อย่าง สนามหลวง แต่ไม่มีความสนใจสถานที่เปิดโล่งขนาดเล็ก อาธิ สวนหย่อมบริเวณหน้าวัดพระแก้ว
และให้ความสนใจน้อยกับสวนที่มีขอบเขตชัดเจน ได้แก่ สวนนาคราภิรมย์ สวนสราญรมย์
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1
เป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และมีระยะทางที่ค่อนข้างไกล ทาให้มีการแวะพักเหนื่อย ซื้อ
น้าแก้กระหาย ในหลายๆตัวอย่าง รวมถึงมีการสอบถามข้อมูลกับรถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก แต่ค่อนข้างเป็น
รูปแบบการเดินที่มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน ส่งผลให้ ตัวอย่างจะมีความเร็วในการเดินสูงในพื้นที่
ศึกษานี้

128

แผนที่ 5 - 10 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงในพื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
ที่มา : ผู้วิจัย

129
5.2.1.3 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงในพื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
จากตั วอย่า งทั้งหมดที่สามารถเก็บ ได้ 343 ตัวอย่าง และได้ ตัว อย่างที่เป็น เพศหญิง 39
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 5.21 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 265.90 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของช่วง
อายุ ส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ (87.18%) รองลงมาเป็นวัยรุ่น (12.82%) นิยมเดินทาง
เป็นคู่มากที่สุด (48.72%) รองลงมาเป็นเดินทางคนเดียว (30.77%) และสุดท้ายคือการเดินทางเป็น
กลุ่ ม แบบไม่ มี เ ด็ ก (20.51%) ในด้ า นเชื้ อ ชาติ ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ชาวตะวั น ตก (69.23%)
รองลงมาเป็ น ชาวเอเชี ย ตะวั น ออก (20.51%) และชาวแอฟริ ก า (7.69%) สุ ด ท้ า ยชาวเอเชี ย ใต้
(2.56%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นเพศ
หญิงในพื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยม
ในการเดิน ได้แก่ ถนนมหาราชตั้งแต่ช่วงวัดพระแก้วถึง วัดโพธิ์ รวมถึง ถนนหน้าพระลาน บริเวณ
ด้านหน้าของวัดพระแก้ว เส้นทางการท่องเที่ยวสายรอง ได้แก่ ซอยท้ายวังช่วงจากท่าเตียนถึงหน้าวัด
โพธิ์ ถนนมหาราชช่วงท่าพระจันทร์ถึงท่าช้า ซอยหน้าพระธาตุ รวมถึงถนนสนามไชย ซอยท้ายวังช่วง
หน้าวัดโพธิ์ถึงสวนสราญรมย์ และในช่วงทางด้านทิศใต้ของพื้นที่และเส้นทางที่ใช้เดินออกไปสู่พื้นที่
อื่นๆ ไม่มีการใช้เส้นทางดังกล่าวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิง
สถานที่ ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เ พศหญิ ง ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาย่ อ ย
สนามหลวง ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่ตั้งอยู่ ณ จุดกลางของพื้นที่ศึกษา และเป็นสถานที่ที่
มีที่ตั้งอยู่ใกล้กัน ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และสนามหลวง ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
กับเส้นทางการท่องเที่ ยวหลักของนักท่ องเที่ย วชาวต่ างชาติเ พศหญิง สถานที่ที่ไ ด้รับ ความสนใจ
รองลงมา คือ สถานที่ที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิ ห าร (วั ด โพธิ์ ) รวมถึง สถานที่ เปิ ด โล่ง สาธารณะขนาดเล็ก อาทิ สวนนาคราภิ ร มย์ และ
สวนหย่อมบริเวณหน้าวัดพระแก้ว รวมถึง สถานที่ที่มีบรรยากาศและวิวแม่น้าที่สวยงามอย่าง ท่ า
มหาราช ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงเช่นกัน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน เช่นเดียวกันกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชาย มีการ
แวะซื้อน้า พักเหนื่อย แต่จะให้ความสนใจกับสถานที่พักเหนื่อยมากกว่าเพศชาย เช่น สถานที่ ดังกล่าว
ควรมีบรรยากาศที่ดี มีความร่มรื่น ความสะอาด ความสงบและความเป็นส่วนตัว
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ตารางที่ 5 - 1 การเปรียบเทียบรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
เพศชาย (72)
เพศหญิง (39)
รายละเอียด
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
เวลาในการเดินแต่ละการเดินทาง (Trip)
 เวลาที่ใช้เดินน้อยที่สุด
1 นาที
1 นาที
15 นาที
17 นาที
 เวลาที่ใช้เดินมากที่สุด
5.28 นาที
5.21 นาที
 เวลาที่ใช้เดินเฉลี่ย
ระยะทางของแต่ละการเดินทาง (Trip)
50 ม.
50 ม.
 ระยะทางที่สั้นที่สุด
1,190 ม.
910 ม.
 ระยะทางที่ยาวที่สุด
268 ม.
266 ม.
 ระยะทางเฉลี่ย
ช่วงอายุ
11
15.28
5
12.82
 วัยรุ่น
55
76.39
34
87.18
 วัยผู้ใหญ่
6
8.33
0
0
 วัยชรา
จานวนผู้ร่วมเดินทาง
32
44.44
12
30.77
 เดินทางคนเดียว
32
44.44
19
48.72
 คู่
8
11.11
8
21.51
 กลุ่ม (ไม่มีเด็ก)
เชื้อชาติ
53
75.71
27
77.14
 ตะวันตก
17
24.29
8
22.86
 เอเชียตะวันออก
ที่มา : ผู้วิจัย
จากตารางแสดงให้เห็นว่า เวลาในการเดินเฉลี่ยของแต่ละการเดินทาง (Trip) ของเพศชายมี
ระยะเวลาในการเดินนานกว่าเพศหญิง เป็นเพราะระยะทางในการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศ
ชายมีระยะทางการเดินในแต่ละการเดินทาง (Trip) มากกว่าเพศหญิง เมื่อระยะทางเดินไกลกว่าทาให้
ต้องใช้เวลาในการเดินทางนานกว่า โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุผู้ใหญ่ทั้งสองเพศ ผู้หญิงนิยมเดินเป็นคู่
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มากกว่าเดี่ยว เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งแตกต่างกับเพศชายที่ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการ
เดินเป็นคู่หรือการเดินคนเดียว แสดงให้เห็นว่า ความปลอดภัยเป็นอีกปัจจัยสาคัญต่อพฤติกรรมการ
เดินท่องเที่ยวของเพศหญิง ในประเด็นเชื้อชาติ ส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันตก และรองลงมาเป็นชาว
เอเชียตะวันออกทั้งเพศชายและเพศหญิง
ในด้านรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นเพศ
ชายจะมีการกระจายตัวของเส้นทางการท่องเที่ยวไปทั่วทั้งพื้นที่ รวมถึงเส้นการท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่
เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ย่อยข้างเคียง ทั้งพื้นที่ย่อยที่ 3 ทางด้านทิศตะวันออก แล้วพื้นที่ย่อยที่ 4 ทางด้าน
ทิศใต้ ในทางกลับกันเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงจะกระจุกตัวอยู่
บริเวณใจกลางพื้นที่ อย่างหน้าวัดพระแก้ว รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายนิยมเดินทางด้วย
การขนส่งทางน้ามากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิง อาจเป็นผลมาจากการสัญจรทางน้าของ
ประเทศไทยยังดูขาดความปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้ง ยัง มีการเดินทางทางเลือกอื่นๆที่มีความ
สะดวกมากกว่า เข้าถึงได้ง่ายกว่า อย่างบริการจาก รถแท็กซี่หรือรถตุ๊กตุ๊ก เป็นต้น และที่สาคัญ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิง จะไม่นิยมเดินท่องเที่ยวในเส้นทางที่มีผู้คนสัญจรด้วยการเดินน้อย
ถึงแม้ว่าเส้นทางเดินนั้นจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเดินก็ตาม เช่น เส้นทางเดินเท้ามีค วาม
สมบูรณ์ สภาพแวดล้อมสวยงาม เช่น บริเวณถนนกัลยณไมตรี เป็นต้น และเหตุที่ไม่ค่อยมีเส้นทางการ
เดินท่องเที่ยวไปยังทางด้านใต้ของพื้นที่ศึกษา อาจเป็นผลมาจากบริเวณดังกล่าวมีการซ่อมแซมถนน
รวมถึงเป็นพื้นที่จอดรถสาธารณะขนาดใหญ่ ทาให้ยากต่อการเดิน และไม่มีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดให้
อยากเดินเข้าไป โดยส่วนใหญ่เส้นทางเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกที่ได้รับความนิยมจะเป็นเส้นทางทิศ
เหนือทางด้านโรงแรมรัตนโกสินทร์ที่เชื่อมต่อกับถนนราชดาเนิน อาจเป็นผลมาจากการเดินท่องเที่ยว
ติดต่อมาจากบริเวณพื้นที่ถนนราชดาเนิน บางลาพู หรือถนนข้าวสาร
จุดหมายปลายทางการเดินทางค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่
ท่อ งเที่ย วขนาดใหญ่ ที่มี ชื่อ เสี ย ง ประกอบด้ วย วัด พระแก้ วและวัน โพธิ์ จึ ง ได้ รับ ความสนใจจาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ทั้ ง สองกลุ่ ม แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วขนาดเล็ ก สถานที่
นันทนาการขนาดเล็ก หรือร้านค้าเล็กตามริมถนน กลับได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย เช่น สวนหย่อมขนาดเล็กหน้าวัดพระแก้ว หรือเก้าอี้สาธารณะริมถนน จะมี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงหยุดพัก ณ ที่เหล่านี้มากกว่าเพศชาย
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน ความแตกต่างของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิ งและ
เพศชายนั้น ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงจะให้ความสนใจกับร้านแผงลอย หรือร้านค้า
ริมถนนมากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชาย เช่น ร้านค้าริมถนนบริเวณพื้นที่ริมถนนมหาราช
เป็นต้น อาจเป็นเพราะเป็นสินค้าจาพวกของประดับ ซึ่งเป็นสินค้าที่เพศหญิงให้ความสนใจมากกว่า
เพศชาย
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แผนที่ 5 - 11 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.1.4 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
จากตัวอย่างทั้งหมดที่สามารถเก็บได้ 343 ตัวอย่าง และได้ตัวอย่างที่เป็นชาวตะวันตก 272
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 6.01 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 310 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ
ส่วนใหญ่ตัวอย่างจะเป็นเพศชายมีจานวน 53 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 19.49 ของตัวอย่างทั้งหมด เป็น
เพศหญิง 27 ตัวอย่าง หรือ 9.93 ของตัวอย่างทั้งหมด ที่เหลือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการผสมกันของทั้ง
เพศชายและหญิงอีก 192 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 70.59 ของตัวอย่างทั้งหมด ในประเด็นด้านช่วงอายุ
ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุวัยผู้ใหญ่ซึ่งมีจานวน 213 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 78.31 ของตัวอย่างทั้งหมด
รองลงมาเป็นช่วงวัยรุ่นมีจานวน 24 ตัวอย่างหรือร้อยละ 8.82 ของตัวอย่างทั้งหมด ส่วนวัยชรามี
จานวน 20 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 7.35 ของตัวอย่างทั้งหมด และสุดท้ายเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการผสม
กันของช่วงอายุวัยต่างๆมีจานวน 15 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 5.51 ของตัวอย่างทั้งหมด ในประเด็นด้าน
จานวนผู้ร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่ชาวตะวันตกจะนิยมเดินท่องเที่ยวกันเป็นคู่ มีจานวน 213 ตัวอย่าง
หรือ ร้อยละ 64.71 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นการเดินทางแบบเป็นกลุ่ม (ไม่มีเด็ก) มีจานวน
50 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 18.38 ของตัวอย่างทั้งหมด ส่วนการเดินท่องเที่ยวคนเดียวมีจานวน 33
ตัวอย่างหรือ ร้อยละ 12.13 ของตัวอย่างทั้งหมด และสุดท้ายการเดินท่องเที่ยวแบบเป็นกลุ่ม (มีเด็ก)
ที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดจานวน 13 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 4.78 ของตัวอย่างทั้งหมด
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ย่อยที่
1 (สนามหลวง) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักที่ไ ด้รับความนิยมในการเดิน ได้แก่
ถนนมหาราช ถนนสนามไชย ถนนหน้าพระลาน รวมถึงถนนรอบๆสนามหลวง เส้นทางการท่องเที่ยว
สายรอง ได้แก่ ถนนที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอก เช่น ถนนกัลยาณไมตรี ถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นถนนที่
เชื่อมต่อกับพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) ถนนมหาราชตอนใต้ ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ศึกษา
ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) และซอยราชินี ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู) ซึ่งหาก
มองในภาพรวมแล้ว รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจะกระจายไปทั่วทั้ง
พื้ น ที่ ศึ ก ษา หากเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ส ภาพแวดล้ อ มเหมาะหรื อ สามารถเดิ น ได้ เช่ น ภายในพื้ นที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเลือกเดินเข้า
ไป
สถานที่ ที่ ได้ รั บความสนใจจากนัก ท่ องเที่ย วชาวตะวั นตกในพื้ นที่ ศึ กษาย่อ ยสนามหลวง
สามารถกล่าวได้ว่า พื้นที่ใดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จะได้รับความสนใจจากนักท่ องเที่ยวชาวตะวันตก
ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ หรือพื้นที่นันทนาการทั้ง
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก แต่ส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวที่ไ ด้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง เช่น วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
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รองลงมา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงน้อยกว่ากลุ่มแรก เช่น ตึกถาวรวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ ศาลหลักเมือง รวมถึงพื้นที่หน้ากระทรวงกลาโหม พื้นที่หน้ากรมแผนที่
ทหาร ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก อีกทั้งพื้นที่นันทนาการ
ต่างๆทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กภายในพื้นที่ศึกษาที่ 1 ก็ไ ด้รับความสนใจโดยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น
พื้นที่นันทนาการขนาดใหญ่อย่าง สนามหลวง สวนสราญรมย์ สวนนาคราภิรมย์ หรือพื้นที่นันทนาการ
ขนาดเล็ก อย่าง สวนหย่อมหน้าวัดพระแก้ว ลานสาธารณะภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ เป็นต้น รวมถึงร้านค้าต่างๆ หน้าวัดพระแก้ว หรือร้านค้าริมถนนมหาราช ก็สามารถเป็น
พื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกโดยทั้งสิ้น การคมนาคมทางน้า
เป็นอีกรูปแบบการเดินทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก ดูได้จากท่าเรือต่างๆทั้ง
ท่าช้างและท่าเตียน ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจานวนมาก
กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการเดิ น ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากภายในพื้ น ที่ ศึ ก ษาย่ อ ยที่ 1
(สนามหลวง) แต่ละสถานท่องที่ท่องเที่ยวค่อนข้างตั้งอยู่ห่างไกลกัน เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ขนาดใหญ่ ดังนั้นจะมี กิจกรรมเช่น การแวะนั่งพักตามสถานที่ต่างๆ การหยุดแวะซื้อน้า หรือขนม
ผลไม้ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หรือเป็นการหยุดเพื่อพูดคุย ถกเถียง บางสิ่งกันเอง ภายในกลุ่ม
การเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก ส่วนใหญ่จะนิยมใช้แผนที่ในการนาทาง จึงมีกิจกรรม
การหยุดเดินชั่วขณะเพื่อหยุดพิจารณาแผนที่ และมีบางส่วนที่อาจต้องใช้วิธีการสอบถามชาว ไทย
คนขับรถตุ๊กตุ๊ก หรือเจ้าหน้าที่หน้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อีกทั้งหลายๆการเดินทาง (Trip) ระหว่าง
การเดินตาม สุดท้ายนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก เรียกรถแท็กซี่หรือรถตุ๊กตุ๊กเพื่อทาการเดินทางต่อ ซึ่ง
อาจจะเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อนในบางวัน และความห่างไกลของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่
ละจุด และการหยุดเพื่อดูสิ่งของตามร้านค้าริมทาง จาพวก พระเครื่อง เครื่องประดับ หรือของกิน ก็
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
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แผนที่ 5 - 12 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกในพืน้ ที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.1.5 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกในพื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
จากตัวอย่างทั้งหมดที่สามารถเก็บได้ 343 ตัวอย่าง และได้ตัวอย่างที่เป็นชาวตะวันออก 56
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 4.55 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 226.61 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ
ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่างจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการผสมกันระหว่าง
เพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีจานวน 31 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 55.36 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา
เป็นเพศชายมีจานวน 17 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 30.36 ของตัวอย่างทั้งหมด ช่วงอายุ ส่วนใหญ่จะอยู่
ในช่วงของวัยผู้ใหญ่มีจานวน 37 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 66.07 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นวัย
ชรามีจานวน 8 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 14.29 ของตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนักกับช่วง
อายุวัยรุ่นซึ่งมีจานวน 7 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 12.50 ของประชาตัวอย่างทั้งหมด โดยมีกลุ่ม ตัวอย่าง
ที่มีการผสมกันระหว่างช่วงอายุต่างๆเป็นจานวน 4 ตัวอย่างหรือ ร้อยละ 7.14 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด และในประเด็นเรื่องจานวนผู้ร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่จะนิยมเดินท่องเที่ยวกันเป็นคู่ซึ่งมีจานวน
32 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 57.14 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นการเดินท่องเที่ ยวเป็นกลุ่ม (ไม่มี
เด็ก) มีจานวน 13 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 23.21 ของตัวอย่างทั้งหมด ส่วนการเดินทางเดี่ยวและการ
เดินทางเป็นกลุ่ม (ไม่มีเด็ก) ไม่ได้รับความนิยมมากนัก โดยมีจานวน 6 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 10.71
ของตัวอย่างทั้งหมด และ 5 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 8.93 ของตัวอย่างทั้งหมด ตามลาดับ
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกในพื้นที่ย่อย
ที่ 1 (สนามหลวง) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมในการเดิน ได้แก่
ถนนหน้าพระลาน ระหว่างท่าช้างและวัดพระแก้ว และถนนมหาราช ระหว่างท่าเตียนและวัดโพธิ์
เส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมรองลงมาเป็น ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ – วัดโพธิ์ และถนน
สนามไชย รูปแบบเส้นทางการเดินกระจุกตัวอยู่เฉพาะกลางพื้นที่ศึกษา และไม่มีการเชื่อมต่อกับพื้นที่
ย่อยภายนอกอื่นๆเลย
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่ องเที่ยวชาวตะวันออกมีเพียง 2 กลุ่มหลักๆ คือ สถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและร้านค้าริมถนนมหาราช พื้นที่นันทนาการมีความน่าสนใจเนื่องจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกเลือกที่จะนั่งพักบริเวณพื้นที่นันทนาการขนาดเล็กอย่างสวนหย่อมหน้าวัด
พระแก้ว มากกว่าสนามหลวง หรือ สวนนาคราภิรมย์ อาจเป็นเพราะใกล้ มีอาหารและของกินขาย
จากร้านค้าแผงลอย และกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการสอบถามทาง
และการถ่ายรูปตัวเองกับสถานที่ท่องเที่ยว
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ตารางที่ 5 - 2 การเปรียบเทียบรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเชื้อชาติ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
ชาวตะวันตก (272)
ชาวตะวันออก (56)
รายละเอียด
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
เวลาในการเดินแต่ละการเดินทาง (Trip)
 เวลาที่ใช้เดินน้อยที่สุด
1 นาที
1 นาที
25 นาที
15 นาที
 เวลาที่ใช้เดินมากที่สุด
6.01 นาที
4.55 นาที
 เวลาที่ใช้เดินเฉลี่ย
ระยะทางของแต่ละการเดินทาง (Trip)
 ระยะทางที่สั้นที่สุด
40 ม.
50 ม.
1,610 ม.
770 ม.
 ระยะทางที่ยาวที่สุด
310 ม.
226 ม.
 ระยะทางเฉลี่ย
เพศ
53
19.49
17
30.36
 ชาย
27
9.93
8
14.29
 หญิง
192
70.59
31
55.36
 ผสม
ช่วงอายุ
24
9.34
7
13.46
 วัยรุ่น
213
82.88
37
71.15
 วัยผู้ใหญ่
20
7.78
8
15.38
 วัยชรา
จานวนผู้ร่วมเดินทาง
33
12.74
6
11.76
 เดินทางคนเดียว
176
67.95
32
62.75
 คู่
50
19.31
13
25.49
 กลุ่ม (ไม่มีเด็ก)
ที่มา : ผู้วิจัย
จากตารางแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เวลาในการเดิ น เฉลี่ ย ของแต่ ล ะการเดิ น ทาง ( Trip) ของ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่เดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) จะใช้เวลาต่อเที่ยว
มากกว่า นัก ท่อ งเที่ย วชาวตะวัน ออก อาจเป็น ผลมาจาก สองกิ จกรรม ได้ แก่ การแวะเพื่อ ดูสิ่ ง ที่
น่าสนใจตามทางของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกมีมากกว่านักท่องเที่ยวชาวตะวันออก หรืออาจเป็นผล
มาจากการเดินในแต่ละเที่ยว (Trip) ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกมีระยะทางในการเดินมากกว่า
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นักท่องเที่ยวชาวตะวันออก จึงทาให้ต้องใช้เวลานานกว่าในการเดิน ในแต่ละเที่ยว ส่วนในประเด็น
ประชากรศาสตร์ด้านอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก และนักท่องเที่ยว
ชาวตะวันออก โดยส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ และนิยมเดินท่องเที่ยวเป็นคู่มากกว่าการเดินคนเดียว
หรือเดินเป็นกลุ่ม
ในด้านรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบเส้นทางที่มีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน กล่า วคือ รูปแบบเส้นทางการเดินท่อ งเที่ ยวของนั กท่อ งเที่ย วชาวตะวันตกจะมีการ
กระจายไปทั่วทั้งพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือพื้นที่ที่เชื่อมต่อ
กันกับพื้นที่ย่อยอื่นๆรอบๆ แต่ในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกจะรูปแบบเส้นทางการเดิน
ท่องเที่ยวเฉพาะส่วนกลางของพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นส่วนที่ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
และไม่นิยมเดินท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ย่อยรอบๆ โดยส่วนใหญ่อาจใช้วิธีการโดยสารยานพาหนะ เช่น รถ
แท็ ก ซี่ หรื อ รถตุ๊ ก ตุ๊ก มากกว่ า การเดิน จุ ด นี้ จ ะแสดงให้เ ห็ น ว่ า ลั ก ษณะการเดิ น ท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจะเป็นการเดินในระยะทางยาว ไม่ได้เป็นการเดินเพื่อจากสถานที่ท่องเที่ยว
หนึ่งไปยังอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง แต่อาจเป็นการเดินเพื่อความบันเทิ ง การเดินชมนกชมไม้ จึงใช้
เวลาในการเดินแต่ละเที่ยว มากกว่านักท่องเที่ยวชาวตะวันออก ซึ่งมีรูปแบบการเดินที่มีจุดหมาย โดย
ส่วนมากจะเป็นการเดินระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากกว่าการเดินเพื่อความสุนทรียะ
สถานที่ที่ได้รับความสนใจ ในประเด็นด้านแหล่ง ท่องเที่ยว นั กท่องเที่ยวชาวตะวันตกจะมี
ความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวในทุกๆประเภท ทุกๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
สถานที่ท่ องเที่ย วในเชิง การเรี ยนรู้ การศึกษา แต่อย่ างไรก็ต ามจะสั ง เกตได้ว่า จาก ตัวอย่ าง ไม่ มี
นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเดินทางไปยัง มิวเซียมสยามเลย ซึ่งอาจเป็นเพราะสถานที่ตั้งของมิวเซียม
สยามที่ค่ อยข้ างอยู่ห่า งไกลจากสถานที่ ท่องเที่ย วอื่น ๆ และไม่ไ ด้ ตั้ง อยู่ในเส้น ทางผ่านที่นิย มของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่แล้ว อีกทั้งมีการซ่อม บารุงถนนบริเวณรอบๆ มิวเซียมสยาม จึงอาจส่งผล
ให้ไ ม่ไ ด้รับความสนใจจากตัวอย่ าง ซึ่ง ใช้การเดินในการสัญ จร ในขณะเดียวกันนัก ท่องเที่ ยวชาว
ตะวันออก ให้ความสนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นสาคัญ โดยสถานที่ที่ได้รับความสนใจที่
เหมือนกันของทั้งสองกลุ่ม คือ ร้านค้าริมทาง ตลาดเล็กๆบริเวณท่าช้าง ในประเด็นพื้นที่นันทนาการ
มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในด้านวัตถุประสงค์การเข้าไปยังพื้นที่นันทนาการ โดยนักท่องเที่ยว
ชาวตะวันตกจะนิยมหยุดหรือไปยังพื้นที่นันทนาการที่เป็นพื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อนอนพัก
หรือนั่งเล่น บนสนามหญ้า อย่างสนามหลวง ซึ่งแตกต่างกับนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก ที่ นิยมนั่งพัก
ในพื้นที่นันทนาการขนาดเล็ก ที่ประกอบไปด้วยสิ่ง อานวยความสะดวกประเภท สถานที่จาหน่าย
เครื่องดื่ม ขนม ของกิน เป็นการหยุดหรือเข้าไปยังพื้นที่นันทนาการเพื่อพักเหนื่อยชั่วคราว ในขณะที่
นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจะเป็นการหยุดหรือเข้าไปยังพื้นที่นันทนาการเพื่ อ นอนพัก ปล่อยอารมณ์
และใช้เวลานานสาหรับการใช้พื้นที่ในแต่ละครั้ง
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แผนที่ 5 - 13 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อน
ในพื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.1.6 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนในพื้นที่ย่อยที่ 1
(สนามหลวง)
จากตัวอย่างทั้ง หมดที่สามารถเก็บได้ 343 ตัวอย่ าง และได้ ตัวอย่างที่เ ป็นนักท่ องเที่ย ว
ประเภทกลุ่มเพื่อน 67 ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 6.18 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่ง
ระยะ (Short trip) และมี ร ะยะทางเฉลี่ ย อยู่ ที่ 341.34 เมตรต่ อ การเดิ นทาง ข้ อ มู ล ทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีการผสมกันของทั้งเพศชายและเพศ
หญิง มีจานวน 51 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 76.12 ของตัวอย่างทั้งหมด โดยมีนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่ม
เพื่อนที่เป็นกลุ่มเพื่อนชายและกลุ่มเพื่อนหญิงอย่างละเท่าๆกัน คือ 8 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 11.94
ของตัวอย่ างทั้งหมด ในประเด็นของช่วงอายุ ส่วนใหญ่จะอยู่ ในช่วงของวัยผู้ใ หญ่ คิดเป็ น ร้อยละ
76.12 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นกลุ่มเพื่อนวัยชราคิดเป็น ร้อยละ 17.91 ของตัวอย่างทั้งหมด
โดยส่วนมากจะเป็นชาวตะวันตกคิดเป็น หรือ ร้อยละ 73.13 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นกลุ่ม
เพื่อนชาวเอเชียตะวันออกซึ่ง คิดเป็น หรือ ร้อยละ 20.90 ของตัวอย่างทั้งหมด โดยมีกลุ่มเพื่อนชาว
เอเชียใต้คิดเป็น หรือ ร้อยละ 2.99 ของตัวอย่างทั้งหมด และสุดท้ายมีกลุ่มเพื่อนชาวแอฟริกาและชาว
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้คิดเป็น ร้อยละ 1.49 ของตัวอย่างทั้งหมด และทุกๆตัวอย่างจะมีจานวนผู้ร่วม
เดินทางมากกว่า 2 คนและเป็นกลุ่มการเดินท่องเที่ยวที่ไม่มีเด็ก
รูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อน เส้นทาง
การเดินท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ถนนมหาราชช่วงท่าช้าง-วัดโพธิ์ และถนนหน้าพระ
ลาน บริเวณท่าช้าง-วัดพระแก้ว รองลงมาเป็นถนนมหาราช ช่วงท่าพระจันทร์ -ท่าช้าง ถนนรอบๆ
สนามหลวง และถนนสนามไชย โดยมีเส้นทางเดินท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ย่อยรอบนอกอื่นๆที่
ได้รับนิยม ได้แก่ บริเวณซอยราชินีซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู) และบริเวณถนนราชดาเนิน
ในซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
สถานที่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ สถานท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย วัดพระแก้ว
และวัดโพธิ์ และท่ามหาราชแหล่งการค้าแห่ง ใหม่ ก็เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่ไ ด้รับความสนใจ
เช่นเดียวกัน รวมถึงพื้นที่นันทนาการทุกขนาดต่างได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่ม
เพื่ อ น โดยเฉพาะ สนามหลวง ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ นั น ทนาการที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจเป็ น พิ เ ศษ แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน ร้านค้าริมทางต่างๆ กลับไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อนเลย
ส่งผลให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวจะเป็นการนั่งพักเหนื่อยตามสถานที่ต่างๆ การ
สอบถามทางจากเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว หรือการเรียกแท็กซี่หรือรถตุ๊กตุ๊กเพื่อทาการสัญจรแทนการ
เดินมากกว่า ไม่ค่อยมีการแวะตามร้านค้าริมทางมากเหมือนกลุ่มอื่นๆ
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แผนที่ 5 - 14 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รัก
ในพื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.1.7 เส้ น ทางการเดิ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ป ระเภทคู่ รั ก ในพื้ น ที่ ย่ อ ยที่ 1
(สนามหลวง)
จากตัวอย่างทั้ง หมดที่สามารถเก็บได้ 343 ตัวอย่ าง และได้ ตัวอย่างที่เ ป็นนักท่ องเที่ย ว
ประเภทกลุ่มคู่รัก 160 ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 6.08 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่ง
ระยะ (Short trip) และมี ร ะยะทางเฉลี่ ย อยู่ ที่ 307.5 เมตรต่ อ การเดิ น ทาง ข้ อ มู ล ทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ กลุ่ม ตัวอย่างต้องเป็นการผสมกันของทั้งเพศชายและเพศหญิง
ซึ่งในงานวิจัยจะไม่คานึงถึงคู่รักระหว่างเพศชายเดียวกันหรือคู่รักระหว่างเพศหญิงด้วยกัน เนื่องจาก
ข้อจากัดในวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ ในประเด็นของช่วงอายุ ส่ว นใหญ่จะเป็นคู่รักในวัย
ผู้ใหญ่คิดเป็น ร้อยละ 83.75 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นช่วงอายุวัยรุ่น คิดเป็น ร้อยละ 9.38
ของตัวอย่างทั้งหมด และสุดท้ายเป็นช่วงวัยชราคิดเป็น ร้อยละ 6.88 ของตัวอย่างทั้ง หมด โดย
นักท่องเที่ยวประเภทคู่รักที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตกซึ่งมีจานวน 133 ตัวอย่าง
หรือ ร้อยละ 83.13 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นชาวเอเชียตะวันออก คิดเป็น ร้อยละ 14.38
ของตัวอย่างทั้งหมด และมีชาวเอเชียใต้คิดเป็นร้อยละ 1.88 ของตัวอย่างทั้งหมด
รูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รักภายในพื้นที่ย่อย
ที่ 1 (สนามหลวง) บริเวณถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน ได้กลายเป็นเส้นทางการเดินท่องเที่ยว
หลัก รองลงมาเป็นถนนรอบสนามหลวงและถนนสนามไชย รวมถึงถนนซอยพระจันทร์และซอยท้าย
วังก็ได้รับเลือกในการเดินท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน เส้นทางการเดินท่องเที่ยวมีการเชื่อมต่อกับพื้นที่ย่อย
ที่ 2 (บางลาพู) และพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) อยู่บ้างเล็กน้อย แต่โดยรวมการเดินท่องเที่ยวมีการ
กระจายภายในพื้นที่อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลัก สายรอง หรือตามตรอกซอกซอย
สถานที่ที่ได้รับความสนใจมีทั้ง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและพื้นที่นันทนาการทั้ง ขนาด
ใหญ่ แ ละขนาดเล็ ก รวมถึง พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ เช่ น ท่ า มหาราช พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส ถานแห่ง ชาติ หรื อ
แม้กระทั่งโรงละครแห่งชาติ ร้านค้าริมทางไม่ค่อยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รัก จะมี
เฉพาะร้านค้าหน้าวัดพระแก้วที่ยังมีการแวะและเป็นจุดหมายปลายทางในการเดินท่องเที่ยวอยู่บ้าง
การเดินทางนิยมใช้การสัญจรทางน้า ดูได้จากการเลือกท่าเรือต่างๆ ทั้ง ท่ าพระจันทร์ ท่าช้าง และท่า
เตียน เป็นจุดหมายในการเดินทางจานวนมาก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวประเภทคู่รักได้แก่ การยืนคุย
หรือการยืนปรึกษากันเอง รวมถึงการแวะหยุดดูแผนที่ หรือการสอบถามเส้นทางจากรถตุ๊กตุ๊กหรือ
แท็กซี่ รวมถึงการถ่ายภาพคู่ร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยว ก็เป็นอีกกิจกรรมที่มักจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
ประเภทคู่รัก
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แผนที่ 5 - 15 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียว
ในพื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.1.8 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียวในพื้นที่ย่อยที่
1 (สนามหลวง)
จากตัวอย่างทั้ง หมดที่สามารถเก็บได้ 343 ตัวอย่ าง และได้ ตัวอย่างที่เ ป็นนักท่ องเที่ย ว
ประเภทเดินทางคนเดียว 44 ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 5.17 นาทีต่อการเดินทางใน
หนึ่ง ระยะ (Short trip) และมี ระยะทางเฉลี่ย อยู่ ที่ 290 เมตรต่ อการเดิน ทาง ข้ อมู ลทางด้า น
ประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 72.73 ของตัวอย่างทั้งหมด
ส่วนเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 27.27 ของตัวอย่างทั้ง หมด และในประเด็นด้านช่วงอายุ ส่ วนใหญ่
ตัวอย่างจะอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ซึ่ง คิดเป็น ร้อยละ 84.09 ของตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นช่วงวัยรุ่น
คิดเป็น ร้อยละ 9.09 ของตัวอย่างทั้งหมด และสุดท้ายตัวอย่างวัยชราคิดเป็น ร้อยละ 6.82 ของ
ตัวอย่างทั้งหมด โดยตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก คิดเป็น ร้อยละ 75 ของตัวอย่างทั้งหมด
รองลงมาเป็นชาวเอเชียตะวันออกคิดเป็น หรือ ร้อยละ 13.64 ของตัวอย่างทั้งหมด โดยมีชาวแอฟริกา
คิดเป็น หรือ ร้อยละ 9.09 ของตัวอย่างทั้งหมด และสุดท้ายมีชาวเอเชียใต้ คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของ
ตัวอย่างทั้งหมด
รูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียวมี
สองรูปแบบสาคัญได้แก่ เส้นทางบริเวณทางเข้าของสถานที่ท่องเที่ยว และเส้นทางบริเวณรอบๆพื้นที่
นันทนาการ ประกอบด้วย ถนนมหาราชบริเวณท่าเตียน-วัดโพธิ์ และ ถนนหน้าพระลานบริเวณท่า
ช้าง-วัดพระแก้ว รวมถึงบริเวณซอยหน้าพระธาตุและซอยท้ายวัง เส้นทางการเดินท่องเที่ยวรองลงมา
จะเป็นจะเป็นการเดินเข้าตามตรอก ซอก ซอยต่างๆ บริเวณแหล่งค้าขายท่าพระจันทร์และท่าเตียน
รวมถึงการเดินเชื่อมไปยังพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่อ งเที่ยวชาวต่างชาติที่ชอบเดินคนเดียว ส่วนใหญ่จะเป็น
สถานที่ท่ องเที่ย วที่มี ชื่อเสียง รองลงมาเป็น ร้า นค้า ย่อยบริเ วณพื้นที่ ค้าขายท่ าพระจั นทร์ รวมถึ ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงรองลงมาอย่าง ท่ามหาราชและตึกถาวรวัตถุ ในส่วนของพื้นที่นันทนาการ
ส่วนมากจะเป็นพื้นที่นันทนาการที่มีพื้นที่ขอบเขตที่ชัดเจน อย่าง สนามหลวง และ สวนนาคราภิรมย์
การเดินทางรูปแบบอื่นๆ มีการเลือกการสัญจรทางน้าในการเดินทางเช่นเดียวกัน ซึ่งดูได้จากการเลือก
ท่าเรือต่างๆเป็นจุดหมายปลายทางในการเดิน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภท
เดินทางคนเดียว ประกอบด้วย การแวะถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ การแวะซื้อเครื่องดื่ม การดูแผนที่ แต่
จากตัวอย่าง ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางคนเดียวเรียกรถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก เพื่อทาการ
เดินทางต่อหรือสอบถามเส้นทางเลย อาจเป็นเพราะความกังวลด้านความปลอดภัย
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ตารางที่ 5 - 3 การเปรียบเทียบรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประเภทนักท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
กลุ่มเพื่อน (67)
คู่รัก (160)
เดินทางคนเดียว
(44)
รายละเอียด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
เวลา (นาที)
 เวลาที่ใช้เดินน้อยที่สุด
1
1
1
21
25
15
 เวลาที่ใช้เดินมากที่สุด
6.18
6.08
5.17
 เวลาที่ใช้เดินเฉลี่ย
ระยะทาง (เมตร)
 ระยะทางที่สั้นที่สุด
40
50
50
1,470
1,610
870
 ระยะทางที่ยาวที่สุด
341
307
290
 ระยะทางเฉลี่ย
เพศ
8
11.94
0
0
32
72.73
 ชาย
8
11.94
0
0
12
27.27
 หญิง
51
76.12
160
100
0
0
 ผสม
ช่วงอายุ
4
5.97
15
9.38
4
9.09
 วัยรุ่น
51
76.12
134
83.75
37
84.09
 วัยผู้ใหญ่
12
17.91
11
6.08
3
6.82
 วัยชรา
เชื้อชาติ
49
77.78
133
85.26
33
84.62
 ตะวันตก
14
22.22
23
14.74
6
15.38
 เอเชียตะวันออก
ที่มา : ผู้วิจัย
จากตารางแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เวลาในการเดิ น เฉลี่ ย ของแต่ ล ะการเดิ น ทาง ( Trip) ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อน กลุ่มคู่รัก และกลุ่มที่เดินทางคนเดียว โดยทั้งเวลาและ
ระยะทางเฉลี่ยในการเดินแต่ละเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนมีปริมาณมาก
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ที่สุด รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวประเภทคู่รัก และสุดท้ายเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียว ซึ่งอาจ
เป็นผลมาจากการเดินท่องเที่ยวเป็น กลุ่ม ยากต่อการหยุดในพื้นที่ที่ตนเองมีความสนใจเพียงคนเดียว
กล่าวคือ หากคนในกลุ่มคนอื่นๆไม่มีความสนใจในสิ่งดังกล่าว สมาชิกที่มีความสนใจแต่เป็นส่วนน้อยก็
อาจไม่หยุดยังสถานที่ดังกล่าว ซึ่งสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางส่วนใหญ่อาจเป็นสถานที่ที่ทั้งกลุ่ม
ให้ ค วามสนใจ การเดิ น ท่ อ งเที่ ย วจึ ง เน้ น มุ่ ง ไปยั ง สถานที่ เ หล่ า นั้ น ซึ่ ง ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาย่ อ ยที่ 1
(สนามหลวง) สถานที่ท่องเที่ยวมีที่ตั้ง ที่ห่างไกลกัน จึง อาจส่ง ผลให้ระยะทางและเวลาในการเดิ น
ท่องเที่ยวต่อเที่ยวนั้นมีปริมาณที่สูง กว่านักท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ ยวที่
เดินทางคนเดียว จึงมีปริมาณเวลาและระยะทางเฉลี่ยในการเดินแต่ละเที่ยวน้อยที่สุด เนื่องจากการ
ตัดสินใจที่จะหยุดหรือเลือกสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสามารถตัดสินใจได้ง่ายกว่า
เมื่อเจอสถานที่ที่มีความสนใจจึงสามารถตัดสินใจหยุดยังสถานที่ดังกล่าวได้ เลย การเดินท่องเที่ยวใน
แต่ละเที่ยวจึงมีเวลาและระยะทางที่น้อยที่สุด นักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มี
การผสมกันของทั้งเพศชายและเพศหญิง ส่วนนักท่องเที่ยวประเภทที่เดินทางคนเดียว ส่วนใหญ่จะ
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อาจเป็นผลมาจากความต้องการความปลอดภัยในการเดินท่องเที่ยว
นักท่อ งเที่ย วชาวต่างชาติทั้ง สามประเภทส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุวัย ผู้ใหญ่ ส่วนอยู่ในช่วงวั ยรุ่น มี
ปริมาณรองลงมา และสุดท้ายจะอยู่ในช่วงวัยชรา เนื่องจาก วัยชราหากใช้วิธีการเดินท่องเที่ยวและ
เดินกันเป็นคู่หรือเดินเพียงแค่คนเดียวอาจเกิ ดอันตรายในด้านการขาดความช่วยเหลือหากเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อน เป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงวัยชรามีปริมาณ
เป็นอันดับสอง และนักท่องเที่ยวช่วงวัยรุ่นมีปริมาณน้อยที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวประเภทกลุ่ม
เพื่อน เป็นการเดินท่องเที่ยวที่มีสมาชิกในกลุ่มมากกว่า 3 คน หากเกิดกิจกรรมฉุกเฉินสามารถช่วยกัน
ได้ง่ายขึ้น สาหรับผู้ที่อยู่ในช่วงวัยชรา ส่วนผู้ที่อยู่ในวัยรุ่น การเดินทางมาท่องเที่ยวต่างประเทศกับ
กลุ่ ม เพื่ อ นๆ อาจมี อุ ป สรรคทางด้ า นงบประมาณ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ราจะพบเจอวั ย รุ่ น ได้ จ ากกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวประเภทครอบครัวมากกว่า จานวนผู้ร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อน
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีเด็กมากกว่า โดยจะเป็นกลุ่มที่มีช่วงอายุเท่าๆกัน ในประเด็นเรื่องสัญชาติ
นัก ท่อ งเที่ย วทั้ งสามกลุ่ ม ส่ว นใหญ่ จะเป็ นชาวตะวั นตก รองลงมาเป็น ชาวเอเชี ยตะวั นอ อก และ
สามารถพบชาวแอฟริกาได้บ้างในกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทเดินทางคนเดียว
รูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งสามประเภทมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน
มากนัก กล่าวคือ ส่วนใหญ่เส้นทางการเดินท่องเที่ยวหลักจะเป็นเส้นทางที่ทาการเชื่อมต่อกันระหว่าง
สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) ได้แก่ ถนนมหาราช บริเวณวัดพระ
แก้ ว -วั ดโพธิ์ ถนนหน้า พระลาน ได้ กลายเป็ นเส้ นทางการเดิน ท่ องเที่ ยวหลั ก รองลงมาเป็ นถนน
มหาราชบริเวณหน้าท่าพระจันทร์ ถนนรอบสนามหลวง และถนนสนามไชย โดยความแตกต่างที่
เกิดขึ้นระหว่างนักท่ องเที่ยวทั้งสามประเภท คือ นักท่องเที่ยวประเภทคู่รัก มีการกระจายตัวของ
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เส้นทางการเดินท่องเที่ยวทั่วทั้งพื้นที่มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ทั้งในส่วนของซอยเล็กซอยน้อย พื้นที่บางพื้นที่
ที่เข้า ถึงยาก อย่างพื้นที่นั นทนาการภายในมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ อีกทั้ง ยัง มี รูปแบบการเ ดิ น
ท่องเที่ยวระยะทางยาวเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ศึกษาย่อยข้างเคียงอีกด้วย ประกอบด้วยพื้นที่ศึกษา
ย่อยที่ 2 (บางลาพู) ทางด้านทิศเหนือ รวมถึงพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) และพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4
(สะพานพุทธ) ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งแตกต่างกับนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อนและนักท่องเที่ยว
ประเภทเดินทางคนเดียว โดยในสองกลุ่มนี้จะให้ความสาคัญกับการเดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษา
ย่อยที่ 1 (สนามหลวง) เป็นสาคัญ โดยมีรูปแบบการเดินท่องเที่ยวเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นน้อย รวมถึง
รูปแบบการเดินท่องเที่ยวมักเดินเกาะติดกับถนนหลัก และไม่นิยมเดินไปตามตรอก ซอก ซอย ที่ยาก
ต่อการเข้าถึง
สถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งสามประเภท ได้แก่ วัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ซึ่งล้วน
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จึงสามารถสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องการที่จะ
ไปเยี่ยมชมได้เป็น จานวนมาก รองลงมาเป็นแหล่ง ท่องเที่ย วแห่ง ใหม่ภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1
(สนามหลวง) ได้แก่ ท่ามหาราช เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน อาจเป็นเพราะ
ภายในมีการบริการล่องเรือชมแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอยู่ไม่น้อย ในด้าน
พื้นที่นันทนาการ พื้นที่หลักที่เป็นที่นิยมของเหล่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ สนามหลวง เนื่องจาก
เป็นพื้นที่นันทนาการขนาดใหญ่และตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รองลงมาเป็นสวนนาคราภิ
รมณ์ เป็นอีกพื้นที่นันทนาการที่มีลาเทที่ตั้งใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญสาคัญทั้งยังตั้งอยู่ริมแม่น้า
เจ้าพระยา จึงเป็นอีกพื้นที่นันทนาการที่ได้รับความนิยม แต่ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประเภทคู่รักได้มีสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ โดยยังให้ความ
สนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์อย่าง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
โดยนักท่องเที่ยวทั้งสามกลุ่มมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวที่ มีความคล้ายคลึงกัน โดย
มีจุ ด แตกต่ างที่ เห็ น ได้ชั ด คื อ นั กท่ อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติ ที่ เดิ น ทางคนเดี ย ว จะไม่ มี ปฏิ สั ม พัน ธ์ กั บ
บุคคลภายนอก เช่น คนขับรถแท็กซี่หรือรถตุ๊กตุ๊ก แต่จะเน้นการช่วยเหลือตนเองเป็นหลัก
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5.2.2 ผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์ด้วยวิธีการเดินตาม ในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู)

แผนที่ 5 - 16 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดในพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.2.1 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดในพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู)
จากตัวอย่างทั้งหมดที่สามารถเก็บได้ 326 ตัวอย่าง ซึ่งเฉลี่ยจะสามารถเก็บข้อมูล ตัวอย่างได้
8 ตัวอย่างต่อชั่วโมง โดยไม่มีความแตกต่างกันในช่วงวันหยุดและวันธรรมดา รวมถึงในเรื่องเวลา
ภายในพื้นที่ที่ 2 (บางลาพู) สามารถเก็บข้อมูลของตัวอย่างได้ตั้งแต่เริ่มต้น 8.00 ไปถึง 18.00 ได้
ตลอดทั้งวัน โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 5.20 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่ง ระยะ (Short trip)
และมีระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 262.27 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ประเด็นด้าน
เพศตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การผสมกั น ระหว่ า งเพศชายและเพศหญิ ง (49.08%) รองลงมาเป็ น
นักท่ องเที่ยวชาวต่างชาติ เพศชาย (29.75%) และสุด ท้ายเป็น นักท่ องเที่ยวชาวต่างชาติ เพศหญิ ง
(21.17%) ในประเด็นด้านช่วงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ (56.75%) รองลงมาเป็นช่วงวัยรุ่น
(30.98%) และสุดท้ายเป็นช่วงวัยชรา (6.13%) โดยส่วนใหญ่จะเดินท่องเที่ยวกันเป็นคู่ (54.60%)
รองลงมาคือการเดินท่องเที่ยวคนเดียว (24.23%) ส่วนการเดินท่องเที่ยวแบบกลุ่ม (ไม่มีเด็ก) มีเพียง
(16.87%) และสุดท้าย การเดินท่องเที่ยวแบบกลุ่ม (มีเด็ก) มีสัดส่วนที่น้อยที่สุด (4.29%) ซึ่งด้านเชื้อ
ชาติส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก (81.60%) รองลงมาเป็นเป็นชาวเอเชีย (17.18%) และเชื้อชาติของ
กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาเดินท่องเที่ยวน้อยที่สุดได้แก่ แอฟริกา (1.23%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดใน
พื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมในการ
เดินท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษา เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อการเปลี่ยน
ถ่ายการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า ผ่านทางท่าพระอาทิตย์ อีกทั้งยัง เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ร้านค้าร้ายขาย และโรงแรมขนาดเล็กจานวนมาก เช่น ริมซอยรามบุตรี ถนนจักรพงษ์ ถนนตานี ถนน
ข้าวสาร และถนนพระอาทิตย์ เป็นต้น เส้นทางการท่องเที่ยวสายรองจะเป็นเส้นการเดินท่องเที่ยวเพื่อ
เชื่อมต่อสถานที่ต่างๆมากกว่า เช่น การเดินเชื่อมต่อกันระหว่างเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลัก หรือ
การเชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ย่อยอื่นๆ ได้แก่ ถนนราชดาเนิน ถนนบวรนิเวศ ซอยโรงไหม ซอยสิบสาม
ห้าง เป็นต้น ส่วนพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาไม่ได้รับความนิยมสาหรับเส้นทางการ
เดินท่องเที่ยว เนื่องจากขาดแรงดึงดูด และไม่ได้เป็นเส้นทางผ่านของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ศึกษาย่อยบางลาพู ส่วนใหญ่
จะเป็นร้านค้าร้านขายตลอดริมทางเดิน และโรงแรมขนาดเล็ก (Homestay) ตามถนนรามบุตรี ถนน
ข้าวสาร และถนนพระอาทิตย์ เนื่องจากเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 และ
เป็นที่พักที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในพื้นที่บริเวณนี้ โดยเฉพาะ
ร้านอาหาร เช่น ร้านผัดไท หรือร้านขายของฝากที่เป็นสินค้าที่แสดงถึงความเป็นไทย เป็นสถานที่ที่
ได้รับความสนใจ หรือแม้แต่ร้านอาหารฟาสต์ฟูดที่มีมากมายที่ตั้งอยู่ริมถนนข้าวสาร ส่ง ผลให้เป็น
จุดหมายปลายทางของการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายๆกลุ่ม ภายในพื้นที่ยังมี
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สวนสาธารณะ ที่เรียกกันว่า สวนสาธารณะสันติชัยปราการ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้า
เจ้าพระยา ซึ่งเป็นสถานที่ไม่กี่สถานที่ที่สามารถรับชมวิว ทิวทัศน์ของแม่น้าเจ้าพระยา ภายในพื้นที่
ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) โดยไม่ต้องเสี ยค่าใช้จ่า ย และมี ป้ อมพระสุเมรุ ซึ่ง เป็นหนึ่ง ในสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จึงทาให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในส่วนของ
พื้นที่นันทนาการ ในขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงอย่าง วัดชนะสงครามราช
วรมหาวิหาร หรือวัดชนะสงคราม และวัดบวรนิเวศวิหาร ก็ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความ
สนใจรองลงมา สถานที่ที่ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่าง หอศิลป์เจ้าฟ้า และ พิพิธภัณฑ์
กษาปณ์ ก็ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบ้าง ถึงแม้ว่าจะไม่มากก็ตาม การเดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย นิยมเดินทางการคมนาคมทางน้า ผ่านท่า
พระอาทิตย์ เพื่อเข้าหรือออกจากพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2
จากแผนที่จะเห็นได้ว่า กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) จะมีการ
กระจุกตัวอยู่บางบริเวณ โดยส่วนมากจะเกิดขึ้นในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกมากกว่าทิศตะวันออก อาจ
เป็นเพราะพื้นที่เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้า จึงทาให้สามารถสังเกตได้ง่าย และพื้นที่ทางด้านทิศ
ตะวันตกเป็นพื้นที่ ที่มีการเชื่อมต่อกั บพื้นที่ศึก ษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) บริเวณถนนพระอาทิต ย์
รวมถึงยังเป็นพื้นที่ที่ มีการเชื่อมต่อกับพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิง ช้า) บริเวณสี่แยกคอกวัว ซึ่ง มี
ความสัมพันธ์กับเส้นทางการเดินท่องเที่ยวในพื้นทีย่อยที่ 3 ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวนมาก
เลือกที่จะเดินท่องเที่ยวในเส้นทางเชื่อมต่อดังกล่าว
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษา
ย่อยที่ 2 (บางลาพู) ส่วนใหญ่จะเป็นการแวะเพื่อดูหรือเลือกซื้อสินค้าตามร้านค้าแผงลอยหรือร้านค้า
ริมถนนเป็นเสียส่วนมาก โดยการแวะดังกล่าวจะเป็นการแวะที่ใช้เวลาไม่นาน (ไม่เกิน 3 นาที) รวมถึง
การแวะเพื่อซื้อขนม ผลไม้ ที่เป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นเดียวกัน
และเรื่องจากภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) ประกอบไปด้วยร้านค้าน้อยใหญ่จานวนมาก
รวมถึงที่พักขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก จึงส่งผลให้ภายในพื้นที่มีความจาเป็นในการต้องใช้จ่ายเงิน
ดังนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง คือ การแวะเพื่อกดเงินตามตู้ ATM ที่ตั้งกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ
และกิจกรรมที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ คือ การหยุดเพื่อดูแผนที่ การหยุดเพื่อพูดคุยกันเอง
(อาจจะเป็นการถกเถียงกันถึงจุดหมายปลายทาง เส้นทางการเดินท่องเที่ ยว) หรือแม้แต่การหยุดเพื่อ
สอบถามข้อมูลกับพ่อค้า แม่ค้า ภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะ
เลือกที่จะสอบถามข้อมูลจากพ่อค้า แม่ค้า มากกว่าคนขับรถตุ๊กตุ๊ก หรือ รถแท็กซี่ อย่างในพื้นที่ศึกษา
ย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
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แผนที่ 5 - 17 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายในพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.2.2 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายในพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู)
จากตัว อย่ างทั้ง หมดที่สามารถเก็บ ได้ 326 ตัว อย่ าง และได้ ตัว อย่า งที่ เป็ นเพศชาย 97
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 5.23 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 284.85 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของช่วง
อายุ ส่วนมากจะมีช่วงอายุอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ (51.55%) รองลงมาเป็นช่วงวัยรุ่น (40.21%) และวัย
ชรามีสัดส่วนน้อยที่สุด (5.15%) ซึ่งนิยมเดินท่องเที่ยวคนเดียวมากที่สุด (53.61%) รองลงมาเป็นการ
เดินท่องเที่ยวเป็นคู่ (28.87%) และการเดินท่องเที่ยวเป็นกลุ่มมีสัดส่วนน้อยที่สุด (17.53%) และเป็น
กลุ่มที่ไม่มีเด็ก ร่วมเดินทางด้วยเลย ในประเด็นด้านเชื้อชาติส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวเพศชาย
ชาวตะวันตก (78.35%) รองลงมาเป็นชาวเอเชีย (19.59%) และสุดท้ายเป็นชาวแอฟริกา (2.06%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายใน
พื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมในการ
เดินท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนกลางของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ถนนข้าวสาร ถนนจักรพงษ์ เส้นทางการ
ท่องเที่ยวสายรอง ได้แก่ ซอยรามบุตรี ถนนตะนาว ถนนเจ้าฟ้า จุดที่มีความน่าสนใจคือ เส้นทางรอบ
นอกของพื้นที่ศึกษา เช่น ถนนราชดาเนิน ถนนพระอาทิตย์ กลับไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเพศชาย แต่โดยรวมรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวมีการกระจายไปทั่งทั้งพื้นที่ ถึงแม้
จะเป็นบริเวณพื้นที่ทางด้านตะวันออกที่ซึ่งไม่มีสถานท่องเที่ยวที่มีความดึงดูด แต่ ยังคงมีการเลือกเป็น
เส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายอยู่บ้าง
สถานที่ ที่ ได้ รั บ ความสนใจจากนั ก ท่ องเที่ย วชาวต่ างชาติเ พศชายในพื้ นที่ ศึ ก ษาย่ อยที่ 2
(บางลาพู) ส่วนใหญ่ จะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณริมถนนข้าวสารและถนนจักรพงษ์ โดยเฉพาะ
อาคารที่มีทั้งที่พักและเป็นร้านอาหารอยู่ในอาคารเดียวกัน จะยิ่ง ได้รับความสนใจจากกลุ่ม ตัวอย่าง
ดังกล่าว สถานที่ที่ได้รับความสนใจรองลงมาเป็น วัดชนะสงครามและวัดบวรนิเวศวิหาร พิพิธภัณฑ์
หอศิลป์ สวนสาธารณะ ยังคงได้รับความสนใจ แต่มีปริมาณผู้สนใจไม่มากนักหากเทียบกับสถา นที่
อื่นๆ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายภายในพื้นที่
ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) ส่วนใหญ่เป็นการแวะซื้อ แวะดู หรือเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่
เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า รวมถึงร้านขนม ร้านอาหารริมทางเท้า มีการแวะหยุดเพื่อ
ปรึกษา พูดคุย ประกอบกับการดูแผนที่ และมีเพียงบางส่วนใช้วิธีการถามข้อมูลกับพ่อค้าแม่ค้าตาม
ร้านริมทางเดิน การสัญจรทางน้าเป็นอีกรูปแบบการเดินทางที่ได้รับความนิยมจากกลุ่ม ตัวอย่างที่เป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชาย
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แผนที่ 5 - 18 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงในพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.2.3 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงในพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู)
จากตั วอย่า งทั้งหมดที่สามารถเก็บ ได้ 326 ตัวอย่าง และได้ตัว อย่างที่เป็น เพศหญิง 69
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 5.14 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 253.04 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของช่วง
อายุ ส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น (56.52%) รองลงมาเป็นวัยผู้ใหญ่ (40.58%) และมีวัยชรา
เพียงเล็กน้อย (1.45%) โดยนิยมเดินทางเป็นคู่มากที่สุด (47.83%) รองลงมาเป็นการเดินท่องเที่ยวคน
เดียว (39.13%) และสุดท้ายคือการเดินทางเป็นกลุ่ม (13.04%) ในด้านเชื้อชาติ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะ
เป็ น ชาวตะวั น ตก (78.26%) รองลงมาเป็ น ชาวเอเชี ย (18.84%) และสุ ด ท้ า ยเป็ น ชาวแอฟริ ก า
(2.90%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงใน
พื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมในการ
เดินท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนกลางของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ถนนข้าวสาร ถนนจักรพงษ์ ถนนตะนาว
และซอยรามบุตรีบางส่วน เส้นทางการเดินท่องเที่ยวรอง ได้แก่ ถนนราชดาเนิน ถนนพระอาทิตย์
ถนนเจ้าฟ้า โดยเส้นทางการเดินท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่บริเวณเส้นทางการท่องเที่ยวสาย
หลัก และไม่มีการกระจายไปยังพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) เลย
สถานที่ ที่ไ ด้รั บความสนใจจากนั กท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติเ พศหญิ ง ในพื้น ที่ศึ กษาย่ อยที่ 2
(บางลาพู) ส่วนใหญ่ในด้านปริมาณจะเป็นร้านค้า ร้านอาหารขนาดใหญ่ หรือเป็นร้านที่เป็นหลักแหล่ง
บริเวณริมถนนข้าวสาร และซอยรามบุตรี ส่วนสถานที่ที่ไ ด้รับความสนใจรองลงมา ได้แก่ สถานที่
ท่องเที่ยวประเภทวัด วัดบวรนิเวศวิหารและวัดชนะสงคราม หอศิลป์เจ้าฟ้า รวมถึง พื้นที่ นันทนาการ
อย่าง สวนสันติชัยปราการ ซึ่งไม่มีสถานที่ใดที่ได้รับความสนใจโดดเด่นมากกว่าสถานที่อื่นๆ ภายใน
พื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู)
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิง ภายใน
พื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) ส่วนใหญ่เป็นการแวะเพื่อดูร้านค้าร้านขาย โดยเฉพาะร้านที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องแต่งกาย ร้านเครื่องสาอาง ร้านเครื่องประดับ หากเป็นด้านอาหารเครื่องดื่ม ส่วนใหญ่จะ
เลือกซื้อน้าดื่มมากกว่า ไม่ค่อยนิยมเลือกซื้ออาหารริมทาง มีการหยุดเพื่อดูแผนที่บ่อยครั้ง มีจานวน
ปริมาณการถามทางกับผู้อื่นไม่มาก และมีหลายกลุ่มที่ทาการหยุดเพื่อทาการปรึกษา พูดคุยกันเอง
ก่อนที่จะทาการเดินท่องเที่ยวต่อไป บางกลุ่มมีการหยุดตามตู้ ATM เพื่อกดเงินสาหรับใช้จ่ายในการ
เดินท่องเที่ยว ไม่พบการเรียกรถตุ๊กตุ๊ก หรือ รถแท็กซี่เพื่อทาการเดินทางต่อ และในขณะเดียวกัน
ท่าเรือพระอาทิตย์เป็นอีกรูปแบบการเดินทางที่ไ ด้รับความนิยมจากกลุ่ม ตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเพศหญิง
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ตารางที่ 5 - 4 การเปรียบเทียบรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู)
เพศชาย (97)
เพศหญิง (69)
รายละเอียด
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
เวลาในการเดินแต่ละการเดินทาง (Trip)
 เวลาที่ใช้เดินน้อยที่สุด
1 นาที
1 นาที
17 นาที
21 นาที
 เวลาที่ใช้เดินมากที่สุด
5.23 นาที
5.14 นาที
 เวลาที่ใช้เดินเฉลี่ย
ระยะทางของแต่ละการเดินทาง (Trip)
 ระยะทางที่สั้นที่สุด
50 ม.
50 ม.
1,400 ม.
840 ม.
 ระยะทางที่ยาวที่สุด
285 ม.
253 ม.
 ระยะทางเฉลี่ย
ช่วงอายุ
39
40.21
39
56.52
 วัยรุ่น
50
51.55
28
40.58
 วัยผู้ใหญ่
5
5.15
1
1.45
 วัยชรา
3
3.09
1
1.45
 ผสม
จานวนผู้ร่วมเดินทาง
52
53.61
27
39.71
 เดินทางคนเดียว
28
28.87
33
48.53
 คู่
17
17.53
8
11.76
 กลุ่ม (ไม่มีเด็ก)
เชื้อชาติ
76
83.52
54
84.38
 ตะวันตก
12
13.19
9
14.06
 เอเชียตะวันออก
3
3.30
1
1.56
 เอเชียใต้
ที่มา : ผู้วิจัย
จากตารางแสดงให้เห็นว่า เวลาในการเดินเฉลี่ยของแต่ละการเดินทาง (Trip) ของเพศชายมี
ระยะเวลานานกว่าเพศหญิง อาจเป็นเพราะระยะทางในการเดินแต่ละเที่ยวการเดินนั้นมีระยะทาง
มากกว่าเพศหญิง ส่งผลต่อเนื่องให้เวลาในการเดินเฉลี่ยนานกว่าเพศหญิง โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) จะอยู่ในช่วงอายุผู้ใหญ่สาหรับเพศชาย และอยู่
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ในช่วงวัยรุ่นสาหรับเพศหญิง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงนิยมเดินเป็นคู่มากกว่าเดี่ยว อาจเป็น
ผลมาจากการต้ อ งการความปลอดภั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ความปลอดภั ย เป็ น อี ก ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ
พฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวของเพศหญิง ซึ่งแตกต่างกับเพศชายที่นิยมเดินท่องเที่ยวคนเดียวมากกว่า
อาจเป็นเพราะการต้องการอิสระ ความสะดวกในการตัดสินใจแวะ เดิน ชม และท่องเที่ยว ในประเด็น
เชื้อชาติ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันตก
ในด้านรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นเพศ
ชายจะมี การกระจายตัว ของเส้ นทางการท่ องเที่ย วไปทั่ วทั้ ง พื้ น ที่ รวมถึ ง เส้น ทางเดิ นรอบนอกที่
ถึง แม้ว่าจะไม่มีสถานที่สาหรับดึง ดูดความสนใจ แต่ในทางกลับกั นเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงจะกระจุกตัวอยู่ บริเวณใจกลางพื้นที่ บริเวณถนนข้าวสาร ซึ่งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียงของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งเพศชายและ
เพศหญิงต่างให้ความสนใจกับการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเดินทางท่องเที่ยวทางน้า
ผ่านท่าพระอาทิตย์ และเหตุที่ไม่ค่อยมีเส้นทางการเดินท่องเที่ยวไปยังทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่
ศึกษาโดยเฉพาะเพศหญิง อาจเป็นผลมาจากบริเวณดังกล่าวขาดพื้นที่ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ โดยรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 มีความคาดหวังและ
ความสนใจที่จะได้ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวประเภทร้านค้า ร้านอาหาร ร้านนั่ง ดื่ม ดัง นั้นพื้น ที่
ทางด้านทิศตะวันออกซึ่งขาดสถานที่เหล่านี้ จึงไม่รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาก
แผนที่เราจึงเห็นว่าไม่พบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวไปยังบริเวณดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เส้นทางเชื่อมต่อ
กับพื้นที่ภายนอกที่ได้รับความนิยมจะเป็นเส้นทางทิศใต้ติดกับบริเวณสี่แยกคอกวัว เนื่องจากสามารถ
เดินเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 ได้ใกล้ที่สุดหากเริ่มต้นเดินทางจากบริเวณถนนข้าวสาร
จุดหมายปลายทางการเดินทางค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึง กัน ประกอบด้วยจุดหมาย
ปลายทางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม และสถานที่
ท่องเที่ ยวที่ไ ด้รับความนิย มมากที่สุดเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวประเภทร้านค้า ร้ านขาย บริเ วณถนน
ข้าวสารและซอยรามบุตรี ทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือแม้กระทั่งร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น ส่วน
ในด้านพื้นที่นันทนาการเพียงแห่งเดียว ได้แก่ สวนสันติชัยปราการ ต่างได้รับความสนใจนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทั้งสองเพศในอัตราส่วนที่เท่าๆกัน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน ความแตกต่ างของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงและ
เพศชายนั้น ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงจะให้ความสนใจกับร้านแผงลอย หรือร้านค้า
ริมถนน แต่ไม่นิยมซื้ออาหารจากร้านค้าดังกล่าว อาจมีการแวะซื้อน้าดื่มบ้าง และไม่พบการสอบถาม
ข้อมูลจากคนไทยหรือผู้อื่นของนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติเพศหญิงล้วน ซึ่ง แตกต่างกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่ า งชาติ เ พศชายที่ นิ ย มแวะดู และเลื อ กซื้ อ อาหารตามร้ า นค้ า ริ ม ทาง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารพู ด คุ ย
สอบถามข้อมูลกับพ่อค้า แม่ค้า รวมถึงคนไทยที่ผ่านไปผ่านมา
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แผนที่ 5 - 19 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.2.4 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู)
จากตัวอย่างทั้งหมดที่สามารถเก็บได้ 326 ตัวอย่าง และได้ตัวอย่างที่เป็นชาวตะวันตก 266
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 5.18 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 267.22 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ
ส่วนใหญ่ตัวอย่างจะเป็นเพศชาย (28.57%) และเป็นเพศหญิง (20.30%) ที่เหลือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
การผสมกันของทั้งเพศชายและหญิง (51.13%) ในประเด็นด้านช่วงอายุ ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุวัย
ผู้ใหญ่ (57.52%) รองลงมาเป็นช่วงวัยรุ่น (28.95%) ส่วนวัยชรามีสัดส่วนเป็นลาดับสุดท้าย (7.14%)
ในประเด็นด้านจานวนผู้ร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่ชาวตะวันตกจะนิยมเดินท่ องเที่ยวกันเป็นคู่ (54.89%)
รองลงมาเป็ นการเดิ นท่ องเที่ ยวคนเดี ยว (23.68%) ส่ว นการเดิ นท่ องเที่ ยวเป็ นกลุ่ม (ไม่ มีเ ด็ก )
(16.92%) และสุดท้ายการเดินท่องเที่ยวแบบเป็นกลุ่ม (มีเด็ก) ได้รับความนิยมน้อยที่สุด (4.51%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ย่อยที่
2 (บางลาพู) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมในการเดินท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนกลางของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ถนนข้าวสาร ถนนจักรพงษ์ และซอยรามบุตรี เส้นทาง
การท่องเที่ยวสายรอง ได้แก่ ถนนตะนาว ถนนพระอาทิตย์ ถนนราชดาเนิน และโดยรวมรูปแบบ
เส้นทางการเดินเพื่อการท่องเที่ยวมีการกระจายทั่วทั้ง พื้นที่ โดยจะได้รับความนิยมในบริเวณพื้นที่
ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) อย่างเห็นได้ชัด
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) ให้
ความสนใจกั บ ทุ ก ๆสถานที่ ที่ สามารถเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วได้ โดยเฉพาะสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรมจาพวกวัด ได้แก่ วัดชนะสงครามและวัดบวร รวมถึงร้านค้าบริเวณริมถนนข้าวสาร ถนน
จักรพงษ์ และซอยรามบุตรี รวมถึงพื้นที่นันทนาการ อย่าง สวนสันติชัยปราการ ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่ง
ที่ได้รับความสนใจ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกภายในพื้นที่ศึกษา
ย่อยที่ 2 (บางลาพู) ส่วนใหญ่เป็นการแวะเพื่อดูร้านค้าร้านขาย โดยเฉพาะร้ านที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง
แต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม หรือแม้กระทั่งร้านขายเครื่อง IT ต่างๆ นิยมการถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ
รวมถึงการถ่ายภาพคู่หรือภาพหมู่ เน้นการถามทางจากพ่อค้าแม่ค้า ประกอบกับการดูแผนที่ในการ
เดินท่องเที่ยว มีการเลือกใช้การสัญจรทางน้าบ้างบางส่วน แต่มีปริมาณกลุ่มที่สนใจไม่มาก และมีการ
เลือกรูปแบบการสัญจรทางน้าผ่านทางท่าเรือพระอาทิตย์อยู่จานวนไม่น้อย
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แผนที่ 5 - 20 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกในพืน้ ที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.2.5 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกในพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู)
จากตัวอย่างทั้งหมดที่สามารถเก็บได้ 326 ตัวอย่าง และได้ตัวอย่างที่เป็นชาวตะวันออก 41
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 5.59 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 236.10 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ
ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่างจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการผสมกันระหว่าง
เพศชายและเพศหญิง (48.78%) รองลงมาเป็นเพศชาย (29.27%) และสุดท้ายตัวอย่างชาวตะวันออก
ที่เป็นเพศหญิง (48.78%) ในประเด็นของช่วงอายุ ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของวัยผู้ใหญ่ (51.22%)
รองลงมาเป็นวัยรุ่น (43.90%) ซึ่งไม่พบตัวอย่างชาวตะวันออกที่อยู่ในช่วงวัยชราในพื้นที่ย่อยที่ 2
(บางล าพู ) และในประเด็ น เรื่ อ งจ านวนผู้ ร่ ว มเดิ น ทาง ส่ ว นใหญ่ จ ะนิ ย มเดิ น ท่ อ งเที่ ย วกั น เป็ น คู่
(56.10%) รองลงมาเป็นการเดินท่องเที่ยวคนเดียว (21.95%) โดยการเดินทางเป็นกลุ่ม (ไม่มีเด็ก) มี
ปริมาณไม่มากนัก (17.07%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกในพื้นที่ย่อย
ที่ 2 แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดิ นท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมในการเดินท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่จะอยู่ส่วนกลางของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ถนนจักรพงษ์ เป็นถนนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ส่วน
เส้นทางการท่องเที่ยวสายรอง ได้แก่ ถนนข้าวสาร ถนนพระอาทิตย์ ถนนตะนาว ซอยรามบุตรี การ
ท่องเที่ยวด้วยการเดินอาจไม่ได้รับความนิยมมากนักในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก สังเกตได้จาก
เส้นสีที่ค่อนข้างบางของเส้นทางเดินทุกๆเส้น ไม่มีกลุ่มเส้นใดที่มีความโดดเด่น อีกทั้งการกระจายของ
เส้นทางก็ไม่ได้มีการกระจายไปยังส่วนอื่นๆของพื้นที่เลย ยกเว้นบริเวณพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของ
พื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู)
ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าร้านขายบริเวณริมถนนข้าวสาร ถนนจัก รพงษ์ และซอยรามบุตรี สถานที่
ท่องเที่ยวเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่าง วัดชนะสงครามกลับไม่ได้เป็นที่
สนใจของนัก ท่อ งเที่ย วชาวตะวั นออกมากนั ก แต่ใ นทางกลั บพื้ นที่ นัน ทนาการอย่า งสวนสัน ติชั ย
ปราการ ก็เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกภายในพื้นที่ศึกษา
ย่อยที่ 2 (บางลาพู) ส่วนใหญ่จะเป็นการแวะเพื่อเลือกชมและสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นร้านขายเครื่องแต่งกาย ชาวตะวันออกนิยมใช้วิธีการสอบถามข้อมูลมากกว่า มีการ
หยิบแผนที่หรือหนังสือนาเที่ยวขึ้นมาน้อยครั้ง และมีก ารหยุดเพื่อพูดคุยกันเองอยู่เรื่อยๆ ตลอดการ
เดิน ท่อ งเที่ ยว และท่ าเรือ พระอาทิต ย์ซึ่ง เป็ นการเชื่อ มต่อ การสั ญ จรทางน้ าก็เ ป็น อีก รูปแบบการ
เดินทางที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวตะวันออกนิยมเลือกใช้บริการ
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ตารางที่ 5 - 5 การเปรียบเทียบรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเชื้อชาติ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู)
ชาวตะวันตก (266)
ชาวตะวันออก (41)
รายละเอียด
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
เวลาในการเดินแต่ละการเดินทาง (Trip)
 เวลาที่ใช้เดินน้อยที่สุด
1 นาที
1 นาที
31 นาที
19 นาที
 เวลาที่ใช้เดินมากที่สุด
5.18 นาที
5.59 นาที
 เวลาที่ใช้เดินเฉลี่ย
ระยะทางของแต่ละการเดินทาง (Trip)
 ระยะทางที่สั้นที่สุด
50 ม.
40 ม.
1,400 ม.
840 ม.
 ระยะทางที่ยาวที่สุด
267 ม.
236 ม.
 ระยะทางเฉลี่ย
เพศ
76
28.57
12
29.27
 ชาย
54
20.30
9
21.95
 หญิง
136
51.13
20
48.78
 ผสม
ช่วงอายุ
77
30.92
18
46.15
 วัยรุ่น
153
61.45
21
53.85
 วัยผู้ใหญ่
19
7.63
0
0.00
 วัยชรา
จานวนผู้ร่วมเดินทาง
63
24.80
9
23.08
 เดินทางคนเดียว
146
57.48
23
58.97
 คู่
45
17.72
7
17.95
 กลุ่ม (ไม่มีเด็ก)
ที่มา : ผู้วิจัย
จากตารางแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เวลาในการเดิ น เฉลี่ ย ของแต่ ล ะการเดิ น ทาง ( Trip) ของ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกที่เดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) จะใช้เวลาต่อเที่ยว
มากกว่านักท่องเที่ยวชาวตะวันตก ถึงแม้ว่าระยะทางในการเดินเฉลี่ ยจะมีระยะทางน้อยกว่า อาจเป็น
ผลมาจาก ร้า นค้า ร้านขาย บริ เวณพื้นที่ศึ กษาย่อยที่ 2 ได้รับ ความสนใจจากนัก ท่องเที่ย วชาว
ตะวั น ออกมากกว่ า ท าให้ เ กิ ด การแวะบ่ อ ยครั้ ง กว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวตะวั น ตก ส่ ว นในประเด็ น
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ประชากรศาสตร์ด้านนักท่องเที่ยวทั้งสองประเภทส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ มที่มีการผสมกันของทั้งเพศชาย
และเพศหญิง รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวเพศชายล้วน และนักท่องเที่ยวเพศหญิงล้วน ตามลาดับ โดย
ทั้ง สองกลุ่ มอยู่ใ นช่ วงอายุวั ยผู้ ใหญ่ มากที่ สุด เหมือ นกั น รองลงมาเป็ นกลุ่ม วัย รุ่น แต่จุ ดที่ มีค วาม
แตกต่างคือ ไม่พบนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกเป็นอยู่ในช่วงวัยชราภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 เลย แต่
ในทางกลับกันกลับพบนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกวัยชรา และยังเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนเป็นลาดับสามของ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกทั้งหมด อาจเป็นเพราะพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น
ร้านค้า ร้านขาย อีกทั้งยังไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นสถานที่
ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยววับชราชาวตะวันออก
ในด้านรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบเส้นทางที่มีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน กล่า วคือ รูปแบบเส้นทางการเดินท่อ งเที่ ยวของนั กท่อ งเที่ย วชาวตะวันตกจะมีการ
กระจายไปทั่วทั้งพื้นที่ แต่ในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกจะรูปแบบเส้นทางการเดิน
ท่องเที่ยวเฉพาะส่วนกลางและส่วนด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นส่วนที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง อย่าง ถนนข้าวสาร และไม่นิยมเดินท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ย่อยรอบๆ โดยจะเห็นได้ว่า บริเวณ
ถนนเจ้าฟ้าและถนนพระอาทิตย์ บริเวณที่มีการเชื่อมต่อกับพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) มีเพียง
นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเท่านั้นที่มีเส้นทางการเดินท่องเที่ยวปรากฏอยู่ รวมถึงบริเวณทางด้านทิศ
ตะวันออกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) ที่สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ศึกษาบ่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) ก็
มีเพียงเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกปรากฏอยู่ แต่ไม่พบเจอเส้นทางการ
เดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกอยู่เลย รวมถึงเส้นทางการเดินท่องเที่ยวเส้นอื่นๆของ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกก็ยังคงมีความเจือจางมากกว่า แสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยวด้วยวิธีการ
เดินไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกมากนัก เส้นการเดินทางจึงมีความเบาบางและ
ไม่กระจายทั่วทั้งพื้นที่เหมือนนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก
สถานที่ที่ได้ รับความสนใจ ในประเด็นด้านแหล่ง ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจะมี
ความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวในทุกๆประเภท ทุกๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ได้แก่ วัดบวรและวัดชนะสงคราม รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวประเภทร้านค้า ร้านขาย ตามริมถนนเส้น
สาคัญต่างๆ อย่าง ถนนข้าวสาร ถนนจักรพงษ์ ซอยรามบุตรี เป็นต้น ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวชาว
ตะวันออก ให้ความสนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวประเภทร้านค้าร้านขายมากกว่า โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่
บริเวณริมถนนข้าวสารและถนนจักรพงษ์ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลับไม่ได้รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก ในประเด็นพื้นที่นันทนาการ ต่างได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้ง
สองประเภท โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่นิยมไปถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ และนั่งพักเพื่อรับชม
บรรยากาศริมแม่น้ายามเย็น
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แผนที่ 5 - 21 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อน
ในพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.2.6 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนในพื้นที่ย่อยที่ 2
(บางลาพู)
จากตัวอย่างทั้ง หมดที่สามารถเก็บได้ 326 ตัวอย่ าง และได้ ตัวอย่างที่เ ป็นนักท่ องเที่ย ว
ประเภทกลุ่มเพื่อน 51 ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 6.18 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่ง
ระยะ (Short trip) และมี ร ะยะทางเฉลี่ ย อยู่ ที่ 296.08 เมตรต่ อ การเดิ นทาง ข้ อ มู ล ทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มี การผสมกันของทั้งเพศชายและเพศ
หญิง (54.90%) โดยรองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มเพื่อนชาย (29.41%)
และนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มเพื่อนหญิงมีสัดส่วนน้อยที่สุด (15.69%) ในประเด็น
ของช่วงอายุ ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของวัยผู้ใหญ่ (58.82%) รองลงมาเป็นกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น (37.25%)
และสุดท้ายเป็นกลุ่มเพื่อนวัยชรา (3.92%) โดยส่วนมากจะเป็นชาวตะวันตก (82.35%) รองลงมาเป็น
กลุ่มเพื่อนชาวเอเชียตะวันออก (13.73%) โดยมีกลุ่มเพื่อนชาวเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
เพียงเล็กน้อย (1.96%) และไม่พบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวประเภทเพื่อนชาวแอฟริกาในพื้นที่
ย่อยที่ 2 (บางลาพู)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่ม
เพื่อนในพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยม
ในการเดินท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนกลางของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ถนนข้าวสาร ถนนจักรพงษ์ และ
ซอยรามบุตรี เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายรอง ได้แก่ ถนนพระอาทิตย์ ถนนราชดาเนิน หรือเป็น
กลุ่มถนนรอบนอกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) โดยรวมรูปแบบเส้นทางการเดิน มีการกระจุก
อยู่บริเวณตอนกลางไปยังพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก ความนิยมสามารถใช้ถนนข้าวสารเป็นศูนย์กลาง
และมีการการกระจายรัศมีความนิยมลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่ง ทางด้านทิศตะวันออก ไม่มีการเลือก
เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเดินท่องเที่ยวเลย
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนในพื้นที่ศึกษาย่อย
ที่ 2 (บางลาพู) ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าร้านขายบริเวณริมถนนข้าวสารเป็นหลัก รองลงมาเป็นร้านค้าริม
ถนนจักรพงษ์และซอยรามบุตรี โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่าง
บางส่วนได้ให้ความสนใจกับหอศิลป์เจ้าฟ้า แต่ในทางกลับกันกลับไม่สนใจพื้นที่นันทนาการริมแม่น้า
เจ้าพระยาอย่างสวนสันติชัยปราการเลย
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อน
ภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) ส่วนใหญ่เป็นแวะร้านค้าร้านขายประเภทร้านอาหาร ของกิน
ขนม รองลงมาเป็น ร้านขายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย มีการหยุดเพื่อทาการแวะพัก หยุดพูดคุยปรึกษา
กัน เองภายในกลุ่ ม รวมถึ ง การสอบถามทางและการดู แ ผนที่ ก็ เ ป็ นสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้น บ่ อ ยๆในการเดิ น
ท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อน
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แผนที่ 5 - 22 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รัก
ในพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.2.7 เส้ น ทางการเดิ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ป ระเภทคู่ รั ก ในพื้ น ที่ ย่ อ ยที่ 2
(บางลาพู)
จากตัวอย่างทั้ง หมดที่สามารถเก็บได้ 326 ตัวอย่ าง และได้ ตัวอย่างที่เ ป็นนักท่ องเที่ย ว
ประเภทกลุ่มคู่รัก 116 ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 5.33 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่ง
ระยะ (Short trip) และมี ร ะยะทางเฉลี่ ย อยู่ ที่ 250.00 เมตรต่ อ การเดิ นทาง ข้ อ มู ล ทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นการผสมกันของทั้งเพศชายและเพศหญิง
ซึ่งในงานวิจัยจะไม่คานึงถึงคู่รักระหว่างเพศชายเดียวกันหรือคู่รักระหว่างเพศหญิงด้วยกัน เนื่องจาก
ข้อจากัดในวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ ในประเด็นของช่วงอายุ ส่วนใหญ่จะเป็นคู่รั กในวัย
ผู้ใหญ่ (73.28%)รองลงมาเป็นช่วงอายุวัยรุ่น (16.38%) และสุดท้ายเป็นช่วงวัยชรา (10.34%) โดย
นักท่องเที่ยวประเภทคู่รักที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก (84.48%) รองลงมาเป็น
ชาวเอเชียตะวันออก (12.93%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่ม
คู่รักในพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยม
ในการเดินท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนกลางของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ถนนข้าวสาร ถนนจักรพงษ์ ถนน
พระอาทิตย์ และซอยรามบุตรี สถานที่ซึ่งรวมร้านค้าร้านขายขนาดเล็ก รวมถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ
เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายรอง ได้แก่ ถนนราชดาเนิน ถนนตะนาว ถนนเจ้าฟ้า โดยภาพรวม กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มคู่รัก มีรูปแบบเส้น ทางการเดินกระจายไปทั่วทั้ง
พื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีร้านค้า ร้านอาหาร
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มคู่รักในพื้นที่ศึกษาย่อยที่
2 (บางลาพู) ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าร้านขายบริเวณริมถนนข้าวสารและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ได้แก่ วัดชนะสงคราม รองลงมาเป็นร้านค้าร้านขายบริเวณถนนจักรพงษ์ ถนนพระอาทิตย์ และซอย
รามบุตรี รวมถึงพิพิธภัณฑ์บางลาพู และวัดบวรซึ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
เช่ นเดีย วกั น ในขณะเดีย วกั นพื้ นที่ นัน ทนาการอย่ างสวนสั นติ ชัย ปราการก็ไ ด้รั บความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รักที่เป็นกลุ่มตัวอย่างบางส่วนเช่นกัน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มคู่รัก
ภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) ส่วนใหญ่เป็นการเลือกซื้อและแวะชมสินค้าประเภทเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย มากที่สุด รองลงมาเป็นร้านค้าร้านขายจาพวกอาหารและเครื่องดื่ม มีบางส่วนใช้
วิธีการสอบถามเส้นทางและข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านพ่อค้าแม่ค้าหลังจากทาการซื้อสินค้า มีการใช้
แผนที่ในการนาทางการเดินท่องเที่ยว และบางกลุ่มมีการแวะกดเงินเมื่อเดินผ่านจุดที่มีตู้ ATM การ
เดินทางสัญจรทางน้าท่านท่าเรือพระอาทิตย์ไม่ได้รับนิยมจากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวต่างชาติ
ประเภทกลุ่มคู่รัก
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แผนที่ 5 - 23 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียว
ในพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.2.8 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียวในพื้นที่ย่อยที่
2 (บางลาพู)
จากตัวอย่างทั้ง หมดที่สามารถเก็บได้ 326 ตัวอย่ าง และได้ ตัวอย่างที่เ ป็นนักท่ องเที่ย ว
ประเภทเดินทางคนเดียว 79 ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 4.35 นาทีต่อการเดินทางใน
หนึ่งระยะ (Short trip) และมีระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 221.01 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศ (65.82%) ส่วนเพศหญิงมีสัดส่วนที่น้อยกว่า
(34.18%) และในประเด็นด้านช่วงอายุ ส่วนใหญ่ ตัวอย่างจะอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ (54.43%) รองลงมา
เป็ น ช่ ว งวั ย รุ่ น (37.97%) และสุ ด ท้ า ยตั ว อย่ า งวั ย ชรา (7.59%) โดยตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
ชาวตะวันตก (79.75%) รองลงมาเป็นชาวเอเชียตะวันออก (11.39%) โดยมีชาวเอเชียตะวันตกเฉียง
ใต้ (3.80%) และสุดท้ายเป็นชาวแอฟริกาและเอเชียใต้ (2.53%)
จากแผนที่แ สดงผลการเก็บข้อมูล เส้นทางการเดินของนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติประเภท
เดินทางคนเดียวในพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับ
ความนิยมในการเดินท่องเที่ยว ได้แก่ ถนนข้าวสาร ถนนตะนาว และถนนจักรพงษ์บางส่วน ส่วน
เส้นทางการเดินท่องเที่ยวรอง ได้แก่ ถนนราชดาเนิน ถนนเจ้าฟ้า ซอยรามบุตรี จุดที่น่าสนใจคือ การ
พบตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียวในปริมาณที่น้อยมากบริเวณถนน
พระอาทิตย์ และเส้นทางเชื่อมระหว่างเส้นทางการเดินท่องเที่ยวหลักเส้นต่างๆ ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
ความกังวลด้านความปลอดภัย
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียวในพื้นที่
ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย วัดชนะสงคราม
หอศิลป์เจ้าฟ้า และที่ได้รับความสนใจมากที่สุดอย่างเห็นได้ชัด คือ วัดบวร รองลงมาเป็นร้านค้าร้าน
ขายริมถนนข้าวสาร ถนนจักรพงษ์ และซอยรามบุตรี ตามลาดับ และในขณะเดียวกันสวนสันติชัย
ปราการ พื้นที่นันทนาการแห่งเดียวของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) ก็ได้รับความสนใจเช่นเดียวกัน
ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณไม่มากก็ตาม
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคน
เดียวภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) ส่วนใหญ่เป็นการแวะดูและแวะซื้อสินค้าประเภทเครื่อ ง
แต่งกาย เสื้อผ้า แว่นตา มากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มของสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดย
กิจกรรมที่เกิดอื่นๆ ไม่มีการพบเจอจากกลุ่ม ตัวอย่างยกเว้นสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนในการเดินทาง
สัญจรทางน้าก็ไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 5 - 6 การเปรียบเทียบรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประเภทนักท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู)
กลุ่มเพื่อน (51)
คู่รัก (116)
เดินทางคนเดียว
(79)
รายละเอียด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
เวลา (นาที)
 เวลาที่ใช้เดินน้อยที่สุด
1
1
1
31
17
16
 เวลาที่ใช้เดินมากที่สุด
6.18
5.33
4.35
 เวลาที่ใช้เดินเฉลี่ย
ระยะทาง (เมตร)
 ระยะทางที่สั้นที่สุด
70
40
50
1,400
940
1,120
 ระยะทางที่ยาวที่สุด
296
250
221
 ระยะทางเฉลี่ย
เพศ
15
29.41
0
0
52
65.82
 ชาย
8
15.69
0
0
27
34.18
 หญิง
28
54.90
116
100
0
0
 ผสม
ช่วงอายุ
19
37.25
19
16.38
30
37.97
 วัยรุ่น
30
58.82
85
73.28
43
54.43
 วัยผู้ใหญ่
2
3.92
12
10.34
6
7.59
 วัยชรา
เชื้อชาติ
42
84
98
86.73
63
85.14
 ตะวันตก
7
14
15
13.27
9
12.16
 เอเชียตะวันออก
1
2
0
0
2
2.70
 เอเชียใต้
ที่มา : ผู้วิจัย
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จากตารางแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เวลาในการเดิ น เฉลี่ ย ของแต่ ล ะการเดิ น ทาง ( Trip) ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อน กลุ่มคู่รัก และกลุ่มที่เดินทางคนเดียว โดยทั้งเวลาและ
ระยะทางเฉลี่ยในการเดินแต่ละเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนมีปริมาณมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวประเภทคู่รัก และสุดท้ายเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียว ซึ่ง มี
ความสัมพันธ์กับระยะทางเฉลี่ยในการเดินในแต่ละการเดินทาง (Trip) นักท่องเที่ยวประเภทกลุ่ม
เพื่อนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีการผสมกันของทั้งเพศชายและเพศหญิง ส่วนนักท่องเที่ยวประเภทที่
เดินทางคนเดียว ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อาจเป็นผลมาจากความต้องการความ
ปลอดภัยในการเดินท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้ง สามประเภทส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุวัย
ผู้ใหญ่ ส่วนอยู่ในช่วงวัยรุ่นมีปริมาณรองลงมา และสุดท้ายจะอยู่ในช่วงวัยชรา จานวนผู้ร่วมเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีเด็กมากกว่า โดยจะเป็นกลุ่มที่มีช่วง
อายุเท่าๆกัน ในประเด็นเรื่องสัญชาติ นักท่องเที่ยวทั้งสามกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก รองลงมา
เป็ นชาวเอเชี ยตะวั น ออก ที่มี ความน่า สนใจคื อ สามารถพบเจอนัก ท่อ งเที่ย วเชื้ อชาติ อื่น ๆ ได้ ใ น
นักท่องเที่ยวประเภทที่เดินทางคนเดียว ไม่ว่าจะเป็น แอฟริกา เอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เป็น
ต้น
รูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสามกลุ่มภายในพื้นที่ศึกษา
ย่อยที่ 2 (บางลาพู) รูปแบบเส้นทางโดยรวมจะกระจุกตัวอยู่บริเวณส่วนกลางและส่วนทางด้านทิศ
ตะวันตกของพื้นที่ศึกษา อาจเป็นเพราะบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยแหล่งร้านค้าร้าน
ขาย ซึ่งเป็นจุดเด่นของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) อยู่แล้ว อีกทั้งยังมีจุดเปลี่ยนถ่ายการขนส่งทาง
น้ามาสู่ทางบกผ่านท่าเรือพระอาทิตย์ และในขณะเดียวกันบริเวณดังกล่าวยังเป็นศูนย์รวมของที่พานัก
ค้างคืนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวนมาก อาจเป็นสาเหตุทาให้เกิดเส้นทางการเดินท่องเที่ยว
บริเวณดังกล่าวมากกว่าทางด้านบริเวณทิศตะวันตกของพื้นที่ ที่ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถสร้าง
แรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต้องการเข้าไปท่องเที่ยว อาจมีเพียงเส้นทางการเดินท่องเที่ยวเพียงเส้นบางๆ
เท่านั้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกั บพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) ซึ่งในบริเวณ
ใกล้เคียงกับทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว
สาคัญหลายแห่ง เช่น นิทรรศรัตนโกสินทร์ วัดภูเขาทอง หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนินเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา และวัดราชนัดดาราม จึงอาจเป็นไปได้ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พานักอยู่บริเวณพื้นที่
ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) เลือกใช้เส้นทางดัง กล่าวเป็นทางเดินสาหรับการไปท่องเที่ยวยัง สถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญดังกล่าว โดยหากมองในประเด็นความแตกต่างกันของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทั้ง สามประเภท สามารถสัง เกตได้ว่า นัก ท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนจะไม่นิยมเดิ น
ท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษาเลย ซึ่งแตกต่างกับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เหลือทั้ง
สองกลุ่ม อาจเป็นเพราะจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เส้นทางการเดินในบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็น
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รูปแบบการเดินผ่านมากกว่าการเดินท่องเที่ยว เป็นการเดินระยะไกลที่มีจุดหมาย ณ สถานที่อื่นๆที่
ไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณนั้น การที่ไม่พบเส้นทางการเดินของกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อน เนื่องจาก
การเดินทางในระยะไกลและมีจานวนคนผู้ร่วมเดินทางค่อนข้างมาก กลุ่มนักท่องเที่ยวอาจใช้วิธีการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการเดิน เพราะมีความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และความไม่สะดวก
ในการเดินเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ทาให้นักท่องเที่ยวประเภทดังกล่าวอาจเลือกการเดินทางด้วยรถแท็กซี่
หรือรถตุ๊กตุ๊ก มากกว่าการเดินเท้า ส่วนรูปแบบการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวประเภทคู่รัก นิยม
เดินท่องเที่ยวกระจายไปทั่วทั้งพื้นที่ สามารถสังเกตได้ จากมีเส้นทางการเดินท่องเที่ยวเกิดขึ้นบนถนน
เส้นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ศึกษาข้างเคียง รวมถึงตามตรอก ซอก ซอยก็สามารถพบเส้นทางการเดินของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทคู่รัก ในขณะเดียวกัน กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทเดินทางคนเดียวกลับ มี
เส้นทางการเดินท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่บริเวณถนนข้าวสาร และสามารถพบเส้นทางการเดินท่องเที่ยว
ที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ศึกษาค้างเขียงเช่นเดียวกัน
สถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางหลักของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสามกลุ่ม ได้แก่
ร้ า นค้ า ร้ า นขายริ ม ถนนข้ า วสารและซอยรามบุ ต รี ที่ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ร้ า นอา หาร ร้ า นกาแฟ
ร้านอาหารกลางคืน หรือร้านขายสินค้าที่ระลึก เครื่องแต่ง กาย ซึ่ง เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ส่วนความแตกต่างของแต่ละประเภทของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อน
มีจุดหมายปลายทางหลักเพียงอย่างเดียว คือ ร้านค้า ร้านขาย ริมถนนข้าวสาร โดยมีบ้างบางส่วนที่
เดินท่องเที่ยวไปยังหอศิลป์เจ้าฟ้า แต่อยู่ในปริมาณที่น้อยมาก แต่สถานที่ท่องที่ยวอื่นๆกลับไม่เป็นที่
สนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเลย ในทางกลับกันทั้ง นักท่องเที่ยวประเภทคู่รักและประเภทที่
เดินทางคนเดียว กลับให้ความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างวัดบวร และวัดชนะสงคราม
เป็ น จ านวนมาก โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง สองกลุ่ ม มี ส ถานที่ ที่ ใ ห้ ค วามสนใจที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น เพี ย งแต่
นักท่องเที่ยวประเภทคู่รักจะนิยมเดินท่องเที่ยวกระจัดกระจายไปทั่วทั้งพื้นที่ศึกษามากกว่า จึงทาให้
สามารถเข้าถึงร้ านค้า ร้านขายบริเวณริมถนนพระอาทิต ย์ไ ด้ ในขณะที่นั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประเภทเดินทางคนเดียวกลับไม่นิยมเดินท่องเที่ยว ณ จุดดังกล่าว ส่วนในด้านพื้นที่นันทนาการ อย่าง
สวนสัน ติชัยปราการ เป็ นสถานที่ที่ไ ด้รับความสนใจจากนักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติทุ กกลุ่ม ยกเว้ น
นักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อน ซึ่ง แตกต่างกับนักท่องเที่ยวประเภทคู่รักที่ให้ความสนใจกับพื้นที่
นันทนาการริมน้าแห่งนี้เป็นพิเศษ
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5.2.3 ผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์ด้วยวิธีการเดินตาม ในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)

แผนที่ 5 - 24 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
ที่มา : ผู้วิจัย

173
5.2.3.1 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
เวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 6.00 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่ง ระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 279.97 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ตัวอย่างส่วนใหญ่
จะเป็นการเดินผสมระหว่างเพศหญิงและเพศชาย (50.31%) รองลงมาเป็นการเดินคนเดียวหรือเป็น
กลุ่มของเพศชาย (33.54%) และสุดท้ายเป็นการเดินคนเดียวหรือเป็นกลุ่มของเพศหญิง (16.15%) ซึ่ง
ส่วนมากจะมีช่วงอายุอยู่ในวัยผู้ใหญ่ (63.66%) รองลงมาเป็นวัยรุ่น (21.74%) และสุดท้ายเป็นวัยชรา
(10.25%) โดยนิย มเดิน ทางเป็น คู่ ม ากที่ สุด (59.94%) รองลงมาคือ การเดิน ท่ อ งเที่ ยวคนเดี ย ว
(29.19%) และการเดินท่องเที่ยวเป็นกลุ่มแบบไม่มีเด็ก (8.70) สุดท้ายคือการเดินท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม
แบบมีเด็ก (2.17%) ในด้านเชื้อชาติ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก (87.27%) รองลงมาเป็น
ชาวเอเชียตะวันออก (10.56%) และมีชาวเอเชียใต้ (0.31%) เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (1.24%) และ
แอฟริกา (0.62%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ย่อยที่
3 (เสาชิงช้า) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมในการเดินท่องเที่ยว
ได้แก่ บริเวณริมถนนราชดาเนิน ถนนดินสอ และถนนบ ารุง เมือง เนื่ องจากเป็นเส้ นทางเชื่อมต่ อ
ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น เสาชิง ช้า วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัด
สุทัศน์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นต้น จึงส่งผลให้เกิดการเดินท่องเที่ยวในบริเวณถนนดินสอมาเป็น
พิเศษ เช่นเดียวกันกับบริเวณถนนราชดาเนิน (ฝั่งเสาชิงช้า) มีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญหลากหลายที่ จึง
ทาให้สามารถพบเจอกลุ่ม ตัวอย่างที่เป็ นนัก ท่องเที่ ยวชาวต่ างชาติที่ เลือ กใช้ เส้น ทางดัง กล่าวเป็ น
เส้นทางสาหรับการเดินท่องเที่ยว ส่วนบริเวณเส้นทางถนนบารุงเมือง เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อ
กับพื้นที่ย่อยภายนอก ได้แก่ พื้นที่ย่อยที่ 1 (สนามหลวง) ซึ่งเป็นพื้นที่ย่อยที่มีชื่อเสียงและมีปริมาณ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวนมาก เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายรองลงมาเป็นถนนตะนาว ถนน
เฟื่องนคร ถนนอัษฎางค์ และถนนมหาไชย โดยถนนเฟื่องนครเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับพื้นที่
ย่อยรอบนอก ได้แก่ พื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู) และสุดท้ายเป็นถนนและซอยที่ทาการเชื่อมเส้นทางการ
เดินท่องเที่ยวสายหลัก และเส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายรองเข้าด้วยกัน เช่น ถนนแพร่งนรา ถนน
มหรรณพ ถนนบุญศิริ เป็นต้น
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
มากที่สุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วประเภทศิ ล ปวั ฒ นธรรม เช่ น วั ด ราชนั ด ดาราม วั ด สุ ทั ศ น์ เ ทพวรารามราช
วรมหาวิหารหรือวัดสุทัศน์ เสาชิงช้า เป็นต้น รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวประเภทแหล่งรวบรวมความรู้
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม เช่น อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นต้น หรือแม้แต่สถานที่ที่มีชื่อเสียง อย่าง โรงแรมรัตนโกสินทร์ ก็เป็น
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อีกสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มตัวอย่างที่เดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) รวมถึง
พื้นที่นันทนาการบริเวณริมถนนราชดาเนิน ได้แก่ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และ ลานอนุสรณ์
สถาน 14 ตุลา ก็เป็นพื้นที่นันทนาการที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มตัวอย่างจานวนมาก ส่วนร้านค้าขาย
ที่ได้รับความนิยมและความสนใจคือ ร้านสะดวกซื้อ อาจเป็นเพราะความมีระบบ ความง่ายในการซื้อ
บรรยากาศร้านที่น่าเข้า รวมถึงการที่มีเครื่องปรับอากาศคาดว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่สามารถดึง ดูด
ลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้ามาได้ สถานที่ที่ได้รับความสนใจรองลงมา
ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านค้า ที่ตั้งอยู่ตามตึกแถวเก่าภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) รวมถึงโรงแรม
ขนาดเล็กหลายๆแห่ง และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงบางแห่ง เช่น วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมารามราชวรวิหาร เทวสถานโบสถ์พราหมณ์หรือโบสถ์พราหมณ์ ศาลเจ้าพ่อเสือ เป็นต้น ส่วน
ในด้านของพื้นที่นันทนาการ สวนรมณีนาถ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความสนใจอยู่ในระดับกลางๆ
จากกลุ่มตัวอย่าง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษา
ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) ส่วนใหญ่เป็นการแวะหยุดพักเพื่อถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวหรือวิวทิวทัศน์ที่
สนใจ รวมถึงการหยุดแวะพักเพื่อดูแผนที่และดูโทรศัพท์ ไม่ค่อยนิยมใช้วิธีการสอบถามข้อมูลจากคน
ไทย อาจเป็นเพราะภายในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่เป็นหลักแหล่ง ไม่ได้
เป็นร้านริมถนน หรือแผงลอย ซึ่งยากต่อการเข้าถึงเจ้าของร้าน การจับจ่ายใช้สอยด้านการบริโภคส่วน
ใหญ่จะเป็นการซื้อน้าดื่มมากกว่า พบเจอการแวะซื้อสินค้าที่เป็นอาหารหรือขนมได้น้อยมาก
สิ่งที่มีความน่าสนใจคือ จากการดูเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่อ งเที่ยวชาวต่างชาติที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างหลายๆประชากรพบว่า เส้นทางการเดินมักจะมีการเดินวนไปมาในที่ๆเดิม ประกอบ
กับการดูแผนที่หรือโทรศัพท์มือถือพร้อมๆกันไปด้วย ทาให้คาดว่าเกิดการหลงทางภายในพื้นที่ศึกษา
ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) และกลุ่มตัวอย่างจะพยายามนาตนเองกลับไปสู่ถนนราชดาเนินเพื่อตั้งหลักในการ
เดินท่องเที่ยวใหม่อีกรอบ ซึ่งสามารถสัง เกตได้จากเส้นทางการเดินท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) จะเกิดบริเวณทางด้านทิศเหนือของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงเส้นทางที่
เชื่อมต่อกับพื้นที่ศึกษาย่อยอื่นๆ ก็มีความเข้มของเส้นสีมากกว่าเส้นอื่น เปรียบเสมือนพื้นที่ศึกษาย่อย
ที่ 3 (เสาชิงช้า) เป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามา แต่ยังไม่ค่อยมีสถานที่สาหรับใช้ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเหล่านี้ให้หยุดหรือมีจุดหมายปลายทางอยู่ภายในพื้นที่ ดังนั้นในปัจจุ บันพื้นที่
ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) จึงเปรียบเสมือนพื้นที่สาหรับเดินผ่านของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่า
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แผนที่ 5 - 25 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.3.2 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
จากตัวอย่างทั้งหมดที่ สามารถเก็บได้ 322 ตัวอย่าง และได้ ตัวอย่างที่เป็นเพศชาย 108
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 6.35 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 291.85 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของช่วง
อายุ ส่วนมากจะมีช่วงอายุอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ (58.33%) รองลงมาเป็นช่วงวัยรุ่น (26.85%) และวัย
ชรามีสัดส่วนน้อยที่สุด (13.89%) ซึ่งนิยมเดินท่องเที่ยวคนเดียวมากที่สุด (69.44%) รองลงมาเป็นการ
เดินท่องเที่ยวเป็นคู่ (25.00%) และการเดินท่องเที่ยวเป็นกลุ่มมีสัดส่วนน้อยที่สุด (5.56%) และกลุ่ม
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีเด็กผสมอยู่ ในประเด็นด้านเชื้อชาติส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวเพศชาย
ชาวตะวันตก (88.89%) รองลงมาเป็นชาวเอเชีย (11.11%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายใน
พื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมในการ
เดินท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณริมถนนราชดาเนินและถนนดินสอ เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายรอง
ได้แก่ ถนนบารุงเมือง โดยเฉพาะช่วงบริเวณเสาชิงช้า ถนนเฟื่องนคร ถนนตะนาว และถนนแพร่งนรา
โดยเส้นทางการเดินเพื่อการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นบริเวณทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสา
ชิงช้า) เป็นหลัก มีการกระจายของเส้นทางการเดินท่องเที่ยวเข้าตามซอยต่างๆ ถึงแม้จะไม่สามารถ
เห็นชัด เจนว่า เป็นเส้ นใด แต่โดยรวมเส้ นทางการเดิน ท่องเที่ ยวมีค วามปกคลุมทั่ว ทั้ง พื้นที่ บริเวณ
ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) ในขณะเดียวกันด้านทิศใต้ไม่มีเส้นทางการเดิน
ท่องเที่ยวแสดงให้เห็น อาจเป็นเพราะไม่มีสถานที่ที่ เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มีความ
ต้องการไปเที่ยวชม
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสา
ชิง ช้า ) มากที่สุ ดประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ย วเชิง วัฒนธรรม ได้ แก่ วั ดราชนัดดาราม วัด สุทัศ น์
รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวประเภทแหล่งรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ได้แก่ หอ
ศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาและอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ส่วนสถานที่ที่
ได้รับความสนใจรองลงมา ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมที่ตั้ง อยู่อยู่ห่างไกลจากถนนราช
ดาเนิน ได้แก่ วัดราชบพิธ ส่วนร้านค้าขายที่ได้รับความนิยมและความสนใจคือ ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น
สถานที่ที่ได้รับความสนใจรองลงมาในประเด็นด้านร้านค้าร้านขาย ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านค้า ที่ตั้งริม
ถนนราชดาเนิน ในประเด็นพื้นที่นันทนาการที่ไ ด้รับความสนใจจะตั้ง อยู่บริเวณริ มถนนราชดาเนิน
ได้แก่ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และ ลานอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา รองลงมาเป็นสวนรมณีนาถ
ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากถนนราชดาเนิน กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นการ
แวะหยุดพัก เพื่อ ถ่ายภาพสถานที่ ที่สนใจ รวมถึง การหยุดแวะพัก เพื่อ ดูแผนที่ ป้า ยบอกทาง และ
โทรศัพท์ เป็นส่วนมาก
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แผนที่ 5 - 26 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.3.3 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
จากตั วอย่า งทั้งหมดที่สามารถเก็บ ได้ 322 ตัวอย่าง และได้ ตัว อย่างที่เป็น เพศหญิง 52
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 6.07 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 255.58 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของช่วง
อายุ ส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น (48.08%) รองลงมาเป็นวัยผู้ใหญ่ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
(44.23%) และมีวัยชราเพียงเล็กน้อย (3.85%) นิยมเดินทางเป็นคู่มากที่สุด (53.85%) รองลงมาเป็น
การเดิ นท่องเที่ยวคนเดีย ว (36.54%) และสุ ดท้ายคื อการเดินทางเป็น กลุ่มที่ไ ม่มีเด็ กร่วมเดินทาง
(9.62%) ในด้านเชื้อชาติ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก (78.85%) รองลงมาเป็นชาวเอเชีย
(17.31%) และสุดท้ายเป็นชาวแอฟริกา (3.85%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงใน
พื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมในการ
เดินท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณถนนดินสอและริมถนนราชดาเนินบางส่วน (บริเวณสี่แยกคอกวัวและ
บริเ วณหน้า นิท รรศรัต นโกสิ นทร์ ) เส้ นทางการเดิน ท่อ งเที่ยวสายรอง ได้ แก่ ถนนบ ารุ ง เมื องช่ว ง
ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) ถนนตะนาว และถนนอัษฎางค์ โดยเส้นทาง
การเดินเพื่อการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นบริเวณทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) เป็น
หลัก ไม่ค่อยมีการกระจายของเส้นทางการเดินท่องเที่ยวเข้าตามซอยต่างๆ ในขณะเดียวกันทางด้าน
ทิ ศ ใต้ ไ ม่ มี เ ส้ น ทางการเดิ น ท่ อ งเที่ ย วแสดงให้ เ ห็ น อาจเป็ น เพราะไม่ มี ส ถานที่ ที่ เ ป็ น สิ่ ง ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มีความต้องการไปเที่ยวชม
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสา
ชิง ช้า) มากที่สุดประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวประเภทแหล่ง รวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์
ศิลปะ วัฒนธรรม ได้แก่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และที่พานักที่มี
ชื่อเสียงอย่างโรงแรมรัตนโกสินทร์ รองลงมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ วัดราชนัดดา
ราม วัดสุทัศน์ เสาชิงช้า รวมถึงอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ส่วนในด้านของพื้นที่นันทนาการจะ
ได้รับความสนใจเฉพาะพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมถนนราชดาเนิน ได้แก่ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และ
ลานอนุ สรณ์ สถาน 14 ตุ ลา ในประเด็ น ของร้ า นค้ า ไม่ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ยว
ชาวต่างชาติเพศหญิงมากนักมีเพียง ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหารบริเวณตึกแถวเก่าริมถนนดินสอ
กิจ กรรมที่ เกิ ด ขึ้น ระหว่า งการเดิน ท่ องเที่ ย ว ส่ว นใหญ่เ ป็ นการแวะหยุ ด พัก เพื่ อ ถ่า ยภาพสถานที่
ท่องเที่ยวหรือวิวทิวทัศน์ที่สนใจ รวมถึงการหยุดแวะพักเพื่อดูแผนที่ อ่านป้ายบอกข้อมูลการท่องเที่ยว
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ตารางที่ 5 - 7 การเปรียบเทียบรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
เพศชาย (108)
เพศหญิง (52)
รายละเอียด
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
เวลาในการเดินแต่ละการเดินทาง (Trip)
 เวลาที่ใช้เดินน้อยที่สุด
1 นาที
1 นาที
33 นาที
17 นาที
 เวลาที่ใช้เดินมากที่สุด
6.35 นาที
6.07 นาที
 เวลาที่ใช้เดินเฉลี่ย
ระยะทางของแต่ละการเดินทาง (Trip)
 ระยะทางที่สั้นที่สุด
40 ม.
50 ม.
1,000 ม.
850 ม.
 ระยะทางที่ยาวที่สุด
292 ม.
256 ม.
 ระยะทางเฉลี่ย
ช่วงอายุ
29
27.10
25
50
 วัยรุ่น
63
58.88
23
46
 วัยผู้ใหญ่
15
14.02
2
4
 วัยชรา
จานวนผู้ร่วมเดินทาง
75
69.44
19
36.54
 เดินทางคนเดียว
27
25.00
28
53.85
 คู่
6
5.56
5
9.62
 กลุ่ม (ไม่มีเด็ก)
เชื้อชาติ
96
90.57
41
82.00
 ตะวันตก
10
9.43
9
18.00
 เอเชียตะวันออก
0
0.00
0
0.00
 เอเชียใต้
ที่มา : ผู้วิจัย
เวลาในการเดินเฉลี่ยของแต่ละการเดินทาง (Trip) ของเพศชายมีระยะเวลาในการเดินนาน
กว่าเพศหญิง อาจเป็นเพราะในแต่ละการเดินทางเพศชายมีระยะทางเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิง รวมถึง
ภายในพื้ นที่ศึ กษานักท่ องเที่ยวเพศชายนิยมถ่ายภาพวิวทิ วทัศ น์ตามอาคารเก่า ไปตลอดการเดิ น
ท่องเที่ย ว จึงส่ งผลให้ ต้อ งใช้ เวลาในการเดิน นานกว่ า ในเพศชายจะอยู่ใ นช่ว งวั ยผู้ใ หญ่ มากที่สุ ด
รองลงมาเป็นวัยรุ่นและวัยชราตามลาดับ แต่ในขณะเดียวกันในเพศหญิง จะอยู่ในช่วงวัยรุ่ นและวัย
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ผู้ใหญ่ในอัตราส่วนที่เท่าๆกัน โดยมีอัตราส่วนวัยรุ่นอยู่มากกว่าเพียงเล็กน้อย ผู้หญิง นิยมเดินเป็นคู่
มากกว่าเดี่ยว เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งแตกต่างกับเพศชายที่เดินคนเดียวมากที่สุด รองลงมาเป็น
คู่ และเป็นกลุ่มที่ไม่มีเด็กตามลาดับอาจเป็นเพราะปัจจัยทางด้านการต้องการความปลอดภัยที่เพศ
หญิงมีความต้องการมากกว่าเพศชาย โดยรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายและเพศหญิง
ในด้านรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นเพศ
ชายจะมีการกระจายตัวของเส้นทางการเดินท่องเที่ยวมากกว่าเพศหญิง ถึงแม้ว่าจะไม่กระจายทั่วทั้ง
พื้นที่ (ส่วนใหญ่จะมีการกระจายอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) และ
อีกประเด็นที่มีความน่าสนใจในความแตกต่างของการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งสองประเภท
ได้แก่ การเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ย วเพศชายมีการเดินเข้าตามซอย และถนนเชื่อมต่อที่มีขนาด
เล็กลง หรือตามซอยภายในพื้น ที่ชุ ม ชน อย่า ง ชุ มชนสามแพร่ ง สามารถพบเจอเส้ นทางการเดิ น
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศชายได้มากกว่าเพศหญิง ซึ่งเน้นการเดินบริเวณถนนสายหลักมากกว่า
และการเดินของนักท่องเที่ยวเพศหญิง จะเป็นการเดินเพื่อมุ่ง ไปสู่จุดหมาย สามารถสัง เกตได้จาก
รู ป แบบเส้ น ทางการเดิ น ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ก ารขาดช่ ว ง และจุ ด ปลายมั ก จะหยุ ด ตามบริ เ วณสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสาคัญ ซึ่งแตกต่างจากเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศ
ชายที่สามารถสร้างเส้นทางการเดินที่เป็นรอบวงกลม เส้นทางการเดินท่องเที่ยวมีการเชื่อมต่อกันเป็น
เครือข่าย เสมือนการเดินเพื่อชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางไปเรื่อยๆ ส่วนลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน
ของประเภทนักท่องเที่ยวทั้งสองประเภทคือ การเลือกเส้นทางการเดินเฉพาะทางด้านทิศเหนือของ
พื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 เท่านั้น อาจเป็นเพราะบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่เชื่อมต่อจากพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 ซึ่ง
มีสถานที่ท่ องเที่ ยวที่เ ป็น ที่สนใจของนัก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติ ซึ่ ง สามารถสั ง เกตได้ จากการเดิ น
เชื่อมต่อของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวนมากไปยังพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 บริเวณสี่แยกคอกวัว
จุ ด หมายปลายทางการเดิ น ทางค่ อ นข้ า งที่ จ ะมี ค วามแตกต่ า งกั น เป็ น ผลมาจากการที่
นักท่องเที่ยวเพศหญิงเลือกที่จะไม่เดินท่องเที่ยวภายในซอยขนาดเล็ก รวมถึงไม่มีการเดินท่องเที่ยวเชิง
ชื่นชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางไปเรื่อยๆ ทาให้สามารถเข้าถึง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่ อเสียง หรือเป็น
สถานที่ที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลเป็นหลัก แต่ในทางกลับกัน นักท่องเที่ยวเพศชายซึ่งเลือกที่จะเดินเข้าไป
ตาม ตรอก ซอก ซอย ต่างๆจึงมีโอกาสที่ได้เข้าถึง สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร
ที่น่าสนใจมากกว่า โดยเฉพาะร้านค้าร้านขายบริเวณชุมชนสามแพร่ง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงและเพศชายนั้น มี
ความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ การแวะถ่ายภาพ การหยุดแวะดูสินค้าริมทาง และการหยุดปรึกษา พูดคุย
แต่ความแตกต่างของนักท่องเที่ยวทั้งสองประเภทได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง หรือการ
แวะเพื่อสอบถามข้อมูลจากร้านค้าร้านขาย พฤติกรรมดังกล่าวจะพบในกลุ่มนักท่องเที่ยวเพศชาย
เท่านั้น โดยในกลุ่มนักท่องเที่ยวเพศหญิงจะอาศัยการดูข้อมูลผ่านหนังสือ ป้าย หรือโทรศัพท์มากกว่า
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แผนที่ 5 - 27 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.3.4 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
จากตัวอย่างทั้งหมดที่สามารถเก็บได้ 322 ตัวอย่าง และได้ตัวอย่างที่เป็นชาวตะวันตก 266
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 6.11 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 288.72 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ
ส่วนใหญ่ตัวอย่างจะเป็นกลุ่มที่มีการผสมกันของทั้งสองเพศ (51.52%) และมีตัวอย่างที่เป็นเพศชาย
รองลงมา (34.16%) และเป็นเพศหญิงน้อยที่สุด (14.59%) ในประเด็นด้านช่วงอายุ ส่วนใหญ่จะอยู่
ในช่วงอายุวัยผู้ใหญ่ (65.48%) รองลงมาเป็นช่วงวัยรุ่น (19.22%) ส่วนวัยชรามีสัดส่วนเป็นลาดับ
สุดท้าย (11.74%) ในประเด็นด้านจานวนผู้ร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่ชาวตะวั นตกจะนิยมเดินท่องเที่ยว
กันเป็นคู่ (60.50%) รองลงมาเป็นการเดินท่องเที่ยวคนเดียว (29.89%) ส่วนการเดินท่องเที่ยวเป็น
กลุ่ม (7.83%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ย่อยที่
3 (เสาชิงช้า) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมในการเดินท่องเที่ยว
ได้แก่ บริเวณริมถนนราชดาเนิน ถนนดินสอ และถนนบารุงเมือง เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายรอง
ได้แก่ ถนนตะนาว ถนนอัษฎางค์ ถนนมหาไชย และถนนแพร่ง นรา โดยเส้นทางการเดินเพื่อการ
ท่องเที่ยวเกิดขึ้นทั่วทั้งบริเวณของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) และมีการกระจายของเส้นทางการ
เดินเพื่อการท่องเที่ยวเข้าตามซอยต่างๆทั่วทั้งพื้นที่
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
มากที่สุดประกอบด้ว ย สถานที่ท่องเที่ย วประเภทแหล่ง รวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ
วัฒนธรรม ได้แก่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม ประกอบด้วย วัดราชนั ดดาราม วัดสุทัศ น์ เสาชิ ง ช้า และ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รองลงมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรม ได้แก่ วัดเทพธิดาราม วัดราช
บพิธ และโบสถ์พราหมณ์ ในประเด็นของร้านค้า ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารบริเวณตึกแถวเก่าริมถนนดินสอและบริเวณชุมชนสามแพร่ง
รวมถึงที่พานักที่มีชื่อเสียงอย่างโรงแรมรัตนโกสินทร์ และโรงแรมเล็กๆที่กระจายอยู่ตามตรอก ซอก
ซอย ต่างๆ ส่วนในด้านของพื้นที่นันทนาการจะได้รับความสนใจเฉพาะพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมถนนราชดาเนิน
ได้แก่ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และ ลานอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา รองลงมาเป็นสวนรมณีนาถ
หรือแม้กระทั่งสวนหย่อมเล็กๆข้างๆวัดสุทัศ น์ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยว ส่วนใหญ่
เป็นการหยุดแวะพักเพื่อดูแผนที่และดูโทรศัพท์หรือแวะถ่ายภาพ บางกลุ่มใช้วิธีการสอบถามข้อมูล
จากคนไทยแต่มีจานวนไม่มาก บางกลุ่มมีการหยุดแวะเพื่อดูสินค้าหรือซื้อน้าดื่มแต่ก็มีปริมาณไม่มาก
เช่นเดียวกัน
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แผนที่ 5 - 28 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกในพืน้ ที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.3.5 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
จากตัวอย่างทั้งหมดที่สามารถเก็บได้ 322 ตัวอย่าง และได้ตัวอย่างที่เป็นชาวตะวันออก 34
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 5.47 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 218.24 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ
ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวตะวั นออกที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่างจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการผสมกันระหว่าง
เพศชายและเพศหญิง (44.12%) รองลงมาเป็นเพศชาย (29.41%) และสุดท้ายตัวอย่างชาวตะวันออก
ที่เป็นเพศหญิงซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (26.47%) ในประเด็นของช่วงอายุ ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของ
วัยผู้ใหญ่ (47.06%) รองลงมาเป็นวัยรุ่น (41.18%) โดยไม่พบตัวอย่างชาวตะวันออกที่อยู่ในช่วงวัย
ชรา และในประเด็นเรื่องจานวนผู้ร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่จะนิยมเดินท่องเที่ยวกันเป็นคู่ ( 52.94%)
รองลงมาเป็นการเดินท่องเที่ยวคนเดียว (23.53%) โดยการเดินทางเป็นกลุ่ม (มีเด็ก) ไม่ไ ด้รับความ
นิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันออก (17.65%) ส่วนการเดินทางเป็นกลุ่ม (ไม่มีเด็ก) มีสัดส่วน
น้อยที่สุด (5.88%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกในพื้นที่ย่อย
ที่ 3 (เสาชิงช้า) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ไ ด้รับความนิยมในการเดิน
ท่องเที่ยว ได้แก่ ริมถนนราชดาเนินและถนนบารุงเมืองบางส่วน เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายรอง
ได้แก่ ถนนเฟื่องนคร ถนนตะนาว โดยเส้นทางการเดินเพื่อการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นค่อนข้างเบาบางทั้ง
พื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบเส้นทางการเดินที่เกาะติดกับถนนใหญ่ ไม่นิยมเข้าตามตรอก ซอก ซอย
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
มากที่สุดประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย เสาชิงช้า วัดเทพธิดาราม และ
โบสถ์พราหมณ์ ในประเด็นของร้านค้า ไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกมีเพียง
ร้า นค้ า บริ เ วณริ ม ถนนราชด าเนิ น และร้ า นค้ า จ าพวกร้ า นสะดวกซื้ อ และที่ พานั ก อย่ า งโรงแรม
รัตนโกสินทร์และโรงแรมเล็กๆที่กระจายอยู่ตามตรอก ซอก ซอยส่วนในด้านของพื้นที่นันทนาการจะ
ได้รับความสนใจเฉพาะ ลานอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา และสวนรมณีนาถ แต่ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าที่ควร
ไม่ค่อยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกในพื้นที่
ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) มีเพียงการแวะถ่ายภาพตามสถานที่ที่น่าสนใจและการหยุดพักเพื่อดูแผนที่
เท่านั้น
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ตารางที่ 5 - 8 การเปรียบเทียบรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเชื้อชาติ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
ชาวตะวันตก (266)
ชาวตะวันออก (34)
รายละเอียด
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
เวลาในการเดินแต่ละการเดินทาง (Trip)
 เวลาที่ใช้เดินน้อยที่สุด
 เวลาที่ใช้เดินมากที่สุด
 เวลาที่ใช้เดินเฉลี่ย
ระยะทางของแต่ละการเดินทาง (Trip)
 ระยะทางที่สั้นที่สุด
 ระยะทางที่ยาวที่สุด
 ระยะทางเฉลี่ย
เพศ
 ชาย
 หญิง
 ผสม
ช่วงอายุ
 วัยรุ่น
 วัยผู้ใหญ่
 วัยชรา
 ผสม
จานวนผู้ร่วมเดินทาง
 เดินทางคนเดียว
 คู่
 กลุ่ม (ไม่มีเด็ก)

1 นาที
24 นาที
6.11 นาที
40 ม.
1,150 ม.
289 ม.

-

-

1 นาที
33 นาที
5.47 นาที
50 ม.
700 ม.
218 ม.

-

-

96
41
144

34.16
14.59
51.25

10
9
15

29.41
26.47
44.12

54
184
33
10

19.22
65.48
11.74
3.56

14
16
0
4

41.18
47.06
0.00
11.76

84
170
22

30.43
61.59
7.97

8
18
6

25.00
56.25
18.75

ที่มา : ผู้วิจัย
จากตารางแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เวลาในการเดิ น เฉลี่ ย ของแต่ ล ะการเดิ น ทาง ( Trip) ของ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่เดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) จะใช้เวลาต่อเที่ยว
มากกว่านักท่องเที่ยวชาวตะวันออก อาจเป็นผลมาจาก นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกจากนิยมการ
เดินทางด้วยวิธีการอื่นๆมากกว่าการเดิน ดังนั้นเส้นทางการเดินที่ปรากฏขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการเดิน
เพราะความจาเป็น เช่น การเดินเพื่อการรถแท็กซี่ การเดิ นเพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้กัน จะเห็นได้ว่าทั้งเวลาและระยะทางในการเดินจะต่ากว่านักท่องเที่ยวชาวตะวันตกอย่างมาก
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ในด้านรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบเส้นทางที่มีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน กล่า วคือ รูปแบบเส้นทางการเดินท่อ งเที่ ยวของนั กท่อ งเที่ย วชาวตะวันตกจะมีการ
กระจายไปทั่วทั้งพื้นที่ ทั้งบริเวณถนนหลัก ตรอก ซอก ซอย รวมถึงเส้นทางการเดินที่เชื่อมต่อไปยัง
พื้นที่ข้างเคียง ทุกทิศทุกทาง โดยรูปแบบเส้นทางการเดินจะกระจุกตัวอยู่บริเวณถนนดินสอ ถนนราช
ดาเนิน ถนนตะนาว เป็นต้น รูปแบบเส้นทางการเดินที่การเชื่อมต่อกันเป็นร่างแห โดยมีเพียงบริเวณ
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ศึกษาที่ 3 (เสาชิงช้า) เท่านั้นที่นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกไม่
นิยมเดินท่องเที่ยว อาจเป็นเพราะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสนใจอีก อีกทั้งยังไม่ได้เป็นสถานที่ที่
เป็นทางผ่านไปยังสถานที่อื่นๆ ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกมีเส้นทางการเดินท่องเที่ยว
กระจายครอบคลุมน้อยกว่านักท่องเที่ยวชาวตะวันตก การเดินท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกมี
เพียงทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) และพื้นที่ศึกษาย่อย
ที่ 2 (บางลาพู) ตามลาดับ ส่วนใหญ่เส้นทางการเดินจะอยู่บริเวณถนนราชดาเนินและถนนบารุงเมือง
ลักษณะเส้นทางการเดินท่องเที่ยวไม่มีการเชื่อมต่อ รูปแบบเส้นขาดช่วง อาจเกิดจากพฤติกรรมการ
เดินในระยะสั้นๆ มีพฤติกรรมการเดินเข้าตามตรอก ซอก ซอย บางส่วน แต่ส่วนมากจะเข้าไปไม่ลึก
และย้อนกลับออกมาทางเดิมมากกว่า โดยหากพิจารณาจากรูปแบบพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันออก จะเป็นการเดินผ่านพื้นที่มากกว่าการเดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่
สถานที่ที่ได้รับความสนใจ ในประเด็นด้านแหล่ง ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจะมี
ความสนใจสถานที่ ท่อ งเที่ย วในทุ ก ๆประเภท ทุ ก ๆรู ป แบบ ประกอบด้ว ย สถานที่ ท่อ งเที่ย วเชิ ง
วัฒนธรรม อย่างวัดสุทัศน์ วัดเทพธิ ดาราม หรือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้แก่ นิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ รวมถึงเส้นทางการเดินท่องเที่ยวมีการเลือกเดินในพื้นที่ชุมชน ส่งผลให้สามารถเข้าถึง
สถานที่อื่นๆ ซึ่งอาจไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แต่เป็นสถานที่ที่น่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ เช่น สถาปัตยกรรมภายในพื้นที่ชุมชนสามแพร่ง หรือตลอดเส้นทางถนนตะนาวและถนน
เฟื่องนคร หรือร้านอาหาร ขนมไทย เล็ กๆ ที่มีขายในพื้นที่ชุมชนสามแพร่ง ซึ่ง สถานที่ดัง กล่าวอาจ
ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ และไม่มีข้อมูลตามแผนที่นาเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกซึ่ง
เลือกที่จะไม่เดินเข้าตาม ตรอก ซอย ที่มีความลึก จะเข้าไปเพียงต้นซอยเท่านั้น จึงไม่สามารถเข้าถึง
สินค้า บรรยากาศ และบริการที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ส่วนใหญ่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
ชาวตะวันออกจะเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลัก และโดยรวมพื้ นที่ศึกษาย่อยที่ 3 อาจไม่ได้
รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกมากนัก เป็นพื้นที่สาหรับการเดินผ่านมากกว่า
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยนักท่องเที่ยว
ชาวตะวันตกจะมีการ หยุดพูดคุยปรึกษากัน แวะดูสินค้าริมทาง แต่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่
แต่ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลับไม่มีการพบกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน
ท่องเที่ยวเลย อาจเพราะเป็นการเดินทางในระยะสั้นๆ และมุ่งไปสู่จุดหมายเป็นหลัก
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แผนที่ 5 - 29 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อน
ในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.3.6 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนในพื้นที่ย่อยที่ 3
(เสาชิงช้า)
จากตัวอย่างทั้ง หมดที่สามารถเก็บได้ 322 ตัวอย่ าง และได้ ตัวอย่างที่เ ป็นนักท่ องเที่ย ว
ประเภทกลุ่มเพื่อน 23 ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 6.35 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่ง
ระยะ (Short trip) และมี ร ะยะทางเฉลี่ ย อยู่ ที่ 320.00 เมตรต่ อ การเดิ นทาง ข้ อ มู ล ทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีการผสมกันของทั้งเพศชายและเพศ
หญิง (56.52%) รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มเพื่อนชาย (26.41%) และ
นักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มเพื่อนหญิงมีสัดส่วนน้อยที่สุด (17.39%) ในประเด็นของช่วง
อายุ ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของวัยผู้ใหญ่ (60.87%) รองลงมาเป็นกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น (39.13%) แต่ไม่พบ
ตัวอย่างกลุ่ม เพื่อ นวัย ชราในพื้ นที่ย่ อยที่ 3 (เสาชิ ง ช้า ) ในประเด็ นด้า นเชื้ อชาติส่ว นมากจะเป็ น
ชาวตะวันตก (82.61%) รองลงมาเป็นกลุ่มเพื่อนชาวเอเชียตะวันออก (17.39%) และไม่พบกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวประเภทเพื่อนชาวแอฟริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่ม
เพื่อนในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยม
ในการเดินท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณถนนดินสอและริมถนนราชดาเนิน เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสาย
รอง ได้แก่ ถนนบารุงเมืองช่วงทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้าถนนอัษฎางค์
และถนนมหาไชยบางส่วน ไม่ค่อยมีการกระจายของเส้นทางการเดินเพื่อการท่องเที่ยวเข้าตามตรอก
ซอก ซอยต่างๆ เส้นทางการเดินกระจุกตัวอยู่บริเวณเส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักเท่านั้น
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนในพื้นที่ศึกษาย่อย
ที่ 3 (เสาชิงช้า) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ วัดสุทัศน์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และโบสถ์
พราหมณ์ ในประเด็นของร้านค้า ไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่ม
เพื่อนมากนัก มีการหยุดเพียงเฉพาะพื้นที่เชื่อมต่อ เช่น บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ และ บริเวณ
หน้าธนาคารออมสิน เพื่อเป็นพื้นที่สาหรับการตัดสินใจและปรึกษาถึงทิศทางที่ต้องการเดินท่องเที่ยว
ต่อไป และส่วนใหญ่จะเลือกที่จะข้ามถนนไปทางด้านทิศเหนือของถนนราชดาเนินส่วนในด้านของ
พื้นที่นันทนาการจะได้รับความสนใจเฉพาะพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมถนนราชดาเนิน ได้แก่ ลานพลับพลามหา
เจษฎาบดินทร์ เท่านั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นการแวะหยุดพักเพื่อ
ดูแผนที่ และถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ย วหรือวิวทิวทัศน์ที่ส นใจ รวมถึง การหยุดแวะพักเพื่อพูดคุ ย
ปรึกษากันเองภายในกลุ่ม
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แผนที่ 5 - 30 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รัก
ในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.3.7 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รักในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสา
ชิงช้า)
จากตัวอย่างทั้ง หมดที่สามารถเก็บได้ 322 ตัวอย่ าง และได้ ตัวอย่างที่เ ป็นนักท่ องเที่ย ว
ประเภทกลุ่มคู่รัก 138 ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 6.35 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่ง
ระยะ (Short trip) และมี ร ะยะทางเฉลี่ ย อยู่ ที่ 283.33 เมตรต่ อ การเดิ นทาง ข้ อ มู ล ทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ กลุ่ม ตัวอย่างต้องเป็นการผสมกันของทั้งเพศชายและเพศหญิง
ในประเด็นของช่วงอายุ ส่วนใหญ่จะเป็นคู่รักในวัยผู้ใหญ่ (79.71%) รองลงมาเป็นช่วงอายุวัยชรา
(11.59%) โดยนักท่องเที่ยวประเภทคู่รักที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก (90.58%)
รองลงมาเป็นชาวเอเชียตะวันออก (7.25%) ตามมาด้วยชาวเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (2.59%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รัก
ในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมใน
การเดินท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณริมถนนราชดาเนิน ถนนดินสอ และถนนบารุงเมือง และเส้นทางการ
เดินท่องเที่ยวสายรอง ได้แก่ ถนนตะนาว ถนนเฟื่องนคร ถนนอัษฎางค์ ถนนมหาไชย และถนนตีทอง
โดยรูปแบบเส้นทางการเดินเพื่อการท่องเที่ยวเกิดขึ้นทั่วทั้งบริเวณของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
และมีการกระจายของเส้นทางการเดินเพื่อการท่องเที่ยวเข้าตามซอยต่างๆทั่วทั้งพื้นที่
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รักในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3
(เสาชิงช้า) มากที่สุดประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวประเภทแหล่งรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์
ศิลปะ วัฒนธรรม ได้แก่ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย
เสาชิงช้า วัดราชนัดดาราม วัดสุทัศน์ และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รองลงมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเช่นเดียวกัน ได้แก่ วัดเทพ วัดราชบพิธ โบสถ์พราหมณ์ และศาลเจ้าพ่อเสือ เป็นต้นใน
ประเด็นของร้านค้า ไม่เป็นที่นิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประเภทคู่รักมีเพียงร้านค้า ร้าน
ขายบริเวณริมถนนดินสอและที่พานักที่มีชื่อเสียงอย่างโรงแรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่สาหรับการ
หยุดเพื่อตัดสินใจและปรึกษาทิศทางในการเดินท่องเที่ยวต่อไป ส่วนในด้านของพื้นที่นันทนาการจะ
ได้รับความสนใจเฉพาะพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมถนนราชดาเนิน ได้แก่ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และ
สวนรมณีนาถ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นการแวะหยุดเพื่อถ่ายภาพ
สถานที่ท่องเที่ยวหรือวิวทิวทัศน์ที่สนใจกับคู่รักตัวเอง รวมถึงการหยุดแวะพักเพื่อดูแผนที่ และบาง
กลุ่มใช้วิธีการสอบถามข้อมูลจากคนไทย มีความพิเศษกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทอื่นที่อยู่
ภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) คือ นิยมหยุดแวะตามร้านอาหารแผงลอย (ถึงแม้ในพื้นที่จะมี
จานวนไม่มาก) หรือหยุดพิจารณาตามร้านอาหารริมถนนบ่อยครั้งกว่านักท่องเที่ยวประเภทอื่น
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แผนที่ 5 - 31 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียว
ในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.3.8 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียวในพื้นที่ย่อยที่
3 (เสาชิงช้า)
จากตัวอย่างทั้ง หมดที่สามารถเก็บได้ 322 ตัวอย่ าง และได้ ตัวอย่างที่เ ป็นนักท่ องเที่ย ว
ประเภทเดินทางคนเดียว 79 ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 6.10 นาทีต่อการเดินทางใน
หนึ่งระยะ (Short trip) และมีระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 272.66 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (79.79%) ส่วนเพศหญิงมีสัดส่วนที่น้อย
กว่า (20.21%) และในประเด็นด้านช่ วงอายุ ส่ว นใหญ่ ตัวอย่างจะอยู่ ในช่วงวัยผู้ ใหญ่ (58.51%)
รองลงมาเป็นช่วงวัยรุ่น (25.53%) โดยตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก (89.36%) รองลงมาเป็น
ชาวเอเชียตะวันออก (8.51%)
จากแผนที่แ สดงผลการเก็บข้อมูล เส้นทางการเดินของนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติประเภท
เดินทางคนเดียวในพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิง ช้า) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่
ได้รับความนิยมในการเดินท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณริมถนนราชดาเนินและถนนดินสอ เส้นทางการเดิน
ท่องเที่ยวสายรอง ได้แก่ ถนนบารุงเมือง โดยเฉพาะช่วงบริเวณเสาชิงช้า ถนนอัษฎางค์ โดยเส้นทาง
การเดินเพื่อการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นบริเวณทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) เป็น
หลัก มีการกระจายของเส้นทางการเดินท่องเที่ยวเข้า ตามซอยต่างๆ ในขณะเดียวกันด้านทิศใต้ไม่มี
เส้นทางการเดินท่องเที่ยวแสดงให้เห็น แต่โดยรวมเส้นทางการเดินท่องเที่ยวมีความปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่
บริเวณทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดิน ทางคนเดียวในพื้นที่
ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) มากที่สุด ได้แก่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย วัดราชนัดดาราม วัด
สุทัศน์ เสาชิงช้า และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รองลงมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ วัด
เทพธิดาราม วัดราชบพิธ และโบสถ์พราหมณ์ เป็นต้น ในประเด็นของร้านค้า สถานที่ที่ได้รับความ
สนใจ ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ เซเว่นและบริเวณด้านหน้าของโรงแรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นโรงแรมที่มี
ความเก่าแก่และมีชื่อเสียงภายในบริเวณพื้นที่ ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) รวมถึงบริเวณด้านหน้าของ
ธนาคารออมสินบริเวณสี่แยกคอกวัว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มักหยุดใช้ความคิดและการตัดสินใจก่อน
การเดินท่องเที่ยวต่อ และส่วนใหญ่จะเป็นการตัดสินใจที่จะข้ามถนนไปทางพื้นที่ทางด้านตอนเหนือ
ของถนนราชดาเนิน รองลงมาเป็นร้านค้าบริเวณตึกแถวริมถนนดินสอและถนนตะนาว บริเวณชุมชน
สามแพร่ง เป็นต้น ส่วนในด้านของพื้นที่นันทนาการจะได้รับความสนใจเฉพาะพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมถนนราช
ดาเนิน ได้แก่ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และ ลานอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา รองลงมาเป็นสวน
รมณีนาถ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถ่ายภาพสถานที่ที่สนใจ รวมถึง
การดูแผนที่ ดูโทรศัพท์ และป้ายบอกข้อมูล บางส่วนมีการหยุดแวะดูของร้านค้าแผงลอยบ้าง
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ตารางที่ 5 - 9 การเปรียบเทียบรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประเภทนักท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
กลุ่มเพื่อน (23)

คู่รัก (138)

รายละเอียด
จานวน
เวลา (นาที)
 เวลาที่ใช้เดินน้อยที่สุด
 เวลาที่ใช้เดินมากที่สุด
 เวลาที่ใช้เดินเฉลี่ย
ระยะทาง (เมตร)
 ระยะทางที่สั้นที่สุด
 ระยะทางที่ยาวที่สุด
 ระยะทางเฉลี่ย
เพศ
 ชาย
 หญิง
 ผสม
ช่วงอายุ
 วัยรุ่น
 วัยผู้ใหญ่
 วัยชรา
เชื้อชาติ
 ตะวันตก
 เอเชียตะวันออก
 เอเชียใต้
ที่มา : ผู้วิจัย

1
17
6.35
50
1,000
320

ร้อยละ
-

-

จานวน
1
24
6.35
40
1,150
283

ร้อยละ
-

-

เดินทางคนเดียว
(79)
จานวน ร้อยละ
1
33
6.10
40
850
273

-

-

6
4
13

26.09
17.39
56.52

0
0
138

0
0
100

75
19
0

79.79
20.21
0.00

9
14
0

39.13
60.87
0.00

12
110
16

8.70
79.71
11.59

24
55
15

25.53
58.51
15.96

19
4
0

82.61
17.39
0

125
10
1

91.91
7.35
0.74

84
8
0

91.30
8.70
0
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จากตารางแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เวลาในการเดิ น เฉลี่ ย ของแต่ ล ะการเดิ น ทาง ( Trip) ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่ อน กลุ่ มคู่รัก และกลุ่ มที่เดิ นทางคนเดียว ที่ทาการเดิ น
ท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) โดยในประเด็นด้านเวลาและระยะทางเฉลี่ยในการ
เดินแต่ละเที่ยวของนัก ท่องเที่ยวชาวต่ างชาติประเภทกลุ่มเพื่ อนและกลุ่ มคู่รัก มีปริม าณมากที่สุ ด
รองลงมาเป็น นักท่อ งเที่ยวที่เดิน ทางคนเดียว ซึ่ง มีค วามแตกต่างกันไม่ม ากนัก ในประเด็นด้า น
ระยะทางในการเดินแต่ละครั้ง (Trip) นักท่ องเที่ ยวประเภทกลุ่ม เพื่ อนเดิ นได้ระยะทางไกลที่สุ ด
รองลงมาเป็นกลุ่มคู่รัก และนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียว ในด้านประชากรศาสตร์ นักท่องเที่ยว
ประเภทกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีการผสมกันของทั้งเพศชายและเพศหญิง ส่วนนักท่องเที่ยว
ประเภทที่เ ดิน ทางคนเดี ยว ส่ วนใหญ่จ ะเป็น เพศชายมากกว่ าเพศหญิ ง อาจเป็ นผลมาจากความ
ต้องการความปลอดภัยในการเดินท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้ง สามประเภทส่วนใหญ่อยู่
ในช่ว งอายุ วัย ผู้ใ หญ่ รองลงมาเป็น ช่ว งวั ยรุ่ น และสุ ดท้ ายช่ว งวั ย ชรา ยกเว้ นกลุ่ม คู่รั กที่ มีวั ยชรา
มากกว่าวัยรุ่น จานวนผู้ร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ไม่มี
เด็กมากกว่า รองลงมาเป็นชาวเอเชียตะวันออก
ด้านรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสามกลุ่ม ประกอบด้วย
นักท่องเที่ยวกลุ่มเพื่อน นักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รัก และนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียว ภายในพื้นที่ศึกษา
ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) มีพฤติกรรมการเดิน ดังนี้ รูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนและผู้ที่เดินทางคนเดียวมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีรูปแบบ
เส้นทางการเดินท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ทางด้านตอนเหนือของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) โดยพื้นที่
ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสองกลุ่มได้แก่ บริเวณถนนสายหลัก ประกอบด้วย
ถนนราชด าเนิ น และถนนดิ น สอ โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ างชาติ ป ระเภทกลุ่ ม เพื่ อนจะนิ ย มเดิ น
ท่องเที่ยวบริเวณถนนสายหลักเพียงอย่างเดียว แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางคนเดียวจะมี
พฤติกรรมที่เดินเข้าไปท่องเที่ยวตามตรอก ซอก ซอย พื้นที่ย่อย และพื้นที่ในชุมชนมาก อาจเป็น
เพราะ ความคล่องตัวในการเดินท่องเที่ยวจากการที่มีจานวนผู้เดินทางเพียงคนเดียว ซึ่ง ลักษณะ
ดังกล่าวสามารถพบได้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รักถึงแม้จะมีการเดินท่องเที่ยวเข้า
ตามตรอก ซอก ซอย น้อยกว่า อาจเกิดจากการต้องการความปลอดภัยในการเดินท่องเที่ยวมากกว่า
กลุ่มที่เดินท่องเที่ยวเพียงคนเดียว แต่กลับมีการเดินท่องเที่ยวครอบคลุบทั่วทั้งพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3
(เสาชิงช้า) มากกว่า
ด้านสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินในแต่ละครั้ง (Trip) ของนักท่องเที่ยวทั้ง 3
ประเภท มีพฤติกรรมการเลือกจุดหมายปลายทาง ดังนี้ การเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทั้ง 3 ประเภทมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภท
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กลุ่มเพื่อน ไม่ค่อยมีการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางเป็นสถานที่ภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสา
ชิงช้า) มากนัก โดยรวมจะเป็นการเดินท่องเที่ยวเรื่อยๆ หรือเป็นการเดินผ่านไปสู่พื้นที่อื่นๆมากกว่า
โดยมักมีการเดินข้ามถนนราชดาเนิ นไปทางทิศเหนือเพื่อเข้าสู่พื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) พื้นที่
ศึ ก ษาย่ อ ยที่ 3 จึ ง เปรี ย บเสมื อ นทางผ่ า นส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ก ลุ่ ม ดั ง กล่ า ว ใน
ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รักที่เดินทางท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3
(เสาชิงช้า) นิยมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นจุดหมายปลายทางหลักในการเดินท่องเที่ยว
ประกอบด้วย วัดราชนัดดาราม วัดสุทัศน์ เสาชิงช้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ศาลเจ้าพ่อเสือ เป็นต้น
แต่กลับไม่ให้ความสนใจกับการหยุดตามร้านค้า ร้านขายริมทาง โดยอาจมีเพียงการหยุดแวะเพื่ อดู
สินค้าโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทที่เดินทางคน
เดียวต่างให้ความสนใจกับสถานที่ภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) เป็นอย่างมาก โดยมีการเลือก
สถานที่ต่างๆเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วย สถานที่ ท่องเที่ยวหลักที่มี
ชื่อเสียง เช่น เสาชิงช้า วัดสุทัศน์ หรือสถานที่ท่องเที่ยวประเภทร้านค้า ร้านขาย ภายในชุมชน และใน
ส่วนของพื้นที่นันทนาการ อย่าง สวนรมณีนาถ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ หรือแม้กระทั่งลาน
นั่งเล่นโล่งๆข้างวัดสุทัศน์ ก็ได้กลายเป็นสถานที่ที่เป็นจุ ดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวประเภท
ดังกล่าว
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิง ช้า) ของ
นักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อน คู่รัก และกลุ่มที่เดินทางคนเดียว มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่
เกิ ด ขึ้น ในขณะเดิน ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ องเที่ ยวชาวต่ า งชาติ ทั้ ง สามประเภทมี ความคล้ า ยคลึ ง กั น
กล่าวคือ ส่วนใหญ่จะเป็นการแวะถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆมีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ร้านค้าร้านขายที่อาจมีความแปลกสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือแม้แต่
สถาปัตยกรรมเก่าตามตึกแถว ก็ยังเป็นอีกสิ่งที่น่าสนใจ รองลงมาเป็นการแวะดูสินค้า หรือร้านค้าริม
ทาง แต่ความแตกต่างที่น่าสนใจคือ พฤติกรรมการเข้าถึงผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแม่ค้าแม่ขาย มี
การแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจน กล่าวคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รักและผู้ที่เดิ นทาง
คนเดีย ว จะมี ปฏิสั มพั นธ์กั บคนไทยมากกว่า ซึ่ ง สามารถสั ง เกตได้จ าก มีก ารแวะสอบถามข้ อมู ล
สอบถามเส้นทาง หยุดพูดคุยกับคนไทย แต่ในทางกลับกัน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่ม
เพื่อนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยกลับไม่พบพฤติกรรมดังกล่าว โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการพูดคุย
กันเองภายในกลุ่ม หรือ การค้นหาข้ อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ ป้ายบอกข้ อมูล หรือตามแผนที่และ
หนังสือนาเที่ยวมากกว่า
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5.2.4 ผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์ด้วยวิธีการเดินตาม ในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)

แผนที่ 5 - 32 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.4.1 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
จากตัวอย่างทั้งหมดที่สามารถเก็บได้ 322 ตัวอย่าง ซึ่งเฉลี่ยจะสามารถเก็บข้อมูล ตัวอย่างได้
4 ตัวอย่างต่อชั่วโมง โดยไม่มีความแตกต่างกันในช่วงวันหยุดและวันธรรมดา รวมถึงในเรื่องเวลา
ภายในพื้นที่ที่ 4 สามารถเก็บข้อมูลของตัวอย่างได้ตั้งแต่เริ่มต้น 8.00 ไปถึง 18.00 ได้ตลอดทั้งวัน โดย
เวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 5.43 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมีระยะทาง
เฉลี่ยอยู่ที่ 325.90 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นการ
เดินผสมระหว่างเพศหญิงและเพศชาย (53.42%) รองลงมาเป็นการเดินคนเดียวหรือเป็นกลุ่มของเพศ
ชาย (30.75%) และสุดท้ายเป็นการเดินคนเดียวหรือเป็นกลุ่มของเพศหญิง (15.84%) ซึ่งส่วนมากจะ
มีช่วงอายุอยู่ในวัยผู้ใหญ่ (70.50%) รองลงมาเป็นวัยรุ่น (15.53%) และสุดท้ายเป็นวัยชรา (6.21%)
โดยนิยมเดินทางเป็นคู่มากที่สุด (57.45%) รองลงมาคือการเดินท่องเที่ยวคนเดียว (21.74%) และการ
เดิ น ท่อ งเที่ย วเป็น กลุ่ มแบบไม่ มี เด็ ก (16.77%) สุ ดท้ า ยคือ การเดิ นท่ อ งเที่ ย วเป็ น กลุ่ม แบบมี เ ด็ ก
(4.04%) ในด้านเชื้อชาติตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก (72.67%) รองลงมาเป็นชาวเอเชียใต้
(14.91%) โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวมีชาวเอเชียตะวันออก (6.83%) ชาวเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (4.35%)
และแอฟริกา (1.24%) ล้วนแต่มีจานวนน้อยมากที่เข้ามาภายในพื้นที่ศึกษา
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ย่อยที่
4 (สะพานพุทธ) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ไ ด้รับความนิยมในการเดิน
ท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณริมถนนพาหุรัด ถนนตรีเพชร และถนนจักรเพชรทั้งเส้น โดยถนนทั้งสามสาย
เป็นถนนหลักของพื้นที่ศึกษาที่ 4 (สะพานพุทธ) และยังมีหน้าที่เชื่อมต่อกับพื้นที่รอบนอกอย่าง พื้นที่
ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) ผ่านถนนจักรเพชรและถนนพาหุรัด เชื่อมต่อกับพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสา
ชิงช้า) ผ่านถนนจักรเพชรและถนนตรีเพชร อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับถนนเยาวราช บริเวณถนน
จักรเพชรได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นเส้นทางการเดินท่องเที่ยวที่มีสถานที่ที่มีแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
ชาวต่า งชาติ มีค วามต้ องการที่ จะเข้ าไป เส้ นทางดัง กล่ าวจึง ได้ รับ ความนิย มในกลุ่ม นัก ท่อ งเที่ย ว
ชาวต่างชาติประเภทต่างๆ เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายรองลงมาเป็นถนนบ้านหม้อ ถนนเจริญกรุง
ถนนอัษฎางค์ และถนนสะพานพุทธ เนื่องจากเป็นถนนรอบนอกอย่าง ถนนอัษฎางค์ อีกทั้งยังขาด
สถานที่ ส าหรั บ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ด้ ว ย ส่ ว นถนนสะพานพุ ท ธ เนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่มากที่ใช้วิธีการเดินท่องเที่ยวผ่านสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไป
ยังพื้นที่อื่นๆ เส้นทางดังกล่าวจึงได้รับความนิยมน้ อยลง และโดยรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิน
ท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) ไม่นิยมเดินเข้าตามตรอก ซอก ซอย จะเน้นการ
เดิ น บริ เ วณถนนหลั ก เป็ น หลั ก ยกเว้ น บางพื้ น ที่ เช่ น บริ เ วณตลาดยอดพิ ม าน สามารถพบเห็ น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามตรอก ซอก ซอย บ้างในจานวนไม่มากนัก
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สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
มากที่สุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ดิ โอลด์ สยาม, เมก้า พลาซ่า วังบูรพา,
อินเดีย เอ็มโพเรี่ยม และ ไชน่า เวิลด์ รวมถึงตลาดยอดพิมาน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่ง
ในขณะเดียวกันวัดราชบูรณะราชวรวิหารหรือวัดเลียบ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทต่างๆ เช่นเดียวกัน ส่วนร้านค้าขายที่ได้รับความนิยม
และความสนใจ ได้แก่ ร้านค้าขายดอกไม้บริเวณหน้าตลาดส่ง เสริมเกษตรไทย รวมถึงร้านแผงลอย
และร้านค้าขายดอกไม้บริเวณริมถนนจักรเพชรบริเวณด้านหน้าตลาดยอดพิมานก็เป็นร้านค้า ร้านขาย
ที่ได้รับความสนใจจากนักท่ องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพาน
พุทธ) และเช่นเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อ อย่าง เซเว่น ยัง คงเป็นร้านค้าที่ได้รับความนิยมจากขาว
ต่างชาติเหมือนกับพื้นที่ศึกษาอื่นๆ ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วภายในพื้นที่ เช่น บริเวณตึกแถวริมถนนตรีเพชร
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง หรือบริเวณถนนจักรเพชรใกล้ๆกับ
ตลาดยอดพิมาน เป็นต้น ในประเด็นด้านพื้นที่นันทนาการ บริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสวนสาธารณะๆข้างๆ เป็นพื้นที่นันทนาการขนาดใหญ่แห่งเดียวในพื้นที่
ศึก ษาย่ อยที่ 4 (สะพานพุ ทธ) ซึ่ ง เป็ นสถานที่ที่ ไ ด้รั บ ความสนใจจากนัก ท่ องเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีพื้นที่นั่งพักผ่อน และมีทาเลที่ตั้งที่ไม่ไกลจากตลาดยอดพิมาน นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวจึงนิยมเดินมาพักผ่อนภายในลานพระบรมรูปสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษา
ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) ส่วนใหญ่เป็นการแวะหยุดพักเพื่อถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจ รวมถึง
การหยุดแวะพักเพื่อดูแผนที่และดูโทรศัพท์ รวมถึง การสอบถามข้อมูลจากคนไทย หรือ ร้านค้าทั้ง
ร้านค้าที่เป็นหลักแหล่งรวมถึงแผงลอย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกส่วนจะเป็นกลุ่มที่เน้นการแวะดู
แวะชม สินค้าและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น การแวะดูร้านขายผ้า การแวะดูกิจกรรมที่จัดทาโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสิ นทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง เป็นต้น การจับจ่ายใช้สอยด้านการบริโภค
ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อน้าดื่ม หรือการเลือกซื้อผ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการขายกันมากมายภายในพื้นที่
ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
สิ่งที่มีความน่าสนใจคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินท่องเที่ยวภายในพื้น ที่ศึกษาย่อยที่ 4
(สะพานพุทธ) มีจานวนนักท่อ งเที่ยวชาวเอเชียใต้ป ระกอบอยู่ด้วย ซึ่ง จากการลงพื้นที่เ ก็บข้อมู ล
นัก ท่อ งเที่ ยวกลุ่ม ดัง กล่า วไม่ สามารถพบเจอภายในพื้ นที่ ศึ กษาย่ อ ยอื่ นๆ อาจเป็ นเพราะบริเ วณ
ดังกล่าวมีสถานที่ที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย ใต้ได้มากกว่าพื้นที่ศึกษาย่อย
ใกล้เคียงพื้นที่อื่นๆ
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แผนที่ 5 - 33 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.4.2 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
จากตัว อย่ างทั้ง หมดที่สามารถเก็บ ได้ 322 ตัว อย่ าง และได้ ตัว อย่า งที่ เป็ นเพศชาย 99
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 5.32 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 309.19 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของช่วง
อายุ ส่วนมากจะมีช่วงอายุอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ (71.72%) รองลงมาเป็นช่วงวัยรุ่น (16.16%) และวัย
ชรามีสัดส่วนน้อยที่สุด (9.09%) ซึ่งนิยมเดินท่องเที่ยวคนเดียวมากที่สุด (54.55%) รองลงมาเป็นการ
เดินท่องเที่ยวเป็นคู่ (35.35%) และการเดินท่องเที่ยวเป็นกลุ่มมีสัดส่วนน้อยที่สุด (10.10%) และกลุ่ม
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีเด็กผสมอยู่ ในประเด็นด้านเชื้อชาติส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวเพศชาย
ชาวตะวันตก (60.61%) รองลงมาเป็นชาวเอเชียใต้ (20.20%) และชาวเอเชียอื่นๆ (17.07%) และ
สุดท้ายเป็นชาวแอฟริกา (2.02%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายใน
พื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมใน
การเดินท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณริมถนนจักรเพชรโดยเฉพาะช่วงบริเวณหน้าตลาดยอดพิมานและหน้า
อินเดีย เอ็มโพเรี่ยม รวมถึงริมถนนตรีเพชรและถนนพาหุรัดบริเวณรอบๆดิ โอลด์ สยาม อาจเป็น
เพราะบริเวณพื้นที่ดัง กล่าวเป็นพื้นที่ ที่มีการทาการค้าการขายที่มี เฉพาะของพื้น ที่ศึกษาย่อยที่ 4
(สะพานพุทธ) ประกอบด้วย การค้าขาย ดอกไม้ และ ผ้าดิบ ซึ่งต่างได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ โดยส่วนใหญ่จ ะเป็นรูปแบบเส้นทางการเดินในระยะสั้น ๆมากกว่า เส้ นทางการเดิ น
ท่องเที่ยวสายรองลงมาเป็นซอยเอ็มไพร์ ถนนบ้านหม้อ เนื่องจากเป็นถนนที่มีความสวยงามของอาคาร
ตึกแถวเก่าที่มีความสวยงาม ถึงแม้ว่าทางเดินเท้าจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีและน่าเดินเท่าที่ควร ถนน
อัษฎางค์ และถนนสะพานพุทธ ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่รอบนอกทั้งการเดินเท้า
ผ่านสะพานพุทธและการที่เป็นจุดจอดของรถประจาทางทั้งสาย 73 และสาย 8
สถานที่ ที่ ได้ รั บ ความสนใจจากนั ก ท่ องเที่ย วชาวต่ างชาติเ พศชายในพื้ นที่ ศึ ก ษาย่ อยที่ 4
(สะพานพุทธ) มากที่สุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่
ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ดิ โอลด์ สยาม, อินเดีย
เอ็มโพเรี่ยม, เมก้า พลาซ่า รวมถึงตลาดสดขายดอกไม้ยอดพิมาน ในขณะเดียวกันสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมรองลงมา ได้แก่ วัดราชบูรณะราชวรวิหารหรือวัดเลียบ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม รวมถึงตลาดริมน้ายอดพิมาน และร้านค้าขายจาพวก ร้านค้าขายดอกไม้บริเวณหน้าตลาด
ส่ง เสริ ม เกษตรไทย รวมถึ งร้ า นแผงลอยและร้ านค้ าขายดอกไม้ บ ริเ วณริ ม ถนนจั กรเพชรบริ เ วณ
ด้านหน้าตลาดยอดพิมาน รวมถึงร้านค้าบริเวณบ้านหม้อที่มีความหลากหลายของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
ก็เป็นอีกสถานที่ที่ได้รับความสนใจ ในประเด็นด้านพื้นที่นันทนาการ บริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายเช่นเดียวกัน
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แผนที่ 5 - 34 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.4.3 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพาน
พุทธ)
จากตั วอย่า งทั้งหมดที่สามารถเก็บ ได้ 322 ตัวอย่าง และได้ ตัว อย่างที่เป็น เพศหญิง 51
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 6.01 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 337.25 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของช่วง
อายุ ส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ (68.63%) รองลงมาเป็นวัยรุ่น (21.57%) และมีวัยชรา
เพียงเล็กน้อย (5.88%) นิยมเดินทางเป็นคู่มากที่สุด (54.90%) รองลงมาเป็นการเดิ นท่องเที่ยวคน
เดียว (31.37%) และสุดท้ายคือการเดินทางเป็นกลุ่มที่ไม่มีเด็กร่วมเดินทาง (13.73%) ในด้านเชื้อชาติ
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก (78.43%) รองลงมาเป็นชาวเอเชียใต้ (15.69%) และเป็นชาว
เอเชียอื่นๆเพียงเล็กน้อย (5.88%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูล เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงใน
พื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมใน
การเดินท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณริมถนนจักรเพชรโดยเฉพาะช่วงบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบและหน้า
อินเดีย เอ็มโพเรี่ยม รวมถึ งริมถนนตรีเพชรและถนนพาหุรัดบริเวณตลาดพาหุรัด อาจเป็นเพราะ
บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีทางเดินเท้าและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเดินท่องเที่ยว อีกทั้งสภาพ
ภูมิทัศน์ที่สวยงามของตึกเก่าบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบ เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายรองลงมาเป็น
ถนนจักรเพชรบริเวณจุดเชื่อมต่อกับถนนจักรวรรดิ และช่วงบริเวณหน้าตลาดส่งเสริมเกษตรไทย อาจ
เป็นเพราะบริเวณดังกล่าวไม่มีสถานที่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปยังบริเวณรอบๆ
พื้นที่ดังกล่าวได้
สถานที่ ที่ไ ด้รั บความสนใจจากนั กท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติเ พศหญิ ง ในพื้น ที่ ศึ กษาย่ อยที่ 4
(สะพานพุทธ) มากที่สุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่
ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่เพียงแห่ง เดียว ได้แก่ ดิ โอลด์ สยาม
รองลงมาเป็ น สถานที่ ท่อ งเที่ยวเชิ ง วั ฒนธรรม วั ดราชบู รณะราชวรวิ หารหรือ วัดเลีย บ รวมถึ ง
ห้างสรรพสินค้าอย่าง อินเดีย เอ็มโพเรี่ยม, เมก้า พลาซ่า และสถานที่ท่องเที่ยวประเภทตลาดอย่าง
ตลาดสดขายดอกไม้ยอดพิมาน, ตลาดริมน้ายอดพิมาน ในประเด็นร้านค้าขายไม่ได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงที่เท่าที่ควร มีเพียงร้านค้าเบ็ดเตล็ด บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างและร้านสะดวกซื้ออย่าง เซเว่น เทานั้นที่ได้รับความสนใจ
และเช่นเดียวกันในประเด็นด้านพื้นที่นันทนาการ บริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติเพศหญิง กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เดินเพื่อการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการหยุดยืนคุยปรึกษากันเอง การดูแผนที่ การแวะถ่ายรูป
สถานที่ที่น่าสนใจ และการแวะดูสินค้าริมทาง
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ตารางที่ 5 - 10 ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
รายละเอียด
เวลาในการเดินแต่ละการเดินทาง (Trip)
 เวลาที่ใช้เดินน้อยที่สุด
 เวลาที่ใช้เดินมากที่สุด
 เวลาที่ใช้เดินเฉลี่ย
ระยะทางของแต่ละการเดินทาง (Trip)
 ระยะทางที่สั้นที่สุด
 ระยะทางที่ยาวที่สุด
 ระยะทางเฉลี่ย
ช่วงอายุ
 วัยรุ่น
 วัยผู้ใหญ่
 วัยชรา
 ผสม
จานวนผู้ร่วมเดินทาง
 เดินทางคนเดียว
 คู่
 กลุ่ม (ไม่มีเด็ก)
เชื้อชาติ
 ตะวันตก
 เอเชียตะวันออก
 เอเชียใต้

เพศชาย (99)
จานวน
ร้อยละ

เพศหญิง (51)
จานวน
ร้อยละ

1 นาที
25 นาที
5.32 นาที

1 นาที
16 นาที
6.01 นาที

50 ม.
980 ม.
309 ม.

-

-

50 ม.
840 ม.
337 ม.

-

-

16
71
9
3

16.16
71.72
9.09
3.03

11
35
3
2

21.57
68.63
5.88
3.92

54
35
9

55.10
35.71
9.18

16
28
7

31.37
54.90
13.73

60
7
20

68.97
8.05
22.99

40
2
8

80.00
4.00
16.00

ที่มา : ผู้วิจัย
จากตารางแสดงให้เห็นว่า เวลาในการเดินเฉลี่ยของแต่ละการเดินทาง (Trip) ของเพศหญิงใช้
เวลาในการเดินเฉลี่ย นานกว่าเพศชาย เช่นเดียวกันกับระยะทางเดินเฉลี่ยก็มีระยะทางไกลกว่าเพศ
ชายเช่นเดียวกัน ในด้านประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่ทั้งในเพศชายและเพศหญิงจะอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่
มากที่สุด รองลงมาเป็นวัยรุ่นและวัยชรา ด้านจานวนผู้ร่วมเดินทาง ผู้หญิงนิยมเดินเป็นคู่มากกว่าเดี่ยว
อาจเพราะการคานึงถึงความปลอดภัย ซึ่งแตกต่างกับเพศชายที่นิยมเดินคนเดียวมากที่สุด รองลงมา
เป็นการเดินเป็นคู่และเป็นกลุ่มที่ไม่มีเด็กตามลาดับ อาจเป็นเพราะปัจจัยทางด้านการต้องการความ
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ปลอดภัยของเพศชายมีความต้องการน้อยกว่าเพศหญิง โดยรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิง
ส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก และรองลงมาเป็นชาวเอเชียใต้ ซึ่งมีความคล้ายคลึง กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเพศชาย แต่ในเพศชายมีความหลากหลายมากกว่า โดยสามารถพบนักท่องเที่ยวชาว
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออกได้บ้าง
ในด้านรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นเพศ
ชายจะมีการกระจายตัวของเส้นทางการท่องเที่ยวไปทั่วทั้งพื้นที่ อีกทั้งยังมีการเลือกเดินท่องเที่ยวตาม
พื้นที่ตรอก ซอก ซอยต่างๆ ภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 เช่น ตรอกซอยบริเวณบ้านหม้อ และบริเวณ
ตลาดยอดพิมาน ซึ่งแตกต่างกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงที่นิยมเลือกเส้นทางเดินท่องเที่ยวที่
เป็นถนนสายหลักภายในพื้นที่ศึกษา โดยพื้นที่ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้ง
สองกลุ่ม ได้แก่ บริเวณริมถนนสายหลัก ประกอบด้วย ถนนพาหุรัด ถนนตรีเพชร เป็นต้น ซึ่งอาจเป็น
ผลมาจากปัจจัยความต้องการความปลอดภัยที่เพศหญิง มีความต้องการมากกว่าเพศชาย และอีก
ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวและการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาจเกิดจากลักษณะ
ของภูมิทัศน์ บรรยากาศโดยรอบของพื้นที่ โดยสามารถสังเกตได้ว่า พื้นที่ที่มีภูมิทัศน์เสื่อมโทรม ไม่น่า
เดิน จะเป็นพื้นที่ที่ถูกหลีกเลี่ยงจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศ สามารถสังเกตได้จากบริเวณพื้นที่
รอบๆตลาดสดยอดพิม าน ซึ่ง บริเ วณดั ง กล่ าวจะมี บรรยากาศและภู มิทัศ น์ที่ ไ ม่เ หมาะแก่ การเดิ น
ถึงแม้ว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีชื่ อเสียงและได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างดี ก็ไม่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงให้เข้าไปท่องเที่ยวได้
จุดหมายปลายทางการเดินทางค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า เช่น ดิ โอลด์ สยาม แต่ความแตกต่างที่สามารถ
สัง เกตได้อย่างชัดเจน คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิง ไม่นิยมเลือกจุดหมายปลายทางเป็น
ร้านค้าร้านขาย มีเพียงบริเวณริมถนนตรีเพชรเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านขายของทั่วไป ร้านสะดวก
ซื้อ และร้านอาหาร ซึ่งแตกต่างกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชาย ที่นิยมหยุดตามร้านค้าร้านขาย
ไม่ว่าจะเป็นร้านขายดอกไม้สดบริเวณรอบๆตลาดยอดพิมาน หรือร้านค้าบริเวณตลาดบ้านหม้อ และ
ในประเด็นด้านพื้นที่นันทนาการก็เป็นอีกสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้ง 2 ประเภท
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน ความแตกต่ างของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงและ
เพศชายนั้น มีความคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย การแวะดูร้านค้าริมทางที่สนใจ การแวะถ่ายภาพซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นวิวทิวทัศน์ โดยความแตกต่างของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสองกลุ่มมีเพียงการ
พูด คุ ย หรื อ สอบถามข้อ มู ลจากบุ ค คลภายนอกที่ ไ ม่ พ บเจอกิ จ กรรมดั ง กล่ า วในกลุ่ มนั ก ท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติเพศหญิง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการต้องการความปลอดภัย
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แผนที่ 5 - 35 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.4.4 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
จากตัวอย่างทั้งหมดที่สามารถเก็บได้ 322 ตัวอย่าง และได้ตัวอย่างที่เป็นชาวตะวันตก 234
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 6.22 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 340.64 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ
ส่วนใหญ่ตัวอย่างจะเป็นกลุ่มที่มีการผสมกันของทั้งสองเพศ (57.26%) และมีตัวอย่างที่เป็นเพศชาย
รองลงมา (25.64%) และเป็นเพศหญิงน้อยที่สุด (17.09%) ในประเด็นด้านช่วงอายุ ส่วนใหญ่จะอยู่
ในช่วงอายุวัยผู้ใหญ่ (71.37%) รองลงมาเป็นช่วงวัยรุ่น (16.24%) ส่วนวัยชรามีสัดส่วนเป็นลาดับ
สุดท้าย (6.41%) ในประเด็นด้านจานวนผู้ร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่ชาวตะวันตกจะนิยมเดินท่องเที่ยวกัน
เป็นคู่ (61.57%) รองลงมาเป็นการเดินท่องเที่ยวคนเดียว (21.37%) ส่วนการเดินท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม
(ไม่มีเด็ก) (14.96%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ย่อยที่
4 (สะพานพุทธ) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ไ ด้รับความนิยมในการเดิน
ท่องเที่ยว ได้แก่ ถนนหลักแทบทุกสายภายในพื้นที่ ประกอบด้วย บริเวณริมถนนจักรเพชร ถนนตรี
เพชร ถนนพาหุรัด และถนนมหาไชย เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายรองลงมาเป็นซอยเอ็มไพร์ ถนน
บ้านหม้อ เนื่องจากเป็นถนนที่มีความสวยงามของอาคารตึกแถวเก่าที่มีความสวยงาม ถึงแม้ว่าทางเดิน
เท้าจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีและน่าเดินเท่าที่ควร ถนนอัษฎางค์ และถนนสะพานพุทธ รวมถึง ซอย
บริเวณด้านข้างตลาดขายดอกไม้ยอดพิมานซึ่งเป็นซอยที่เชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวตลาดริมน้ายอด
พิมานก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเช่นเดียวกัน แต่ไม่ค่อยพบ
กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทดังกล่าวตาม ตรอก ซอก ซอยต่างๆ อาจเป็นเพราะบริเวณพื้นที่ย่อยที่ 4
(สะพานพุทธ) ตรอก ซอก ต่างๆค่อนข้าวตื้น สามารถดูเข้าไปได้จากต้นซอย อีกทั้งยังไม่มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการการเดินท่องเที่ยว จึงเป็นเหตุที่ทาให้ไม่ค่อยพบนักท่องเที่ยวชาวตะวัน ตกตามตรอก ซอก
ซอยภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
มากที่สุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วย สถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็ นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ ดิ โอลด์ สยาม ตลาดสดและยอดพิมานริเวอร์วอล์ค
อินเดีย เอ็มโพเรี่ยม, ไชน่า เวิลด์ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดราชบูรณะราชวรวิหารหรือ
วัด เลี ย บ ในประเด็ น ร้า นค้ า ขายได้ รับ ความสนใจจากนัก ท่ องเที่ย วชาวตะวั น ตกเป็น อย่ า งมาก
โดยเฉพาะร้ า นค้ า บริ เ วณตึ ก แถวหน้ า ตลาดสดยอดพิ ม าน และหน้ า มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ในประเด็นด้านพื้นที่นันทนาการ บริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก กิจกรรมที่
เกิดขึ้นระหว่างการเดินเพื่อการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการดูแผนที่และปรึกษากันเอง
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แผนที่ 5 - 36 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.4.5 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
จากตัวอย่างทั้งหมดที่สามารถเก็บได้ 322 ตัวอย่าง และได้ตัวอย่างที่เป็นชาวเอเชียตะวันออก
22 ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 4.09 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip)
และมีระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 285.00 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็น
ของเพศ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่างจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการผสมกัน
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง (59.09%) รองลงมาเป็นเพศชาย (31.82%) และสุดท้ายตัวอย่างชาว
ตะวั นออกที่เ ป็น เพศหญิง (9.09%) ในประเด็ นของช่ วงอายุ ส่ว นใหญ่ จะอยู่ใ นช่ วงของวั ยผู้ ใหญ่
(50.00%) รองลงมาเป็นวัยรุ่น (36.36%) และไม่พบตัวอย่างชาวเอเชียตะวันออกที่อยู่ในช่วงวัยชรา
และในประเด็ น เรื่ อ งจ านวนผู้ ร่ ว มเดิ น ทาง ส่ ว นใหญ่ จ ะนิ ย มเดิ น ท่ อ งเที่ ย วกั น เป็ น คู่ (54.55%)
รองลงมาเป็นการเดินทางเป็นกลุ่ม (ไม่มีเด็ก) (27.27%) โดยการเดินทางเป็นกลุ่ม (มีเด็ก) ได้รับความ
นิยมไม่มากนัก (13.64%) สุดท้ายการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวมีสัดส่วนที่น้อยที่สุด (4.55%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ย วชาวเอเชียตะวันออกใน
พื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยมใน
การเดินท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณริมถนนจักรเพชรโดยเฉพาะช่วงบริเวณหน้าตลาดยอดพิมาน หน้า
อินเดีย เอ็มโพเรี่ยมและด้านหน้าลานพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมถึงริม
ถนนถนนพาหุรัดบริเวณตลาดพาหุรัด เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายรองลงมาเป็นซอยเอ็มไพร์ ถนน
ตรีเพชร และซอยบริเวณด้านข้างตลาดขายดอกไม้สดยอดพิมานซึ่งเป็นทางเข้าที่สามารถเชื่อมต่อกับ
ตลาดริมน้ายอดพิมาน โดยรวมการเดินเพื่ อการท่องเที่ยวของนักท่ องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกใน
พื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) จะเป็นตัวเลือกที่ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควร
สถานที่ ที่ไ ด้ รับ ความสนใจจากนั ก ท่อ งเที่ ย วชาวเอเชี ย ตะวั นออกในพื้น ที่ ศึก ษาย่ อ ยที่ 4
(สะพานพุทธ) มากที่สุดเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ ดิ โอลด์ สยาม และ
รองลงมาเป็น ตลาดสดยอดพิมาน, ไชน่า เวิลด์ และเมก้า พลาซ่า ในประเด็นร้านค้าขายไม่ค่อยได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเท่าที่ควร มีเพียงร้านสะดวกซื้อบริเวณริมตลาดสด
ยอดพิ ม านและร้ า นค้ า บริ เ วณบ้ า นหม้ อ แต่ ก็ อ ยู่ ใ นสั ด ส่ ว นที่ เ ล็ ก น้ อ ยมาก ในประเด็ น ด้ า นพื้ น ที่
นันทนาการ บริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ยังคงได้รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออก การเดินจะเป็นลักษณะการเดินไปยังจุดมุ่งหมายที่มีการกาหนด
ไว้แล้วมากกว่าการเดินท่องเที่ยวที่เรื่อยๆ ส่งผลให้ไม่เกิดกิจกรรมที่สามารถสังเกตได้ระหว่างการเดิน
เพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออก
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แผนที่ 5 - 37 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้ในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.4.6 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้ในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
จากตัวอย่างทั้งหมดที่สามารถเก็บได้ 322 ตัวอย่าง และได้ตัวอย่างที่เป็นชาวเอเชียใต้ 48
ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 4.52 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่งระยะ (Short trip) และมี
ระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 282.08 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ
พื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) มีนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการ
ผสมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย ซึ่งมีสัดส่วนที่เท่ากัน (41.67%)
รองลงมาเป็นเพศหญิง (16.67%) ในประเด็นของช่วงอายุ ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของวัยผู้ใหญ่
(77.08%) รองลงมาเป็นวัยชรา (8.33%) และวัยรุ่นมีสัดส่วนที่น้อยที่สุด (6.25%) และในประเด็น
เรื่องจานวนผู้ร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่จะนิยมเดินท่องเที่ยวกันเป็ นคู่ (41.67%) รองลงมาเป็นการเดิน
ท่ อ งเที่ ย วคนเดี ย ว (29.17%) และการเดิ น ทางเป็ น กลุ่ ม (ไม่ มี เ ด็ ก ) ได้ รั บ ความนิ ย มไม่ ม ากนั ก
(18.75%) สุดท้ายการเดินท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม (มีเด็ก) มีสัดส่วนที่น้อยที่สุด (10.42%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้ในพื้นที่ย่อยที่
4 (สะพานพุทธ) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ไ ด้รับความนิยมในการเดิน
ท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณริมถนนจักรเพชรโดยเฉพาะช่วงบริเวณหน้าอินเดีย เอ็มโพเรี่ยม รวมถึงริม
ถนนถนนพาหุรัดบริเวณตลาดพาหุรัด และถนนมหาไชยช่วงเชื่อมต่อกับถนนจักรเพชรบริเวณ เมก้า
พลาซ่า วังบูรพา เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายรองลงมาเป็นถนนตรีเพชรบริเวณหน้าโรงเรียนสวน
กุหลาบและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง รวมถึงมีการเดินเข้าตาม ตรอก
พาหุ รัด อาจเป็น เพราะกลุ่มนั กท่อ งเที่ ยวประเภทดั ง กล่ าวให้ความสนใจกับสิ นค้า ประเภทผ้าดิ บ
มากกว่า สินค้าอื่นๆ ซึ่งภายในกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งหมด สามารถพบนักท่องเที่ยวประเภทนี้ได้เฉพาะ
พื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) เท่านั้น
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้ในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
มากที่สุด เป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ อินเดีย เอ็มโพเรี่ยม, ดิ โอลด์
สยาม, ไชน่า เวิลด์ และเมก้า พลาซ่า วังบูรพา รองลงมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง วัด
ราชบูรณะราชวรวิหารหรือวัดเลียบ แต่ในทางกลับกันตลาดสดและตลาดริมน้ายอดพิมานกลับไม่เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้ ในประเด็นร้านค้าขายได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะร้านค้าบริเวณตลาดสาเพ็ง ส่วนในประเด็น
ด้านพื้นที่นันทนาการ บริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไม่ได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้เลย กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินเพื่อการท่องเที่ยวส่วนใหญ่
จะเป็นการแวะถามทางกับร้านค้าภายในพื้นที่ การแวะถ่ายภาพสิ่งที่สนใจ รวมถึงการแวะดูสินค้า
บริเวณริมทางเดิน
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ตารางที่ 5 - 11 การเปรียบเทียบรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเชื้อชาติ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
ตะวันตก (234)
เอเชียตะวันออก
เอเชียใต้ (48)
(22)
รายละเอียด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
เวลา (นาที)
 เวลาที่ใช้เดินน้อยที่สุด
 เวลาที่ใช้เดินมากที่สุด
 เวลาที่ใช้เดินเฉลี่ย
ระยะทาง (เมตร)
 ระยะทางที่สั้นที่สุด
 ระยะทางที่ยาวที่สุด
 ระยะทางเฉลี่ย
เพศ
 ชาย
 หญิง
 ผสม
ช่วงอายุ
 วัยรุ่น
 วัยผู้ใหญ่
 วัยชรา
 ผสม
จานวนผู้ร่วมเดินทาง
 เดินทางคนเดียว
 คู่
 กลุ่ม (ไม่มีเด็ก)

1
24
6.22
50
1,120
340

-

-

1
10
4.09
50
840
285

-

-

1
25
4.52
70
840
282

-

-

60
40
134

25.64
17.09
57.26

7
2
13

31.82
9.09
59.09

20
8
20

41.67
16.67
41.67

38
167
15
14

16.24
71.37
6.41
5.98

8
11
0
3

36.36
50.00
0
13.64

3
37
4
4

6.25
77.08
8.33
8.33

50
145
35

21.74
63.04
15.22

1
12
6

5.26
63.16
31.58

14
20
9

32.56
46.51
20.93

ที่มา : ผู้วิจัย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ท่ อ งเที่ ย วภายในพื้ น ที่ ศึ ก ษาย่ อ ยที่ 4 (สะพานพุ ท ธ)
นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจะใช้เวลาเดินท่องเที่ยวต่อเที่ยวมากที่สุด รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวชาว
เอเชียใต้และชาวเอเชียตะวันออก ตามลาดับ โดยนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกใช้เวลาในการเดินมาก
ที่สุดอย่างเห็นได้ชัด และนั กท่องเที่ยวชาวเอเชียทั้งเอเชีย ใต้และเอเชียตะวันออกใช้ เวลาในการเดิน
ใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกันกับระยะทางในการเดินแต่ละเที่ยว (Trip) นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกมีระยะ
ทางการเดินมากที่สุด ส่วนนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกมีระยะทางในการเดินที่
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ใกล้ เคีย งกัน อาจเป็ นเพราะวิถีชี วิตเดิมของชาวตะวัน ตกมี การเลือ กใช้ การเดิน เป็น การสัญ จรใน
ชีวิตประจาวันอยู่แล้ว จึงมีความคุ้นเคยในการเดินท่องเที่ยวมากกว่าชาวเอเชียที่นิยมใช้ยานพาหนะใน
การเดินทางมากกว่าการเดินเท้า ส่วนใหญ่จะเป็นการผสมกันของทั้งเพศชายและเพศหญิง แต่หาก
เป็นการเดินท่องเที่ยวคนเดียวหรือการเดินท่องเที่ยวแบบกลุ่มที่มีเพศใดเพศหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง ในด้านช่วงอายุนักท่องเที่ยวทั้งสามประเภท ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่
รองลงมาเป็ นวั ย รุ่น ยกเว้น นั กท่ อ งเที่ ยวชาวเอเชี ยตะวัน ออกที่ ไ ม่ พ บกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็น วั ยชรา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสามกลุ่มนิยมเดินทางเป็นคู่มากที่สุด รองลงมาเป็นการเดินทางคนเดียว
ในด้านรูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จาแนกตามเชื้อชาติ
มีพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยว ดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมใช้วิธีการ
เดินเป็นเครื่องมือหลักในการเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้ว ดัง นั้นจึง สามารถเห็นเส้นทางการเดินของ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกกระจายไปทั่วทั้งพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) อีกทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ดัง กล่าวยังชื่นชอบที่จะเลือกเดินท่องเที่ยวในทุกๆพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ริมถนนสายหลัก หรือ ใน
พื้นที่ตามตรอก ซอก ซอย รวมถึงทุกๆเส้นทางเชื่อมกับพื้นที่ภายนอก ล้วนมีรูปแบบเส้นทางการเดิน
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกอยู่ทั้งสิ้น ซึ่งมีความแตกต่างกับเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวตะวันออก ทั้งชาวเอเชียตะวัน ออกและเอเชียใต้ โดยกลุ่มนั กท่องเที่ยวประเภท
ดังกล่าว ไม่นิยมใช้การเดินสาหรับการสัญจรอยู่แล้ว การเดินท่องเที่ยวจึงมีการกระจุกตัวอยู่จามพื้นที่
ใดพื้นที่หนึ่ง โดยในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) นักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้
ต่างนิยมเลือกเดินท่องเที่ยวบริเวณทางด้านทิศตะวั นออกของพื้นที่ หรือบริเวณพื้นที่พาหุรัด และมี
รูปแบบการเดินท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกอย่างเยาวราช ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่ได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว
สถานที่ที่ได้รับความสนใจ นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจะมีความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวในทุกๆ
ประเภท ทั้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สถานที่ท่องเที่ยวประเภทห้างสรรพสินค้า เช่น ดิ
โอลด์ สยาม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างวัดราชบูรณะราชวรวิหารหรือวัดเลียบ ซึ่งแตกต่าง
จากนักท่องเที่ยวอีก 2 ประเภท ที่ส่วนใหญ่จะนิยมเลือกสถานที่ ท่องเที่ยวที่เป็นห้างสรรพสินค้าเป็น
หลัก ในด้านร้านค้าร้านขายได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก แต่ในทางกลับกัน
กลับไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออก โดยมีเพียงร้านค้าบริเวณบ้านหม้อ
เท่านั้นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกไป แต่อยู่ในสัดส่วนที่น้อยมาก เช่นเดียวกัน
กับนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้ที่ถูกดึงดูดจากร้านค้าบริเวณพาหุรัดเท่านั้น และสุดท้ายพื้นที่นันทนาการ
มีเพียงนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้เท่านั้นที่ไม่สนใจเดินท่องเที่ยวไปยังสถานที่แห่งนี้เลย กิจกรรมที่
เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวมีเพียงนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเท่านั้นที่มี กิจกรรมต่างๆเกิดขึ้น
ระหว่างการเดินท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่เป็นการถ่ายภาพและการแวะดูสิ่งที่สนใจ
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แผนที่ 5 - 38 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อน
ในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.4.7 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนในพื้นที่ย่อยที่ 4
(สะพานพุทธ)
จากตัวอย่างทั้ง หมดที่สามารถเก็บได้ 322 ตัวอย่ าง และได้ ตัวอย่างที่เ ป็นนักท่ องเที่ย ว
ประเภทกลุ่มเพื่อน 45 ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 6.44 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่ง
ระยะ และมีระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 385.78 เมตรต่อการเดินทาง ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีการผสมกัน
ของทั้งเพศชายและเพศหญิง (68.89%) รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มเพื่อน
ชาย (17.78%) และนั ก ท่ อ งเที่ ย วประเภทกลุ่ ม เพื่ อ นที่ เ ป็ น กลุ่ ม เพื่ อ นหญิ ง มี สั ด ส่ ว นน้ อ ยที่ สุ ด
(13.33%) ช่วงอายุ ส่ว นใหญ่จะอยู่ในช่ว งของวัยผู้ใหญ่ (77.78%) รองลงมาเป็ นกลุ่มเพื่อนวัยรุ่ น
(17.78%) ด้านเชื้อชาติส่วนมากจะเป็นชาวตะวันตก (60.00%) รองลงมาเป็นกลุ่มเพื่อนชาวเอเชียใต้
(22.22%) และมี ชาวเอเชีย ตะวัน ออกเพี ยงเล็ กน้ อย (13.33%) โดยชาวเอเชีย ตะวัน ตกเฉี ยงใต้ มี
สัดส่วนที่น้อยที่สุด (4.44%)
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่ม
เพื่อนในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความ
นิยมในการเดินท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณริมถนนจักรเพชรทั้งสาย ถนนตรีเพชร ถนนพาหุรัด และถนน
มหาไชยบริเวณจุดเชื่อมต่อกับถนนจักรเพชร เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายรองลงมาเป็น ถนนตรี
เพชรบริเวณด้านข้างของ ดิ โอลด์ สยาม ถนนพาหุรัดบริเวณบ้านหม้อ ถนนสะพานพุทธ และซอยเอ็ม
ไพร์ และซอยทางเข้าตลาดริมน้ายอดพิมาน รวมถึงถนนบ้านหม้อบริเวณจุดเชื่อมต่อกับถนนจักรเพชร
อาจเป็นเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการค้าขายสินค้าที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4
(สะพานพุทธ) ประกอบด้วย ร้านค้าขายดอกไม้ ผลไม้ รวมถึงผ้าดิบ ผ้าตัดชุด
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนในพื้นที่ศึกษาย่อย
ที่ 4 (สะพานพุทธ) มากที่สุด ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ คือ อินเดีย เอ็มโพ
เรี่ยม รองลงมายังคงเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ดิ โอลด์ สยาม, ไชน่า เวิลด์ และเมก้า
พลาซ่า วังบูรพา รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง วัดราชบูรณะราชวรวิหารหรือวัดเลียบ
และตลาดสดยอดพิมาน ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประเภทเพื่อน ในประเด็นร้านค้าขายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเพื่อนไม่
มากนั ก ส่ว นใหญ่จ ะเป็ นร้ านค้า ร้า นขายดอกไม้บ ริเ วณถนนบ้า นหม้อ ส่ว นในประเด็น ด้า นพื้ น ที่
นันทนาการ บริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเพื่อนบางส่วน กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินเพื่อการท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จะเป็นการหยุดเพื่อพูดคุยและปรึกษากันเอง รวมถึงการแวะเพื่อดูสินค้าริมทาง การถ่ายภาพ
กลุ่ ม และการดู แ ผนที่ โดยไม่ มี ก ารพบเจอการแวะสอบถามข้ อ มู ล จากร้ า นค้ า หรื อ คนไทยจาก
นักท่องเที่ยวกลุ่มเพื่อนเลย
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แผนที่ 5 - 39 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รัก
ในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.4.8 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รักในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพาน
พุทธ)
จากตัวอย่างทั้ง หมดที่สามารถเก็บได้ 322 ตัวอย่ าง และได้ ตัวอย่างที่เ ป็นนักท่ องเที่ย ว
ประเภทกลุ่มคู่รัก 121 ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ที่ 5.47 นาทีต่อการเดินทางในหนึ่ง
ระยะ (Short trip) และมี ร ะยะทางเฉลี่ ย อยู่ ที่ 340.41 เมตรต่ อ การเดิ นทาง ข้ อ มู ล ทางด้ า น
ประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นการผสมกันของทั้งเพศชายและเพศหญิง
ซึ่งในงานวิจัยจะไม่คานึงถึงคู่รักระหว่างเพศชายเดียวกันหรือคู่รักระหว่างเพศหญิงด้วยกัน เนื่องจาก
ข้อจากัดในวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ ในประเด็นของช่วงอายุ ส่วนใหญ่จะเป็นคู่รั กในวัย
ผู้ใหญ่ (79.34%) รองลงมาเป็นช่วงอายุวัยรุ่น (15.70%) และสุดท้ายเป็นช่วงวัยชรา (4.96%) โดย
นักท่องเที่ยวประเภทคู่รักที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก (83.47%) รองลงมาเป็น
ชาวเอเชียใต้ (9.09%) และชาวเอเชียตะวันออก (6.61%) และสุดท้ายชาวแอฟริกามีสัดส่วนน้อยที่สุด
(0.83%) โดยไม่มีตัวอย่างชาวเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
จากแผนที่แสดงผลการเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รัก
ในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่ได้รับความนิยม
ในการเดินท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณริมถนนจักรเพชร ถนนตรีเพชร และถนนพาหุรัด เส้นทางการเดิน
ท่องเที่ยวสายรองลงมาเป็น ซอยเอ็มไพร์ และซอยรอบๆที่เป็นทางเข้าตลาดริมน้ายอดพิมาน รวมถึง
ถนนบ้านหม้อ ถนนบูรพา และถนนอัษฎางค์ และมีการเข้าตามตรอก ซอก ซอยบ้าง เช่น ซอยก๊อกน้า
และซอยที่สามารถเดินไปยังตลาดพาหุรัดได้ เป็นต้น
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รักในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4
(สะพานพุทธ) มากที่สุด ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ ดิ โอลด์ สยาม อินเดียเอ็มโพเรี่ยม และไชน่า เวิลด์ รองลงมายังคงเป็น
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ เมก้า พลาซ่า วังบูรพา รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง วัด
ราชบู รณะราชวรวิหารหรือวั ดเลีย บ รวมถึง ตลาดสดและตลาดริมน้ ายอดพิมาน ต่างเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รัก ในประเด็นร้านค้าขายได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รักเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าร้านขาย
ดอกไม้ ด้า นหน้า ของตลาดสดยอดพิม าน และร้านค้า บริ เวณบ้ านหม้ อ ส่ว นในประเด็ นด้ านพื้น ที่
นันทนาการ บริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้รับความสนใจจาก
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ป ระเภทคู่ รั ก เช่ น เดี ย วกั น กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการเดิ น เพื่ อ การ
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการแวะดูสินค้าและถามทางจากร้านค้า ร้านขาย รวมถึงคนไทยภายในพื้นที่
รองลงมาเป็นการแวะถ่ายภาพสถานที่ที่น่าสนใจ รวมถึงการหยุดเพื่อพูดคุยปรึกษาและดูแผนที่กันเอง
มีการหยุดเพื่อหาป้ายบอกข้อมูลเป็นครั้งคราว
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แผนที่ 5 - 40 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียว
ในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2.4.9 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียวในพื้นที่ย่อยที่
4 (สะพานพุทธ)
จากตัวอย่างทั้ง หมดที่สามารถเก็บได้ 322 ตัวอย่ าง และได้ ตัวอย่างที่เ ป็นนักท่ องเที่ย ว
ประเภทเดินทางคนเดียว 70 ตัวอย่าง โดยเวลาเฉลี่ยในการเดินจะอยู่ ที่ 5.23 นาทีต่อการเดินทางใน
หนึ่งระยะ (Short trip) และมีระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 301.14 เมตรต่อการเดินทาง ข้อมูลทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ในประเด็นของเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (77.14%) ส่วนเพศหญิงมีสัดส่วนที่น้อย
กว่า (22.86%) และในประเด็นด้านช่ วงอายุ ส่ว นใหญ่ ตัวอย่างจะอยู่ ในช่วงวัยผู้ ใหญ่ (71.43%)
รองลงมาเป็นช่วงวัยรุ่น (15.71%) และสุดท้ายตัวอย่างวัยชรา (12.86%) โดยประเด็นด้านเชื้อชาติ
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก (71.43%) รองลงมาเป็นชาวเอเชียใต้ (20.00%) ส่วนชาวเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้มีสัดส่วนเป็นรองสุดท้าย (5.71%) และสุดท้ายเป็นชาวเอเชียตะวันออกและชาว
แอฟริกา (1.43%)
จากแผนที่แ สดงผลการเก็บข้อมูล เส้นทางการเดินของนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติประเภท
เดินทางคนเดียวในพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายหลักที่
ได้รับความนิยมในการเดินท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณริมถนนจักรเพชร ถนนตรีเพชร และถนนพาหุรัด
เส้นทางการเดินท่องเที่ยวสายรองลงมาเป็น ซอยเอ็มไพร์ และซอยรอบๆที่เป็นทางเข้ายอดพิมาน ริ
เวอร์วอล์ค รวมถึงถนนบ้านหม้อ และถนนบูรพา และจุดที่น่าใจคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภท
นี้ กลุ่มหนึ่งมีการเลือกเส้นทางท่องเที่ยวเป็นถนนสะพานพุทธในส่วนของทางด้านทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) ซึ่งสามารถพบได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภท
เดินทางคนเดียวเท่านั้น
สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียวในพื้นที่
ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) มากที่สุด ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ คือ ดิ
โอลด์ สยาม รองลงมายังคงเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ประกอบด้วย อินเดีย เอ็มโพเรี่ยม, ไชน่า เวิลด์
และเมก้า พลาซ่า วังบูรพา รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวประเภทตลาดอย่าง ตลาดสดและตลาดริมน้ายอด
พิมาน และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง วัดราชบูรณะราชวรวิหารหรือวัดเลียบ ในประเด็น
ร้านค้าขายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียวไม่มากนัก ส่วนใหญ่
จะเป็นร้านค้าร้านขายดอกไม้บริเวณถนนบ้านหม้อและรอบๆตลาดสดยอมพิมาน ส่วนในประเด็นด้าน
พื้นที่นันทนาการ บริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียวบางส่วน กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินเพื่อ
การท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นโทรศัพท์ การถ่ายภาพ สินค้า สถานที่ที่น่าสนใจ หรือแม้กระทั่ง
สัตว์ เลี้ ยง อย่ างแมวและสุ นัข และมี บางส่ วนทาการสอบถามข้ อมู ลจากร้ านค้า ร้า นขายแต่อ ยู่ใ น
ปริมาณสัดส่วนที่น้อยมาก
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ตารางที่ 5 - 12 ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประเภท
นักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
กลุ่มเพื่อน (45)

คู่รัก (121)

รายละเอียด
จานวน
เวลา (นาที)
 เวลาที่ใช้เดินน้อยที่สุด
 เวลาที่ใช้เดินมากที่สุด
 เวลาที่ใช้เดินเฉลี่ย
ระยะทาง (เมตร)
 ระยะทางที่สั้นที่สุด
 ระยะทางที่ยาวที่สุด
 ระยะทางเฉลี่ย
เพศ
 ชาย
 หญิง
 ผสม
ช่วงอายุ
 วัยรุ่น
 วัยผู้ใหญ่
 วัยชรา
เชื้อชาติ
 ตะวันตก
 เอเชียตะวันออก
 เอเชียใต้
ที่มา : ผู้วิจัย

1
25
6.44
70
980
386

ร้อยละ
-

-

จานวน
1
22
5.41
50
1,120
340

ร้อยละ
-

-

เดินทางคนเดียว
(70)
จานวน ร้อยละ
1
16
5.23
50
910
301

-

-

8
6
31

17.78
13.33
68.89

0
0
121

0
0
100

54
16
0

77.14
22.86
0

8
35
2

17.78
77.78
4.44

19
96
6

15.70
79.34
4.96

11
50
9

15.71
71.43
12.86

27
6
10

62.79
13.95
23.26

101
8
11

84.17
6.67
9.17

50
1
14

76.92
1.54
21.54
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จากตารางแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เวลาในการเดิ น เฉลี่ ย ของแต่ ล ะการเดิ น ทาง ( Trip) ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อน กลุ่มคู่รัก และกลุ่มที่เดินทางคนเดียว ภายในพื้นที่ศึกษา
ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) มีพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่ม
เพื่อนใช้เวลาในการเดินแต่ละเที่ยว (Trip) มากที่สุด รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภท
คู่รัก และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทที่เดินทางคนเดียว ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับระยะทางใน
การเดินในแต่ละเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนมีระยะทางในการเดินมากที่สุด
รองลงมาเป็นนั กท่ องเที่ยวชาวต่า งชาติป ระเภทคู่รัก และผู้ที่ เดิ นทางคนเดี ยว ตามลาดับ ในด้า น
ประชากรศาสตร์ กลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีการผสมกันของเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ส่วน
ผู้ที่เดินทางคนเดียวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเพศชายซึ่งสัดส่วนมากกว่าเพศหญิง ในประเด็นด้านช่วงอายุ
มีลักษณะที่เหมือนกันของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งสามกลุ่ม กล่าวคือ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงของวัย
ผู้ใหญ่ รองลงมาเป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยรุ่น และผู้ที่อยู่ในวัยชราพบได้น้อยที่สุดในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งสาม
กลุ่ม ในประเด็นด้านจานวนผู้ร่วมเดินทางจะพูดเฉพาะกลุ่มเพื่อน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีเด็กร่วม
เดินท่องเที่ยวด้วย โดยพบกลุ่มที่มีเด็กร่วมเดินท่องเที่ยวด้วยในปริมาณสัดส่วนที่น้อยมาก และสุดท้าย
ประเด็นด้านเชื้อชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาเป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้ และนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออก ตามลาดับ โดยพบเจอชาว
แอฟริ ก าในกลุ่ มนั กท่ อ งเที่ย วประเภทคู่ รัก และผู้ ที่เ ดิน ทางคนเดีย ว และนัก ท่ องเที่ ย วชาวเอเชี ย
ตะวันตกเฉียงใต้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อนและผู้ที่เดินทางคนเดียวอยู่บ้าง แต่อยู่ใน
สัดส่วนที่น้อยมาก
รูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติประเภทต่างๆ มีพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยว ดังนี้ รูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้ง 3 ประเภท นิยมเลือก
เดินในเส้นทางริมถนนสายหลักมากที่สุด เช่น ถนนตรีเพชร ถนนจักรเพชร ถนนพาหุรัด เป็นต้น โดย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รักมีการกระจายตัวของเส้นทางการเดินท่องเที่ยวทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา
ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) มากที่สุด และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนมีการกระจายตัว
ของเส้นทางครอบคลุมพื้นที่ศึกษาน้อยที่สุด โดยจะปรากฏขึ้นบริเวณ ริมถนนพาหุรัดและถนนตรีเพชร
เป็นส่วนใหญ่ โดยรูปแบบการเดินจะเน้นการเดินบริเวณพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากกว่า
การเดินเล่นไปเรื่อยๆอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รักและผู้ที่เดินทางคนเดียว โดยสามารถ
สังเกตได้จากลักษณะของเส้นทางการเดินท่องเที่ยวที่ปรากฏออกมา หากมีการเดินไปเรื่อยๆเสมือน
การเดินเล่นรูปแบบของเส้นทางการเดินจะลากยาวและเชื่อมเป็นเครือข่ายต่อกันไปเรื่อยๆ แต่หาก
เป็ น การเดิ น เพราะความจ าเป็ น หรื อ เป็ น การเดิ น ที่ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ เชื่ อ มต่ อ สถานที่ ต่ า งๆ มี
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จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน รูปแบบเส้นทางการเดินจะสั้นและเข้มในบริเวณนั้นๆ เส้นทางที่ไ ม่ได้รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้ง 3 ประเภท คือพื้นที่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอาจเป็นผล
มาจากที่พื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไป รวมถึง
ไม่ได้เป็นพื้นที่ทางผ่านสาคัญที่เชื่อมโยงไปสู่พื้นที่อื่นๆ พื้นที่ดังกล่าวจึงไม่มีเส้นทางการเดินท่องเที่ยว
ปรากฏอยู่
สถานที่ที่ เ ป็น จุด หมายปลายทางของนั ก ท่อ งเที่ย วชาวต่ า งชาติ ป ระเภทต่า งๆที่ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง และมีการเดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) มีลักษณะดัง ต่อไปนี้
สถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
กล่าวคือ สถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษาทั้ง หมดล้วนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้ง 3
ประเภท ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวประเภทห้างสรรพสินค้า ซึ่ง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักภายในพื้นที่ศึกษา เช่น ดิ โอลด์ สยาม, ตลาดริมน้ายอดพิมาน, อินเดีย เอ็ม
โพเรี่ยม และไชน่า เวิลด์ รวมถึง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดราชบูรณะราชวรวิหารหรือวัด
เลียบ รวมถึงพื้นที่นั นทนาการก็เป็นสถานที่ที่ไ ด้ รับความนิ ยมจากนัก ท่องเที่ย วชาวต่างชาติทั้ง 3
ประเภท โดยจุดที่สามารถเห็นได้ถึงความแตกต่างมีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวประเภทร้านค้า ร้านขาย ที่
ได้รับความนิยมเฉพาะ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รักและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประเภทที่เดินทางคนเดียว
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทต่างๆที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง และมีการเดินท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้ง 3 ประเภท มีลักษณะที่มี
ความคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย การแวะดูร้านค้าริมทาง เป็น กิจกรรมที่เกิดขึ้นมากที่สุด รองลงมา
เป็น การถ่า ยภาพกับ สถานที่ ที่มีค วามสนใจ ซึ่ง ในส่ วนนี้ มีค วามแตกต่า งจากพื้น ที่ศึ กษาย่อยอื่น ๆ
เนื่องจากในพื้นที่ศึกษาย่อยอื่นๆ กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักจะเป็นการแวะถ่ายภาพกับสถานที่ที่
น่าสนใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) อาจยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากพอ ซึ่ง สอดคล้องกับปริมาณของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่ปริมาณของนักท่องเที่ยวต่อวันน้อยกว่าพื้นที่ศึกษาย่อยอื่นๆ ส่วนความแตกต่ างของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้ง 3 ประเภทภายในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพาน
พุทธ) นั้น คือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น พ่อค้า
แม่ ค้ า หรื อ คนไทย สามารถพบกิ จ กรรมที่ มี ก ารพู ด คุ ย หรื อ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น ได้ เฉพาะกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทคู่รักเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทกลุ่มเพื่อนและผู้ที่
เดินทางคนเดียว มักใช้วิธีการสังเกตป้ายบอกทางหรือป้ายข้อมูล รวมถึงอาศัยการหาข้อมูลด้วยตัวเอง
ผ่านโทรศัพท์และหนังสือนาเที่ยวที่เตรียมมาเองมากกว่า
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5.3 การวิเคราะห์และสรุปผลพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในมิติอื่นๆ
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวเพื่อนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาเพื่อการส่งเสริม
การท่ อ งเที่ย วที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ พฤติ ก รรมการเดิ น โดยรวมภายในพื้ น ที่ ก รุ ง
รั ต นโกสิ น ทร์ เช่ น การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการเดิ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ นพื้ น ที่ ก รุ ง
รัตนโกสินทร์ในแต่ละช่วงเวลาของวัน (Time of a day), การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น
5.3.1 การวิเคราะห์และสรุปผลพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามประเภทของการ
เดิน
ประเด็นประเภทของการเดินของงานวิจัยใช้ประเด็นด้านเวลาในการเดินแต่ละการเดินทาง
(Trip) และระยะทางในการเดินแต่ละการเดินทาง (Trip) กล่าวคือ ใช้ตัวแปรด้านเวลาและระยะทาง
เป็นตัวแปรในการกาหนดประเภทของการเดิน (ในงานวิจัยได้ใช้มาตรฐานความสามารถในการเดินที่
คนเต็มใจเดินในสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะทาง 800 เมตร และใช้เวลาในการเดิน 10
นาที ต่อการเดินทาง) โดยสามารถแบ่งประเภทของการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์ได้ทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้
 การเดินที่มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง
 การเดินและแวะไปตามสถานที่ริมทางต่างๆ
 การเดินเพื่อความสุนทรียะ
ตารางที่ 5 - 13 ความแตกต่างระหว่างประเภทการเดินในเชิงเวลาและระยะทาง
ประเภทการเดิน
เวลา (นาที)
ระยะทาง (เมตร)
การเดินที่มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง

สั้น (<5)

ยาว (>401)

การเดินและแวะไปตามสถานที่ริมทาง

สั้น (<5)

สั้น (<401)

การเดินเพื่อความสุนทรียะ

ยาว (>5)

ยาว (>401)

ที่มา : ผู้วิจัย
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แผนที่ 5 - 41 รูปแบบการเดินที่มุ่งไปสู่จุดหมาปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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การเดินที่มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง
การเดินมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ การที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีพฤติกรรมการเดิน
โดยมีจุดมุ่งหมายการเดินอยู่ในใจแล้ว ซึ่งอาจเกิดจากการวางแผนการท่องเที่ยว การอ่านรายละเอียด
ข้อมูลผ่านหนังสือนาเที่ยว หรือการแนะนาของผู้รู้ ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะใช้เวลาในการ
เดินน้อย แต่มักจะมีระยะทางในการเดินค่อนข้างไกล สถานการณ์ตัวอย่างสาหรับประเภทการเดินที่
มุ่ง ไปสู่จุ ดหมายปลายทาง เช่ น การเดินจากที่ พานักไปยัง สถานที่ท่ องเที่ยว การเดิ นจากสถานที่
ท่องเที่ยวไปสู่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร และมักจะเป็นการเดินที่ไม่มีกิจกรรมแวะหรือให้ความสนใจกับ
สิ่งรอบข้าง โดยกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินมักจะเป็น การเปิดแผนที่หรือหนังสือนาทาง
จากแผนที่ เ ป็ น การแสดงเส้ น ทางการเดิ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ มุ่ ง สู่ จุ ด หมาย
ปลายทางภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาในการเดินน้อย แต่ไ ด้
ระยะทางในการเดินยาว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการที่จะไป
ณ จุดๆนั้นอย่างแน่วแน่ โดยในงานวิจัยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาในการเดินต่ากว่า 5 นาที แต่ได้
ระยะทางในการเดินมากกว่า 401 เมตร ต่อการเดินทาง (Trip) และทาการวิเคราะห์ร่วมกั บข้อมูล
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน โดยจะเป็นการเดินที่เกิดกิจกรรมระหว่างการเดินน้อยหรือไม่มีเลย
หากมีมักจะเป็นการเดินไปพร้อมๆกับการก้มมองแผนที่หรือหนัง สือนาทาง ทาให้เกิดแผนที่ที่แสดง
รูปแบบการเดินที่มุ่งไปสู่จุดหมาปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้ นที่กรุงรัตนโกสินทร์ โดย
มีรายละเอียดรูปแบบการเดิน ดังนี้
ภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์มีรูปแบบการเดินประเภทดังกล่าวค่อนข้างน้อย จากแผนที่จะ
เห็นได้ว่าเส้นทางการเดินปรากฏอยู่บนแผนที่เพียงบางพื้นที่นั้น โดยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่บริเวณ
พื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) พื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) และพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพาน
พุทธ) โดยมักจะเกิดขึ้นบริเวณถนนสายรองเป็นส่วนมาก เช่น บริเวณถนนหน้าพระลาน ถนนพาหุรัด
ถนนราชดาเนิน และถนนข้าวสาร อาจเป็นเพราะเป็นลาดับศักดิ์ถนนที่ง่ายต่อการเดินเร็ว มีโอกาสเจอ
ซอยตันน้อย โดยส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่มุ่งสู่สถานที่ท่องเที่ยวหลักหรือมีชื่อเสียง เช่น วัดพระแก้ว
ปากคลองตลาด เป็นต้น ซึ่งหากเป็นร้านค้า มักจะเป็นร้านที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ เช่น ร้านแมค
โดนัล ร้านเซเว่น เป็นต้น อาจเป็นเพราะมีแนะนาอยู่ในแผนที่หรือหนัง สือนาเที่ยว ชาวต่างชาติมี
ความคุ้นเคย ง่ายต่อการสั่งหรือซื้อสินค้า ส่วนในด้านพื้นที่นันทนาการอาจเป็นพื้นที่ในการพักเหนื่อย
เพราะอย่างที่กล่าวไปข้างต้น รูปแบบการเดินประเภทนี้มักต้องใช้ความเร็วในการเดิน การที่พบว่ามี
จุดหมายปลายทางเป็นพื้นที่นันทนาการขนาดเล็ก อาจเป็ นพื้นที่ที่ใช้หยุดพักเหนื่อยของกลุ่มตัวอย่าง
ยกเว้นสนามหลวง ซึ่งอาจเป็น จุดหมายปลายทางที่แท้จริงของกลุ่มตัวอย่าง
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แผนที่ 5 - 42 รูปแบบการเดินและแวะไปตามสถานที่ริมทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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การเดินและแวะตามสถานที่ริมทาง
การเดินและแวะไปตามสถานที่ต่างๆ คือ การที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีพฤติกรรมการเดิน
โดยมีการแวะตามสถานที่ต่างๆริมทาง ทั้งการแวะดูสิ่งที่สนใจ หรือ หยุดถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆ
หรือการหยุดเพื่อเข้าไปทากิจกรรม เช่น การซื้ อสินค้า การต่อรองราคาสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นการหยุด
การเดินของการเดินทางครั้งนั้น (Trip) โดยในงานวิจัยจะใช้เกณฑ์การหยุด ณ ที่ใดที่หนึ่งเกิน 3 นาที
จะถือว่า จุดดังกล่าวเป็ นจุดหมายปลายทางของกลุ่ม ตัวอย่า งกลุ่มนั้ น โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน
รูปแบบการเดินรูปแบบดังกล่ าว เช่น การถ่ายภาพ การหยุดต่อรองราคากับร้านค้าริมทาง เป็นต้น
สถานการณ์ตัวอย่างสาหรับประเภทการเดินที่มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง เช่น การเดินไปในระยะสั้นๆ
และหยุดแวะร้านขายผลไม้ริมทางเพื่อซื้อสินค้า ซึ่งจะใช้เวลาในการหยุดมากกว่า 3 นาที เป็นต้น
จากแผนที่เป็นการแสดงเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินและแวะไปตาม
สถานที่ต่างๆ กล่าวคือ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาในการเดินน้อย และมีระยะทางในการเดินสั้น ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการหยุดแวะตามสถานที่ต่างๆ โดยในงานวิจัยจะเลือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
เวลาในการเดินต่ากว่า 5 นาที และมีระยะทางในการเดินต่ากว่า 401 เมตร ต่อการเดินทาง (Trip)
และทาการวิเคราะห์ร่วมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน โดยจะเป็นการเดินที่มีการแวะถ่ายภาพ
หยุดพิจารณาหรือยืนดูสินค้าหน้าร้าน สิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดแผนที่ที่แสดงรูปแบบการเดินที่แวะไปตาม
สถานที่ริมทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีรายละเอียดรูปแบบการ
เดิน ดังนี้
จากแผนที่จะเห็นได้ว่าเส้นทางการเดินแบบเดินและแวะตามสถานที่ริมทางจะมีความเข้มของ
เส้นบริเวณถนนดินสอ ถนนราชดาเนินกลาง ถนนข้าวสาร ซอยรามบุตรี และถนนจักรเพชร เป็นต้น
ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะเป็นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยร้านค้าริมทาง ไม่ว่าจะเป็นถนนดินสอ ที่มีร้านอาหาร
เก่าแก่ ถนนข้าวสารและซอยรามบุตรีที่มีร้านนั่งดื่ม ถนนจักรเพชรที่มีร้านขายดอกไม้สด ส่วนบาง
พื้นที่อาจเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะถ่ายภาพหรือแวะหยุดพัก เช่น บริเวณริมถนนราชดาเนิน
กลาง ซึ่ ง ประกอบไปด้ วยอาคารที่ มีค วามสวยงามทางสถาปั ต ยกรรม อี กทั้ ง มี ที่ นั่ง สาหรับ นั่ง พั ก
กระจายอยู่ทั่วตลอดแนวเส้นถนน และจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่มุ่งตรงไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียง แต่เนื่องจากรูปแบบเส้นทางการเดินประเภทนี้จะเป็นการเดินในระยะใกล้ๆ เส้นทางการ
เดิ น จึ งไม่ ค่ อ ยมี ก ารเชื่ อ มต่ อกั น ระหว่ า งพื้ นที่ ศึ ก ษาย่ อ ยที่ 4 พื้ นที่ สถานที่ ดึ ง ดูด นั ก ท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวหลักและมีชื่อเสียง เนื่องจากอาจเป็นสถานการณ์ที่กลุ่มตัวอย่ างเดิน
ออกมาจากร้านค้าที่ตั้งอยู่รอบๆสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เพื่อเดินเข้าไปยังสถานที่เหล่านั้น ใน
ส่วนร้านค้าเป็นจุดหมายปลายทางหลักของประเภทการเดินรูปแบบนี้
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แผนที่ 5 - 43 รูปแบบการเดินเพื่อความสุนทรียะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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การเดินเพื่อความสุนทรียะ
การเดินเพื่อความสุนทรียะ คือ การที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีพฤติกรรมการเดินไปเรื่อยๆ
ตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ โดยอาจมีการหยุดแวะเพื่อพิจารณาสิ่งที่สนใจ แต่เป็ นการ
หยุดที่ใช้เวลาไม่นาน เช่น การหยุดดูสินค้า การหยุดเพื่อดูสถาปัตยกรรม เป็นต้น โดยตามเกณฑ์การ
เก็บข้อมูลของงานวิจัย การหยุดแวะประเภทนี้จะต้องเป็นการหยุดที่ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที โดย
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินของรูปแบบการเดินเพื่อความสุนทรียะ เช่น การเดินพร้อมๆกับ
การชมศิลปะ สถาปัตยกรรมที่สวยงามของตึกเก่าริมทาง การเดินและหยุดแวะมองสินค้าและเดินไป
ต่อ เป็นต้น โดยสถานการณ์ตัวอย่างสาหรับประเภทการเดินเพื่อความสุนทรียะ เช่น การเดินรับชม
ความงามของสถาปัตยกรรมริมถนนราชดาเนินกลาง การเดินชมร้านค้าริมถนนข้าวสาร เป็ นต้น
จากแผนที่เ ป็ น การแสดงเส้น ทางการเดิ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น เพื่ อ ความ
สุนทรียะภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาในการเดินมาก และมี
ระยะทางในการเดินไกล ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเดินช้าๆ เรื่อยๆ เพื่อรับชมบรรยากาศ
รอบๆในขณะการเดิน โดยในงานวิจัยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาเดินมากกว่า 5 นาที และมี
ระยะทางในการเดินมากกว่า 401 เมตร ต่อการเดินทาง (Trip) และทาการวิเคราะห์ร่วมกับกิจกรรมที่
เกิดขึ้นระหว่างการเดิน โดยจะเป็นการเดินที่มีการรับชมสิ่งแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวีดีโอ
การหยุดมองบรรยากาศ หรือการหยุดเพื่อพิจารณาสินค้า สิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดแผนที่ที่แสดงรูปแบบ
การเดินเพื่อความสุนทรียะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีรายละเอียด
รูปแบบการเดิน ดังนี้
จากแผนที่แสดงให้เห็นว่าเส้นทางการเดินเพื่อความสุนทรียะมีการกระจายของร่องรอยการ
เดินทั่วทั้งพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณถนนราชดาเนินกลาง ถนนพระอาทิตย์ ถนนมหาราช เป็นต้น โดย
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่มีร่องรอยการเดินประเภทนี้ มักจะเป็นพื้นที่ที่มีบรรยากาศเหมาะสม
และส่งเสริมต่อการเดิน เช่น บริเวณถนนราชดาเนินกลางเป็นถนนที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม บริเวณ
ถนนมหาราช เป็นถนนที่มีทางเดินเท้าคุณภาพดี มีร่มเงา ลมพัดสบาย เป็นต้น แต่จากเหตุที่การเดิน
รูปแบบดังกล่าวจะเป็นการเดินที่มีระยะทางเดินที่ค่อนข้างไกลในแต่ละเที่ยวของการเดิน (Trip) ส่งผล
ให้เกิดร่องรอยการเดินกระจัดกระจายทั่วทั้งพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีบางพื้นที่เท่านั้นที่มีความเข้ม
ของเส้นทางการเดิน ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยการเดินประเภทดังกล่าวจะมีจุดหมายปลายทาง
ส่ว นใหญ่ เ ป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วหลั ก ที่ มีชื่ อ เสี ย ง แต่ จ ะไม่ค่ อ ยพบว่ า ร้ า นค้ า ริม ทางเป็ น จุ ด หมาย
ปลายทาง เนื่องจากการเดินประเภทนี้จะใช้วิธีการหยุดมอง พิจารณา ในเวลาสั้นๆและทาการเดิน
ต่อไป และจุดหมายปลายทางที่สาคัญ อีกอย่างของการเดินประเภทนี้คือ ที่พานักของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ อาจเป็นการเดินกลับที่พักจากการท่องเที่ยว
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5.3.2 การวิเคราะห์และสรุปผลพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามช่วงเวลาในแต่ละ
วัน (Time of a day)
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามช่วงเวลาในแต่ละวัน (Time
of a day) เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยใช้ประเด็นในด้าน
ช่วงเวลาในแต่ละวันเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ โดยในงานวิจัยแบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์ออกเป็น 3
ช่วง โดยอ้างอิงกับเวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุง
รัตนโกสิน ทร์ และใช้เ กณฑ์ ด้า นบรรยากาศในระหว่า งการเดิน เช่น อุณ หภู มิแ ต่ล ะช่ว งที่ มีค วาม
แตกต่างกัน ส่งผลให้งานวิจัยสามารถแบ่งช่วงเวลาประกอบด้วย ช่วงเช้า ช่วงกลางวัน และช่วงเย็น
โดยมีรายละเอียดในการแบ่งช่วงเวลา ดังนี้
ตารางที่ 5 - 14 การแบ่งช่วงเวลาในแต่ละวัน (Time of a day) เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดิน
ช่วงเวลา
เวลาเริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด
ช่วงเช้า
8.00 น.
10.59 น.
ช่วงกลางวัน
11.00 น.
14.59 น.
ช่วงเย็น
15.00 น.
18.00 น.
ที่มา : ผู้วิจัย
การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินตามช่วงเวลาในแต่ละวันของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการเก็บข้อมู ลในประเด็นด้าน เส้นทางการเดิน สิ่ ง ที่ไ ด้รับความสนใจ
ระยะทางและเวลาในการเดินแต่ละเที่ยว (Trip) โดยมีรายละเอียดจากการเก็บข้อมูล ดังนี้
ตารางที่ 5 - 15 ข้อมูลระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินแต่ละเที่ยวจาแนกตามช่วงเวลาในแต่ละวัน
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงรัตนโกสินทร์
ระยะทาง (เมตร)
เวลา (นาที)
ช่วงเวลา
สั้นที่สุด ยาวที่สุด เฉลี่ย น้อยที่สุด มากที่สุด เฉลี่ย
ช่วงเช้า
40
1,610
350
1
33
7.36
ช่วงกลางวัน
40
1,150
287
1
22
5.41
ช่วงเย็น
50
1,400
283
1
31
5.39
ที่มา : ผู้วิจัย
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พฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเช้าภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
พฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเช้าภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ใน
ข้อมูลเชิงสถิติจะเห็นได้ว่า มีระยะเวลาและระยะทางเฉลี่ยต่อการเดินในแต่ละเที่ยว (Trip) สูงที่สุด อีก
ทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่มีระยะทางในการเดินสูงสุด อาจเป็นเพราะในช่วงเช้า (8.00 – 10.59 น.) ของ
กรุงรัตนโกสินทร์เป็นช่วงที่มีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเดิน เนื่องจากมีอุณหภูมิของอากาศที่ยังไม่
สูงมาก หรืออาจเป็นเหตุผลจากความจาเป็น เนื่องจากในช่วงเช้าพื้นที่กรุง รัตนโกสินทร์จะมีปัญหา
ด้า นการจราจร เนื่ องจากเป็ น พื้น ที่ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งกรุ ง เทพมหานครและพื้ นที่ ร อบข้ างด้ านทิ ศ
ตะวันตก จึงอาจเป็นอีกเหตุผลที่ทาให้เกิดเส้นทางการเดินที่มีระยะทางยาว ซึ่ง หากมองในมุมการ
วิเคราะห์เชิงประเภทของการเดิน ลักษณะการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเช้าจะตรงกับ
ลักษณะการเดินเพื่อความสุนทรียะ คือ เป็นการเดินเพื่อซึมซับบรรยากาศของพื้นที่ไปเรื่อยๆ
จากแผนที่เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเช้าของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
แสดงให้เห็นว่าร่องรอยเส้นทางการเดินถึงแม้จะไม่กระจายทุกจุดในพื้นที่ แต่เป็นเส้นทางการเดินที่มี
การเชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ศึกษาย่อย พื้นที่ต่างๆ เนื่องจากบางพื้นที่ศึกษาย่อย เช่น พื้นที่ศึกษาย่อย
ที่ 2 (บางลาพู) เป็นพื้นที่ศึกษาที่ประกอบไปด้วยที่พักขนาดเล็ก ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นจุดเริ่มต้นการเดิน
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พานักอยู่ภายในพื้นที่เกะรัตนโกสินทร์ และอาจมีจุดหมายปลายทางใน
การเดินไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษาย่อยอื่นๆ เช่น พื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) ซึ่ง
เป็นพื้นที่ศึกษาที่ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียง ในประเด็นด้านเส้นทางการเดิน
มักจะเป็นเส้นทางการเดินที่มุ่งไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวหลัก ซึ่ง อาจเป็นเพราะความกัง วลว่าสถานที่
เหล่านี้มักจะมีเวลาในการปิด หากไม่รีบไปในช่วงเช้าและสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นมีขนาดใหญ่มาก ก็
อาจจะไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเป้าหมาย เส้นทางที่มีความเข้มข้นของการเดินของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ได้แก่ บริเวณถนนราชดาเนินกลาง ถนนตรีเพชร ถนนหน้าพระลาน ถนนมหาราช และ
ถนนพระอาทิตย์ ในประเด็นด้านจุดหมายปลายทางส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักตามที่ได้
กล่าวไปข้างต้น ส่วนสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวรองลงมา คือ ร้านค้า ร้านขาย โดยเฉพาะร้านอาหาร
บริเวณถนนข้าวาร ถนนพระอาทิตย์ และถนนจักรพงษ์ อาจเป็น เพราะบริเวณพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่
ที่เป็นแหล่งที่ตั้งของโรงแรมขนาดเล็ก ใหญ่ เกสต์เฮ้าส์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจออกมาจาก
สถานที่พานักเพื่อหาอาหารรับประทานจากร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง ก่อนที่จะออกเดินทางไป
ท่อ งเที่ย วยัง สถานที่ ท่อ งเที่ ยวต่ อไป สถานที่ ดึง ดู ดนั กท่ อ งเที่ย วที่ไ ด้รั บความสนใจรองลงมา คื อ
สถานที่พานัก โดยมักเป็นเส้นทางการเดินกลับจากร้านอาหาร ซึ่งอาจเป็นการกลับมาเตรียมตัวของ
นักท่องเที่ยวก่อนออกไปยังสถานที่อื่นๆ ส่วนในด้านพื้นที่นันทนาการเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่
เดินในช่วงเช้าได้น้อยมาก อาจเป็นเพราะอุณหภูมิของอากาศกาลังจะเพิ่มตัวสูงขึ้น เนื่องจากกาลังจะ
เข้าช่วงเที่ยง พื้นที่นันทนาการซึ่งจะมีอากาศที่ร้อนมากในช่วงเที่ยงจึงไม่ได้รับความสนใจ
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แผนที่ 5 - 44 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเช้าของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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แผนที่ 5 - 45 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเช้าของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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พฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงกลางวันภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
พฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงกลางวันภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ในข้อมูลเชิงสถิติจะเห็นได้ว่า มีระยะเวลาและระยะทางเฉลี่ยต่อการเดินในแต่ละเที่ยว (Trip) น้อยกว่า
ช่วงเช้าแต่ไ ม่แตกต่างกับช่วงเย็นมากนัก แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ ช่วงเที่ยงมีเวลาที่สูง ที่สุดและ
ระยะทางที่ สู ง ที่ สุ ด ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มี ค่ า ต่ าที่ สุ ด และมี ค วามเร็ ว ในการเดิ น ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงกลางวันมีความเร็วในการเดินสูงที่สุดในรอบวันหากเทียบกับช่วงอื่นๆ
อาจเป็นเพราะในช่วงกลางวัน (11.00 – 14.59น.) ของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิของ
อากาศค่อนข้างสูง ส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการเดิน พฤติกรรมการเดินที่มีระยะทาง
ยาวหรือต้องใช้เวลานานจึงไม่ค่อยปรากฏในช่วงเวลาดังกล่าว
จากแผนที่ เ ส้ น ทางการเดิ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ นช่ ว งกลางวั น ของพื้ น ที่ ก รุ ง
รัต นโกสิ น ทร์ แสดงให้ เห็ นว่ า มีก ารกระจายของนั กท่ องเที่ย วชาวต่ างชาติไ ปทั่ว ทั้ง พื้น ที่ ของกรุ ง
รัตนโกสินทร์ มีลักษณะรูป แบบการเดิน เข้าตามตรอก ซอก ซอย มีการเชื่อมต่อเส้น ทางการเดิ น
ระหว่างพื้ นที่ศึกษาย่อยต่างๆ ถนนที่ได้รับความนิยมในการเดิน ได้แก่ ถนนราชดาเนินกลาง ถนน
มหาราช ถนนตรีเพชร ถนนหน้าพระลาน และถนนรามบุตรี อาจเป็นเพราะเป็นถนนที่เป็นแหล่งศูนย์
รวมของสถานที่ ท่อ งเที่ย วที่ มีชื่ อเสี ยง หรือ ร้า นค้ า ร้า นขายต่า งๆ ในประเด็ นด้ านสถานที่ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเวลาดังกล่าว สถานที่ท่องเที่ยวหรือแม้แต่พื้นที่นันทนาการได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกประเภท เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สถานที่ทุกแห่ง เปิด พื้นที่
นันทนาการเป็นพื้นที่ที่มักเป็นจุดแวะพักเหนื่อยจากการเดินเที่ยว
พฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเย็นภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
พฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเย็นภายในพื้นที่กรุง รัตนโกสินทร์ใน
ข้อมูลเชิงสถิติจะเห็นได้ว่า มีระยะเวลาและระยะทางเฉลี่ยต่อการเดินในแต่ละเที่ยว (Trip) น้อยที่
สุดแต่ไม่แตกต่างกับช่วงกลางวันมากนัก แต่กลับมีค่าสูงสุดของระยะทางและเวลาในการเดินแต่ละ
เที่ยว ใกล้เคียงกับ พฤติกรรมการเดินในตอนเช้า อาจเป็นเพราะในช่วงเย็น (15.00 – 18.00น.) เป็น
ช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิที่มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเดินเช่นเดียวกับในช่วงเช้า ทั้งในประเด็น ด้าน
อุ ณ หภู มิ ข องอากาศและปั ญ หาทางด้ า นการจราจร ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ความเร็ ว ในการเดิ น ของ
นักท่ องเที่ยวชาวต่า งชาติในช่ว งเย็ นเริ่ มมี ความเร็ วที่ล ดลงหากเที ยบกับความเร็ว ในการเดิน ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงกลางวัน
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แผนที่ 5 - 46 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเย็นของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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จากแผนที่เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเย็นของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
แสดงให้เห็นว่า ความเข้มข้นของเส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเวลานี้ จะอยู่
บริเวณถนนราชดาเนินกลาง ถนนดินสอ ถนนพาหุรัด ถนนจักรพงษ์ และถนนข้าวสาร ซึ่งอาจเป็นผล
มาจากกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน เช่น บริเวณถนนราชดาเนินและถนนดินสอ เป็นพื้นที่ที่มี
การจั ด แสงไฟประดั บ บริ เ วณสถานที่ ส าคั ญ ที่ มี ค วามสวยงาม เช่ น บริ เ วณเสาชิ ง ช้ า อนุ ส าวรี ย์
ประชาธิปไตย บริเวณถนนข้าวสาร เป็นพื้นที่ที่รวบรวมร้านนั่งเล่น กินดื่ม ช่วงกลางคืน ที่เป็นที่รู้จัก
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ถนนพาหุรัด เป็นถนนที่เชื่อมต่อกับพื้นที่เจริญกรุง เยาวราช ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มีความคึกคักและแหล่งรวบรวมร้านอาหารที่จะเริ่มเปิดในช่วงกลางคืน
ในประเด็นด้านจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินในช่วงเย็นจะเห็นได้ว่า
บริเวณสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับความนิยมในช่วงกลางวันกลับเป็นสถานที่ที่เริ่มได้รับ
ความสนใจน้อยลงในช่วงเย็น เช่น วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง วัดสุทัศน์ อาจเป็นเพราะสถานที่
ดังกล่าวเริ่มปิดตามเวลาการเปิดปิดสถานที่ แต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ที่เป็นร้านค้า ร้านขาย หรือแม้แต่
ห้างสรรพสินค้า กลับได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงเวลานี้ เช่น ดิโอลด์สยาม ร้านค้าริมถนนข้าวสาร
ส่วนพื้นที่นันทนาการก็เป็นอีกจุ ดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจในช่วงเย็น ยกเว้น สวนรมณี
นาถ ซึ่งอาจเป็นเพราะบรรยากาศของพื้นที่ที่ค่อนข้างปิดทึบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงไม่นิยม ซึ่ง
แตกต่างกับพื้นที่นันทนาการที่เป็นพื้นที่เปิดอย่างสนามหลวง กลับได้รับความสนใจอย่างมากจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเย็น
5.3.3 การวิเคราะห์และสรุปผลพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมกับการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (Landuse)
การวิ เคราะห์และสรุป ผลพฤติกรรมการเดิน ของนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติร่ว มกับการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (Landuse) เป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินที่แท้จริงต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยพิจารณาความเข้มข้นของการเดินเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีการเดินผ่านบริเวณการใช้
ประโยชน์ที่ดินรูปแบบใด โดยจากแผนที่การเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีร่อง
รอบการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้
การใช้ ประโยชน์ ที่ดิ นประเภทที่พั กอาศั ย + พาณิ ชยกรรม (สี ส้ม ) เป็ นประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มีความเข้มข้นของการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะที่สุด โดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) และพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) อาจเป็นเพราะบริเวณพื้นที่
ดังกล่าวประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านขายต่างๆ เช่น ร้านอาหารเก่าแก่ ร้านดอกไม้สด ซึ่ง ถือว่าเป็น
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ศั ก ยภาพทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของทั้ ง สองพื้ น ที่ จึ ง มี ก ารกระจุ ก ตั ว และการเดิ น เข้ า มาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความสามารถใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในตัวเองอยู่แล้ว เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นร้านค้า ร้านอาหาร หรือ
แม้แต่สถานที่พานัก ซึ่งส่วนใหญ่การกระจุกตัวบริเวณพื้นที่พาณิชยกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จะอยู่บริเวณพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) โดยเฉพาะบริเวณถนนข้าวสารและซอยรามบุตรี อาจเป็น
เพราะเป็นพื้นที่ที่รวบรวมร้านอาหารและที่พัก
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทศาสนสถาน เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ประเภทหนึ่ง ที่ได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) บริเวณ
วัดพระแก้วและวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว
ของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์อยู่แล้ว

แผนที่ 5 - 47 การเปรียบเทียบ เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse)
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.4 พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ที่มีความเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวด้วยการเดินเท้า

แผนที่ 5 - 48 พื้นที่ศักยภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวด้วยการเดินในกรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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แผนที่ศักยภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวด้วยการเดินในกรุงรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นจากการ
วิเคราะห์พื้นที่ที่มีการเส้นทางการเดินและมีสถานที่ที่สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เป็นจุดของของกรุงรัตนโกสินทร์และเป็น
พื้นที่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีพฤติกรรมที่ให้ความสนใจ
พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์สามารถแบ่งพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวด้วยการเดินได้
ทั้งหมด 8 พื้นที่ ได้แก่
 พื้นที่แนวคิดสาหรับการท่องเที่ย ว A พื้น ที่ท่องเที่ยวประเภทร้านค้า ร้า นอาหารเก่าแก่
รวมทั้งพื้นที่ตลาดพระเครื่อง ร้านอาหารริมทาง ร้านอาหารริมน้า และคอมมิวนิตี้มอลล์ริมน้า
 พื้นที่ แนวคิด สาหรับ การท่อ งเที่ ยว B และ E พื้ นที่ท่ องเที่ย วประเภทแหล่ ง ท่อ งเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมและมีชื่อเสียง เช่น วัดโพธิ์ วัดพระแก้ว เสาชิงช้า เป็นต้น
 พื้นที่แนวคิดสาหรับการท่องเที่ยว C พื้นที่ท่องเที่ยวประเภทร้านอาหารระดับสูง ร้านอาหาร
ริมทาง ร้านอาหารเก่าแก่ ร้านนั่งดื่ม สถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี และที่พักทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่
 พื้นที่แนวคิดสาหรับการท่องเที่ยว D พื้นที่ท่องเที่ยวประเภทร้านอาหารชุมชน ร้านอาหาร
เก่าแก่ดั้งเดิม แหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชน และร้านค้าเก่าแก่
 พื้นที่แนวคิดสาหรับการท่องเที่ยว F พื้นที่ท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชน
 พื้นที่แนวคิดสาหรับการท่องเที่ยว G พื้นที่ท่องเที่ยวประเภทร้านค้าขายผ้า ร้านค้าขายอุป
การณ์อิเล็กทรอนิคส์ราคาถูก และห้างสรรพสินค้า
 พื้นที่แนวคิดสาหรับการท่องเที่ย ว H พื้นที่ท่องเที่ยวประเภทร้านค้าขายดอกไม้ขนาดใหญ่
และคอมมิวนิตี้มอลล์ริมน้า

บทที่ 6
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการเดินเชิงกายภาพ
6.1 พฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์

แผนที่ 6 - 1 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในกรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ประเด็นด้านข้อมูลและเส้นทางการเดิน
ท่องเที่ยว และประเด็นด้านสถานที่ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยว ในประเด็นของพฤติกรรมการเดินมีระยะ
ทางการเดินเฉลี่ย 291 เมตรต่อ 1 การเดินทาง โดยมีเวลาในการเดินเฉลี่ย 5.55 นาที เส้นทางการเดิน
ที่มีความเข้มข้น ซึ่งหมายถึงมีการเลือกเส้นทางเหล่านั้นมาก ได้แก่ บริเวณพื้นที่ที่มีสถานที่ดึงดูดกลุ่ม
นัก ท่อ งเที่ ยว และบริ เวณที่มี บรรยากาศเหมาะสมส าหรั บการเดิน กล่ าวคื อ บริ เ วณที่มี คุ ณภาพ
ทางเดินเท้าที่ดี มีร่มเงาจากต้นไม้ เป็นต้น และหากพิจารณาเส้นทางการเดินควบคู่กับลาดับศักดิ์ ถนน
จะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเลือกเดินบริเวณถนนสายหลัก และถนนสายรอง
เป็นส่วนมาก ประกอบด้วย ถนนราชดาเนิน ถนนดินสอ ถนนพระอาทิตย์ ถนนมหาราช ถนนจักร
เพชร เป็นต้น โดยมีถนนสายย่อยเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ถูกเลือกเดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณพื้ นที่
ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) เป็นเพราะบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวตามตรอก ซอก
ซอย อีกทั้งลักษณะถนนที่มีลักษณะเป็นตาราง (Grid) ขนาดเล็กส่งผลให้เกิด การเลือกเดินในเส้นทาง
สายย่อยเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันกับพื้นที่ย่อยที่ 2 (บางลาพู)
งานวิจัยได้กล่าวถึงพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยจาแนกตาม
ประเภทของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง จากการพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเดิ น ท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวแต่ละประเภท มีผลการค้นพบที่น่าสนใจ ดังนี้
6.1.1 อภิปรายรายละเอียดพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงรัตนโกสินทร์จาแนก
ตามเพศ
 นักท่อ งเที่ ยวชาวต่ างชาติเพศชายมีร ะยะทางเฉลี่ ยในการเดินแต่ละเที่ย ว (Trip)
มากกว่าเพศหญิง แต่ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวเพศหญิงกลับใช้เวลาในการเดินแต่
ละเที่ยวมากกว่าเพศชาย
ผลสรุปดังกล่าวเป็นผลมาจากความแข็ ง แรงทางด้านกายภาพของเพศชายที่มีมากกว่าเพศ
หญิง ส่งผลให้ระยะทางในการเดินเฉลี่ยมีระยะทางที่ไกลกว่าเพศหญิง และใช้เวลาในการเดินน้อยกว่า
เพศหญิง หรืออาจเป็นเพราะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงมีความสนใจกับร้านค้า ร้านขายริม
ทางมากกว่ า เพศชาย ซึ่ ง เป็ น พฤติ ก รรมที่ จ ะพบเจอได้ บ่ อ ยในกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพศหญิ ง เช่ น
พฤติกรรมที่มีการหยุดดูสินค้าตามร้านต่างๆ ในระยะเวลาไม่ถึง 3 นาที ซึ่งอยู่ในช่วงที่ผู้เดินตามยังคง
สามารถติดตามนักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้ต่อ ซึ่งเหตุดังกล่าวอาจส่งผลให้เวลาในการเดินเฉลี่ยแต่ละการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงมีระยะทางมากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชาย
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ตารางที่ 6 - 1 เปรียบเทียบระยะทางและเวลาการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาแนกตามเพศ
เวลา (นาที)
ระยะทาง (เมตร)
เพศ
น้อยที่สุด มากที่สุด
เฉลี่ย
สั้นที่สุด
ยาวที่สุด
เฉลี่ย
ชาย
1
25
5.54
40
1,400
289
หญิง
1
21
6.00
50
910
268
ที่มา : ผู้วิจัย
 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายมีรูปแบบเส้นทางการเดินกระจายตัวและเข้าตาม
ตรอก ซอก ซอยไปทั่ ว ทั้ ง พื้ น ที่ อี ก ทั้ ง ยั ง มี รู ป แบบเส้ น ทางที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่
ข้างเคียงมากกว่าเพศหญิง

แผนที่ 6 - 2 พฤติกรรมการเดินเปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายและเพศหญิง
ที่มา : ผู้วิจัย
จากแผนที่ 6 - 2 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นเพศชายจะมีการกระจายตัว
ของเส้นทางการท่องเที่ยวไปทั่วทั้งพื้นที่ รวมถึงเส้นทางเดินรอบนอกถึงแม้ว่าจะไม่มีสถานที่สาหรับ
ดึงดูดความสนใจ แต่ในทางกลับกันเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิง
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จะกระจุกตัวอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่ บริเวณถนนข้าวสาร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียงของ
พื้นที่ศึ กษาย่ อยที่ 2 นัก ท่องเที่ยวชาวต่า งชาติ ทั้ง เพศชายและเพศหญิง ต่า งให้ค วามสนใจกั บการ
เดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเดินทางท่องเที่ยวทางน้าผ่านท่าพระอาทิตย์ และเหตุที่ไม่
ค่อยมีเส้นทางการเดินท่องเที่ยวไปยังทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาโดยเฉพาะเพศหญิง อาจ
เป็ น ผลมาจากบริ เ วณดั ง กล่ า วขาดพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ที่ ส นใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ โดยรวม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาภายในพื้นที่ ศึกษาย่อยที่ 2 มีความคาดหวังและความสนใจที่จะได้
ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวประเภทร้านค้า ร้านอาหาร ร้านนั่งดื่ม ดังนั้นพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกซึ่ง
ขาดสถานที่เหล่านี้ จึงไม่รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากแผนที่เราจึงเห็นว่าไม่พบ
เส้นทางการเดินท่องเที่ยวไปยังบริเวณดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เส้นทางเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกที่ได้รับ
ความนิยมจะเป็นเส้นทางทิศใต้ติดกับบริเวณสี่แยกคอกวัว เนื่องจากสามารถเดินเชื่อมต่อไปยังพื้ นที่
ศึกษาย่อยที่ 3 ได้ใกล้ที่สุดหากเริ่มต้นเดินทางจากบริเวณถนนข้าวสาร และซอยเชื่อมต่อระหว่างถนน
ข้าวสารและซอยรามบุตรี กลับได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพศชายมากกว่า

แผนที่ 6 - 3 พฤติกรรมที่มีผลต่อพื้นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายและเพศหญิง
ที่มา : ผู้วิจัย
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จากแผนที่ 6 - 3 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นเพศชายจะมีการกระจายตัว
ของเส้นทางการท่องเที่ยวไปทั่วทั้งพื้นที่ รวมถึงเส้นการท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ย่อย
ข้างเคียง ทั้งพื้นที่ย่อยที่ 3 ทางด้านทิศตะวันออก และพื้นที่ย่อยที่ 4 ทางด้านทิศใต้ ในทางกลับกัน
เส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิงจะกระจุกตัวอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่
อีกทั้ งนัก ท่อ งเที่ ยวชาวต่า งชาติเ พศชายนิยมเดิ นทางด้ว ยการขนส่ ง ทางน้ ามากกว่านั กท่ องเที่ย ว
ชาวต่างชาติเพศหญิง อาจเป็นผลมาจากการสัญจรทางน้าของประเทศไทยยังดูขาดความปลอดภัยใน
การเดินทาง และยังมีการเดินทางทางเลือกอื่นๆที่มีความสะดวกมากกว่า เข้าถึงได้ง่ายกว่า อย่าง
บริการจาก รถแท็กซี่หรือรถตุ๊กตุ๊ก เป็นต้น ที่สาคัญนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิง จะไม่นิยมเดิน
ท่องเที่ยวในเส้นทางที่มีผู้คนสัญจรด้วยการเดินน้อย ถึง แม้ว่า เส้นทางเดินนั้นจะมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการเดินก็ตาม เช่น เส้นทางเดินเท้ามีความสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมสวยงาม เช่น บริเวณ
ถนนกัลยาณไมตรี เป็นต้น และเหตุที่ไ ม่ค่อยมีเส้นทางการเดินท่องเที่ยวไปยังทางด้านใต้ของพื้นที่
ศึกษา อาจเป็นผลมาจากบริเวณดังกล่าวมีการซ่อมแซมถนน รวมถึงเป็นพื้นที่จอดรถสาธารณะขนาด
ใหญ่ ทาให้ยากต่อการเดิน และไม่มีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดให้อยากเดินเข้าไป
 สถานที่ท่องเที่ยวหลักยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งเพศชาย
และเพศหญิ ง และในขณะเดี ย วกั น พื้ น ที่ นั น ทนาการได้ รั บ ความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวเพศชายมากกว่าเพศหญิง
จากแผนที่ 6 – 4 แสดงให้เห็นว่าจุดหมายปลายทางการเดินทางค่อนข้างที่จะมีความแตกต่าง
กัน อาจเป็นผลมาจากการที่นักท่องเที่ยวเพศหญิงเลือกที่จะไม่เดินท่องเที่ยวภายในซอยขนาดเล็ก
รวมถึงไม่มีการเดินท่องเที่ยวเชิงชื่นชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางไปเรื่ อยๆ ทาให้สามารถเข้าถึงเฉพาะ
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง หรือเป็นสถานที่ที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูล เช่น หนังสือนาทาง หรือข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตเป็นหลัก แต่ในทางกลับกัน นักท่องเที่ยวเพศชายซึ่งเลือกที่จะเดินเข้าไปตาม ตรอก ซอก
ซอย ต่างๆจึงมีโอกาสที่ได้เข้าถึง สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน ร้านค้า ร้านอาหารที่น่าสนใจมากกว่า
โดยเฉพาะร้านค้าร้านขายบริเวณชุมชนสามแพร่ง อีกทั้ง ในประเด็นด้านพื้นที่นันทนาการเป็นอีก
ประเภทของพื้นที่ดึงดูดที่ไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพศหญิงมากนัก ส่วนใหญ่พฤติกรรม
การหยุดบริเวณพื้นที่นั นทนาการของเพศหญิงจะเป็นการหยุดพักเพื่อดื่มน้า พักเหนื่อย แล้วจึงเดิน
ท่องเที่ยวต่อ ซึ่งเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นพื้นทีดึง ดูดที่เป็นจุดหมายปลายทางที่แท้จริง ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเพศหญิง แต่ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายกลับให้เวลากับการหยุดเพื่อ
รับชมบรรยากาศของพื้นที่นันทนาการมากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศหญิง
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แผนที่ 6 - 4 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชายและเพศหญิงที่มีผลจากพื้นที่ดึงดูด
ที่มา : ผู้วิจัย
6.1.2 อภิปรายรายละเอียดพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงรัตนโกสินทร์จาแนก
ตามเชื้อชาติ
 ระยะทางและเวลาเฉลี่ยในการเดินแต่ละเที่ยว (Trip) ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก
มีระยะทางและใช้เวลามากกว่าชาวเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ ซึ่ง มี ค่าความ
แตกต่างที่มีความห่างกันอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง 3
เมื่อนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกมีระยะทางเฉลี่ยของแต่ละการเดินทางมาก ส่ง ผลให้ต้องใช้
เวลาในการเดินแต่ละการเดินทางมากตามไปด้วย โดยพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวตะวันตกและนักท่องเที่ยวชาวเอเชียจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ นักท่องเที่ยว
ชาวตะวันตกจะให้ความสนใจกับสิ่งรอบตัว เช่น ร้านค้าร้านขาย กิจกรรม ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน
ท่องเที่ยวและนิยมหยุดเพื่อพิจารณารายละเอียดแทบจะทุกๆที่ แต่ใช้เวลาในแต่ละที่ค่อยข้างน้อย
กลับกันกับนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย ซึ่งมีพฤติกรรมการเดิน 2 รูปแบบ กล่าวคือ กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่
มีจุดหมายปลายทางอยู่แล้ว และมีพฤติกรรมการเดินที่มุ่งไปยังจุดหมายปลายทางเพียงจุดเดียวโดยไม่
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สนใจสิ่งที่อยู่รอบกาย กลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มที่เดินท่องเที่ยวไปเรื่อยๆ ความเร็วในการเดินค่อนข้างต่า
และมักจะหยุดเพื่อดูสิ่งที่สนใจข้างทางเป็นเวลานาน
ตารางที่ 6 - 2 การเปรียบเทียบระยะทางและเวลาในการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาแนก
ตามเชื้อชาติ
เวลา (นาที)
ระยะทาง (เมตร)
เชื้อชาติ
น้อยที่สุด มากที่สุด
เฉลี่ย
สั้นที่สุด
ยาวที่สุด
เฉลี่ย
ตะวันตก
1
31
6.28
40
1,610
302
เอเชีย
1
33
5.32
40
840
241
ตะวันออก
เอเชียใต้
1
25
4.52
50
910
282
ที่มา : ผู้วิจัย
 นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกมีรูปแบบเส้นทางการเดินกระจายตัวทั่วทั้งพื้นที่และส่วน
ใหญ่จะเป็นเที่ยวการเดินที่มีระยะทางไกล อีกทั้ง ยัง นิยมเดินท่องเที่ยวตามพื้นที่
ตรอก ซอก ซอย ซึ่งกลับกันกับนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกที่นิยมเดินเฉพาะบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียงและรอบๆสถานที่ท่องเที่ยวหลัก โดยจะใช้วิธีการสัญจรรูปแบบอื่นใน
การเชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่มีระยะทางไกลออกไป
จากแผนที่ 6 - 5 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบเส้นทางของนักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่าง
กันอย่างชัดเจน กล่าวคือ รูปแบบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจะมีการ
กระจายไปทั่วทั้งพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือพื้นที่ที่เชื่ อมต่อ
กันกับพื้นที่ย่อยอื่นๆรอบๆ แต่ในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกจะมีรูปแบบเส้นทางการ
เดินท่องเที่ยวเฉพาะส่วนกลางของพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นส่วนที่ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
และไม่นิยมเดินท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ย่อยรอบๆ โดยส่วนใหญ่อาจใช้วิธีการโดยสารยานพาหนะ เช่น รถ
แท็กซี่ หรือ รถตุ๊กตุ๊ก มากกว่าการเดินหากเป็นเส้นทางที่มีระยะทางค่อนข้างไกล จุดนี้จะแสดงให้เห็น
ว่า ลักษณะการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจะเป็นการเดินในระยะทางยาว ไม่ได้เป็น
การเดินเพื่อจากสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งไปยังอี กสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง แต่อาจเป็นการเดินเพื่อความ
บันเทิง การเดินชมนกชมไม้ จึงอาจเป็นอีกสาเหตุให้ใช้เวลาในการเดินแต่ละเที่ยว (Trip) มากกว่า
นักท่องเที่ยวชาวตะวันออก ซึ่งมีรูปแบบการเดินที่มีจุดหมาย โดยส่วนมากจะเป็นการเดินระหว่าง
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากกว่าการเดินเพื่อความสุนทรียะ
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แผนที่ 6 - 5 พฤติกรรมการเดินระหว่างนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกและตะวันออก
ที่มา : ผู้วิจัย
 นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกให้ความสนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ
เช่น สถานที่ท่ องเที่ยวที่มีชื่ อเสี ยง สถานที่ท่อ งเที่ ยวเชิง ให้ความรู้ และข้อมู ล ซึ่ ง
แตกต่างกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกที่จะให้ความสนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียงเป็นหลัก
จากแผนที่ 6 - 6 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจะมีความสนใจสถานที่ท่องเที่ยว
ในทุ กๆประเภท ทุก ๆรูป แบบ ทั้ง ที่ เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ยวที่ มีชื่ อ เสี ย ง สถานที่ท่ อ งเที่ ยวประเภท
ห้างสรรพสิน ค้า เช่น ดิ โอลด์ สยาม ตลาดสดและตลาดริ มน้ายอดพิมาน สถานที่ท่ องเที่ยวเชิ ง
วัฒ นธรรม อย่ างวั ด ราชบู รณะราชวรวิ ห ารหรื อวั ด เลีย บ และพื้น ที่ นัน ทนาการ ซึ่ ง แตกต่ างจาก
นักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออก ที่ส่วนใหญ่จะนิยมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นห้างสรรพสินค้าเป็น
หลัก ในด้านร้า นค้าร้า นขายได้รับความนิยมอย่างมากจากนั กท่องเที่ยวชาวตะวัน ตก โดยเฉพาะ
บริเวณร้านขายดอกไม้ซึ่งเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สาคัญของพื้นที่ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) แต่
ในทางกลับกันกลับไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออก โดยมีเพียงร้านค้าบริเวณ
บ้านหม้อเท่านั้นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกไป แต่อยู่ในสัดส่วนที่น้อยมาก
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6.1.3 อภิปรายรายละเอียดพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงรัตนโกสินทร์จาแนก
ตามกลุ่มนักท่องเที่ยว

แผนที่ 6 - 6 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินระหว่างนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกและเอเชียตะวันออก
ที่มา : ผู้วิจัย
 นักท่องเที่ยวประเภทกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีระยะทางและเวลาการเดิน
เฉลี่ยในแต่ละเที่ยวมากที่สุด
นักท่องเที่ยวกลุ่มเพื่อน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ส่งผลให้มีความได้เปรียบทางด้าน
กายภาพ ความสามารถในการเดินแต่ละการเดินทางจึงมีระยะทางที่ไกลกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ อีก
ทั้งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณนักท่องเที่ยวในกลุ่ มเยอะ ส่งผลให้มีการหยุดเพื่อแวะดู
สินค้าระหว่างการเดินทางมากกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการหยุดโดยใช้เวลาไม่นาน แต่มันจะ
หยุดบ่อยครั้งกว่ากลุ่มอื่นๆ อาจเป็นเพราะในกลุ่มมีความสนใจที่หลากหลาย จึงเป็นผลให้ใช้เวลาใน
การเดินเฉลี่ยแต่ละการเดินทางมากที่สุด ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทคู่รักและเดินทางคนเดียว มัก
มีพ ฤติ ก รรมการเดิ นที่ มี จุ ด หมายปลายทางในใจอยู่ แ ล้ ว และมุ่ ง ไปหาจุ ด หมายเป็ น ส าคั ญ จึ ง ใช้
ความเร็วในการเดินค่อนข้างสูงและไม่สนใจกับสิ่ง รอบข้าง เช่น ร้านค้าร้านขายริมถนนเท่าที่ควร
โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางคนเดียว
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ตารางที่ 6 - 3 การเปรียบเทียบระยะทางและเวลาในการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาแนก
ตามประเภทนักท่องเที่ยว
ประเภท
นักท่องเที่ยว
กลุ่มเพื่อน
คู่รัก
เดินทางคน
เดียว

น้อยที่สุด
1
1

เวลา (นาที)
มากที่สุด
25
25

เฉลี่ย
6.44
5.41

1

33

5.23

สั้นที่สุด
40
40

ระยะทาง (เมตร)
ยาวที่สุด
1,470
1,610

เฉลี่ย
386
340

40

1,120

301

ที่มา : ผู้วิจัย
 พบเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชียใต้ได้เฉพาะพื้นที่บริเวณสะพานพุทธ โดยในพื้นที
ศึกษาย่อยอื่นๆมีการพบเจอกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้บ้าง แต่อยู่ในจานวนที่น้อยมาก อาจ
มีสาเหตุมาจากเป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจของคนกลุ่ม
ดังกล่าวมากกว่าที่อื่นๆ
 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินคนเดียวมักเลือกเส้นทางการเดินตามเส้นถนน
หลัก และหลีกเลี่ยงการเดินลัดเลาะ ตาม ตรอก ซอก ซอย

แผนที่ 6 - 7 เปรียบเทียบการเดินระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทเดินทางคนเดียวและคู่รัก
ที่มา : ผู้วิจัย
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จากแผนที่ 6 - 7 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบเส้นทางโดยรวมจะกระจุกตัวอยู่บริเวณส่วนกลาง
และส่วนทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษา อาจเป็นเพราะบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เต็มไป
ด้วยแหล่งร้านค้าร้านขาย ซึ่งเป็นจุดเด่นของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) อยู่แล้ว อีกทั้งยัง มีจุด
เปลี่ยนถ่ายการขนส่งทางน้ามาสู่ทางบกผ่านท่าเรือพระอาทิตย์ และในขณะเดียวกันบริเวณดังกล่าวยัง
เป็นศูนย์รวมของที่พานัก ค้างคืนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวนมาก อาจเป็นสาเหตุทาให้เกิด
เส้นทางการเดินท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวมากกว่าทางด้านบริเวณทิศตะวันตกของพื้นที่ ที่ไม่มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต้องการเข้าไปท่องเที่ยว อาจมีเพียงเส้นทางการเดิน
ท่องเที่ยวเพียงเส้นบางๆเท่านั้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสา
ชิงช้า) ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงกับทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) เป็นที่ตั้งของ
สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญหลายแห่ง เช่น นิทรรศรัตนโกสินทร์ วัดภูเขาทอง หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และวัดราชนัดดาราม จึงอาจเป็นไปได้ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พานัก
อยู่บริเวณพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) เลือกใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางเดินสาหรับการไปท่องเที่ยว
ยังสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญดังกล่าว
หากมองในประเด็ น ความแตกต่ า งกั น ของกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ทั้ ง สองกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวประเภทคู่รัก นิยมเดินท่องเที่ยวกระจายไปทั่วทั้งพื้นที่ สามารถสังเกตได้จากมีเส้นทาง
การเดินท่องเที่ยวเกิดขึ้นบนถนนเส้นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ศึกษาข้างเคียง รวมถึงตามตรอก ซอก ซอย
สามารถพบเส้นทางการเดินของกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทคู่รัก ในขณะเดียวกันกลุ่มนักท่องเที่ยว
ประเภทเดินทางคนเดียวกลับ มีเส้นทางการเดิน ท่องเที่ย วกระจุกตั วอยู่บริเวณถนนข้าวสาร และ
สามารถพบเส้นทางการเดินท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ศึกษาข้างเคียงเช่นเดียวกัน แต่กลับไม่พบ
เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวประเภทเดินทางคนเดียวตาม ตรอก ซอก ซอย เช่น บริเวณซอยที่
เชื่อมต่อระหว่างถนนพระอาทิตย์และถนนรามบุตรี ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่สั้นกว่า แต่นักท่องเที่ยว
กลุ่มดังกล่าวกลับเลือกเดินอ้อมเลียบไปตามถนนพระอาทิตย์เพื่อไปสู่ถนนข้าวสาร อาจเป็นเพราะ
ปัจจัยทางด้านความปลอดภัย
6.2 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในการตัดสินใจเลือกเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการเดิ น ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ น กรุ ง
รัตนโกสินทร์ พฤติกรรมการเดินเที่ยวในกรุงรัตนโกสินทร์มีความแตกต่างกันตามกลุ่มของนักท่องเที่ยว
ตามปัจจัยในด้านประชากรศาสตร์ อีกทั้งพฤติกรรมการเดินเที่ยวในกรุงรัตนโกสินทร์มีความแตกต่าง
กันตามพื้นที่เขตต่างๆ (Zone) ตามปัจจัยในด้านต่างๆ ตรงตามข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสามารถแจก
แจงปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความแตกต่างกันได้ ดังนี้
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6.2.1 สถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สถานที่ดึ งดูด นัก ท่องเที่ย วหรือสถานที่ท่ องเที่ยว เป็นปั จจัย ที่มี ผลต่ อพฤติก รรมการเดิ น
ท่อ งเที่ ย วของนั ก ท่ องเที่ ย วมากที่ สุ ด ซึ่ง จะเห็ น ได้ จ ากแผนที่ แ สดงรู ป แบบเส้น ทางการเดิ น ของ
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจะมีความเข้มข้นของเส้นทางกระจุกตัวอยู่รอบๆสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจะยิ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเ พิ่มขึ้น โดยไม่จาเป็น
ว่าต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญ เช่น อาจเป็นร้านค้า ร้านอาหาร หรือแม้แต่ตลาด ก็
สามารถเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั้งสิ้น อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ยังช่วยส่งเสริมให้
เกิ ด การท่ อ งเที่ ย วสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งน้ อ ยกว่ า แต่ อ าจมี ท าเลที่ ตั้ ง อยู่ ใ กล้ กั น สถานที่
ท่องเที่ยวดังกล่าวก็จะได้รับอิทธิพลและกลายเป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พบเจอ อีกทั้ง
จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่ไม่มีเส้นทางการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปรากฏอยู่มักมีปัจจัย
เรื่องการขาดสถานที่ดึงดูดนั กท่องเที่ ยวเป็นปัจ จัยหลักที่ ทาให้พื้นที่ ดัง กล่าวกลายเป็น พื้นที่ที่ไ ม่ มี
นักท่องเที่ยวเดินเข้าไป

ภาพที่ 6 - 1 นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับร้านค้ารอบๆสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ที่มา : ผู้วิจัย
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แผนที่ 6 - 8 เส้นทางการเดินและสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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6.2.2 บรรยากาศของพื้นที่ในการเดินผ่าน
บรรยากาศในการเดิน หมายถึง สิ่ง แวดล้อมรอบๆตัวของนักท่องเที่ยวทั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ กล่าวคือ หากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น
ร่มเงาจากต้นไม้ การมีลมพัดช่วยบรรเทาความร้อน สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินไป
ยังพื้นที่ดังกล่าว ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างของมนุษย์ เช่น ทางเดิ นเท้า ร่มเงาที่เกิดจากตึก สิ่ง
อานวยความสะดวกในการเดิน ล้วนเป็นอีกปัจ จัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินเข้าไปยัง พื้นที่ดังกล่าว
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่น เกิดการก่อสร้างพื้นผิวถนน ยากต่อการ
เดินผ่าน การยืนรวมตัวกันของคนขับรถตุ๊กตุ๊ ก สร้างความไม่มั่นใจในการเดินผ่าน หรือบรรยากาศ
โดยรวม เช่น พื้นที่มีความเปลี่ยว ลึก ส่งผลต่อความมั่นใจด้านความปลอดภัย จากการเก็บข้อมูลด้วย
วิธีการเดินตาม สามารถสังเกตพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีผลต่อปัจจัยที่กล่าว
มาข้างต้น เช่น บางกลุ่มมีการหยุดเพื่อทาการพูดคุยหรือปรึกษากัน บางกลุ่มมีการเดินกลับออกไปยัง
พื้นที่เดิน บางกลุ่มทาการหยุดมองเพื่อพิจารณาและเลือกที่จะเดินในเส้นทางอื่น ซึ่งจากการที่เกิด
พฤติกรรมดังกล่าวซ้าๆกัน บรรยากาศของพื้นที่ในการเดินผ่านจึง เป็นอีกปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ภาพที่ 6 - 2 ทางเท้าในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินในปริมาณมาก
ที่มา : ผู้วิจัย
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แผนที่ 6 - 9 เส้นทางการเดินและพื้นที่ที่มีบรรยากาศที่ส่งผลต่อการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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6.2.3 ระบบถนนรูปแบบตาราง (Grid) และลาดับศักดิ์ถนน
จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ กรุ ง
รัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นว่าระบบถนนรูปแบบตารางขนาดเล็ก หมายถึง ช่วงตัดกันของเส้นถนนมี
ระยะไม่ห่างกันมากเกินไป ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มากกว่าระบบถนนรูปแบบตารางที่มีขนาดใหญ่ อาจเป็นเพราะสามารถมองเห็นจุดที่น่าสนใจภายใน
ถนนเส้นดังกล่าว มองเห็นปลายทางของถนน สร้างความมั่นใจทางด้านความปลอดภัย อีกทั้งด้วย
ระยะทางที่ไม่ไกลมากเกินไป หากมองเห็นจุดหมายจากต้นซอย ก็สามารถสร้างแรงจูงใจให้อยากเดิน
เข้าไปสารวจได้มากกว่า ถนนที่มีระยะทางยาวจนไม่สามารถมองเห็นปลายทางของถนน เกิดความไม่
มั่นใจด้านความปลอดภัย ยิ่งถ้าหากไม่มีจุดหมายปลายทางที่ต้องผ่านบริเวณดังกล่าว นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมักเลือกที่จะเดินไปยังถนนเส้นอื่นๆ แต่พฤติกรรมการเดินก็ไ ม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวมา
เสมอไป เช่น ในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) มีระบบถนนรูปแบบตารางขนาดเล็ก แต่อ าจเป็น
เพราะบรรยากาศที่เป็นที่อยู่อาศัย ขาดความน่าสนใจ และสามารถมองเห็นถนนได้ทั้งถนนจากต้น
ถนน ส่งผลให้ ตรอก ซอก ซอย บริ เวณพื้นที่ดั ง กล่ าวไม่ ไ ด้รั บการเลือกในการเดิ นท่อ งเที่ย วจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการหยุดเดินเพื่อสารวจซอยต่างๆเป็ นเวลา
สั้นๆ และทาการเดินท่องเที่ยวต่อไปโดยไม่ได้ตัดสินใจที่จะเข้า ตรอก ซอก ซอย ดังกล่าว แต่อย่างไรก็
ตาม ระบบถนนรูปแบบตารางขนาดเล็กก็สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลือกพื้นที่ถนน
ดังกล่าวเป็นเส้นทางในการเดินท่องเที่ยว
ในประเด็ น ด้ า นล าดั บ ศั ก ดิ์ ถ นน จากการเก็ บ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการเดิ น ท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นว่า ถนนสายรอง เป็นลาดับศักดิ์ของถนนที่
ชาวต่างชาติเลือกเดินท่องเที่ยวมากที่สุด เนื่องจากในพื้นที่ กรุง รัตนโกสินทร์ถนนสายรองเป็นลาดับ
ศักดิ์ถนนที่มีบรรยากาศเหมาะสมสาหรับการเดินมากที่สุด ทั้ง ในประเด็นด้านความปลอดภัย สิ่ ง
อานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งพัก ทางเดินเท้าที่มีคุณภาพ ป้ายบอกข้อมูล จานวนเส้นทางดาเนินรถที่
ยังเหมาะสมต่อการเดินข้าม เป็นต้น รองลงมาเป็นถนนสายหลัก มักเป็นถนนที่ชาวต่างชาติเลือกเดิน
มาหากเกิดการหลงทาง จากการสังเกตในขณะทาการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเดินตาม หากนักท่องเที่ยว
ชาวต่า งชาติ เริ่มเดิ นวนอยู่ที่เดิ ม ดูแผนที่ หยุดเดิน และหมุนไปรอบๆ ส่วนใหญ่นักท่ องเที่ ยวกลุ่ ม
ดัง กล่าวมั กจะเดินกลับมายังถนนสายหลัก เช่น ถนนราชด าเนิน และค่อยเดิ นต่อไปยัง เส้นทางที่
ต้องการ ในส่วนของถนนสายย่อยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางกลุ่มเท่านั้น แต่
โดยรวมเป็นลาดับศักดิ์ถนนที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลือกเดินท่องเที่ยวน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะ
ปัจจัยทางด้านความปลอดภัย การไม่เชื่อมต่อกับถนนเส้นอื่นหรือเป็นถนนตัน หรืออาจไม่ปรากฏบน
แผนที่นาทาง เป็นต้น
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แผนที่ 6 - 10 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและพื้นที่ที่มีรูปแบบถนนตารางขนาด
ใหญ่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย

256

แผนที่ 6 - 11 การเปรียบเทียบเส้นทางการเดินและลาดับศักดิ์ถนนในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ 6 - 3 ถนนสายรองที่ได้รับความนิยมในกรเดินจากชาวต่างชาติภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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6.2.4 จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร
จุ ด เปลี่ ย นถ่ า ยการสั ญ จรที่ ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมการเดิ น ท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ กรุง รัตนโกสินทร์ ได้แก่ ท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือที่อยู่บริเวณ
แม่ น้ าเจ้ าพระยาซึ่ งเป็ น ท่ า เรื อ ที่ นั ก ท่ องเที่ ย วชาวต่ า งชาติ นิ ย มใช้ บริ ก าร ส่ว นท่ า รถไม่ ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อาจเป็นเพราะไม่ใช่การสัญจรที่นิยมของกลุ่มตัวอย่าง
เช่นเดียวกับท่าเรือแสนแสบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการสัญจรที่สาคัญของพื้นที่ กรุงรัตนโกสินทร์ จาก
การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงเห็น
ว่าพื้นที่ที่มีทาเลอยู่ห่างไกลจากจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร หรือ ท่าเรือ จะกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับการ
เลือกในการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น บริเวณทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่
ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) และบริเวณทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) เป็นต้น อาจ
เป็นเพราะท่าเรือเป็ นจุดเปลี่ย นถ่ายการสั ญ จรที่เชื่อ มต่อระหว่ างนัก ท่องเที่ยวจากนอกพื้น ที่ กรุ ง
รัตนโกสินทร์เข้ามาภายในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่และมักจะเดินทางกลับมายังท่าเรือในตอนหลัง เพื่อทา
การเดินทางกลับสู่ที่พักที่อยู่นอกพื้นที่ กรุง รัตนโกสินทร์ ดัง นั้นหากพื้นที่ใดที่อยู่ไ กลจากท่าเรือมาก
นัก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ดั ง กล่ า วจะไม่ เ ลื อ กที่ จะเดิ น ไปยั ง จุ ดๆนั้ น อี ก ทั้ ง ถึง แม้ ว่ า จะเป็น นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่พานักอยู่ภายในพื้นที่ กรุงรัตนโกสินทร์ แต่บริเวณพื้นที่ที่ตั้งอยู่ไกลจากจุดเปลี่ยนถ่าย
การเดินทาง ก็ไม่ได้รับเลือกในการเดินท่องเที่ยวจากกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เช่นเดียวกัน

ภาพที่ 6 - 4 บริเวณพื้นที่ที่ขาดการเข้าถึงของนักท่องเที่ยวบริเวณทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่
ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู)
ที่มา : ผู้วิจัย
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แผนที่ 6 - 12 เส้นทางการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและพื้นที่ที่มีระยะห่างจากท่าเรือในพื้นที่
กรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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แผนที่ 6 - 13 เส้นการเดินร่วมกับปัจจัยที่ส่งเสริมและไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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จากแผนที่ 6 – 13 แสดงให้เห็นถึงการซ้อนกันของปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเดิน
(แสดงเป็นวงกลมสีเขียว) และพื้นที่ที่ไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้ว ยการเดิน (แสดงเป็นวงกลมสีแดง)
โดยแต่ละปัจจัยมีความโปร่งของวงกลม ดังนั้นหากมีการซ้อนกันของปัจจัยต่างๆจะทาให้สีของวงกลม
มีความเข้มขึ้น ส่วนบริเวณที่มีการซ้อนกันของพื้นที่ที่มีปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยที่ไม่ส่งเสริมจะมีการ
แสดงสีเทาดา ซึ่งเห็นว่าพฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์มีการ
กระจุกตัวบริเวณอยู่บริเวณพื้นที่ที่ ปัจจัยส่ง เสริมการท่องเที่ยว (วงกลมสีเขียว) เช่น บริเวณถนน
ข้าวสารและซอยรามบุตรีในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) บริเวณตลอดแนวของถนนราชดาเนิน เป็น
ต้น และในขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่ที่เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งเสริมการเดินมีการจางหายของเส้นทางการ
เดิ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เช่ น บริ เ วณทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกของพื้ น ที่ ศึ ก ษาย่ อ ยที่ 2
(บางล าพู) ซึ่ง เป็น พื้ นที่ ที่ มีค วามเข้ มของวงกลมสีแ ดงมากที่ สุ ด เช่ นเดี ยวกั บบริ เวณทางด้า นทิ ศ
ตะวันออกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจใน
การเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจริง

ภาพที่ 6 - 5 พื้นที่ตลอดแนวถนนราชดาเนินกลางมีปัจจัยส่งเสริมการเดินท่องเที่ยว
ที่มา : ผู้วิจัย

บทที่ 7
การสรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึ กษาพฤติ กรรมการเดิน ท่องเที่ย วของนักท่ องเที่ยวชาวต่างชาติป ระเภทต่ าง ๆ
ภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินของ
นักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของงบประมาณและข้อมูลที่จะใช้งานให้ดีขึ้นกว่ารูปแบบเก่า
เพื่อศึกษาเส้นทางและพฤติกรรมการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงปัจจัย
ที่ส่งเสริมการเดินเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม เพื่อนาไปสู่การเสนอแนวทางการส่งเสริมการ
วางแผนและปรังปรุงการเดินเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในกรุงรัตนโกสินทร์
และวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องกับสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวทั้ง 2 ข้อ ได้แก่
พฤติกรรมการเดินเที่ยวในกรุงรัตนโกสินทร์มีความแตกต่างกันตามกลุ่มของนักท่องเที่ยว ตามปัจจัยใน
ด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ เป็นต้น และพฤติกรรมการเดินเที่ยวในกรุงรัตนโกสินทร์
มีความแตกต่างกันตามพื้นที่เขตต่างๆ (Zone) ตามปัจจัยในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นที่รู้จักของแหล่ง
ท่อ งเที่ ยว การเข้ า ถึ ง สภาพแวดล้ อ ม เป็ น ต้ น โดยงานวิ จั ย ได้ แ บ่ ง การศึ ก ษาออกเป็น 2 ส่ ว น
ประกอบด้วย การศึกษาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์ และ การศึกษาพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวที่แท้จ ริง ของนักท่ องเที่ยวชาวต่างชาติ
ภายในพื้นที่กรุงรั ตนโกสินทร์ เพื่ อใช้ ในการปรับ ปรุง ส่ง เสริม เปลี่ยนแปลง และพัฒนาพื้นที่กรุ ง
รัตนโกสินทร์ ให้เกิดความเหมาะสมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึง สามารถสรุปและ
อภิปรายภาพรวมของงานวิจัยได้ ดังนี้
จากตารางที่ 7-1 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวแต่ละประเภทมี
ความแตกต่ างกัน รวมถึ งสถานที่ ที่ส นใจทั้ง สถานที่ที่ แวะตามเส้น ทางการเดิน และสถานที่ ที่เ ป็ น
จุดหมายปลายทางในการเดินท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามตารางดังกล่าวเป็นการสรุปเพื่อให้เห็นความ
แตกต่างในภาพรวมหากเป็นการจาแนกตามประเภทนักท่องเที่ยว แต่หากพิจารณาเชิงลึกในแต่ละ
กลุ่มของนักท่องเที่ยวก็จะมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกัน โดยมีปัจจัยที่ทาให้เกิดความแตกต่างตามที่
กล่าวไปในบทที่ 6
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ตารางที่ 7 - 1 พฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยรวมจาแนกตามประเภทของ
นักท่องเที่ยว
ประเภทของ
พฤติกรรมการเดิน
สถานที่ที่สนใจ
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว กระจายตัวและเข้าตามตรอก ซอก ซอยและมี
สถานที่ท่องเที่ยวหลัก
เพศชาย
รูปแบบเส้นทางที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ข้างเคียง
ร้านค้า พื้นที่นันทนาการ
นักท่องเที่ยว
เดินบริเวณรอบๆสถานที่ที่สนใจและใช้การ
สถานที่ท่องเที่ยวหลัก
เพศหญิง
เดินทางรูปแบบอื่นหากมีระยะทางไกล
ร้านค้า
นักท่องเที่ยว เดินกระจายตัวทั่วทั้งพื้นที่และนิยมเดินท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวหลัก
ชาวยุโรป
ตามพื้นที่ตรอก ซอก ซอย
ร้านค้า พื้นที่นันทนาการ
นักท่องเที่ยว
เดินบริเวณรอบๆสถานที่ที่สนใจและใช้การ
ชาวเอเชีย
สถานที่ท่องเที่ยวหลัก
เดินทางรูปแบบอื่นหากมีระยะทางไกล
ตะวันออก
นักท่องเที่ยว กระจายตัวและเข้าตามตรอก ซอก ซอย และมี
สถานที่ท่องเที่ยวหลัก
ชาวเอเชียใต้ รูปแบบการเดินกระจายตัวบริเวณสถานที่ที่สนใจ
ร้านค้า
นักท่องเที่ยว ระยะทางและเวลาการเดินเฉลี่ยในแต่ละเที่ยวมาก สถานที่ท่องเที่ยวหลัก
กลุ่มเพื่อน
ที่สุด มีรูปแบบการเดินกระจายตัวทั่วทั้งพื้นที่
ร้านค้า
นักท่องเที่ยว เดินกระจายตัวทั่วทั้งพื้นที่และนิยมเดินท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวหลัก
กลุ่มคู่รัก
ตามพื้นที่ตรอก ซอก ซอย
ร้านค้า พื้นที่นันทนาการ
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า รู ป แบบลั ก ษณะการเดิ น ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ดังนั้นการที่จะได้มาซึ่งการวาง
แผนการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องต่อพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวแล้วนั้น ต้อง
มีการวิเคราะห์เพื่อตาแหน่งที่เหมาะสมต่อการส่งเสริม เนื่องจากการส่งเสริมการเดินเพื่อการท่องเที่ยว
ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ไม่จาเป็นที่จะต้ องสร้างให้ทั้งพื้นที่ของกรุงรัตนโกสินทร์เต็มไปด้วยการเดิน
และการเข้าถึงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบทางลบ และการออกแบบ
การเดินท่องเที่ยวที่ดีไม่ควรจะเกิดประเด็นดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนั้นต้อง
มีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ผนวกกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อที่จะสามารถ
กาหนดตาแหน่งพื้นที่ดังกล่าวตามการวิเคราะห์ ดังนี้
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7.1 การวิเคราะห์และสรุปผลพื้นทีศักยภาพทางด้านการเดินท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์

แผนที่ 7 - 1 ตาแหน่งพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการเดินท่องเที่ยวภายในกรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา : ผู้วิจัย
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ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ใน
ส่วนนี้จะกล่าวโดยอิงทางด้านกายภาพหรือพื้นที่ โดยจากแผนที่ข้างต้นเกิดจากการนาตาแหน่งพื้นที่ที่
มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ที่แสดงเป็นสีแดง) โดยได้มาจาก
การวิเคราะห์จุดแข็งของพื้นที่ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและ สังคม พื้นที่ดังกล่าวเรี ยกได้ว่าเป็น
พื้นที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้ง สิ้น เช่น บริเวณพื้นที่บางลาพูและถนนข้าวสาร
เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมที่มีศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นในประเด็นทางด้านที่
พัก เช่น ที่พักขนาดเล็กจาพวก เกสเฮ้าส์ หรือร้านค้าร้านขายสินค้าเอกลักษณ์ของไทย หรือร้านค้า
ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม ยามราตรี เป็นต้น หรือบริเวณพื้นที่รอบๆวัดพระแก้วและวัดโพธิ์ ซึ่งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดหมายสาคัญของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือพื้นที่ชุมชนที่
พร้อมและมีความเหมาะสมต่อการรอบรั บการเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่าง ชุมชนสาม
แพร่ ง กลุ่ ม พื้ น ที่ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้น เป็ น ศั กยภาพเชิ ง บวกส าหรั บ ประเด็ นด้ า นการท่ อ งเที่ย ว เมื่ อ
พิจารณาร่วมกับโครงการที่สนั บสนุ นการท่อ งเที่ ยวของภาครั ฐผ่า นการวิเ คราะห์แ ผนพั ฒนาการ
ท่องเที่ยวต่างๆ (พื้นที่ที่แสดงเป็นสีน้าเงิน) หรือเรียกได้ว่าเป็นมุมมองด้านศักยภาพทางการท่องเที่ยว
ของพื้นที่ กรุงรัตนโกสินทร์ จากกลุ่มเบื้องบน ผู้ที่มีอานาจและการตัดสินใจในการเดินเนินแผนการ
พัฒนาต่างๆ เช่น โครงการปรับปรุงบริเวณถนนพระอาทิตย์ โครงการปรับปรุงบริเวณท่าพระจันทร์
โครงการเปิดมุมมองวัดโพธิ์ จากแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งจากการ
ซ้อนทับของทั้งสองปัจจัยทาให้เกิดพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการท่องเที่ยว (พื้นที่สีม่วง) ดังนี้
 พื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่บางลาพู ถนนพระอาทิตย์ และถนน
ข้าวสาร
 พื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวบริเวณท่าพระจันทร์ถึงท่าช้าง
 พื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวบริเวณรอบวัดพระแก้วและวัดโพธิ์
 พื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนสามแพร่งและพื้นที่ข้างเคียง
 พื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวบริเวณป้อมมหากาฬวัดราชนัดดารามวรวิหาร
และวัดวัดเทพธิดารามวรวิหาร
 พื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวบริเวณตลาดยอดพิมาน
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7.2 การวิเคราะห์และสรุปผลพื้นทีที่ต้องได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเดิน

แผนที่ 7 - 2 ตาแหน่งพื้นที่ที่ต้องได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเดิน
ที่มา : ผู้วิจัย
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พื้นที่ที่ต้องได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเดินภายในกรุง รัตนโกสินทร์ เป็นการ
วิเคราะห์จากการนาแผนที่ที่ได้ศึกษาข้างต้นมาวิเคราะห์ ร่วมกัน โดยการซ้อนแผนที่ต่างๆเหล่านั้น
เพื่ อ น าไปสู่ พื้ น ที่ ที่ ยั ง ขาดการเข้ า ถึ ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ และน าไปสู่ แ นวทางและ
ข้อเสนอแนะต่อไป งานวิจัยได้ใช้แผนที่ที่นามาวิเคราะห์ร่วมกัน ดังนี้
 แผนที่พื้นทีศักยภาพเหมาะสมต่อการเดินท่องเที่ยวภายในกรุงรัตนโกสินทร์
 แผนที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุง
รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย
o ปัจจัยสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
o ปัจจัยบรรยากาศของพื้นที่ที่เดินผ่าน
o ปัจจัยระบบถนนรูปแบบตาราง (Grid) และลาดับศักดิ์ถนน
o ปัจจัยจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร
ทาให้เกิดแผนที่แสดงพื้นที่ที่ต้องได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเดิน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าบริเวณพื้นที่ที่มีวงกลมสีเขียวและสีชมพูที่มีความเข้มที่แตกต่างกัน โดยความเข้มดังกล่าวแสดงถึง
ระดับของปัจจัย ส่งเสริมการเดิ นท่องเที่ยวสาหรับวงกลมสีเขี ย วและระดับของปัจจัยที่เป็นปัญ หา
สาหรับวงกลมสีชมพู ซึ่งวงกลมเหล่านี้เกิดจากการนาปัจจัยในด้านต่างๆมาซ้อนทับกัน จะเห็นได้ว่ามี
พื้ น ที่ บ างส่ ว นของกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ที่ ก ลั บ ไม่ ถู ก เลื อ กเดิ น จากกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
ประกอบด้วย
 บริเวณพื้นที่ด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง)
 บริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู)
 บริเวณทางด้านทิศใต้และตะวันออกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
 บริเวณทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
บริเวณพื้นที่ด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) บริเวณดัง กล่าวในขณะเก็บ
ข้อมูลมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในการเดิน ปัจจัยดังกล่าวเป็นอีกปัจจัยที่
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินกลับเมื่อมาถึงบริเวณพื้นที่ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
มาสัณฐานของพื้นที่ จะเห็นได้ว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีทาเลที่ตั้งที่มีระยะทางไกลจากแหล่งดึงดูด
นักท่องเที่ยว ลักษณะรูปแบบถนนเป็นตาราง (Grid) ขนาดใหญ่ อีกทั้งไม่ได้อยู่ระหว่างเส้นทางที่มี
สถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และยังเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลจากจุดเปลี่ยนถ่ายการขนส่ง ถึงแม้ว่าจะ
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มีมิวเซียมสยาม ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ก็ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา
ภายในพื้นที่บริเวณนี้ได้

ภาพที่ 7 - 1 บริเวณพื้นที่ด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า
ที่มา : ผู้วิจัย
บริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) บริเวณดังกล่าวเป็นอีกหนึ่ง
ในพื้นที่ที่ไม่มีเส้นทางการเดินเข้าไปของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
พื้นที่บริเวณนี้ คือ เป็นพื้นที่ที่มีทาเลตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ตามแผนที่อาจเห็นได้
ว่ามีทาเลตั้งอยู่ใกล้ป้อมมหากาฬ แต่อย่างไรก็ตาม นิทรรศรัตนโกสินทร์ ซึ่งอยู่ด้านเดียวกันกับป้อม
มหากาฬ เป็นสถานที่ที่มีแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า อีกทั้ง ยังมีวัดราชนัดดารามวรวิหาร โลหะ
ปราสาท และวัดเทพธิดารามวรวิหาร ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยัง
ถูกกั้นด้วยถนนราชดาเนิน ซึ่งเป็นถนนที่มีลาดับศักดิ์เป็นถนนหลัก จึงทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เลือกที่จะไม่เดินทางไปยังพื้นที่บริเวณดังกล่าว รวมกับปัจจัยที่ในพื้นที่ไม่มีสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
และมีทาเลที่ตั้งห่างไกลกับจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น จึงส่งผลให้พื้นที่วัดราช
นัดดารามวรวิหาร ไม่ได้รับความสนใจที่จะเดินมาท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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ภาพที่ 7 - 2 บริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพืน้ ที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู)
ที่มา : ผู้วิจัย
บริเวณทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) บริเวณดังกล่าว เรียกได้ว่าเป็นจุด
รอยต่อระหว่างพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) และพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) ทาเลที่ตั้งเป็น
ปัจ จั ย ส าคั ญที่ ท าให้ นั กท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ไ ม่ เ ดิ น เข้ า มาในพื้น ที่ บ ริ เ วณนี้ จากการเก็ บ ข้ อ มู ล
พฤติกรรมการเดิน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) จะเริ่มต้นการเดินจาก
บริเวณถนนราชดาเนิน และทาการเดินไปทางด้านทิศใต้เรื่อยๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะมีจุดหมาย
ปลายทางบริเวณเสาชิงช้าและวัดสุทัศน์ ซึ่ง หากนักท่องเที่ยวกลุ่มใดเดินทางลงใต้ต่อมาเมื่อผ่านวัด
สุทัศน์มักจะหยุดและเดินกลับขึ้นไปยังทิศเหนือ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีบรรยากาศเป็นบ้าน
ตึกแถวเก่า และขาดความน่าสนใจ เช่นเดียวกันกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินมาจากพื้นที่ศึกษา
ย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเริ่มต้นการเดินทางจากท่าเรือปากคลองตลาด
บริเวณตลาดยอดพิมาน โดยส่วนใหญ่จุดหมายในการเดินมักจะเป็นตลาดขายดอกไม้ยอดพิมาน และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางส่วนเดินต่อเนื่องมาจากบริเวณพื้นที่เยาวราชและเจริญกรุง ซึ่งจะทาการ
เดินสารวจมาทางเหนือเรื่อยๆ และมักหยุดการเดินที่ ดิโอลด์สยาม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิน
ผ่านดิโอลด์สยามและเดินขึ้นเหนือมาเรื่อยๆ มักจะหยุดและเดิ นกลับไปยังทิศใต้ทางเดิม มีบางส่วน
น้อยเท่านั้นที่จะข้ามถนนเจริญกรุงมา เนื่องจากปัจจัยเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้พื้นที่วัด
ราชนัดดารามวรวิหารไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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ภาพที่ 7 - 3 บริเวณทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
ที่มา : ผู้วิจัย
บริเวณทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ)
บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่นันทนาการสาธารณะแต่อาจเป็นเพราะเป็นพื้นที่ที่ขาดกิจกรรมการ
ดึง ดูด บรรยากาศของพื้นที่ค่อนข้างเปลี่ยว มีถนนขนาดใหญ่ตัดผ่านรอบพื้นที่ และไม่ไ ด้เป็นพื้นที่
ทางผ่านในการท่องเที่ยวภายในกรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่ข้างเคียง ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวขาดการ
เข้าถึงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จากบทความข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันพฤติกรรมการเดินท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความสอดคล้ องกั บการวิเคราะห์พื้ นที่ ที่มี ศักยภาพทางด้ านการการท่อ งเที่ย วอยู่ แล้ ว กล่า วคื อ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีพฤติกรรมการเดินไปตามพื้นที่ที่มีจุดแข็ง ทางด้านการท่องเที่ยว อีกทั้ง
โครงการการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของภาครัฐก็ สามารถสนับสนุนได้ตรงจุด ทั้งที่ตั้งของ
โครงการและรายละเอียดของโครงการ ล้วนแต่ยิ่งส่งเสริมให้เกิดแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เพิ่มมากขึ้น ส่วนพื้นที่ที่เป็นจุดบอดทางด้านการท่องเที่ยวทั้ง 4 พื้นที่ ปัจจุบันภาครัฐได้เล็งเห็นบริเวณ
พื้นที่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว บริเวณ
พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 บริเวณทิศตะวนออกของพื้นที่ย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า)
และบริเวณทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพานพุทธ) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันยังไม่มี
ศักยภาพทางด้านการท่ องเที่ย วที่ ดีแ ละเหมาะสม หากได้รั บการสนับ สนุ นจากทางภาครั ฐ พื้น ที่
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ดังกล่าวจะกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากได้อีกพื้นที่หนึ่ง ส่วนบริเวณพื้นที่
ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 บริเวณดังกล่าวยังไม่มีโครงการการพัฒนาส่งเสริมทางด้านการ
ท่องเที่ยวจากภาครัฐ ซึ่งหากมีการดาเนินการ ควรมีการสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่
ดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของคนเก่าคนแก่ อาจมีความต้องการที่จะไม่อยากพัฒนา
พื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีกทั้ง พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความสงบแต่เป็น
พื้นที่ที่มีความสวยงามในเชิงกายภาพและมีบรรยากาศของความเป็นย่านเก่าแก่ ตามความคิดของ
ผู้วิจัยคิดว่าควรเก็บพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสงบภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
7.3 ข้อเสนอแนะต่อการวางแผนการท่องเที่ยวด้วยการเดินในกรุงรัตนโกสินทร์
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการเดิ น ท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ น กรุ ง
รัตนโกสินทร์ จะเห็นได้ว่ามี พื้นที่ที่ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อส่ง เสริมการวางแผนการท่องเที่ยวให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยผู้ วิ จั ย จะอิ ง ตามปั จ จั ย สิ่ ง ที่ ส ามารถท าการปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นสาคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.3.1 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่อาคารร้าง
ทั้งในบริเวณพื้นที่ด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 1 (สนามหลวง) บริเวณพื้นที่ด้านทิศ
ตะวันออกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 2 (บางลาพู) และบริเวณทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาย่อยที่
3 (เสาชิงช้า) เป็นพื้นที่ที่มีอาคารเก่าแก่ที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแต่ขาดการใช้งานและทิ้ง
ร้างไว้ ส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการเดินและลดความสามารถในการดึงดูดนักท่ องเที่ยว
ชาวต่างชาติของพื้นที่ การส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์อาคารร้างเหล่านั้น เช่น การส่งเสริมให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอาคารเหล่านั้นเป็นที่ พักสาหรับนักท่องเที่ยว ซึ่ง มีบรรยากาศแตกต่างจากที่พั ก
บริ เ วณถนนข้ า วสาร เนื่ อ งจากทั้ ง สามพื้ น ที่ เป็ น พื้ น ที่ ที่ ค่ อ นข้ า ว ห่ า งไกลจากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี ส่ง ผลให้พื้นที่ดัง กล่าวมีความเงียบสงบ ซึ่ง เหมาะสมกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อน แต่พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้มีความห่างไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวมากเกินไป
โดยสามารถใช้ วิ ธี ก ารเดิ น เพื่ อ ไปเที่ ย วสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆในกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ไ ด้ หรื อ อาจ
เปลี่ยนแปลงเป็นร้านกาแฟ หรือร้านอ่านหนังสือ หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆที่ต้องการความเงียบสงบ
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แผนที่ 7 - 3 พื้นที่ที่ควรส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเดินท่องเที่ยวตามข้อเสนอแนะ
ที่มา : ผู้วิจัย

272
7.3.2 การปรับปรุงบรรยากาศในการเดินผ่านพื้นที่
ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์แทบจะทุกพื้นที่ยังไม่มีเครื่องมือสาหรับบอกข้อมูล เช่น ป้ายบอกชื่อ
และรายละเอียดของสถานที่ที่ชัดเจน อ่านง่าย เข้าถึงง่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อเนื่องต่อบรรยากาศ
แวดล้อมที่มีผลบวกต่อความต้องการในการเดินท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนา ปรับปรุง ทางเดินเท้า สิ่ง
อานวยความสะดวกในการเดิน หรือแม้ แต่การเพิ่ม ร่มเงาจากต้นไม้ เช่ น บริ เวณถนนสนามไชย
บริเวณซอยสราญรมย์ เป็นต้น เพื่อลดบรรยากาศที่เป็นอุปสรรคและเพิ่มความปลอดภัยต่อการเดิน
ท่องเที่ยว เนื่องจากในหลายๆครั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลับพลาดโอกาสในการได้ท่องเที่ยวในอีก
หลายๆพื้นที่ที่มีความน่าสนใจของกรุงรัตนโกสินทร์
7.3.3 การสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมโดยเฉพาะบริเวณทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 4 (สะพาน
พุทธ) เป็นพื้นที่ติดแม่น้าที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม เช่น การจัดแสดงงานศิลปกรรมของชุมชน
งานแสดงอาหารท้อ งถิ่น งานเทศกาลดนตรี เป็ นต้น เพื่อ เป็น อีกหนึ่ง ปัจ จัยในการเพิ่ม แรงดึง ดู ด
เนื่องจากบริเวณรอบๆพื้นที่มีความเปลี่ยว ขาดการเดินผ่านไปมาของคน ทาให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดี
ต่อการท่องเที่ยว ทั้งๆที่เป็นพื้นที่ริมน้า
7.3.4 การหลีกเลี่ยงการพัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่
บริเวณทิศใต้ของพื้นที่ศึกษาย่อยที่ 3 (เสาชิงช้า) เป็นบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย ซึ่งจากการสารวจบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของคนเก่าแก่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้สูงอายุ จึงควรหลีกเลี่ยงการพัฒนาการท่องเที่ยวสาหรับชาวต่างชาติในบริเวณดังกล่าวเพื่อลด
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมา เช่น ความวุ่นวาย เสียงดัง ที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ ตาม
ยังมีพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ศึกษาย่อยที 3 (เสาชิงช้า) ที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกัน
7.3.5 การส่งเสริมให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวรอบกรุงรัตนโกสินทร์
จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเดินตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้เกิดเส้นทางการเดิน
ท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเดิมนั้นเส้นทางการท่องเที่ยวมักจะกระจุกตัว
อยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ส่งผลให้เป็นการเปิดพื้นที่บริเวณทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันออกของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นที่
รู้จักและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากพื้นที่ข้างเคียง เช่น บริเวณ ถนนเยาราช ถนน
เจริญกรุง เป็นต้น เพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัยที่ต้องการให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่น่าสนใจในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
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7.4 ข้อเสนอแนะต่องานวิจัย
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ เ ป็ น การหาค าตอบเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเดิ น ท่ อ งเที่ ย วที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันพร้อม
ทั้งวิเคราะห์ความสามารถทางด้านการท่องเที่ยวภายในกรุงรัตนโกสินทร์เชิงพื้นที่ เปรียบเทียบกับ
โครงการการพัฒนาจากด้านภาครัฐ เพื่อนาไปสู่ข้อมูลสาหรับการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการท่องเที่ยว
อย่า งไรก็ตาม การศึ กษาข้อมู ลพฤติก รรมดัง กล่าวเป็น การศึก ษาผ่ านการเก็บ ข้อมู ลด้ว ยวิธี การ
สัง เกตการณ์ ซึ่ง อาจส่ งผลให้ไ ม่สามารถสะท้ อนคาตอบบางอย่ าง เช่น อาจไม่ ทราบถึง จุด หมาย
ปลายทางที่แท้จริงของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการพัฒนางานต่อไปอาจต้องมีการคิดการเพิ่มความสามารถใน
การเก็บข้อมูลเชิงลึก เช่น อาจต้องมีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างควบคู่การเดินตาม เพื่อให้เกิด คาตอบ
ในด้านพฤติกรรมเชิงลึกต่อไป
การนาไปสู่แผน นโยบาย ในการบังคับใช้จริง ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้น
หากมีการศึกษาถึงความต้องการ สิ่งที่กังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่อแนวทางการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อให้ไ ด้มาซึ่งข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่แท้จริง จะ
เป็นการเพิ่มความละเอียด และนาไปสู่การนาไปใช้ได้อย่างแม่นยา ถูกต้อง และเหมาะสม
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รัตนโกสินทร์ อ้างอิงจากรูปถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5
ซุ้มประตูสาราญราษฎร์
ที่ตั้ง
ริมถนนมหาไชย ใกล้แยกสาราญราษฎร์
ลักษณะ ช่องทางขนาดเล็กสาหรับการเดินสวนทางกันอย่างค่อนข้างลาบาก มีความ
สูงเหนือกว่าศีรษะไม่มากนัก มีสะพานข้ามไปยังวัดสระเกศ
ประวัติ
ในอดีตพื้นที่บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์มีวัดที่สามารถเผาศพได้จานวนหลายวัด
เช่น วัดบางลาพู วันเชิงเลน แต่จากที่วัดสระเกศมีเมรุปูนขนาดใหญ่ จึงได้รับ
ความนิยมจากผู้คนในสมัยนั้น ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายศพผ่านประตูเมือง
ประตูนี้มากกว่าประตูเมืองอื่นๆ จึงมีชื่อเรียกกันว่า ประตูผี
ป้อมพระสุเมรุ
ที่ตั้ง
ริมปากคลองบางลาพู ริมช่วงต่อของถนนพระอาทิตย์และถนนพระสุเมรุ
ลักษณะ ป้อมรูปทรงแปดเหลี่ยม ด้านหน้าหันไปด้านคลองบางลาพู สูงสามชั้น ฐาน
ของป้อมอยู่ในระดับต่ากว่าพื้นผิวดิน มีบันไดขนาดใหญ่แบ่งป้อมเป็นสามชั้น
รวมถึงมีเชิงเทินและแผงบังปืน
ประวัติ
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2326 พร้อมๆ กับป้อมอื่นอีกทั้งหมด 14 ป้อม เพื่อทา
หน้าที่ป้องกันพระนครทางด้านทิศเหนือ ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงพื้นที่และ
ได้ก ลายเป็น พื้น ที่พัก ผ่อ นของคนกรุ ง เทพมหานคร มีชื่อ ว่า สวนสัน ติชั ย
ปราการ
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ป้อมมหากาฬและกาแพงเมือง
ที่ตั้ง
ริมคลองรอบกรุง ใกล้สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
ลักษณะ ป้อมรูปทรงแปดเหลี่ยม สูงสามชั้น ฐานของป้อมอยู่ในระดับต่ากว่าพื้นผิวดิน
ตัวป้อมด้านบนสุดมีหอรูปแปดเหลี่ยม ชั้นล่างมีปืนใหญ่ประจาช่องเสมาอยู่
6 กระบอก ยังคงเหลือพื้นที่ชานกาแพง (พื้นที่ที่มีที่ยื่นลงไปในแหล่งน้า เพื่อ
เป็นท่าเรือ)
ประวัติ
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2326 พร้อมๆกับป้อมอื่นอีกทั้งหมด 14 ป้อม เพื่อทา
หน้าที่ป้องกันพระนครทางด้านทิศตะวันออก ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็ นโบราณสถานสาคัญ ของชาติ โดยกรมศิล ปากร ในประกาศราชกิจ จา
นุเบกษา เล่มที่ 66 ตอนที่ 65 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492
ประตูสามยอด
ที่ตั้ง
ใกล้ตลาดสาเพ็ง ช่วงปลายถนนเจริญกรุง
ลักษณะ ประตูสร้างด้วยอิฐและปูน มีช่องทางเข้าติดต่อกันสามช่องทาง แต่ละช่องทาง
มียอดแหลมช่องละหนึ่งยอด
ประวัติ
สร้างขึ้นเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยแต่เดิมเป็นไม้
และได้มีการเปลี่ยนแปลงให้มาเป็นปูน และมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตา
จากประตูที่มีช่องทางเดียวเป็นประตูที่มีสามช่องทาง จากการจราจรที่ติดขัด
เนื่องจากประตูมีเพียงช่องเดียว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการเพิ่มชิ่ง
ประตูเป็นสามช่อง และแต่ละช่องจะมียอดแหลมที่ปลายด้านบน ซึ่งเป็นประตู
ที่มีรูปร่างแปลกกว่าประตูอื่นๆในยุคนั้น จึงได้ชื่อเรียกว่า ประตูสามยอด
สถานที่ท่องเที่ยวประเภทพระบรมมหาราชวังและวัง
พระบรมมหาราชวัง
ที่ตั้ง
บริ เ วณถนนหน้ า พระลาน แขวงพระบรมมหาราชวั ง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะ กาแพงล้อมรอบ 4 ด้าน ตั้งบนพื้นที่ 152 ไร่ 2 งาน โดยมีกาแพงด้านเหนือ
ยาว 410 เมตร จรดด้านตะวันออกยาว 510 เมตร และด้านตะวันตกยาว
630 เมตร จรดด้านใต้ยาว 360 เมตร ภายในประกอบด้วย 3 เขตการ
ปกครอง ประกอบด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน
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ประวัติ

เป็ น ศู น ย์ ก ลางการปกครองส าหรั บ กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ราชธานี ใ หม่ ส มั ย
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราชครั้ น ทรงเป็ น
พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรี ในปี พ.ศ. 2325

วังพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรจักรพงษ์ (วังจักรพงษ์)
ที่ตั้ง
ถนนมหาราช ตรงข้ามกระทรวงพาณิชย์ เขตพระนคร กรุง เทพมหานคร
ชั้นใน
ลักษณะ อาคารแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก หรือโดเมสติกรีไววัล สไตล์( Domestic
Revival Style )
ประวัติ
วังจักรพงษ์ เดิมเรียกว่าวัง ท่าเตียน เป็นวัง ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้ าฟ้ าจั กรพงษ์ ภูว นาถ กรมหลวงพิ ษณุ โลกประชานารถ และหม่ อมคั ท
ริน ทรงสร้างเป็นท่าเรือส่วนพระองค์ และตาหนักพักผ่อนริมน้า ปัจจุบันเป็น
ที่พานักของ ม.ร.ว.นริศรา จักรพงษ์ ธิดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
จุลจักรพงษ์
วังบ้านหม้อ
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 128 ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ลักษณะ อาคารตามแบบสถาปัตยกรรมไทยที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ท้องพระ
โรงเป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว ไม้ฝาปะกน มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา
ประวัติ
วังสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรง
พระราชทานวังให้เป็นที่ประทับแก่กรมพระพิทักษ์เทเวศร์ ซึ่งเป็นพระราช
โอรสองค์ที่ 22 ของพระองค์กับเจ้าจอมมารดาศิล ปัจจุบันอยู่ในครอบครอง
ของม.ล. แฉล้ม กุลชร ธิดาคนที่ 27 ของเจ้าพระยาเทเวศน์วงศ์วิวัฒน์

สถานที่ท่องเที่ยวประเภทย่านพาณิชย์
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ตลาดพระท่าพระจันทร์
ที่ตั้ง
บริ เว ณถน น มหาร าช แขว ง พ ร ะ บร มมหาราชวั ง เขตพ ร ะ น คร
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะ
ตลาดโบราณพัฒนามาจากตลาดน้า ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตลาดบกเนื่องจาก
การขยายการคมนาคม การค้าขายลักษณะเป็นหาบเร่แผงลอย
ประวัติ
เป็นตลาดโบราณสมัยรัชกาลที่ 1 เจริญรุ่งเรื่องมากในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็น
ตลาดขายอาหารคาวหวาน และตลาดขายปลี กผั ก ผลไม้ รวมถึ ง ยาแผน
โบราณ สมุนไพร วัตถุโบราณ และเป็นตลาดที่โด่งดังมากโดยเฉพาะเรื่องพระ
เครื่อง
ตลาดบ้านหม้อ
ที่ตั้ง
บริเวณถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ลักษณะ ชุมชนดั้งเดิม ปลูกบ้านเรื่อนตามสองฝั่งคลองคูเมืองเดิม
ประวัติ
ชุมชนเก่าแก่ ประกอบอาชีพปั้นหม้อ และเครื่องปั้นดินเผา ปัจจุบัน ชุมชนนี้
เป็ น แหล่ ง การค้ า ขายอุ ปกรณ์ ไ ฟฟ้ า โทรทั ศ น์ เครื่ อ งเสี ย ง และอุ ป กรณ์
วงจรไฟฟ้ า ทุ ก ชนิ ด ซึ่ ง เถื อ ว่ า เป็ น แหล่ ง การค้ า ใหญ่ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
กรุงเทพมหานคร
ตลาดสังฆภัณฑ์
ที่ตั้ง
บริเวณถนนบารุงเมืองตัดกับถนนตะนาว ผ่านบริเวณหน้าวัดสุทัศน์ ฯ จนถึง
แยกสาราญราษฎร์ ตัดกับถนนมหาไชย
ลักษณะ
อาคารตึกแถวสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ประตูลักษณะเป็นบาน
เฟี้ยมทาจากไม้
ประวัติ
ร้านขายเครื่องสัง ฆภัณฑ์เริ่มแรกเป็นร้านไม้ขนาดเล็กตั้ง อยู่ริมถนนบารุง
เมือง เริ่มสร้างเป็นตึกแถวในสมัยรัชกาลที่ 5 ย่านนี้มีผู้คนอาศัยอยู่เป็ น
จานวนมาก โดยเฉพาะชาวจีน เนื่องจากที่ตั้งใกล้บริเวณวัดสุทัศน์ เทวสถาน
และเสาชิ งช้ า บริเ วณนี้จึ ง ถื อเป็น ย่านใจกลางเมื องที่มีสิ่ ง ศั กดิ์ สิท ธิ์เ ป็น ที่
เคารพนับถือของทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหม

ตลาดบางลาพู
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ที่ตั้ง
ลักษณะ
ประวัติ

ตั้งบริเวณถนนพระสุเมรุและถนนสิบสามห้าง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เป็นอาคารพาณิชย์ความสูง 2 ถึง 4 ชั้น
เดิมชื่อตลาดยอด เป็นตลาดที่มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 เกิดจากการสัญจรไป
มาของผู้ คนตามริ มแม่น้ า และพัก อาศัย ระหว่ างคลองโรงไหมและคลอง
บางล าพู เริ่มแรกเป็ นตลาดเล็ ก จนขยายใหญ่ ในสมัยรัช กาลที่ 3 ค้ าขาย
สินค้าหลายชนิด ปัจจุบันเป็นย่านการค้าที่สาคัญด้านค้าขายเสื้อผ้าเป็นส่วน
ใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัด
วัดบวรนิเวศนิหาร
ที่ตั้ง
บริเวณถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ลักษณะ
ประกอบด้วยพระอุโบสถก่ออิฐถือปูน 2 หลังคือพระอุโบสถ และพระอุโบสถ
วัดรังสี เสาพระอุโบสถ พื้นอุโบสถและบันไดทาด้วยหินอ่อน
ประวัติ
เดิมเรียกว่าวัดใหม่ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ในเขตฝายพระราชวัง
บวรสถานมงคล สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมารวมกับวัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อ พ.ศ. 2458 ในสมัยรัชกาลที่ 6 เนื่องจากทรุดโทรมและ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ที่ตั้ง
บริเวณแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ลักษณะ
มีกาแพงล้อมรอบเขตพุทธาวาส พระอุโบสถทรงรัตนโกสินทร์ฐานตรง มีพระ
มหาเจดีย์ประจารัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 โดยรัชกาลที่ 1-3 เป็นเจดีย์ย่อ
มุมไม้สิบสอง
ประวัติ
เดิ ม ชื่ อ ว่ า วั ด โพธาราม หรื อ วั ด โพธิ์ สร้ า งในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
รัชกาลพระเพทราชา เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในสมัยรัชกาลที่ 9 ถือเป็นการ
บูรณะใหญ่ครั้งที่ 3
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วัดสุทัศเทพวราราม
ที่ตั้ง
บริเวณถนนตีทอง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ลักษณะ พระวิ หารและพระอุโบสถทรงก่อ อิฐถื อปูน มั่นคงตามสถาปัตยกรรมไทย
โบราณสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หลังคาพระวิหารเป็นทรงไทยโบราณ ที่
สาคัญกล่าวกันว่าบานประตูพระวิหารเป็นฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 2 ซึ่งถือ
เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
ประวัติ
เดิมชื่อ วัดมหาสุทธาวาส สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นพระอารามหลวง
ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร พระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี
(พระโต) จนเป็นที่เรียกว่า วัดพระโต วัดพระใหญ่ หรือวัดเสาชิงช้า ภายใน
เป็น ที่ประดิ ษฐานพระบรมราชานุส าวรีย์ พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว
อานันทมหิดล
สถานที่ท่องเที่ยวประเภทสวนสาธารณะ
พระราชอุทยานสราญรมย์
ที่ตั้ง
บริเวณถนนเจริญกรุงตัดกับถนนราชินี
แขวงพระราชวัง สานักงานเขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร
ลักษณะ สวนรุกขชาติ ประกอบด้วยถาวรวัตถุในอุทยาน เช่น อนุสาวรีย์หินอ่อนเป็นที่
ระลึกการจากไปของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีย์พระบรมราชเทวี ศาลาแปด
เหลี่ยม ศาลารมย์ เรือนกระจก ศาลาโจมกระแต เก๋งจีน และอื่นๆ
ประวัติ
เดิม เป็ นเขตพระราชอุ ทยานในพระราชวัง สราญรมย์ ในสมัยรั ชกาลที่ 4
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานวังสราญรมย์ให้เป็นที่ประทับของ
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ และใช้เป็นสถานที่รับรองเจ้านายต่างประเทศ
ปัจจุบันคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อปรับปรุงเป็นสวนรุกขชาติ
สนามหลวง
ที่ตั้ง
บริเวณด้านหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ระหว่างพระบรมมหาราชวังกับ
พระราชวังบวรสถานมงคล กรุงเทพมหานคร
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ลักษณะ
ประวัติ

สนามขนาดใหญ่
เดิมเรียกว่าทุ่ง พระเมรุ เพราะในสมัยก่อนเคยใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระเจ้าแผ่นดิน และพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นท้อง
สนามหลวง ในสมัยรัชกาลที่ 4 และโปรดให้ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธี
พืชมงคล ปัจจุบันใช้เป็นที่ประกอบราชพิธีสาคัญ เช่น พระราชพิธีจรดพระ
นัง คัลแรกนาขวัญ เป็ นต้ นและกรมศิล ปากรได้ ประกาศขึ้ นทะเบีย นเป็ น
โบราณสถานสาคัญของชาติ

สวนรมณีนารถ
ที่ตั้ง
บริเวณถนนมหาชัย เดิมเป็นที่ตั้งเรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครเก่า
ลักษณะ สวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์เพื่อระลึกถึงเรื่อนจาเก่า
ประวัติ
เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครเดิมในสมัยรัชกาลที่ 5 มีชื่อก่อนหน้าว่า คุก
กองมหั น ต์ โ ทษ หรื อ นิ ย มเรี ย กกั น ว่ า คุ ก ใหม่ ต่อ มาในปี พ .ศ. 2534 ย้ า ย
ผู้ต้องขังไปเรื่อนจากลางคลองเปรมและปรับปรุง เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อ
ถวายแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถในวโรกาสพระชนมายุ 60
พรรษา พระองค์ทรงได้รับพระราชทานนามสวนแห่งนี้ใหม่ว่า "รมณีนาถ" ซึ่ง
แปลว่า "นางผู้เป็นที่พึ่ง"
สถานที่ท่องเที่ยวประเภทอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ตึกแถวข้างวัดบวรนิเวศวิหาร
ที่ตั้ง
หัวมุมถนนพระสุเมรุตัดกับถนนดินสอ ข้างวัดบวรนิเวศวิหาร
ลักษณะ เป็นอาคารยาวแต่ไม่ติดกัน มีการเว้นเป็นช่วงๆประมาณ 9-16 คูหา สูง 3
ชั้น เพื่อเป็นทางเข้าให้กับอาคารที่อยู่ด้านหลัง
ประวัติ
สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 4 เดินเป็นที่พักอาศัยของมหาดเล็กและข้าราชบริพาร
ตึกแถวเชิงสะพานพุทธด้านโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่ตั้ง
เชิงสะพานพุทธด้านโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ลักษณะ มีลักษณะ 2 รูปแบบแตกต่างกัน แบบแรกเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น
หลังคาปั้นหยา มุง กระเบื้องว่าว มีช่องระบายอากาศ อีกแบบมีดาดฟ้าก่อ
กาแพงกันตก ไม่มีการประกับตกแต่ง เน้นความเรียบง่าย บานหน้าต่างเป็น
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ประวัติ

บานเกล็ด บานกระทุ้ง
สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 พร้อมกับตึกแถวริมถนนอัษฎางค์

ตึกแถวถนนตะนาว
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่บนถนนตะนาวตั้ง แต่ถนนสิบสามห้าง ผ่านสี่แยกคอกวัว จนถึงถนน
บารุงเมือง
ลักษณะ บริเวณช่วงบางลาพู เป็นตึก 2 ชั้น มุงกระเบื้องว่าว มีขอบสัน ด้านหน้าเป็น
ประตูไม้บานเฟี้ยม บริเ วณวัดมหรรณพาราม ด้ านบนมีช่องแสงเป็นบาน
เกล็ดไม้แทนช่องฉลุลาย ไม่มีกันสาด บริเวณศาลเจ้าพ่อเสือ มีการประดับ
ตกแต่งด้วยปูนปั้น ชั้นบนเป็นช่องหน้าต่างไม้แบบกระทุ้ง
ประวัติ
การตกแต่งอาคารวัง เจ้านายหรือบ้านคหบดีไ ด้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก
ส่วนบ้านเรือนคนธรรมดาได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบจีน
ตึกแถวถนนตีทอง
ที่ตั้ง
ข้างวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ถนนตีทอง แขวงวัดราชบพิธ เขต
พระนคร
ลักษณะ ตึกแถวก่ออิฐ ถือปูน 2 ชั้น กว้าง 3 เมตร สูง 10 เมตร หลังคาปั้นหยา มุง
กระเบื้องว่าว หน้าต่างเป็นบานแฝด ไม้ลูกฟักกระดานดุน ผนัง มีลวดลาย
เป็นบัวหงาย แนวยาวตลอดช่วงอาคาร
ประวัติ
เป็นย่านที่พวกช่างทองหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยร่วมกัน
ซึ่งเป็นกลุ่มช่างทองหลวงจากในพระบรมมหาราชวัง ออกมาตั้งชุมชนผลิต
และขายให้แก่ชาวบ้านทั่วไปในบริเวณนี้

ตึกแถวบริเวณท่าช้างวังหลวง
ที่ตั้ง
บริเวณท่าช้างวังหลวง บนถนนมหาราช
ลักษณะ ตึกสูง 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องว่าว มีกระบังหน้าของอาคาร
เฉพาะมุมถนนมหาราช หน้าต่างเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม ช่องลมหน้าต่างฉลุ
ลาย
ประวัติ
รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้สร้างตึกแถวขึ้น หลังการเวนคืนจากการที่สุนทรภู่ถูก
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ปลดออกจากตาแหน่งขุนสุนทรโวหาร
ตึกแถวบริเวณท่าเตียน
ที่ตั้ง
บริเวณตลาดท่าเตียน บนถนนมหาราช
ลักษณะ ตึกสูง 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้องว่าว ได้รับอิทธิพลศิลปะยุโรปสมัยเรอเนส
ซองส์ มีหน้าต่างบานคู่ เหนือขอบหน้าต่างเป็นช่องไม้ฉลุ
ประวัติ
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากเป็นแหล่งทาเลที่ดี ในการทาการค้า คง
เป็นตึกแถวที่เจ้านายสมัยก่อนที่นิยมสร้างขึ้นเพื่อเก็บผลประโยชน์ โดยสร้าง
ในพื้นที่ใกล้เคียงกับวังของตน
ตึกแถวบริเวณท่าพระจันทร์
ที่ตั้ง
บริเวณท่าพระจันทร์ ข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บนถนนมหาราช
ลักษณะ ตึกสูง 2 ชั้น อาคารแถวยาวรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ต่อโค้งเป็นรูปตัว U คอนกรีต
เสริมเหล็ก หลัง คามีดาดฟ้า หน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บานไม้ลูกฟัก ช่อง
แสงและระบายอากาศเป็นเกล็ดไม้ตามแนวนอน
ประวัติ
บริเวณชุม ชนดั ง กล่า วตั้ง อยู่ริ มน้าและมี ท่าเรือ มีพ่อ ค้าแม่ ค้าจากสวนฝั่ ง
ธนบุรีนาสินค้ามาขายที่ท่าเรือดังกล่าว
ตึกแถวบริเวณถนนบ้านหม้อ
ที่ตั้ง
บริเวณถนนบ้านหม้อตัดกับถนนจักรเพชร
ลักษณะ ตึกสูง 2 ชั้น บานหน้าต่างลูกฟักกระดานดุนใช้บ้านพับ ใช้ปูนปั้นเส้นนูนคู่ 2
คู่ ประดับรอบหน้าต่าง
ประวัติ
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าที่มีชื่อเสียงทาง
เครื่องเพชร เครื่องทอง
ตึกแถวบริเวณถนนบารุงเมือง
ที่ตั้ง
บริเวณสองด้านของถนนบารุงเมือง
ลักษณะ เป็ นอาคารก่ ออิ ฐถื อปู น 2 ชั้ น หลั ง คาทรงปั้ นหยา มุง ด้ว ยกระเบื้อ งว่ า ว
ประตูช่องโค้ง ช่องลมเป็นลายฉลุไม้ กรอบหน้าต่างเป็นบานไม้
ประวัติ
สร้างพร้อมกับตึกแถวบวรนิเวศน์ ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศสิงคโปร์ แต่
เดิมมีทางเดินด้านหน้าของอาคารตลอดเส้นทางเพื่อความสะดวกในการเดิน
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ในหน้าฝน แต่เมื่อผ่านไปมีการสร้างกาแพงกั้นเพื่อเพิ่มการใช้งานของอาคาร
เส้นทางดังกล่าวจึงไม่สามารถเห็นได้แล้วในปัจจุบัน
ตึกแถวบริเวณถนนพระสุเมรุ
ที่ตั้ง
ตึกแถวบริเวณริมถนนพระสุเมรุ ฝั่งตรงข้ามวัดบวรนิเวศวิหาร
ลักษณะ เป็นตึก 2 ชั้น มุงกระเบื้องว่าว บานประตูไม้แบบบานเฟี้ยม บานหน้าต่าง 2
ช่อง เป็นบานไม้แบบลูกฟักกระดานดุน ช่องแสงแบบลายปูนฉลุลาย มีลาย
ปูนปั้นประดับขอบหน้าต่างด้านล่าง
ประวัติ
สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 การตกแต่งอาคารวังเจ้านายหรือบ้านคหบดีได้รับ
อิท ธิพ ลมาจากตะวัน ตก ส่ ว นบ้า นเรื อนคนธรรมดาได้ รับ อิ ทธิ พลมาจาก
ศิลปะแบบจีน
ตึกแถวบริเวณถนนพระอาทิตย์
ที่ตั้ง
ตึกแถวบริเวณริมถนนพระอาทิตย์ต่อกับถนนพระสุเมรุ
ลักษณะ เป็นตึก 2 ชั้น หลัง คามุงกระเบื้องว่าว ประตูไ ม้แบบบานเฟี้ยม หน้าต่าง 2
ช่อง เป็นบานไม้แบบลูกฟักกระดานดุน ช่องแสงเหนือ ขอบบนของหน้าต่าง
บานเกล็ดไม้
ประวัติ
สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 การตกแต่งอาคารวังเจ้านายหรือบ้านคหบดีได้รับ
อิท ธิพ ลมาจากตะวัน ตก ส่ว นบ้า นเรื อนคนธรรมดาได้ รับ อิ ทธิ พลมาจาก
ศิลปะแบบจีน
ตึกแถวบริเวณถนนแพร่งนรา ถนนแพร่งภูธร และถนนแพร่งสรรพศาสตร์
ที่ตั้ง
ถนนแพร่งนรา ถนนแพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
ลักษณะ บริเวณแพร่งนรา เป็นตึก 2 ชั้น มุงกระเบื้องว่าว ประตูบานเฟี้ยม มีแนวกัน
สาดเป็นแนวยาวหน้าอาคาร ช่องหน้าต่าง บานไม้แบบลูกฟักกระดานดุน
ลักษณะอาคารมีความเรียบง่าย บริเวณแพร่งภูธร มีการวางผัง ลักษณะให้
อาคารล้อมรอบตลาดและลานสุขุมาลอนามัย
ประวัติ
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมเป็นวังเก่า ได้อิทธิพลจากศิลปะทางด้านยุโรป
แต่เดิมมีโรงละครปรีดาลัยซึ่งมีชื่อเสียงมากในสมัยรัชกาลที่ 6
ตึกแถวบริเวณริมถนนอัษฏางค์
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ที่ตั้ง
ลักษณะ

ประวัติ

ถนนอัษฎางค์ มุมถนนพระพิทักษ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
เป็นตึก 2 ชั้น มุงกระเบื้องว่าว ช่องหน้าต่าง บานไม้แบบลูกฟักกระดานดุน
มีกระบังหน้า ชั้นที่ 2 เป็นรูปซุ้มประตูโค้ง ขนาบด้วยลายก้นหอย ผนังของ
อาคารฉาบปูนเซาะร่องเลียนแบบการก่อหิน
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมเป็นแหล่งค้าขายที่สาคัญ ประกอบไปด้วยห้าง
ต่างๆ เช่น ห้างบาโรบราวน์ ห้างสามเหลี่ยม ค้าเครื่องยนต์ เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวประเภทแหล่งชุมชน
ชุมชนข้างเรือนจา
ที่ตั้ง
ข้างสวนรมณีนาถ
ลักษณะ ตึกแถว
ประวัติ พื้นที่นี้เดิมเคยเป็นวังของพระราชนัดดาของรัชกาลที่ 5 ผู้ทาหน้าที่ดูแลเรือนจา
พิเศษกรุงเทพมหานคร ต่อมาปรับเปลี่ยนเป็น “สวนรมณีนาถ” สวนสาธารณะ
ในปี พ.ศ. 2536 และรื้อพระราชวังออกปรับเป็นตึกแถวให้เช่า โดยผู้ที่มาอาศัย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนข้ า งก าแพงวั ง เดิ ม และมี อ าชี พ ขายเครื่ อ งจั ก สาน และ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากหวาย รวมถึง โต๊ะหมูบูชาและศาลพระภูมิไม้ จนเป็นที่รู้จัก
กันในชื่อ “ถนนเครื่องหวาย” ปัจจุบันเหลือเพียง 3 ร้านคือ ร้านนายเหมือน
ร้านสุริยาพาณิช และร้านยุพดีวานิช
ชุมชนคลองคูเมืองเดิมสามแพร่ง
ที่ตั้ง
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ลักษณะ ชุมชนติดวังเก่า
ประวัติ ชุมชนนี้ตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่ใกล้เขตพระบรมมหาราชวัง มีคลองคูเมือง
เดิมเป็นคลองสายหลักในการสัญจรและค้าขาย เดิมเป็นที่ที่อยู่ของเชื้อพระวงศ์
และชนชั้นสูง และชื่อสามแพร่ง คาดว่าน่าจะมาจากสภาพชุมชนที่เดิมเป็นย่าน
การค้าที่สาคัญอยู่ติดกั บ ถนนแพร่ง นรา ถนนแพร่ง สรรพศาสตร์ และ ถนน
แพร่งภูธร
ชุมชนตรอกศิลป์ – ตรอกตึกดิน
ที่ตั้ง
แขวงเสาชิงช้าและวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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ลักษณะ บ้านไม้ชั้นเดียว
ประวัติ ชุม ชนนี้เ ดิม เป็ น ที่พั กของข้า ราชการและช่ างตีท องในสมัย รัช กาลที่ 5 ชื่ อ
“ตรอกศิลป์” คาดว่าอาจมาจากตรอกนี้เคยเป็นที่ตั้งของกรมศิลปากร ที่ดินส่วน
ใหญ่เป็นของเอกชน คนนิยมปลูกบ้านกันเอง ส่วน “ตรอกดิน” น่าจะหมายถึง
หลุมหลบภัยที่สร้างสมัยสงรามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยแล้ว เป็นที่
เช่าของกรมศาสนา ที่ดินรวมกันของชุมชนประมาณ 1 ไร่ คนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพค้าขายและรับจ้าง ที่เหลือรับราชการและประกอบอาชีพส่วนตัว
ชุมชนตรอกสุเหร่า
ที่ตั้ง
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ลักษณะ ชุมชนรอบมัสยิด เป็นไม้สองชั้น และ บ้านเช่าครึ่งตึกครึ่งไม้ เรียงติดกัน
ประวัติ เป็นชุมชนมุสลิมอพยพมาจากภาคใต้ในสมัยรัชกาลที่ 3 คนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทาเครื่องทองซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมและรุ่งเรื่องตั้งแต่สมัยอยุธยา
หลั ง เสี ย กรุง บรรดาช่า งทองจึ ง อพยพลงใต้ และกลั บ เข้ า สู่ก รุ ง เทพด้ วยการ
ผลักดันของเจ้าพระยานคร (น้อย) เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาสมัยรัชกาล
ที่ 6 ช่างทองเยอรมันเข้ามาเผยแพร่การทาทองแบบตะวันตก แทนการฝังแบบ
โบราณของไทยซึ่ ง ได้ รั บ ความนิ ย มและมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ช่ า งทองในชุ ม ชนมาก
ปัจจุบันช่างทองของชุมชนนี้เหลือเพียงคนเดียวคือ ป้าเล็ก ลอประยูร นอกนั้น
ประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้าง
ชุมชนถนนดินสอ
ที่ตั้ง
ในกรุงรัตนโกสินทร์ ตัดกับถนนราชดาเนินกลาง
ลักษณะ บ้านเรือนทาจากไม้ สถาปัตยกรรมโดดเด่นคือเทวสถานแบบพราหมณ์ และ
บ้านขนมปังขิงที่ได้รับความนิยมในรัชกาลที่ 5
ประวัติ เดินเรียกถนนตรอกดินสอ หรือ ถนนบ้านดินสอ คาดว่าสร้างช่วงเดียวกับถนน
ราชดาเนิน สมัย ร. 5 เหตุที่ชื่อถนนดินสอ เพราะเดิมเป็นชุมชนทาดินสอที่ทา
จากดินดานผสมดินสอพองและขมิ้นผง สามารถใช้เป็นเครื่องเขียนและอาหาร
สาหรับหญิงมีครรภ์แพ้ทอง รวมถึง เป็นแหล่งทาดินสอพองด้วยดูได้จากที่ตั้ง ที่
ติดกับโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้าซึ่ง เป็นแหล่งทาดินสอพองเก่าแก่ ปัจจุบันคน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย
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ชุมชนท่าช้าง
ที่ตั้ง
ถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ใกล้กับพระบรมหาราชวังและวัดพระแก้ว
ลักษณะ ตึกแถวโบราณสมัยรัชกาลที่ ผสมผสานวัฒนธรรมไทยและยุโรป
ประวัติ ท่าช้าง หรือ ท่าพระ สมัยสร้างกรุงเดิมเป็นประตูเมืองที่วังหลวงนาช้างลง
อาบน้าในแม่น้าเจ้าพระยาส่วนคาว่า “ท่าพระ” มาจากการที่เคยเป็นท่าพักแพ
ของพระศรีศากยมุณี ภายหลังเลิกนาช้างมาอาบน้ากลายเป็นชุมชนเก่าเขต
พระนคร ปัจจุบันท่าช้างวังหลวงเป็นท่าโดยสารและเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ส่วนชื่อท่าพระย้ายไปฝั่งตรงข้ามเป็นท่าเรือโดยสารเช่นกัน คนละแวก
นั้นนิยมอาชีพค้าขายเพราะเป็นท่าน้าเชื่อมท่าสาคัญเช่น ท่าศิริราช ทาให้เป็นที่
สัญจรมากมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ชุมชนท่าเตียน
ที่ตั้ง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ใกล้วัดพระแก้ว
ลักษณะ ตึกแถวเก่าแก่สมัย ร. 5 ผสมสถาปัตยกรรมยุโรปสมัยเรอเนสซองส์
ประวัติ ทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า ชื่อชุมชนท่าเตียน แผลงมาจากภาษาญวน “ฮา
เตียน” ถือเป็นแหล่งที่มีบ้านแบบญวนแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ ชุมชนท่า
เตียนเป็นชุมชนการค้ามาตั้งแต่อดีต เป็นท่าเรือใหญ่ในการขนส่งผักและผลไม้
จากภาคต่างๆ รวมถึงเป็นท่าโดยสาร ภายหลังกลายเป็นสถานการค้าและแหล่ง
ชุมชนคนจีน
ชุมชนท่าพระจันทร์
ที่ตั้ง
บริเวณถนนมหาราชและถนนพระจันทร์
ลักษณะ ตึกแถวไม้สองชั้นเรียงต่อกัน
ปร ะ วั ติ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แหล่งชุมชนการศึกษา และทางธรรม
ของวัดมหาธาตราชยุวราชรังสฤษดิ์ บริเวณนี้สามารถเห็นพระจันทร์ได้เด่นชัด
และอยู่ริมน้าจึงได้ชื่อว่าท่าพระจันทร์ ชาวท่าพระจันทร์เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก เดิมสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
คือ ขนมไทย ภายหลังมีส่วนชื่อเสียงด้านตลาดพระ คาดว่ามาจากที่ตั้งที่ติดวัด
มหาธาตุ จึงเกิดมีอาชีพให้เช่าพระขึ้น รวมถึงมีร้านชุดครุยขึ้นชื่อ
และเป็นแหล่งอาหารการกินที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่ง

291

ชุมชนบางลาพู
ที่ตั้ง
บางลาพู ติดถนนข้าวสาร
ลักษณะ อาคารตึกเก่า
ปร ะ วั ติ เป็นแหล่งการค้าที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ง เดิมเป็นทุ่งนา บางลาพูเจริญขึ้นเมื่อตัด
ถนนจักรพงษ์และถนนสามเสน ผู้คนเริ่มมาสร้างบ้านเต็มสองฝั่งถนน ปัจจุบัน
เป็นศูนย์การค้าหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า อาหาร รวมถึงมีชุมชนดนตรีไทยทั้งแหล่ง
เรียนดนตรี ขับร้อง และประดิษฐ์เครื่องดนตรี ของนักดนตรีที่มีชื่อได้แก่ เขียว
วิจิตร ดุริยพันธุ์ บ้านดุริยประณีต เป็นต้น
ชุมชนป้อมมหากาฬ
ที่ตั้ง
ชานเมืองพระนคร ติดป้อมมหากาฬ
ปร ะ วั ติ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ริมกาแพงชั้นใน ป้อมมหากาฬ ซึ่งสร้างขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
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นายพศิ น สุ ว รรณเดช เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2533 ปั จ จุ บั น อาศั ย อยู่ ที่
บ้านเลขที่ 292/1 ซอยสุขุมวิท 65 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
ในระดับปริญญาตรี สาเร็จการศึกษาหลักสูตรผัง เมืองบัณฑิต สาขาการผัง เมือง จาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555 และ
ได้เริ่มการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาการวางแผนภาคและเมือง สาขาการวางแผนภาคและ
เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2556

