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บทคัดยอ

การศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อการทองเที่ยว : กรณีศึกษากิจกรรมถนนคนเดินในจังหวัด
เชียงใหม มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการจัดถนนคนเดินในจังหวัด
เชียงใหม 2) เพื่อศึกษาบทบาทและลักษณะการดําเนินกิจกรรมของกลุมคนที่เขารวมในถนนคนเดิน
และ 3) เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน พื้นที่ศึกษาไดแกพื้นที่จัดกิจกรรมถนนคนเดิน
วันอาทิตยบริเวณถนนราชดําเนิน และถนนพระปกเกลา จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงใชวิธีการศึกษาเชิงคุณ
ภาพ เก็บขอมูลโดยการสํารวจ สังเกตการณแบบมีสวนรวม และสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลักทั้ง
ภายใน และภายนอกพื้นที่จัดกิจกรรม

ผลการศึกษาพบวา ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหมมีวิวัฒนาการมาจากโครงการ “ปดถนน
เพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ และสงเสริมการทองเที่ยว” ซ่ึงเปนโครงการของรัฐบาลที่จัดขึ้นใน
ป พ.ศ.2545 โดยการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในชวงแรกนั้นจัดที่ถนนทาแพ แตตอมาจะตองทําการ
ยายสาธารณูปโภคบนถนนทาแพลงใตดิน จึงไดยายการจัดกิจกรรมไปที่ถนนราชดําเนินกับถนน
พระปกเกลาตั้งแตป พ.ศ.2547 เปนตนมา โดยมีเทศบาลนครเชียงใหมเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรม 
ซ่ึงไดใหความสําคัญกับการจัดรูปแบบของกิจกรรมใหมีความหลากหลาย และมีเอกลักษณ สงผล
ใหมีนักทองเที่ยว และคนทองถ่ินใหความสนใจเขารวมในกิจกรรมถนนคนเดินเปนจํานวนมากถึง
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วันละประมาณ 80,000 – 200,000 คน และตั้งแตดําเนินการจัดกิจกรรมมา ไดสรางรายไดใหแกคน
ทองถ่ินประมาณ 40 ลานบาท

จากการศึกษาบทบาทและลักษณะการดําเนินกิจกรรมของกลุมคนที่เขารวมในถนนคนเดิน
พบวา ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหมในปจจุบันมีกลุมคณะกรรมการถนนคนเดินซ่ึงประกอบดวย 
คนในพื้นที่ ผูประกอบการ และเจาหนาที่เทศกิจ เปนผูควบคุมดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยใน
การทํากิจกรรม โดยวิธีการบริหารจัดการถนนคนเดินมีขอดีคือ ไดเปดโอกาสใหคนในพื้นที่ และผู
ประกอบการ เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการรวมกับหนวยงานของภาครัฐ แตก็มีขอดอยคือ 
การประสานงานระหวางกันยังไมดีเทาที่ควร จึงทําใหการปฏิบัติงานยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
สวนกลุมคนที่เขามาทํากิจกรรมจะประกอบไปดวย กลุมคาขาย กลุมสันทนาการ กลุมผูที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ถนนคนเดิน กลุมนักทองเที่ยวและคนทองถิ่น ซ่ึงกลุมคนเหลานี้ไดพบปญหาของการจัดกิจ
กรรมถนนคนเดิน คือ ไมมีที่ทิ้งขยะ หองสุขา และสถานที่จอดรถมีไมเพียงพอ พื้นที่นั่งพักผอน 
และการจัดการแสดงบนเวทีมีนอย ไมมีกฎเกณฑในการคัดเลือกคณะกรรมการ มีการลอกเลียนแบบ
สินคา มีการจําหนายสินคาโรงงาน มีการจําหนายของมึนเมา พื้นที่จําหนายสินคาคับแคบ เสียงดัง
จากกิจกรรมการแสดง และเสียงประกาศตามสาย

ในการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน พบวา การจดักิจกรรมถนนคนเดินไดกอ
ใหเกิดผลดีในดานตาง ๆ  ดานเศรษฐกิจ ไดแก สรางรายไดใหแกคนทองถ่ิน และเกิดการพัฒนาผลิต
ภัณฑ ดานสังคม ไดแก เกิดพื้นที่ทองเที่ยวใหม เกิดพื้นที่นันทนาการ เกิดการใชพื้นที่โลงในเมือง
ใหเปนประโยชน และสรางความสัมพันธในสังคม ดานวัฒนธรรม ไดแก ชวยในการอนุรักษวัฒน
ธรรม เปนแหลงถายทอดความรูทางวัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม ไดแก สรางพื้นที่ปลอดมลพิษ 
อยางไรก็ตามก็มีผลเสียจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ไดแก สรางความลําบากในการเขาออก 
และปญหาเสียงดังใหกับผูอาศัยในพื้นที่จัดกิจกรรม ทําใหเกิดมลภาวะในพื้นที่ใกลเคียง และเปน
การเพิ่มปริมาณการใชพลังงาน

การศึกษาครั้งนี้ไดแสดงใหเห็นวาถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหมยังเปนกิจกรรมที่ไดรับ
ความสนใจจากคนกลุมตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพราะวารูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย คือ มี
ทั้งกิจกรรมการจําหนายสินคาทองถ่ิน กิจกรรมสันทนาการเพื่อสรางความบันเทิง และพักผอน
หยอนใจ อีกทั้งพื้นที่จัดกิจกรรมมีสภาพแวดลอมที่สวยงาม และมีสถานที่ใหนักทองเที่ยวไดเที่ยว
ชมตลอดเสนทางที่จัดกิจกรรม
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ABSTRACT

This study was conducted to find out, first, the evolution of the Sunday Walking Street 
management. It also aimed to study the roles and activity arrangements of the participants and the 
outcome of the event. The locations were Rachadamneun and Prapokklua Road where the Sunday 
Walking Street was held weekly. The study was a quantitative type in which the data was 
gathered through the survey, participating observation and interviews of the main informants both 
within and outside the premises.

The results were that the Walking Street had evolved from the government project. 
“Closing Street to Save Energy, Reduce Pollution and Promote Tourism”, launched in 2002 on 
Tapae Road. It had moved to the two roads afore mentioned since 2004 to make room for the 
underground public utility project along Tapae Road. The project was managed by Chiang Mai 
Municipality. The priority was given to the variety of activities preserving the city’s own identity. 
The program drew in up to 80,000 to 200,000 tourists and locals alike on each Sunday. So far it 
has yielded a local income of about 40 million baht.

As for the roles and activity arrangements of the people participating in the project, it 
was found that the Walking Street Committee were the key personnel. This comprised the 
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residents and entrepreneurs. The municipal officers were in charge of the activities. The positive 
aspect was the local residents and entrepreneurs were given a chance to take part in the 
management alongside the government sector. However, inadequate co-ordination between the 
two parties had resulted in the ununified managerial direction. Moreover, the problems felt among 
the participating traders, entertainers, tourists, and local residents as well as people living in the 
vicinity were a lack of garbage bins, public toilets, parking lot and rest area. Moreover, there was 
no clear and definite criteria for the committee selection. The others were the copying of 
products, the selling of industrial products and alcoholic beverages, the limited space and the loud 
noise from the loud speakers.

The project yielded positive effects in various ways. Economically, it created local 
income and enhanced local product development. Socially, it opened up new tourism venues and 
recreational spots, made use of open areas in town, and strengthened public relations. Culturally, 
it helped conserve the culture and spread cultural knowledge. Environmentally, it created 
pollution-free zones. However, a few undesirable results felt by the people living in the area were 
a difficulty in exiting and entering their houses, the noise, the pollution in the area nearby and the 
increase in energy consumption.

It is obviously seen that the Walking Street has continued to attract different groups of 
people through its great varieties of activity, the sale of local products and recreation. This also 
included the beautiful scenery and attractive spots along the roads.
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