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1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ประเทศไทยเร่ิมมีแผนพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งชาติแผนแรก ภายใต้แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2519-2524) จากนั้นก็มีแผนพฒันาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวแห่งชาติเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัคือแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10     
(พ.ศ. 2550-2554) จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ีผา่นมาไดมี้ส่วนส าคญัในการ
ผลักดันให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เน่ืองจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งท่ีเก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ ด้านการขนส่ง ท่ีพกั 
อาหาร และธุรกิจน าเท่ียว ซ่ึงผลผลิตหลักท่ีนักท่องเท่ียวซ้ือโดยตรงคือบริการ กับท่ีเก่ียวข้อง
ทางออ้ม ไดแ้ก่ การผลิตสินคา้ เป็นตน้ รวมถึงเป็นการซ้ือสินคา้และการบริการ และส าหรับกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ ถือเป็นการส่งสินคา้ออก ดงันั้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจึงเป็นแหล่งท่ีมา
ของเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญั ทั้ งการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว นอกจาก
ผลประโยชน์จะตกอยูภ่ายในประเทศ ยงัช่วยสร้างงานอาชีพ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ขณะท่ี
ด้านสังคม การท่องเท่ียวเป็นการพกัผ่อนท่ีช่วยลดความตึงเครียด พร้อมสร้างความเข้าใจอนัดี
ระหวา่งผูม้าเยือนและเจา้ของทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัมีส่วนส าคญัในการ
พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่งอีกดว้ย เม่ือประเทศประสบภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ สามารถช่วย
ใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็ว เม่ือศึกษาขอ้มูลจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและรายได้
จากการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตำรำงที ่1.1 จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย และรายไดจ้ากการ 
 ท่องเท่ียวระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2553 

ปี 
จ ำนวนนักท่องเทีย่ว 

(คน) 
อตัรำเพิม่
(%) 

รำยได้จำกกำรท่องเทีย่ว 
(ล้ำนบำท) 

อตัรำเพิม่
(%) 

2548 11,516,936 -1.15 367,380.36 -4.42 
2549 13,821,802 +20.01 482,319.17 +31.29 
2550 14,464,228 +4.65 547,781.81 +13.57 
2551 14,584,220 +0.83 574,520.52 +4.88 
2552 14,149,841 -2.98 510,255.05 -11.19 
2553 15,841,683 +11.96 585,916.80 +14.84 

ทีม่ำ: กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555 

 
จากตารางท่ี 1.1  แสดงให้เห็นว่าจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศ

ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จาก 11,515,936 คน ในปี พ.ศ. 
2548 เป็น 15,841,683 คน ในปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นปีท่ีประเทศไทยมีจ านวนนกัท่องเท่ียวสูงสุด โดย
มีอตัราการเพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 7.51 % ซ่ึงเป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียวทัว่โลก และ
ความเข้มแข็งของปัจจยัพื้นฐานด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย เช่น การเปิดให้บริการของ
สนามบินสุวรรณภูมิ และการมีสินค้าทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ วฒันธรรม นนัทนาการ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (บริการทางการแพทย์/สปา) เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรมระดบัโลก (World Event) ท่ีสนับสนุนด้านการท่องเท่ียว เช่น 
มหกรรมพืชสวนโลก งานเทศกาลสงกรานต์ เป็นตน้ ซ่ึงท าให้ประเทศไทยไดรั้บรางวลัดา้นการ
ท่องเท่ียวระดบัโลกหลายรายการเป็นประจ า เช่น รางวลั Best Tourism Country, Best Country 
Brand for Value for Money เป็นตน้ (กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555) 

นอกจากน้ี รายได้จากการท่องเท่ียวกับการเพิ่มข้ึนของจ านวนนักท่องเท่ียวในช่วงปี พ.ศ. 
2548-2553 พบวา่ รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบัจ านวนนกัท่องเท่ียว แต่เร่งตวัข้ึนใน
ระดบัท่ีสูงกวา่ โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2550-2553 ท่ีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนสูงกวา่จ านวน
นักท่องเท่ียวอย่างชัดเจน และชะลอตวัในปี พ.ศ. 2552 เน่ืองมา                       น
              ป           ห็ ถึงระดบัการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจน โดย
ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวระดบับน (High-end) เช่น นกัท่องเท่ียวยุโรป 
โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวรัสเซีย และยุโรปตะวนัออก และพฤติกรรมการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวบาง
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กลุ่ม เช่น เอเชียใต ้เอเชียตะวนัออก และตะวนัออกกลาง เป็นตน้ (กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2555) 

อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งความถดถอยของเศรษฐกิจ
โลก ปัญหาการเมืองภายในประเทศ การแพร่ระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ ปัญหาจาก
อุทกภยัและวาตภยั ความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภยัและปัญหาการก่อการร้าย
ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพการพฒันาประเทศ
โดยรวม รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวซ่ึงไดรั้บผลกระทบเป็นอย่างมากด้วย (กรมการ
ท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555) รัฐบาลจึงมีการก าหนดนโยบายและรูปแบบ 
ตลอดจนการสร้างมาตรการเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศให้เป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคญั
เหมือนในช่วงท่ีผ่านมา โดยส่งเสริมรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เพื่อเพิ่มความ
แปลกใหม่ท่ีน่าสนใจและสามารถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว และเน้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
โดยการสร้างการรับรู้ถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของพื้นท่ีในดา้นวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งการน าเสนอสินคา้จากการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและน่าดึงดูดใจให้เป็น
ทางเลือกใหม่ส าหรับนกัท่องเท่ียว ดงัเช่น การจดัถนนคนเดิน (Walking Street) เป็นหน่ึงในแนวคิด
การพฒันาเมืองและการก าหนดใช้พื้นท่ีเมืองให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชุมชน ซ่ึงเป็นแนวทางการ
พฒันาและการใช้ประโยชน์พื้นท่ีในเมือง ในหลายประเทศก็ไดก้ลายเป็นท่ีรู้จกัในฐานะแหล่งรวม
งานศิลปะ วรรณศิลป์ จิตรกรรม ฯลฯ ตลอดจนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงนักท่องเท่ียงต่างชาติ
จะตอ้งแวะมาเยีย่มเยอืน (www.walkingstreetcm.com, 2555) 

ถนนคนเดินในประเทศไทย เร่ิมตน้ข้ึนคร้ังแรกท่ีถนนสีลม นบัเป็นตน้แบบของโครงการถนน
คนเดินในประเทศไทยท่ีประสบผลส าเร็จอยา่งยิ่ง และท าให้เกิดโครงการถนนสายวฒันธรรมสาย
ต่าง ๆ ขยายไปทัว่ประเทศ ผลจากการตอบรับถนนคนเดินท่ีสีลมท าให้รัฐบาลเห็นว่ารูปแบบ
กิจกรรม ถนนคนเดิน นอกเหนือจากจะสอดคล้องกบัแผนพฒันาเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญ่ใน
ภูมิภาคแลว้ยงัสามารถปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมในถนนคนเดินให้สอดรับกบัความตอ้งการทอ้งถ่ิน
ไดอ้ย่างเหมาะสมทั้งในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว การกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติส าหรับคนในเมืองใหญ่นั้น ๆ (www.walkingstreetcm.com, 2555) โดยรูปแบบ
กิจกรรมท่ีจดัข้ึนบนถนนคนเดินนั้นเป็นกิจกรรมท่ีมีความยืดหยุน่1 โดยเนน้ให้เกิดความสอดคลอ้ง

                                                           
1 รูปแบบการจดักิจกรรมท่ีมีหลากหลายเอ้ือต่อการจดักิจกรรมในช่วงวนัส าคญัหรือช่วงเทศกาล  เช่น เทศกาลวนั

ลอยกระทง มีการจดัประเพณีลอยกระทงภายในถนนคนเดินกาดกองตา้ ซ่ึงอยูติ่ดกบัแม่น ้ าวงั รวมถึงมีกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมอนุรักษป์ระเพณีลา้นนา แต่งกายชุดพ้ืนเมือง พดูภาษาค าเมือง เป็นตน้ 
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กบัชุมชน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการสร้างส่วนร่วมของประชาชนแล้วยงัเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีพื้นบา้นไปดว้ย โดยกิจกรรมท่ีไดมี้การจดัแสดงสาธิตนั้นไม่วา่จะเป็นงานแสดง
ทางวฒันธรรม ดนตรี งานศิลปะ งานฝีมือ หตัถกรรม ฯลฯ ลว้นไดส้ร้างความน่าสนใจและดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวมาเท่ียวชมเป็นจ านวนมาก 

จากการท่ีเทศบาลนครล าปางได้มีนโยบายด้านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครล าปางให้
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัล าปางและนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการกระตุน้และ
ส่งเสริมสนบัสนุนการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจในจงัหวดัล าปางให้ดีข้ึน ดงันั้นชุมชนการคา้แห่ง
ตลาดจีน หรือท่ีเรียกกนัว่ากาดกองตา้นั้นไดถู้กร้ือฟ้ืนข้ึนมาดว้ยโครงการถนนคนเดินกาดกองตา้
คร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2541 โดยงบของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ท่ีตอ้งการให้เทศบาล
นครล าปางอนุรักษ์ถนนตลาดเก่าเป็นถนนสายประวติัศาสตร์ แต่ก็ยงัขาดประสบการณ์ท าให้ไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรจึงถูกทิ้งช่วงไปนาน กระทัง่ช่วงเทศกาลสงกรานตปี์ พ.ศ. 2548 ถนน
คนเดินกาดกองตา้ก็เดินทางมาถึงจุดเปล่ียน เม่ือคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัถนนคนเดินกาด
กองตา้มากข้ึน ไดเ้ชิญ ดร.                    ซ่ึงเป็นนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เปิดงาน และ
น าไปสู่การคดัเลือกคณะกรรมการชุมชน โดยมีนายขวญัพงษ์ คมสัน เป็นประธาน และในท่ีสุด
ถนนคนเดินกาดกองตา้ก็ไดเ้ปิดตวัอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 5   ศ        .ศ. 2548 (กาดกองตา้ 
ยา่นเก่าเล่าเร่ืองเมืองล าปาง, 2553) 

มีวตัถุประสงคข์องโครงการกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้น้ีเพื่อให้จงัหวดัล าปางมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนคนเมืองท่ีไดรั้บการ
พฒันาใหเ้ป็นชุมชนน่าอยู ่เมืองน่าอยู ่อยา่งมีชีวติชีวาอยา่งย ัง่ยนื และเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจงัหวดัล าปางให้ดีข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยให้ประชาชนทัว่ไป
โดยเฉพาะในชุมชนกาดกองตา้ไดมี้จิตส านึกร าลึกคุณค่าของทุนทางสังคมตามวฒันธรรมวิถีชีวิต
คนเมืองของตนเองท่ีเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในอดีตและมีส่วนร่วมในการพฒันาปรับปรุงและอนุรักษ์
ใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

โครงการกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้เป็นการจดักิจกรรมในวนัเสาร์และวนัอาทิตยข์องทุก
สัปดาห์ โดยรูปแบบของกิจกรรมถนนคนเดินท่ีจดัข้ึนนั้นเป็นกิจกรรมท่ีมีความยืดหยุน่ เนน้ให้เกิด
ความสอดคล้องกับชุมชนถือได้ว่าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วยงัเป็นการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วฒันธรรมพื้นบา้นไปด้วย โดยกิจกรรมท่ีได้มีการจดัแสดงสาธิตนั้นมีทั้ง
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมท้องถ่ิน ได้แก่ เวทีการแสดงวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
สถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีน และสะพานรัษฎาภิเศก ส่วนกิจกรรมท่ีส่งเสริมรายไดใ้ห้กบั
ชุมชน ได่แก่ การเปิดโอกาสให้พ่อคา้และแม่คา้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้มีบา้นเรือนอยูต่ามแนวถนน
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คนเดินไดม้าคา้ขายสินคา้หรือผลิตภณัฑชุ์มชน เนน้สินคา้พื้นเมืองประเภทอาหาร ของใชป้ระจ าวนั 
และส่ิงประดิษฐ์ดว้ยมือท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนล้านนาเพื่อให้ชุมชนมีรายได้หมุนเวียน และ
เสริมสร้างวฒันธรรมทอ้งถ่ินในการรักษาตลาดแบบโบราณท่ีมีเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในจงัหวดั
ล าปาง 

จากการด าเนินการจดักิจกรรมท่ีผ่านมาพบวา่ โครงการดงักล่าวไดก่้อประโยชน์ให้กบัชุมชน
ทั้งในแง่ของสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต เพราะการปิดถนนจะท าให้สามารถน าพื้นท่ีมาสร้างเป็น
ลานกิจกรรมทางสังคม กลายเป็นท่ีสาธารณะกลางเมืองให้ชุมชนพร้อมทั้งให้โอกาสถนนและฟ้ืน
ตวัจากมลพิษ เป็นการพฒันาทั้ งทางด้านรูปธรรมและนามธรรม คือ ได้มีโอกาสปรับปรุงทั้ ง
ทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของเมืองและคุณภาพจิตใจของประชาชน นอกจากน้ียงัพบวา่คนท่ีมา
เดินถนนคนเดินกาดกองตา้ไม่ค่อยมีนักท่องเท่ียวมากนัก ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี หรือคนต่าง
อ าเภอ ต่างจงัหวดัใกลเ้คียง เพื่อให้ถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมา
ท่องเท่ียวจงัหวดัล าปางเพิ่มมากข้ึน จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษาอย่างยิ่งโดยเฉพาะในส่วนของรูปแบบ
ของกิจกรรมถนนคนเดินท่ีจดัข้ึนทั้ งกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์วฒันธรรมและกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมรายได้ให้กบัชุมชนว่าประสบความส าเร็จหรือไม่ โดยผูศึ้กษาต้องการจะศึกษาถึงการ
ประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ระดับความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจะ
ประโยชน์แก่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาการ
ท่องเท่ียวในระดบัจงัหวดัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการถนนคน
เดินกาดกองต้า รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาถนนคนเดินกาดกองตา้ ให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงส่งผลให้นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดั
ล าปางเพิ่มมากข้ึนต่อไป และเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดัล าปางอีกดว้ย  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคท์ัว่ไปเพื่อท าการประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนน
คนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะในการศึกษา ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาประเภทและลกัษณะของกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง  
2. เพื่อประเมินตัวช้ีวดัและระดับความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า 

จงัหวดัล าปาง 
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3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต้า 
จงัหวดัล าปาง 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ  
 

1. เพื่อประโยชน์แก่คณะกรรมการถนนคนเดินกาดกองตา้ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาถนนคนเดินกาด
กองตา้ ให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดั
ล าปาง 

2. เพื่อประโยชน์แก่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
ไปใช ้เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวในระดบัจงัหวดัให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาถึงการประเมินความส าเร็จของการจดักิจกรรมถนนคนเดินกาด
กองตา้ จงัหวดัล าปาง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส ารวจใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
ผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ ในกิจกรรมถนนคน
เดินกาดกองตา้ ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีจดักิจกรรมถนนคนเดินในชุมชนกองตา้ เร่ิมตั้งแต่เชิงสะพาน
รัษฎาภิเศก หรือสะพานขาว ยาวมาเร่ือย ๆ จนสุดปลายถนนบริเวณของอาคารฟองหลี ประมาณ 2 
กิโลเมตร ระหว่างทางยงัมีตรอกซอยแยกไปอีกประมาณ 4-5 ซอย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีอยู่ในความ
ดูแลของคนในชุมชนหรือคณะบริหารจดัการกาดกองตา้ 
 
1.5 นิยำมศัพท์ฉพำะ 
 

นักท่องเที่ยว หมายถึง นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัของตนไปท่องเท่ียวเป็น
การชั่วคราว ในถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง โดยใช้เวลาว่างเพื่อความเพลิดเพลิน การ
พกัผอ่น หรือเพื่อวตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ตามท่ีมิใช่เป็นการหารายได ้

ผู้ประกอบกำรที่จ ำหน่ำยสินค้ำ หมายถึง พ่อคา้แม่คา้ท่ีน าสินคา้ประเภทต่าง ๆ เขา้มาวาง
จ าหน่ายในบริเวณถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง 
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กำรประเมินผลโครงกำร หมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งแสวงหาค าตอบว่านโยบาย/แผนงาน/
โครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพียงใด โดยมีมาตรฐานและ
เคร่ืองมือในการวดัท่ีแม่นตรงและเช่ือถือได ้ 

กิจกรรมถนนคนเดิน หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายในถนนคนเดินกาดกองตา้ จงัหวดัล าปาง 
ประกอบด้วย กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ได้แก่ เวทีการแสดงวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน สถาปัตยกรรมของกลุ่มอาคารตลาดจีน และสะพานรัษฎาภิเศก ส่วนกิจกรรมท่ีส่งเสริม
รายไดใ้ห้กบัชุมชน ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสให้พ่อคา้และแม่คา้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้มีบา้นเรือนอยู่
ตามแนวถนนคนเดินไดม้าคา้ขายสินคา้หรือผลิตภณัฑชุ์มชน 

กำดกองต้ำ หรือ ตลำดจีน หมายถึง ตลาดท่ีตั้งอยูบ่นถนนริมท่าน ้ า โดย “กาดกองตา้” นั้นเป็น
ค าเมือง ซ่ึงค าวา่ “กาด” หมายถึง ตลาด ค าวา่ “กอง” หมายถึง ถนน และค าวา่ “ตา้” หมายถึง ท่าน ้า 

ถนนคนเดินกำดกองต้ำ หมายถึง พื้นท่ีจดักิจกรรมถนนคนเดินในชุมชนกองตา้ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่
เชิงสะพานรัษฎาภิเศก หรือสะพานขาว ยาวมาเร่ือย ๆ จนสุดปลายถนนบริเวณของอาคารฟองหลี 
ประมาณ 2 กิโลเมตร ระหวา่งทางยงัมีตรอกซอยแยกไปอีกประมาณ 4-5 ซอย 
 

 


