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บทคัดย่อ
กับการท่องเทีย่ วในเขตเมือง เป็นประเด็นใหม่ทยี่ งั ไม่คอ่ ยมีการศึกษามากนักในการท�ำความเข้าใจกับมิตกิ ายภาพ
ทีเ่ กีย่ วข้ององค์ประกอบของการท่องเทีย่ วแบบเมืองกับการวางแผนการพัฒนาเมืองเพือ่ การท่องเทีย่ วในเขตเมือง บทความ
ฉบับนี้ ได้ศึกษาการท่องเที่ยวแบบเมืองของกรุงเทพมหานครในเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ
การท่องเทีย่ วแบบของเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นมิตดิ า้ นกายภาพเป็นหลัก ตลอดจนเพือ่ เข้าใจถึงสถานการณ์และ
ความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแบบเมือง และการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ในองค์ประกอบหลัก (Primary
Elements) องค์ประกอบรอง (Secondary Elements) และ องค์ประกอบส่วนเพิม่ (Additional Elements) วิธกี ารศึกษา
ศึกษานิยาม ทฤษฎี แนวความคิดที่เกี่ยวข้องของการท่องเที่ยวแบบเมือง องค์ประกอบการท่องเที่ยวแบบเมือง ศึกษานัก
ท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการท�ำความเข้าใจกับการท่องเที่ยวในเขตเมืองกับ
ความสัมพันธ์ และความส�ำคัญของการพัฒนาเมือง ผลการศึกษา กรุงเทพมีองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองที่
ดีเป็นจุดแข็งดึงดูดนักท่องเทีย่ วเนือ่ งจาก มีทงั้ แหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ ร้านอาหาร การช้อปปิง้ ความหลาก
หลายมีชีวิตชีวา อย่างไรก็ตาม แม้กรุงเทพและสิงคโปร์จะเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน�ำในภูมิภาค แต่ทั้งสองเมืองก็มีความแตก
ต่างในบริบท กล่าวคือ สิงคโปร์ก�ำลังพยายามสร้างความหลากหลายบนพื้นที่ที่จ�ำกัด กรุงเทพยังคงต้องการการส่งเสริม
ในด้านการอ�ำนวยความสะดวกในด้านองค์ประกอบส่วนเพิ่ม คือ สิ่งอ�ำนวยความสะด้วยแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ซึง่ ยังคงเป็นจุดอ่อนส�ำคัญของการท่องเทีย่ วในเขตเมืองของกรุงเทพเนือ่ งจากแนวโน้มการท่องเทีย่ วจะเป็นกลุม่ นักท่องเทีย่ ว
โซโลโม (So Lo Mo) และนักท่องเที่ยวที่เที่ยวด้วยตนเองแบบอิสระ (FIT- Foreign Independent Tourism) มากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การท่องเที่ยวในเขตเมือง, การพัฒนาเมือง, องค์ประกอบหลัก, องค์ประกอบรอง, องค์ประกอบส่วนเพิ่ม
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Abstract
Urban tourism is a new issue. There is a few research studies for understanding of physical
things, urban tourism elements, and urban development. This paper explores the qualitative data of
urban tourism issues in Bangkok through the definitions, theories, concepts of urban tourism, urban
tourism elements, tourist types, and agencies. Objectives: The objectives of this paper are to lay the
knowledge foundation of urban tourism in Bangkok by focusing physical elements and to understand
the situations and the problems of urban tourism in Bangkok with the primary elements, the secondary
elements, and the additional elements. Methodology: To Study the definitions of related theories and
concepts of urban tourism, urban tourism elements and to explore the various forms of tourists and
related parties for understanding urban tourism and the relationships and importance of urban
development. Results: Bangkok has good primary and secondary elements as a strength to attract
tourists because of cultural attractions, nature, restaurants, shopping, and lively variety. Although
Singapore and Bangkok are the leading cities of urban tourism in this region. Singapore is attempting
to create the varieties based on limited land. Bangkok still needs to promote the convenience of
additional components which is the travel facilities for tourists. This is a major weakness of tourism
in Bangkok since the tendency of Solo tourists (So Lo Mo) and tourists who travel independently
(FIT- Foreign Independent Tourism) will be increased.
Keywords: Urban Tourism, Urban Development, Primary Elements, Secondary Elements, Additional
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1. บทน�ำ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส�ำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากซึ่งจัดเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญหนึ่ง
ของประเทศไทยในการสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่เมือง ชุมชน ตลอดจนการจ้างงานในประเทศ โดยประเทศไทย
ได้มีการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจนประสบผลส�ำเร็จด้านจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับที่น่าพึง
พอใจ จากรายงานผลส�ำรวจ “สุดยอดจุดหมายปลายทางโลก ประจ�ำปี 2559” (Mastercard Global Destination Cities
Index) ที่จัดท�ำโดยมาสเตอร์การ์ดติดต่อกันเป็นปีที่ 6 พบว่า กรุงเทพมหานคร คว้าแชมป์อันดับหนึ่งเมืองที่มีผู้เดินทางมา
เยือนมากที่สุดในโลก ด้วยจ�ำนวน 21.47 ล้านคน และจากข้อมูลของบริษัทวิจัย Euromonitor International ทางฝั่ง
ประเทศอังกฤษ เปิดเผยรายงานการศึกษาประจ�ำปี 2017 ชื่อ Top 100 City Destinations Ranking ซึ่งเป็นการจัดอันดับ
จ�ำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปเมืองส�ำคัญๆ ทั่วโลก 100 เมือง ในปี 2015 โดยกรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา
ติดอันดับอยู่ใน 20 เมืองปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดย กรุงเทพฯ มาเป็นอันดับ 2 มีนักท่อง
เที่ยวทั้งหมด 18.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10% จากการรวบรวมตัวเลขในปี 2015 พบว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังเมือง
ต่าง ๆทัว่ โลกยังคงเพิม่ ขึน้ น่าสนใจว่า Euromonitor ตัง้ ข้อสังเกตว่า ในอนาคตเมืองต่าง ๆ ทัว่ โลกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
มีการแข่งขันกันระหว่างเมืองมากขึ้น มีการติดต่อท�ำธุรกิจอย่างเข้มข้นขึ้น ส่งผลต่อการเดินทางของผู้คนระหว่างเมืองต่าง
ๆ จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากฐานะทางเศรษฐกิจที่ใหญ่โตของเมือง ท�ำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความส�ำคัญในเรื่อง
การเดินทางระหว่างเมืองและภายในเมือง หากพิจารณาถึงปัจจัยหลักที่เป็นจุดแข็งส�ำคัญที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
นิยมเดินทางมากรุงเทพ ในเบื้องต้นสามารถพิจารณาได้ว่าปัจจัยหลัก ประกอบด้วย (1) ท�ำเลที่ตั้งของกรุงเทพฯ
เป็นจุดศูนย์กลางทีเ่ ชือ่ มต่อการเดินทางจากทัว่ โลก (2) มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ระบบคมนาคม (3) ค่าครอง
ชีพไม่สูง เมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ของโลก และ (4) ความหลากหลาย ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ตั้งแต่ระดับไฮเอนด์
(High End) ไปจนถึงระดับมวลชนทั่วไป (Mass) 5. เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ด้วย
จุดแข็งเหล่านี้ท�ำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศได้รับ
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ได้มีการประเมินอนาคตของกรุงเทพมหานครไว้ว่า เมื่อโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองแล้วเสร็จ
จะท�ำให้ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของไทยทัดเทียมกับนานาประเทศ เช่น สัดส่วนความยาวเส้นทางรถไฟฟ้าต่อประชากร
ในกรุงเทพฯ จะเพิม่ เป็น 23 กิโลเมตร/ล้านคนซึง่ ใกล้เคียงกับเมืองใหญ่อย่างโตเกียว อีกทัง้ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทาง
อากาศทีก่ รุงเทพได้ปรับปรุงอยู่ จะช่วยเพิม่ ศักยภาพอุตสาหกรรมการบินของประเทศและส่งเสริมธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไร
ก็ตาม กรุงเทพมหานครก็มีจุดอ่อนและความท้าทาย ยังต้องเผชิญทั้งจากบริบทปัจจุบันและอนาคต ทั้งจากปัจจัยภายใน
ของตัวกรุงเทพมหานคร และทั้งจากปัจจัยภายนอกจากการพัฒนาอย่างไม่หยุดของเมืองอื่น ๆ เป็นเหตุให้กรุงเทพต้องมี
พัฒนาปรับปรุงต่อเนือ่ ง คือ การพัฒนาเมืองและระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน ทีต่ อ้ งมีการยกระดับให้ดขี นึ้ แม้วา่ กรุงเทพมหานคร
จะได้รับการโหวตจากบรรดานักท่องเที่ยวให้เป็นเมืองน่าเที่ยว แต่เมื่อ The Economist Intelligence Unit (EIU)
จัดอันดับเมืองน่าอยู่กลับได้อันดับ 102 จาก 140 ประเทศ โดยกรุงเทพมหานครได้คะแนนโดยรวมเพียง 62.5 คะแนน ซึ่ง
เป็นรองเมืองสิงคโปร์ และเมืองกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียที่ได้คะแนน 88.7 และ 75.2 ตามล�ำดับ โดย
กรุงเทพมหานครมีปัญหาหลัก คือ ด้านความปลอดภัยอย่างเห็นได้ชัด โดยได้คะแนนเพียง 40 คะแนนเท่านั้น ซึ่งมีเพียง 10
เมืองจาก 140 เมือง โดยจากผลการส�ำรวจที่เทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่ง EIU ได้ส�ำรวจมา 8 เมือง 7 ประเทศ
ความปลอดภัยกรุงเทพมหานครของไทยรัง้ อยูอ่ นั ดับสุดท้าย น้อยกว่าเมืองพนมเปญของกัมพูชาทีไ่ ด้คะแนนความปลอดภัย
60 คะแนน เมืองฮานอยและเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ของประเทศเวียดนามที่ได้ 55 คะแนนเท่ากัน, เมืองจาการ์ตาของอินโดนีเซีย
ที่ได้ 50 คะแนน เมืองมะนิลาของฟิลิปปินส์ที่ได้ 60 คะแนน เมืองสิงคโปร์ที่ได้ 95 คะแนน และกัวลาลัมเปอร์ที่ได้ 80
คะแนน ขณะที่ขณะด้านอื่น ๆ กรุงเทพมหานครได้คะแนนในเกณฑ์ระดับปานกลาง 60-70 คะแนน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของการท่องเที่ยวในเขตเมืองและการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร
รวมทัง้ ปัญหาและผลกระทบของการท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ เมืองโดยมีกรอบพิจารณาจากการจ�ำแนกทรัยพยากรการท่องเทีย่ วใน
เขตเมืองซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบรอง และองค์ประกอบส่วนเพิ่ม (Law, 2002)
เพื่อวิเคราะห์ความท้าทายในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบเมืองของกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อน�ำไปสู่การแตกยอดความคิดในการพัฒนาเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเมืองของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมือง
ท่องเทียวชั้นน�ำอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อท�ำความเข้าใจกับการท่องเที่ยวแบบเมืองในกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาเมืองมีความส�ำคัญและความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวแบบเมืองจากองค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบรอง และองค์ประกอบส่วนเพิ่ม

3. ขอบเขต
3.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่
พื้นที่ในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 1 แสดงแผนผังก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ที่มา: ส�ำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร (2556)

3.2 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
นิยามของการท่องเทีย่ วแบบเมือง การท่องเทีย่ วในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาในประเด็น องค์ประกอบ
หลัก องค์ประกอบรอง และองค์ประกอบส่วนเพิม่ ความแตกต่างการท่องเทีย่ วในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครและนครรัฐ
สิงคโปร์

4. นิยามการท่องเที่ยวในเขตเมือง (Urban Tourism) แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
และการท่องเที่ยวในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร
ในส่วนนี้เป็นการท�ำความเข้าใจกับนิยามและที่มาของการท่องเที่ยวในเขตเมือง (Urban Tourism) เพื่อจะได้
ทราบถึงบริบทการท่องเทีย่ วในเขตเมืองพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ซึง่ มีบทบาทเป็นเมืองหลวงของประเทศและมีการท่องเทีย่ ว
ในหลากหลายรูปแบบ โดยปัจจุบัน การท่องเที่ยวแบบเมืองหรือการท่องเที่ยวในเขตเมือง (Urban Tourism) ของกรุงเทพ
มีความโดดเด่นมากขึน้ เนือ่ งจากการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ หน่วยราชการ การเติบโตด้านการค้า บริการและการท่อง
เทีย่ ว จึงท�ำให้ตวั เมืองเองเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จ�ำเป็นจะต้อง
ทราบถึงพื้นฐานของการท่องเที่ยวว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่ต้องค�ำนึงถึง โดยพิจารณาจากนิยาม แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
๘๘๙การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้ยั่งยืน
4.1 นิยาม ปัจจัย ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและนักท่องเที่ยวในเขตเมือง
The European Commission (EC) ได้ให้ค�ำนิยามของการท่องเที่ยวในเขตเมือง คือ “ทรัพยากรและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในเมืองที่น�ำเสนอให้กับผู้เยี่ยมเยือนที่มาจากที่อื่น” นอกเหนือจากนี้ (Verbeke, 1996)
อธิบายว่าการท่องเที่ยวในเขตเมือง หมายถึง การท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมตึก อาคารที่มี
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเก่าแก่หรือสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ หอศิลปะ โรงละคร การชมการแข่งขัน
กีฬา การเข้าร่วมเทศกาล การชื่นชมทัศนียภาพและภูมิสถาปัตย์ของเมือง
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อย่างไรก็ดี (Uysal, 2015) ได้เสนอว่า การนิยามการท่องเที่ยวในเขตเมืองโดยการเน้นที่ค�ำว่า “เมือง” เพียงอย่าง
เดียวอาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากกิจกรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ผู้เยี่ยมเยือนสามารถท�ำได้น้ัน ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่
เพียงสิง่ ทีเ่ ป็นเมืองเท่านัน้ กล่าวคือ นอกจากจะสามารถเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์และสถาปัตยกรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของเมืองได้
แล้ว ผู้เยี่ยมเยือนหรือนักท่องเที่ยวยังสามารถท�ำกิจกรรมอื่น เช่น บริการด้านสุขภาพซึ่งไม่จำ� เป็นต้องพบได้ในเมืองเพียง
เท่านั้น ดังนั้น Gilbert และ Clarke จึงสรุปว่า “การศึกษาการท่องเที่ยวในเขตเมืองคือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ท่องเที่ยวในทุกรูปแบบกับสภาพแวดล้อมของเมือง” (Gilbert and Clarke,1997)
การท่องเทีย่ วในเขตเมืองเกิดขึน้ ได้ดว้ ยสองปัจจัยหลัก ได้ปจั จัยทีห่ นึง่ คือ โลกาภิวตั น์ (Globalization) การเปลีย่ น
จากยุคอุตสาหกรรม (Deindustrialization) และการพัฒนาเข้าสู่สังคมเมือง (Urbanization) ซึ่งดึงดูดนักธุรกิจ
และนักท่องเที่ยวให้เข้ามามากขึ้น และเมืองก็เริ่มพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมและนิทรรศการ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
และมีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลที่ได้ คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามามากขึ้น และเป็นวัฏจักรของ
การพัฒนาสืบเนือ่ งต่อไป นอกจากนี้ การสร้างความร่วมมือหรือการรวมกลุม่ กันระหว่างประเทศ ภายในภูมภิ าค และภายนอก
ภูมิภาค เช่น สนธิสัญญาความร่วมมือ Schengen Area ในทวีปยุโรป หรือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ท�ำให้นักท่องเที่ยวและผู้คนสามารถเดินทางระหว่างชายแดนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สายการบินต้นทุนต�่ำหรือเรือส�ำราญ
สามารถด�ำเนินการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น (สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย , 2551) ปัจจัยที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงจากยุ ค อุ ต สาหกรรมมาสู ่ ภ าคการบริ ก ารมากขึ้ น น� ำ ไปสู ่
การเปลี่ยนแปลง ของการจ้างงาน การลงทุน วิถีชีวิตของคนเมือง ตลอดจนสภาพทางกายภาพเดิมของการเป็นพื้นที่
อุตสาหกรรมบางแห่งสามารถถูกน�ำเอามาพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นจุดท่องเที่ยวและจุดวัฒนธรรมใหม่ๆ เช่น ถูกเปลี่ยนเป็น
ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า และสถานบันเทิง ซึ่งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตเมืองในปัจจุบัน เช่น Asiatique The
Riverfront เป็นศูนย์การค้าแนวราบริมแม่น�้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งของท่าเรือและบริษัทอีสต์เอเชียติก บริษัทเดิน
เรือสัญชาติเดนมาร์กที่มาเปิดกิจการในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสร้างเป็นโกดัง โรงเลื่อย หรือโครงการอุตสาหกรรม B&W
Hallerne บนเกาะ Refshaleøen ในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ได้ถูกเปลี่ยนเป็นที่จัดการแข่งขันประกวดเพลง
ระดับนานาชาติประจ�ำปีของทวีปยุโรปที่มีชื่อว่า Eurovision Song Contest (เรื่องเดียวกัน.) ซึ่งจะเห็นได้ว่า แหล่งท่อง
เทีย่ วในเขตเมืองนัน้ มีความเป็นพลวัตตามบริบทของสังคมเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ด้วยทีเ่ มืองเป็นแหล่งรวมกิจกรรมทีห่ ลาก
หลาย เมืองจึงเป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับการรวมตัวผู้คนที่เข้ามาในเมือง เพื่อกิจกรรมการอยู่อาศัย การแสวงหาโอกาส
ในการท�ำงาน กิจกรรมบันเทิงนันทนาการและการท่องเที่ยว
ในปัจจุบันการพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองส่งผลสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตเมืองมากขึ้น มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
การสื่อสาร และการบริโภค ซึ่งล้วนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยว
ในตัวเมือง Fainstein และ Judd (1999) ได้อธิบายว่า การท่องเที่ยวในเขตเมืองมีผู้เล่นที่ส�ำคัญอยู่ 3 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยว
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว และเมื อ ง โดยอธิ บ ายว่ า ทั้ ง 3 กลุ ่ ม มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น โดยร่ ว มกั น สร้ า งระบบนิ เวศ
ทีซ่ บั ซ้อนขึน้ มา คือ ความต้องการและรสนิยมของนักท่องเทีย่ วเป็นตัวก�ำหนดวิถกี ารพัฒนาสิง่ แวดล้อมของเมือง และน�ำไป
สูก่ ารเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของเมืองเพือ่ ให้ตอบสนองต่อนักท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
(ibid., 1999) ซึ่งได้มีการอธิบายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นเมืองกับการท่องเที่ยวว่า มี 2 ความเป็นไปได้ที่แนวความ
คิด “การท่องเที่ยว” และ “เมือง” มารวมกัน คือ (1) ลักษณะเฉพาะของเมืองในฐานะแหล่งชุมชนมีส่วนในการสร้างการ
ท่องเที่ยวและการพักผ่อน และน�ำไปสู่การท่องเที่ยวในเขตเมือง หรือในทางกลับกัน (2) การท่องเที่ยวในเขตเมืองส่งผลให้
เมืองพัฒนาไปในรูปแบบที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยว (Ashworth, 2011)
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าการท่องเที่ยวในเขตเมือง (Urban Tourism) คือ ปรากฏการณ์การท่องเที่ยว
ที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่จุดหมายปลายทางที่เป็นเมือง แต่หมายรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่รวมถึงการเยี่ยมชมเมือง
และย่านชุมชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือศิลปกรรม และการ
ประชุมตลอดจนเข้าร่วมวิถีชีวิตของผู้คนที่ถือว่าเป็นเมือง ตัวอย่างการท่องเที่ยวในเขตเมือง เช่น กรุงลอนดอน ประเทศสห
ราชอาณาจักร เป็นเมืองได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในการท่องเที่ยวในเขตเมือง (Urban Tourism) ในแต่ละวันนักท่อง
เที่ยวที่เดินทางมาลอนดอนมักจะเดินทางไปเยี่ยมชมหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) อาคารรัฐสภา จตุรัสทราฟัลการ์ ในส่วน
กรุงปารีส ซึ่งเป็นนครหลวงของประเทศฝรั่งเศส ก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่ส�ำคัญต่าง ๆ
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เช่น หอไอเฟล พระราชวังแวร์ซายส์ ห้างร้านต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับในเมืองใหญ่ ๆ ในเอเชีย ซึ่งในล�ำดับต่อไปจะเป็นการ
จ�ำแนกองค์ประกอบการท่องเที่ยวในเขตเมืองเพื่อง่ายต่อการท�ำความเข้าใจการท่องเที่ยวในเขตเมืองที่มีความหลากหลาย
ซับซ้อน และสัมพันธ์กัน
4.2 องค์ประกอบการท่องเที่ยวในเขตเมือง
การท่องเที่ยวในเขตเมืองนั้นมีองค์ประกอบที่หลากหลาย โดย Christopher Law ได้ท�ำการจ�ำแนกทรัพยากร
การท่องเที่ยวในเขตเมืองออกเป็น 3 ส่วน คือ องค์ประกอบหลัก (Primary elements) องค์ประกอบรอง (Secondary
elements) และองค์ประกอบส่วนเพิ่ม (Additional elements) โดยองค์ประกอบหลัก จะเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาที่จุดหมายปลายทางนั้น ๆ ส่วนองค์ประกอบรอง ซึ่งรวมถึง ที่พัก แหล่งช้อปปิ้ง และการคมนาคมขนส่ง หรือ
การให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว และองค์ประกอบส่วนเพิ่มที่เป็นเครื่องอ�ำนวยความสะดวกล้วนก็เป็นส่วนส�ำคัญในการก�ำหนด
ความส�ำเร็จของการท่องเที่ยวในเขตเมืองดังกล่าวเช่นเดียวกัน ตัวอย่างขององค์ประกอบที่สามารถท�ำให้การท่องเที่ยวใน
เขตเมืองประสบความส�ำเร็จ เช่น เขตประวัติศาสตร์ บริเวณริมน�้ำ ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการ เขตท่องเที่ยวพิเศษ
บุคลากรและผู้คนท้องถิ่นซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าภาพ และร้านค้าและร้านอาหาร เป็นต้น (Law, 2002)
ตารางที่ 1 สรุปองค์ประกอบของการท่องเที่ยวในเขตเมือง
องค์ประกอบหลัก (Primary Elements)
แหล่งกิจกรรม (Activity Place)
ลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยว (Leisure Setting)
สถานที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Facilities)
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics)
- พิพิธภัณฑ์
- เขตเมืองเก่า
- โรงละครและภาพยนตร์
- อาคารที่น่าสนใจ
- สถานที่จัดการแสดงคอนเสิร์ต
- อนุสาวรีย์และรูปปั้น
- ศูนย์ประชุม
- สวนและพื้นที่สีเขียว
- อื่นๆ
- พื้นที่บริเวณริมน�้ำ ลักษณะทางสังคม (Socio-cultural
- ศูนย์กีฬาในร่มและกลางแจ้ง สถานบันเทิง (Amusefeatures)
ment Facilities)
- ความมีชีวิตชีวาของชุมชน
- ไนต์คลับ
- ภาษา
- คาสิโน
- ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเครื่องแต่งกาย
- มรดกทางวัฒนธรรม
- ความเป็นมิตรของผู้คนท้องถิ่น
- ความปลอดภัย
องค์ประกอบรอง (Secondary elements)
องค์ประกอบส่วนเพิ่ม (Additional elements)
- ที่พัก
- การเข้าถึงส�ำหรับคนพิการ
- ร้านอาหาร
- คมนาคมขนส่ง
- ร้านค้าและแหล่งชอปปิ้ง
- ที่จอดรถ
- ตลาด
- ข้อมูลนักท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทาง หรือแผนที่
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ในการทราบถึงการจ�ำแนกองค์ประกอบของการท่องเที่ยวแบบเมืองนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (primary elements) องค์ประกอบรอง (secondary elements) และองค์ประกอบส่วนเพิ่ม
(additional elements) ของแหล่งท่องเทีย่ วและองค์ประกอบในกรุงเทพมหานคร เพือ่ เข้าใจถึงลักษณะปัญหา และศักยภาพ
ของแต่ละองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่มีในกรุงเทพ น�ำไปสู่การอภิปรายถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมือง
ดังวัตถุประสงค์ของบทความนี้

5. ข้ออภิปราย
5.1 การท่องเที่ยวในเขตเมืองในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา
ด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจ ประเทศที่ก�ำลังพัฒนาโดยเฉพาะในทวีปเอเชียมีการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยส่วนหนึ่ง
ของการท่องเทีย่ วคือการท่องเทีย่ วในเขตเมือง อย่างไรก็ดี การศึกษาการท่องเทีย่ วในเขตเมืองหรือการท่องเทีย่ วในภาพรวม
ของประเทศที่ก�ำลังพัฒนายังมีอยู่อย่างจ�ำกัด เนื่องจากนักวิจัยทางการท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจต่อการท่องเที่ยว
ในประเทศตะวันตกมากกว่า ในส่วนของการท่องเที่ยวในประเทศก�ำลังพัฒนานั้น Opperman และ Chon (1997) อธิบาย
ว่าในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา นักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจกับที่พักริมชายหาดมากกว่าเที่ยวอยู่ในเมือง อย่างไรก็ดี ในระยะ
หลังนักวิจัยด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเมือง และด้านภูมิศาสตร์บางกลุ่มได้เริ่มหันมาให้ความสนใจมากขึ้น (Oppermann
& Chon, 1997) โดยเฉพาะการศึกษาในเรือ่ งของวิธที กี่ ารท่องเทีย่ วในเขตเมืองสามารถน�ำมาใช้ได้ในประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา
และ การวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวในเขตเมืองในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา Mullins (1999) กล่าวว่าเมืองที่มีขนาดใหญ่
เกือบทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นโอกาสในการ
ขยายตัวด้านบริโภค (Expand Consumption Opportunities) ซึ่งสนับสนุนความเจริญทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ลักษณะที่มี
อิทธิพลต่อการท่องเทีย่ วในเขตเมืองในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ การทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
มีความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทีย่ ว ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นผูจ้ ดั หาการท่องเทีย่ ว และตลาดทีม่ กี ารซือ้ ขายบริการและ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ประกอบไปด้วยทั้งผู้ประกอบการต่างชาติและผู้ประกอบการท้องถิ่น (Mullins, 1999) กล่าว
ได้ว่า
นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นตัวการส�ำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะส�ำหรับประเทศที่เป็น
ประเทศหลักของการท่องเที่ยว เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย Mullinsมีความเห็นว่า ส�ำหรับภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ “ประเทศทีเ่ ศรษฐกิจมีการเปลีย่ นแปลงแบบพลวัต (Dynamic) และเป็นทุนนิยมมากเท่าไร ประเทศก็จะมีการ
พัฒนาเป็นรูปแบบเมืองมากขึน้ ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการรองรับการ
ท่องเที่ยวจากต่างชาติได้ดีขึ้น” (ibid.) ซึ่งการอธิบายของมูลลิน (Mullins)ได้สะท้อนถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวในที่โดด
เด่นของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นประเทศก�ำลังพัฒนาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจนติดอันดับต้นๆของโลกมาในระ
ยะหลังๆ เนื่องจากความเป็นเมืองศูนย์กลางหลายๆด้าน มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีเศรษฐกิจที่เป็นพลวัต และศูนย์กลางใน
การเชือ่ มต่อกับแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ ในประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆ โดยในส่วนต่อไปนีจ้ ะเป็นการจ�ำแนกองค์ประกอบหลัก
(primary elements) องค์ประกอบรอง (secondary elements) และองค์ประกอบส่วนเพิ่ม (Additional elements)
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อท�ำความเข้าใจถึง ความโดดเด่น ศักยภาพและปัญหาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตเมืองที่หลากหลาย ตามแนวคิดของคริสโตเฟอร์ ลอว์ (Christopher Law) ดังนี้
5.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร
5.2.1 องค์ประกอบหลัก (Primary)
1) ประกอบด้วยแหล่งกิจกรรมสถานที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Facilities)
เขตประวัติศาสตร์ (Historic Districts) ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างใน
ท้องถิ่น สามารถสร้างคุณลักษณะที่แตกต่างให้แก่พื้นที่ ซึ่งมีคุณค่าอย่างมากทั้งทางด้านข้อมูลความเป็นมาที่น่าสนใจและ
การสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในเชิงการท่องเที่ยว ซึ่งมักจะต้องมีการพัฒนาให้สามารถเดินเที่ยวได้ง่าย โดยตัวอย่าง
พืน้ ทีท่ ตี่ น้ ทุนทางประวัตศิ าสตร์สงู ในเขตพืน้ ทีร่ มิ แม่นำ�้ เจ้าพระยาและแม่นำ�้ สาขา เช่น เกาะรัตนโกสินทร์ชนั้ ใน บริเวณถนน
ราชด�ำเนินนอก ผัง่ ธนบุรี ในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีแผนจะจัดระเบียบอาคารและสิง่ ปลูก
สร้าง และการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เพือ่ ให้สอดรับกับแผนพัฒนา กทม.ระยะ 20 ปี ทีก่ ำ� หนดวิสยั ทัศน์
กรุงเทพฯ 2575 ให้ กทม.เป็นมหานครแห่งเอเชีย เป็นเมืองชั้นน�ำด้านเศรษฐกิจภาคบริการความปลอดภัย สะดวกสบาย
สวยงาม น่ า อยู ่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะ เป็ น ไปตามแผนผั ง แม่ บ ทการอนุ รั ก ษ์
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และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) อย่างไรก็ตาม แนวความคิดดังกล่าวนี้เป็นประเด็นที่มีทั้งผู้สนับสนุน
และผู้ไม่เห็นด้วย โดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอย่าง ชาตรี ประกิตนนทการ ให้ความเห็นว่า ฐานคิดนี้เป็นโมเดลเมืองของคนบาง
กลุม่ คือนักท่องเทีย่ ว ของชนชัน้ กลางระดับบน และของรัฐ แต่ได้ละทิง้ คนเป็นจ�ำนวนมาก คนชัน้ ล่าง คนจนเมือง คนทีส่ ร้าง
เมืองแห่งนี้ ถูกผลักให้เขาออกจากเมืองซึ่งเกรงว่าจะเป็นการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวที่ขาดวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ที่แท้จริง (ประชาไท, 2561)
ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการ (Convention Centers and Exhibitions) การจัดประชุมและ
นิทรรศการ ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวในเขตเมือง ในบางพื้นที่ นักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 40 มาจาก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประชุมหรือเข้าชมนิทรรศการ อุตสาหกรรมการจัดประชุม และนิทรรศการนับเป็นหนึ่งในกลุ่มที่
มีการเติบโตเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้เยี่ยมเยือนมักมีการใช้จ่ายอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย และมีความสม�่ำเสมอตลอดทั้งปี
จากรายงาน ของ International Congress and Convention Association หรือ ICCA และรายงานของ the Global
Association of the Exhibition Industry หรือ UFI ในปีพ.ศ. 2560 พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 5 ของ
เอเชียด้านการจัดประชุมนานาชาติ และอันดับที่ 7 ของเอเชียด้านการแสดงสินค้านานาชาติ โดยเป็นที่หนึ่งของอาเซียนทั้ง
ในด้ า นการประชุ ม และการแสดงสิ น ค้ า (กรุ ง เทพธุ ร กิ จ , 2562) โดยกรุ ง เทพมี ศู น ย์ ก ารประชุ ม ขนาดใหญ่ ได้ แ ก่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เขตท่ อ งเที่ ย วพิ เ ศษ (Special Visitor Districts) เขตท่ อ งเที่ ย วพิ เ ศษเป็ น พื้ น ที่ ที่ ป ระกอบด้ ว ย
แหล่งท่องเที่ยว และจุดสนใจหลายแห่งตั้งรวมกัน ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กีฬา หรือความบันเทิง เขต
ดังกล่าวช่วยให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถเดินจากสถานทีห่ นึง่ ไปยังอีกสถานทีห่ นึง่ ได้งา่ ยขึน้ เช่น เขตช้อปปิง้ ราชประสงค์ สยาม
หรือ The EM District (ย่านพร้อมพงษ์) ที่ประกอบด้วยศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงหนังและอื่น ๆ อีกมากมาย
ซึ่งตั้งอยู่เป็นกลุ่มในพื้นที่ย่านธุรกิจ (Central Business District - CBD) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งย่านราชประสงค์เป็น
ท�ำเลที่สามารถเชื่อมต่อด้านคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรที่สุด ซึ่งท�ำให้เกิดการขับเคลื่อนทางธุรกิจ กิจกรรมไลฟ์สไตล์
และการท่องเที่ยว และเป็นท�ำเลที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุด โดยคุณชาย ศรีวิกรม์ได้ให้ความเห็นว่า
โมเดลการพัฒนาเมืองของมหานครใหญ่ ๆ ของโลก จะเน้นพัฒนาพื้นที่รองรับคนเดิน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า
walkable district หรือย่านเพื่อคนเดิน การลงทุนสร้าง Ratchaprasong walk หรือ R-walk ที่เชื่อมต่อการเดินทาง
ใจกลางเมืองอย่างสมบูรณ์แบบ เชื่อมต่ออาคารถึง 18 อาคาร จึงนับเป็นส่วนใน การพัฒนากรุงเทพฯ ให้ก้าวสู่มหานคร
ระดับโลก (ประชาชาติธุรกิจ, 2561)
2) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics)
บริเวณริมน�้ำ (Waterfronts) การพัฒนาพื้นที่บริเวณริมแม่น�้ำ และล�ำน�้ำ นั้นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
ทั้งจากการใช้ประโยชน์ ทั่วไปและการพักผ่อนหย่อนใจ ในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่ริมน�้ำได้รับความสนใจมากขึ้นจากทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีตัวอย่างโครงการที่ส�ำคัญ เช่น Asiatique The Riverfront ซึ่งตั้ง
อยู่ริมแม่น�้ำ โครงการล้ง 1919 โครงการไอคอนสยาม ซึ่งล้วนตั้งอยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา เป็นต้น เป็นที่น่าสนใจว่ารัฐบาลใน
ความดูแลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เมื่อปี พ.ศ.2558 มีมติจะใช้โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยามา
พั ฒ นาความเป็ น อยู ่ แ ละเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ แ ก่ ป ระชาชนที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นละแวกนั้ น ในแผนแม่ บ ทของโครงการ
เมกะโปรเจคนี้ ได้ให้ความส�ำคัญกับการฟืน้ ฟูทรัพยากรและพัฒนาพืน้ ทีส่ าธารณะริมฝัง่ แม่นำ�้ ส�ำหรับประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อคุณภาพชีวิต เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยรัฐใช้ชื่อว่า “Chao Phraya
For All” หรือ “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน” (ไทยโพสต์, 2561) อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวนี้ ก็มีกลุ่มผู้ที่สนับสนุนและกลุ่ม
ผู้ไม่เห็นด้วยอย่างกว้างขวาง โดยกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยให้ความเห็นว่า กระบวนการคิดและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นยัง
ไม่รอบด้าน เนื่องจากมีแบบก่อสร้างออกมาก่อนจัดแผนแม่บท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาครัฐมีค�ำตอบก่อนที่จะศึกษาโครงการ
ทางเลียบแม่น�้ำเจ้าพระยา อีกทั้งไม่ค�ำนึงถึงระบบนิเวศน์แม่น�้ำเจ้าพระยามีระบบน�้ำขึ้นน�้ำลง พื้นที่ริมฝั่งมีคุณค่า มีชุมชน
และอาชีพที่ผูกพันกับแม่น�้ำ หากเดินหน้าโครงการจะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไป
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3) ลักษณะทางสังคม (Socio-cultural features)
ประกอบด้วย ความมีชวี ติ ชีวา ความเป็นมิตร ความปลอดภัย ซึง่ เป็นสิง่ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญนอกเหนือไปจากลักษณะ
การท่องเที่ยวข้างต้น ความเป็นมิตรของผู้คนถือเป็นหนึ่งในปัจจัยด้านสังคมที่ส�ำคัญที่สุดในการสนับสนุนท่องเที่ยวในท้อง
ถิ่น ความเป็นมืออาชีพ และบริการที่มีคุณภาพเริ่มต้นจากความเป็นมิตรของบุคลากรที่อยู่ในห่วงโซ่มูลค่า ปัจจัยส�ำคัญ
ในการกลับมาเที่ยวซ�้ำของนักท่องเที่ยวคือผู้คนที่เป็นมิตรและโอบอ้อมอารี ที่ส�ำคัญ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ท�ำให้ประเทศไทยยัง
คงเป็นที่น่าดึงดูดส�ำหรับการท่องเที่ยว (Netherlands Embassy in Bangkok, 2017) นอกจากนี้ ความเป็นมิตรดังกล่าว
มิได้จำ� กัดเฉพาะบุคลากรในอุตสาหกรรมเท่านัน้ ผูค้ นท้องถิน่ ทีอ่ าศัยและท�ำงานอยูใ่ นเมืองดังกล่าว ยังสามารถช่วยกันท�ำให้
เมืองนั้น ๆ เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าจดจ�ำได้ทุกคน
5.2.2 องค์ประกอบรอง (Secondary Elements)
ร้านค้าและร้านอาหาร (Retail and Catering Facilities) ทั้งสองสิ่งนี้มีความส�ำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจ
การท่องเทีย่ ว เนือ่ งจากนักท่องเทีย่ วมักจะใช้จา่ ยเงินจานวนมากรวมทัง้ ใช้เวลาไปกับการช้อปปิง้ และการรับประทานอาหาร
อย่ า งเช่ น ย่ านถนนสุขุม วิท ทองหล่อ ถนนข้าวสาร ตลาดจตุ จั ก ร นอกจากนี้ กรุ ง เทพ ได้ รั บการจั ด อั น ดั บจาก
ส�ำนักข่าว CNN แห่งสหรัฐ โดยให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลก เอาชนะกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น
และฮอนโนลูลูของสหรัฐฯ CNN ให้ความเห็นว่า ร้านอาหารริมทางในกรุงเทพฯ นั้นมีความหลากหลาย แปลกใหม่
และหารับประทานได้ตลอดเวลา (CNN Travel, 2018) อย่างไรก็ตามการจัดการร้านอาหารริมทางยังคงเป็นปัญหา
ที่ต้องพิจารณาต่อไปถึงความเหมาะสม เนื่องจากบางส่วนเห็นว่า ขาดการควบคุมความสะอาดของอาหารและ ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในเขตเมือง
2) องค์ประกอบส่วนเพิ่ม (Additional elements)
ซึ่งได้แก่สิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทาง ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง ป้ายบอกทางต่าง ๆ
การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งใน World Economic Forum ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่อง
เที่ยวของประเทศ ในปี2560 โดยพบว่าประเทศไทย ติดอยู่ที่อันดับ 34 ของโลก ปี 2560 เป็นอันดับที่ 8 ของ เอเชีย โดย
ปัญหาส�ำคัญหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วในเขตเมืองคือ โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการเดินทางพิจารณาจากคุณภาพถนน,
จ�ำนวน/ความถี่ของถนนในบริเวณต่าง ๆ คุณภาพของเส้นทางรถไฟ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก, คุณภาพของสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกท่าเรือ, ประสิทธิภาพของการขนส่งภายในประเทศ (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) ถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีจุด
แข็งทีเ่ ป็นสาเหตุให้นกั ท่องเทีย่ วนิยมเข้ามาเป็นอย่างมากก็ตาม แต่ปญ
ั หาส�ำคัญทีเ่ ป็นจุดอ่อนอย่างยิง่ ของกรุงเทพมหานคร
คือปัญหาการจราจร ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเสียเวลาทั้งการเดินทางระหว่างสนามบินกับที่พัก การเดินทางระหว่างที่พัก
กับจุดท่องเที่ยว การเดินทางระหว่างจุดท่องเที่ยวแต่ละจุด ที่ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนทั้ง
เช้าและเย็น เกีย่ วกับปัญหาจราจรนัน้ กล่าวได้วา่ รายงานดัชนีการจราจรทีส่ ำ� รวจโดยบริษทั ทอมทอม ผูใ้ ห้บริการแผนทีจ่ าก
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในรายงานประจ�ำปี พ.ศ.2559 ชี้ให้เห็นว่า กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีรถติดเป็นอันดับ 2 จาก
174 เมืองทีส่ ำ� รวจมา ซึง่ ปัญหาขององค์ประกอบส่วนเพิม่ ของการท่องเทีย่ วในเขตเมืองนี้ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของ
ทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล และโดยเฉพาะต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ยังไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง
และการเลือกใช้ยานพาหนะ ซึ่งต้องเสียเวลาในการท่องเที่ยวไปกับการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครมากขึ้นไปอีก (สันติ
พจน์ กลับดี, 2559)
กล่าวโดยสรุป คือ ในการพัฒนาทั้ง 3 องค์ประกอบดังกล่าวนี้ กรุงเทพมีองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบ
รองที่ดีมากเป็นจุดแข็งดึงดูดนักท่องเที่ยวเนื่องจาก มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ ร้านอาหาร การช้อปปิ้ง
ความหลากหลาย ความมีชวี ติ ชีวา การเมืองทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการท่องเทีย่ วแบบ MICE และเป็นพืน้ ทีศ่ นู ย์กลางในการเดิน
ทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กรุงเทพยังต้องมีการส่งเสริมด้านการอ�ำนวย
ความสะดวกในด้านการจัดประชุม นิทรรศการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบส่วนเพิ่มคือ สิ่งอ�ำนวยความสะดวยแก่
นักท่องเที่ยวในการเดินทาง ซึ่งยังคงเป็นจุดอ่อนส�ำคัญของการท่องเที่ยวในเขตเมืองของกรุงเทพ
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5.3 การท่องเที่ยวในเขตเมืองของเมืองยอดนิยมในอาเซียน: ระหว่างเมืองกรุงเทพและเมืองสิงคโปร์
จากข้ออภิปรายในองค์ประกอบการท่องเที่ยวในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครข้างต้นนั้น จะเห็นว่า การก�ำหนด
ทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมืองของกรุงเทพเป็นไปในรูปแบบที่อิสระตามยถากรรม (laissez-faire)
หากพิจารณาถึงประเทศข้างเคียงทีม่ อี นั ดับการท่องเทีย่ วในเมืองระดับต้นเช่นกัน อย่างสิงคโปร์จะพบว่า แม้วา่ เมือ่ เทียบกับ
กรุงเทพแล้ว สิงคโปร์จะไม่ได้มีความหลากหลาย และความน่าสนใจของทั้งองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองแบบ
กรุงเทพมหานคร แต่องค์ประกอบส่วนเพิ่มของเมืองสิงคโปร์นั้นเป็นจุดแข็งส�ำคัญคือ ท�ำให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวก
ปลอดภัย และสามารถจัดการเวลาได้ ในขณะที่สิงคโปร์นั้นมีจุดแข็งที่โดดเด่นเรื่ององค์ประกอบส่วนเพิ่ม จากด้าน
ปัจจัยการอ�ำนวยความสะดวก เช่น การเดินทาง และความปลอดภัยในการท่องเที่ยว แต่สิงคโปร์ก็ยังคงด�ำเนินการเสริมจุด
แข็งทั้งองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรองให้มีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
แบรนด์ Passion Made Possible: ทุกความชอบทีใ่ ช่ เป็นไปได้ทสี่ งิ คโปร์ โดยการท่องเทีย่ วสิงคโปร์ (Singapore Tourism
Board – STB) และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (Singapore Economic Development Board – EDB)
ได้เริ่มด�ำเนินการส�ำรวจ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพกับกลุ่มตัวอย่างถึงความหมายของสิงคโปร์ โดยกลุ่มตัวอย่างมาจาก
ทั้งประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และในประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวสิงคโปร์
ยังได้เปิดตัวประเภทนักท่องเทีย่ วตามสไตล์ความชอบ (Passion Tribes) โดยจัดประเภทนักท่องเทีย่ วในเขตเมืองตามสไตล์
ความชอบ (Passion Tribes)’ ทั้งหมด 7 ประเภท เช่น ผู้ชื่นชอบอาหาร (Foodies), ผู้เสวงหากิจกรรมตื่นเต้น ท้าทาย
(Action Seekers), ผู้หลงใหลวัฒนธรรม (Culture Shapers) เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการทบทวนเศรษฐกิจ
(Economic Review Committee: ERC) ได้เสนอแนะให้สิงคโปร์เป็นเมืองเศรษฐกิจระดับโลก เป็นหนึ่งในศูนย์กลางหลัก
ของโครงข่ายธุรกิจส�ำคัญในโลก
โดยแผนการเหล่านี้จะได้รับการด�ำเนินการต่อไปโดย หน่วยงานพัฒนาเมืองใหม่ (Urban Redevelopment
Authority: URA) จะจัดท�ำแผนการพัฒนาขึ้นมาในระดับย่านเพื่อจะฟื้นฟูย่านศูนย์กลางเมืองขึ้นใหม่เพื่อ สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจ การขยายตัวของนักท่องเทีย่ ว ศูนย์กลางพาณิชยกรรมใหม่ โดยยกเครือ่ งถนนออชาร์ด (Orchard
Road) ให้ถนนชั้นน�ำแห่งการจับจ่าย (Shopping) เดิมที่ถนนออชาร์ดทอดตัวยาวไปกับแนวเนินสองข้าง และขนานไปกับ
คลองสแตมฟอร์ด (Stamford Canal) ซึง่ เกิดน�ำ้ ท่วมฉับพลันเพราะระบายน�ำ้ ไม่ทนั บ่อยครัง้ จึงได้มคี วามพยายามอย่างต่อ
เนื่องในแก้ปัญหาและ พัฒนาถนนสายส�ำคัญเส้นนี้ โดยภายใต้แผนการท่องเที่ยว 21 (Tourism 21 Plan) ถนนออชาร์ด
จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสไปสู่มารีน่าสแควร์ (Marina Square) โดยขยายตัวผ่านย่านเชื้อชาติ ต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ
ท�ำงานร่วมกันเช่น หน่วยงาน การขนส่งทางบก (Land Transportation Authority: LTA) ในการควบคุมอ�ำนวย
ความสะดวกการจราจร บริเวณถนนออชาร์ด (เพชรลัดดา เพ็ชรภักดีและคณะ, 2560, น. 305-327) คณะกรรมการอุทยาน
แห่งชาติ (NParks) ที่ดูแลสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความเขียว ของสวนและต้นไม้ตามแนวถนนออชาร์ดอย่างต้นประดู่
ที่ปลูกมากตั้งแต่ช่วงปี 1970 ที่ให้ร่มเงาคนเดินถนน และคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) โดยท�ำงาน
ร่วมกับหน่วยวางแผนต่าง ๆ ทั้งสมาคม ผู้ประกอบการบนถนนออชาร์ด (Orchard Road Business Association: ORBA)
โดยจะมีการออกแบบ จัดแบ่งย่านที่แตกต่างเพื่อจับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่แตกต่าง ซึ่งจะต้องอาศัยหน่วยงานพัฒนาเมือง
เป็นผู้ออกแบบ ก�ำหนดรูปแบบลักษณะแผนการพัฒนา และการน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติจริง (The Centre For Liveable
Cities, 2015) ซึ่ง การท่องเที่ยวและกิจกรรม เหล่านี้มีความสัมพันธ์กันที่วางแผนร่วมกันได้ โดยสิงคโปร์จะต้องไม่เพียงแค่
จัดการด้านความสะอาด ความมี ประสิทธิภาพและความปลอดภัย แต่สิ่งที่ต้องการคือ ความสนุกสนานและมีชีวิตชีวาเช่น
กัน ประการส�ำคัญคือ การพัฒนาองค์ประกอบส่วนเพิม่ อย่างโครงสร้างพืน้ ฐานทีด่ ใี นเมืองเป็นการสนับสนุนภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในทางหนึ่งด้วย หน่วยงาน การโยธา (The Public Work Department: PWD) ได้สร้างโครงข่ายทางเดินเท้าที่
น่าเดิน โดยใช้ค�ำว่า “ทางเดินส�ำหรับจับจ่าย” (Pedestrian Malls) เชื่อมกับถนน ออชาร์ด (Orchard Road) ไปจนถึงสวน
พฤกษศาสตร์ (Botanic Gardens) เพื่อจะสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ถนนออชาร์ด มีความดึงดูดต่อการจับจ่ายและ
ปลอดภัยส�ำหรับคนเดินเท้า (ibid., p.30)
ในขณะทีก่ ารท่องเทีย่ วในเขตเมือง กรุงเทพก็ได้มกี ารพัฒนาถนนชอปปิง้ ย่านราชประสงค์เช่นกัน สมาคมผูป้ ระกอบ
วิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) ได้มีแนวเปิดประสบการณ์ Walkable District – ย่านนี้เพื่อคนเดินด้วย
“ราชประสงค์วอล์ก – Ratchaprasong Walk (R-Walk)” โครงข่ายเส้นทางเดินลอยฟ้า เข้าถึง 18 อาคารทั่วย่าน
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สร้างเพื่อเชื่อมต่อการคมนาคมที่ครบครันและเข้าถึงสถานที่จับจ่ายซื้อสินค้า ทานอาหาร โรงแรมที่พัก ที่ท�ำงาน และ
สักการะองค์เทพในบริเวณนั้น ทั้งนี้ราชประสงค์ได้วางเป้าหมายในอนาคตสู่การเป็นเลิศ 3 ด้าน ได้แก่ การเป็นจุดหมาย
ปลายทางทีด่ ที สี่ ดุ ของกรุงเทพมหานคร (Must Visit the Best of Bangkok) การเป็นย่านทีม่ คี ณ
ุ ภาพในการใช้ชวี ติ (Smart
District) และการเป็นคอมมิวนิตแี้ ห่งความสุข (Happy Community) ภายใต้การใช้ชวี ติ การท�ำงานไลฟ์สไตล์ทสี่ ะดวก และ
ปลอดภัย โดยพัฒนาการของย่านราชประสงค์ รวมถึง R-Walk นั้นเกิดจากความร่วมมือในการท�ำงานของ ภาครัฐ เอกชน
และชุมชน ร่วมกันของพันธมิตรทุกฝ่าย ได้แก่ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
และสมาชิกภายในย่านราชประสงค์ ให้คนสามารถเดินทางได้ไกลและเข้าถึงสถานทีต่ า่ ง ๆ ในย่านได้มากขึน้ และน�ำไปสูก่ าร
ขยายตลาดในวงกว้าง ซึ่งโครงข่ายทางเดินลอยฟ้านี้ท�ำให้เกิดการหมุนเวียน และการสัญจรภายในย่านนับเป็นยุทธศาสตร์
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนชีวิต เศรษฐกิจ ให้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับสไตล์ นอกจากนั้นย่านราชประสงค์ยังรุดหน้าเชื่อมต่อทาง
เทคโนโลยีและพัฒนาหลายๆ โครงการให้ย่านนี้เป็น Smart District ย่านแรกในประเทศไทย” (สยามธุรกิจ, 2561)
หากเปรียบเทียบถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองระหว่างเมืองยอดนิยมในอาเซียนระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับนครรัฐ (city state) อย่างสิงคโปร์แล้วนั้น จะพบว่า การวางแผนและการก�ำหนดทิศทางการท่องเที่ยว
ในเขตเมืองของสิงคโปร์นั้น มีความชัดเจนและไม่มีความซับซ้อนด้านขนาดและพื้นที่ซึ่งแตกต่างจาก กรุงเทพที่มีทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยวมากมาย แต่ประสบกับปัญหาการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ยังคงเป็นอุปสรรคในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในเขตเมือง ส�ำหรับเงื่อนไขของสิงคโปร์การท�ำให้ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่จ�ำนวนไม่มากนัก มีความหลากหลาย
และน่าสนใจแต่ก็มีองค์ประกอบส่วนเพิ่มที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีมาก จึงกล่าวได้ว่า ปัญหาการท่องเที่ยว
ในเขตเมืองของทั้งสิงคโปร์และกรุงเทพนั้นมีความความแตกต่างแต่ก็อยู่บนโจทย์ที่ยากทั้งสองเมือง ในบทความนี้จึงได้
ยกตัวอย่างในการจัดการพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองของกรุงเทพคือ ถนนราชประสงค์ และของสิงคโปร์
ถนนออชาร์ด ซึ่งต่างก็เป็นถนนในการจับจ่ายใช้สอยที่มีชื่อเสียง หากพิจารณาในระดับการก�ำหนดวิสัยทัศน์และนโยบาย
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองระดับประเทศแล้ว สิงคโปร์มีความชัดเจนกว่าเนื่องจาก ความเป็นนครรัฐ (city
state) คือ เมืองที่มีความเป็นประเทศด้วย ทั้งเมืองของสิงคโปร์จึงเป็นพื้นที่เมืองเกือบหมดทั้งสิ้นท�ำให้การก�ำหนดทิศทาง
ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วมีความชัดเจนกว่า ว่าจะต้องเน้นความหลากหลายของประสบการณ์และกิจกรรมทีแ่ ตกต่างของ
นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวในเขตเมือง เมื่อน�ำแผนนโยบายในระดับมหภาคลงมาสู่พื้นที่ถนนออชาร์ด แผนจึงมี
ความชัดเจนยิง่ ขึน้ ในการยกระดับถนนเพือ่ การช้อปปิง้ ชัน้ น�ำของเมืองไปสูก่ ารชอปปิง้ ทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลายบนถนน
เส้นหนึง่ ทีจ่ ะให้ครบทุกประสบการณ์ซงึ่ สอดรับกับแบรนด์ Passion Made Possible: ทุกความชอบทีใ่ ช่ เป็นไปได้ทสี่ งิ คโปร์
ในขณะที่การก�ำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายของการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความแตกต่างในด้านความเป็น
เมืองระหว่างกรุงเทพและต่างจังหวัดนั้นแตกต่างกันมาก ในปี พ.ศ.2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ส่ง
เสริมความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายพร้อมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั่วประเทศ
ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ในขณะที่กรุงเทพนั้นเป็นเมืองหลักในระดับต้นๆของโลกที่มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด
แต่กลับประสบกับปัญหาเรือ่ งการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ะดวกสบาย จึงได้กำ� หนดหน่วยพืน้ ทีท่ สี่ ามารถจัดการได้
เป็นถนนสายชอปปิ้งหลักของกรุงเทพอย่างถนนราชประสงค์ ซึ่งเป็นเขตท่องเที่ยวพิเศษ โดยการเน้นการเชื่อมต่อระหว่าง
ทางเดินเท้าลอยฟ้าเข้าสู่อาคารต่าง ๆ เนื่องจากบาทวิถีมีความหนาแน่นและมีกิจกรรมการค้าขายริมทางตลอดจนมลพิษ
ทางอากาศ จากความหนาแน่นการจราจร การเน้นการอ�ำนวยความสะดวกการเดินทางโดยเท้าของนักท่องเที่ยวให้ไหล
เวียนในย่านเข้าสูอ่ าคารต่าง ๆ จึงส�ำคัญต่อการกระตุน้ เศรษฐกิจในพืน้ ทีม่ าก อาจกล่าวได้วา่ องค์ประกอบหลักของกรุงเทพ
ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางสังคมตลอดจนองค์ประกอบรองของกรุงเทพและมีศักยภาพ
มากอยู่แล้วซึ่งแตกต่างจากเมืองสิงคโปร์ แต่องค์ประกอบส่วนเพิ่มอย่างการอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่
ทัง้ การเดินเท้า การคมนาคมขนส่งนัน้ เป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการท่องเทีย่ วในเขตเมืองต่อไปในอนาคต เนือ่ งจากแนวโน้ม
การท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวโซโลโม (So Lo Mo) ซึ่งมาจากค�ำว่า Social Localหรือ Location และ Mobile ที่
ใช้เทคโนโลยีในการท่องเที่ยวด้วยตนเองส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจัดการวางแผน
ด้วยตัวเองแบบอิสระ (DIT- Domestic Independent Tourism) และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มาเที่ยวด้วยตนเอง
แบบอิสระ
(FIT- Foreign Independent Tourism) มีการจัดการวางแผนด้วยเองทุกอย่าง (สุประภา สมนักพงษ์,
2560) ดังนั้นการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชน และการอ�ำนวยความสะดวกการเดินทางซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนเพิ่ม

23

วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

(additional elements) แก่นกั ท่องเทีย่ วในเขตเมืองจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญมากในการจัดการกับปัญหาทีต่ อ้ งแก้ไข ได้แก่ ปัญหา
การจราจร ปัญหาความต่อเนื่องของทางเท้า สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินเท้า การอ�ำนวย
ความสะดวก ปลอดภัยในการใช้ขนส่งสาธารณะ โดยปัญหาเหล่านี้นั้น ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยยกให้เป็นภาระของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งในการ ปรับปรุงและพัฒนาการเข้าถึงองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบรองและองค์ประกอบส่วนเพิ่ม เป็น
ปัญหาทีต่ อ้ งมองในเชิงโครงสร้าง โดยเป็นการพัฒนาเมืองในมิตทิ างกายภาพ มีทงั้ ความสัมพันธ์และความส�ำคัญต่อการท่อง
เทีย่ วในเขตเมือง อย่างไรก็ตามการบูรณาการ การท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำหนดแผนและการน�ำ
แผนไปปฏิบัติในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองและการพัฒนาเมือง ยังมีช่องว่าง ตั้งแต่ระดับการก�ำหนดวิสัยทัศน์
และแบรนด์ของการท่องเทีย่ วในเขตเมืองกรุงเทพ โดยแม้วา่ ปัจจุบนั มีการตัง้ คณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่ วแห่งชาติ
(ท.ท.ช.) ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อก�ำหนดนโยบายการท่องเที่ยวให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและไม่สามารถเชือ่ มโยงนโยบายให้ไปสูแ่ ผนและการปฏิบตั ิ (คณะกรรมาธิการปฏิรปู การเกษตร อุตสาหกรรม
พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ, 2558) โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ได้และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวขาดประสิทธิภาพ
เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมีความหลากหลายและอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ท�ำให้|
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีความซับซ้อนในการจัดการ โดยที่ปัญหาการก�ำหนดภารกิจตลอดจนอ�ำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวยังมีความไม่ชัดเจนและมีลักษณะที่ทับซ้อนกัน ท�ำให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกิด
ความสับสน (เรื่องเดียวกัน.)
จากปัญหาดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าบริบทและปัจจัยของการท่องเที่ยวในเขตมืองของกรุงเทพและสิงคโปร์ แตกต่าง
กั น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด สองประเด็ น ได้ แ ก่ หนึ่ ง ประเด็ น ความหลากหลายและความซั บ ซ้ อ นขององค์ ป ระกอบหลั ก
และองค์ประกอบรอง ซึ่งสิงคโปร์มีความยากกว่าในการจัดการองค์ประกอบหลักที่น้อยให้มีความหลากหลาย สองประเด็น
การจัดการองค์ประเสริมซึ่งในขณะที่สิงค์โปร์มีการบูรณาการทุกภาคส่วน แต่กรุงเทพนั้น เป็นการท�ำงานที่แยกส่วนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมือง จึงเกิดค�ำถามว่า หากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขในเวลาอัน
ใกล้แล้ว กรุงเทพมหานครจะสามารถรักษาอันดับต�ำแหน่งเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกได้หรือไม่ และหากในอนาคต
กรุงเทพได้รับการจัดอันดับโดยลดชั้นให้เป็นอันดับรอง ๆ ต่อจากเมืองอื่น ๆ ในโลกก็จะเป็นที่น่าเสียดายต่อมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่ต้องสูญเสียไปทั้งที่มีศักยภาพดีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถจัดการต่อจุดอ่อนขององค์ประกอบส่วนเพิ่มได้

6. สรุป
วัตถุประสงค์บทความฉบับนี้ เพื่อท�ำความเข้าใจการท่องเที่ยวในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยศึกษานิยาม ทฤษฎี
แนวความคิดและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของการท่องเที่ยวแบบเมือง องค์ประกอบการท่องเที่ยวแบบเมือง เส้นทางสัญจร
และศึกษานักท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยThe European Commission (EC) ได้ให้ค�ำนิยามของ
การท่องเทีย่ วในเขตเมือง คือ ทรัพยากรและกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีม่ อี ยูใ่ นเมืองทีน่ ำ� เสนอให้กบั ผูเ้ ยีย่ มเยือนทีม่ าจากทีอ่ นื่
และการศึกษาการท่องเที่ยวในเขตเมืองคือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบกับสภาพแวดล้อม
ของเมือง
ในปัจจุบันนั้น การท่องเที่ยวแบบเมืองหรือการท่องเที่ยวในเขตเมือง (Urban Tourism) ของกรุงเทพมีความโดดเด่น
มากขึ้น เนื่องจากการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ หน่วยราชการ และการเติบโตด้านการค้า บริการและการท่องเที่ยว
จึงท�ำให้ตัวเมืองเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยประกอบด้วยองค์ประกอบสามประการ คือ ประการที่หนึ่ง
องค์ประกอบหลัก(Primary Elements) องค์ประกอบรอง(Secondary Elements) และ องค์ประกอบส่วนเพิ่ม
(Additional Elements) โดยประการที่หนึ่ง องค์ประกอบหลักนั้นประกอบด้วย แหล่งกิจกรรมสถานที่ทางวัฒนธรรม
(cultural facilities) ลักษณะทางกายภาพ (physical characteristics) ลักษณะทางสังคม (social characteristics)
โดยแหล่งกิจกรรมสถานที่ทางวัฒนธรรม (cultural facilities) ได้แก่ 1) เขตประวัติศาสตร์ (Historic Districts) เช่น
กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ย่านเยาวราช ฝั่งธนบุรี เป็นต้น 2) ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการ (Convention Centers and
Exhibitions) โดยกรุงเทพมีศูนย์ การประชุมขนาดใหญ่ ได้แก่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุ ม ไบเทค และศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า และการประชุ ม อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี ซึ่ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด นนทบุ รี

24

วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

3) เขตท่องเที่ยวพิเศษ (Special Visitor Districts) เช่น เขตช้อปปิ้งราชประสงค์ สยาม และ The EM District
(ย่านพร้อมพงษ์) ที่มีความหลากหลายของกิจกรรม ประการที่ สององค์ประกอบรอง (Secondary Elements) ได้แก่
ห้างร้าน ร้านอาหาร โรงแรม ซึ่งกรุงเทพมีองค์ประกอบรองที่มีความหลากหลายตั้งแต่ระดับชั้นในการให้บริการทั้ง อาหาร
ร้านค้า ที่พักและระดับราคาที่หลากหลายเช่นกัน ประการที่สาม องค์ประกอบส่วนเพิ่ม (additional elements) คือ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว เช่น การขนส่งสาธารณะ ป้ายบอกทาง การออกแบบเพื่อคนทั้ง
มวล(universal design) โดยเมือ่ พิจารณาจาก 3 องค์ประกอบดังกล่าวนี้ กรุงเทพมีองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรอง
ที่ดีมากเป็นจุดแข็งดึงดูดนักท่องเที่ยวเนื่องจาก มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ ร้านอาหาร การช้อปปิ้ง
ความหลากหลาย ความมีชีวิตชีวา อย่างไรก็ตาม กรุงเทพยังต้องมีการส่งเสริมด้านการอ�ำนวยความสะดวกในด้านการจัด
ประชุม นิทรรศการ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์ประกอบส่วนเพิม่ คือ สิง่ อ�ำนวยความสะด้วยแก่นกั ท่องเทีย่ วในการเดินทาง
ซึง่ ยังคงเป็นจุดอ่อนส�ำคัญของการท่องเทีย่ วในเขตเมืองของกรุงเทพเนือ่ งจากแนวโน้มการท่องเทีย่ วจะเป็นกลุม่ นักท่องเทีย่ ว
โซโลโม (So Lo Mo) และนักท่องเที่ยวที่เที่ยวด้วยตนเองแบบอิสระ (FIT- Foreign Independent Tourism) มีการจัดการ
วางแผนด้วยเอง ดังนัน้ การเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชน และการอ�ำนวยความสะดวกการเดินทางซึง่ เป็นองค์ประกอบ
ส่วนเพิ่ม (additional elements) จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
ในบทความนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองอันดับต้นของโลกที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ในข้ออภิปรายจึงได้เปรียบเทียบการก�ำหนดวิสัยทัศน์และการท�ำงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพิเศษระหว่าง
เมืองสิงคโปร์อย่างถนนออชาร์ดและกรุงเทพอย่างถนนราชประสงค์ โดยมีบริบทและปัจจัยของการท่องเที่ยวในเขตเมือง
ของกรุงเทพ แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด สองประเด็น ได้แก่ หนึ่ง ประเด็นความหลากหลายและความซับซ้อนขององค์
ประกอบหลักและองค์ประกอบรอง ซึง่ สิงคโปร์มคี วามยากกว่าในการจัดการองค์ประกอบหลักทีน่ อ้ ยให้มคี วามหลากหลาย
สอง ประเด็นการจัดการองค์ประเสริมซึ่งในขณะที่สิงค์โปร์มีการบูรณาการทุกภาคส่วน แต่กรุงเทพนั้นมีการท�ำงาน
ที่แยกส่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมือง
จึงกล่าวได้ว่า ปัญหาการท่องเที่ยวในเขตเมืองของทั้งสิงคโปร์และกรุงเทพนั้นมีความความแตกต่าง โดยสิ่งที่
กรุงเทพมหานครจะต้องพัฒนาต่อนั้นคือ ด้านองค์ประกอบส่วนเพิ่ม (additional elements) และการบรูณาการ
ท�ำงานระหว่างหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เจ้าภาพแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และที่ส�ำคัญคือ หน่วยงานอย่างศาลาว่า
การกรุงเทพมหานครในการก�ำหนดทิศทางแบรนด์ การท่องเที่ยวในเขตเมืองตลอดจนการพัฒนาด้านการกายภาพเมือง
ในการอ�ำนวยความสะดวกการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวในเขตเมือง โดยเพิ่มการบริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม ส่งเสริม
การเดินเท้าที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย และมีความสะดวกสบายโดยใช้แนวทางการออกแบบ
แก่คนทั้งมวล (universal design) เพื่อรักษาต�ำแหน่งการจัดอันดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นของโลกต่อไป

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการสนับสนุนทุนวิจัย
ปีงบประมาณ 2561

8. เอกสารอ้างอิง
กรุงเทพธุรกิจ. (2562). กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 2 เอเชีย พัฒนาไมซ์อย่างยั่งยืน. [ออนไลน์] ได้จาก: http://www.bang
kokbiznews.com/news/detail/822917 [สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2562].
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ. (2558). รายงานวาระพัฒนาการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: สภาปฎิรูปแห่งชาติ.
ฉัตรชัย พงศ์ประยูร. (2540). แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาคและการพัฒนาพื้นที่. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ฐานเศรษฐกิจ. (2560). ขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วของไทยในปี 2560 อยูอ่ นั ดับ 34 ของโลก. [ออนไลน์]
ได้จาก: http://www.thansettakij.com/content/142412 [สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2562].

25

วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

ประชาชาติธรุ กิจ. (2561). ย้ายเรียบกระทรวงใหญ่ คุมผังอาคารเกาะรัตนโกสินทร์. [ออนไลน์]. ได้จาก: www.prachachat.
net/tourism/news-210247 [สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2562].
ประชาชาติธุรกิจ. (2561). ราชประสงค์ ดิสทริกต์ จุดหมายท่องเที่ยวระดับโลก. [ออนไลน์]. ได้จาก: https://www.prach
achat.net/tourism/news-182931 [สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562].
ประชาไท. (2561). แผนพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ฉบับใหม่ หรือจะเปลี่ยนเมืองเป็นพิพิธภัณฑ์ไร้ชีวิต?.
[ออนไลน์]. ได้จาก: https://prachatai.com/journal/2018/08/78500 [สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2562].
เพชรลัดดา เพ็ชรภักดีและคณะ. (2560). การพัฒนาประเทศสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย.
สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2551). ก�ำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และ
หมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า). กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สยามธุรกิจ. (2561). “ราชประสงค์” โชว์ “R-Walk” เผยแผนสู่ Smart District ย�้ำต้นแบบธุรกิจไลฟ์สไตล์.
[ออนไลน์]. ได้จาก: https://siamturakij.com/news [สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2562].
สันติพจน์ กลับดี. (2559). กรุงเทพมหานคร จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://
www.aseanthai.net/mobile_detail.php?cid=4&nid=6375 [สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2562].
สุประภา สมนักพงษ์. (2560). แนวโน้มและตลาดการท่องเที่ยว 4.0 ประเทศไทย. Veridian E-Journal, 10(3),
2055-63.
อนันต์ เกตุวงศ์. (2541). หลักและเทคนิคการวางแผน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อนิวัช แก้วจ�ำนงค์. (2556). หลักการจัดการ. สงขลา: น�ำศิลป์โฆษณา.
Certo, C. (2000). Modern management : diversity, quality, ethics, & the global environment. N.J.: Pren
tice Hall.
CNN Travel. (2018). Best 23 cities for street food from Miami to Tokyo. [Online]. Retrieved from:
https://edition.cnn.com/travel/article/best-cities-street-food/index.html [accessed 28 January 2562].
Couch., C. (1990). Urban Renewal: Theory and Practice. London: Macmillan Education.
Dennemann, C., & Annekatrin, C. (2000). Urban regeneration and. Cities, 17(2), 137–147.
Judd, R., & Fainstein, S. (1999). The Tourist City. New Heaven, CT.: Yale University Press.
Law, C. (2002). Urban Tourism: The Visitor Economy and the Growth of Large Cities. London: Continuum.
Lui, Z. (2003). Sustainable tourism development: a critique. Journal of Sustainable Tourism, 11(6),
459-475.
Mullins., P. (1999). International tourism and the cities of Southeast Asia. D.R. Judd, and S.S. Fainstein,
The tourist city. New Heaven: Yale University Press.
Netherlands Embassy in Bangkok. (March 2017). Tourism industry in Thailand. [Online]. Retrieved from:
www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/factsheet-toerisme-in-thailand. [accessed 30 January 2562].
Chon, S. (1997). Convention participation decision-making process. Annals of Tourism Research,
24(1), 178-191.
Page, J. & Ashworth, G. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current. Tourism Manage
ment, 20(3), 1-15.
The Centre For Liveable Cities. (2015). Urban System Study/ Planning for Tourism: Creating A. Singapore:
The Centre For Liveable Cities.
Uysal, U. E. (2015). Urban tourism in Istanbul: Urban regeneration, mega-events and city. Helsinki: Uni
versity of Helsinki.
Verbeke, J. (1996). Scanning museum visitors: Urban tourism marketing. Annals of Tourism, 20(3),
231-253.

26

