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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พื้นท่ี ยานนานา-อโศก ท่ีเปนท่ีตั้งของงานวิจัยนี้เปนพื้นท่ีท่ีอยูในบริเวณถนนสุขุมวิท ฝง
เหนือต้ังแตซอยสุขุมวิท3 ถึงซอยสุขุมวิท19 และฝงใตตั้งแตซอยสุขุมวิท4 ถึงซอยสุขุมวิท14 ใน
อดีตพ้ืนท่ีนี้เปนเพียงพื้นท่ีทางการเกษตร ทุงนาและพื้นท่ีรกราง ชานเมือง (สํานักผังเมือง กรุงเทพฯ, 
2554: 3-21) ความเปล่ียนแปลงทางดานการขยายตัวเมือง นโยบายภาครัฐ การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและเสนทางคมนาคมตางๆตลอดระยะเวลาท่ีผานมา เชนพระราชดําริ
ในการขุดคลองแสนแสบในสมัยรัชกาลท่ี3 ชวงปพ.ศ.2380- 2462 การตัดถนนสุขุมวิทในชวงปพ.ศ. 
2479  การตัดถนนเพชรบุรีตัดใหมในชวงพ.ศ.2505การสรางระบบขนสงมวลชนหลักหรือระบบ
BTS และMRTท่ีผานเขามาในพื้นท่ีในชวงปพ.ศ. 2542-2547 การเคล่ือนยายเขามาต้ังถ่ินฐานของ
แรงงานชาวตางชาติและการยายถ่ินฐานเขามายังพื้นท่ีวิจัยของตระกูลคหบดีเช้ือสายอินเดียซ่ึงเปน
ตนตระกลูนานา ในชวงปพ.ศ.2453 ความเปล่ียนแปลง และสถานะการณทางสังคมดานอ่ืนๆท่ี
สงผลตอพื้นท่ียานนานา-อโศก ยังรวมถึงการเกิดสถานะการณหรือภาวะสงครามในประเทศ
เวียดนามซ่ึงนํามาสูการต้ังฐานบัญชาการสงกําลังบํารุงในการรบของประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2507-2516 นํามาสูการเกิดสถานบริการแหลงบันเทิงทองเท่ียวรองรับ
วัฒนธรรมการพักผอนทองเท่ียวของเหลาทหารสหรัฐอเมริกา (ยุวรี โชคสงวนทรัพย 2554:77-79)
ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนนั้นลวนไดนํามาซ่ึงความเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดการเคล่ือนไหล
เขามาของวัฒนธรรมจากท่ีอ่ืนๆและจากกลุมคนท่ีหลากหลายเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีเขา
มาในพื้นท่ียานนานา-อโศก ทําใหพื้นท่ีเกิดส่ิงท่ีมีความเฉพาะตัวมีความแตกตางจากส่ิงอื่นใดหรือ
เรียกไดวามีอัตลักษณของตนเอง 
 ความจําเปนในการคนหาอัตลักษณนั้น ถือไดวาเปนส่ิงจําเปนข้ันพื้นฐานในการนําไปสูการ
วางแผนพัฒนาเมืองหรือชุมชนตางๆเนื่องจากการที่เราไดรูจักและเขาใจตัวตนของพื้นท่ีนั้นทําให
เรามีความเขาใจถึงรากเงาในอดีตท่ีสงผลตอเนื่องมายังปจจุบันและนําไปใชในการวางแผนพัฒนา
เมืองหรือชุมชนในอนาคตไดอยางถูกตองสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในอนาคต 

 ดังนั้นการวิจัยเร่ืองอัตลักษณของยานนานา-อโศกจึงเปนการคนหาคําตอบและคําจํากัด
ความ ของส่ิงท่ีเปนตัวตนของพื้นท่ีโดยอาศัยการมองผานอัตลักษณรวมของพื้นท่ี และใชการมอง
ผานวัฒนธรรมท้ังทางรูปธรรมและนามธรรมเปนตัวช้ีวัด ในการคนหาคําตอบวาอะไรคืออัตลักษณ
ของยานนานา-อโศก 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย 
 ความมุงหมาย 
 ศึกษาประวัติ สภาพปจจุบันทางวัฒนธรรมที่เปนส่ิงบงช้ี ความเปนอัตลักษณของพ้ืนท่ี
ยานนานา-อโศก 
 วัตถุประสงค 
                 1. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานรูปธรรมและนามธรรมท่ีทําใหเกิดความเปนอัตลักษณของ
ยานนานา-อโศก  
                 2. เพื่อวิเคราะหและสรุปความเปนอัตลักษณของยานนานา-อโศก 
   3. เพื่อเสนอแนะแนวคิดเบ้ืองตนในการพัฒนาท่ีสอดคลองกับลักษณะความเปนอัต
ลักษณของยานนานา-อโศก 
 
ปญหาสําหรับการวิจัย 
 งานวิจยัช้ินนี้ จะเปนการคนหาวาอะไรคือ อัตลักษณ ของยานนานา- อโศก  

 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 เนื่องจากงานวิจัย อัตลักษณเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพจึงไมสามารถต้ังสมมุติฐานไวลวงหนา
ได สําหรับแนวความคิดหลักของการศึกษา จากการสังเกตุการณ ในพ้ืนท่ีศึกษาพบวาพื้นท่ีศึกษา
เปนยานท่ีมีประชากรท่ีเปนชาวตางชาติและสถานบันเทิงคอนขางมากซ่ึงจะเปนประชากรท่ีเปน
นักทองเท่ียวและทัศนาจรทําใหภาพลักษณของพื้นท่ีเปนยานทองเท่ียวและธุรกิจดานสถานบันเทิง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
                1. ขอบเขตทางดานพื้นท่ีวิจัย  
                     1.1 จุดเร่ิมตนเขตทางเทา (ฝงซอยเลขค่ี) ซอยสุขุมวิท3 (ซอยนานาเหนือ) ถึงซอย
สุขุมวิท19 (ส่ีแยกอโศก) 
 1.2 จุดเร่ิมตนเขตทางเทา (ฝงซอยเลขคู) ซอยสุขุมวิท2 (ซอยนานาใต) ถึงซอย
สุขุมวิท14 (ส่ีแยกอโศก) 
 1.3 ความกวางของพ้ืนท่ีวิจยั 400.00เมตรโดยใชถนนสุขุมวิทเปนจุดศูนยกลาง 
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 ภาพท่ี 1 แผนท่ีกรุงเทพฯแสดงท่ีตั้งของพืน้ท่ีวิจยั อัตลักษณของยาน นานา-อโศก 
  ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
 
 

 
ภาพท่ี 2 แผนท่ีแสดงขอบเขตของพ้ืนท่ีวิจยั อัตลักษณของยาน นานา-อโศก 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีระบบGISกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 
 

 2. ขอบเขตดานเนื้อหา   
                     2.1 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด ของอัตลักษณ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการคนหาอัต
ลักษณของพื้นท่ี 
                    2.2 การศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรและพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมและการ
ทองเท่ียว ท่ีมีความเกี่ยวของกับพื้นท่ีวิจัย  
  2.3 การศึกษาลักษณะท่ีเนนทางกายภาพ สังคมของชุมชน ในพื้นท่ีวิจัยและเศรษฐกิจ
เปนสวนประกอบ  
                      2.4 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ สอบถามและการสัมภาษณและนําผลที่
ไดมาสรุปหาคําตอบ  
 
กระบวนการวิจัย  
 ประกอบดวยการทํางาน 6 ข้ันตอน คือ 
                ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดปญหางานวิจัย 
                ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษา ทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย  
                ข้ันตอนท่ี 3 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การออกแบบการวิจัย โดยการออกแบบ
  การสุมตัวอยาง การออกแบบแบสอบถาม การออกแบบการวิเคราะหขอมูล 
                ข้ันตอนท่ี 4 การดําเนินการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม การ 
 วิเคราะหผลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
                ข้ันตอนท่ี 5 สรุปผลอภิปราย และขอเสนอแนะ 
                ข้ันตอนท่ี 6 การสรุปสาระสําคัญและผลการวิจัย ขอจํากัดขอบกพรองและขอเสนอแนะ
   สําหรับการวิจัยในข้ันตอไป 
วิธีการวิจัย 
 วิธีการวิจัยท่ีนํามาใชมี 2 สวน คือ วิธีการที่ใชในข้ันตอนการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูล และข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
     1. การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 
               1.1 การศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับอัตลักษณของพื้นท่ีวิจัย 
ใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตําราวิชาการ ส่ือออนไลน 
                1.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ใชวิธีการลงสํารวจ
จดบันทึกขอมูลลงในแผนท่ีประกอบและบันทึกภาพ การสังเกตการณ และการศึกษาจากเอกสารท่ี
เกี่ยวของกับสภาพดานตางๆของพื้นท่ีวิจัย 
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              1.3 การสํารวจความคิดเห็นของประชากรกลุมตัวอยาง 4 กลุมในเร่ืองความคิดเห็น
ทางอัตลักษณของพื้นท่ีวิจัย โดยใชวิธีสํารวจดวยแบบสอบถาม 

  1.4 สัมภาษณผูเช่ียวชาญ โดยแยกออกเปนสองกลุมคือกลุมท่ีมีความเกี่ยวของกับ
พื้นท่ีวิจัย และกลุมท่ีไมมีความเกี่ยวของกับพื้นท่ีวิจัยในเร่ืองความคิดเห็นทางอัตลักษณของพ้ืนท่ี
วิจัย 

 2. การวิเคราะหขอมูล 
         2.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นกลุมประชากรตัวอยาง 4 กลุม 

ประกอบดวย 1.ประชากรทะเบียนราษฎร 2.ประชากรแฝง 3.ประชากรจร และ4.นักทองเท่ียว โดย
ใชคาทางสถิติเพื่อการวิเคราะหเชิงปริมาณ ซ่ึงในการวิเคราะหขอมูลนั้นจะใชคอมพิวเตอรในการ
คํานวณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการวิเคราะหขอมูลและจัดเก็บขอมูล 

         2.2 การวิเคราะหทางสถิติ ประมวลผลโดยเช่ือมโยงการวิเคราะหดวยการใช
คอมพิวเตอรในการคํานวณและโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยการหา
คะแนนคาเฉล่ีย (Mean) คามัธยฐาน (Median) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) เพื่อวิเคราะหถึงความคิดเห็นของประชากรกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ อัตลักษณของยาน นานา-
อโศก 

 2.3 การนําผลท่ีไดจากการวิเคราะห ทางสถิติมาใชในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญแสดง
ความคิดเห็นทางอัตลักษณของพื้นท่ีวิจัย โดยแยกคําตอบของผูเช่ียวชาญทั้งสองกลุม 

 2.4 นําผลท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาทําการวิเคราะหโดยผูทําวิจัยและสรุปเปนคําตอบ
ของงานวิจัย 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 กรอบกติการในการวิจัย การนําผลที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทั้งสองกลุมมาทํา
การวิเคราะหและสรุปเปนคําตอบของงานวิจัยโดยผูทําวิจัยจะไมนําคําตอบท่ีไดกลับไปสูขบวนการ
วิเคราะหผลยอนกลับจากผูเชี่ยวชาญ  
 
นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 1. อัตลักษณ (Identity) หมายถึง คุณลักษณเฉพาะตัวของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงเปนตัวบงช้ี
ของลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล สังคมหรือชุมชนน้ันๆเชนเช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรมทองถ่ิน 
ศาสนา ฯลฯ ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีไมเหมือนกับของคนอ่ืนๆ อีกนัยหนึ่ง อัตลักษณ หมายถึง ความรูสึก
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นึกคิดท่ีบุคคลมีตอตนเองวา “ฉันคือใคร” ซ่ึงความรูสึกนึกคิดนี้จะเกิดข้ึนจากการปฏิสังสรรค
ระหวางตัวเรากับคนอ่ืน โดยผานการมองตนเองและการท่ีคนอ่ืนมองเรา   
      2. ยาน (District) หมายถึง สวนหนึ่งๆของเมือง เขตหรือบริเวณพื้นท่ีหนึ่งๆซ่ึงมีลักษณะ
เปนสวนเดียวกันตามผังของผูรับรู  
 3. นานา (Nana)หมายถึง ช่ือ ซอยสุขุมวิท3หรือเรียกตามทิศทางท่ีตั้งของพื้นท่ีวาซอย
นานาเหนือและซอยสุขุมวิทซอย4หรือเรียกตามทิศทางท่ีตั้งของพ้ืนท่ีวาซอยนานาใต ซอยนานาเปน
พื้นท่ีท่ีตั้งอยูบริเวณชวงตนของถนนสุขุมวิทเปนพื้นท่ีท่ีมีบทบาททางดานการเปนแหลงทองเท่ียว
และสถานบันเทิงมาตั้งแตชวงที่มีกองกําลังสนับสนุนของกองทัพประเทศสหรัฐอเมริกาเขามาตั้ง
หนวยบัญชาการ ในป พ.ศ.2507-2518 ประกอบกับนโยบายการใชกรุงเทพฯเปนฐานเพื่อการ
พักผอนของทหารสหรัฐฯทําใหพื้นท่ีบริเวณนานาเกิดสถานบันเทิง โรงแรม และรานอาหารขึ้นมา
รองรับชาวตางชาติและมีวิวัฒนาการปรับเปล่ียนรูปแบบไปตามยุคสมัยจนถึงปจจุบัน 
     4. อโศก (Asoke) หมายถึง ช่ือ ซอยสุขุมวิท19 ซ่ึงช่ือเต็มๆคือ ซอย อโศกมนตรี เปนถนน
เช่ือมตอระหวางถนนสุขุมวิท ถนนเพชรบุรีตัดใหม และถนนรัชดาภิเษกตัดใหม ซอยอโศกเปน
พื้นที่ท่ีตั้งของสํานักงานและอาคารชุดพักอาศัย อยางหนาแนนปจจุบันยังเปนท่ีตั้งของจุดเปล่ียนถาย
ของระบบขนสงมวลชนหลัก2ระบบระหวางรถไฟฟาBTSกับMRT  
     5. นานา-อโศก (Nana-Asoke) หมายถึง พื้นที่วจิัยท่ีมีพืน้ท่ีขนาดกวาง400.00เมตร โดยมี
ศูนยกลางคือถนน สุขุมวิท และมีความยาว 1,100.00 เมตร มีพื้นที่ รวมขนาด275ไร โดยเร่ิมต้ังแต 
แยกซอยนานาตัดกับถนนสุขุมวิท ไปถึงบริเวณแยกอโศก ตัดกับถนนสุขุมวิท  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1. ทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณของชุมชน  
 2. ความหมายทางอัตลักษณของยานนานา-อโศก 
  3. การรับรูถึงมูลเหตุของความเปล่ียนแปลงทางสังคมกับท่ีสงผลตออัตลักษณของยาน 
  4. การใชประโยชนจากอัตลักษณของยานนานาถึงแยกอโศกในการวางแผนพัฒนาเมือง
ในอนาคต 
 
การนําเสนอผลการวิจัย 
 1. การนําเสนอผลการวิจัยเปนรายงานฉบับสมบูรณ สรุปผลการศึกษาตามรูปแบบของ
บัณฑิตวิทยาลัยอันประกอบดวยขอมูลรายละเอียด พรอมดวย ภาพประกอบ แผนท่ี ตาราง
ประกอบการบรรยาย มีเนื้อหารวมท้ังหมด 7 บท คือ บทท่ี 1 บทนํา บทท่ี 2 การศึกษาทฤษฎี 
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แนวคิด เอกสารและงานวิจัย บทท่ี 3 การออกแบบการวิจัย บทท่ี 4 สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีวิจัย บทท่ี 
5 การดําเนินการวิจัย บทท่ี 6 สรุปผลการวิจัย อภิปราย และเสนอแนะ และบทท่ี 7 บทสรุป 

    2. การนําเสนอสรุปผลการวิจัยในรูปแบบบทความทางวิชาการเพื่อนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ 

3. การนําเสนอในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล (CD) การคนควาอิสระฉบับสมบูรณ 
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บทท่ี2 
การศึกษา ทฤษฎี แนวคดิ  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การศึกษางานวิจัย อัตลักษณของยาน นานา-อโศก ไดศึกษารวบรวม ทฤษฎี แนวคิดและงานวจิัยท่ี
เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนแนวทางในการประยุกตใช เพื่อคนหาอัตลักษณของยานนานา-อโศกโดยแยก
เปนทฤษฎี แนวคิดและงานวจิัยตางๆดังนี ้
การศึกษาทฤษฎี แนวคดิ 

1.  ทฤษฎี จินตภาพของเมือง (Image of the city) 
 1.1 เควิน ลินซ(Kevin Lynch) สถาปนิกชาวอเมริกัน ไดศึกษาองคประกอบของเมืองท่ี
ไดจากการสังเกต ประกอบดวยเอกลักษณ (Identity) โครงสราง (Structure) และความหมาย 
(Meaning) สวนประกอบท้ัง สามตางมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ส่ิงตางๆท่ีกอใหเกิดจินตภาพ
ไดชัดเจนตองมีคุณสมบัติดานเอกลักษณ และโครงสรางอยางชัดเจนปรากฏเปนรองรอยในความ
ทรงจําแกผูพบเห็น ท่ีมีลักษณะแตกตางกันออกไปตามลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงผูคนและกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเมืองนั้นๆโดย เควิน ลินซ (Kevin Lynch) พบวามี
องคประกอบทางกายภาพของเมืองท่ีผูคนมักใชในการสรางจินตภาพขึ้นในใจระหวางตนเอง และ
ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับเมือง 5 อยาง ไดแก 
(1) เสนทาง (Path) (2) เสนขอบ (Edge) (3) ยาน (Districts) (4) ชุมทาง (Node) (5)ภูมิสัญลักษณ 
(Landmarks) ซ่ึงยาน (Districts) ในมุมมองของ เควิน ลินซ (Kevin Lynch)  มีความหมายถึง บริเวณ
พื้นท่ีชุมชนท่ีมีขนาดของพ้ืนท่ีตามลักษณะเฉพาะของชุมชนท่ีเปนสวนหน่ึงของเมือง อันมี
เอกลักษณของบริเวณอันเกิดจากลักษณะเฉพาะรวมกันของบริเวณ ท่ีผูสังเกตเขาสูภายในเมืองได 
โดยองคประกอบเหลานี้จะสรางความจดจําไดหรือระลึกได (Image ability) จะตองมีความชัดเจน 
ส่ือความหมายได ท่ีสามารถจําแนกโดยความแตกตางจากสภาพทางกายภาพ โครงสรางทางสังคม 
หรือวิถีชีวิตของชุมชนโดยสวนประกอบท่ีสรางใหเกิดจินตภาพของการรับรูของคน ประกอบดวย 
เอกลักษณ (Identity) โครงสราง(Structure) และความหมาย (Meaning) ท่ีประกอบข้ึนเปนเมืองตาง
จะปรากฏในลักษณะท่ีมีเอกภาพ ท่ีสามารถบงช้ีได โดยส่ิงตางๆ มีความสัมพันธทางกายภาพ
ระหวางกัน และมีความสัมพันธตอผูรับรูหรือผูอยูอาศัย และมีความหมายดานการใชสอยรวมถึง
ความหมายดานอารมณท่ีเกิดจากความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท่ีสรางใหเกิด
ความรูสึกและทัศนคติตอผูรับรูได ดังนั้น ยานท่ี “มีความเปนยาน” ควรจะตองมีความสัมพันธของ
สวนประกอบ 3 ประการท่ีกลาวมาขางตน (สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2555: 2-12 ) 
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 2. ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลต (Gestalt psychology theory)  
ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลต ได อธิบายเกี่ยวกับหลักการของการรับรูทางสายตา ไววา บุคคลรับรูส่ิง
ตางๆในสภาพแวดลอมโดยสามารถแยกส่ิงหนึ่งออกจากส่ิงหนึ่งได เพราะเกิดการจัดระเบียบใน
กระบวนการรับรู ไดแกภาพและพื้น (Figure and Ground) และการรวมกลุม หรือการจัดกระสวน 
(Pattern) โดยการรับรูส่ิงตางๆท่ีคลายคลึงกัน อยูใกลชิดกัน หรือมีความตอเนื่องกันในลักษณะท่ี
รวมกลุมกัน ซ่ึงมีหลักการดังนี้ (สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2555: 2-4) 
  1.ความคลายคลึง (Similarity) ส่ิงเราท่ีมีความคลายกันจะรวมรับรูเปนหนวย
 เดียวกัน 

  2.ความใกลชิด (Proximity) ส่ิงเราท่ีอยูใกลกันจะรวมรับรูเปนหนวยเดยีวกัน 
  3.การตอเน่ือง (Continuity) ส่ิงเราท่ีเรียงกนัแบบตอเนื่องจะรวมเปนหนวยเดยีวกัน 

  4.การปดลอม (Closure) ส่ิงเราท่ีมีรูปทรงปดลอมท่ีถึงแมจะมีสวนใดสวนหนึ่งขาด
 หายไปแตยังสามารถมองเห็นในภาพรวมเปนส่ิงเดียวกันได 

    
  ภาพที่ 3 แสดงการจัดกลุม หรือกระสวนของส่ิงเราในลักษณะตางๆท่ี  
  สรางการรับรูใน รูปแบบตางๆ  
 ท่ีมา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, (โครงการจัดทําแผนแมบทการปรับปรุงและพื้นฟู
 และอนุรักษยานฯ, 2555: 4) 
 เม่ือนํามาประยุกตเขากับการวิเคราะหการรับรูท่ีมีตอเมือง สวนประกอบหลักที่กอใหเกิด
จินตภาพ การรับรูของประชาชนท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ ประกอบไปดวย ความชัดเจน 
(Legibility) สามารถจินตนาการได (Imagine ability) มีความมีชีวิตชีวา (Livability) และความ
เช่ือมโยง (Connectivity) โดยองคประกอบทางกายภาพของพื้นท่ีเมืองท่ีเม่ือประกอบกันเขาเปน
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โครงสรางของเมืองอยางมีระเบียบ สามารถสรางระบบการรับรู ภายใตทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท จะ
ทําใหกระบวนการรับรูมีความสมบูรณ องคประกอบเหลานี้ ประกอบดวย 
  -รูปรางอาคาร อายุอาคาร และความสูงอาคารท่ีตอเน่ืองกัน 
  -ความตอเน่ืองของโครงขายถนนหรือการสัญจร  
  -ความหนาแนน 
  -การใชประโยชนท่ีดินที่เหมือนๆกัน 
  -พื้นที่เปดโลงสาธารณะท่ีเกิดจากพื้นท่ีปดลอม 
  -พืชพันธุท่ีเปนลักษณะเดน 
  -ลักษณะเดนของพ้ืนท่ี จุดหมายตา และมุมมอง 
 3. แนวความคิด เร่ืองลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณของยาน  
พื้นท่ีเมืองในบริเวณใดบริเวณหนึ่งท่ีสามารถบงช้ีความแตกตางจากพื้นท่ีบริเวณอ่ืนอยางมี
เอกลักษณได ซ่ึงควรมีความชัดเจน (Legibility) และลักษณะท่ีพิเศษ (Distinctiveness) ใน
องคประกอบอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆอยาง ดังตอไปนี้ (สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 
2555: 2-3) 
 3.1 ลักษณะท่ีพิเศษในดานประโยชนใชสอย (Functional Distinctiveness) 
ประกอบดวย 
  -มีบทบาทเฉพาะสําหรับเมือง   
ดวยหลักการท่ีวา โครงสรางของเมืองแตละสวนไมสามารถเปนอิสระจากกันไดโดยเด็ดขาด แต
จะตองมีบทบาทความสําคัญท่ีสนับสนุนกันอยางสอดคลอง และบทบาทยังสามารถปรับเปล่ียนไป
ตามยุคสมัยไดดวย สวนของพื้นท่ีเมืองท่ีมีความชัดเจนในดานบทบาทประโยชนใชสอยจะทําให
การรับรูความสําคัญของพื้นท่ีนั้นๆ ชัดเจนข้ึน 
  -ในดานเศรษฐกิจ และความชํานาญพิเศษ 
บริเวณท่ีมีตําแหนงท่ีตั้งท่ีเปนศูนยกลางท่ีสามารถเช่ือมโยงกับพื้นท่ีโดยรอบได มักจะมีบทบาทดาน
เศรษฐกิจหรือมีความชํานาญพิเศษบางอยางท่ีใหบริการแกชุมชนโดยรอบ ซ่ึงเม่ือกิจกรรมมีการ
เติบโตข้ึนก็จะดึงดูดใหหางรานตางๆเขามารวมตัวอยูใกลกันมากข้ึน เกิดการประหยัดจากการ
รวมตัว (Agglomeration economies) หรือการสงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจในเมืองประวัติศาสตร
สามารถสรางความเขมแข็งใหกับเมืองได 
  -ในดานการเปนยานคาปลีก   
กิจกรรมการคาปลีกทําใหเมืองมีชีวิตชีวา ดูไดจากมีกิจกรรมการผลิตและการบริโภคของประชาชน 
และเต็มไปดวยรานคาท่ีเปนธุรกิจของทองถ่ินท่ีมีความหลากหลาย 
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 3.2 ลักษณะท่ีพิเศษในดานกายภาพ (Physical Distinctiveness) 
  -การมีไอคอนของเมือง  
เมืองท่ีมีไอคอนที่โดดเดนสามารถสรางความพิเศษและการจดจําใหกับเมืองได เชน อาคารท่ีมี
รูปทรงหรือสถาปตยกรรมที่โดดเดน หรือมีประติมากรรม ตลอดจนส่ิงปลูกสรางท่ีสามารถเปน
สัญลักษณของพื้นท่ีได 
  -การมีบทบาททางประวัติศาสตร 
 เมืองท่ีมีประวัติความเปนมาทางประวัติศาสตรนอกจากจะสรางการรับรูดานความเปนมาของเมือง
ผานทางอาคารเกาแกแลว ยังสามารถสรางความภาคภูมิใจใหกับประชาชนในพื้นท่ีไดใน
ขณะเดียวกัน 
  -สภาพแวดลอมท่ีถูกสรางข้ึน 
 เมืองจะมีลักษณะท่ีดึงดูดใจสามารถสรางไดจากการพัฒนาสภาพแวดลอมโดยรวมของเมืองให
สวยงามไดโดยไมจําเปนจะตองสรางอาคารหรือส่ิงกอสรางท่ีมีความโดดเดนแตเพียงอยางเดียว เชน 
การพัฒนาพ้ืนท่ีโลงสาธารณะสําหรับเมืองเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชน 
 3.3 ลักษณะท่ีพิเศษท่ีจับตองไมได (Intangible Distinctiveness) 
  -มีเหตุการณทีตองบันทึกจดจํา 
เชน การมีเหตุการณท่ีสําคัญเกิดข้ึนในเมืองที่ไดบันทึกไว เชนการเปนเจาภาพจดังานสําคัญในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงกระตุนใหหนวยงานตองมีการปรับปรุงฟนฟูเมืองใหสวยงาม และการสรางสัญลักษณ
ตางๆในเมืองใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั 
  -มีลักษณะทีสรางความภาคภูมิใจและเอกลักษณเฉพาะ 
การสรางลักษณะพิเศษใหกับเมืองสามารถสรางความภาคภูมิใจใหกับประชาชนได และมีผล
ตอเนื่องท่ีสามารถลดอาชญากรรม และการทําลายสาธารณสมบัติ นอกจากนี้ยังสามารถกอใหเกิด
ความรวมมือ การจัดหาเงินทุน และการสงเสริมการคาในทองถ่ินเพื่อสรางการมีสวนรวมได 
  -ความเกี่ยวของกับเศรษฐกิจสรางสรรคและวัฒนธรรม 
ในอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคสามารถสรางลักษณะท่ีพิเศษใหกับเมืองและดึงดูดใหเกิดการ
ทองเท่ียวได เชน การมีงานเทศกาลตางๆ แหลงทองเท่ียวตามสถานท่ีในภาพยนตร หรือตามรอย
ประวัติของผูมีช่ือเสียงในอดีต 
  -การสรางภาพลักษณ การตลาด และแบรนด 
การสรางภาพลักษณใหกับเมือง ท่ีเปนกลยุทธทางการตลาดสามารถทําไดหากเมืองนั้นมีคุณลักษณะ
ท่ีพิเศษและมีความแตกตาง แตวาการท่ีจะประสบความสําเร็จไดนั้น จะตองมีการปรับปรุงฟนฟู
สินคา(เมือง) ไปพรอมๆกันดวย ไมเชนนั้นการสรางภาพลักษณทางการตลาดจะลมเหลวในท่ีสุด 
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 องคประกอบเหลานี้ถามีความสมบูรณมากเทาใด ยิ่งทําใหเอกลักษณของเมืองมีความ
ชัดเจนมากข้ึนเทานั้นแตความชัดเจนจะข้ึนอยูกับคุณภาพของการรับรูท่ีตองอาศัยประสาทสัมผัสท่ี
อิงอยูกับประสบการณของผูรับรู อยางไรก็ตาม การพัฒนาเมืองท่ีเติบโตภายใตอิทธิพลของการ
เปล่ียนแปลงของจํานวนประชากร เศรษฐกิจ และโครงสรางพื้นฐาน มีผลทําใหองคประกอบของ
เมืองไดรับการปรุงแตงมาเปนลําดับ จนบางครัง อาจมีผลตอเอกลักษณของเมืองท่ีถูกเปล่ียนแปลง
ไป 

 4. แนวคิดวาดวยอัตลักษณ  
 4.1 อัตลักษณคือกระบวนการปฎิสัมพันธทางสังคม และสังคมไมสามารถแยกออกจาก

ปจเจกบุคคลเปนปรากฎการณท่ีไมอาจแยกออกจากกันได สังคมเกิดจากการผสมผสานของตัวตน
เชิงจิต (mental selves) ของคนหลายๆคนท่ีมีปฎิสัมพันธตอกันดังนั้น อัตลักษณ (identity) จึงเปน
เปนความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมีตอตนเองวา “ฉันคือใคร” ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการปฏิสังสรรคระหวาง
ตัวเรากับคนอ่ืน โดยผานการมองตนเองและการท่ีคนอ่ืนมองเรา (อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2546: 4-5) 

 4.2 อัตลักษณท่ีแสดงออกอยูในปจจุบันมีอยู2ลักษณะคือ อัตลักษณสวนบุคคล(Personal 
identity) และอัตลักษณกลุม (Collective identity) อัตลักษณสองสวนนี้จะกระจายตัวอยูในสังคมแต
ละแบบและในประวัติศาสตรแตละชวงแตกตางกัน ซ่ึงอัตลักษณบุคคลบางอยางเปนส่ิงท่ีเปน
รูปธรรมจนเกือบจับตองไดรูสึกไดท้ังหมด เชนรูปรางหนาตา เพศ สถานะความรูเปนตนสวนอัต
ลักษณกลุมจะเปนลักษณะรวมโดยอาศัยสัญลักษณบางอยางซ่ึงมีลักษณะเปนนามธรรมโดยทั่วไป
แลวคนสวนใหญมักเขาใจวาถาอยูในสังคมกลุมเล็กๆ เชน ชุมชน หมูบานจะมีอัตลักษณกลุมแบบท่ี
คอนขางชัดเจนจนสามารถสัมผัสได มากกวาอัตลักษณกลุมท่ีกวางขวางขึ้นไปเร่ือยๆเชนความเปน
พลเมืองของชาติ หรือความเปนสวนหนึ่งของมนุษยชาติ กลาวอีกทางหนึ่งถาเปนกลุมใหญจะมี
ความเปนนามธรรมสูงกวา สวนกลุมเล็กๆจะมีลักษณะความเปนนามธรรมหรือความเปนจิตนาการ
ต่ํากวา (ธีรยุทธ บุญมี:2546 อางถึงใน ผศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ, 2549: 40-41) 
 4.3 อัตลักษณ(Identity) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน คําวา “ Identitas” เดิมใชคําวา 
idem ซ่ึงมีความหมายวาเหมือนกัน(The Same) คําวาอัตลักษณเปนคําท่ีใชกันท่ัวไปในศตวรรษท่ี20
เปนตนมา  โดยมีจุดเ ร่ิมตนและพัฒนาข้ึนมาในสํานักปฎิสัมพันธเชิงสัญลักษณ  (Symbolic 
Interaction) วาเปนสมรรถนะอันเปนของมนุษยโดยเฉพาะในการท่ีจะคิดคํานึงถึงธรรมชาติ และ 
สังคมรอบตัวผานการสื่อสารและภาษาโดยตัวตนนั้นไดรับอิธิพลมาจากสองแนวทางคืออิทธิพลมา
จากสังคมและอิทธิพลของตัวเองผานกระบวนการที่มี ข้ันตอนสองดานท่ีปฎิสัมพันธกันอยู
ตลอดเวลาดานหนึ่งคือ “Me”อันเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการปฎิสัมพันธกับคนอ่ืนในสังคมขณะท่ี 
“I”เปนพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล “I” และ  “Me” ปฎิสัมพันธกันตลอดเวลาโดยท่ี  
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“I” จะทําหนาท่ีเช่ือมรอย “Me”ท่ีหลากหลายใหเขาดวยกันตัวตนจึงสามารถยึดขยายไดตามขอบเขต
ของความสัมพันธตัวเราตอส่ิงอ่ืนซ่ึงขอบเขตความสัมพันธท่ีวานี้อาจล่ืนไหลไปมาไดข้ึนกับตัวแปร
ตางๆ เชนเพศ อายุ เช้ือชาติ และ ความคาดหวังทางสังคม (ผศ.ดร.ณฐพงศ จิตรนิรัตน, 2553: 19-21)    

4.4 อัตลักษณในยุคปจจุบันมีอยูสองลักษณะคือ อัตลักษณสวนบุคคล (Personal 
identity) และอัตลักษณกลุม (Collective identity)ซ่ึงอัตลักษณท้ัง2สวนนี้จะกระจายตัวในสังคมและ
ประวัติศาสตรแตละชวงท่ีแตกตางกันโดยอัตลักษณสวนบุคคลเปนรูปธรรมท่ีจับตองได เชนรูปราง
หนาตาเปนตน สวนอัตลักษณกลุม จะแสดงออกโดยสัญลักษณท่ีมีลักษณะเปนนามธรรม เชน
ชุมชนกลุมเล็กๆจะมีอัตลักษณกลุมท่ีชัดเจนสามารถสัมผัสไดมากกวาชุมชนกลุมใหญซ่ึงชุมชน
กลุมเล็กจะมีความเปนนามธรรมท่ีนอยกวา และสามารถแบงเปนประเภทตางๆไดดังนี้ (กฤศนุ สม
บุศยรุงเรือง, 2553: 9) 

 4.4.1 อัตลักษณปจเจกบุคคล (Individual Identity) คือการมองตนเองในหลาย
แงมุม เชนนายเฮงมองตนเองวาเปนคนจีนมีอาชีพคาขายซ่ึงการมองตนเองของนายเฮงเปนอัตลักษณ
ในมุมมองของนายเฮงนั่นเอง 

 4.4.2 อัตลักษณรวม (Collective Identity) หมายถึงกระบวนการสรางจิตสํานึก
รวมกันของกลุมสังคมโดยจะทําใหเห็นความแตกตางในแตละกลุมสังคมท่ีอาศัยสัญลักษณตางๆ
ของกลุมสังคมเพื่อสรางระบบวัฒนธรรม เชนการละเลนพื้นบานตํานานของบรรพบุรุษ ดังนั้น
สังคมและวัฒนธรรมจึงมีบทบาทในการสรางและเปล่ียนอัตลักษณโดยตรง 

 4.4.3 อัตลักษณขององคกร (Corporate Identity) คือ การแสดงออกของลักษณะ
เฉพาะตัวขององคกรท่ีสามารถรับรูไดดวยการแสดงออกทางพฤติกรรม การใชสัญลักษณและการ
ส่ือสารขององคกร 

 4.4.4 อัตลักษณทางสังคม (Social Identity) อัตลักษณทางสังคมจะควบคูไปกับอัต
ลักษณทางวัฒนธรรมโดยอัตลักษณทางสังคมเปนผลผลิตท่ีส่ังสมจากการใชวาทกรรม (Product of 
Discourse) สวนอัตลักษณทางวัฒนธรรมเปนเร่ืองตัวบงช้ีท่ีมีลักษณะเปนผลทางวัฒนธรรม 
(Cultural product) เชนอาหารไทย รําไทยเปนตน 

 4.4.5 อัตลักษณทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) ไดเสนอตัวแปรสําหรับ
วิเคราะหความแตกตางระหวางวัฒนธรรมดังนี้ 

 1.โลกทัศน (Worldview) เปนความเช่ือท่ีเกี่ยวกับเปาหมายของชีวิตความสัมพันธ
ระหวางมนุษย จักรวาล และส่ิงตางๆรอบตัว 

 2. แบบแผนของบรรทัดฐาน (Normative pattern) เปนแนวทางในการปฎิบัติของ
กลุมสังคม 
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 3. ระบบรหัส (Code system) เปนรูปแบบท่ีใชในการส่ือสารเชนภาษา สถานท่ีเปน
ตน 

 4.ความสัมพันธท่ีบุคคลไดรับรู (Perceived relation) เชนวัฒนธรรม ปฎิสัมพันธ 
การส่ือสารเปนตน 
 5. แนวคิดเก่ียวกับการตั้งถ่ินฐานของชุมชน  
 5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการต้ัง ถ่ินฐานของชุมชนมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบของ
ชุมชนประเภทตางๆท่ีเปนจุดกําเนิดของเมือง กอนท่ีจะวิวัฒนาการเปนยานท่ีเกิดลักษณะเฉพาะตัว
ข้ึนมา การตั้ง ถ่ินฐานของชุมชน เร่ิมจากการรวมตัวของกลุมชนขนาดเล็ก ตอมาหลาย ๆ ชุมชน
รวมกันเกิดเปนหมูบาน หลายหมูบานรวมกันเปนตําบล จากตําบลกลายเปนเมืองจากเมืองกลายเปน
เมืองใหญ ลักษณะและรูปแบบของการตั้งถ่ินฐานในแตละพื้นท่ีจะแตกตางกันเนื่องจากความ
แตกตางของความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความ
สะดวกในการคมนาคม องคประกอบเหลานี้กอใหเกิดลักษณะและรูปแบบของการตั้ง ถ่ินฐานท่ี
สําคัญๆ 4 ลักษณะคือ (สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2555:2-7) 
  5.1.1 การตั้งถ่ินฐานแบบแนวยาว (LINEAR SETTLEMENT) 
การต้ังถ่ินฐานแบบแนวยาวลักษณะการต้ังบานเรือนจะเปนแนวยาวตามเสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
โดยอาจจะต้ังอยูเปนกลุมติดตอกันในเขตท่ีเปนชุมชนการคา หรือทางแยกของเสนทางคมนาคม 
สวนบริเวณท่ีอยูไกลออกไปจะมีการตั้งบานเรือนหางกัน การตั้งถ่ินฐานบริเวณสองฝงแมน้ําลํา
คลอง “RIVER LINEAR SETTLEMENT”เปนลักษณะการต้ังถ่ินฐานดั้งเดิมของไทยเนื่องจากคน
ไทยสวนใหญประกอบอาชีพการกสิกรรม และเล้ียงสัตว จึงจําเปนตองอาศัยน้ําในการอุปโภค
บริโภคและใชเปนเสนทางคมนาคม สําหรับพื้นท่ีการเกษตรจะอยูบริเวณดานหลังของท่ีอยูอาศัย 
โดยมีรูปแบบความแตกตางทางการต้ัง ถ่ินฐานดังน้ี 
  1.การตั้งถ่ินฐานริมฝงแมน้ํา การตั้งถ่ินฐานบริเวณฝงแมน้ําสวนใหญจะอยูบริเวณ
ท่ีเปนคันดินธรรมชาติ (Natural Levee) ท่ีน้ําทวมไมถึง หรือบริเวณท่ีราบข้ันบันได (River Terrace) 
สวนมากเปนการต้ังถ่ินฐานระยะแรก ๆ ของโลกเมืองหลวงหรือเมืองตาง ๆ มักจะต้ังอยูริมแมน้ํา
ท้ังส้ิน โดยแมน้ํามีปจจัยหลายอยางท่ีดึงดูดใหเกิดการต้ังถ่ินฐาน แมน้ํามีอิทธิพลตอการต้ังถ่ินฐาน
ของมนุษย เพราะเปนแหลงน้ําจืดอันสําคัญที่ทําใหเกิดอาหาร การคมนาคม สันทนาการเมืองตาง ๆ
มักจะต้ังอยูใกลแมน้ําโดยใชแมน้ําเปนเสนทางคมนาคมติดตอกับบริเวณอ่ืนไดสะดวกแหลงอารยะ
ธรรมตาง ๆ ของโลกก็ไดพัฒนาจากบริเวณลุมแมน้ํา นอกจากนี้แมน้ํายังชวยในการเผยแพร
วัฒนธรรมตาง ๆ สูบริเวณรอบนอกอีกดวยความหนาแนนของการถ่ินฐานบริเวณริมน้ําแมน้ํา จะมี
ความแตกตางกันโดยบริเวณท่ีราบลุมแมน้ําตอนลางซ่ึงเปนท่ีราบนํ้าทวมถึง ท่ีราบดินดอน
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สามเหล่ียมปากแมน้ําจะเปนบริเวณท่ีมีการตั้งถ่ินฐานอยางหนาแนนมากกวาบริเวณลุมแมน้ํา
ตอนบน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพของน้ําในลําน้ํา ซ่ึงจะมีหมูบานตั้งอยูมากกวาลําน้ําท่ีมีน้ําบางฤดู 
นอกจากนี้ การตั้งถ่ินฐานของประชากรจะหนาแนนมากยิ่งข้ึนเม่ือระดับของลําน้ําสูงข้ึน และความ
หนาแนนลดลงเม่ือความลาดเอียงของพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 
  2.การต้ังถ่ินฐานริมคลอง เปนเสนทางคมนาคมทางนํ้าอีกประเภทหนึ่งมีท้ังท่ีเกิด
เองตามธรรมชาติ และท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษย เพื่อเช่ือมระหวางแมน้ํากับแมน้ํา เพื่อใช
เปนแหลงน้ําจืด การคมนาคมขนสง การเกษตร การอุปโภคและบริโภค ดังนั้นบริเวณท่ีมีการตั้งถ่ิน
ฐานของบานเรือนหรือเปนท่ีตั้งของเมืองตาง ๆ จึงจําเปนตองมีการขุดคลองเพ่ือใหดินแดนเหลานี้
เปนบริเวณที่ใชประโยชนในดานประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศโดยเฉพาะ
การปลูกพืช และใชเปนเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ โดยถือเปนแหลงต้ังถ่ินฐานท่ีสําคัญอีกประการ
หนึ่ง ซ่ึงเกาะตัวเปนแนวยาวติดตอกันตลอดท้ังสองฝงคลอง 

   
 ภาพท่ี 4 แสดงการการต้ังถ่ินฐานแนวยาวแบบ RIVER LINEAR SETTLEMENT  
 ท่ีมา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, (โครงการจัดทําแผนแมบทการปรับปรุงและพื้นฟู
 และอนุรักษยานฯ, 2555: 8) 
 ตอมาการต้ังถ่ินฐานจะปรากฏตามบริเวณสองฟากทางรถไฟวิ่งเปนการคมนาคมในระยะ
ตอมาโดยเฉพาะสถานท่ีหยุดของขบวนรถไฟในปจจุบันไดเปล่ียนเปนการต้ังถ่ินฐานแบบแนวยาว
ตามฝงถนน “ROAD LINEAR SETTLEMENT” โดยถนนท่ีเกิดข้ึน ระยะหลังไดดึงดูดใหมีการ
อพยพจากพื้นท่ีบริเวณภายในท่ีเปนแหลงเกษตรกรรมใหออกมาตั้งถ่ินฐานบริเวณสองฝงของถนน 
เพราะเปนเสนทางคมนาคมท่ีสะดวก และรวดเร็วกวาทางน้ําถนนเปนปจจัยดึงดูดใหมีการต้ังถ่ิน
ฐานหนาแนนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเปนชุมชนใหญหรือเปนเมืองเกิดข้ึน 
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 ภาพท่ี 5 แสดงการต้ังถ่ินฐานแนวยาวแบบ ROAD LINEAR SETTLEMENT  
 ท่ีมา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, (โครงการจัดทําแผนแมบทการปรับปรุงและพื้นฟู
 และอนุรักษยานฯ, 2555: 8) 
  

 จากการท่ีถนนเปนแกนกลางท่ีสําคัญในการกอใหเกิดการาตั้งถ่ินฐาน รูปแบบการตั้งถ่ิน
ฐานโดยใชจํานวนถนนเปนปจัจัยสําคัญท่ีทําใหรูปแบบการต้ังถ่ินฐานแตกตางกันดังนี้คือ 
  - Street Village คือ การตั้งถ่ินฐานตามแนวถนนหลักเพียงสายเดียว 
  - T-Shaped Village คือ ลักษณะการตั้งถ่ินฐานบริเวณสองฝงของถนน 2 สาย 
  เช่ือมตอกันเปนรูปตัวที 
  - Cruciform Village คือ ลักษณะการต้ังถ่ินฐานบริเวณท่ีถนนสองสายตัดกันเกือบ
  เปนมุมฉากและการต้ังถ่ินฐานบานเรือนจะอยูบริเวณส่ีแยกของถนนเปนแนวยาว 
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  ภาพที่ 6 แสดงภาพ ROAD LINEAR SETTLEMENT รูปแบบตางๆ 
  ท่ีมา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, (โครงการจัดทําแผนแมบทการปรับปรุง
  และพ้ืนฟูและอนุรักษยานฯ, 2555: 9) 
   
  5.1.2 การตั้งถ่ินฐานแบบกระจุกตัว (CLUSTER SETTLEMENT) 
ลักษณะการตั้งถ่ินฐานแบบนี้จะเกิดขึ้นในบริเวณท่ีเปนจุดตัดของเสนทางคมนาคมเชน บริเวณลําน้ํา 
สองสาย ลําน้ําตัดกับเสนทางถนนหรือบริเวณทางแยกของเสนทางรถยนต นอกจากนี้ประชากรจะ
ตั้งถ่ินฐานรวมกันเปนกลุมอยางหนาแนนรอบ ๆ วัด ซ่ึงเปนศูนยกลางชุมชนในทองถ่ินการต้ังถ่ิน
ฐานแบบกระจุกหรือการต้ังถ่ินฐานแบบกลุม การตั้งถ่ินฐานแบบนี้จะมีความสัมพันธกับปจัจัยทาง
ธรรมชาติหรือปจจัยทางกายภาพ เชนท่ีราบลุมแมน้ํา แหลงแรธาตุ หุบเขาบริเวณแยกของถนน 
บริเวณคุงน้ําและบริเวณท่ีแมน้ําบรรจบกัน เปนตน ระยะแรกของการต้ัง ถ่ินฐานอาจเร่ิมจากบาน
เดี่ยวโดด ๆ และจํานวนคนเพ่ิมมากข้ึน กลุมบานขนาดเล็กขยายใหญข้ึนเปนหมูบานใหญ การตั้งถ่ิน 
ฐานแบบกลุมนี้จะเปนการต้ังถ่ินฐานของชนบทท่ีประกอบอาชีพการเกษตร โดยพ้ืนท่ีการเกษตรจะ
อยูบริเวณรอบหมูบาน สวนการลี้ยงสัตว เชน เปด ไก หมู วัว จะเล้ียงในบริเวณบานหรือบริเวณใกล 
ๆ บาน 
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 ภาพท่ี 7 แสดงภาพ การต้ังถ่ินฐานแบบกระจุกตัว CLUSTER SETTLEMENT 
 ท่ีมา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, (โครงการจัดทําแผนแมบทการปรับปรุงและพื้นฟู
 และอนุรักษยานฯ, 2555: 9) 
  
  5.1.3 การตั้งถ่ินฐานแบบเปนระเบียบ (UNIFROM SETTLEMENT) 
ลักษณะการต้ังถ่ินฐานแบบระเบียบจะปรากฏในลักษณะพื้นท่ีท่ีมีภูมิประเทศการกระจายตัวของ
ทรัพยากรธรรมชาติและความสะดวกของเสนทางคมนาคมไมแตกตางกันมากนักพบไดในบริเวณ
พื้นท่ีจัดสรรใหมีขนาดและระยะหางเทา ๆ กัน มีถนนตัดผานเปนตาราง ซ่ึงสวนใหญเปนพื้นท่ีท่ี
ทางราชการจัดต้ังข้ึน เชน การตั้งถ่ินฐานของนิคมสรางตนเอง 
 

 
ภาพท่ี 8 แสดงภาพ การต้ังถ่ินฐานแบบเปนระเบียบ UNIFORM SETTLEMENT 
ท่ีมา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, (โครงการจัดทําแผนแมบทการปรับปรุงและพื้นฟูและ
อนุรักษยานฯ, 2555: 10) 
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  3.1.4 การตั้งถ่ินฐานแบบกระจาย (SCATTER SETTLEMENT) 
การต้ังถ่ินฐานในลักษณะนี้บานเรือนจะต้ังอยูหาง ๆ กัน โดยต้ังอยูในท่ีนาหรือท่ีสวนของตนเอง 
เปนการต้ังถ่ินฐานท่ีบานเรือน ยุงฉาง คอกสัตว โรงเก็บเคร่ืองมือตาง ๆ ของเกษตรกรตั้งอยูในพื้นท่ี
การเกษตรของตนเองหรืออาจเรียนกวาการกระจายในลักษณะโดดเดี่ยว (ISOLATED 
SETTLEMENT) ข้ึนอยูกับขนาดของที่ดินแตละครอบครัว การต้ังถ่ินฐานแบบนี้จะมีศูนยกลาง
รวมกัน เชน วัด โรงเรียน สถานี อนามัย ตลาด ลักษณะการต้ังถ่ินฐานแบบกระจายน้ีจะพบใน
ชนบทของประเทศท่ีพัฒนาแลว ประเทศไทย การตั้งถ่ินฐานประเภทนี้จะปรากฏในบริเวณท่ี
เกษตรกรประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทําไร เชน ไรออย ไรสับปะรด ไรมันสําปะหลังรวมท้ังพวกท่ี
ทําสวนผลไม โดยกระจายอยูไมไกลกันนักในพ้ืนท่ีสวนของแตละครอบครัว แนวเขตของสวนจะมี
คูคลองกั้นการต้ังถ่ินฐานแบบนี้มักจะสงผลทางดานเศรษฐกิจสูง เพราะเกษตรกรมีท่ีอยูอาศัยใน
พื้นท่ีทําการเกษตรของตน จึงไมมีเสียเวลาในการเดินทางไปกลับระหวางพื้นท่ีเกษตรกับบาน 
ดังนั้นจึงมีเวลาในการดูแลผลผลิตไดเต็มท่ี มีเวลาคิดปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกปญหาหรือขยาย
กิจการใหกาวหนา จะเห็นวาเกษตรกรเหลานี้มักจะใชเทคโนโลยีใหมชวย และทําการเกษตรตลอดป
เพื่อใหเกิดผลผลิตสูงสุดตอเนื้อท่ี เรียกกันวา การเกษตรแบบเขม (Intensive Faming) บางบริเวณ
อาจจะใชวิธีการทําฟารมสวนผสม (Mixed Faming) คือใชท้ังเพาะปลูกและเล้ียงสัตว 
 

  
 ภาพท่ี 9 แสดงภาพ การต้ังถ่ินฐานแบบกระจาย SCATTER SETTLEMENT 
 ท่ีมา : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, (โครงการจัดทําแผนแมบทการปรับปรุงและพื้นฟู
 และอนุรักษยานฯ, 2555: 11) 
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 5.2 อิทธิพลตอการต้ังถ่ินฐานของเมือง 
 ยานเปนสวนหน่ึงขององคประกอบเมืองท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว ท่ีเปนการหลอมรวมเอาท้ัง
กิจกรรม ลักษณะทางกายภาพ และวิถีชีวิตเขาดวยกัน ถึงแมวาบางยานอาจเกิดข้ึนไดจากการพัฒนา
พื้นท่ีในระยะเวลาอันส้ันแตโดยสวนใหญแลว ยานท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนท่ีมีวิวัฒนาการมาเปนลําดับ
ข้ันจะมีเร่ืองราวและการรับรูท่ีเดนชัดและสรางความรูสึกในสถานท่ีของผูอยูอาศัยและผูมาเย่ียม
เยือนไดเดนชัดกวา โดยอิทธิพลตอการต้ังถ่ินฐานของชุมชนท่ีสงผลกระทบตอโครงสรางของ
ชุมชน ซ่ึงประกอบข้ึนจากโครงขายถนน แปลงท่ีดิน และรูปแบบทางสถาปตยกรรมของอาคาร ท่ี
จะมีการปรับเปล่ียนไปตามอิทธิพลจากปจจัยท่ีสําคัญๆไดแก ปจจัยทาง ภูมิศาสตรปจัจัยการ
เปล่ียนแปลงดานประชากร เศรษฐกิจ การพัฒนาดานเทคโนโลยี และปจจัยทางวัฒนธรรม ดังนี้ 
(สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2555: 2-7) 
  5.2.1 ดานภูมิศาสตร การเลือกท่ีตั้งถ่ินฐานของชุมชนในกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธกับสภาพทางภูมิศาสตรท่ีเปนพื้นท่ีลุมคลอง โดยการเลือกท่ีตั้งของชุมชนต้ังแตอดีต
มักจะเลือกตั้งถ่ินฐานอยูริมแมน้ําลําคลอง เนื่องจากเปนเสนทางคมนาคมขนสงสายหลักสําหรับ
ประชาชนและสินคา สวนบริเวณที่เปนจุดตัดของเสนทางคมนาคมทางนํ้าจะกลายเปนจุดเปล่ียน
ถายการเดินทางและยานการคาท่ีสําคัญในอดีต 
  5.2.2 ดานประชากร การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรและการยายถ่ินฐาน สงผล
ตอการขยายตัวของการต้ัง ถ่ินฐานของเมืองใหแผขยายออกไปสูพื้นท่ีรอบนอกมากข้ึน ตามแนว
เสนทางคมนาคม โดยท่ีพื้นท่ีใจกลางเมืองจะเร่ิมปรากฏอัตราการวางของที่ดินและอาคารเพิ่มข้ึน 
ปะปนไปกับชุมชนอยูอาศัยท่ีมีความหนาแนนสูง 
  5.2.3 ดานเศรษฐกิจ วัฏจักรทางเศรษฐกิจท่ีมีการเฟองฟแูละถดถอยในชวงราว 15-
20 ป ไดกอใหเกิดการพฒันาเมืองในชวงระยะเวลาดังกลาวในระดับแตกตางกัน การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอาจสงผลใหมีการตัดสินใจดานนโยบายการพัฒนา การอนุญาตปลูกสรางอาคาร ราคา
ของ 
อสังหาริมทรัพย ทําใหมีการกอสรางอาคารเพิ่มหรือลดลงได สวนในอีกดานหน่ึง ผลทางเศรษฐกิจ 
ท่ีสงผลตอการต้ังถ่ินฐานของเมือง ไดแก ความสัมพันธระหวาง  
  - กิจกรรมการผลิต (Production) เชน ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 
  - การบริโภค (Consumption) เชน ภาคท่ีอยูอาศัย 
  - การแลกเปล่ียน (Exchange) เชน ภาคการขนสงและการส่ือสาร ท้ังนี้ยังสามารถ
  รวมไปถึงผลกระทบทางนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีมีตอเมืองไดดวย เชน นโยบาย
  การใชท่ีดินท่ีสัมพันธหรือสนับสนุนหรือลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
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  5.2.4 ระบบคมนาคมขนสง การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงมีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิดกับการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง เทคโนโลยีการคมนาคมขนสงท่ีเจริญกาวหนา
จะทําใหความสามารถในการเดินทางของประชาชนเปนไปอยางสะดวกและใชระยะเวลาสัน ลง ซ่ึง
จะมีผลทําใหเมืองสามารถแผขยายออกไปรอบนอกได รวมท้ังการเลือกท่ีตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีจะสัมพันธกับวิธีการขนสงสินคาท่ีสามารถประหยัดตนทุนได 
  5.2.5 ดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ซ่ึงเปนการต้ังถ่ินฐานท่ีสืบเนื่องมาจาก
ปูมทางประวัติศาสตร หรือวัฒนธรรมอันเกี่ยวกับศูนยกลางชุมชน รูปทรงของอาคาร อันไดรับ
อิทธิพลมาจากปจจัยตางๆ เชน ความเช่ือทางศาสนา การปองกันภัยทางสงคราม ผลของคานิยมหรือ
คตินิยมบางอยาง เปนตน โดยปจัจัยเหลานี้ จะมีผลตอโครงสรางทางกายภาพของเมือง เชน 
โครงขายถนน คูคลอง รูปรางหนาตาอาคาร ท่ีบางสวนอาจตกทอดมาจนถึงยุคปจัจุบัน 

6. แนวคิด ทางดานสังคม 
 6.1 สังคมพหุลักษณหรือพหุสังคม (Plural Society) หมายถึงกลุมสังคมท่ีแยกยอย
ออกเปนกลุมภาษา กลุมชาติพันธุ กลุมศาสนาหรือเช้ือชาติตางๆ และกลุมชุมชน ซ่ึงเปนคําเดียวกับ 
Multicultural society หรือ สังคมหลากวัฒนธรรมท่ีนํามาใชกับรัฐท่ีมีความแตกตางหลากหลาย
อยางในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงแนวคิดแบบ Multiculturalismนี้เปนการมองความหลากหลายดาน
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุในสังคมเปนเกณฑ แตในสังคมสมัยโลกยุคอาณานิคม เชน พมาหรือ
อินโดนีเซียซ่ึงมีกลุมชาติพันธุท่ีหลากหลาย ซ่ึงไมเปนแตเพียงผูท่ีมีรากเหงาทางวัฒนธรรมท่ีตางกัน
แตรวมถึงความหลากหลายของสถาบันท่ีเปนทางการในระบบเครือญาติ ศาสนา การศึกษา การผลิต
ซํ้าและทางเศรษฐกิจ กลุมตางๆ เหลานี้ เม่ือพบปะหรือแลกเปล่ียนสินคากันมักจะเกิดการแขงขัน
หรือมุงหาประโยชนจากกลุมอ่ืนมากกวาจะมีอุดมการณรวมกัน จึงตองมีการกําหนดกลไกทาง
สังคมเพ่ือปองกันความวุนวายในการอยูรวมกัน (มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ, 2551)   
นิยามความหมาย 

1.นิยามความหมายของอัตลักษณ  “อัตลักษณ” ไมมีบันทึกไวในพจนานุกรมแตมีตํารา
หลายเลมใหความหมาย คําวา “อัตลักษณ” ไววาคือคุณลักษณะเฉพาะตัวซ่ึงเปนตัวบงช้ีของ 
ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคลสังคมชุมชน หรือประเทศนั้นๆเชนเช้ือชาติภาษาวัฒนธรรมทองถ่ินและ
ศาสนาฯลฯ ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีไมท่ัวไปหรือสากลกับสังคมอ่ืนๆกลาวคือลักษณะท่ีไมเหมือนกับ
ของคนอ่ืนๆ “อัตลักษณ” มาจากภาษาบาลีวา อตฺต + ลักษณ โดยท่ี “อัตตะ” มีความหมายวา ตัวตน, 
ของตน สวน “ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว หากมองเพียงแครูปศัพท “อัตลักษณ” จึงเหมาะ
จะนํามาใชหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของส่ิงใดส่ิงหนึ่งมากกวา สวนคําวา “เอกลักษณ” มีคําวา 
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“เอก” ซ่ึงหมายถึง หนึ่งเดียว จึงนาจะหมายความวาลักษณะหนึ่งเดียว (ของหลายๆ ส่ิง) หรือลักษณะ
ท่ีของหลายๆ ส่ิงมีรวมกัน ซ่ึงเปนความหมายแรกตามพจนานุกรม (โชติกา ศรีประเสริฐ, 2554) 
 2. นิยามความหมายของยาน “ยาน” คือสวนหน่ึงของภูมิทัศนเมืองท่ีสรางใหเกิด
ภาพลักษณ หรือจินตภาพของเมือง (Image of the city) ตามทฤษฎีของเควิน ลินซ (Kevin Lynch)  
(สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2555: 2-12 ) 

 3.นิยามความหมายของวัฒนธรรม “วัฒนธรรม” หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยทําข้ึนสรางข้ึน คิด
ข้ึนเพื่อใชในการดํารงอยูสืบทอดและพัฒนาสังคมของตนเอง แสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคม
มนุษยเปนประโยชฯท้ังทางกายเชน การบริโภค การใชสอย หรืประโยชนทางใจเชน การชมส่ิง
เจริญตาเจริญใจโดยท่ีอาจแบงวัฒนธรรมออกเปนสองสวนคือรูปธรรมและนามธรรม (สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2551: 3) 
  4. นิยามความหมายของแหลงทองเท่ียวเพื่อนันทนาการ หมายถึง แหลงทองเท่ียวท่ีมนุษย
สรางข้ึน เพื่อการพักผอนและเสริมสรางสุขภาพ ใหความสนุกสนาน ร่ืนรม บันเทิง และการศึกษา
หาความรู แมไมมีความสําคัญในแงประวัติศาสตร โบราณคดี ศาสนาศิลปวัฒนธรรม แตมีลักษณะ
เปนแหลงทองเท่ียวรวมสมัย ตัวอยางเชน ยานบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว สวนสนุกและ
สวนสาธารณะลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2558) 
 
การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการคนหาอัตลักษณ ของพื้นท่ี ชุมชน หรือยาน ไดเนนถึง
กระบวนการและแนวทางในการศึกษาถึงวิธีการที่มีความเหมาะสมกับการคนหาอัตลักษณของยาน 
นานา-อโศก 

1. การศึกษาอัตลักษณส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม ของยานชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

 กฤศณุ สมบุศยรุงเรือง (2553) ไดศึกษาเกี่ยวกับ อัตลักษณส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม ของ
ยานชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครผลศึกษาคนพบวา 
 1.กลุมตัวอยางในการวิจัยท้ัง2กลุมเห็นวาอัตลักษณส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมของยาน
ชุมชนตลาดพลูคือ วัดอินทารามวรวิหาร โดยมีความคิดเห็นท่ีตรงกันโดยมีนัย สําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.005 
 2. ขอสรุปจากการวิจัยพบวาวัดอินทารามวรวิหารเปนอัตลักษณส่ิงแวดลอมทาง
วัฒนธรรมของชุมชนโดยมีความสอดคลองกับหลักการตางๆดังนี้ 
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 2.1 หลักการอัตลักษณรวมของกลุมสังคม ท่ีเกิดจากกระบวนการสรางจิตสํานึก
รวมกันของชุมชนซ่ึงแตกตางจากกลุมชุมชนอ่ืนโดยอาศัยประวัติศาสตรตํานานสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราชเปนสัญลักษณรวมกันภายในชุมชน 
 2.2 หลักการลักษณะของเมืองและยานประวัติศาสตรท่ีมีลักษณะการต้ังถ่ินฐาน
แตกตางกันไปตามชวงอายุเวลาของเมืองโดยยานวัดอินทารามน้ันจัดอยูในประเภทเมืองท่ีมี
พัฒนาการมาจากอดตีจนถึงปจจุบันเปนยานประวัติศาสตรท่ีมีการใชงานตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน
มีพัฒนาการตามกาลเวลา แสดงถึงความรุงเรือง ตกตํ่าและฟนฟูเมืองการพัฒนาทําใหเนื้อเมืองถูก
ทําลายไป 
 2.3 การวิจัยคนพบวาวัดอินทารามวรวิหารเปนอัตลักษณส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรม
ของชุมชนน้ันหมายถึง ยานวัดอินทารามวรวิหารท่ีประกอบไปดวยลักษณะทางสถาปตยกรรม 
โบราณสถาน ชุมชน รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตรท่ีเหมือนกันตามทฤษฎีความ
เปนยานของเควิน ลินซ ซ่ึงเปนอัตลักษณส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 กลาวโดยสรุป วัดอินทารามวรวิหารมีลักษณะเฉพาะตัวของบริเวณท่ีบอกเลาเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตรอันเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการของสังคมและชุมชนท่ีสอดคลองกับบริเวณพื้นท่ีชุมชน
ท้ังดานรูปธรรม นามธรรม 

2.การส่ือสารอัตลักษณของชุมชนบานวัวลายจังหวัดเชียงใหมผานกิจกรรมถนนคนเดิน 
 นุชจรินทร ทับทิม(2553) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การส่ือสารอัตลักษณของชุมชนบานวัวลาย
จังหวัดเชียงใหมผานกิจกรรมถนนคนเดินผลศึกษาคนพบวาจากแนวคิดกี่ยวกับอัตลักษณ ท่ีวาอัต
ลักษณสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คืออัตลักษณระดับปจเจก (Individual Identity) และอัตลักษณ
รวม (Collective Identity) ซ่ึงกลุมของชาวบาน จะตองมีลักษณะรวมอยางเดียวกันอยางนอยท่ีสุด
หนึ่งอยาง ซ่ึงลักษณะรวมนี้จะเปนอะไรก็ได เชน อาชีพ ภาษา ศาสนา ฯลฯ เม่ือพิจารณาลักษณะ
เฉพาะท่ีเรียกวา “อัตลักษณ”ของชุมชนบานวัวลาย จากประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชน สภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนวัฒนธรรมความเช่ือและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนใน
ชุมชนแลว อาจสรุปไดวาส่ิงท่ีถือเปน“อัตลักษณ” ของชุมชนบานวัวลาย แบงไดเปน 3 ลักษณะคือ 
 1.อัตลักษณท่ีเปนความรูสึกสํานึกรวม ซ่ึงเกี่ยวกับการรับรูถึงประวัติความเปนมาและ
เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรของชุมชน โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาความเปนมาทางชาติพันธุ
การสรางและการผลิตซํ้าอัตลักษณของชุมชนบานวัวลาย ในบริบทของสังคมท่ีมีพลวัตโดย
วิเคราะหรวมกันระหวางขอมูลท่ีศึกษาไดจากเอกสารและการสัมภาษณ ซ่ึงขอมูลทางประวัติศาสตร
ความเปนมาของหมูบานวัวลายที่ไดมีการเผยแพรทางเอกสาร และเปนท่ีรับรูของคนสวนมากนั้น
เปนไปตามตํานานท่ีปรากฏในพงศาวดารโยนกและตํานานราชวงศปกรณเชียงใหม กลาวคือ การที่
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ชาวบานวัวลายซ่ึงเปนเหลาชางฝมือ เคร่ืองเงิน ถูกกวาดตอนจากพมาเขามาต้ังรกรากอยูท่ีเมือง
เชียงใหมซ่ึงนั่นเปนประวัติของชุมชนชางเงิน คือ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ และชุมชนหม่ืนสารบานวัว
ลายเทานั้น แตในการนิยามของชาวบานในชุมชนนันทาราม ซ่ึงเปนชุมชนแหลงผลิตเคร่ืองเขินนั้น 
เช่ือวาพวกตนไมไดถูกกวาดตอนจากการเปนเชลยศึกมาอยูในเชียงใหมแตอยางใด หากแตเปนเหลา
ญาติกา ไพรฟาขาราชบริพาร ประชาชนพลเมืองของเจาฟาเมืองเชียงตุง ท่ีพระเจากาวิละไดชักชวน
ใหมารวมเปนไทยดวยกัน เพราะตางเปนเผาไทยดวยกันมาแตอดีต ซึ่งการนิยามอัตลักษณดังนี้ทําให
ชาวบานในชุมชนบานวัวลายเกิดความภาคภูมิใจในความเปนชุมชนชางฝมือ และมองเห็นคุณคา
ของตน จึงกอเกิดเปนความรูสึกและสํานึกรวมกันภายในชุมชนข้ึน เปนการนิยามอัตลักษณใน
ทางบวก (positive identification) คือการใหความหมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร ทางชาติพันธุ และ
สังคมวัฒนธรรมของตนเองหรือคนภายในสังคม 
 2.อัตลักษณท่ีเปนวิถีปฏิบัติเชิงประจักษ จากขอบเขตการศึกษาในคร้ังนี้ ท่ีมุงศึกษา
เฉพาะกระบวนการส่ือสาร ณ จุดท่ีจดักจิกรรมถนนคนเดินบานวัวลาย ไดเนนศึกษาถึงอัตลักษณ
ทางดานนี้เปนหลัก เพราะถือเปนลักษณะเฉพาะของชุมชนบานววัลายในลักษณะท่ีมีความเปน
รูปธรรม สังเกตไดโดยผานกิจกรรมถนนคนเดิน ซ่ึงอัตลักษณท่ีเปนวถีิเชิงประจักษประกอบไป
ดวย 
 2.1 ลักษณะทางภาษา จากการสัมภาษณชาวบานในชุมชนบานวัวลายแลว พบวาภาษา
ท่ีใชในชีวิตประจําวันทุกวันนี้คือภาษาลานนา หรือ “คําเมือง” ซ่ึงเปนภาษาท่ีใชกันท่ัวไปของชาว
ไทยภาคเหนือ หรือ ชาวลานนา แตชาวบานวัวลายดั้งเดิมเปนชาวไทใหญ (ไต) พูดภาษาไทใหญ 
หรือ ภาษาไต ตอมาเม่ือมีการคาขายปฏิสัมพันธกับกลุมคนเมือง และเจานายทางเหนือมากข้ึน จึงได
กลืนกลายมาใชภาษาลานนา (คําเมือง) หมดท้ังส้ิน ไมมีการใชภาษาไตอีกตอไป (จิราวรรณ กาวิละ 
: ใหขอมูล, 6 มกราคม 2553 ) สวนในชุมชนนันทารามก็มีการใชภาษาเขินเม่ือ 100 กวาปกอน แต
ในปจจุบัน 
 2.2 ลักษณะการแตงกาย จากการสัมภาษณชาวบานในชุมชนบานวัวลายหลายทานให
ขอมูลตรงกันวา การแตงกายของชาวบานวัวลาย ก็จะเหมือนกับการแตงกายแบบพื้นเมือง ของชาว
ลานนาท่ัวไป คือผูชายจะนุงกางเกงขายาวลักษณะแบบกางเกงขายาวแบบ 3 สวน เรียกวา “เต่ียว
สะดอ”สวนเส้ือก็นิยมสวมเส้ือผาฝายคอกลม แขนส้ัน แบบผาอก สําหรับผูหญิงจะนุงผาซ่ิน(ผาถุง) 
ยาวกรอมเทา ใชเข็มขัดรัดเอว สวนเส้ือจะเปนเส้ือผาฝายหรือผาไหม ใชเคร่ืองประดับท่ีทําดวยเงิน 
เชนเข็มขัด สรอยคอ กําไล ตางหู ซ่ึงเปนเอกลักษณของชาวบานวัวลาย สําหรับชุมชนนันทารามนั้น
ในอดีตก็มีการแตงกายดวยชุดไทเขิน ซ่ึงในปจจุบันอัตลักษณดานนี้จะเห็นไดเฉพาะในชวงท่ีมีการ 
จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษวัฒนธรรม มีงานบุญ หรือชวงเทศกาลสําคัญตางๆ เชนวันสงกรานต เปนตน 
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 2.3 อาหารพื้นเมือง อาหารพื้นเมืองบางชนิดท่ีเปนอาหารพ้ืนบานดั้งเดิมของบานวัว
ลาย มีข้ันตอนกรรมวิธีในการปรุงและประกอบอาหารคอนขางยุงยาก ปจจุบันจึงมีการทําอาหาร
ประเภทนี้ไมมากนัก โดยอาหารพื้นบานดั้งเดิมซ่ึงถือเปนเอกลักษณของชุมชนวัวลาย ตามท่ี
ชาวบาน ไดใหขอมูลในสัมภาษณไดแก ยําหนัง และนํ้าหนัง ซ่ึงเปนอาหารของชาวเขินท่ีชาวบาน
วัวลายนิยมรับประทานเปนเคร่ืองเคียงรวมกับอาหารพ้ืนเมืองชนิดอ่ืนๆ 
 2.4 ลักษณะท่ีอยูอาศัยและสถาปตยกรรม ปจจุบันอาคารท่ีอยูสองขางของถนนวัวลาย
เปนอาคารเพ่ือการคาขาย สําหรับท่ีอยูอาศัยที่เปนแบบดั้งเดิมของชุมชนบานวัวลายจากขอมูลท่ีได
จากการสัมภาษณ คือ ลักษณะบานจะเปนบานไมยกสูง มีใตถุนโลง นิยมมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองดิน
เผาหรือบางคร้ังก็มุงดวยแผนไมสักซ่ึงทําเปนแผนเล็ก ๆ พื้นท่ีใตถุนใชเปนท่ีเก็บของเคร่ืองมือทํา
เกษตร และเปนท่ีทํางานหรือพักผอนยามวาง และจะมี “เตาเสา” หรือโรงงานทําเคร่ืองเงินขนาด 
เล็กแทบทุกบาน ซ่ึงลักษณะบานเรือนแบบดั้งเดิมแทๆของชาววัวลาย ในปจจุบันนี้ไมมีเหลือแลว
สวนในชุมชนนันทารามยังมีบานเขินโบราณเหลืออยูเพียงหลังเดียว นอกจากน้ียังมีส่ิงปลูกสราง
และสถาปตยกรรมอื่นๆท่ีแสดงถึงอัตลักษณของชุมชนบานวัวลายและยังมีอยูในปจจุบันคือ วิหาร
วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ ศาลาโลหะ 3 ครูบา และซุมประตูโลหะทางเขาวัดศรี
สุพรรณ นอกจากนั้นยังมีรูปปูนปนวัวลาย ท่ีอยูใตปายทางเขาวัดหม่ืนสาร มีขอความบนแผนภาพ
โลหะวา “บานวัวลายแหลงหัตถกรรมเคร่ืองเงิน” อีกดวย 
 2.5 ภูมิปญญาพื้นบาน สําหรับภูมิปญญาของชาวบานวัวลายท่ีโดดเดนท่ีสุดนั้นคือ 
งานหัตถกรรมเคร่ืองเงิน รองลงมาคือเคร่ืองเขิน ซ่ึงนับเปนภูมิปญญาท่ีมีการสั่งสมสืบทอดกันมา
หลายช่ัวอายุคน เปนองคความรูความสามารถท่ีชาวบานวัวลายสืบทอดและยึดถือปฏิบัติมาจนถึง
ปจจุบันและนอกจากนั้นยังมีภูมิปญญาท่ีนาสนใจอีกอยางนั่นคือ ภูมิปญญาของชาวบานวัวลายใน
การรักษาโรคดวยสมุนไพร 
 2.6 การละเลน ดนตรี ศิลปะการแสดงพื้นบาน จากการสัมภาษณชาวชุมชนบานวัวลาย
หลายทานใหขอมูลตรงกันวา ศิลปะการแสดงพ้ืนบานของชาวบานวัวลาย ไดแก การละเลนดนตรี
สะลอ ซอ ซึง เชนเดียวกับชนพื้นเมืองลานนา ศิลปะการแสดงของชาวบานวัวลาย ก็เหมือนกับชาว
ลานนาท่ัวไป เชน ฟอนเล็บ ฟอนครัวตาน หรือ ฟอนครัวทาน เปนตน แตในอดีตบานวัวลายจะมี
คณะละครซอ มีคณะฟอนรํา เปนของชุมชนเอง และบานวัวลายไดช่ือวา มีชางฟอนท่ีมี
ความสามารถในการฟอนรําไดงดงามออนชอย แมแตรัฐบาลก็ใหความช่ืนชมยกยองใน
ความสามารถของบรรดาชางฟอนบานวัวลาย 
 3.อัตลักษณท่ีเปนหลักปฏิบัติเชิงนามธรรม อัตลักษณในลักษณะนี้เกิดจากความศรัทธาใน
ส่ิงเหนือธรรมชาติ อันไดแกระบบความคิด ความเช่ือ ระบบคุณคาและประเพณีในชุมชน ซ่ึงเกิด
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จากวิถีการดํารงชีวิตมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมการผลิตและการบริโภค เกี่ยวโยงผูกพันกับ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนอยางยิ่ง ซ่ึงอัตลักษณท่ีเปนหลักปฏิบัติเชิงนามธรรมนี้ประกอบไป
ดวย 
 3.1 การนับถือศาสนา ชาวบานวัวลายแทบทุกคนนับถือศาสนาพุทธ และผูคนใน
ชุมชนมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาอยางแนนแฟน มีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับวัด ซ่ึงในหมูบานวัว
ลายมีวัดสําคัญซ่ึงต้ังอยูใจกลางหมูบาน 3 แหง ไดแก วัดศรีสุพรรณ วัดหม่ืนสาร และวัดนันทาราม 
ซึ่งแตละวัดมีอายุเกาแกและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรผูกพันกับชีวิตของชาวบานวัวลายมา
เปนเวลานานหลายรอยป 
 3.2 พิธีกรรมตามความเชื่อ และคานิยม นอกเหนือไปจากพระพุทธศาสนาแลว 
ชาวบานวัวลายยังมีความเช่ือดานตางๆเชน ความเช่ือเร่ืองการนับถือผี ความเช่ือเร่ืองโชคลางอ่ืนๆ 
ซ่ึงเหมือนชาวลานนาท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งความเช่ือในการนับถือผี นับเปนความเช่ือพื้นฐานท่ีมี 
อยูในสังคมของชาวลานนามาต้ังแตดั้งเดิม ท่ีหมูบานวัวลายก็ไมละประเพณีการนับถือผีบรรพบุรุษ
และเช่ือวามี ผีเจานาย ท่ีกลาวกันวาไดเอาผีใสกระบอกไมไผหาบมาจากเมืองปนริมแมน้ําคง(สาละ
วิน) ในประเทศพมา มีช่ือดังตอไปนี้คือ เจาราชบุตร เจาศรีวิชัย เจาขอมือเหล็ก เจาคําปวนเจาหลวง
คําแดง เจาทอนจันทน เจาศรีสองเมือง และเจาหงสองคดํา (โอภาสคณาภิบาล, 2528 :26-29) 
 3.3 ประเพณี สําหรับประเพณีของชุมชนนั้น ก็มีลักษณะเชนเดียวกับประเพณีของชาว
ลานนาท่ัวไปซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ ประเพณีประจําเดือนเปนเทศกาลกับประเพณีท่ีทําเปนคร้ังคราว 
โดยประเพณีท่ีสําคัญของหมูบานวัวลายท่ีถือปฏิบัติกันมา คือ ประเพณีสงกรานต ประเพณีเล้ียงผี
ปูยา เล้ียงผีมดประเพณียี่เปง และประเพณีลอยกระทง เปนตน 
 จากขอมูล จะเห็นวาลักษณะอัตลักษณสวนใหญของชุมชนบานวัวลายนั้นมีความคลายคลึง
กับอัตลักษณของชาวลานนาโดยท่ัวไป เนื่องจากชาวบานวัวลายไมมีความโดดเดนทางดานชาติ
พันธุเฉพาะตัวอยางชัดเจน และปจจุบันชุมชนบานวัวลายก็ถือเปนชุมชนชาวลานนาแหงหนึ่งใน
จังหวัดเชียงใหม จึงมีอัตลักษณเชนเดียวกับชาวลานนาเชียงใหมท่ัวไป แตจากท่ีชุมชนบานวัวลาย 
เคยมีประวัติการใชภาษาไทใหญ ภาษาไทเขิน มีการแตงกายแบบชาวเขิน จึงอาจเปนไปไดวา ดวย
อิทธิพลของแบบแผนวัฒนธรรมที่ใหญกวา คือวัฒนธรรมลานนา ทําใหลักษณะอัตลักษณทางชาติ
พันธุดั้งเดิมปรับเปล่ียนไปตามบริบทแวดลอม ตามแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการส่ือสาร พบวา
การรับวัฒนธรรมหรือเรียนรูวัฒนธรรมอ่ืน เกิดข้ึนโดยการไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมหลัก การ
เปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนเฉพาะสวนท่ีเขากันไดกับวัฒนธรรมเดิมเพื่อใหเขากับสังคมกระแสหลัก จึง
ทําใหอัตลักษณของกลุมชาติพันธุเร่ิมสูญหายไปตามกาลเวลาและปรับเปล่ียนไป นั่นคือ อัตลักษณ
รวมของกลุมจะตองปรับเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอม และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังท่ี สจ็วท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 
 

 

ฮอลล (Stuart Hall) ไดนิยามความหมายอัตลักษณวามีลักษณะเปนกระบวนการ ไมคงท่ีตายตัว เปน
การล่ืนไหลไปตามสถานการณ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบริบทแวดลอม อัตลักษณจึงเปนผลผลิตทางสังคม 
สรุป 
 จากการศึกษาทฤษฎีแนวความคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย อัตลักษณของยาน 
นานา-อโศก นั้นไดมีกรอบแนวความคิดตางๆที่นํามาใชในการคนหาอัตลักษณของยานนานา-อโศก
ดังนี้ 
 1. แนวความคิดดานอัตลักษณ โดยใช อัตลักษณรวม (Collective Identity) ใน
กระบวนการสรางจิตสํานึกรวมกันของกลุมสังคมโดยจะทําใหเห็นความแตกตางในแตละกลุม
สังคมท่ีอาศัยสัญลักษณตางๆของกลุมสังคมเพ่ือสรางระบบวัฒนธรรม โดยใชมุมมองของ อัต
ลักษณทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) โดยการใชตัวแทนท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมโดยผาน
มุมมองสะทอนออกมาจากภายในพ้ืนท่ีและมุมมองจากภายนอกพื้นท่ีมองกลับเขาไป เปนแนวคิด
ในการคนหาคําตอบวาอะไรคืออัตลักษณของยานนานา-อโศก 
 2. แนวคิดและการตีความหมายในเร่ือง“ลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณของยาน” โดย
พิจารณาส่ิงบงช้ีความแตกตางจากพ้ืนท่ีบริเวณอื่นอยางมีเอกลักษณ วามีความชัดเจน (Legibility) 
และลักษณะท่ีพิเศษ (Distinctiveness) ในองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆอยางเชน 
  2.1 ลักษณะท่ีพิเศษในดานประโยชนใชสอย (Functional Distinctiveness) 
   2.1.1 ในดานบทบาทเฉพาะของยาน 
   2.1.2 ในดานเศรษฐกิจ และความชํานาญพิเศษ 
   2.1.3 ในดานการเปนยานคาปลีก   
  2.2 ลักษณะท่ีพิเศษในดานกายภาพ (Physical Distinctiveness) 
   2.2.1 การมีสัญลักษณของเมือง 
   2.2.2 การมีบทบาททางประวัติศาสตร 
   2.2.3 สภาพแวดลอมท่ีถูกสรางข้ึน 
  2.3 ลักษณะท่ีพิเศษท่ีจับตองไมได (Intangible Distinctiveness) 
   2.3.1 เหตุการณทีสําคัญตองบันทึกจดจํา 
   2.3.2 ลักษณะทีสรางความภาคภูมิใจและเอกลักษณเฉพาะ 
   2.3.3 ความเกี่ยวของกับเศรษฐกิจสรางสรรคและวัฒนธรรม 
 3. แนวคิดแบบพหุสังคม (Plural Society) ท่ีมองในเร่ืองความหลากหลายทั้งกลุมคน 
และวัฒนธรรม ในพื้นท่ี 
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 จากการศึกษาทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของขางตน ผูทําวิจัย จะนําขอมูล
ไปศึกษาในการเก็บขอมูลท่ีมีความเก่ียวของในภาคสนาม และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําไป
ทําการศึกษาและวิเคราะหผลในข้ันตอนตอไป 
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บทท่ี 3 
การออกแบบการวิจัย  

 
การออกแบบการวิจัยเปนการกําหนดกรอบในการวิจัย คือ กรอบทฤษฎีและแนวคิดท่ี

นํามาใชในงานวิจัย การกําหนดกระบวนการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัย การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ
สรุปผลการวิจัย 
 1.กรอบทฤษฎีและแนวคิดท่ีนํามาใชในงานวิจัย 
 จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีสําคัญในบทที่ 2 ไดนําทฤษฎีและแนวคิดหลักจาก
การศึกษามาใชในงานวิจัยดังนี้ 
 1.1 แนวความคิดและความหมายทางดานอัตลักษณรวมและ อัตลักษณทางวัฒนธรรม 
ดวยการคนหาส่ิงบงช้ีท่ีเปนท่ีเปนตัวแทนทางดานรูปธรรมและนามธรรม 
 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและท่ีอยูอาศัยและการตีความหมายในเร่ือง 
“ลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณะของยาน” 
 1.3 แนวคิดแบบพหุสังคม (Plural Society) ท่ีมองในเร่ืองความหลากหลายท้ังกลุมคน 
และวัฒนธรรม ในพื้นท่ี 
 จากกรอบแนวความคิดหลักผูวิจัยไดสรุปเปนข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ไดดังน้ี 
 

2. การออกแบบกระบวนการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดออกแบบข้ันตอนการดําเนินงานโดยนํามาปรับใชกับบริบทของ
พื้นที่วิจัยซ่ึงมีการดําเนินงานตามข้ันตอนดังนี้ 
 2.1 กําหนดหัวขอเร่ือง ช่ือเร่ืองและปญหาของการวิจัย 
 การกําหนดหัวขอเร่ืองในงานวิจัยเปนการกําหนดหัวขอท่ีมีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอสังคมในยุคปจจุบันที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเร่ืองท่ีจะทําการวิจัย 
 2.2 การกําหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดหลักการท่ีจะนํามาใชในการวิจัย 
 การศึกษาทฤษฎีแนวคิดและหลักการตางๆที่เกี่ยวของกับงานวิจัยโดยเก็บรวบรวม
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลท่ีไปคนควานํามาสรุปเปนแนวความคิดหลักท่ีจะนําไปใชกับงานวิจัยใน
ข้ันตอนตอไป 
 2.3 การออกแบบงานวิจัย 
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 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจจากคุณลักษณะสําคัญในดานตางๆโดยแบงกลุม
หัวขอสาระสําคัญดานอัตลักษณะทางวัฒนธรรมซ่ึงสามารถแบงเปนประเภทตางๆดังนี้ 
 2.3.1 ประเภทท่ีเปนรูปธรรม 
 2.3.2 ประเภทท่ีเปนนามธรรม 
จากกการสํารวจคุณลักษณะสําคัญในดานตางๆนํามาจัดทําแบบสอบถามโดยการสุมตัวอยางจาก
กลุมประชากรในยานนานา-อโศก  
 2.4 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ ประเมิณ แบบสอบถามท่ีไดจากการสุม
ตัวอยางกลุมตัวอยางของประชากรในยานนานา-อโศก และการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหผลทางสถิติเชิงพรรณาและนํา
ผลท่ีไดจัดทํามาใชประกอบการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
 2.5 การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 การอภิปรายผลการวิจัย ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงาน ผลของการสํารวจภาคสนาม
แบบสอบถามและการสัมภาษณโดยใชขอมูลท่ีไดจากการวิจัยนํามาสรุปเปนขอเสนอแนะส่ิงท่ี
คนพบในการวิจัย 
 2.6 การสรุป 
สรุปสาระของงานวิจยั ขอบกพรองและขอเสนอแนะสําหรับงานวจิัยข้ันตอไป 
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 แผนภูมิท่ี1: แสดงข้ันตอนการทําวิจัยในพืน้ท่ีศึกษา 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจาก พิชิต ฤทธิจรูญ (2544: 27 ) 

3.การเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษา 
 พื้นท่ี ยานนานา-อโศก ท่ีเปนท่ีตั้งของงานวิจัยนี้เปนพื้นท่ีท่ีอยูในบริเวณถนนสุขุมวิท 
ฝงเหนือตั้งแตซอยสุขุมวิท3 ถึงซอยสุขุมวิท 19 และฝงใตตั้งแตซอยสุขุมวิท 4 ถึงซอยสุขุมวิท 14 
ในอดีตพื้นท่ีนี้เปนเพียงพื้นท่ีทางการเกษตร ทุงนาและพื้นท่ีรกราง ชานเมือง (สํานักผังเมือง 
กรุงเทพฯ, 2554: 3-21) ความเปล่ียนแปลงทางดานการขยายตัวเมือง นโยบายภาครัฐ การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและเสนทางคมนาคมตางๆตลอดระยะเวลาท่ีผานมา การ
เคล่ือนยายเขามาต้ังถ่ินฐานของแรงงานชาวตางชาติและการยายถ่ินฐานเขามายังพื้นท่ีวิจัยของ
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ตระกูลคหบดีเช้ือสายอินเดียซ่ึงเปนตนตระกลูนานา ในชวงปพ.ศ. 2453 และ ความเปล่ียนแปลง
และสถานะการณทางสังคมดานอ่ืนๆท่ีสงผลตอพื้นท่ียานนานา-อโศก  ยังรวมถึงการเกิด
สถานะการณหรือภาวะสงครามในประเทศเวียดนามซ่ึงนํามาสูการตั้งฐานบัญชาการสงกําลังบํารุง
ในการรบของประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2507-2516 นํามาสูการเกิด
สถานบริการแหลงบันเทิงทองเท่ียวรองรับวัฒนธรรมการพักผอนทองเท่ียวของเหลาทหาร
สหรัฐอเมริกา(ยุวรี โชคสงวนทรัพย 2554:77-79) ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนนั้นลวนไดนํามาซ่ึง
ความเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดการเคล่ือนไหลเขามาของวัฒนธรรมจากท่ีอ่ืนๆและจากกลุมคนท่ี
หลากหลายเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีเขามาในพ้ืนท่ียานนานา-อโศก ทําใหพื้นท่ีเกิดส่ิงท่ีมี
ความเฉพาะตัวมีความแตกตางจากส่ิงอ่ืนใดหรือเรียกไดวามีอัตลักษณของตนเองความจําเปนในการ
คนหาอัตลักษณนั้น ถือไดวาเปนส่ิงจําเปนข้ันพื้นฐานในการนําไปสูการวางแผนพัฒนาเมืองหรือ
ชุมชนตางๆเนื่องจากการที่เราไดรูจักและเขาใจตัวตนของพื้นท่ีนั้นทําใหเรามีความเขาใจถึงรากเงา
ในอดีตท่ีสงผลตอเนื่องมายังปจจุบันและนําไปใชในการวางแผนพัฒนาเมืองหรือชุมชนในอนาคต
ไดอยางถูกตองสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในอนาคต 

4. การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 
ประชากรกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยางในการวิจัย อัตลักษณของยาน นานา-อโศก ผูวิจัยไดอาศัย
แนวความคิดเร่ืองอัตลักษณจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดานอัตลักษณในบทท่ี2 ดวยการใช
วิธีการประเมิณความเปนอัตลักษณจากประชากรในงานวิจัยท่ีแยกออกเปน3 กลุมหลักดังนี้ 
กลุมท่ี1 คือกลุมตัวแทนท่ีทัศนคติหรือมุมมองจากภายในท่ีมองความเปนอัตลักษณของพื้นท่ีวิจัย 
ประกอบไปดวย 
 -ประชากรทะเบียนราษฎร 
 -ประชากรแฝง 
กลุมท่ี2 คือกลุมตัวแทนท่ีทัศนคติหรือมุมมองจากภายนอกที่มองความเปนอัตลักษณของพ้ืนท่ีวิจัย 
ประกอบไปดวย 
 -ประชากรจร 
 -นักทองเท่ียว 
กลุมท่ี3 คือกลุมผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเช่ียวชาญ ประกอบไปดวย 
 -ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเช่ียวชาญ ท่ีทํางาน,อยูอาศัยและหรือมีความเกี่ยวของโดยตรงกับ
 พื้นที่วิจัย 
 -ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเช่ียวชาญ  ท่ีไมมีความเกี่ยวของกับพื้นท่ีวิจัย 
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กลุมที่ ประเภทของประชากรในพ้ืนที่วิจัย 

1 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร 

ประชากรแฝง 

2 
ประชากรจร 
นักทองเที่ยว 

3 ผูเช่ียวชาญ 

 ตารางท่ี1: แสดงการแบงกลุมหลักของประชากรในงานวิจัย 
จากการแบงกลุมประชากรในงานวิจัย(Population) ขางตนผูวิจัยไดทําการศึกษาจํานวนประชากรใน
งานวิจัยไดดังน้ี 

4.1 กลุมท่ี 1  
4.1.1ประชากรตามทะเบียนราษฎร 

 จากการศึกษาขอมูลพบวาประชากรจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของเขตท้ัง
สอง(เขตวัฒนาและเขตคลองเตย)รวมกันประมาณ 200,000 คน(สํานักผังเมือง กรุงเทพฯ,2551: 4) 
คิดเปนอัตราสวนความหนาแนน=7,843คน/ตารางกม.ซ่ึงเม่ือเท่ียบกับอัตราความหนาแนนของ
ประชากรตอตารางเมตรในเขตกรุงเทพฯ (3,700คน) เขตท้ังสองจะมีความหนาแนนมากเปนสองเทา
ของอัตราเฉล่ียในกรุงเทพฯเม่ือนําอัตราสวนจํานวนประชากรมาเท่ียบกับขนาดของพื้นท่ีวิจัยแลว
พบวาจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรในพื้นท่ีวิจัยมีจํานวนเทากับอัตราสวนความหนาแนน
ของประชากรตามทะเบียนราษฎรของพ้ืนท่ีเขตวัฒนาและเขตคลองเตย คูณดวยขนาดพื้นท่ีวิจัย
(ตารางกิโลเมตร) =7,843X0.44 =3,450 คน 
 สรุปจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรของพ้ืนท่ีวิจัย มีจํานวนเทากับ 3,450 คน 

4.1.2 ประชากรแฝง 
 จากการศึกษาประชากรแฝงในพ้ืนท่ีสามารถแบงประเภทของกลุมประชากรแฝงได
ดังนี้กลุมอาชีพบริการและลูกจางท่ีทํางานตามหางรานและพักอาศัยในพื้นท่ีประชากรกลุมนี้เปน
ประชากรท่ีประกอบอาชีพรับจางทํางานอยูตามรานคาท่ีเปนอาคารพาณิชยสวนใหญจะเปนธุรกิจคา
ปลีกและรานอาหารและเปนบานพักอาศัยดวย ซ่ึงเจาของกิจการจะอนุญาตใหลูกจางพักอาศัยรวม
ดวยเพื่อความสะดวกในการปฎิบัติงาน 
 1.กลุมพนักงานและลูกจางตามบริษัทหางรานแยกตามประเภทของสถานประกอบการ 
 -ประเภทโรงแรม จากการศึกขอมูลทางดานเศรษฐกิจและพาณิชยกรรมพบวาในพื้นท่ี
วิจัยมีจํานวนโรงแรมท้ังส้ิน27แหง จํานวนพนักงานตอโรงแรมมีอัตราเฉล่ีย181คนตอแหง (กิ่งพร
ทองใบ, เสนห จุยโต และ ราณี อิสิชัยกุล, 2542: 20)  
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เ ม่ือนํ าจํ านวนดังกลาวมาใชอ าง อิงจะได  จํ านวนประชากรจรที่ เปนพนักงานโรงแรม
ท้ังส้ิน=181x27=4,481 คน 
 -ประเภทสถานประกอบการอ่ืนๆขนาดสัดสวนของพื้นท่ีในเขตที่พื้นที่วิจัยต้ังอยู 
เขตวัฒนาพ้ืนท่ี    = 12.565 ตร.กม.หรือเทากับ7,853.1ไร 
เขตคลองเตยพ้ืนท่ี=13.00 ตร.กม.หรือเทากับ8, 125ไร 
พื้นที่วิจัย= 275ไร หรือคิดเปนสัดสวน=1.72%ของพ้ืนท่ีเขตวัฒนาและเขตคลองเตยรวมกัน 
จํานวนสถานประกอบกิจการในเขตท่ีพื้นที่วิจัยต้ังอยู 
 เขตคลองเตย =9,970แหง 
 เขตวัฒนา     =3,092แหง 
 รวม             =13,062แหง 
จํานวนคาเฉล่ียของจํานวนพนักงานเทากับ/20-49คน คิดเปนคาเฉล่ียเทากับ30คนตอหนึ่งสถาน
ประกอบการซ่ึงจากขอมูลทางสถิติแลวจะมีจํานวนพนักงานท้ังส้ินเทากับ30X13,062=391,860 คน 
จํานวนพนักงานลูกจางตามสถานประกอบการในเขตคลองเตยและเขตวัฒนามีจํานวนเทากับ 
391,860คน 
เม่ือนําจํานวนดังกลาวมาเขาอัตราสวนของพื้นท่ีวิจัยจะไดจํานวน 391,860X1.72%=6,740คน 
จํานวนประชากรแฝงในพื้นท่ีวิจัยท่ีเปนพนักงานและลูกจางตามสถานประกอบการอ่ืนๆมี
จํานวน=6,740 คน 
 2.กลุมผูคาหาบเรแผงลอย 
จากการศึกษาจํานวนผูคาตามจุดผอนผันท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการในพื้นท่ีระดับเขตมี
จํานวนดังนี้ 
 1.คลองเตยมีจํานวนจุดผอนผัน28 จุด จํานวนผูคา 718ราย 
 2.เขตวัฒนามีจํานวนจุดผอนปรน40จุด จํานวนผูคา 859ราย 
จากการศึกษาจํานวนผูคาตามจุดผอนผันท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการในพ้ืนท่ีวิจัยมีจํานวน
ดังนี้ 
สรุปจํานวนผูคาในพื้นท่ีวิจัยฝงซอยเลขคูของเขตวัฒนามีจํานวนท้ังส้ิน58ราย 
สรุปจํานวนผูคาในพื้นท่ีวิจัยฝงซอยเลขค่ีของเขตคลองเตยมีจํานวนท้ังส้ิน57ราย 
จํานวนผูคาหาบเรแผงลอยท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการในพื้นท่ีวิจัยมีจํานวนรวม=115ราย 
จํานวนผูคาท่ีจดทะเบียนมีอัตราของจํานวนลูกจางเฉล่ียในแตละแผงคาเทากับ3คนจากการสังเกตุ
การณ (รวมผูจดทะเบียน) ดังนั้น 
จํานวนประชากรแฝงในพื้นท่ีวิจัยท่ีเปนกลุมผูคาหาบเรแผงลอยในพื้นท่ีวิจัยมีจํานวนท้ังส้ิน=345คน 
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 3.กลุมอาชีพบริการในพื้นท่ี 
ประชากรกลุมนี้จะเปนประชากรท่ีประกอบอาชีพดานการบริการ  รับจางอยูในพื้นท่ีเชน
จักรยานยนตรับจาง ซ่ึงคอนขางมีบทบาทในพื้นท่ีเนื่องจากระบบถนนซอยบริเวณสุขุมวิทเปน
ระบบซอยแยกยอยเขาไปจากถนนสุขุมวิทสายหลักการเดินทางเขาออกจากซอยจึงมีความจําเปนใน
การใชบริการจักรยานยนตรับจาง ประกอบกับสภาพความหนาแนนของการจราจรในพื้นท่ีทําให
การใชจักรยานยนตรับจางไดรับความนิยมในพื้นท่ี ซ่ึงสวนใหญจะจอดรอรับลุกคาบริเวณปากซอย
ทุกซอยท่ีเชื่อมตอกับถนนสายหลักสุขุมวิท และบริเวณทางลงจากสถานีรถไฟฟา BTS และ MRT 
จํานวนประชากรแฝงในพื้นท่ีวิจัยท่ีเปนกลุมอาชีพบริการในพื้นท่ีวิจัยมีจํานวนท้ังส้ิน=116  คน 
 สรุปจํานวนประชากรแผงในพื้นท่ีวิจัยมีจํานวนท้ังส้ิน=14,402 คน 
สรุปจํานวนประชากรกลุมท่ี1ในพื้นท่ีวิจัยมีจํานวนท้ังส้ิน= 17,852 คน 
 4.2กลุมท่ี2 
 4.2.1 ประชากรจร 
จากการศึกษาประชากรจรในพื้นท่ีสามารถแบงประเภทของกลุมประชากรจรไดดังนี้ 
 1.กลุมผูท่ีเขามาติดตอซ้ือขายสินคาและใชบริการตามรานคาตางๆในพ้ืนท่ีวิจัย 
ไดแกกลุมลูกคาและบุคคลท่ีเขามาติดตอทางธุรกิจหรือเขามาซ้ือสินคาและบริการจากหางรานใน
พื้นที่วิจัย 
 2.กลุมผูท่ีใชระบบขนสงมวลชนหลักท่ีผานเขามาในพ้ืนท่ีวิจัย 
ไดแกปริมาณผูโดยสารของสถานีรถไฟฟาBTS นานา และอโศก  
ซ่ึงสามารถคํานวนหาปริมาณของประชากรกลุมตางๆดังกลาวไดดังนี้ 
 กลุมผูท่ีเขามาติดตอซ้ือขายสินคาและใชบริการตามรานคาตางๆ 
ผูวิจัยไดใชวิธีการสอบถามจากรานคาและผูใหบริการกลุมตางๆในพ้ืนท่ีสรุปผลไดดังนี้ 
จํานวนประชากรจรในพื้นท่ีวิจัยท่ีเขามาใชบริการตามสถานประกอบการตางๆในพื้นท่ีวิจัยคิดเปน
อัตราสวนของจํานวนผูใหบริการ1คนตอผูใชบริการเฉล่ีย 2 คน มีจํานวน=6,740 x 2 = 20,220 คน 
กลุมผูท่ีใชระบบขนสงมวลชนหลักท่ีผานเขามาในพ้ืนท่ีวิจัย 
จากสถิติของปริมาณผูใชบริการสถานีรถไฟฟา BTS สถานีอโศก จํานวนผูโดยสารสูงสุด = 21,000 
คน (กองนโยบายและแผน สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ, 2553: 24)  
สรุปจํานวนประชากรจรในพื้นท่ีวิจัยมีจํานวนท้ังส้ิน=41,220 คนตอวัน 

4.2.2 ประชากรที่เปนนักทองเท่ียว 
 การศึกษาปริมาณนักทองเท่ียวของพ้ืนท่ีศึกษา 
การวิเคราะหดานพื้นท่ีดินเขตวัฒนาพ้ืนท่ี= 12.565 ตร.กม.หรือเทากับ7,853.1ไร 
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เขตคลองเตยพ้ืนท่ี=13.00ตร.กม.หรือเทากับ8, 125ไร 
พื้นที่วิจัย= 275ไร หรือคิดเปนสัดสวน=1.72%ของพ้ืนท่ีเขตวัฒนาและเขตคลองเตยรวมกัน 

 การวิเคราะหดานจํานวนโรงแรมที่พัก 
จํานวนท่ีโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ=367แหง 
เขตวัฒนา มีจํานวน 41 แหง เขตคลองเตย มีจํานวน 33 แหง รวมเทากับ74แหง 
จํานวนโรงแรมในเขตท้ังสอง= 20%ของจํานวนโรงแรมในกรุงเทพฯ 
จํานวนโรงแรมในพ้ืนท่ีวิจัย=28แหงของจํานวนโรงแรมในเขตท้ังสองคิดเปนสัดสวน37.8% 
 การวิเคราะหดานปริมาณนักทองเท่ียวในเขตท่ีตั้งของพื้นท่ีวิจัย 
จากสถิติจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขามาพักในกรุงเทพฯ=8,931,502คนตอป 
การวิเคราะหปริมาณนักทองเท่ียวท่ีเขามาพักในโรงแรมของเขตท่ีตั้งของพื้นท่ีวิจัย 
ปริมาณนักทองเท่ียวท่ีเขามาพักในกรุงเทพฯตอปXจํานวนโรงแรมท่ีพักในเขตของพื้นที่วิจัย 
=8,931,502x20% =ปริมาณนักทองเท่ียวท่ีเขามาพักในเขตของพื้นที่วิจัย=1,786,300คนตอป 

 การวิเคราะหดานปริมาณนักทองเท่ียวในพื้นท่ีวิจัย 
ปริมาณนักทองเท่ียวท่ีเขามาพักในเขตของพื้นท่ีวิจัย X จํานวนโรงแรมในพ้ืนท่ีวิจัย (37.8%) = 
1,786,300 x 37.8% = 675,221 คนตอป 
สรุปประมาณการปริมาณนักทองเท่ียวท่ีเขาใชพื้นท่ีวิจัย มีปริมาณเทากับ 675,221 ตอปหรือ 1,850 
คนตอวัน 
สรุปจํานวนประชากรกลุมท่ี 2 ในพื้นท่ีวิจัยมีจํานวนท้ังส้ิน= 43,070 คน 
 4.3 กลุมท่ี3  
 4.3.1 ผูเช่ียวชาญ 
ประกอบดวยนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 6 ทานโดยผูวิจัยไดแยกผูเช่ียวชาญออกเปน2กลุม 
กลุมละ3ทานตามรายละเอียดขางตนดังนั้นสามารถสรุปการแบงกลุมและจํานวนของประชากรใน
งานวิจัยไดดังน้ี 

กลุมท่ี ประเภทของประชากรในพื้นท่ีวิจัย  จํานวน(คน) รวม 

1 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร  3,450 

17,852  
ประชากรแฝง 14,402 

2 
ประชากรจร  41,220  

43,070  
นักทองเท่ียว 1,850 

3 ผูเชี่ยวชาญ 6 6 

รวม 60,928  

 ตารางท่ี2: แสดงจํานวนประชากรในงานวิจัยแยกตามกลุม 
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 4.4 กลุมตัวอยางในงานวิจัย  
 4.4.1 ประชากรกลุมท่ี1และกลุมท่ี2 ในพ้ืนท่ีวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใช
ตารางของTARO YAMANEท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ95และความคลาดเคล่ือน±10%เปนจํานวน
100ตัวอยาง  

 
ตารางท่ี3: ขนาดกลุมตัวอยางของทาโรยามาเน 
ท่ีมา: มารยาท โยทองยศ และ ปราณี สวัสดิสรรพ. (2551). การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพ่ือ
งานวิจยั. เขาถึงเม่ือ20มีนาคม.  เขาถึงไดจาก http://research.bu.ac.th/knowledge/ 
kn46/Samplesize.pdf 
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 4.4.2 ประชากรกลุมท่ี3กําหนดกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมโดยเจตนา (Purposive 
Sampling) เปนจํานวน6 ตัวอยาง 
 
  
 4.5 การสุมตัวอยาง  
การสุมตัวอยางในงานวิจัย อัตลักษณของยาน นานา-อโศก ไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ข้ันตอน(Multi Stage Sampling) โดยแยกตามกลุมประชากรดังนี้ 
 4.5.1 ประชากรกลุมท่ี1และกลุมท่ี2ใชวิธีการสุมโดยการแบงพื้นท่ี (Cluster 
Sampling) ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี1ผูวิจัยไดแบงพื้นท่ีการสุมตัวอยางออกเปน5พื้นท่ี ไดแก 
 1.บริเวณทางเช่ือมตอสถานีรถไฟฟาBTS สถานีอโศก 
 2.บริเวณหนาอาคารธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะป (สขุมวิทซอย10) 
 3.บริเวณทางข้ึนสถานีรถไฟฟาBTS สถานีนานา 
 4.บริเวณปากซอยสุขุมวิท ซอย3 (ซอยนานาเหนือ) 
 5.บริเวณปากซอยสุขุมวิท ซอย4 (ซอยนานาใต) 
 

 
ภาพท่ี10: แสดงตําแหนงพ้ืนท่ีการสุมตัวอยางในงานวิจัย 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีระบบGISกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
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ข้ันตอนท่ี2 ผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเผอิญ (Accidental 
Sampling) ในพื้นท่ีวิจัย 
 4.5.2 ประชากรกลุมท่ี3ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจตนา (Purposive Sampling) 
เปนจํานวน6ตัวอยางเนื่องจากสามารถเขาพบไดสะดวกและขอสัมภาษณไดโดยตรง 

5.เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย อัตลักษณของยานนานา-อโศก แบงออกเปน2ประเภทไดแก 
 5.1 เคร่ืองมือทางสังคมศาสตร ประกอบไปดวย 
 5.1.1 แผนท่ีของยานนานา-อโศก  
 จัดทําแผนท่ีของพ้ืนท่ีวิจัยเพื่อใชในการสํารวจพ้ืนท่ีและบันทึกคุณลักษณะดานตางๆ 
เชนลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี กลุมประชากรตางๆในพ้ืนท่ี ลักษณะของกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตางๆในพ้ืนท่ี เพื่อนํามาจัดทําแบบสอบถามตอกลุมประชากร
ในงานวิจัย 
 5.1.2 แบบสอบถาม 
 จัดทําแบบสอบถามในงานวิจัยอัตลักษณของยานนานา-อโศกจัดทําเปนแบบสอบถาม
ประเภทคําถามท่ีใชวัดทัศนคติโดยมีรูปแบบดังนี้ 
 5.2 เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร ประกอบไปดวย 
 5.2.1 กลองบันทึกภาพ 
 ใชสําหรับบันทึกภาพคุณลักษณะดานตางๆ เชนลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีกลุม
ประชากรตางๆในพ้ืนท่ี ลักษณะของกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ตางๆในพ้ืนท่ี 
 5.2.2 เคร่ืองบันทึกเสียง 
 ใชสําหรับบันทึกเสียงในการเขาสัมภาษณผูเช่ียวชาญและนําขอความที่บันทึกมา
ถอดขอความท่ีผูเช่ียวชาญไดแสดงทัศนคติเพื่อนําไปทําการวิเคราะหและแปลความหมาย 
 5.2.3 เคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป 
 ใชสําหรับการคํานวณและประเมิณผลทางสถิติท่ีไดแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี4: แสดงใหความสําคัญของประเด็นหลักประเด็นรองประเด็นยอยและประเภทคําถามใน
การจัดทําแบบสอบถามประชาชน 
  

ประเด็นหลัก นํ้าหนัก จํานวนขอ ประเด็นรอง ประเด็นยอย 

ประเภทคําถาม 

นํ้าหนัก 
จํานวน
ขอ ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม 

การรับรู 10 1 
บทบาทของ

พื้นท่ี 
บทบาทท่ี
โดดเดนใน

พื้นท่ี 
_ 10 _ 10 1 

อัตลักษณทาง
รูปธรรม 

90 7 

อัตลักษณ
ทางอาหาร 

ลักษณะเดน
ของ

วัฒนธรรม
การกิน 

_ 15 _ 15 1 

อัตลักษณทาง
รูปธรรม 

อัตลักษณ
ทางการแตง

กาย 

ลักษณะเดน
ของเครื่อง
แตงกาย 

_ 15 _ 15 1 

อัตลักษณทาง
รูปธรรม 

อัตลักษณ
การสื่อสาร
ดวยตัวอักษร 

ลักษณะเดน
ของการ

สื่อสารดวย
ดวยตัวอักษร 

_ 15 _ 15 1 

อัตลักษณทาง
รูปธรรม 

อัตลักษณ
ทางประเพณี 

ลักษณะเดน
ทางประเพณี
ท่ีนึกถึง 

_ 15 _ 15 1 

อัตลักษณทาง
รูปธรรม 

อัตลักษณ
ทางกายภาพ
ของบุคคล 
ทางดานเช้ือ

ชาติ 

ลักษณะเดน
ของกายภาพ
ของบุคคล 
ทางดานเช้ือ

ชาติ 

_ 15 _ 15 1 

อัตลักษณทาง
รูปธรรม 

อัตลักษณ
ทางกิจกรรม

ทาง
นันทนาการ 

ประเภทของ
กิจกรรม

นันทนาการท่ี
โดดเดนของ

ยาน 

_ 15 _ 15 1 

อัตลักษณทาง
นามธรรม 

อัตลักษณ
ทางศาสนา
และความ

เช่ือ 

ศาสนาและ
ความเช่ือท่ี
โดดเดน _ 15 _ 15 1 
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  5.1.3 แบบสัมภาษณ 
แบบสัมภาษณนักวิชาการ และบุคคลที่มีบทบาทของยานนานา-อโศก จะเปนประเด็นคําถามท่ี
แสดงผลสรุปจากแบบสอบถามความคิดเห็นของประชากรในงานวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณของยาน
นานา-อโศกโดยมีขอคําถามเพ่ือแสดงทัศนคติของผูถูกสัมภาษณโดยมีรายช่ือผูใหสัมภาษณแบง
ออกเปน2กลุมดังนี้ 
 -กลุมท่ี1 ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเช่ียวชาญ ท่ีทํางาน, อยูอาศัยและหรือมีความ
เกี่ยวของโดยตรงกับพื้นท่ีวิจัย จํานวน3ทาน มีรายช่ือดังนี้ 
 1.อาจารย ไกรฤกษ นานา 
นักเขียนและผูเช่ียวชาญดานประวัติศาสตร ผูสืบเชื้อสายตระกูล นานา 
 2.ศาสนจารย เทอดศักดิ์ อัตรสวาท 
ศิษยาภิบาลสวนกลาง คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิทซอย 6 
 3.คุณ เทียมรัตน วรสงาศิลป 
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
 - กลุมท่ี2 ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเช่ียวชาญ ท่ีไมมีความเก่ียวของกับพื้นท่ีวิจัยจํานวน
3ทาน มีรายช่ือดังนี้ 
 1.ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท  
ตําแหนง  อดีตคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูเช่ียวชาญทางดานสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน และนักวิจัยดีเดนทางดานสถาปตยกรรม 
 2.อาจารย อุทัยฤทธ์ิ โรจนวิภาต 
ตําแหนง  อาจารยประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ผูเช่ียวชาญทางดานงานวิศวกรรมโครงสราง 
 3.คุณ ธนพล สินธุยนต 
ตําแหนง  ผูจัดการอาวุโส ฝายพัฒนาโครงการ,บริษัทโนเบิล ดิเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
ผูเช่ียวชาญทางดานงานพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

ประเด็นหลัก น้ําหนัก จํานวนขอ 

ประเภทคําถาม 

น้ําหนัก จํานวนขอ 
ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม 

อัตลักษณของยาน 
นานา-อโศก 

100 1 _ 100 _ 100 1 

ตารางท่ี5: แสดงใหความสําคัญของประเด็นหลักและประเภทคําถามในการจัดทําแบบสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญ  
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 6.  การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 กอนดําเนินงานลงภาคสนามอยางละเอียดเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชากรกลุม
ตัวอยางจําเปนตองมีการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ การทดสอบแบบสอบถามความคิดเห็น
โดยไดปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย หลังจากนั้นไดนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบโดยได
ทําการทดสอบที่ฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตวัฒนา ในวันท่ี4ตุลาคมพ.ศ.2555โดย คุณ เทียมรัตน 
วรสงาศิลปหัวหนาฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพฯ และเจาหนาท่ีในฝายไดมี
ขอสอบถามและเสนอความคิดเห็นในขอคําถาม จากนั้นผูวิจัยจึงไดนําแบบสอบถามน้ันมาทําการ
ปรับปรุงใหมีความกระชับและเขาใจงายข้ึนกอนนําไปใชสอบถามในพื้นท่ีตอไป 
 
 7.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน2สวนคือ 
 7.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชวิธีการสํารวจภาคสนามโดยใชการ
บันทึกภาพ การสํารวจทางกายภาพของยานดวยการใชแผนท่ีประกอบ การใชแบบสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชนในยานนานา-อโศก และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ 
 7.2 ขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากงานวิจัย หนังสือ 
เอกสารและ บทความท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย 
 
 8.  การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหออกเปน2สวนดังนี้ 
  8.1 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ โดยการนําผลท่ีไดจากการสํารวจพ้ืนท่ีวิจัย ดวยการ
จัดทําแผนที่ระบุสภาพทางกายภาพ กิจกรรมตางๆ สภาพแวดลอม ลักษณะเฉพาะและกลุมเช้ือชาติ
ตางๆที่อยูพื้นท่ีวิจัย การบันทึกภาพ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและกิจกรรมตางๆของกลุมคน เชน
การแตงกาย การใชตัวอักษรในการส่ือสาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร กิจกรรมสันทนาการ   
 8.1.1 การวิเคราะหผลขอมูลจากแบบสอบถามในเร่ืองอัตลักษณของยานนานา-
อโศก ดวยการนําคําตอบในเร่ืองอัตลักษณทางวัฒนธรรมท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม โดยใชวิธี
จากสถิติเชิงพรรณา ดวยการหาคาเฉล่ีย รอยละสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานดวย การวิเคราะหคาสถิติT-
TEST โดยแสดงผลแยกเปนหัวขอของอัตลักษณดานตางๆ 
 8.2 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยนําผลท่ีได จากการวิเคราะหในข้ันปฐมภูมิมาใช
เปนขอมูลในการสัมภาษณกลุมผูเช่ียวชาญทั้งสองกลุมโดยการใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  
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 8.2.1 จากน้ันผูวิจัยนําผลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ มาแปลความหมายโดย
ผูวิจัยเพื่อใหไดคําตอบของงานวิจัย อัตลักษณของยานนานา-อโศก 
 
 9.สรุป 
 การออกแบบการวิจัยในบทนี้ ไดนํากรอบแนวคิดและทฤษฎีตางๆท่ีไดศึกษาจากบทท่ี 2 
มาสรุป ในการออกแบบการวิจัยไดกําหนดกรอบและหลักการสําคัญสําหรับดําเนินการวิจัย คือ 
  9.1 กรอบทฤษฎีและแนวคิดของการวิจัย ประกอบดวยแนวความคิดดานอัตลักษณ 
โดยใช อัตลักษณรวม (Collective Identity) ในกระบวนการสรางจิตสํานึกรวมกันของกลุมสังคม
โดยจะทําใหเห็นความแตกตางในแตละกลุมสังคมท่ีอาศัยสัญลักษณตางๆของกลุมสังคมเพื่อสราง
ระบบวัฒนธรรม โดยใชมุมมองของ อัตลักษณทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) โดยการใช
ตัวแทนท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมโดยผานมุมมองสะทอนออกมาจากภายในพื้นท่ีและมุมมอง
จากภายนอกพื้นท่ีมองกลับเขาไป เปนแนวคิดในการคนหาคําตอบวาอะไรคืออัตลักษณของยาน
นานา-อโศกแนวคิดแบบพหุนิยม หรือ (Pluralism) ท่ีมองในเร่ืองความหลากหลายท้ังกลุมคน และ
วัฒนธรรม ในพ้ืนท่ี 
 9.2 การออกแบบกระบวนการวิจัยท่ีใชมี 6 ข้ันตอน คือ (1) กําหนดหัวขอเร่ือง ช่ือเร่ือง
และปญหาของการวิจัย (2) การกําหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดหลักการท่ีจะนํามาใชในการวิจัย (3) 
การออกแบบงานวิจัย (4) การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ ประเมิณ แบบสอบถามท่ีไดจาก
การสุมตัวอยางกลุมตัวอยางของประชากรในยานนานา-อโศก และการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (5)การ
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ (6) การสรุป 
  9.3 การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย เปนการสรางตามกรอบแนวความคิดในการวิจัยท่ี
นํามาใชทําการคัดเลือกประเด็นในการต้ังคําถามใหผูตอบแสดงความคิดเห็น โดยแบบสอบถามท่ีใช
สํารวจความคิดเห็นแบงออกเปน 8 หัวขอ ประกอบดวย การรับรูบทบาทของพื้นท่ี อัตลักษณของ
วัฒนธรรมการกิน ลักษณะเดนของการแตงกาย ลักษณะเดนของการส่ือสารดวยดวยตัวอักษร 
ลักษณะเดนทางประเพณี ลักษณะเดนของกายภาพของบุคคล ทางดานเช้ือชาติ ประเภทของ
กิจกรรมนันทนาการท่ีโดดเดนของยานและศาสนาและความเช่ือท่ีโดดเดน 
  9.4 การเลือกประชากรกลุมตัวอยางในการวิจัย กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยแบงออก
ได 3 กลุม ไดแก 
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กลุมท่ี ประเภทของประชากรในพ้ืนท่ีวิจัย  จํานวน(คน) รวม 

1 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร  3,450 

17,852  
ประชากรแฝง 14,402 

2 
ประชากรจร  41,220  

43,070  
นักทองเท่ียว 1,850 

3 ผูเช่ียวชาญ 6 6 

รวม 60,928  

ตารางท่ี6: แสดงการแบงกลุมและจํานวนประชากรในงานวิจัยท้ังสามกลุม 
 
โดยประชากรกลุมท่ี1และกลุมท่ี2 ในพื้นท่ีวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของTARO 
YAMANEท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ95และความคลาดเคล่ือน±10%เปนจํานวน100ตัวอยางสวน
ประชากรกลุมท่ี3ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจตนา (Purposive Sampling) เปนจํานวน6ตัวอยาง  
  9.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนอุปกรณท่ีชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ ประกอบดวย แผนท่ียานนานา-อโศก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ กลอง
บันทึกภาพ เคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปใชในการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ 
  9.6 การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย เปนการทดสอบแบบสอบถามความคิดเห็นกอน
ดําเนินงานลงสํารวจภาคสนามอยางละเอียด  เพื่อนําปญหาและขอบกพรองมาปรับปรุง
แบบสอบถาม 
 9.7 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสํารวจภาคสนามโดยใชการบันทึกภาพ การ
สํารวจทางกายภาพของยานดวยการใชแผนท่ีประกอบ การใชแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนในยานนานา-อโศก และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญและการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากงานวิจัย หนังสือ เอกสารและ บทความท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย 
  9.8 การวิเคราะหขอมูลวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามโดยใชวธีิจากสถิติเชิง
พรรณา ดวยการหาคาเฉล่ีย รอยละสวนเบีย่งเบนมาตราฐานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
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วิเคราะหผลขอมูลจากแบบสอบถามในเร่ืองอัตลักษณของยานนานา-อโศก ดวยการนําคําตอบใน
เร่ืองอัตลักษณทางวัฒนธรรมท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม โดยใชวิธีจากสถิติเชิงพรรณา ดวยการ
หาคาเฉล่ีย รอยละสวนเบ่ียงเบนมาตราฐานดวย การวเิคราะหคาสถิติT-TEST โดยแสดงผลแยกเปน
หัวขอของอัตลักษณดานตางๆ นําผลท่ีได จากการวิเคราะหในข้ันปฐมภูมิมาใชเปนขอมูลในการ
สัมภาษณกลุมผูเช่ียวชาญทั้งสองกลุมโดยการใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระและนาํคําตอบท่ีได
จากการสัมภาษณมาแปลความหมายและสรุปเปนคําตอบของงานวิจยัโดยผูวจิัย 

เม่ือไดออกแบบการวิจัยดังรายละเอียดท่ีกลาวแลว ก็จะเริ่มทําการวิจัยตามกรอบท่ี
กําหนดไวโดยจะทําการศึกษาสภาพพื้นท่ีวิจัยในบทที่ 4 และดําเนินการวิจัยในบทที่ 5 ตอไป 
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บทท่ี 4 
การศึกษาสภาพท่ัวไปและการวิเคราะหพื้นท่ียานนานา-อโศก 

 การศึกษาสภาพท่ัวไปและการวิเคราะหพื้นท่ียานนานา-อโศกเปนการศึกษาถึงลักษณะและ
องคประกอบดานตางๆของพื้นท่ีวิจัยทางดานกายภาพเปนประเด็นหลัก เชนตําแหนงท่ีตั้งขอบเขต
พื้นท่ี ประวัติความเปนมาของพื้นท่ี วิวัฒนาการเหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึนในชวงเวลาตางๆที่สงผล
ตอสภาพความเปล่ียนแปลงทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรมของพื้นท่ี และการศึกษาลักษณะทาง
เศรษฐกิจ เปนประเด็นรองโดยนําขอมูลในดานตางๆมาทําการวิเคราะหถึงผลทางตรงและทางออม
ตอความเปน อัตลักษณของ ยาน นานา-อโศก และซ่ึงบทท่ีกลาวถึงนี้จะเปนการศึกษาถึงรายละเอียด
ดังนี้ 

1. บริบทของพื้นท่ี  
พื้นท่ีวิจัย ตั้งอยูในเขตการปกครอง 2 เขต อันไดแกแขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนาและแขวง
คลองเตยเขตคลองเตยโดยมีถนนสุขุมวิทเปนเสนแบงระหวางเขตการปกครองท้ังสอง ซ่ึงเขตท้ัง
สองเปนพื้นท่ีท่ีถือวามีความหนาแนนของสถานประกอบการธุรกิจดานการบริการ การคาปลีก แก 
นักทองเท่ียวและชาวตางชาติท่ีเขามาพักอาศัยทองเท่ียวและติดตอธุรกิจเปนจํานวนมากแหงหนึ่งใน
พื้นที่กรุงเทพฯ 

1.1 ท่ีตั้งอาณาเขต 
อาณาเขตติดตอโดยรอบของเขตการปกครองท้ังสองมีดังตอไปนี้ 

ทิศเหนือจรด        เขตราชเทวี 

ทิศใตจรด         แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

ทิศตะวันออกจรด  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

ทิศตะวันตกจรด    แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน 
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  ภาพที่11:แสดงตําแหนงท่ีตั้งของพ้ืนท่ีวิจัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 
  ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
 

 
ภาพท่ี12: แผนท่ีแสดงตําแหนงท่ีตั้งของพ้ืนท่ีวิจัยในพ้ืนท่ีเขตวัฒนาและเขตคลองเตย 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 

  
 

พื้นที่วจิัย 
อัตลักษณของยานนานา-อโศก 
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 1.2 การกําหนดขนาดและอาณาเขตของพ้ืนท่ีวิจัย 
การกําหนดขนาดของพ้ืนท่ีวิจัย ผูทํางานวิจัยไดใชถนนสุขุมวิทเปนศูนยกลางและใชระยะทางรัศมี 
200เมตร จากศูนยกลางของถนนสุขุมวิทและใชระยะทาง ชวงระหวางซอย สุขุมวิท3ถึงซอยสุขุมวิท
21 ของท้ังสองฝงถนนเปนพื้นท่ีศึกษา ขนาดท่ีดินของพ้ืนท่ีวิจัย=400x1,100 เมตร=440,000ตาราง
เมตร หรือเทากับ 275ไร 

 
ภาพท่ี13: แผนท่ีแสดงตําแหนงอาณาเขตของพ้ืนท่ีวิจัย 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีระบบGISกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 

 

2.ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของพ้ืนท่ีวิจัย 

การศึกษาขอมูลในอดีตของพ้ืนท่ีวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิวัฒนาการและเหตุการณตางๆทางดานกายภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตางๆ ซ่ึงสงผลตอสภาพของพื้นท่ีวิจัยในปจจุบัน  

 2.1 การขุดคลองแสนแสบ ชวงป พ.ศ.2367-พ.ศ.2394 ในสมัยรัชกาลท่ี3ประเทศไทย
ไดมีการติดตอคาขายกับตางประเทศมากข้ึน จึงมีดําริการเช่ือมโยงเมืองหนาดานบริเวณอาวไทย 
โดยเฉพาะบางปะกงและแปดร้ิว โดยโปรดเกลาใหขุดคลองแสนแสบเช่ือมตอกับคลองบางกะป 
จนถึงบางขนากซ่ึงเช่ือมกับแมน้ําบางปะกงในจังหวัดฉะเชิงเทรา และใชเปนเสนทางคมนาคม การ

ความยาว1,100เมตร 

ความกวาง400เมตร 

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่งานวจิัย 

พื้นที่งานวิจยั 
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ชลประทาน และการเดินทัพไปรบกับญวน ในการขุดคลองแสนแสบไดมีการแบงออกเปน2ตอน 
คือ (สํานักผังเมือง กรุงเทพฯ, 2555: 8) 
 คลองแสนแสบเหนือ เร่ิมตั้งแต คลองตัน-คลองบางขนากออกแมน้ําบางปะกง ขุดโดยการ
วาจางแรงงานชาวจีน รวมกับเชลยท่ีกวาดตอนมาจากมลายูปตตานี  
 คลองแสนแสบใต เร่ิมต้ังแตระยะทางตั้งแตคลองมหานาค-คลองตัน ขุดโดยกองอาสาจาม
(แขกจาม)และเชลยท่ีกวาดตอนมาจากเขมรรวมกับชาวมลายูปตตานี  
 

   
  ภาพที่14: แผนท่ีแสดงแนวและการแบงชวงของการขุดคลองแสนแสบ 

  ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 

   
  ภาพที่15: แสดงบรรยากาศคลองแสนแสบในชวงกอนป พ.ศ.2490 

  ท่ีมา: สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, (โครงการจัดทําแผนแมบทการปรับปรุง

  และพ้ืนฟูและอนุรักษยานฯ 2555: 8) 
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 2.2 การขยายตัวเมืองจากบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทมายังพื้นท่ีดานตะวันออกชวงป
พ.ศ.2411-พ.ศ.2543ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดโปรดเกลาฯ ใหมีการตัดถนนตอเนื่องจากถนนบํารุงเมือง 
ตรงไปยังพระราชวังปทุมวัน และสรางวังกลางทุง (สนามกีฬาแหงชาติในปจัจุบัน) ใหเปนท่ีประทับ
พักผอนพระราชอิริยาบถของสมเด็จฯเจาฟามหาวชิรุณหิศ ตอมา มีเจานายอีกหลายพระองคเสด็จมา
ซ้ือท่ีปลูกตําหนักท่ีประทับในบริเวณใกลเคียง ไดแก พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงพรหมวรานุ
รักษ (บริเวณซอยเกษมสันตท้ังหมด) พระเจาบรมวงศเธอกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิศิษฎ (บริเวณ
โรงเรียนชางกลปทุมวัน) ทําใหพื้นท่ีบริเวณนี้เปนพื้นท่ีบุกเบิกของการขยายชุมชนเมืองออกมาดาน
ทิศตะวันออก (สํานักผังเมือง กรุงเทพฯ, 2555: 8) 

   
  แผนท่ี1: แผนท่ีกรุงรัตนโกสินทรในป พ.ศ.2439 

  ท่ีมา: สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, (โครงการจัดทําแผนแมบทการปรับปรุง

  และพ้ืนฟูและอนุรักษยานฯ, 2555: 16) 
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 ภาพท่ี16: แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินกรุงเทพฯ พ.ศ.2475 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจาก บัณฑิต จุฬาสัย และคณะ (2549: 23) 

 2.3 การยายถ่ินฐานเขามายังพื้นท่ีวิจัยของกลุมผูมีบทบาททางสังคมในพ้ืนท่ี  
การยายถ่ินฐานเขามายังพื้นท่ียานนานา-อโศกของตระกูลนานา   ไกรฤกษ นานา. (2555). นักเขียน
และผูเช่ียวชาญดานประวัติศาสตร, สัมภาษณเม่ือวันท่ี 6ตุลาคม. 
 ชวงป พ.ศ.2400-พ.ศ.2479 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 
4 ชาวมุสลิมสายอินเดีย นําโดย ฮัจยี อาลี อะหะหมัด นานา จากตําบลหลานเดร จังหวัดสุรัต ใกล
เมือง บอมเบย ทางตะวันตกของประเทศอินเดีย เดินทางเขามาเชาบาน ทําการคาขายอยูท่ีตึกริม
แมน้ําเจาพระยา บนท่ีดินของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ   ในชวงปพ.ศ.2400 ประกอบ
อาชีพคาผาทอดิ้นเงินดิ้นทอง ท้ังภายในประเทศและกับประเทศใกลเคียง แลวยังชวยราชการกรม
พระคลังสินคาดานแปลภาษาตางประเทศ จนไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน พระพิเชตสรร
พานิช (ตั้งแตในรัชกาลท่ี 4)"พระพิเชตสรรพานิช หรือ ฮัจยี อาลี อะหะหมัด นานาชวงป พ.ศ.2453 

   ส
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-นายอิบปราฮิม ซ่ึงเปนลูกชายคนโตของพระพิเชตสรรพานิช ไดยายมาอยูในบริเวณทุงบางกะป 
ดานทิศใตของคลองแสนแสบ (ซ่ึงเปนถนนสุขุมวิทในปจจุบัน)การยายมาในคร้ังนี้มิไดเกิดเปน
ชุมชนมุสลิมอยางสมบูรณแบบเนื่องจากไมมีการสรางศูนยรวมทางดานศาสนาหรือมัสยิดข้ึนใน
ยานเลย ทําใหขาดสถานท่ีในการยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุมคนมุสลิมในพ้ืนท่ีจึงเกิดการกระจายตัวกัน
ออกไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน สวนสาเหตุท่ีไมมีการสรางมัสยิดในพื้นท่ีเนื่องจากในยุคแรกท่ีครอบครัวของ
นายอิบปราฮิมยายถ่ินฐานเขามาในพื้นท่ีนี้ เปนการยายมาเพียงลําพังครอบครัวไมมีกลุมญาติพี่นอง
ยายตามมาในพ้ืนท่ีจึงไมมีการรวมกลุมกันเปนชุมชนมุสลิมจึงไมมีการสรางมัสยิดในพื้นท่ี  
  นายอิบปราฮิม (ปูของเล็ก นานา) เปนผูบุกเบิกจับจอง ซ้ือท่ีสุขุมวิทปลูกสรางบานตึกสีขาว 
ตอมาเปนท่ีรูจักในช่ือ “บานตึกขาว” ตั้งอยูปากซอยสุขุมวิท 1  
 นาย เล็ก นานา  พ.ศ.2468-2553(หลานของนาย อิบปราฮิม)นายเล็ก นานา  อดีตเลขาธิการ
พรรคประชาธิปตยคนท่ี 9 อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงและอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
กรุงเทพมหานครหลายสมัย นายเล็ก นานา เปนหนึ่งในผูรวมกอตั้งพรรคประชาธิปตยมาแตแรกเร่ิม 
เปนเจาของท่ีดินหลายแหงในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะยานสุขุมวิทตั้งแต ซอย1-ซอย47 จนได
ฉายาในยุคนั้นวา "ราชาท่ีดินกรุงเทพ" จากการมีท่ีดินมากในกรุงเทพมหานคร มีซอยหนึ่งในถนน
สุขุมวิทต้ังช่ือซอยตามนามสกุลของนายเล็ก นานา คือ ซอยนานา หรือ สุขุมวิทซอย 4 ในปจจุบัน
กลุมนานา ยังจับจองท่ีดินรวมแลวอีกหลายแปลง กลายเปนท่ีดินผืนใหญ หลายผืนไปตั้งแตสุขุมวิท 
1 ถึงสุขุมวิท 47 เกือบ ทุกซอย 

  
 ภาพท่ี17: แผนท่ีแสดงการยายถ่ินฐานของตระกูล นานาเขามายังพื้นท่ี 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
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 ภาพท่ี18: แผนท่ีแสดงการยายถ่ินฐานของตระกูล นานาเขามายังพื้นท่ี 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
 โดยสรุป การเกิดชุมชนริมคลองแสนแสบและในบริเวณโดยรอบพื้นท่ีวิจัยตั้งแตชวงป 
พ.ศ.2380-พ.ศ.2462 สามารถสรุปไดดังนี้ 
  -ชวงปพ.ศ.2380-พ.ศ.2394 เกิดชุมชน บานครัวซ่ึงมีเช้ือสายจากชาวแขกจามเขมร 
  และชุมชนบานดอนซ่ึงมีเช้ือสายจากแขกมลายู 
  -ชวงปพ.ศ.2413-พ.ศ.2444 เกิดชุมชน มักกะสันซ่ึงมีเช้ือสายจาก แขกมุสลิมจาก
  เกาะมากาซา ชวา 
  -ชวงปพ.ศ.2459-พ.ศ.2462 เกิดชุมชน หลังวังสระปทุมและพื้นท่ีขางเคียง ซ่ึงเปน
  ขาราชบริภานบางสวนท่ีเกิดจากการสรางวังสระปทุม 
  -ชวงปพ.ศ.2453 เกิดการยายถ่ินฐานของตนตระกูลนานามาเปนครอบครัว 
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 ภาพท่ี19: แสดงตําแหนงชุมชนริมคลองแสนแสบ ชวงปพ.ศ.2380-พ.ศ.2462 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
  

 2.4 สถานะการณ และเหตุการณท่ีสงผลกับพื้นท่ีวิจัย ประกอบไปดวยเหตุการณสําคัญ

ท่ีทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีวิจัยสรุปไดดังนี้ 

  2.4.1 การเกิดสถานบันเทิง เพื่อเปนท่ีพักผอนรองรับกองกําลังทหารสหรัฐอเมริกา

ในชวงปพ.ศ.2507-พ.ศ.2516 เปนชวงท่ีเกิดความไมสงบข้ึนกับกลุมประเทศในแถบอินโดจีน

เนื่องมาจากการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ซ่ึงแบงออกเปนสองฝาย

คือเหนือและใต โดยมีสหรัฐอเมริกา เปนผูสนับสนุนฝายใต 

 สหรัฐอเมริกายังตระหนักดีวาไทยมีบทบาทสําคัญตอนโยบายของสหรัฐอเมริกาเอง จึงได
เขามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศของไทยและไดเขามาต้ังกองกําลังในพ้ืนท่ีตางๆในไทยเชน 
อุดรธานี อุบลราชธานี อูตะเภาและตาคลี และมีการจัดต้ังหนวยงานท่ีปรึกษาทางทหารท่ีถนน สาทร 
ช่ือหนวย จัสแมก (JUSMAG) ซ่ึงมีทหารจํานวนท้ังส้ินประมาณ 49,000 คน เพื่อสงไปรบใน
เวียดนาม การเขามาต้ังกองกําลังของทหารสหรัฐในไทยสงผลตอ วัฒนธรรมของคนกรุงเทพฯใน
หลายดานสวนหนึ่งคือการเกิดสถานเริงรมณ CLUB , BAR เพื่อตอบสนองวัฒนธรรมการพักผอน 
ของทหารอเมริกันตามนโยบาย REST AND RECREATION SERVICE หรือการการใหเวลา
พักผอนของทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม จนถึงมีการจัดต้ังสถานบันเทิงข้ึนโดยกองทัพ
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สหรัฐ เอง ในกรุงเทพฯ 2แหงไดแก VILLA CLUB ท่ีบริเวณชวงตนของถนน สุขุมวิท และ59ERS 
CLUB ถนน ราชวิถี  ในชวงเวลาดังกลาว เปนชวงท่ีเกิดกิจการสถานเริงรมณ CLUB ,BARข้ึนอยาง
มากในพ้ืนท่ีชวงตนของถนนสุขุมวิท และถนนเพชรบุรีตัดใหม และในป พ.ศ. 2509 เกิด
พระราชบัญญัติสถานบริการ เพื่อใชควบคุมดูแลและแบงประเภทของสถานบริการตางๆใหถูกตอง
ตามกฏหมาย เนื่องจากเปนยุคท่ีเกิดสถานบันเทิงตางๆข้ึนมาก รวมท้ังพื้นท่ี ชวงตนของถนน
สุขุมวิทและซอย นานา ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีไดรับความนิยมของนักทองเท่ียว ชาวตางชาติ  
 

 

ภาพท่ี20: แสดงบรรยากาศสถานการณ สงครามเวียดนามชวงป พ.ศ.2507-พ.ศ.2516 
ท่ีมา: กองพิพธิภัณฑทหารและอนุสรณสถานแหงชาติ (2555) “สงครามเวียดนาม” เขาถึงเม่ือ15
ธันวาคม เขาถึงไดจาก http://www.thainationalmemorial.org/3_1_5.html      

  
 ภาพท่ี21: แสดงตําแหนงท่ีตั้งของหนวยงานJUSMAG ท่ีถนนสาทร กรุงเทพฯ 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
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 ภาพที่22: แสดงตําแหนงท่ีตั้งแหลงสถานบันเทิง, หนวยงานที่ทําการสนับสนุนกองทัพ
 สหรัฐฯท่ีเกิดข้ึนในชวงสงครามเวียดนามและท่ีตั้งของพื้นท่ีวิจัย 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 

 สรุปไดวาปจจัยท่ีสงผลใหเกิดแหลงสถานบันเทิงในยานนานา-อโศก และยานอ่ืนๆท่ี
ใกลเคียงสวนหนึ่งมาจากตําแหนงท่ีตั้งของพื้นท่ี ท่ีอยูในระยะทางใกลกับหนวยงานJUSMAG ซ่ึง
ทําหนาท่ีเปนกองกําลังบํารุงสนับสนุน ตามนโยบาย REST AND RECREATION SERVICE และ
วัฒนธรรมการบริโภคของเหลาทหารสหรัฐฯในสงครามเวียดนามท่ีนิยมการดื่มสุราและหญิงขาย
บริการโดย ทหารสหรัฐฯในชวงนั้นไดถือคติวา”ดื่มกินใหเต็มท่ี เพราะพรุงนี้เราก็ตาย” (ยุวรี โชค
สงวนทรัพย 2554:77-88) และสาเหตุขางตนยังสงผลใหเกิดธุรกิจบริการและคาปลีก อ่ืนๆตามมา
เพื่อรองรับความตองการของทหารสหรัฐฯตามกลไกของอุปสงค อุปทาน เชนโรงแรมท่ีพัก 
รานอาหาร รานขายสินคาอุปโภคบริโภค ท่ีตอบสนองรสนิยมของผูบริโภคตามมาเปนจํานวนมาก
ในพื้นท่ียานนานน-อโศกและพ้ืนท่ีขางเคียง(ยุวรี โชคสงวนทรัพย 2554:77-79) 
 2.4.2 การยายเขามาต้ังถ่ินฐานพักอาศัยและประกอบธุรกิจของกลุมชาวตางชาติใน
พื้นท่ีจัยและพื้นท่ีขางเคียงสงผลใหเกิดการเคล่ือนไหลทางวัฒนธรรม ของแตละกลุมชนชาติใน
พื้นที่ซ่ึงสามารถแยกออกเปนกลุมตามเช้ือชาติไดดังนี ้
   
  -กลุมชาวอินเดีย  
 หลังจากการ สถาปนาความสัมพันธไทย-อินเ ดียเ ม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 (สถาน
เอกอัครราชฑูตอินเดีย, 2558) ไดมีการยายถ่ินฐานของชาวอินเดียเขามายังกรุงเทพ ฯ และมีการ
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ขยายตัวอยางตอเนื่องชาวอินเดียท่ีเขามาต้ังหลักแหลงจะรวมกลุมอยูบริเวณ สีลม สาธร ยานนาวา 
พาหุรัต ส่ีแยกบานแขก และมีความหนาแนนชวง ตน ถนนสุขุมวิท หรือบริเวณพื้นท่ีวิจัย อินเดียได
เปด สถานทูตข้ึนในประเทศไทยในป พ.ศ.2493 โดยสถานท่ีแรกต้ังอยูบริเวณถนนพญาไท ตอมา
ในชวงปพ.ศ.2503 ไดยายท่ีตั้งไปอยูบริเวณถนน สาทรใกลกับวัดแขก (ถนน ปน) ซ่ึง เปนบริเวณท่ีมี
ชุมชนชาวอินเดียประกอบธุรกิจและเปนยานท่ีพักอาศัยของชาวอินเดียตอมา ป พ.ศ.2523 สถานฑูต
อินเดียไดยายจากสถานท่ีเดิมมายังซอย สุขุมวิท23 ซ่ึงถือวาเปนยานธุรกิจและท่ีพักอาศัยแหงใหม
ของชาวอินเดียในสมัยนั้น (สถานฑูตอินเดีย, 2557)  
 

  
 ภาพท่ี23: แสดงตําแหนงท่ีตั้งยานท่ีพักอาศัยของกลุมชาวอินเดีย แยกตามชวงเวลา 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
   

  -กลุมชาวญ่ีปุน  
 ประเทศญ่ีปุนและไทยมีความสัมพันธมายาวนานกวา 600 ป ท้ังสองประเทศสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตในวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2430 ความรวมมือระหวางกันของท้ังสอง
ประเทศครอบคลุมท้ังในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวางสองประเทศเติบโตข้ึนจากการขยายตัวกิจการของบริษัทญ่ีปุนในประเทศไทยนับแตตน
พุทธศตวรรษท่ี 25 (โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือคาเงินเยนแข็งตัวข้ึนในพุทธทศวรรษท่ี 2520) การลงทุน
ของญ่ีปุนในประเทศไทยนับเปนอันดับ 2 ในเอเชีย (รองจากจีน) และทําใหมีชาวญ่ีปุนมาอาศัยอยู
ในประเทศไทยเปนจํานวนมากประเทศญ่ีปุนเปนประเทศคูคาท่ีสําคัญท่ีสุดของไทยท้ังสองประเทศ
มีการทําขอตกลงทวิภาคีหลายขอ เชนขอตกลงความรวมมือทางเทคโนโลยี (JTPP: Japan- Thailand 
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Partnership Programme in Technical Cooperation) การจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-
ญ่ีปุน (JTEPA:Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) เปนตน  
จากการสํารวจความคิดเห็นในกลุมประเทศอาเซียน 5 ประเทศท่ีจัดทําในเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 
โดยกระทรวงการตางประเทศญ่ีปุน พบวาคนไทยรอยละ 98 เห็นวาญ่ีปุนคือมิตรประเทศ 
     ชาวญ่ีปุนยังมีสัดสวนมากท่ีสุดในกลุมของชาวตางชาติท่ีเขามาทํางานใน กรุงเทพมหานคร และ
เปนกลุมลูกคาหลักของเซอรวิสอพารทเมนท โดยท่ีสวนใหญ เลือกท่ีจะพักอาศัยอยูในเซอรวิสอ
พารทเมนทในซอยตางๆ ตลอดแนวถนนสุขุมวิท แมวาชาวตางชาติจากประเทศอ่ืนๆ จะเพิ่มมากข้ึน
ในชวงหลายปท่ีผานมา แตชาว ญ่ีปุนท่ีเขามาทํางานในกรุงเทพมหานครก็เพิ่มข้ึนตอเน่ืองเชนกัน 
วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2495 เปดสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทย 
(สถานเอกอัครราชฑูตญ่ีปุนประจําประเทศไทย, 2554) 
 

  
 ภาพท่ี24: แสดงตําแหนงท่ีตั้งยานท่ีพักอาศัยของกลุมชาวญ่ีปุน แยกตามชวงเวลา 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 

 -กลุมชาวเกาหลี  
พ.ศ. 2535 บริษัท เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท ไดสราง อาคารสุขุมวิทพลาซาข้ึนโดยเปดใชประโยชน
ทางพาณิชย แตยังไมไดรับความนิยมมากนัก จนกระท่ังในป 2542 นักธุรกิจชาวเกาหลีใตช่ือ คิว วัน 
โจ มาลงทุนเชาท่ีเปดรานจิวเวลร่ีขายเคร่ืองประดับ จึงเกิดปรากฏการณบอกปากตอปากถึงการเขา
มาทําธุรกิจ ยานสุขุมวิท สงผลให ชาวเกาหลีไดเขามา เปดเปนรานอาหารเกาหลี และกิจกรรม
ทางการคาอ่ืนท่ีเปนรูปแบบของเกาหลี เปนจํานวนมาก ทําใหมีกลุมลูกคาท่ีเปนชาวเกาหลีและ
นักทองเท่ียวเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก จนไดช่ือวาเปน “โคเร่ียน ทาวน”พ.ศ. 2556  
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(Minbong , 2556)สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจําประเทศไทยไดสรางศูนยวัฒนธรรมเกาหลี ข้ึน
บริเวณระหวางซอย สุขุมวิท15ถึง17 บริเวณฝงตรงขาม ถนนของ อาคารสุขุมวิทพลาซา มี
วัตถุประสงคเช่ือมสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยและเกาหลีใหมีความ แนนแฟนกันมากยิ่งข้ึน 
โดยผานทางวัฒนธรรมโบราณและรวมสมัย ศูนยวัฒนธรรมเกาหลีจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม เชน
คอรสเรียนวัฒนธรรม นิทรรศการ ฉายภาพยนตรเกาหลี ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสําหรับบุคคล
ท่ีสนใจวัฒนธรรมเกาหลีไดเรียนรูดวย 
 

  
 ภาพท่ี25: แสดงตําแหนงท่ีตั้งยานท่ีพักอาศัยของกลุมชาวเกาหลี 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
 

  2.5 วิวัฒนาการของโครงขายถนนสายหลักและระบบขนสงมวลชนหลักในพื้นท่ีวิจัย 
  2.5.1 ถนนสุขุมวิท ถนนสุขุมวิทในกรุงเทพมหานครเร่ิมต้ังแตบริเวณเพลินจิต ตัด
ผานเขตคลองเตย เขตพระโขนง และเขตบางนา กอนออกไปจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ไปสุดท่ีจังหวัดตราด ถนนสายนี้แตกอนใชช่ือวา “ถนนกรุงเทพฯ-
สมุทรปราการ” เพราะถนนนี้ไปส้ินสุดท่ีตัวเมืองสมุทรปราการ เปดใชงานเม่ือ 8 กันยายน 2479 
ตอมาเปล่ียนช่ือเปน “ถนนสุขุมวิท” ตามราชทินนามของพระพิศาลสุขุมวิท (ประสพ สุขุม) บุตร
เจาพระยายมราช (ปน สุขุม) และทานผูหญิงตลับ พระพิศาลสุขุมวิทเคยดํารงตําแหนงอธิบดีกรม
ทางหลวงคนท่ี 5 ไดทุมเทในการกอสรางทางหลวงสําคัญของประเทศเปนอยางยิ่ง คณะรัฐบาลสมัย
จอมพล ป. พิบูลสงครามจึงไดมีมติใหตั้งช่ือทางหลวงสายกรุงเทพฯ-ตราด วา ถนนสุขุมวิท เพื่อเปน
เกียรติแกพระพิศาลสุขุมวิท เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 (วิกีพีเดีย, 2557) 
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  2.5.2 ระบบทางพิเศษ ข้ันท่ี1หรือ ทางพิเศษเฉลิมมหานครเปนเสนทางของการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย เปนทางพิเศษสายแรกของประเทศไทย ระยะทางรวม 27.1 กิโลเมตร 
ประกอบดวย 
 1.สายดินแดง -ทาเรือ  ระยะทาง 8.9 กิโลเมตร แนวสายทางเร่ิมจากปลายถนนวิภาวดีรังสิต 
(ทางหลวงแผนดินหมายเลข 31) มุงไปทางทิศตะวันออก ถึงทางแยกตางระดับทาเรือ เปดใหบริการ 
29 ตุลาคม พ  .ศ  . 2524 เปนทางยกระดับขนาด 6 ชองจราจรตั้งแตถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนสุขุมวิท 
และถนนพระรามท่ี 4ถึง ทาเรือ และเปนทางระดับดินขนาด 6 ชองจราจรตั้งแตถนนสุขุมวิทถึงถนน
พระราม 4  
  2.สายบางนา -ทาเรือ  ระยะทาง 7.9 กิโลเมตร แนวสายทางเร่ิมจากปลายถนนบางนา -บาง
ปะกง (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 34) มุงไปทางทิศตะวันตก ถึงทางแยกตางระดับทาเรือ เปด
ใหบริการ 17 มกราคม พ .ศ . 2526 
 3.สายดาวคะนอง -ทาเรือ  รวม สะพานพระราม 9 ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร แนวสายทางเร่ิม
จากทางแยกตางระดับทาเรือ ขามแมน้ําเจาพระยา ส้ินสุดท่ีถนนพระรามท่ี 2 (ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 35) เปดใหบริการ 5 ธันวาคม พ .ศ . 2530 
สงผลใหเกิดการเชื่อมโยงและการเขาถึงพ้ืนท่ียานใจกลางเมือง บริเวณพื้นท่ี วิจัย กับพื้นท่ีทิศเหนือ 
ทิศตะวันออกและทิศใตของกรุงเทพฯไดทุกทิศทาง 

  
 ภาพท่ี26: แสดงวิวัฒนาการการเกิดโครงขายถนนสายหลักในพื้นท่ีวิจัย 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี27: แสดงวิวัฒนาการการเกิดโครงขายทางพิเศษข้ันท่ี1ในพื้นท่ีวิจัย 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
 
  2.5.3 ระบบขนสงมวลชนหลัก ในบริเวณพ้ืนท่ีวิจัยเปนพื้นท่ีท่ีมีระบบขนสง
มวลชนหลักท้ัง2ระบบคือBTSและMRTเช่ือมตอถึงกันได และในพื้นท่ีวิจัยยังเปนท่ีตั้งของสถานี
รถไฟฟาดังกลาวถึง2สถานี คือสถานีอโศกและสถานีนานา โดยมีรายละเอียดของวิวัฒนาการดังนี้
(กองนโยบายและแผน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. 2555: 7-22) 

  -ระบบรถไฟฟาบนดินหรือBTS ในปพ.ศ.2542   รถไฟฟาบีทีเอสเปนรถไฟฟาสาย
แรกของประเทศไทยท่ีดําเนินการโดยบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด  )มหาชน (  ซ่ึงเปน
โครงการท่ีลงทุนโดยเอกชนท้ัง 100 % เปดใหบริการคร้ังแรกเมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2542 ใน 2 
เสนทาง คือสายสุขุมวิท ระยะทาง 17   และเม่ือวันท่ี .กม   12 สิงหาคม 2554 ไดเปดใหบริการสวนตอ
ขยาย สายสุขุมวิทอยางเปนทางการ ระยะทาง 5.25กม.จากสถานีออนนุชถึงสถานีแบรริ่ง และสายสี
ลม ระยะทาง 6.5    .กม  และเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2552 ไดเปดใหบริการสวนตอขยายสายสีลมอยาง
เปนทางการ ระยะทาง 2.2 กม . จากสถานีสะพานตากสินถึงสถานีวงเวียนใหญ และเม่ือวันท่ี14 
กุมภาพันธ 2556 ไดเปดใหบริการสวนตอขยายสายสีลมเพ่ิมข้ึนอีก 2 สถานี ระยะทาง 2.17 กม . คือ
สถานีโพธ์ินิมิตรและสถานีตลาดพลู และในวันท่ี 5 ธันวาคม 2556 ไดเปดเพิ่มข้ึนอีก 2 สถานี คือ
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สถานีวุฒากาศและสถานีบางหวา ระยะทาง 3.8 กม. ซ่ึงมีระยะทางในการใหบริการรวม36.9กม. ใน
34สถานี 
 สถิติสูงสุดของจํานวนผูโดย เฉล่ียตอวัน ประมาณ 392,167คน (สถิติ พ.ศ.2553) สถานี
อโศก ติดอันดับสองของจํานวนผูโดยสารสูงสุด = 85,100คน (สถิติ พ.ศ.2555) 

  -ระบบรถไฟฟาใตดินหรือMRT ในปพ.ศ.2547 รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัช
มงคล หรือรถไฟฟา MRT คือโครงการรถไฟฟาใตดินสายแรกของประเทศไทย ริเร่ิมข้ึนเพื่อ
บรรเทาปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ท่ีไดสะสมตอเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง และจํานวน
ประชากรท่ีมากข้ึนในกรุงเทพฯ เปนระยะเวลาตอเนื่องนับสิบปโครงการน้ีเกิดข้ึนโดยความ รวมมือ
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) เปน
เจาของโครงการและผูใหสัมปทาน มีหนาท่ีจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน และมอบสัมปทานการเดิน
รถใหแกเอกชน คือ บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ บีเอ็มซีแอล เปนผูใหบริการการ
เดินรถ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม เฉลิม
รัชมงคล อันมีความหมายวา งานเฉลิมฉลองความเปนมงคลแหงความเปนพระราชา เม่ือวันท่ี 9 
สิงหาคม 2542 และไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดการเดินรถ โครงการรถไฟฟามหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล อยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2547 

สถิติสูงสุดของจํานวนผูโดย เฉล่ียตอวัน ประมาณ 177,846คน (สถิติ พ.ศ.2553) สถานีอโศก ติด
อันดับหนึ่งของจํานวนผูโดยสารสูงสุด =22,342 คน (สถิติ พ.ศ.2553) 
 

   
 ภาพท่ี28: แสดงวิวัฒนาการการเกิดระบบรถไฟฟาบนดินหรือBTSท่ีผานพื้นที่วิจัย 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
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 ภาพท่ี29: แสดงวิวัฒนาการการเกิดระบบรถไฟฟาใตดินหรือMRTท่ีผานพื้นที่วิจัย 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
 3.ลักษณะทางกายภาพ 

 3.1 สภาพภูมิประเทศ 

 พื้นที่วิจัยเปนพื้นท่ีท่ีตั้งอยูในเขตใจกลางเมืองของกรุงเทพฯซ่ึงมีลักษณะเปนพื้นท่ีราบเรียบ
แบบพื้นท่ีของภาคกลางท่ัวไป พื้นท่ีวิจัยเปนพื้นท่ีท่ีมีถนนสุขุมวิทตัดผานแบงแยกพื้นท่ีเปนสองฝง
โดยมีการตัดซอยยอยจากถนนสุขุมวิทโดยใชหมายเลขเรียงกันตั้งแตสุขุมวิทซอย1เร่ือยไปโดยใช
การแบงฝงเลขค่ีจะเปนฝงเหนือสวนซอยเลขคูจะเปนฝงใต สวนดานเหนือของพื้นท่ีเขตวัฒนาจะมี
คลองแสนแสบเปนเสนแบงเขตการปกคลองและยังใชเปนทางสัญจรอีกดวย 
 3.2 ส่ิงแวดลอมท่ีมนุยษสรางข้ึน 
 ส่ิงแวดลอมท่ีเปนสถาปตยกรรม จากการสํารวจงานสถาปตยกรรมในพ้ืนท่ีวิจัย พบวาใน
พื้นท่ีไมปรากฏงานสถาปตยกรรมประเภทสถาปตยกรรมไทยประยุกต , สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน, 
สถาปตยกรรมไทยประเพณี สถาปตยกรรมสวนใหญในพ้ืนท่ีวิจัยจะเปนสถาปตยกรรมสมัยใหมท่ีมี
อายุอยูในชวงไมเกิน1-30ป เนื่องจากพื้นท่ีวิจัยเปนพื้นท่ีศูนยกลางธุรกิจแหงหนึ่งของกรุงเทพฯจึงมี
ความแออัดในเร่ืองของการใชพื้นท่ีดินสงผลใหเกิดอาคารสูงเปนจํานวนมาก และอาคารสูงเหลานี้
สามารถแบงออกตามประโยชนใชสอยตางๆเชนโรงแรม, อาคารสํานักงานและอาคารชุด ซ่ึงลวน
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แตมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมแบบสมัยใหมซ่ึงเปนสากลทั้งส้ิน สวนอาคารพาณิชยท่ีมีความสูง3-4
ช้ันสามารถพบเห็นไดบางสวนซ่ึงสวนใหญจะเปนอาคารท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา20ปแลวท้ังส้ิน 

   

ภาพท่ี30: แสดงลักษณะทางสถาปตยกรรมในพื้นท่ีวิจัย 
ท่ีมา: การสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี11กุมภาพันธ พ.ศ.2558 

   
 ภาพท่ี31: แสดงลักษณะส่ิงกอสรางท่ีเปนระบบสาธารณูปการในพื้นท่ีวิจัย 
 ท่ีมา: การสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี11กุมภาพันธ พ.ศ.2558 
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 ภาพท่ี32: แสดงลักษณะส่ิงกอสรางท่ีเปนระบบสาธารณูปการในพื้นท่ีวิจัย 
 ท่ีมา: การสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี11กุมภาพันธ พ.ศ.2558 
 3.3 การใชประโยชนท่ีดิน 
การใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีวิจัยใชเพ่ือประกอบกิจการดานพานิชยกรรมเปนสวนใหญรองลงมา
คือใชประโยชนเปนท่ีอยูอาศัยหนาแนน 

 
ภาพท่ี33: แผนท่ีแสดงลักษณะการใชประโยชนท่ีดินในในปจจุบันของพ้ืนที่วิจัย 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีระบบGISกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
   และจากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 15มกราคม พ.ศ.2558 
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  3.4 การใชประโยชนอาคารในพ้ืนท่ีวิจัย สามารถแบงตามประเภทการใชงานไดดังน้ี 
    3.4.1 การใชประโยชนอาคารเพื่อพานิชยกรรม 
  -โรงแรม ในพื้นท่ีวิจัยเปนพื้นท่ีท่ีมีบริมาณชาวตางชาติท้ังท่ีเปนนักทองเท่ียวและผู
ท่ีเขาติดตอธุรกิจเปนจํานวนมากประกอบกับทําเลท่ีตั้งของพื้นท่ีเปนทําเลที่ตั้งศูนยกลางธุรกิจใจ
กลางเมืองแหงหนึ่งของกรุงเทพฯมาเปนเวลานานท่ีมีความสะดวกในเร่ืองสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและการเดินทางเขาออกพื้นท่ีทําให เกิดการลงทุนสรางโรงแรมท่ีพักข้ึนอยางมากมาย
เพื่อรองรับลูกคากลุมดังกลาว 

   

   
  ภาพที่34: แสดงลักษณะอาคารประเภทโรงแรมในพ้ืนท่ีวิจัย 
  ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 15มกราคม พ.ศ.2558 
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 ภาพท่ี35: แสดงลักษณะอาคารประเภทโรงแรมในพ้ืนท่ีวิจัย 
 ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 15มกราคม พ.ศ.2558 
 
    ‐สํานักงาน เนื่องจากเปนพื้นท่ีศูนยกลางธุรกิจมาเปนระยะเวลายาวนานและ

ประกอบกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนและปจจัยเร่ืองความพรอมของระบบคมนาคม 

ระบบขนสงมวลชนหลัก จึงเกิดความตองการพื้นท่ีสําหรับประกอบกิจการทางธุรกิจข้ึนตามมาดวย

ทําใหเกิดการลงทุนสรางอาคารสํานักงานในพื้นท่ีอยางหนาแนน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 
 

 

     

       

  ภาพที่36: แสดงลักษณะอาคารประเภทอาคารสํานักงานในพื้นท่ีวิจัย 
  ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 15มกราคม พ.ศ.2558 
 

  -หางสรรพสินคา,รานคาสินคาท่ีระลึก สําหรับนักทองเท่ียว เนื่องจากพ้ืนท่ีวิจัยเปน

ยานท่ีมีท่ีพักโรงแรมอยูเปนจํานวนมาก และในเขตวัฒนาและเขตคลองเตยซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรงแรม

ท่ีพักถึง74แหง ทําใหมีจํานวนชาวตางชาติเขามาในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมากสงผลใหเกิดธุรกิจการคาท่ี

ตอบสนองนักทองเท่ียวตามมา 
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 ภาพท่ี37: แสดงลักษณะรานขายสินคาท่ีระลึกตามแนวทางเดินริมถนนสุขุมวิทในพื้นท่ีวิจัย 
 ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 11กุมภาพันธ พ.ศ.2558 
 

   
  ภาพที่38: แสดงลักษณะอาคารประเภทหางสรรพสินคาในพื้นท่ีวิจัย 
  ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 11กุมภาพันธ พ.ศ.2558 
   
  -สถานบันเทิง,รานอาหาร และเคร่ืองดืม จากการที่มีชาวตางชาติเขามาในพ้ืนท่ีเปน
จํานวนมากทําใหเกิดความตองการในการบริโภคตามมาจึงเกิดกิจการประเภทรานอาหารแบบ
นานาชาติข้ึนเพื่อตอบสนองกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีเช้ือชาติแตกตางและความตองการที่แตกตางกัน 
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  ภาพที่39: แสดงลักษณะรานอาหารอินเดีย, อาหรับในพื้นท่ีวิจัย 
  ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 11กุมภาพันธ พ.ศ.2558 
 

 
  ภาพที่40: แสดงลักษณะรานอาหารอินเดีย, อาหรับในพื้นท่ีวิจัย 
  ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 11กุมภาพันธ พ.ศ.2558 
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  ภาพที่41: แสดงลักษณะรานอาหารยุโรปและอเมริกัน ในพ้ืนท่ีวิจัย 
  ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 11กุมภาพันธ พ.ศ.2558 
 

      
  ภาพที่42: แสดงลักษณะรานอาหารเกาหลี ในพ้ืนท่ีวิจัย 
  ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 11กุมภาพันธ พ.ศ.2558 
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  ภาพที่43: แสดงลักษณะรานอาหารญ่ีปุน ในพ้ืนท่ีวิจัย 
  ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 11กุมภาพันธ พ.ศ.2558 

 

 
  ภาพที่44: แสดงลักษณะสถานบันเทิงในพื้นท่ีวิจัย 
  ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 20ธันวาคมพ.ศ.2557 
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  ภาพที่45: แสดงลักษณะสถานบันเทิงในพื้นท่ีวิจัย 
  ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 20ธันวาคมพ.ศ.2557 
 
  3.4.2 การใชประโยชนเพื่ออยูอาศัย สามารถแยกไดดังนี้ 
  -บานพักอาศัย  พื้นท่ีวิจัยเปนพื้นท่ีท่ีมีประวัติสืบเนื่องมาต้ังแตการสรางถนนสาย
สุขุมวิท เนื่องจากเปนพื้นที่ยานพักอาศัยของอดีตขาราชบริพานท่ีและขาราชการช้ันสุงท่ีเคยรับใช
ทํางานในวังสระปทุม วังเพชรบูรณ ไดกระจายตัวกันเขามาปลูกสรางบานเรือนกันในอดีตถนน
สุขุมวิทชวงตนสายถือไดวาเปนยานของชนช้ันสูงในสังคมยุคนั้น ตอมาการขยายตัวของเมือง
กรุงเทพฯทําใหบุคคลท่ัวไปเขามาซ้ือท่ีดินและปลูกสรางบานเรือนกันตามซอยตางๆสวนบริเวณริม
ถนนสุขุมวิทจะเปนการสรางอาคารพานิชยเพื่อประกอบการคาและพักอาศัย 

   
 ภาพท่ี46: แสดงลักษณะบานพักอาศัยสวนบุคคล ในพ้ืนท่ีวิจัยเม่ือป พ.ศ.2517 
 ท่ีมา: True (2557) “นานา”เขาถึงเม่ือ15ธันวาคม เขาถึงไดจากhttp://news.truelife.com/ 
 detail/3104775 
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 ภาพท่ี47: แสดงลักษณะบานพักอาศัยท่ียังหลงเหลืออยูบริเวณริมถนนสุขุมวิทในพื้นท่ีวิจัย 
 ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 

  
 

  
ภาพท่ี48: แสดงลักษณะอาคารพานิชย พักอาศัยบริเวณริมถนนสุขุมวิท ในพ้ืนท่ีวิจัย 
ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 
  -อาคารชุดพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัยจะกระจายตัวอยูในพื้นท่ีวิจัยผูพักอาศัยสวน
ใหญจะเปนชาวตางชาติกลุมหลักๆคือชาวญ่ีปุนบริเวณท่ีมีการพักอาศัยหนาแนนจะเปนซอยฝงเลขค่ี
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ตั้งแตซอยสุขุมวิท 8ถึงซอย14และจะกระจายตัวตอเนื่องจากพื้นท่ีวิจัยถึงซอยสุขุมวิท55 เนื่องจาก
ความตองการใชพื้นท่ีคอนขางหนาแนนสงผลใหการสรางอาคารใหมจะเปนการสรางอาคารสูงเพื่อ
การใชประโยชนในที่ดินใหคุมคาราคาท่ีดิน 

  
 

  
ภาพท่ี49: แสดงลักษณะอาคารชุดพักอาศัยบริเวณริมถนนสุขุมวิท ในพ้ืนท่ีวิจัย 
ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี50: แผนท่ีแสดงลักษณะการใชประโยชนอาคารในพ้ืนท่ีวิจัย 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีระบบGISกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
   และจากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 15มกราคม พ.ศ.2558 

 
ภาพท่ี51: แผนท่ีแสดงตําแหนงและประเภทของการใชประโยชนอาคารในพ้ืนท่ีวิจัย 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีระบบGISกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
   และจากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 15มกราคม พ.ศ.2558 
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 3.5 การคมนาคมขนสง 
 3.5.1 การเขาถึงทางถนน 

  จากถนนสุขุมวิท เปนถนนสายหลักของพื้นท่ีวจิัย การเขาถึงจากถนนสายหลักสู
พื้นที่วจิัยทําไดจากถนนสุขุมวิทดานขาเขาเมืองผานเอกมัย ทองหลอ พรอมพงษและผานแยกอโศก
เขาสูพื้นที่วิจยั 
  จากถนนพระราม1 โดยผานแยกราชประสงค ชิดลมและเพลินจิต รอดใตทางดวน
ข้ันท่ี1เขาสูพื้นที่วิจยั (เสนทางน้ีจะใชไดเฉพาะรถโดยสารประจําทางเทานั้น) 
  จากถนนรัชดาภิเษก โดยผานถนนพระรามส่ีชวงคลองเตย ผานศูนยประชุม
แหงชาติสิริกิต บึงโรงงานยาสูบและเล้ียวซายบริเวณแยกอโศกเขาสูพื้นท่ีวิจัย 
  จากถนนเพชรบุรีตัดใหม  เปนถนนสายคูขนานกับถนนสุขุมวิทต้ังอยูทางทิศเหนือ
ของถนนสุขุมวิท สามารถเขาถึงพื้นท่ีวิจยัไดจากซอย สุขุมวิท3 หรือซอยนานาเหนือดานติดกับถนน
เพรชบุรีตัดใหมโดยใชสะพานขามคลองแสนแสบเปนตัวเช่ือมระหวางถนนเพรชบุรีฯกับซอย
สุขุมวิท3หรือเขาจากถนนเพชรบุรีฯชวงแยกอโศก-เพชร ใชสะพานขามคลองแสนแสบแลวเขาซอย
สุขุมวิท21หรือถนนอโศกจนถึงทางแยกอโศก-สุขุมวิทแลวเล้ียวขวาเขาสูพื้นที่วิจยั 

  จากทางดวนเฉลิมมหานคร(ทางดวนข้ันท่ี1) เขาถึงท่ีพื้นท่ีจากทางลงถนนสุขุมวิท 
(ทางลงเพลินจิตรเหนือ) และเล้ียวซายผานซอยสุขุมวิทซอย1 เขาสูพื้นที่วิจัย 
 3.5.2  การเขาถึงดวยระบบขนสงมวลชน (รถไฟฟาBTSและรถไฟฟาMRT) เขาถึงดวย
การเดินทางโดยระบบขนสงมวลชนหลักหรือรถไฟฟาBTS สายสุขุมวิท ซ่ึงในพื้นท่ีวิจัยมีสถานี
รถไฟฟา2สถานี คือสถานีนานาและสถานีอโศกซ่ึงเปนสถานีเปล่ียนถายสูระบบรถไฟฟาใตดินหรือ
MRT ไดท่ีสถานีอโศก 
 3.5.3 การเขาถึงดวยระบบเรือโดยสาร (จากคลองแสนแสบ) เขาถึงดวยเรือโดยสาร
ประจําทางคลองแสนแสบเสนทางจากทาเรือบางกระปสุดสายท่ีสะพานมัฆวานเขาถึงพื้นท่ีวิจัยโดย
ลงทีทาเรือบริเวณซอยสุขุมวิท21 สุขุมวิท15และสุขุมวิทซอย3 ไดท้ังสามทาและเดินทางสูถนน
สุขุมวิทดวยจักรยานยนตรับจาง 
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ภาพท่ี52: แผนท่ีแสดงเสนทางคมนาคมท่ีเปนถนนภายในพ้ืนท่ีวิจัย 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีระบบGISกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
  และจากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 15มกราคม พ.ศ.2558 

 
ภาพท่ี53: แผนท่ีแสดงเสนทางการเขาถึงทางถนนของพ้ืนท่ีวิจัย 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีระบบGISกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
   และจากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 15มกราคม พ.ศ.2558 
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ภาพท่ี54: แผนท่ีแสดงเสนทางการเขาถึงดวยระบบขนสงมวลชนหลักของพ้ืนท่ีวิจัย 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีระบบGISกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
   และจากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 15มกราคม พ.ศ.2558 
 4. ลักษณะเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการทองเท่ียว 
  4.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

  พื้นท่ีวิจัยต้ังอยูในเขตวัฒนาและเขตคลองเตยซ่ึงท้ังสองเขตอยในการแบงกลุมเขต
ลุมพินีและกลุมเจาพระยา ซ่ึงท้ังสองกลุมเขตเปนกลุมเขตท่ีมียอดการจัดเก็บภาษีไดสูงสุดของ
กรุงเทพฯโดยมีรายละเอียด การจัดเก็บภาษีสรรพากรในกรุงเทพมหานครระดับกลุมเขตใน
ปงบประมาณ 2556 การจัดเก็บภาษีสรรพากรในกรุงเทพมหานครมีจํานวนเพิ่มข้ึนคิดเปนมูลคา 
527,072.90 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนมากกวาปงบประมาณ 2555 ท้ังในระดับกลุมเขตตาง ๆซ่ึงกลุมเขตท่ี
กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีสรรพากรไดจํานวนสูงสุด มากกวา 100,000 ลานบาทคือ กลุม
ลุมพินี จํานวน 182,004.13 ลานบาท กลุมวิภาวดี จํานวน 170,204.97 ลานบาท รวมภาษีท่ีจัดเก็บได
ท้ังสองกลุมเขต จํานวน 352,209.10 ลานบาท หรือ รอยละ 66.82 ของจํานวนภาษีสรรพากรท่ี
จัดเก็บไดในกรุงเทพมหานคร รองลงมาไดแก กลุมเจาพระยา จํานวน 58,545.46 ลานบาท กลุมพระ
นครเหนือจํานวน 27,908.73 ลานบาท กลุมรัตนโกสินทร จํานวน 20,013.88 ลานบาท ท้ังนี้เฉพาะ
กลุมพระนครเหนือเทานั้นท่ีในปงบประมาณ 2556 จัดเก็บภาษีสรรพากร ไดจํานวน 27,908.73 ลาน
บาท ลดลงจากปงบประมาณ 2555 จํานวน 7,029.59 ลานบาท (สํานักยุทธศาสตรและประเมิณผล 
กรุงเทพมหานคร,2556: 176)  
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 4.2 ดานการพาณิชย 
  โรงแรม จํานวนโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2556 มีท้ังหมด 367 
แหงโดยเขตท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ เขตบางรัก มีจํานวน 45 แหง รองลงมาอีก 5 เขต คือ เขตวัฒนา 
มีจํานวน 41 แหง เขตคลองเตย มีจํานวน 33 แหง เขตราชเทวี มีจํานวน 31 แหง เขตพระนคร มี
จํานวน 27 แหงและเขตปทุมวัน มีจํานวน 26 แหง จะเห็นไดวาเปนบริเวณเขตช้ันในของเมือง 
เนื่องจากบริเวณเหลานั้นเปนยานธุรกิจ เปนแหลงชุมชนอยูใจกลางเมือง และสะดวกแกการ
คมนาคม (สํานักยุทธศาสตรและประเมิณผล กรุงเทพมหานคร,2556: 246)  
 
  ธนาคาร   จํ านวนสาขาของธนาคารพาณิชยไทยและธนาคารของรัฐใน
กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2556 มีจํานวนท้ังส้ิน 1,582 สาขา โดยมีจํานวนสาขาธนาคารพาณิชย 
1,455 สาขา และจํานวนสาขาธนาคารของรัฐ 127 สาขาเม่ือพิจารณาตามกลุมเขต พบวา กลุมวิภาวดี
มีจํานวนสาขาธนาคารมากท่ีสุดคือ286 สาขา โดยมีสาขาธนาคารพาณิชย จํานวน 260 สาขา 
ธนาคารของรัฐ 26 สาขา รองลงมาคือกลุมลุมพินี มีจํานวนสาขาธนาคาร 258 สาขา โดยมีสาขา
ธนาคารพาณิชย จํานวน 240 สาขาธนาคารของรัฐ 18 สาขา สวนกลุมสุวินทวงศมีสาขาธนาคารนอย
ท่ีสุด คือ 7 สาขา โดยมีสาขาธนาคารพาณิชย 6 สาขา และธนาคารของรัฐ 1 สาขา(สํานักยุทธศาสตร
และประเมิณผล กรุงเทพมหานคร,2556: 245) 
  หาบเร แผงลอย จํานวนหาบเร-แผงลอยในกรุงเทพมหานครปพ.ศ.2556 มีจุดผอน
ผันท่ีอนุมัติแลวท้ังส้ิน667จุดเขตท่ีมีจํานวนหาบเร-แผงลอยมากท่ีสุดไดแกเขตปอมปราบศัตรูพาย
จํานวน 51 จุดรองลงมาไดแก เขตราชเทวี 43 จุด และเขตวัฒนา 40 จุด ตามลําดับ สําหรับในปนี้ไมมี
จุดเสนอเปนจุดผอนผันใหมเนื่องจากนโยบายของกรุงเทพมหานครท่ีตองการจัดระเบียบหาบเร-
แผงลอยไมใหมีจํานวนเพิ่มข้ึน (สํานักยุทธศาสตรและประเมิณผล กรุงเทพมหานคร,2556: 246) 

  คาสง จํานวนผูประกอบการคาสงในกรุงเทพมหานครป พ.ศ.2556 มีจํานวนท้ังส้ิน 
4,824 รายโดยเขตท่ีมีจํานวนผูประกอบการคาสงมากท่ีสุดไดแกเขตบางรัก 281 ราย รองลงมา เขต
วัฒนา 217 รายและเขตวังทองหลาง 187 ราย สําหรับเขตท่ีมีผูประกอบการคาสงนอยท่ีสุดไดแกเขต
ดุสิตมีเพียง 24 รายจะเห็นไดวาผูประกอบการคาสงสวนใหญอยูบริเวณใจกลางเมืองและเขตตอ
เมืองช้ันใน ซ่ึงเปนศูนยกลางการกระจายสินคาไปยังพื้นท่ีเขตช้ันนอกตอไปเงินลงทุนของ
ผูประกอบการคาสงพบวาเขตท่ีมีจํานวนเงินลงทุนมากท่ีสุด ไดแกเขตหวยขวาง 2,482,140,000 
บาท รองลงมาไดแกเขตดินแดง 2,126,405,000 บาท และเขตวัฒนา 2, 069,762,510 บาท สําหรับ
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เขตท่ีมีเงินลงทุนนอยท่ีสุดไดแกเขตดุสิต 47,500,000 บาท(สํานักยุทธศาสตรและประเมิณผล 
กรุงเทพมหานคร, 2556: 246) 
  คาปลีก จํานวนผูประกอบการคาปลีกในกรุงเทพมหานครป พ.ศ.2556 มีจํานวน
ท้ังส้ิน 1,597 รายโดยเขตท่ีมีจํานวนผูประกอบการคาปลีกมากท่ีสุดไดแกเขตวัฒนา 89 ราย 
รองลงมาคือ เขตบางกะป71 ราย และเขตจตุจักร 62 ราย (สํานักยุทธศาสตรและประเมิณผล 
กรุงเทพมหานคร, 2556: 246) 
 4.3 ลักษณะดานสังคม 
  4.3.1 การศึกษาจํานวนประชากร ของเขคคลองเตยและเขตวัฒนา 
 ประชากรตามทะเบียนราษฎของเขตคลองเตยสามารถแบงกลุมออกตามแหลงท่ีอยูอาศัย
โดยประชากรท่ีอาศัยตามอาคารพาณิชยบริเวณท่ีติดกับเสนทางคมนาคมหลักและรอง(ถนนและ
ซอย)สวนใหญเปนชาวไทยท่ีมีเช้ือสายจีนและประกอบอาชีพคาขายปลีกในพื้นท่ีและเปนประชากร
ท่ีอยูอาศัยในพื้นท่ีมาต้ังแตรุนบรรพบุรษท่ีเขามาต้ังรกรากกลุมประชากรท่ีพักอาศัยตามชุมชนตางๆ 
ประชากรกลุมนี้สวนใหญจะเปนประชากรท่ียายถ่ินฐานเขามาประกอบอาชีพรับจางและเปนผูใช
แรงงานในเขตทาเรือคลองเตยและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพ้ืนท่ีประชากรกลุมท่ีพักอาศัย
ในบานสวนบุคคลประชากรกลุมนี้จะเปนประชากรท่ีเปนกลุมขาราชการและนักธุรกิจท่ีเขามาซ้ือ
ท่ีดินจัดสรรคและสรางบานพักอาศัยสวนบุคคลซ่ึงจากการสํารวจตามทะเบียนราษฎรในปพ.ศ.2556
พบวาประชากรในเขตคลองเตยมีจํานวนท้ังส้ิน121, 504 คน (สํานักยุทธศาสตรและประเมิณผล 
กรุงเทพมหานคร, 2556: 30) 
 ประชากรตามทะเบียนราษฎรของเขตวัฒนาสามารถแบงกลุมตามแหลงท่ีอยูอาศัยไดดังนี ้
กลุมท่ีพักอาศัยตามอาคารพาณิชยประชากรท่ีอาศัยตามอาคารพาณิชยบริเวณท่ีตดิกับเสนทาง
คมนาคมหลักและรอง(ถนนและซอย)สวนใหญเปนชาวไทยท่ีมีเช้ือสายจีนและประกอบอาชีพ
คาขายปลีกในพื้นท่ีและเปนประชากรท่ีอยูอาศัยในพื้นท่ีมาต้ังแตรุนบรรพบุรษท่ีเขามาตั้งรกราก 
ประชากรท่ีพกัอาศัยตามแหลงชุมชนตางๆ โดยสวนใหญจะเปนประชากรท่ีสรางบานเรือนรวมกลุม
กันตามกลุมท่ีนับถือศาสนาอิสลามโดยจะสรางชุมชนตามเสนทางคมนาคมทางนํ้าซ่ึงเปนเสนทาง
คมนาคมหลักในอดีตโดยมีคลองแสนแสบเปนเสนทางสายหลักจึงเปนสาเหตุใหมีการสรางชุมชนท่ี
นับถือศาสนาอิสลามบริเวณริมคลองแสนแสบเร่ือยไปจนถึงคลองพระโขนง 
ประชากรกลุมท่ีพักอาศัยในบานสวนบุคคลประชากรกลุมนี้จะเปนประชากรท่ีเปนกลุมขาราชการ
อดีตขาราชบริพานในอดีตและนักธุรกิจท่ีเขามาซ้ือท่ีดินจัดสรรคและสรางบานพักอาศัยสวนบุคคล
โดยจะอยูในซอยสุขุมวิทต้ังแตซอย1เร่ือยไปจนถึงซอยสุขุมวิท71หรือบริเวณรอยตอระหวางเขต
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วัฒนาและเขตพระโขนงซ่ึงจากการสํารวจตามทะเบียนราษฎรในปพ.ศ.2556พบวาประชากรในเขต
วัฒนามีจํานวนท้ังส้ิน80, 596 คน (สํานักยุทธศาสตรและประเมิณผล กรุงเทพมหานคร, 2556: 30) 
  4.3.2 การสํารวจการเขาใชพื้นที่วิจัยของชาวตางชาติกลุมเช้ือชาติตางๆ 
ซ่ึงจากการลงสํารวจสามารถแบงบริเวณตามกลุมเช้ือชาติของชาวตางชาติไดดังน้ี  
 บริเวณพื้นท่ีของกลุมเอเชีย ตะวันออกกลางหรือกลุมอาหรับและอินเดีย ซ่ึงสวนใหญของ
รานอาหารประเภทดังกลาวจะอยูฝงซอยสุขุมวิทท่ีเปนเลขค่ีตั้งแตซอยสุขุมวิท3ถึงซอย13เปนสวน
ใหญซ่ึงจะเนนการบริการดานอาหารเปนหลักกลุมลูกคาตางชาติท่ีใชบริการเปนชาวเอเชีย
ตะวันออกกลาง หรืออินเดีย ซ่ึงสวนใหญจะเปนกลุมอาหรับท่ีนับถือศาสนาอิสลามเปนสวนใหญ 
 บริเวณพ้ืนท่ีของกลุมเอเชียตะวันออก ชาวตางชาติกลุมนี้โดยสวนใหญจะเปนชาวญ่ีปุน
และเกาหลีซ่ึงเขามาทํางานตามบริษัทแมจากชาติของตัวเองเขามาทํางานและพักอาศัยอยูตามอาคาร
ชุดในพ้ืนท่ีวิจัยและพื้นท่ีตอเนื่องไปจนถึงซอยสุขุมวิท55(ซอย ทองหลอ) จากเหตุนี้จึงทําใหพื้นท่ี
วิจัยและพื้นท่ีตอเน่ืองมีรานอาหารและรานขายสินคาท่ีนําเขาจากญ่ีปุนและเกาหลีอยูอยางหนาแนน
จนบางพ้ืนท่ีใชช่ือเรียกอยางไมเปนทางการวาโคเรียนทาวน บริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวจะอยูบริเวณซอย
สุขุมวิทซอย8ถึงซอย14 
 บริเวณพ้ืนท่ีของกลุมยุโรปและอเมริกัน ชาวตางชาติกลุมนี้เปนกลุมท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
แตกตางจากกลุมอ่ืนๆเนื่องจากพฤติกรรมการเขามาใชพื้นที่เปนในลักษณะเพื่อความบันเทิงและการ
ใชบริการกลุมนี้จะใชพื้นท่ีวิจัยบริเวณซอยสุขุมวิท4 บริเวณริมถนนตลอดแนวของซอยซ่ึงพื้นท่ี
บริเวณน้ีมีแนวโนมท่ีทําใหเกิดอาชญากรรมและการคาบริการทางเพศ จนอาจเปนสาเหตุใหเกิด
ภาพลักษณท่ีไมดีกับพื้นท่ีวิจัย 
 บริเวณพื้นท่ีของกลุม อาฟริกัน เปนกลุมท่ีคอนขางจะเขามาในพ้ืนท่ีหลังสุดเนื่องมาจาก
การขยายตัวของหองพักราคาถูกแตอยูใจกลางเมืองและใกลกับแหลงคาขายเคร่ืองนุงหมยาน
ประตูน้ําจึงเปนท่ีมาใหนักทองเท่ียวกลุมนี้เขามาใชพื้นท่ีบริเวณท่ีเปนหองพักราคาถูกจะอยูในซอย
สุขุมวิทซอย3และซอย5ดานในจากถนนสุขุมวิทเขาไป 
 บริเวณพื้นท่ี ท่ีไมมีความชัดเจนเร่ืองกลุมเช้ือชาติในการใชพื้นท่ี พื้นท่ีบริเวณนี้จะกระจาย
อยูท่ัวไปในพื้นท่ีวิจัยแตสวนใหญจะเปนพื้นท่ีดานเหนือและตะวันออก อาจเนื่องมาจากพ้ืนท่ีใน
บริเวณดังกลาวเปนพื้นท่ีท่ีมีการถือครองของกลุมผูพักอาศัยดั้งเดิมท่ียังคงไมมีการปรับเปลี่ยน
ประโยชนใชสอยท่ีเปนท่ีพักอาศัยสวนบุคคล 
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ภาพท่ี55: แผนท่ีแสดงการแบงกลุมเช้ือชาติตางๆตามพ้ืนท่ี ของพ้ืนท่ีวิจัย 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีระบบGISกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
 และจากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 15มกราคม พ.ศ.2558 
 4.4 ลักษณะประเพณี และวัฒนธรรมและการทองเท่ียว 
  4.4.1 ประเพณี และวัฒนธรรม เขตวัฒนา ความแตกตางของเขตวัฒนากับเขตอ่ืนๆ 
ของกรุงเทพมหานครอยูท่ีการมีแหลงความรูและแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมที่นาสนใจ การเปน
สถานท่ีตั้งของสถานทูตและกงสุลของประเทศตางๆ ถึง 13 แหง มีประชากรที่เปนมุสลิมอาศัยอยู
เปนจํานวนมาก เขตวัฒนา เปนช่ือท่ีไดรับพระราชทานจากสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยานิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชุมชนที่อยูอาศัยในเขตนี้มีความหลากหลายทางศาสนาท่ีมี
มากท่ีสุดถึง 80 % คือประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นเปนคนที่นับถือศาสนาคริสต
และศาสนาพุทธ งานประเพณีสําคัญทางศาสนา ไดแกประเพณีถือศีลอดเดือนรอมฎอน พิธีสุหนัต
ของศาสนาอิสลาม งานแตงงานและงานคริสตมาสของศาสนาคริสต งานประเพณีสงกรานต 
ประเพณีลอยกระทงของศาสนาพุทธ ซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมและประเพณีรวมโดยท่ัวไปของ
สังคมไทยในกรุงเทพฯไมไดมีเอกลักษณเฉพาะเปนพิเศษแตอยางใด  
 เขตคลองเตย เขตคลองเตยน้ี  เดิมเปนแขวงหนึ่งของเขตพระโขนงไดแยกเปดท่ีทําการแขวง
ใหบริการประชาชน แขวงคลองเตย เม่ือป พ.ศ.2521 ตอมาเม่ือวันท่ี  27  เมษายน  2532 ไดมีประกาศ
กรุงเทพมหานคร จัดต้ังเปนสํานักงานเขตพระโขนงสาขา 1 รับผิดชอบในพื้นท่ีเขตปกครองแขวง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 
 

 

คลองเตย แขวงคลองตันและแขวง พระโขนงเขตคลองเตยจัดอยูในกลุมเขตกรุงเทพใต ซ่ึงถือเปน
เขตเศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนววงแหวนอุตสาหกรรมประชาชนสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ มีบางท่ีนับถือศาสนาคริสต เนื่องจากมีองคกรไมหวังผลกําไรของศาสนาคริสต เขาไปต้ังอยูใน
ชุมชนหลายองคกร จึงทําใหเกิดการเผยแพรศาสนาคริสตใหกับชาวชุมชน ในบางชุมชนมีกลุมคน
นับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงอยูรวมกันเปนกลุม มีวิถีชีวิตตามแนวทางของศาสนาอิสลาม แตลักษณะ
การดํารงชีวิตท่ัวไป เปนไปตามปกติ สามารถอยูรวมกับผูนับถือศาสนาอ่ืน ๆ เชน ศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต ได โดยไมเกิดความแปลกแยก หรือการแบงกลุมทางศาสนา ลักษณะของชุมชน เปน
ชุมชนเมือง วัฒนธรรมและประเพณีของเขตคลองเตยจึงเปนวัฒนธรรมและประเพณีรวมของ
สังคมไทยในกรุงเทพฯท่ัวไปไมไดมีเอกลักษณเฉพาะเปนพิเศษแตอยางใด 
    4.4.2 การทองเท่ียว 
การศึกษาขอมูลดานการทองเท่ียวของพื้นท่ียานนานา-อโศก พบวามีพื้นท่ียานนานา-อโศกมีแหลง
ทองเท่ียวในประเภท รานอาหารเคร่ืองดื่ม สถานบันเทิง หางสรรพสินคาและแผงลอยคาขายสินคาท่ี
ระลึกสําหรับนักทองเท่ียวกระจายอยูพื้นท่ีและมีความหนาแนนบริเวณแนวทางเทาริมถนนสุขุมวิท 
สวนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ผูวิจัยสํารวจพบวามีเพียงหนึ่งแหงคือ สยามสมาคมในพระบรม
ราชูปถัมถ ซ่ึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ี สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  และเปนองคกรสาธารณกุศล 
กอตั้งข้ึนปลายรัชกาลท่ี 4 ในป พ.ศ.2447 มีหองสมุดท่ีรวบรวมหนังสือตนฉบับเอกสารทาง
มนุษยวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร สังคมวิทยา ส่ิงแวดลอม ชีววิทยา และอ่ืนๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับ
ประเทศไทยและประเทศใกลเคียงนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑชาติพันธุวิทยาท่ีจัดแสดงลักษณะทาง
วัฒนธรรมของกลุมชน เชน เรือนคําเท่ียงซ่ึงเปนเรือนลานนาทรงกาแล จัดแสดงส่ิงของเคร่ืองใช 
ตามลักษณะชีวิตความเปนอยูจริงของชาวลานนาต้ังอยู เลขท่ี 131 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ โทรศัพท 0-2661-6470-7 ทุกวัน อังคาร -เ สาร เวลา 09.00 - 17.00 น. 
 5.  การวิเคราะหสภาพท่ัวไปของพื้นท่ียานนานา-อโศก 
จากการศึกษาสภาพท่ัวไปของพื้นท่ีวิจัยสามารถสรุปประเด็นตางๆท่ีนํามาวิเคราะหไดดังน้ี 
 5.1 การวิเคราะหท่ีตั้งและขนาดของพ้ืนท่ีวิจัย   พื้นท่ีวิจัยเปนพื้นท่ีท่ีตั้งอยูระหวางเขต
วัฒนาและเขตคลองเตย บนถนนสุขุมวิท ซ่ึงเปนยานศูนยกลางทางธุรกิจแหงหนึ่งของกรุงเทพฯ ท่ีมี
ปริมาณนักทองเท่ียวและชาวตางชาติหนาแนน ขนาดของพ้ืนท่ีวิจัยมีขนาด275ไร(0.44ตารางกม.)
โดยใชถนนสุขุมวิทเปนศูนยกลาง มีรัศมีแนวกวางออกจากศูนยกลางขางละ200เมตร ตลอดความ
ยาวถนน1,100 เมตร  
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  ภาพที่56: แสดงตําแหนงท่ีตั้งยานนานา-อโศก และความเกี่ยวของกับยานอ่ืนๆ 
  ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 

จากภาพไดแสดงใหเห็นวายานนานา-อโศกตั้งอยูใจกลางของพ้ืนท่ียานอ่ืนๆซ่ึงมีบทบาทหนาท่ี
เช่ือมโยงกันเชนยานราชประสงคเปนยานท่ีมีหางสรรพสินคาต้ังอยูเปนจํานวนมาก สวนยานนานา-
อโศกมีบทบาทในการเปนท่ีพักอาศัยตามโรงแรมของกลมนักทองเท่ียว การเดินทางระหวางยาน
นานา-อโศกไปยังราชประสงคมีความสะดวกโดยระบบขนสงมวลชนหลัก  หรือ ยานสีลมและ
สาทร ซ่ึงมีบทบาทในการเปนสถานประกอบการทางธุรกิจเปนท่ีตั้งของอาคารสํานักงานอยาง
หนาแนน ซ่ึงความเช่ือมโยงกันระหวางกับยานนานา-อโศก โดยผูท่ีเขามาติดตอธุรกิจสามารถเขา
พักตามโรงแรมในพื้นท่ียานนานา-อโศกและสามารถเดินทางไปยังยานสีลมไดสะดวกดวยระบบ
ขนสงมวลชนหลักท้ัง2ระบบ จากลักษณะท่ีตั้งของพ้ืนท่ี ยานนานา-อโศกจึงมีบทบาทเปรียบส
เหมือนจุดเช่ือมโยงกับพื้นท่ีอ่ืนๆประกอบกับการท่ีมีโรงแรมท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียวจํานวนมาก
ในพื้นท่ีทําใหบทบาทของพื้นท่ียานนานา-อโศก มีบทบาทเปนเหมือนจุดบริการนักทองเท่ียวและ
นักธุรกิจชาวตางชาติ  
 5.2 การวิเคราะห ผลท่ีเกิดข้ึนตอพื้นท่ียานนานา-อโศกจากประวัติและวิวัฒนาการของ
พื้นท่ีวิจัย จากการศึกษาพบวาพื้นท่ียานนา-อโศก มีวิวัฒนาการท่ีเกี่ยวของกับความเปล่ียนแปลง
ทางดานตางสอดคลองกับการขยายตัวเมืองกรุงเทพฯ ซ่ึงสรุปไดโดยไดแบงตามชวงเวลาและ
เหตุการณตางๆและวิเคราะหไดดังน้ี 
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ตารางท่ี7: แสดงวิวัฒนาการและเหตุการณตางๆทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงสงผลตอ

สภาพของพ้ืนท่ีวิจัยต้ังแตปพ.ศ.2380-ปจจุบัน 
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จากตารางแสดงวิวัฒนาการและเหตุการณสําคัญตางๆท่ีสงผลถึงความเปนอัตลักษณของยานนานา-
อโศก ผูวิจัยนํามาสรุปเปนลําดับเหตุการณตามชวงเวลาตางๆและทําการวิเคราะหไดดังน้ี 

 5.2.1 การวิเคราะห ผลท่ีเกิดข้ึนตอพื้นท่ียานนานา-อโศกจากวิวัฒนาการและ
เหตุการณสําคัญตางๆชวงระหวางปพ.ศ.2380-พ.ศ.2394 

การเกิดชุมชนการขยายตัวเมืองทางเสนทางคมนาคม ทางน้ํา เชนการขุดคลองแสนแสบ ใน
ปพ.ศ.2380-พ.ศ.2394ในสมัย รัชกาลท่ี3 ซ่ึงสงผลใหเกิดการตั้งถ่ินฐานของแรงงานชาวตางชาติ ตาม
แนวเสนทางการคลองแสนแสบซ่ึงเปนชาวมุสลิมเช้ือสายจาม(เขมร)ซ่ึงเดิมเคบเปนกองกําลังอาสา
รวมรบในสมัยอยุธยา ตอมามีการอพยบมาตั้งถ่ินฐานยังกรุงรัตนโกสินทรและเปนแรงงานหลัก
รวมกับแรงงานตางชาติท่ีถูกกวาดตองมาจากเขมร และ ชาวมุสลิมจากมลายู ท่ีทําการขุดคลองแสน
แสบในชวงตนท่ีตอจากคลองมหานาคถึงคลองตัน ภายหลังเกิดการต้ังชุมชนที่พักอาศัยริมคลอง
แสนแสบ เชนชุมชนบานครัวและชุมชนบานดอนในปจจุบันซ่ึงชุมชนดังกลาวต้ังอยูในบริเวณทีศ
ตะวันตกและทิศตะวันออกของพื้นท่ีวิจัย 

โดยสรุปการเกิดชุมชนชาวตางชาติซ่ึงเปนชาวมุสลิมเขามาตั้งถ่ินฐานโดยรอบพ้ืนท่ีภาย
หลังจากการเขามาเปนแรงงานในการขุดคลองแสนแสบ การเกิดชุมชนมุสลิม ดังกลาวสงผลใหเกิด
การสรางชุมชนตามลักษณะของชาวมุสลิมซ่ึงประกอบดวยกลุมบานพักอาศัยและศาสนสถานหรือ
มัสยิค ในบริเวณชุมชน การที่มีศาสนสถานดังกลาวทําใหเกิดการเปนศูนยกลางของชุมชนและ
ดึงดูดชาวมุสลิมท่ีพักอาศัยกระจัดกระจายตามแหลงชุมชนอ่ืนใหเขามาประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาในพ้ืนท่ีอีกดวย ดวยเหตุผลขางตนอาจเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดกิจกรรมที่เกี่ยวของ
ทางดานวัฒนธรรมทางดานอาหารของชาวมุสลิมเพื่อรองรับการชาวมุสลิมจากแหลงอ่ืนๆท่ีเขามายัง
ชุมชนซ่ึงมีลักษณะเฉพาะตัวของการประกอบอาหารท่ีมีพิธีการเฉพาะโดยชาวมุสลิมและเพ่ือชาว
มุสลิม เทานั้น จากการวิเคราะหตําแหนงท่ีตั้งของชุมชนมุสลิมท้ังสองชุมชนจะเห็นไดวาท่ีตั้งของ
ชุมชนดังกลาวท่ีตั้งอยูทิศตะวันตกและทางทิศตะวันออก ของพื้นท่ียานนานา-อโศกในปจจุบัน ทํา
ใหพื้นท่ียานนานา-อโศก เปรียบเสมือนพื้นท่ีสวนกลางท่ีสามารถเช่ือมตอกับชุมชนมุสลิมท้ังสอง
ชุมชนท้ังทางดานการคมนาคม การเปนท่ีพักแรมและการใหบริการทางดานอาหารมุสลิมซ่ึงเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีมีการสืบทอดกิจกรรมดังกลาว จนถึงยุคปจจุบัน 

 5.2.2 การวิเคราะห ผลท่ีเกิดข้ึนตอพื้นท่ียานนานา-อโศกจากวิวัฒนาการและ
เหตุการณสําคัญตางๆชวงระหวางปพ.ศ.2413-พ.ศ.2444 

การเกิดชุมชนท่ีเปนแรงงานชาวตางชาติ เช้ือสายมุสลิมจากเกาะมากาซา(ชวา) บริเวณทิศ
เหนือของพื้นท่ีวิจัย ชุมชนแรงงานกลุมนี้เปนแรงงานท่ีเขามาทํางานดูแลงานจัดสวนใหกับ ราช
สํานัก การตั้งถ่ินฐานในการพักอาศัยจึงเปนไปตามเหตุผลจากหนวยงานหรือผูรับผิดชอบกําหนด
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พื้นท่ีในการพักอาศัยให ตั้งเปนชุมชนในบริเวณทุงมักกะสันเนื่องจากพื้นท่ีดังกลาวอยูใกลกับ
ชุมชนชาวมุสลิมอ่ืนๆเชน ชุมชนบานครัวและชุมชนบานดอน และดวยเหตุผลท่ีมีลักษณะทาง
วัฒนธรรมคลายคลึงกัน จึงกําหนดใหจัดต้ังเปนชุมชนในบริเวณใกลเคียงกัน ดวยเหตุผลของการ
เกิดชุมชนมุสลิมดังกลาวโดยรอบพื้นท่ีจึงสงผลใหพื้นท่ียานนานา-อโศก ในอดีตมีลักษณะของ
วัฒนธรรมของชาวมุสลิมเชนวัฒนธรรมทางอาหารและวัฒนธรรมของการแตงกายของชาวมุสลิม
กระจายตัวอยูในพ้ืนท่ียานซ่ึงทําใหเกิดลักษณะการรับรูของบุคคลทั้งภายในและภายนอกพื้นท่ีวา
เปนพ้ืนท่ียานพักอาศัยของชาวมุสลิมในอดีต 

 5.2.3 การวิเคราะห ผลท่ีเกิดข้ึนตอพื้นท่ียานนานา-อโศกจากวิวัฒนาการการและ
เหตุการณสําคัญในชวงป พ.ศ.2400  

 การตัดถนนพระราม4 เดิมเรียกวา ถนนตรง และถนนหัวลําโพง (นอก) เปนถนนท่ี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนใน พ.ศ. 2400 เนื่องจากกงสุล
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝร่ังเศสไดเขาช่ือกัน พรอมท้ังนายหางตางประเทศ ขอรองรัฐบาลสยาม
วา เรือลูกคาท่ีข้ึนมาคาขายถึงกรุงเทพมหานครมีระยะทางไกล ถึงหนาน้ําน้ําเช่ียวมาก กวาจะ
เดินทางถึงกรุงเทพมหานครก็ใชเวลาหลายวัน จะขอไปต้ังหางซ้ือขายใตปากคลองพระโขนง ตลอด
ถึงบางนา และขอใหรัฐบาลขุดคลองลัดต้ังแตบางนามาตลอดถึงคลองผดุงกรุงเกษม  

ตอมาไดมีการสรางสะพานขามคลองผดุงกรุงเกษม ชาวบานเรียกกันวาสะพานวัวลําพอง ถนนตรง
เปนถนนสายแรกในรัชกาลท่ี 4 เปนถนนเสนตรงมีระยะทางไกล และมีพระบรมราชโองการให
เรียกทางท่ีริมคลองนี้วา ทางถนนตรง ตอมา ในวันท่ี16กุมภาพันธ พ.ศ.2462 รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปล่ียนช่ือถนนหัวลําโพง (นอก) ตั้งแตถนน
เจริญกรุงถึงถนนหลวงสุนทรโกษา เปน ถนนพระรามที่ 4 การเกิดถนนพระราม4ไดสงผลใหเกิด
การเช่ือมโยงกันทางดานคมนาคมและขนสงสินคาซ่ึงภายหลังในชวงปพ.ศ.2490ทาเรือคลองเตยได
เปดใหบริการ ทําใหเกิดการขยายตัวทางดานภาคแรงงานและภาคการบริการเกิดการเคล่ือนยาย
แรงงานจากภูมิภาคอ่ืนเขามายังพื้นท่ียานคลองเตย ในสวนภาคผูประกอบการท่ีเปนบริษัทหางราน
และบริษัทขามชาติท่ีเขามาดําเนินกิจการขนสงสินคาไดเขามาต้ังสํานักงานรวมท้ัง ใชเปนท่ีพัก
อาศัยของพนักงานชาวตางชาติบริเวณยานถนนสุขุมวิทบริเวณยานนานา-อโศก ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีเดิน
ทากันไดสะดวกและเปนพื้นท่ีขางเคียงกัน ถนนพระราม4จึงมีบทบาทท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ียาน
นานา-อโศกในลักษณะเก้ือกูลกันคือเปนถนนพระราม4เปนพื้นท่ีทํางานดานการบริการและ
คลังสินคาเนื่องจากอยูใกลกับทาเรือคลองเตยสวนพื้นท่ียานนานา-อโศกถนนสุขุมวิทเปนพื้นท่ีสวน
สํานักงานและท่ีพักอาศัยของพนักงานและเจาของกิจการชาวตางชาติ  
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 5.2.4 การวิเคราะห ผลท่ีเกิดข้ึนตอพื้นท่ียานนานา-อโศกจากวิวัฒนาการการและ
เหตุการณสําคัญในชวงปพ.ศ.2459-พ.ศ.2462 

การขยายตัวเมืองจากบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทมายังพ้ืนท่ีดานตะวันออกชวงปพ.ศ.
2411-พ.ศ.2543ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดโปรดเกลาฯ ใหมีการตัดถนนตอเนื่องจากถนนบํารุงเมือง ตรง
ไปยังพระราชวังปทุมวัน และสรางวังกลางทุง (สนามกีฬาแหงชาติในปจัจุบัน) ใหเปนท่ีประทับ
พักผอนพระราชอิริยาบถของสมเด็จฯเจาฟามหาวชิรุณหิศ ตอมา มีเจานายอีกหลายพระองคเสด็จมา
ซ้ือท่ีปลูกตําหนักท่ีประทับในบริเวณใกลเคียง ไดแก พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงพรหมวรานุ
รักษ (บริเวณซอยเกษมสันตท้ังหมด) พระเจาบรมวงศเธอกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิศิษฎ (บริเวณ
โรงเรียนชางกลปทุมวัน) ทําใหพื้นท่ีบริเวณนี้เปนพื้นท่ีบุกเบิกของการขยายชุมชนเมืองออกมาดาน
ทิศตะวันออก ดวยเหตุผลขางตนสงผลใหเกิดการเคล่ือนยายเขามาต้ังถ่ินฐานของเหลาขาราชบริพา
นและกลุมขาราชการมาอยูในบริเวณใกลๆพระตําหนักและท่ีประทับของพระบรมวงศานุวงศซ่ึง
การต้ังชุมชนท่ีอยูโดยรอบและพ้ืนท่ีขางเคียงของเหลาขาราชบริพานดังกลาวยังสงผลใหเกิด
กิจกรรมทางดานการบริการและการคาตางๆเกิดข้ึนตามมาในพ้ืนท่ีตั้งแตยานปทุมวัน,ยานราช
ประสงค ยานเพลินจิตร และยานนานา-อโศก ซ่ึงสินคาและบริการสําหรับกลุมลูกคาดังกลาวมักจะ
เปนสินคาท่ีเปนสินคานําเขาจากตางประเทศโดยเฉพาะสินคาจากตะวันตกและเปนสินคาท่ีราคา
คอนขางสูงรานคาท่ีจําหนายสินคาดังกลาวจึงมักเปนรานคาท่ีเปดดําเนินการโดยชาวไทยท่ีมี
ความสัมพันธและมีการติดตอกับชาวตางชาติและบางสวนมีชาวตางชาติเปนผูประกอบการสงผลให
พื้นท่ียานตางท่ีกลาวมาขางตนมีลักษณะพิเศษท่ีเปนยานคาขายสินคาจากตะวันตกและมีกลุมลูกคา
สวนใหญเปนกลุมขาราชการชั้นสูงหรือกลุมผูมีฐานะทางสังคมมาต้ังแตอดีต 
 การยายถ่ินฐานเขามายังพื้นท่ีวิจัยของกลุมผูมีบทบาททางสังคมในพ้ืนท่ี ในชวงปพ.ศ.2453 

-นายอิบปราฮิม ซ่ึงเปนลูกชายคนโตของพระพิเชตสรรพานิช (ชาวมุสลิมสายอินเดีย ตน
ตระกูลนานา ในปจจุบัน) ซ่ึงประกอบอาชีพคาผาทอด้ินเงินดิ้นทอง ท้ังภายในประเทศและกับ
ประเทศใกลเคียง แลวยังชวยราชการกรมพระคลังสินคาดานแปลภาษาตางประเทศ จนไดรับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เปน พระพิเชตสรรพานิช (ตั้งแตในรัชกาลท่ี 4)"ไดยายมาอยูในบริเวณทุง
บางกะป ดานทิศใตของคลองแสนแสบ (ซ่ึงเปนถนนสุขุมวิทในปจจุบัน) การยายเขามาตั้งถ่ินฐาน
ของนายอิบปราฮิมซ่ึงเปนมีฐานะเปนพอคาคหบดี ถึงแมการเขามาต้ังถ่ินฐานในพื้นท่ีเปนการยาย
เขามาเพียงครอบครัวเดียวแตดวยความเปนพอคาคหบดีจึงทําใหเกิดกลุมผูติดตามท่ีเปนกลุมคนงาน
ท่ีมีเชื้อสายอินเดียมุสลิมติดตามมาดวย  

ตอมาในชวงป พ.ศ.2468-2553 นาย เล็ก นานา  (หลานของนาย อิบปราฮิม)นายเล็ก นานา  
อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปตยคนท่ี 9 อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงและอดีตสมาชิกสภาผูแทน
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ราษฎร กรุงเทพมหานครหลายสมัย นายเล็ก นานา เปนหนึ่งในผูรวมกอตั้งพรรคประชาธิปตยมาแต
แรกเร่ิม เปนเจาของท่ีดินหลายแหงในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะยานสุขุมวิทต้ังแต ซอย1-ซอย47 
จนไดฉายาในยุคนั้นวา "ราชาท่ีดินกรุงเทพ" จากการมีท่ีดินมากในกรุงเทพมหานคร และตระกูล
นานาไดมีสวนรวมในการบริจากท่ีดินบางสวนใหแกหนวยงานกรุงเทพมหานครในการพัฒนาพื้นท่ี
บริเวณตนถนนสุขุมวิทจนภายหลังไดมีการต้ังช่ือซอยตามนามสกุลของนายเล็ก นานา คือ ซอย
นานา หรือ สุขุมวิทซอย 4 ในปจจุบันกลุมนานา ยังจับจองท่ีดินรวมแลวอีกหลายแปลง กลายเปน
ท่ีดินผืนใหญ หลายผืนไปตั้งแตสุขุมวิท 1 ถึงสุขุมวิท 47 เกือบ ทุกซอย 

ในยุคปจจุบันยังคงถือไดวาตระกลูนานาซ่ึงเปนตระกูลของนักธุรกิจมุสลิมเช้ือสายอินเดีย
และเปนกลุมผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของพื้นท่ียานนานา-อโศกโดย
ประเภทของธุรกิจของตระกูลเปนรูปแบบของธุรกิจท่ีประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและ
ธุรกิจทางดานโรงแรมโดยมีจุดขายท่ีเปนโรงแรมฮาลาล เพื่อรองรับกลุมลูกคาชาวมุสลิม การถือ
ครองท่ีดินรวมท้ังการประกอบุรกิจในพ้ืนท่ียานนานา-อโศกทําใหเกิดภาพลักษณของการมีบทบาท
ของเจาของท่ีดินท่ีเปนชาวมุสลิมซ่ึงภาพลักษณดังกลาวสงผลใหเกิดการดึงดูดแกกลุมลูกคาท่ีเปน
ชาวมุสลิมดวยกันในการใหความเชื่อถือและไววางใจในการใชบริการกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชาวมุสลิมดวยกันในพื้นท่ี หรืออาจกลาวไดวาตระกูลนานา สามารถดึงกลุมลูกคาท่ีเปนชาวมุสลิม
เขามาใชบริการในพื้นท่ีไดเปนอยางมาก 

5.2.5 การวิเคราะห ผลท่ีเกิดข้ึนตอพื้นท่ียานนานา-อโศกจากวิวัฒนาการการและ
เหตุการณสําคัญในชวงปพ.ศ.2465-พ.ศ.2500 
 การตัดถนน สุขุมวิทในกรุงเทพมหานครเร่ิมต้ังแตบริเวณเพลินจิต ตัดผานเขตคลองเตย 
เขตพระโขนง และเขตบางนา กอนออกไปจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ไปสุดท่ีจังหวัดตราด ถนนสายนี้แตกอนใชช่ือวา "ถนนกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ" เพราะถนนน้ีไป
ส้ินสุดท่ีตัวเมืองสมุทรปราการ เปดใชงานเม่ือ 8 กันยายน 2479 ตอมาเปล่ียนช่ือเปน "ถนนสุขุมวิท" 
ตามราชทินนามของพระพิศาลสุขุมวิท (ประสพ สุขุม) บุตรเจาพระยายมราช (ปน สุขุม) และทาน
ผูหญิงตลับ พระพิศาลสุขุมวิทเคยดํารงตําแหนงอธิบดีกรมทางหลวงคนท่ี 5 ไดทุมเทในการกอสราง
ทางหลวงสําคัญของประเทศเปนอยางยิ่ง คณะรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามจึงไดมีมติใหตั้ง
ช่ือทางหลวงสายกรุงเทพฯ-ตราด วา ถนนสุขุมวิท เพื่อเปนเกียรติแกพระพิศาลสุขุมวิท เม่ือวันท่ี 10 
ธันวาคม พ.ศ. 2493 การตัดถนนสุขุมวิทถือไดวามีสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดพัฒนาการโดยตรงกับ
พื้นท่ียานนานา-อโศก ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการคมนาคมหลักของพื้นท่ีมาตั้งแตยุค
แรกเร่ิมของการตัดถนน เชน 
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 พัฒนาการทางดานการเปนแหลงท่ีพักอาศัยของกลุมขาราชการช้ันสูงและกลุมพอคาคหบดี
ในฐานะท่ีเปนพื้นท่ียานพักอาศัยแหงใหมซ่ึงลักษณะของท่ีพักอาศัยเหลานี้จะเปนลักษณะของท่ีดิน
จัดสรรคตามซอยแยกยอยจากแนวถนนสุขุมวิทซ่ึงมีจุดเร่ิมตนบริเวณซอยสุขุมวิท1ผานยานนานา-
อโศก เร่ือยไปตามแนวถนน 
 พัฒนาการทางดานการเปนแหงเศรษฐกิจแหงใหมตามแนวถนนสุขุมวิท ซ่ึงภายหลังการตัด
ถนนสุขุมวิทและการเกิดเปนแหลงท่ีพักอาศัยช้ันดีของเหลาขาราชการช้ันสูงและกลุมคหบดีแลว
นั้นไดเกิดกิจกรรมทางการคาข้ึนมารองรับกลุมผูพักอาศัยดังกลาวซ่ึงเปนรานคาท่ีขายสินคาท่ี
ตอบสนองกลุมลูกคาท่ีกําลังซ้ือคอนขางสูง ในปจจุบันถนนสุขุมวิทกลายเปนถนนท่ีเปนเสนทาง
เศรษฐกิจมีกิจกรรมท่ีเปนธุรกิจรานคาของผูประกอบการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเกิดข้ึนตลอด
ตามแนวถนนโดยเฉพาะในชวงตนของถนนสุขุมวิทท่ีผานยานนานา-อโศก จะมีความหนาแนนของ
รานคาท่ีจําหนายสินคาท่ีมีกลุมลูกคาเปนชาวตางชาติเปนหลัก 
 พัฒนาการทางดานสังคมและวัฒนธรรมนอกเหนือจากการเปนแหลงท่ีพักอาศัยของกลุม
ขาราชการชั้นสูงและกลุมพอคาคหบดีแลวยังมีกลุมผูพักอาศัยท่ีเปนชาวตางชาติท่ีเขามาประกอบ
ธุรกิจหรือเปนพนักงานของบริษัทขามชาติเขามาพักอาศัยในพื้นท่ีอีกดวยซ่ึงสงผลใหเกิดสังคมของ
กลุมชาวตางชาติท่ีพักอาศัยในพื้นท่ีและกลุมชาวตางชาติดังกลาวยังไดนําวัฒนธรรมการบริโภค
สินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศ หรือสินคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการตามวัฒนธรรมของ
ตนเองดวย จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดกิจกรรมทางการคาและธุรกิจเพื่อรองรับกลุมชาวตางชาติ
ดังกลาวตามมาในพื้นท่ีชวงตนของถนนสุขุมวิทหรือยานนานา-อโศก 
 พัฒนาการทางดานการคมนาคม การตัดถนนสุขุมวิทถือไดวาเปนการสรางเสนทาง
คมนาคมเช่ือมตอและรองรับการขยายตัวเมืองกรุงเทพฯออกไปทางทิศตะวันออกของกรุงเทพซ่ึง
การขยายตัวเมืองออกไปตามเสนทางตามแนวถนนสุขุมวิทไดสรางใหเกิดการเดินทางท่ีมีความ
สะดวกสามารถเช่ือมตอกับยานอ่ืนๆจากตัวเมืองช้ันในของกรุงเทพฯออกสูพื้นที่ดานตะวันออกของ
กรุงเทพฯและสามารถเดินทางเช่ือมตอกับพื้นท่ียานอ่ืนๆไดอยางสะดวก ในปจจุบันถนนสุขุมวิท
กลายเปนถนนท่ีเปนเสนทางเช่ือมตอกับถนนสายหลักอ่ืนๆเชนถนนพระราม1, แยกซอยนานา, แยก
อโศกและถนนรัชดาภิเษกตัดใหมและเช่ือมตอกับยานอ่ืนๆจึงเปรียบสเมือนเปนศูนยกลางของการ
คมนาคมในการใชเปนเสนทางเช่ือมตอระหวางยานตางๆ 
 5.2.6 การวิเคราะห ผลท่ีเกิดข้ึนตอพื้นท่ียานนานา-อโศกจากวิวัฒนาการการและ
เหตุการณสําคัญในชวงปพ.ศ.2500-พ.ศ.2520 
 ชวงปพ.ศ.2505 เกิดการขยายเสนทางชวงตอรขยายของถนนเพชรบุรี จากบริเวณบริเวณ
แยกประตูน้ําซ่ึงการตัดถนนเพชรบุรีตัดใหม เปนการขยายเสนทางเช่ือมตอระหวางบริเวณแยก
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ประตูน้ําไปจนถึงคลองตันทําใหเกิดการขยายตัวเมืองออกไปทางทิศตะวันออกเสนทางถนนไดตัด
ผานพื้นท่ีท่ีเปนชุมชนรถไฟมักกะสันในบางสวนตอมาหนวยงานเทศบาลในยุคนั้นไดขอใชเสนทาง
ถนนนิคมมักกะสันเช่ือมตอกับถนนเพชรบุรีตัดใหมและถนนซอยนานาเหนือเพื่อเช่ือมตอการ
เดินทางโดยทําใหเกิดการสรางสะพานขามคลองแสนแสบในเช่ือมระหวางถนนเพชรบุรีตัดใหมกับ
ถนนสุขุมวิทเปนจุดแรก ภายหลังไดมีการสรางสะพานขามคลองแสนแสบเช่ือมตอบริเวณถนน
เพชรบุรีตัดใหมกับซอยสุขุมวิท21หรือซอยอโศกข้ึน เพื่อเช่ือมตอการเดินทางระหวางถนนท้ังสอ
สายและขยายเสนทางเช่ือมตอไปทางดานทิศเหนือบริเวณถนนรัชดาภิเษภกับยานคลองเตย การ
เช่ือมตอการเดินทางระหวางถนนเพชรบุรีตัดใหมกับถนนสุขุมวิทไดสงผลใหเกิดการขยายตัว
ทางดานเศรษฐกิจของยานนานา-อโศกเปนอยางมากเนื่องจากไดเพิ่มศักยภาพทางดานการคมนาคม
ใหกับพื้นท่ียาน และ การตัดถนนเพชรบุรีตัดใหมนี้ไดสรางแนวถนนขนานไปกับเสนทางรถไฟสาย
ตะวันออกตลอดแนวเสนทางถนนสายนี้เกิดสถานบันเทิงเกิดข้ึนตลอดแนวเสนทางถนนโดยเฉพาะ
ในชวงสงครามเวียดนามไดเกิดสถานบริการประเภทอาบอบนวดข้ึนมากมายและพื้นท่ีบางสวน
ยังคงมีกิจกรรมทางดานสถานบันเทิงมาจนถึงปจจุบัน บทบาทของถนนเพชรบุรีจึงกลายเปนแหลง
ทองเท่ียวยามค่ําคืนสําหรับลูกคาชาวไทยและตางชาติ ซ่ึงลูกคาท่ีเปนชาวตางชาติสวนหนึ่งไดใช
พื้นที่ยานนานา-อโศกเปนสถานท่ีพักตามโรงแรมและใชการเดินทางผานซอยสุขุมวิท3เปนเสนทาง
ขามไปทองเท่ียวบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหมเนื่องจากเปนพื้นท่ีติดตอกันและเดินทางไดสะดวก  
 ชวงปพ.ศ.2507-พ.ศ.2518 ชวงการเกิดสงครามเวียดนาม เกิดการเคล่ือนยายเขามาตั้งถ่ิน
ฐานของกลุมชาวอเมริกันและยุโรป ท่ีเขามาประกอบอาชีพเปดกิจการทางการรานคาสินคาประเภท
เคร่ืองอุปโภคบริโภคและเปดสถานบริการใหกับกองทัพสหรัฐในชวงสมัยสงครามเวียดนามตาม
นโยบาย REST AND RECREATIONใหกับทหารอเมริกัน โดยกลุมชาวอเมริกันและยุโรปท่ีเขามา
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถานบันเทิงในพ้ืนท่ียานนานา-อโศกไดเขามาเปดบารเบียรรานอาหารและ
ธุรกิจดานการบริการอื่นๆท่ีเกี่ยวของเพื่อรองรับทหารสหรัฐท่ีเขามาประจําการในกรุเทพฯ ซ่ึงใน
ภายหลังจากการส้ินสุดของสงครามเวียดนาม กลุมชาวตางชาติเหลานี้ยังคงพักอาศัยและประกอบ
ธุรกิจตอเนื่องโดยเปลี่ยนกลุมลูกคาเปนชาวตางชาติท่ีเปนนักทองเท่ียว ปจจุบันรานบารเบียรและอ
โกโกยังคงมีการเปดบริการนักเท่ียวท่ัวไปซ่ึงมีการเปดบริการอยางหนาแนนชวงบริเวณซอยสุขุมวิท
ซอย4 การเปดสถานบริการในลักษณะดังกลาวสงผลใหเกิดภาพลักษณะของการขายบริการทางเพศ
แฝงในสถานบริการเหลานี้ และอาจทําใหเกิดภาพพจนท่ีไมเหมาะสมแกยานนานา-อโศกอีกดวย  

ชวงปพ.ศ.2509 การเกิดชาวอาหรับในพ้ืนท่ียานนานา-อโศก สามารถวิเคราะหไดจาก
เหตุผลหลายประการเชนในชวงปพ.ศ.2509 ประเทศซาอุดิอาระเบียไดเปดสถานกงสุนใหญท่ี
กรุงเทพอยางเปนทางการ ซ่ึงกอนหนานี้ไทยไดมีสัมพันธทางการฑูตกับประเทศซาอุดิอาระเบียมา
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ตั้งแตชวงปพ.ศ.2500 แตยังไมไดมีการแตงตอกอัคราชฑูตระหวางกัน โดยประเทศซาอุดิอาระเบีย
นับวาเปนชาติในกลุมอาหรับชาติแรกๆท่ีมีความสัมพันธทางการฑูตอยางเปนทางการ การเกิด
สถานเอกอัคราชฑูตของซาอุดิอาระเบียทําใหเกิดการแลกเปล่ียนทางดานการคาการลงทุนและการ
ทองเที่ยวระหวางกันโดยชาวซาอุดิอาระเบียถือวาเปนชาติแรกๆท่ีเขามาติดตอการคาและทองเท่ียว
ในไทย ดวยความท่ีมีลักษณะทางวัฒนธรรมทางศาสนาท่ีเปนชาวมุสลิม ซ่ึงมีลักษณะความตองการ
เฉพาะทางดานการบริโภคอาหารจึงทําใหเกิดการเขาพักอาศัยในแหลงท่ีมีการบริการทางดานอาหาร
สําหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะซ่ึงพ้ืนท่ียานนานา-อโศก เปนพื้นท่ีท่ีมีท้ังท่ีพักท่ีเปนโรงแรมและการ
บริการท่ีเหมาะสําหรับชาวมุสลิมจึงทําใหเปนพื้นท่ีท่ีเปนทางเลือกในการเขาพักอาศัยในยานนานา-
อโศก ตอมาชวงปพ.ศ.2518 ไทยและประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสไดเปดสัมพันธทางการฑูต
ระหวางกัน ในระหวางนั้นไทยไดเปดสถานกงสุลใหญ ณ เมืองดูไบ ในปพ.ศ.2535และเปดสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ในปพ.ศ.2537 จนเม่ือปพ.ศ.2541ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสได
เปดสถานกงสุนใหญในไทย ซ่ึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสถือไดวาเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทย
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง กลุมนักธุรกิจและนักทองเท่ียวท่ีเปนชาวอาหรับไดเขามาติดตอธุรกิจ
และทองเท่ียวโดยเขาพักตามโรงแรมท่ีอยูในยานนานา-อโศกเนื่องจากพ้ืนท่ียานนานา-อโศกมีความ
พรอมในการรองรับนักทองเท่ียวท่ีเปนชาวมุสลิม ในเร่ืองของรานอาหารฮาลลาล และการบริการท่ี
เปนมิตรและมีความเขาใจนักทองเท่ียวท่ีมีลักษณะทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิม จึงทําใหเกิดการ
บอกตอๆกันในกลุมนักทองเท่ียวชาวอาหรับ ในปจจุบันกลุมนักทองเท่ียวชาวสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส มีความนิยมในการเขาใชบริการที่ เกี่ยวกับดานดูแลสุขภาพ  การรักษาพยาบาล ใน
โรงพยาบาลของไทยซึ่งโรงพยาบาลท่ีได รับความนิยมสําหรับกลุมชาวอาหรับกลุมนี้ คือ
โรงพยาบาลบํารุงราษฎรซ่ึงตั้งอยูในพื้นท่ียานนานา-อโศกและโรงพยาบาลกรุงเทพฯ ซ่ึงต้ังอยู
บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม ท้ังสองโรงพยาบาล ดังกลาวไดเปดใหบริการแกเฉพาะแกนักทองเท่ียว
ชาวอาหรับจนเปนท่ีรูจักและการใหความยอมรับในฐานะท่ีเปนโรงพยาบาลสําหรับชาวอาหรับใน
ระดับเวิลดคลาส ดวยสาเหตุดังกลาวทําใหพื้นท่ียานนานา-อโศกกลายเปนพื้นท่ียานท่ีมีนักธุรกิจ
และนักทองเท่ียวเขามาพักอาศัยและติดตอธุรกิจกันเปนจํานวนมากทําใหเกิดกิจกรรมอื่นๆตามมา
รองรับกลุมนักธุรกิจและนักทองเท่ียวดังกลาว เชนรานอาหารอาหรับ รานคาเคร่ืองหอมหรือ
ไมกฤษณะรานเคร่ืองหนังและเส้ือผา ท่ีมีกลุมลูกคาเปนชาวอาหรับเฉพาะโดยเฉพาะรานอาหารท่ี
เปดบริการโดยชาวอาหรับรวมท้ังบริกรหรือมีพนักงานในรานเปนชาวอาหรับท้ังส้ินดวยเหตุนี้จึงทํา
ใหยานนานา-อโศกเปรียบเสมือน ยานของชาวอาหรับในกรุงเทพมหานคร 

ชวงปพ.ศ.2510 การเคล่ือนยายเขามาต้ังถ่ินฐานของชาวญ่ีปุน กลุมชาวญ่ีปุนท่ีเขามาพัก
อาศัยในพื้นท่ีเกิดจากการยายถ่ินฐานมาเพ่ือการประกอบธุกิจและเปนพนักงานของบริษัทท่ีเปน
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บริษัทของกลุมนักลงทุนชาวญ่ีปุนซ่ึงมักจะยายเขามาพักอาศัยท้ังครอบครัวและจะพักอาศัยกัน
หนาแนนเปนกลุมชุมชน โดยสวนใหญจะพักอาศัยบริเวณตั้งแตแยกอโศกไปจนถึงเอกมัยสวนใน
บริเวณพื้นท่ียานนานา-อโศกจะมีกลุมชาวญ่ีปุนพักอาศัยเบาบางกวา การที่มีกลุมชาวญ่ีปุนพักอาศัย
ในพื้นท่ีสงผลใหเกิดธุรกิจท่ีเขามาตอลสนองความตองการเฉพาะดานตางๆในพ้ืนท่ีเชนรานอาหาร 
บารเหลาของญ่ีปุนแตมีปริมาณความหนาแนนนอยกวาบริเวณซอยสุขุมวิท24-28  

 5.2.7 การวิเคราะห ผลท่ีเกิดข้ึนตอพื้นท่ียานนานา-อโศกจากวิวัฒนาการการและ
เหตุการณสําคัญในชวงปพ.ศ.2520-พ.ศ.2542 
 ชวงปพ.ศ.2523 การยายถ่ินฐานของชาวอินเดีย เขามาพักอาศัยในยานนานา หลังจากการ 
สถาปนาความสัมพันธไทย-อินเ ดียเ ม่ือวันท่ี 30 กร กฎาคม พ.ศ. 2490 (สถานเอกอัครราชฑูต
อินเดีย, 2558) ไดมีการยายถ่ินฐานของชาวอินเดียเขามายงักรุงเทพ ฯ และมีการขยายตัวอยาง
ตอเน่ืองชาวอินเดียท่ีเขามาต้ังหลักแหลงจะรวมกลุมอยูบริเวณ สีลม, สาธร, ยานนาวา, พาหุรัต, ส่ี
แยกบานแขก, และมีความหนาแนนชวง ตน ถนนสุขุมวทิ หรือบริเวณพื้นท่ีวจิัย อินเดียไดเปด 
สถานทูตข้ึนในประเทศไทยในป พ.ศ.2493 โดยสถานท่ีแรกต้ังอยูบริเวณถนนพญาไทย ตอมา
ในชวงปพ.ศ.2503 ไดยายท่ีตัง้ไปอยูบริเวณถนน สาทรใกลกับวัดแขก (ถนน ปน) ซ่ึง เปนบริเวณท่ีมี
ชุมชนชาวอินเดียประกอบธุรกิจและเปนยานท่ีพักอาศัยของชาวอินเดยีตอมา ป พ.ศ.2523 สถานฑูต
อินเดียไดยายจากสถานท่ีเดิมมายังซอย สุขุมวิท23 ซ่ึงถือวาเปนยานธุรกิจและท่ีพักอาศัยแหงใหม
ของชาวอินเดยีในสมัยนั้น การยายถ่ินฐานเขามาพักอาศัยในพื้นท่ียานนานา-อโศกของกลุมชาว
อินเดียซ่ึงเปนกลุมท่ีเปนพนกังานจากหนวยงานทางราชการ,สถานฑูตและจากบริษทัเอกชน กลุม
ชาวอินเดยีกลุมนี้เปนกลุมชาวอินเดยีท่ีคอนขางมีฐานะและมีความรู ซ่ึงมีการพักอาศัยกันเปน
ครอบครัว รวมกันตามอาคารชุดพักอาศัยในบริเวณยานนานา-อโศก ซ่ึงมักจะอยูรวมกันท้ังอาคาร
ชุดพักอาศัยโดยเฉพาะบริเวณซอยสุขุมวิท11-ซอยสุขุมวทิ15 และจากการที่มีกลุมครอบครัวชาว
อินเดียท่ีเขามาพักอาศัยกันอยางหนาแนนในพ้ืนท่ียาน สงผลใหเกิดรานอาหารอินเดยีเกิดข้ึนเปน
จํานวนมากเพ่ือมารองรับกลุมลูกคาเปาหมายท่ีเปนชาวอินเดีย 
 ชวงปพ.ศ.2524 ไดเกิดระบบทางพิเศษ ข้ันท่ี1หรือ ทางพิเศษเฉลิมมหานครเปนเสนทาง
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย เปนทางพิเศษสายแรกของประเทศไทย ระยะทางรวม 27.1 
กิโลเมตร และมีเสนทางพรอมกับจุดข้ึนลงผานพ้ืนท่ียานนานา-อโศก บริเวณชวงตนของถนน
สุขุมวิท เสนทางดังกลาวประกอบดวย 
 1.สายดินแดง -ทาเรือ  ระยะทาง 8.9 กิโลเมตร แนวสายทางเร่ิมจากปลายถนนวิภาวดีรังสิต 
(ทางหลวงแผนดินหมายเลข 31) มุงไปทางทิศตะวันออก ถึงทางแยกตางระดับทาเรือ เปดใหบริการ 
29 ตุลาคม พ  .ศ  . 2524 เปนทางยกระดับขนาด 6 ชองจราจรตั้งแตถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนสุขุมวิท 
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และถนนพระรามท่ี 4ถึง ทาเรือ และเปนทางระดับดินขนาด 6 ชองจราจรตั้งแตถนนสุขุมวิทถึงถนน
พระราม 4  
  2.สายบางนา -ทาเรือ  ระยะทาง 7.9 กิโลเมตร แนวสายทางเร่ิมจากปลายถนนบางนา -บาง
ปะกง (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 34) มุงไปทางทิศตะวันตก ถึงทางแยกตางระดับทาเรือ เปด
ใหบริการ 17 มกราคม พ .ศ . 2526 
 3.สายดาวคะนอง -ทาเรือ  รวม สะพานพระราม 9 ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร แนวสายทางเร่ิม
จากทางแยกตางระดับทาเรือ ขามแมน้ําเจาพระยา ส้ินสุดท่ีถนนพระรามท่ี 2 (ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 35) เปดใหบริการ 5 ธันวาคม พ .ศ . 2530 
การสรางทางพิเศษเฉลิมมหานครสงผลใหเกิดการเชื่อมโยงและการเขาถึงพื้นท่ียานนานา-อโศก
ถนนสุขุมวิท กับพื้นท่ีทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศใตของกรุงเทพฯไดทุกทิศทางการเช่ือมโยงกับ
พื้นท่ีดานทิศเหนือของกรุงเทพฯสงผลใหเกิดความสะดวกในการเดินทางจากถนนวิภาวดีรังสิตซ่ึง
เปนเปนท่ีตั้งของสนามบินดอนเมือง ทําใหการเดินทางของกลุมนักธุรกิจและนักทองเท่ียวสามารถ
เดินทางโดยตรงเขาสูพื้นท่ียานนานา-อโศกไดสะดวกเปนสาเหตุหนึ่งท่ีเอ้ือใหเกิดจุดเดนของพื้นท่ี
ยานในการเปนตัวเลือกใหกลุมนักธุรกิจและนักทองเท่ียวเลือกเขาพักอาศัยในยานนานา-อโศก  
สวนการเชื่อมโยงพื้นท่ียานนานา-อโศกกับพื้นท่ีทอศตะวันออกและทิศใตของกรุงเทพฯนั้น 
สามารถใชเสนทางพิเศษเฉลิมมหานครไดจากจุดข้ึนบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหมซ่ึงเปนเสนทางท่ี
อยูทางดานทิศเหนือของยานนานา-อโศกและสามารถเขาถึงไดสะดวกเนื่องจากเปนเสนทางท่ี
ตอเนื่องกัน ซ่ึงเสนทางทางดานทิศตะวันออกและทิศใตของกรุงเทพฯเปนเสนทางท่ีสามารถ
เช่ือมโยงไปสูแหลงทองเท่ียวตามภูมิภาคไดซ่ึงเอ้ือตอเหตุผลในการเขาพักตามโรงแรมในพ้ืนท่ียาน
นานา-อโศก 
 5.2.8 การวิเคราะห ผลท่ีเกิดข้ึนตอพื้นท่ียานนานา-อโศกจากวิวัฒนาการการและ
เหตุการณสําคัญในชวงปพ.ศ.2542-ปจจุบัน 
 ชวงปพ.ศ.2542 การเคล่ือนยายเขามาต้ังถ่ินฐานของชาวเกาหลี ถือไดวาเปนกลุม
ชาวตางชาติกลุมใหมท่ีเขามายังพื้นท่ียานนานา-อโศกซ่ึงเกิดข้ึนจากการเขามาประกอบธุรกิจ
รานอาหารและสินคาอุปโภคบริโภคบริเวณอาคารสุขุมวิทพลาซา ตั้งแตปพ.ศ.2542ซ่ึงในปจจุบัน
บริเวณดังกลาวถูกเรียกวาเปนยานเมืองเกาหลีและในปพ.ศ.2556 สถาฑูตเกาหลีไดจัดต้ังศูนย
เผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีข้ึนในบริเวณระหวางซอยสุขุมวิท15-ซอยสุขุมวิท17 เพื่อทําการเผยแพร
ขาวสารและวัฒนธรรมของเกาหลีใหแกบุคคลท่ัวไปซึ่งนับวาเปนชาติแรกท่ีมีการจัดต้ังสถานท่ี
เผยแพรทางวัฒนธรรมข้ึนในยานนานา-อโศก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 
 

 

 5.2.9 การวิเคราะห สภาพในปจจุบันยานนานา-อโศกเปนยานท่ีมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีเปนอยางมากเนื่องจากยานนานา-อโศกกลายเปนพื้นท่ีท่ีมีชาวตางชาติพัก
อาศัยอยูอยางหนาแนนท้ังชาวอินเดีย อาหรับ ยุโรป อเมริกาเกาหลีละญ่ีปุน รวมทั้งยังมีกลุม
นักทองเท่ียวชาวตางชาติเขามาพักตามโรงแรมในพ้ืนท่ีซ่ึงพืนท่ียานนานา-อโศกเปนสถานท่ีตั้งของ
โรงแรมมากเปนลําดับตนๆของกรุงเทพฯสงผลใหพื้นท่ียานนานา-อโศกกลายเปนยานท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งการเปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในดานการรองรับนักทองเท่ียว การ
คมนาคม และตําแหนงท่ีตั้งของยานที่เปนจุดเช่ือมตอไปยังยานอ่ืนๆไดสะดวก ยานนานา-อโศกยังมี
สถานประกอบการและหางสรรพสินคาท่ีสามารถตอบสองความตองการของกลุมนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติโดยเฉพาะกลุมชาวอินเดียและอาหรับ ซ่ึงสงเสริมใหยานมีบทบาททางดานการเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงสันทนาการ และยังมีลักษณะทางวัฒนธรรมของกลุมชนชาติอินเดีย อาหรับท่ี
ชัดเจนมากท่ีสุดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครอีกดวย  

 5.3 การวิเคราะหการเขาถึงพื้นท่ีวิจัย เนื่องจากท่ีตั้งของพื้นท่ีวิจัยเปนพื้นท่ีท่ีตั้งอยูใน
เขตศูนยกลางทางธุรกิจแหงหนึ่งของกรุงเทพฯซ่ึงท่ีตั้งดังกลาวมีระบบคมนาคมขนสงมวลชนหลัก
คือBTSและMRT ท่ีมีความสะดวกและมีทางเลือกในการเช่ือมตอการเดินทางไดหลากหลายเสนทาง
ทําใหพื้นท่ียานนานา-อโศกเปรียบเสมือน จุดเช่ือมตอ ของการเดินทางภายในตัวเมืองกับยานธุรกิจ 
ยานการศึกษาและยานการทองเท่ียวอ่ืนๆไดอยางสะดวก 
 5.4 การวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ  
 5.4.1 การวิเคราะหลักษณะภูมิประเทศ  พื้นท่ีวิจัยมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม 
ตามท่ีตั้งของกรุงเทพฯ และภาคกลางของประเทศไทย และเปนพื้นท่ีราบลุม ซ่ึงไมมีอุปสรคตอการ
ใชประโยชนท่ีดินและท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองท่ีไดรับการพัฒนาเร่ืองระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการแลวทําใหการพัฒนาทางดานอื่นๆเปนไปไดสะดวกเนื่องจากมีปจจัยพื้นฐานท่ีมีความ
พรอม 
 5.4.2 การวิเคราะหลักษณะทางสถาปตยกรรม ลักษณะทางสถาปตยกรรมในพื้นท่ี
วิจัยเปนลักษณะสถาปตยกรรมแบบสมัยใหมและไมมีรูปแบบของสถาปตยกรรมท่ีทรงคุณคาทาง
ศิลปวัฒนธรรมแตอยางใดโดยสวนรวมจะเปนสถาปตยกรรมท่ีใชประโยชนในเชิงพาณิชยและพัก
อาศัย 
 5.4.3 การวิเคราะหการใชประโยชนท่ีดินและอาคารการใชประโยชนท่ีดินของพื้นที่
วิจัยโดยรวมจะเปนการใชประโยชนทางพาณิชยกรรม รองลงมาคือใชเพื่อพักอาศัย สําหรับการใช
ประโยชนเพื่อพาณิชยกรรมสามารถแยกประเภทไดเปนโรงแรม อาคารพาณิชย ซ่ึงมีปริมาณ
สัดสวนท่ีใกลเคียงกันสวนรองลงมาไดแกอาคารสํานักงานและท่ีพักอาศัย ซ่ึงท่ีพักอาศัยสวนใหญ
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จะอยูบริเวณดานในซอยจากถนนสุขุมวิทและในพ้ืนท่ีวิจัยมีการแบงกลุมการใชพื้นท่ีของ
ชาวตางชาติออกตามเช้ือชาติและลักษณะของกิจกรรมโดยการรวมกลุมของกิจกรรมท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกันอยูในพื้นท่ีใกลๆกัน 
 5.4.4 การวิเคราะหโครงขายคมนาคม ลักษณะโครงขายคมนาคมในพื้นท่ีวิจัยจะใช
ถนนสุขุมวิทเปนแกนหลักและเปนเสนแกนยาวโดยมีซอยแยกจากถนนหลัก เปนลักษณะแนวแกน
ยาวเชนกัน นอกจากนี้ยังมีระบบขนสงมวลชนหลักรถไฟฟาBTS วิ่งคลอมอยูบนถนนสุขุมวิท และ
มีสถานีข้ึนลงสองสถานีในพื้นท่ีวิจัย ในสองสถานีดังกลาวมีหนึ่งสถานีเปนสถานีเปล่ียนถายระบบ
จากBTSสูMRT  โครงขายคมนาคมท่ีเปนเสนทางถนนหลักคือถนนสุขุมวิท  ซ่ึงเปนถนนท่ีสามารถ
เช่ือมตอพื้นท่ีวิจัยกับพื้นท่ีอ่ืนๆไดทุกทิศทางและพื้นท่ีวิจัย ยังเปนจุดเช่ือมตอการเดินทางของระบบ
ขนสงมวลชนหลักท้ังสองระบบทําใหมีความสะดวกในการเดินทางไปยังพื้นท่ีอ่ืนของกรุงเทพฯ
และสงผลดีตอเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีดวย 
 5.5 การวิเคราะหลักษณะของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของพื้นท่ีวิจัยสามารถสรุปไดใน
ประเด็นตางๆดังนี้ 
 5.5.1 การวิเคราะหการจัดเก็บภาษี กรุงเทพฯมีการแบงกลุมเขตเพื่อการบริหารโดย
เขตคลองเตยจัดอยูในกลุมลุมพินีและเขตวัฒนาจัดอยูในกลุมเจาพระยาซ่ึงลาสุดท้ังสองกลุมมี
ปริมาณการจัดเก็บภาษีจากสรรพากรอยุในลําดับท่ีสูงเปนลําดับท่ีหนึ่งและสองซ่ึงมีปริมาณถึงกวา
สองแสนสามหมื่นลานจากยอดรวมทั้งหมดของกรุงเทพฯกวาหาแสนลาน ตามสถิติปพ.ศ.2556  
และหากพิจารณาแยกยอยลงในระดับเขตแลวกลุมลุมพินี มียอดรายไดจากการจัดเก็บจากเขต
คลองเตยมาเปนลําดับท่ีหนึ่ง จํานวนและกลุมเจาพระยามียอกการจัดเก็บจากเขตวัฒนามาเปนลําดับ
ท่ีสาม จากขอมูลแสดงใหเห็นวาเขตท้ังสองมีศักยภาพทางเศรษฐกิจอยูในระดับท่ีดี 
  5.5.2 การวิเคราะหลักษณะของพาณิชยกรรม  การวิเคราะหในระดับเขตพบวาเขต
วัฒนาและเขตคลองเตยเปนเขตท่ีมีจํานวนโรงแรมรวมถึง74แหงจากจํานวน367ในกรุงเทพฯคิดเปน
สัดสวนถึง20%ของจํานวนโรงแรมในเขตกรุงเทพฯซ่ึงสงผลใหมีจํานวนนักทองเท่ียวซ่ึงสวนใหญ
เปนชาวตางชาติเขามาใชบริการเปนจํานวนมากสงผลใหมีปริมาณการใชจายเปนเงินหมุนเวียนใน
พื้นท่ีจํานวนมากดวยจากการใชบริการดานตางและหากมองเฉพาะในพ้ืนท่ีวิจัยแลวนั้นจากการ
สํารวจพบวาในพ้ืนท่ีวิจัยเองมีจํานวนโรงแรมถึง27แหงคิดเปนสัดสวน38%ของจํานวนโรงแรมใน
เขตท้ังสองซ่ึงมีสัดสวนคอนขางสูงสงผลใหมีปริมาณของเงินหมุนเวียนในพื้นท่ีสูงตามดวย 
 5.6 การวิเคราะหดานสังคม ประชากร  จากการศึกษาขอมูลพบวาลักษณะทางสังคม
และประชากรสวนใหญของพื้นท่ีวิจัยสวนใหญประกอบอาชีพคาขายและบริการและประชากรท่ี
เปนกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติ  ซ่ึงมีความหลากหลายทางดานเช้ือชาติ ดวยสาเหตุดังกลาว
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ลักษณะทางสังคมของพ้ืนท่ีวิจัยจึงเปนสังคมท่ีมีการเปดรับวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตาง ดวย
ลักษณะของการประกอบอาชีพทางดานคาขายกับการบริการ ทําใหเกิดการปฎิสัมพันธท่ีดีตอกลุม
ลูกคาท่ีเปนชาวตางชาติซ่ึงสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีวิจัยอีกดวย 
 5.7 การวิเคราะหทางดานประเพณีและวัฒนธรรม จากการศึกษาขอมูลทางดาน
ประเพณีและวัฒนธรรมของเขตท้ัสองพบวาเขตท้ังสองไมมีประเพณีและวัฒนธรรมในลักษณะ
เฉพาะตัวแตอยางใดประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเปนประเพณีและวัฒนธรรมท่ีมีความ
สากลท่ัวไปซ่ึงสอดคลองกับลักษณะของสังคมแบบพหุวัฒนธรรม คือการไมมีลักษณะของ
วัฒนธรรมหลักใดๆแตจะเปนลักษณะรวมกันแบบผสมผสาน 
 5.8 การวิเคราะหดานการทองเท่ียว การศึกษาในระดับเขตพบวาการทองเท่ียวในเขต
วัฒนาและเขตคลองเตย มีแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยูบางแตอาจไมไดรับการสงเสริมใหเกิด
การทองเท่ียวในลักษณะดังกลาวเทาท่ีควรจึงไมไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวท่ีเขามาในพื้นท่ี 
สําหรับการศึกษาในพื้นท่ีวิจัยพบวา ในพื้นท่ีวิจัยมีสถานท่ีทองเท่ียวในรูปแบบที่ตอบสนองความ
ตองการของนักทองเท่ียวเชนรานอาหารและเคร่ืองดื่มในลักษณะท่ีมีความเฉพาะของกลุมลูกคาและ
มีความเปนสากล สถานบันเทิง หางสรรพสินคา และสถานบริการซ่ึงไดรับการประชาสัมพันธท่ี
รวดเร็วและสามารถตอบสนองรสนิยมของกลุมนักทองเท่ียวไดตรงเปาหมายกวาจึงเปนท่ีนิยมของ
นักทองเท่ียวท่ีเขามาในพ้ืนท่ีวิจัย 
 6. สรุป 
 การศึกษาสภาพท่ัวไปและการวิเคราะหพื้นที่ยานนานา-อโศก ในบทท่ี4 นี้ผูวิจัยไดศึกษาถึง
ประเด็นตางๆทางดานบริบทของพื้นท่ีวิจัย ท่ีตั้งอาณาเขต ประวัติความเปนมาวิวัฒนาการและ
เหตุการณตางๆทางสังคม เปนประเด็นหลักและศึกษาถึงสภาพทางเศษฐกิจ เปนประเด็นรอง 
จากนั้นไดนําขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะหผลท่ีมีตอสภาพในปจจุบันของพื้นท่ีวิจัย เพื่อนําไป
ดําเนินงานวิจัยในบทที่ 5ตอไป 
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     บทท่ี 5 
    การดําเนินงานวิจัย 

 การดําเนินงานวิจัย เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ลงสํารวจ
พื้นท่ีวิจัย และการนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจมาออกแบบ แบบสอบถาม เพื่อนําไปใชเปน
เคร่ืองมือในการสอบถามความคิดเห็นของประชากรในงานวิจัย  จากนั้นนําผลขอมูลจาก
แบบสอบถามในเร่ืองอัตลักษณของยานนานา-อโศก ดวยการนําคําตอบในเร่ืองอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมที่เปนรูปธรรมและนามธรรม โดยใชวิธีจากสถิติเชิงพรรณา โดยแสดงผลแยกเปนหัวขอ
ของอัตลักษณดานตางๆ จากน้ันผูวิจัยนําผลท่ีได จากการวิเคราะหในข้ันปฐมภูมิมาใชเปนขอมูลใน
การสัมภาษณกลุมผูเช่ียวชาญทั้งสองกลุมโดยการใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และผูวิจัยนําผล
ท่ีไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ มาแปลความหมายโดยผูวิจัยเพื่อใหไดคําตอบของงานวิจัย อัต
ลักษณของยานนานา-อโศก โดยสรุปเปนข้ันตอนตางๆในการดําเนินงานวิจัยดังนี้ 
 5.1 การสํารวจภาคสนาม  
ในข้ันตอนการสํารวจภาคสนาม เม่ือวันท่ี25 ตุลาคมพ.ศ.2556 ถึงวันท่ี14กุมภาพันธ พ.ศ.2557 ผูวิจัย
ไดสํารวจพื้นท่ีวิจัยโดยไดประเมิณคุณคาตัวแทนของอัตลักษณท่ีเปนรูปธรรมและอัตลักษณท่ีเปน
นามปธรรม ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
 5.1.1อัตลักษณท่ีเปนรูปธรรม ผูวิจัยไดทําการสํารวจส่ิงท่ีเปนตัวแทนทางดาน
วัฒนธรรมในดานตางสรุปไดดังนี้ 
  1.อัตลักษณทางอาหาร โดยสํารวจและทําแผนท่ีระบุตําแหนงของประเภทของ
รานอาหารประจําชาติในพื้นท่ีวิจัยท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวซ่ึงสรุปไดดังน้ี 

 -รานอาหารอินเดีย,อาหรับ 
 -รานอาหารยุโรป 
 -รานอาหารเกาหลี 
 -รานอาหารญ่ีปุน 
 -รานอาหารจีน 
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ภาพท่ี57: แผนท่ีแสดงตําแหนงประเภทของรานอาหารประจําชาติของพื้นท่ีวิจัย 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีระบบGISกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
 

 2.อัตลักษณทางการแตงกาย โดยการสังเกตุการณแบบไมมีสวนรวม เร่ืองลักษณะ
การแตงกายของประชากรในพ้ืนท่ีวิจัยโดยสรุปไดดังนี้ 
-ชุดสูทสากล 
-ชุดคลุมประจําชาติของชาวอาหรับ 
-ชุดขาราชการไทย 
-ชุดลําลองท่ัวไป 
-ชุดนักเรียน นักศึกษา 

   ส
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ภาพท่ี58: แสดงลักษณะการแตงกายของประชากร ในพ้ืนท่ีวิจัย 
ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 
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3.อัตลักษณการส่ือสารดวยตัวอักษรโดยสํารวจและประเภทของตัวอักษรที่ใช
ส่ือสารในพื้นท่ีวิจัยซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
-ภาษาจีน 
-ภาษาญ่ีปุน 
-ภาษาอังกฤษ 
-ภาษาอาหรับ หรืออินเดีย 
-ภาษาเกาหลี 

   

    

  
ภาพท่ี59: แสดงลักษณะการส่ือสารดวยตัวอักษรในพื้นท่ีวิจัย 
ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 
 

4.อัตลักษณทางประเพณี โดยสํารวจและศึกษาเอกสารขอมูลท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีวิจัย
ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
-เทศกาลตรุษจีน 
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-วันสงกานต 
-ตรุษอิสลาม(อีดิ้ลฟตร่ี) 
-วันคริสตมาส 
-วันข้ึนปใหมสากล 

 
ภาพท่ี60: แสดงลักษณะของประเพณีในพ้ืนท่ีวิจัย 
ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 

5.อัตลักษณทางกายภาพของบุคคล ทางดานเช้ือชาติ โดยการสังเกตุการณแบบไมมี
สวนรวม เร่ืองลักษณะทางกายภาพของบุคคล ทางดานเช้ือชาติ ในพ้ืนท่ีวิจัยโดยสรุป
ไดดังน้ี 
-นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวญ่ีปุน,เกาหลี 
-นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวยุโรป,อเมริกัน 
-นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวอินเดีย,อาหรับ 
-นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวอาฟริกัน 
-นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวสเปนนิส 
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ภาพท่ี61: แสดงลักษณะทางกายภาพของบุคคล ทางดานเช้ือชาติ ในพ้ืนท่ีวิจัย 
ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 
 

6.อัตลักษณทางกิจกรรมทางนันทนาการ โดยสํารวจและศึกษาเอกสารขอมูลท่ี
เกี่ยวของในพื้นท่ีวิจัยซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
-การจับจายสินคา(ชอปปง)ตามหางสรรพสินคา 
-รานอาหารและเคร่ืองดื่ม นานาชาติ 
-รานขายสินคาริมทางเดินเทา 
-รานนวดแผนไทย 
-รานบารเบียร 
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ภาพท่ี62: แสดงลักษณะกิจกรรมทางนันทนาการ ในพ้ืนท่ีวิจัย 
ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 
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  5.1.2 อัตลักษณท่ีเปนนามธรรม ผูวิจัยไดทําการสํารวจส่ิงท่ีเปนตัวแทนทางดาน
วัฒนธรรมในดานตางสรุปไดดังนี้ 

1.อัตลักษณทางศาสนาและความเช่ือ โดยสํารวจและศึกษาเอกสารขอมูลท่ีเกี่ยวของ
ในพื้นท่ีวิจัยซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
-ศาสนาอิสลาม 
-ศาสนาพุทธ 
-ศาสนาคริสต 
-ศาสนาฮินดู 
-อ่ืนๆ 

 

 
ภาพท่ี63: แสดงลักษณะของศาสนสถาน ในพ้ืนท่ีวิจัย 
ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



107 
 

 

  5.1.3 การรับรูบทบาทของพื้นท่ีวิจัย ผูวิจัยไดทําการสํารวจพ้ืนท่ีและศึกษาเอกสาร
ท่ีเกี่ยวของถึงบทบาทของพ้ืนท่ีวิจัยในดานตางสรุปไดดังนี้ 

-ดานการเมือง 
-ดานศาสนา 
-ดานการคาระหวางประเทศ 
-ดานการทองเท่ียว 
-ดานการคาปลีก 

         

  
ภาพท่ี64: แสดงลักษณะของกิจกรรมหลัก ในพ้ืนท่ีวิจัย 
ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 
 
 5.2 การเก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลไดใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบหลายข้ันตอน(Multi Stage Sampling) โดยมีวิธีการตามข้ันตอนดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี1ผูวิจัยไดแบงพื้นท่ีการสุมตัวอยางออกเปน5พื้นท่ี (Cluster Sampling) ไดแก 
 1.บริเวณทางเช่ือมตอสถานีรถไฟฟาBTS สถานีอโศก 
 2.บริเวณหนาอาคารธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะป(สขุมวิทซอย10) 

   ส
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 3.บริเวณทางข้ึนสถานีรถไฟฟาBTS สถานีนานา 
 4.บริเวณปากซอยสุขุมวิท ซอย3 (ซอยนานาเหนือ) 
 5.บริเวณปากซอยสุขุมวิท ซอย4 (ซอยนานาใต) 
 

 
ภาพท่ี65: แสดงตําแหนงการแบงพื้นท่ีในการสุมตัวอยางในงานวิจัย 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีระบบGISกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
 
ข้ันตอนท่ี2 ผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเผอิญ (Accidental 
Sampling) ในพื้นท่ีวิจัยดวยปริมาณแบบสอบถามท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ95และความคลาด
เคล่ือน±10%เปนจํานวน100ตัวอยางโดยการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามแบงออกเปน2
สวนซ่ึงมีผลท่ีไดดังน้ี 
  5.2.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามดาน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได เหตุผลท่ีเขามาพิ้นท่ียานนานาน-อโศก ความถ่ีในการเขามาพื้นท่ียานนานาน-
อโศก ท่ีถ่ินกําเนิดและพักอาศัย มีผลปรากฎดังตารางท่ี8ดังน้ี 
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สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1. สัญชาติ จํานวน รอยละ 

1) ไทย 79 79.00 

2) ตางชาติ 21 21.00 

รวม 100 100.00 

2. เพศ 
  

1) ชาย 42 42.86 

2) หญิง 56 57.14 

รวม 98 100.00 

3. กลุมอายุ 
  

1) 18-25 ป 39 39.00 

2) 26-35 ป 32 32.00 

3) 36-45 ป 18 18.00 

4) 46-55 ป 8 8.00 

5) 56 ปขึ้นไป 3 3.00 

รวม 100 100.00 

4. ระดับการศึกษา 
  

1) มัธยมศึกษาตอนตน 6 6.06 

2) มัธยมศึกษาตอนปลาย 13 13.13 

3) อุดมศึกษา 55 55.56 

4) สูงกวาอุดมศึกษา 25 25.25 

รวม 99 100.00 
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ตารางท่ี 8 : แสดงคาความถ่ีและรอยละเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
5. ระดับรายได 

  
1) นอยกวา 10,000 บาทตอเดือน 16 16.00 

2) 10,000-15,000 บาทตอเดือน 37 37.00 

3) 16,000-25,000 บาทตอเดือน 21 21.00 

4) 26,000-35,000 บาทตอเดือน 7 7.00 

5) สูงกวา 35,000 บาทตอเดือน 19 19.00 

รวม 100 100.00 

6. เหตุผลการเขาไป 
  

1) ที่อยูประจํา 13 13.13 

2) ทํางาน 39 39.39 

3) ซื้อสินคา 16 16.16 

4) เที่ยว 19 19.19 

5) ทางผานไปที่อื่น 12 12.12 

รวม 99 100.00 

7. ความถ่ีในการเขาไป 
  

1) 1-5 วัน 34 34.69 

2) 6-10 วัน 11 11.22 

3) 11-15 วัน 4 4.08 

4) 16-20 วัน 6 6.12 

5) มากวา 20 วัน 43 43.88 

รวม 98 100.00 

8. ถิ่นกําเนิดหรือที่พักอาศัย 
  

1) ไทย 80 80.00 

2) เอเชียตะวันออกกลาง 2 2.00 

3) เอเชียใต 1 1.00 

4) เอเชียตะวันออก 2 2.00 

5) ยุโรบอเมริกา 14 14.00 

6) อื่นๆ 1 1.00 

รวม 100 100.00 
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จากตารางท่ี 8 พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 100 คน มีสถานภาพดังนี ้
 

สัญชาติของผูตอบแบบสอบถาม  
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนชาวไทย ซ่ึงมีจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 79.0 และเปนชาวตางชาติ 21 
คน คิดเปนรอยละ 21.0 
เพศ ของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 57.14  และเพศหญิงจํานวน 41 
คน คิดเปนรอยละ 42.86 
กลุมอายุของผูตอบแบบสอบถาม  
กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 18-25 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 39.0 รองลงมา กลุมอายุ 26-35 
ป  จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32.0 กลุมอายุ 36-45 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18.0 กลุม
อายุ 46-55 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.0 กลุมอายุ 56  ปข้ึนไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.0 
ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม  
กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาอยูระดับอุดมศึกษา จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 55.56 รองลงมา 
คือ ระดับสูงกวาอุดมศึกษา จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 25.25 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13.13 และระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
6.06 
ระดับรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม  
กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได 10,000-15,000 บาทตอเดือน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37.0 
รองลงมา รายได 16,000-25,000 บาทตอเดือน  จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.0 รายไดสูงกวา 
35,000 บาทตอเดือน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 19.0 รายไดนอยกวา 10,000 บาทตอเดือน
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16.0 และ รายได 26,000-35,000 บาทตอเดือน จํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 7.0 
เหตุผลในการเขามาในพื้นท่ียานนานา-อโศกของผูตอบแบบสอบถาม   
กลุมตัวอยางสวนใหญเขามาในพ้ืนท่ียานนานา-อโศกเพราะเปนท่ีทํางาน จํานวน 39 คน คิดเปนรอย
ละ 39.39 รองลงมา เพื่อเท่ียวและพักอาศัยช่ัวคราว จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 19.19  เพื่อช้ือ
สินคาหรือใชบริการรานคา จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16.16 เปนท่ีพักอาศัยท่ีอยูประจํา จํานวน 
13 คน คิดเปนรอยละ 13.13 และเปนทางผานไปยังสถานท่ีอ่ืน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.12 
ความถ่ีในการเขามาในพื้นท่ียานนานา-อโศกของผูตอบแบบสอบถาม     
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กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการเขามาในพ้ืนท่ียานนานา-อโศก มากกวา 20 วัน จํานวน 43 คน 
คิดเปนรอยละ 43.88 รองลงมา คือ จํานวน 1-5 วัน จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 34.69  จํานวน 6-
10 วัน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.22 จํานวน16-20 วัน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.12 และ
จํานวน 11-15 วัน  จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.08 
ถ่ินกําเนิดหรือท่ีพักอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม     
กลุมตัวอยางสวนใหญมีถ่ินกําเนิดหรือท่ีพักอาศัยในประเทศไทย จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 80.0 
รองลงมา คือ ยุโรบอเมริกา จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14.0  เอเชียตะวันออกกลาง จํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 2.0 เอเชียตะวันออก  จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2 เอเชียใต จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 1.0 และอ่ืนๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 
  
 5.2.2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอัตลักษณของยานนานา-อโศก 
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ อัตลักษณพื้นท่ียานนานา-อโศกของผูตอบแบบสอบถาม 8 ประเด็น
คําถาม ผลปรากฎดังตารางท่ี 2-10 ดังนี้ 
 
1. การรับรูดานบทบาทของพ้ืนท่ียานนานา-อโศก N Mean S. D. ลําดับความสําคัญ 

ดานการเมือง 92 1.90 1.16 1 
ดานศาสนา 92 2.10 1.22 2 
ดานการคาระหวางประเทศ 92 3.45 1.16 3 
ดานการทองเที่ยว 92 3.95 1.16 5 
ดานการคาปลีก 92 3.62 1.04 4 

ตารางท่ี 9 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ เม่ือกลาวถึงบทบาทของ
พื้นที่ยานนานา-อโศก 
 
จากตารางท่ี 9 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 92 คน  ไดลําดับความสําคัญถึงอัต
ลักษณพืน้ท่ียานนานา-แยกอโศกวามีบทบาทในดานใด  โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมี
ความสําคัญมากไปหานอยดงันี้  มีความสําคัญมากเปนอันดับแรก คือ ดานการทองเที่ยว รองลงมา 
คือ ดานการคาปลีก ดานการคาระหวางประเทศ ดานศาสนา และดานการเมือง โดยมีคาเฉล่ีย 3.95 
3.62 3.45 2.10 และ 1.90 ตามลําดับ และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.16 1.04 1.16 1.22 และ 1.16 
ตามลําดับ 
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จากผลการวิเคราะหขางตนแสดงใหเห็นวา อัตลักษณพื้นท่ียานนานา-อโศกประเด็น
หลักการรับรู ประเด็นบทบาทของพ้ืนท่ี ประเด็นบทบาทท่ีโดดเดนในพื้นท่ี กลุมตัวอยางนึกถึงพื้นท่ี
ดานการทองเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาดานการคาปลีก ดานการคาระหวางประเทศ ดานศาสนา และ
ดานการเมือง ตามลําดับ 

 

2. ประเภทของรานอาหารเม่ือนึกถึง พื้นท่ียานนานา-
อโศก 

N Mean S. D. ลําดับความสําคัญ 

รานอาหารจีน 91 2.12 1.16 1 
รานอาหารยุโรป 91 3.36 1.39 4 
รานอาหารอินเดีย อาหรับ 91 2.97 1.53 2 
รานอาหารญ่ีปุน 91 3.42 1.30 5 
รานอาหารเกาหลี 91 3.13 1.29 3 

ตารางท่ี 10 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ เม่ือกลาวถึงประเภทของ
รานอาหารเม่ือนึกถึง พื้นท่ียานนานา-อโศก 
 

จากตารางท่ี 10 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 91 คน  ไดลําดับ
ความสําคัญถึงประเภทของรานอาหารที่รูจักของพื้นท่ียานนานา-อโศก โดยรานอาหารที่ผูตอบ
แบบสอบถามรูจักมากเปนอันดับแรก  คือ รานอาหารญี่ปุน รองลงมาคือ รานอาหารยุโรป  
รานอาหารเกาหลี รานอาหารอินเดีย อาหรับ และรานอาหารจีน โดยมีคาเฉล่ีย 3.42 3.36  3.13 2.97 
และ 2.12 ตามลําดับ และมีสวนเบี่ยงเบน 1.30  1.39  1.29  1.53   และ 1.16  ตามลําดับ 

จากผลการวิเคราะหขางตนแสดงใหเห็นวา อัตลักษณพื้นท่ียานนานา-อโศกประเด็น
หลักอัตลักษณทางรูปธรรม ประเด็นรองอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาหารการกิน ประเด็นยอย
ประเภทของรานอาหารที่โดดเดน กลุมตัวอยางนึกถึง รานอาหารญ่ีปุนมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
รานอาหารยุโรป  รานอาหารเกาหลี รานอาหารอินเดีย-อาหรับ และรานอาหารจีนนอยท่ีสุด 
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3. ลักษณะการแตงการของบุคคลท่ัวไปของพื้นที่ยานนานา-
อโศก 

N Mean S. D. ลําดับ
ความสําคัญ 

ชุดสูทสากล 90 3.28 1.26 4 
ชุดคลุมประจําชาติของชาวอาหรับ 90 2.76 1.49 2 
ชุดขาราชการไทย 90 2.13 1.07 1 
ชุดลําลองท่ัวไป 89 3.66 1.44 5 
ชุดนักเรียนนกัศึกษา 90 3.16 1.30 3 

ตารางท่ี 11 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ เม่ือกลาวถึงลักษณะการ
แตงการของบุคคลท่ัวไปของพื้นที่ยานนานา-อโศก 

จากตารางท่ี 11 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 90 คน  ไดลําดับ
ความสําคัญถึงลักษณะการแตงการของบุคคลท่ัวไปของพื้นท่ียานนานา-อโศก โดยชุดการแตงกายท่ี
บุคคลท่ัวไปของพื้นท่ียานนานา-อโศกแตงกันมากเปนอันดับแรก คิอ  ชุดลําลองท่ัวไป  รองลงมา 
คือ ชุดสูทสากล  ชุดนักเรียนนักศึกษา  ชุดคลุมประจําชาติของชาวอาหรับ และชุดขาราชการไทย  
โดยมีคาเฉล่ีย 3.66  3.28  3.16  2.76 และ 2.13 ตามลําดับ และมีสวนเบ่ียงเบน 1.44 1.26  1.30  1.49  
และ 1.07 ตามลําดับ 

จากผลการวิเคราะหขางตนแสดงใหเห็นวา การรับรูอัตลักษณพื้นท่ียานนานา-อโศก
ประเด็นหลักอัตลักษณทางรูปธรรม ประเด็นรองอัตลักษณทางการแตงกาย ประเด็นยอยลักษณะ
เดนของเคร่ืองแตงกาย กลุมตัวอยางนึกถึงเครื่องแตงกายประเภทชุดลําลองท่ัวไปมากท่ีสุด  
รองลงมา คือ ชุดสูทสากล  ชุดนักเรียนนักศึกษา  ชุดคลุมประจําชาติของชาวอาหรับ และชุด
ขาราชการไทย นอยท่ีสุด 
4. การใชตัวอักษรที่ใชสื่อสารในพ้ืนที่ยานนานา-อโศก N Mean S. D. ลําดับ

ความสําคัญ 
ภาษาจีน 90 2.51 1.11 2 

ภาษาญี่ปุน 90 3.00 1.05 4 

ภาษาอังกฤษ 90 4.38 1.24 5 

ภาษาอาหรับหรืออินเดีย 90 2.72 1.55 3 

ภาษาเกาหลี 90 2.42 1.16 1 

ตารางท่ี 12 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ เม่ือกลาวถึงการใช
ตัวอักษรท่ีใชส่ือสารในพื้นท่ียานนานา-อโศก 
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จากตารางท่ี 12 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 90 คน  ไดลําดับ

ความสําคัญถึงการใชภาษาพูดและเขียนในพื้นท่ียานนานา-อโศก  มากเปนอันดับแรกคือ 
ภาษาอังกฤษ รองลงมา คือ  ภาษาญ่ีปุน  ภาษาอาหรับหรืออินเดีย  ภาษาจีน  และภาษาเกาหลี  โดยมี
คาเฉล่ีย 4.38  3.00  2.72  2.51  และ 2.42 ตามลําดับ และมีสวนเบี่ยงเบน 1.24  1.05  1.55  1.11  และ 
1.16 ตามลําดับ 
 จากผลการวิเคราะหขางตนแสดงใหเห็นวา การรับรูอัตลักษณพื้นท่ียานนานา-อโศก
ประเด็นหลักอัตลักษณทางรูปธรรม ประเด็นรองอัตลักษณทางภาษา ประเด็นยอยลักษณะเดนของ
การส่ือสารดานภาษา กลุมตัวอยางนึกถึงการส่ือสารดานภาษาอังกฤษมากท่ีสุด ตามดวยภาษาญ่ีปุน  
ภาษาอาหรับหรืออินเดีย  ภาษาจีน  และภาษาเกาหลี นอยท่ีสุด 
 
5. ประเพณีทองถ่ินเม่ือกลาวถึงของพื้นท่ียานนานา-อโศก N Mean S. 

D. 
ลําดับ

ความสําคัญ 

เทศกาลตรุษจนี 88 2.17 1.03 1 

วันสงกรานต 88 3.33 1.24 3 

ตรุษอิสลาม(อีดิ้ลฟตร่ี) 88 2.18 1.42 2 

วันคริสตมาส 88 3.47 1.16 4 

วันข้ึนปใหมสากล 88 3.85 1.31 5 

ตารางที่ 13 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ เม่ือกลาวถึงประเพณี
ทองถ่ินในพื้นท่ียานนานา-อโศก 

 
จากตารางท่ี 13 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 88 คน  ไดลําดับ

ความสําคัญถึงประเพณีทองถ่ินเม่ือกลาวถึงของพ้ืนท่ียานนานา-อโศก มากเปนอันดับแรก คือ  วัน
ข้ึนปใหมสากล  รองลงมา คือ วันคริสตมาส  วันสงกรานต  ตรุษอิสลาม(อีดิ้ลฟตร่ี)  และ เทศกาล
ตรุษจีน โดยมีคาเฉล่ีย 3.85  3.47  3.33  2.18  และ 2.17 ตามลําดับ และมีสวนเบี่ยงเบน 1.31  1.16  
1.24  1.42  และ 1.03 ตามลําดับ 
 จากผลการวิเคราะหขางตนแสดงใหเห็นวา การรับรูอัตลักษณพื้นท่ียานนานา-แยกอโศก
ประเด็นหลักอัตลักษณทางรูปธรรม ประเด็นรองอัตลักษณทางประเพณี ประเด็นยอยลักษณะเดน
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ทางประเพณีท่ีนึกถึง กลุมตัวอยางนึกถึงประเพณีวันข้ึนปใหมสากลมากท่ีสุด  รองลงมา คือ วัน
คริสตมาส  วันสงกรานต  ตรุษอิสลาม(อีดิ้ลฟตร่ี)  และ เทศกาลตรุษจีนนอยท่ีสุด 
 
 

6. ลักษณะท่ีโดดเดนของกายภาพบุคคลทางเช้ือชาติเม่ือ
กลาวถึงของพื้นท่ียานนานา-อโศก 

N Mean S. 
D. 

ลําดับ
ความสําคัญ 

นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวญ่ีปุน เกาหลี 89 3.35 1.24 4 

นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวยุโรป อเมริกา 89 4.02 1.27 5 

นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวอินเดยี 89 3.34 1.21 3 

นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวอาฟริกัน 89 2.40 1.03 2 

นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวสเปน 89 1.91 1.25 1 

ตารางท่ี 14 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ เม่ือกลาวถึงลักษณะท่ีโดด
เดนของกายภาพบุคคลทางเช้ือชาติในพื้นท่ียานนานา-อโศก 

 
จากตารางท่ี14 พบวา  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม  จํานวน  89 คน   ไดลําดับ

ความสําคัญถึงลักษณะท่ีโดดเดนทางเช้ือชาติเม่ือกลาวถึงของพื้นท่ียานนานา-อโศก มากเปนอันดับ
แรก คือ  นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวยุโรป อเมริกา  รองลงมาคือ นักทองเที่ยวและนักธุรกิจชาว
ญ่ีปุน เกาหลี  นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวอินเดีย  นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวอาฟริกัน  และ 
นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวเสปน  โดยมีคาเฉล่ีย 4.02  3.35  3.34  2.40  และ 1.91 ตามลําดับ และ
มีสวนเบี่ยงเบน 1.27  1.24  1.21  1.03  และ 1.25 ตามลําดับ 
 จากผลการวิเคราะหขางตนแสดงใหเห็นวา การรับรูอัตลักษณพื้นท่ียานนานา-อโศก
ประเด็นหลักอัตลักษณทางรูปธรรม ประเด็นรองอัตลักษณทางเช้ือชาติ ประเด็นยอยลักษณะเดน
ทางเช้ือชาติท่ีนึกถึง กลุมตัวอยางนึกถึงเช้ือชาติยุโรป อเมริกามากท่ีสุด รองลงมา ญ่ีปุน เกาหลี  
อินเดีย  อาฟริกัน  และสเปนนอยท่ีสุด 
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7. กิจกรรมสันทนาการท่ีโดดเดนเม่ือกลาวถึงของ
พื้นที่ยานนานา-อโศก 

N Mean S. D. ลําดับความสําคัญ 

จับจายสินคาตามหางสรรพสินคา 90 3.12 1.57 4 

รานอาหารและเคร่ืองดื่มนานาชาติ 90 3.50 1.22 5 

รานขายสินคาริมทางเดินเทา 90 2.61 1.28 1 

รานนวดแผนไทย 90 2.74 1.35 2 

รานบารเบียร 90 3.02 1.48 3 

ตารางท่ี 15 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ เม่ือกลาวถึงกิจกรรม
สันทนาการท่ีโดดเดนในพ้ืนท่ียานนานา-อโศก 

 
จากตารางท่ี 15 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 90 คน  ไดลําดับ

ความสําคัญถึงกิจกรรมท่ีทําเม่ือกลาวถึงของพื้นท่ียานนานา-อโศก มากเปนอันดับแรกคือ 
รานอาหารและเคร่ืองดื่มนานาชาติ  รองลงมาคือ จับจายสินคาตามหางสรรพสินคา  รานบารเบียร  
รานนวดแผนไทย  และ รานขายสินคาริมทางเดินเทา  โดยมีคาเฉล่ีย 3.50  3.12  3.02  2.74  2.61 
ตามลําดับ และมีสวนเบี่ยงเบน 1.22  1.57  1.48  1.35  และ 1.28 ตามลําดับ 

จากผลการวิเคราะหขางตนแสดงใหเห็นวา การรับรูอัตลักษณพื้นท่ียานนานา-อโศก
ประเด็นหลักอัตลักษณทางรูปธรรม ประเด็นรองอัตลักษณทางกิจกรรมทางสันทนาการ ประเด็น
ยอยประเภทของกิจกรรมสันทนาการที่โดดเดนของยานท่ีนึกถึง กลุมตัวอยางนึกถึงรานอาหารและ
เคร่ืองดื่มนานาชาติมากท่ีสุด  รองลงมาคือ จับจายสินคาตามหางสรรพสินคา  รานบารเบียร  ราน
นวดแผนไทย  และรานขายสินคาริมทางเดินเทานอยท่ีสุด 
8. ศาสนาท่ีคนในพื้นท่ีนับถือเม่ือกลาวถึงของพื้นท่ียาน
นานา-อโศก 

N Mean S. 
D. 

ลําดับ
ความสําคัญ 

ศาสนาอิสลาม 89 3.21 0.87 3 

ศาสนาพุทธ 89 4.03 1.27 5 

ศาสนาคริสต 89 3.73 1.02 4 

ศาสนาฮินด ู 89 2.57 1.02 2 

อ่ืนๆ 89 1.45 1.17 1 

ตารางท่ี 16 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ เม่ือกลาวถึงศาสนาท่ีคน
ในพื้นท่ีนับถือในพ้ืนท่ียานนานา-อโศก 
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จากตารางท่ี 16 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 89 คน  ไดลําดับ
ความสําคัญถึงศาสนาท่ีคนในพื้นท่ีนับถือเม่ือกลาวถึงของพื้นท่ียานนานา-อโศก มากเปนอันดับแรก 
คือ  ศาสนาพุทธ  รองลงมา คือ ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาฮินดู  และอ่ืนๆ  โดยมีคาเฉล่ีย 
4.03  3.73  3.21  2.57  และ 1.45 ตามลําดับ และมีสวนเบ่ียงเบน 1.27  1.02  0.87  1.02  และ 1.17 
ตามลําดับ 
 จากผลการวิเคราะหขางตนแสดงใหเห็นวา การรับรูอัตลักษณพื้นท่ียานนานา-อโศก
ประเด็นหลักอัตลักษณทางนามธรรม ประเด็นรองอัตลักษณทางศาสนา ประเด็นยอยลักษณะเดน
ทางศาสนาและความเช่ือท่ีโดดเดนท่ีนึกถึง กลุมตัวอยางนึกถึงศาสนาพุทธมากท่ีสุด  รองลงมา คือ 
ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาฮินดู  และอ่ืนๆ  นอยท่ีสุด 
  5.2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอัตลักษณของ
ยานนานา-อโศก ของผูตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวตางชาติ 
 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอัตลักษณ
ของยานนานา-อโศก ของผูตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวตางชาติ ดังแสดงในตารางท่ี 17 ดังนี้ 
ตารางที 17 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณของยานนานา-อโศก 

ความเปนอัตลักษณของยานนานา-อโศก เช้ือชาติ N M. S. D. t df p 

ดานการเมือง ไทย 73  2.00   1.19   1.60  90 0.11  
  ตางชาติ 19  1.53   0.96     

ดานศาสนา ไทย 73  2.14   1.27   0.60  90 0.55  
  ตางชาติ 19  1.95   1.03     

ดานการคาระหวางประเทศ ไทย 73  3.48   1.24   0.69 90 0.49 
  ตางชาติ 19  3.32   0.82     

ดานการทองเที่ยว ไทย 73  3.92   1.18  -0.45  90 0.65  
  ตางชาติ 19  4.05   1.13     

ดานการคาปลีก ไทย 73  3.47   1.06  -3.63 90 0.00**  
  ตางชาติ 19  4.21   0.71     

นักทองเที่ยวและนักธุรกิจชาวญี่ปุน เกาหลี ไทย 72  3.40   1.31   1.69  88 0.09  
  ตางชาติ 18  2.83   1.15     

นักทองเที่ยวและนักธุรกิจชาวยุโรป อเมริกา ไทย 72  3.85   1.17  -0.97  88 0.34  
  ตางชาติ 18  4.17   1.54     

นักทองเที่ยวและนักธุรกิจชาวอินเดีย ไทย 72  3.39   1.17  -0.48 88 0.63 
  ตางชาติ 18  3.50   0.79     
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นักทองเที่ยวและนักธุรกิจชาวอาฟริกัน ไทย 72  2.35   1.00  -0.98  88 0.33  
  ตางชาติ 18  2.61   1.14     

นักทองเที่ยวและนักธุรกิจจากชาติอื่นๆ ไทย 72  2.01   1.50   0.47  88 0.64  
  ตางชาติ 18  1.83   1.34     

รานอาหารจีน ไทย 73  2.15   1.06   0.39 89 0.70 
  ตางชาติ 18  2.00   1.53     

รานอาหารยุโรป ไทย 73  3.33   1.42  -0.46  89 0.64  
  ตางชาติ 18  3.50   1.29     

รานอาหารอินเดียและอาหรับ ไทย 73  2.79   1.58  -2.76 89 0.01* 
  ตางชาติ 18  3.67   1.08     

รานอาหารญ่ีปุน ไทย 73  3.63   1.23   3.31  89 0.00 ** 
  ตางชาติ 18  2.56   1.25     

รานอาหารเกาหลี ไทย 73  3.10   1.29  -0.53  89 0.60  
  ตางชาติ 18  3.28   1.32     

ชุดสูทสากล ไทย 73  3.16   1.21  -1.79  88 0.08  
  ตางชาติ 17  3.76   1.39     

ชุดคลุมประจําชาติของชาวอาหรับ ไทย 73  2.82   1.57   1.07 88 0.29 
  ตางชาติ 17  2.47   1.12     

ชุดขาราชการไทย ไทย 73  1.95   0.94  -3.68  88 0.00**  
  ตางชาติ 17  2.94   1.25     

ชุดลําลองทั่วไป ไทย 73  3.89   1.28   2.80 87 0.01* 
  ตางชาติ 16  2.63   1.71     

ชุดนักเรียนนักศึกษา ไทย 73  3.18   1.29   0.34  88 0.73  
  ตางชาติ 17  3.06   1.34     

ภาษาจีน ไทย 73  2.59   1.07   1.38  88 0.17  
  ตางชาติ 17  2.18   1.29     

ภาษาญี่ปุน ไทย 73  3.05   0.97   1.03  88 0.31  
  ตางชาติ 17  2.76   1.35     

ภาษาอังกฤษ ไทย 73  4.32   1.28  -0.99  88 0.32  
  ตางชาติ 17  4.65   1.06     

ภาษาอาหรับหรืออินเดีย ไทย 73  2.62   1.62  -1.68 88 0.10 
  ตางชาติ 17  3.18   1.13     
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ภาษาเกาหลี ไทย 73  2.42   1.18   0.04  88 0.97  
  ตางชาติ 17  2.41   1.12     

เทศกาลตรุษจีน ไทย 73  2.22   1.08    1.29 86 0.21 
  ตางชาติ 15  1.93   0.70     

วันสงกรานต ไทย 73  3.19   1.21  -2.36  86 0.02 * 

  ตางชาติ 15  4.00   1.20     

ตรุษอิสลาม(อีด้ิลฟตรี่) ไทย 73  2.30   1.46  2.18 86 0.04* 
  ตางชาติ 15  1.60   1.06     

วันคริสตมาส ไทย 73  3.47   1.21  -0.00  86 1.00  
  ตางชาติ 15  3.47   0.92     

วันขึ้นปใหมสากล ไทย 73  3.82   1.36  -0.56 86 0.58 
  ตางชาติ 15  4.00   1.07     

นักทองเที่ยวและนักธุรกิจชาวญี่ปุน เกาหลี ไทย 71  3.44   1.27   1.34  87 0.19  
  ตางชาติ 18  3.00   1.08     

นักทองเที่ยวและนักธุรกิจชาวยุโรป อเมริกา ไทย 71  3.87   1.30  -2.66 87 0.01* 
  ตางชาติ 18  4.61   0.98     

นักทองเที่ยวและนักธุรกิจชาวอินเดีย ไทย 71  3.31   1.32  -0.59 87 0.56 

  ตางชาติ 18  3.44   0.70     

นักทองเที่ยวและนักธุรกิจชาวอาฟริกัน ไทย 71  2.38   1.03  -0.44  87 0.66  
  ตางชาติ 18  2.50   1.04     

นักทองเที่ยวและนักธุรกิจชาวเสปนนิส ไทย 71  2.00   1.25   1.35  87 0.18  
  ตางชาติ 18  1.56   1.20     

ศาสนาอิสลาม ไทย 72  3.29   0.85   1.76  87 0.08  
  ตางชาติ 17  2.88   0.93     

ศาสนาพุทธ ไทย 72  3.90   1.29  -2.29 87 0.03* 
  ตางชาติ 17  4.59   1.06     

ศาสนาคริสต ไทย 72  3.82   1.03   1.71  87 0.09  
  ตางชาติ 17  3.35   0.93     

ศาสนาฮินดู ไทย 72  2.53   1.01  -0.86  87 0.39  
  ตางชาติ 17  2.76   1.09     

ศาสนาอื่นๆ ไทย 72  1.46   1.21   0.15  87 0.88  
  ตางชาติ 17  1.41  1.00    
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จับจายสินคาตามหางสรรพสินคา ไทย 72  3.11   1.60  -0.13  88 0.89  
  ตางชาติ 18  3.17   1.50     

รานอาหารและเครื่องด่ืมนานาชาติ ไทย 72  3.58   1.22   1.30  88 0.20  
  ตางชาติ 18  3.17   1.20     

รานขายสินคาริมทางเดินเทา ไทย 72  2.56   1.25  -0.82  88 0.41  
  ตางชาติ 18  2.83   1.38     

รานนวดแผนไทย ไทย 72  2.71   1.34  -0.50  88 0.62  
  ตางชาติ 18  2.89   1.45     

รานบารเบียร ไทย 72  3.04   1.45   0.25  88  0.81  

ตางชาติ 18  2.94   1.66     

หมายเหตุ ; *, **  คือ <.05, <.01 
** แสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.01  
* แสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยลําคัญท่ี 0.05 
 

จากตารางที 17 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณของยานนานา-อโศก 
ของผูตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวตางชาติ พบวา ผูตอบแบบสอบถามชาวไทยและ
ชาวตางชาติมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณของยานนานา-อโศกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในดานตอไปนี้ 
 1.ความเกี่ยวของกับบทบาทของพื้นท่ียานนานา-อโศก ดานการคาปลีก โดยชาวตางชาติให
ความสําคัญกับอัตลักษณนี้มากกวาชาวไทยและดานการคาระหวางประเทศโดยชาวไทยให
ความสําคัญกับอัตลักษณนี้มากกวาชาวตางชาติ 
 2. ประเภทของรานอาหารท่ีรูจักของพื้นท่ียานนานา-อโศก ดานรานอาหารอินเดียและ
อาหรับโดยชาวตางชาติใหความสําคัญกับอัตลักษณนี้มากกวาชาวไทย และรานอาหารญี่ปุน โดย
ชาวไทยใหความสําคัญกับอัตลักษณนี้มากกวาชาวตางชาติ 
 3. ลักษณะการแตงกายของบุคคลท่ัวไปในพื้นท่ียานนานา-อโศก ดานการแตงชุดขาราชการ
ไทย โดยชาวตางชาติใหความสําคัญกับอัตลักษณนี้มากกวาชาวไทย  และการแตงชุดลําลองท่ัวไป  
ซ่ึงชาวไทยใหความสําคัญกับอัตลักษณนี้มากกวาชาวตางชาติ 
 4.ตัวอักษรที่ใชส่ือสารในพื้นท่ียานนานา-อโศก ดานการใชตัวอักษรภาษาอังกฤษโดย
ชาวตางชาติใหความสําคัญกับอัตลักษณนี้มากกวาชาวไทย และการใชตัวอักษรภาษาญ่ีปุนโดยชาว
ไทยใหความสําคัญกับอัตลักษณนี้มากกวาชาวตางชาติ 
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 5.ประเพณีทองถ่ินในพื้นท่ียานนานา-อโศก  ในวันสงกรานต  โดยชาวตางชาติให
ความสําคัญกับอัตลักษณนี้มากกวาชาวไทย และวันตรุษอิสลาม(อีดิ้ลฟตร่ี)  โดยชาวไทยให
ความสําคัญกับอัตลักษณนี้มากกวาชาวตางชาติ 
 6. ลักษณะท่ีโดดเดนทางเช้ือชาติในพื้นท่ียานนานา-อโศก ของนักทองเที่ยวและนักธุรกิจ
เช้ือชาติยุโรป อเมริกา โดยชาวตางชาติใหความสําคัญกับอัตลักษณนี้มากกวาชาวไทย และ
นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวญ่ีปุน เกาหลีโดยชาวไทยใหความสําคัญกับอัตลักษณนี้มากกวา
ชาวตางชาติ 
 7. กิจกรรมสันทนาการที่โดดเดนในพื้นท่ียานนานา-อโศก การจับจายสินคาตาม
หางสรรพสินคาโดยชาวตางชาติใหความสําคัญกับอัตลักษณนี้มากกวาชาวไทย และรานอาหารและ
เคร่ืองดื่มนานาชาติโดยชาวไทยใหความสําคัญกับอัตลักษณนี้มากกวาชาวตางชาติ 
 8.ศาสนาท่ีคนในพื้นท่ีนับถือในพ้ืนท่ียานนานา-อโศก ดานศาสนาพุทธ โดยชาวตางชาติให
ความสําคัญกับอัตลักษณนี้มากกวาชาวไทย และศาสนาคริสตโดยชาวไทยใหความสําคัญกับอัต
ลักษณนี้มากกวาชาวตางชาติ 
  5.24 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับอัตลักษณของ
ยานนานา-อโศก แยกตามกลุมของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูวิจัยไดแยกกลุมผูตอบแบบสอบถามออกเปน2กลุมจากแนวความคิดเร่ืองการมองอัตลักษณในการ
มองตนเองและการใหคนอ่ืนมองเราโดยไดแยกกลุมผูตอบแบบสอบถามดังนี้ 
 

จากผูท่ีอยูภายในพื้นท่ี มองตนเอง  จากผูท่ีอยูนอกพื้นท่ี มองกลับเขามา 

ประชากร ทะเบียน
ราษฎร 

ประชากรแฝง ประชากรจร นักทองเท่ียว 

 ตารางท่ี18: แสดงการแยกกลุมของผูตอบแบบสอบถาม 
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จากการแยกกลุมของผูตอบแบบสอบถามผูวิจัยไดนําคําตอบในการแสดงความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามตามหัวขอประเด็นคําถามมาเปรียบเท่ียบไดดังน้ี 
1.บทบาทของพื้นท่ียานนานา-อโศก โดยใหผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนนโดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ไดผลดังนี้ 

จากผูท่ีอยูภายในพื้นท่ี มองตนเอง จากผูท่ีอยูนอกพื้นท่ี มองกลับเขามา 

ประชากร 
ทะเบียนราษฎร 

ประชากรแฝง ประชากรจร 
นักทองเที่ยว เขามาทํางาน

ติดตอธุรกิจ 
เขามาพักอาศํย

ช่ัวคราว 
เขามาซื้อสินคา
และบริการ 

ผานไปยังที่อื่นๆ 

ดานการทองเที่ยว ดานการทองเที่ยว ดานการคาปลีก ดานการทองเที่ยว ดานการทองเที่ยว ดานการคาปลีก

ตารางท่ี19 : แสดงผลการเปรียบเท่ียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของผูตอบ
แบบสอบถามขอท่ี1 

  
แผนภูมิท่ี3:แสดงแผนภูมิ ผลการเปรียบเทียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของผูตอบ
แบบสอบถามขอท่ี1 
  

   ส
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 การวิเคราะหผล การรับรูบทบาทในดานใดท่ีเกี่ยวของกับกรุงเทพฯ ของพื้นท่ี ผลจากการ
ประเมิณผลจากแบบสอบถาม ของผูท่ีอยูภายในพ้ืนท่ีและผูท่ีอยูนอกพ้ืนท่ี ท้ังสองกลุม ผลการ
ประเมิณมีความสอดคลองกัน ท้ังสองกลุมมีความเห็นตรงกันวา ยานนานา-อโศก มีบทบาทในดาน
ใดท่ีเกี่ยวของกับกรุงเทพฯในดาน การทองเท่ียว และการคาปลีก ของกรุงเทพฯ  
ผูวิจัย ไดนําผลจากแบบสอบถามดังกลาว ทําการวิเคราะห ดวยโปรแกรมคํานวนผลสําเร็จรูป เพื่อ
แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ เม่ือกลาวถึงบทบาทในดานใดท่ี
เกี่ยวของกับกรุงเทพฯ ของพ้ืนท่ียานนานา-อโศก 
ผลจากการวิเคราะห การรับรู ไดแสดงวายานนานา-อโศก วามีบทบาทในดานใดท่ีเกี่ยวของในดาน 
การทองเท่ียว ของกรุงเทพฯ  
ซ่ึงผลไดแสดงคาเฉล่ีย= 3.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.16 และลําดับความสําคัญท่ีสุด=5 
 

 
แผนภูมิท่ี4:แสดงแผนภูมิ ผลจากการวิเคราะห การรับรู ไดแสดงวายานนานา-อโศก วามีบทบาทใน
ดานใดท่ีเกี่ยวของในดาน การทองเท่ียว ของกรุงเทพฯ  
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2.อัตลักษณทางอาหาร โดยใหผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนนโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ประเภทของรานอาหารท่ีทานรูจักหรือนึกถึงเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศกผูตอบแบบสอบถามได
แสดงความคิดเห็นดังนี้ 

จากผูท่ีอยูภายในพื้นท่ี มองตนเอง จากผูท่ีอยูนอกพื้นท่ี มองกลับเขามา 

ประชากร 
ทะเบียนราษฎร 

ประชากรแฝง ประชากรจร 
นักทองเที่ยว เขามาทํางาน

ติดตอธุรกิจ 
เขามาพักอาศํย

ช่ัวคราว 
เขามาซื้อสินคา
และบริการ 

ผานไปยังที่อื่นๆ 

รานอาหาร อินเดีย
,อาหรับ 

รานอาหารญ่ีปุน รานอาหารยุโรป รานอาหารยุโรป รานอาหารญ่ีปุน 
รานอาหาร อินเดีย

,อาหรับ 

ตารางท่ี20:แสดงผลการเปรียบเทียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของผูตอบ
แบบสอบถามขอท่ี2 

  
แผนภูมิท่ี 5 :แสดงแผนภูมิ ผลการเปรียบเทียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของผูตอบ
แบบสอบถามขอท่ี2 
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การวิเคราะหผล อัตลักษณทางอาหาร  
ประเภทของรานอาหารที่ทานรูจักหรือนึกถึงเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก ผลจากการประเมิณผลจาก
แบบสอบถาม ของผูท่ีอยูภายในพ้ืนท่ีและผูท่ีอยูนอกพื้นท่ี ท้ังสองกลุม ผลการประเมิณมีความเห็น
ไมสอดคลองกัน ท้ังสองกลุมมีความเห็นแตกตางกันภายในกลุมและระหวางกลุม  
 ผูวิจัย ไดนําผลจากแบบสอบถามดังกลาว ทําการวิเคราะห ดวยโปรแกรมคํานวนผลสําเร็จ
รูป เพื่อแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ เม่ือนึกถึงประเภทของ
รานอาหารท่ีทานรูจักหรือนึกถึงเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก 
ผลจากการวิเคราะห ไดแสดงวาอัตลักษณทางอาหารและวัฒนธรรมการกิน ของยานนานา-อโศก 
คือรานอาหารญ่ีปุน 
ซ่ึงผลไดแสดงคาเฉล่ีย= 3.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.3 และลําดับความสําคัญท่ีสุด=5 
 

 
แผนภูมิท่ี 6 :แสดงแผนภูมิ ผลจากการวิเคราะห วาอัตลักษณทางอาหารและวัฒนธรรมการกิน ของ
ยานนานา-อโศก คือรานอาหารญ่ีปุน 
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3.อัตลักษณทางการแตงกาย โดยใหผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนนโดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย วาคาคะแนนของเคร่ืองแตงกายของบุคคลท่ัวไปเมื่อ นึกถึงเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก 

จากผูท่ีอยูภายในพื้นท่ี มองตนเอง จากผูท่ีอยูนอกพื้นท่ี มองกลับเขามา 

ประชากร 
ทะเบียนราษฎร 

ประชากรแฝง ประชากรจร 
นักทองเที่ยว เขามาทํางาน

ติดตอธุรกิจ 
เขามาพักอาศํย

ช่ัวคราว 
เขามาซื้อสินคา
และบริการ 

ผานไปยังที่อื่นๆ 

ชุดลําลองทั่วไป ชุดลําลองทั่วไป ชุดสูทสากล ชุดลําลองทั่วไป ชุดลําลองทั่วไป ชุดสูทสากล 

ตารางท่ี 21 : แสดงผลการเปรียบเทียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของผูตอบ
แบบสอบถามขอท่ี3 

  
แผนภูมิท่ี 7:แสดงแผนภูมิ ผลการเปรียบเทียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของผูตอบ
แบบสอบถามขอท่ี3 

   ส
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การวิเคราะหผล อัตลักษณของการแตงกาย 
ลักษณะท่ีโดดเดน ของเคร่ืองแตงกายของบุคคลท่ัวไปเม่ือ นึกถึงเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก ผลจาก
การประเมิณผลจากแบบสอบถาม ของผูท่ีอยูภายในพื้นท่ีและผูท่ีอยูนอกพื้นท่ี ท้ังสองกลุม ผลการ
ประเมิณมีความเห็นสอดคลองกัน ท้ังสองกลุมมีความเห็นสอดคลองกันภายในกลุมและระหวาง
กลุมผูวิจัย ไดนําผลจากแบบสอบถามดังกลาว ทําการวิเคราะห ดวยโปรแกรมคํานวนผลสําเร็จรูป 
เพื่อแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ เม่ือนึกถึงลักษณะท่ีโดดเดน ของ
เคร่ืองแตงกายของบุคคลทั่วไปนึกถึงเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศกผลจากการวิเคราะห ไดแสดงวาอัต
ลักษณทางการแตงกายของยานนานา-อโศก คือ ชุดลําลองท่ัวไป 
ซ่ึงผลไดแสดงคาเฉล่ีย= 3.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.44 และลําดับความสําคัญท่ีสุด=5 

 
 แผนภูมิท่ี 8:แสดงแผนภูมิ ผลจากการวิเคราะห วาอัตลักษณการแตงกาย ของยานนานา-อโศก คือ
ชุดลําลองท่ัวไป 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.อัตลักษณการส่ือสารดวยตัวอักษรโดยใหผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนนโดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย วาคาคะแนนของการใชตวัอักษรในการส่ือสารในยานฯเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยาน
นานา-อโศก 

จากผูท่ีอยูภายในพื้นท่ี มองตนเอง จากผูท่ีอยูนอกพื้นท่ี มองกลับเขามา 

ประชากร 
ทะเบียนราษฎร 

ประชากรแฝง ประชากรจร นักทองเที่ยว 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ตารางท่ี22:แสดงผลการเปรียบเทียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของผูตอบ
แบบสอบถามขอท่ี4 

  
แผนภูมิท่ี 9: แสดงแผนภูมิ ผลการเปรียบเทียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของผูตอบ
แบบสอบถามขอท่ี4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การวิเคราะหผล อัตลักษณทางการใชตัวอักษรในการส่ือสาร 
ลักษณะท่ีโดดเดน ของการใชการใชตัวอักษรในการส่ือสารในยานฯเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยาน
นานา-อโศก เม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก  ผลจากการประเมิณผลจากแบบสอบถาม 
ของผูท่ีอยูภายในพื้นท่ีและผูท่ีอยูนอกพ้ืนท่ี ท้ังสองกลุม ผลการประเมิณมีความเห็นสอดคลองกัน 
ท้ังสองกลุมมีความเหน็สอดคลองกันภายในกลุมและระหวางกลุม 
ผูวิจัย ไดนําผลจากแบบสอบถามดงักลาว ทําการวิเคราะห ดวยโปรแกรมคํานวนผลสําเร็จรูป เพื่อ
แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ เม่ือนึกถึงลักษณะท่ีโดดเดน ของการ
ใชภาษาพูดและเขียนในการสื่อสารในยานฯเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก 
ผลจากการวิเคราะห ไดแสดงวาอัตลักษณการใชตัวอักษรในการส่ือสารในยานฯเม่ือนึกถึงหรือเม่ือ
พูดถึงยานนานา-อโศก นานา-อโศก คือภาษาอังกฤษ 
ซ่ึงผลไดแสดงคาเฉล่ีย= 4.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.24 และลําดับความสําคัญท่ีสุด=5 

 
แผนภูมิท่ี 10 : แสดงแผนภูมิ ผลจากการวิเคราะห วา อัตลักษณทางการใชตัวอักษรในการส่ือสาร 
ของยานนานา-อโศก คือภาษาอังกฤษ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.อัตลักษณทางประเพณ ีโดยใหผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนนโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
วาคาคะแนนของคาคะแนนของประเพณทีองถ่ินเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพดูถึงยานนานา-อโศก 

จากผูท่ีอยูภายในพื้นท่ี มองตนเอง จากผูท่ีอยูนอกพื้นท่ี มองกลับเขามา 

ประชากร 
ทะเบียนราษฎร 

ประชากรแฝง ประชากรจร 
นักทองเที่ยว เขามาทํางาน

ติดตอธุรกิจ 
เขามาพักอาศํย

ช่ัวคราว 
เขามาซื้อสินคา
และบริการ 

ผานไปยังที่อื่นๆ 

วันขึ้นปใหมสากล วันสงกานต วันขึ้นปใหมสากล วันขึ้นปใหมสากล วันขึ้นปใหมสากล วันขึ้นปใหมสากล

ตารางท่ี23:แสดงผลการเปรียบเทียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของผูตอบ
แบบสอบถามขอท่ี5 

  
แผนภูมิท่ี 11:แสดงแผนภูมิ ผลการเปรียบเทียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของ
ผูตอบแบบสอบถามขอท่ี5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การวิเคราะหผล อัตลักษณทางประเพณ ี
ลักษณะท่ีโดดเดน ของประเพณีทองถ่ินเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก ผลจากการ
ประเมิณผลจากแบบสอบถาม ของผูท่ีอยูภายในพื้นท่ีและผูท่ีอยูนอกพืน้ท่ี ท้ังสองกลุม ผลการ
ประเมิณมีความเห็นสอดคลองกัน ท้ังสองกลุมมีความเหน็สอดคลองกันภายในกลุมและระหวาง
กลุมผูวิจัย ไดนําผลจากแบบสอบถามดังกลาว ทําการวเิคราะห ดวยโปรแกรมคํานวนผลสําเร็จรูป 
เพื่อแสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ เม่ือนึกถึงลักษณะท่ีโดดเดน ของ
ของประเพณทีองถ่ินเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพดูถึงยานนานา-อโศก ผลจากการวิเคราะห ไดแสดงวาอัต
ลักษณทางประเพณีของยานนานา-อโศก คือ วันข้ึนปใหมสากล 
ซ่ึงผลไดแสดงคาเฉล่ีย= 3.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.31และลําดับความสําคัญท่ีสุด=5 

 
แผนภูมิท่ี 12: แสดงแผนภูมิ ผลจากการวิเคราะห วา อัตลักษณทางประเพณีของยานนานา-อโศก คือ
วันข้ึนปใหมสากล 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6.อัตลักษณทางกายภาพของบุคคล ทางดานเช้ือชาติใหผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนนโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ของลักษณะที่โดดเดนกายภาพของบุคคล ทางดานเช้ือชาติเม่ือนึกถึง
หรือเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก 

จากผูท่ีอยูภายในพื้นท่ี มองตนเอง จากผูท่ีอยูนอกพื้นท่ี มองกลับเขามา 

ประชากร 
ทะเบียนราษฎร 

ประชากรแฝง ประชากรจร 
นักทองเที่ยว เขามาทํางาน

ติดตอธุรกิจ 
เขามาพักอาศํย

ช่ัวคราว 
เขามาซื้อสินคา
และบริการ 

ผานไปยังที่อื่นๆ 

นักทองเที่ยวและ
นักธุรกิจชาวญี่ปุน

,เกาหลี 

นักทองเที่ยวและ
นักธุรกิจชาวยุโรป

,อเมริกัน 

นักทองเที่ยวและ
นักธุรกิจชาวยุโรป

,อเมริกัน 

นักทองเที่ยวและ
นักธุรกิจชาวยุโรป

,อเมริกัน 

นักทองเที่ยวและ
นักธุรกิจชาวยุโรป

,อเมริกัน 

นักทองเที่ยวและ
นักธุรกิจชาวยุโรป

,อเมริกัน 

ตารางท่ี24:แสดงผลการเปรียบเทียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของผูตอบ
แบบสอบถามขอท่ี6 

  
แผนภูมิท่ี 13:แสดงแผนภูมิ ผลการเปรียบเทียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของ
ผูตอบแบบสอบถามขอท่ี6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การวิเคราะหผลอัตลักษณทางกายภาพของบุคคล ทางดานเช้ือชาติ 
ลักษณะท่ีโดดเดน ของลักษณะท่ีโดดเดนทางเช้ือชาติเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก ผล
จากการประเมิณผลจากแบบสอบถาม ของผูท่ีอยูภายในพื้นท่ีและผูท่ีอยูนอกพ้ืนท่ี ท้ังสองกลุม ผล
การประเมิณมีความเหน็สอดคลองกัน ท้ังสองกลุมมีความเห็นสอดคลองกันภายในกลุมและ
ระหวางกลุมผูวิจัย ไดนําผลจากแบบสอบถามดังกลาว ทําการวิเคราะห ดวยโปรแกรมคํานวน
ผลสําเร็จรูป เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ เม่ือนึกถึงลักษณะท่ี
โดดเดน ของกายภาพของบุคคล ทางดานเช้ือชาติเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก 
ผลจากการวิเคราะห ไดแสดงวาอัตลักษณทางกายภาพของบุคคล ทางดานเช้ือชาติของยานนานา-
อโศก คือ นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวยโุรป อเมริกัน 
ซ่ึงผลไดแสดงคาเฉล่ีย= 4.02สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.27 และลําดบัความสําคัญท่ีสุด=5 

 
แผนภูมิท่ี 14:แสดงแผนภูมิ ผลจากการวิเคราะห วา อัตลักษณทางกายภาพของบุคคล ทางดานเชื้อ
ชาติของยานนานา-อโศก คือ นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาวยุโรป, อเมริกัน 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7.อัตลักษณทางกิจกรรมสันทนาการ โดยใหผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนนโดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย วากิจกรรมสันทนาการรูปแบบใดเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก 
 

จากผูท่ีอยูภายในพื้นท่ี มองตนเอง จากผูท่ีอยูนอกพื้นท่ี มองกลับเขามา 

ประชากร 
ทะเบียนราษฎร 

ประชากรแฝง ประชากรจร 
นักทองเที่ยว เขามาทํางาน

ติดตอธุรกิจ 
เขามาพักอาศํย

ช่ัวคราว 
เขามาซื้อสินคา
และบริการ 

ผานไปยังที่อื่นๆ 

นักทองเที่ยวและ
นักธุรกิจชาว
อินเดีย,อาหรับ 

นักทองเที่ยวและ
นักธุรกิจชาวยุโรป

,อเมริกัน 

นักทองเที่ยวและ
นักธุรกิจชาว
อินเดีย,อาหรับ

นักทองเที่ยวและ
นักธุรกิจชาวยุโรป

,อเมริกัน 

นักทองเที่ยวและ
นักธุรกิจชาวยุโรป

,อเมริกัน 

นักทองเที่ยวและ
นักธุรกิจชาวยุโรป

,อเมริกัน 

ตารางท่ี25:แสดงผลการเปรียบเทียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของผูตอบ
แบบสอบถามขอท่ี7 

  
แผนภูมิท่ี 15:แสดงแผนภูมิ ผลการเปรียบเทียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของ
ผูตอบแบบสอบถามขอท่ี7 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การวิเคราะหผลอัตลักษณทางกิจกรรมทางนันทนาการ  
ของกิจกรรมรูปแบบใดเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก ผลจากการประเมิณผลจาก
แบบสอบถาม ของผูท่ีอยูภายในพ้ืนท่ีและผูท่ีอยูนอกพื้นท่ี ท้ังสองกลุม ผลการประเมิณมีความเห็น
สอดคลองกัน ท้ังสองกลุมมีความเห็นสอดคลองกันภายในกลุมและระหวางกลุม ผูวิจัย ไดนําผล
จากแบบสอบถามดังกลาว ทําการวิเคราะห ดวยโปรแกรมคํานวนผลสําเร็จรูป เพื่อแสดงคาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ เม่ือนึกศาสนาท่ีคนในพื้นท่ีนับถือเม่ือนึกถึงหรือเม่ือ
พูดถึงยานนานา-อโศก ผลจากการวิเคราะห ไดแสดงวาอัตลักษณทางกิจกรรมทางนันนทนาการ
ของยานนานา-อโศก คือ รานอาหารและเคร่ืองดื่ม นานาชาติ  
ซ่ึงผลไดแสดงคาเฉล่ีย= 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.22 และลําดับความสําคัญท่ีสุด=5  

 
แผนภูมิท่ี 16:แสดงแผนภูมิ ผลจากการวิเคราะหวาอัตลักษณทางกิจกรรมทางนันทนาการของยาน
นานา-อโศก คือ รานอาหารและเคร่ืองดื่ม นานาชาติ  
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8.อัตลักษณทางศาสนาและความเช่ือโดยใหผูตอบแบบสอบถามใหคาคะแนนโดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย วาศาสนาใดท่ีคนในพื้นท่ีนับถือเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก 

จากผูท่ีอยูภายในพื้นท่ี มองตนเอง จากผูท่ีอยูนอกพื้นท่ี มองกลับเขามา 

ประชากร 
ทะเบียนราษฎร 

ประชากรแฝง ประชากรจร 
นักทองเที่ยว เขามาทํางาน

ติดตอธุรกิจ 
เขามาพักอาศํย

ช่ัวคราว 
เขามาซื้อสินคา
และบริการ 

ผานไปยังที่อื่นๆ 

ศาสนาคริสต ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธ 

ตารางท่ี26:แสดงผลการเปรียบเทียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของผูตอบ
แบบสอบถามขอท่ี8 

  
แผนภูมิท่ี 17: แสดงแผนภูมิ ผลการเปรียบเทียบคําตอบจากแบบสอบถามจากการแยกกลุมของ
ผูตอบแบบสอบถามขอท่ี8 
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การวิเคราะหผลของอัตลักษณทางศาสนาและความเช่ือ  
ศาสนาท่ีคนในพื้นท่ีนับถือเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก ผลจากการประเมิณผลจาก
แบบสอบถาม ของผูท่ีอยูภายในพื้นท่ีและผูท่ีอยูนอกพ้ืนท่ี 
 ท้ังสองกลุม ผลการประเมิณมีความเห็นไมสอดคลองกัน ท้ังสองกลุมมีความเห็นไมสอดคลองกัน
ภายในกลุมและระหวางกลุม ผูวิจัย ไดนําผลจากแบบสอบถามดังกลาว ทําการวิเคราะห ดวย
โปรแกรมคํานวนผลสําเร็จรูป เพื่อแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลําดับความสําคัญ  
เม่ือนึกศาสนาท่ีคนในพื้นท่ีนับถือเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก ผลจากการวิเคราะห ได
แสดงวาอัตลักษณทางศาสนาและความเช่ือ ของยานนานา-อโศก คือ ศาสนาพุทธ  
ซ่ึงผลไดแสดงคาเฉล่ีย= 4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.27 และลําดับความสําคัญท่ีสุด=5  

 
แผนภูมิท่ี 18 : แสดงแผนภูมิ ผลจากการวิเคราะหวาอัตลักษณทางศาสนาและความเช่ือ ของยาน
นานา-อโศก คือ ศาสนาพุทธ 
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จากผลการวิเคราะหคําตอบจากแบบสอบถามขางตนสามารถสรุปไดดังนี้ 

ประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นยอย คําตอบ 

การรับรู 
บทบาทของพ้ืนท่ี บทบาทท่ีโดดเดน

ในพ้ืนท่ี 
1 ดานการทองเที่ยว 

อัตลักษณทาง
รูปธรรม 

อัตลักษณทางอาหาร ลักษณะเดนของ
วัฒนธรรมการกิน 

2 รานอาหารญ่ีปุน 

อัตลักษณทาง
รูปธรรม 

อัตลักษณทางการแตงกาย ลักษณะเดนของ
เคร่ืองแตงกาย 

3 ชุดลําลองท่ัวไป 

อัตลักษณทาง
รูปธรรม 

อัตลักษณการส่ือสารดวย
ตัวอักษร 

ลักษณะเดนของ
การส่ือสารดวยดวย

ตัวอักษร 
4 ภาษาอังกฤษ 

อัตลักษณทาง
รูปธรรม 

อัตลักษณทางประเพณ ี ลักษณะเดนทาง
ประเพณีท่ีนึกถึง 

5 วันข้ึนปใหมสากล 

อัตลักษณทาง
รูปธรรม 

อัตลักษณทางกายภาพ
ของบุคคล ทางดานเช้ือ

ชาติ 

ลักษณะเดนของ
กายภาพของบุคคล 
ทางดานเช้ือชาติ 

6 
นักทองเท่ียวและนัก
ธุรกิจชาวยุโรป

,อเมริกัน 

อัตลักษณทาง
รูปธรรม 

อัตลักษณทางกิจกรรม
ทางนันทนาการ 

ประเภทของ
กิจกรรม

นันทนาการท่ีโดด
เดนของยาน 

7 
รานอาหารและ

เคร่ืองดื่ม นานาชาติ 

อัตลักษณทาง
นามธรรม 

อัตลักษณทางศาสนาและ
ความเช่ือ 

ศาสนาและความ
เช่ือท่ีโดดเดน 

8 ศาสนาพุทธ 

ตารางท่ี27: แสดงผลคําตอบท่ีไดจากการวิเคราะหจากแบบสอบถามเร่ืองอัตลักษณจากประชากร
กลุมท่ี1 และ กลุมท่ี2 
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 5.3 การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ 
ผูวิจัยไดนําผลสรุปการนําผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของประชากรใน
งานวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณของยานนานา-อโศกไปสัมภาษณกลุมผูเช่ียวชาญโดยมีขอคําถามเพ่ือ
แสดงทัศนคติของผูถูกสัมภาษณซ่ึงมีรายช่ือผูใหสัมภาษณแบงออกเปน2กลุมดังนี้ 
  5.3.1กลุมท่ี1 ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเช่ียวชาญ ท่ีทํางาน อยูอาศัยและหรือมีความ
เกี่ยวของโดยตรงกับพื้นท่ีวิจัย จํานวน3ทาน มีรายช่ือและผลสัมภาษณดังนี้ 
1.อาจารย ไกรฤกษ นานา 
นักเขียนและผูเช่ียวชาญดานประวัติศาสตร ผูสืบเชื้อสายตระกูล นานา 
เขาสัมภาษณเม่ือวันท่ี 3มีนาคมพ.ศ.2556 สถานท่ีในการสัมภาษณ สํานักพิมพ มติชน 

   
 ภาพท่ี66: อาจารย ไกรฤกษ นานา ผูใหสัมภาษณ ทานท่ี1 กลุมท่ี1 
 เขาสัมภาษณเม่ือวันท่ี 3มีนาคมพ.ศ.2556 สถานท่ีในการสัมภาษณ สํานักพิมพ มติชน 
 
ในการสัมภาษณ คร้ังนี้ผูวิจัยไดบันทึกคําสัมภาษณดวยเคร่ืองบันทึกเสียงและการการจดบันทึกโดย
อธิบายถึงเปาหมายของการทําวิจัยในคร้ังนี้และไดแสดงผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามใหผูถูก
สัมภาษณรับทราบขอมูล จากนั้นไดตั้งขอสัมภาษณใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
โดยมีหัวขอในการสัมภาษณในประเด็นวา ในทัศนคติของผูถูกสัมภาษณมีความคิดเห็นวาอัตลักษณ
ของยาน นานา-อโศก คืออะไร 
สรุปผลการสัมภาษณ อาจารย ไกรฤกษ นานา แยกไดเปนประเด็นตางๆดังนี้ 
 ประวัติศาสตรและความเปนมาของการตั้งถ่ินฐานตระกูลนานา 
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-เขามาประเทศไทยในสมัยรัชกาลท่ี4 ค.ศ.1857 
-ตระกูลนานาเขามาจากเมืองสุรัติประเทศอินเดีย 
-สาเหตุการเขามาเพ่ือทําการคา 
-บุคคลท่ีเขามาช่ือ นายฮะยิมูฮะมัด 
-เขามาเปนพอคาและรับราชการเปนลามในสมัยร.4จนไดรับพระราชทานบรรดาศักดิเ์ปน พระพิเชต
สรรพานิช 
-ยานท่ีฮะยิมูฮะมัดเขามาต้ังถ่ินฐานในคร้ังแรกคือ ยานตึกแดงหลังวัดอนงคคารามสรางเปนชุมชน
ชาวมุสลิม(มุสลิมแสคว) 
-ท่ีมาของช่ือนานา เดิมท่ีนายฮะยิมูฮะมัด ใชนามสกุล เทปาเดีย ตั้งแตมาจากสุรัติ อินเดีย ดวยความท่ี
เขารับใชราชสํานักและไดรับการเขาเฝาอยูบอยๆและแทบทุกคร้ังมักจะพาลูกๆเขาเฝาดวยเสมอ(อิ
ปราฮิม)จนไดรับความเอ็นดูจากรัชกาลท่ี4จนมีรับส่ังออกมาวาหาก พวกนานา(หมายถึงฮะยิมูฮะมัด
และลูกๆ)จะเขาเฝาอนุญาตใหเขาเฝาไดเลย คําวานานาจึงเกิดข้ึนต้ังแตนั้นโดยมิไดมีความเกี่ยวของ
กับสถานท่ีใดๆมากอนแตเกิดข้ึนจากกระแสรับส่ังท่ีทรงแสดงถึงความเอ็นดูตอนายฮะยิมูฮะมัดและ
ลูกๆ ซ่ึงภายหลังนายฮะยิมูฮะมัดจึงไดนําคําวานานาเปนคําเรียกตอทายจากช่ือของตระกูลตอมา
(เนื่องจากในสมัยร.4ยังไมมีพรบ.นามสกุล)จนภายหลังในรุนลูกหลานก็ไดสืบทอดคําเรียกวา นานา 
มาใชเปนนามสกุลของตระกูลจนปจจุบัน 
 การตั้งถ่ินฐาน 
-พระพิเชญฯมีลูก15คน บุตรชายคนโตช่ือวา นายอิบปราฮิมซ่ึงตอมาเปนคนท่ียายไปต้ังถ่ินฐานชาน
กรุงเทพฯตอมายานดังกลาวไดช่ือวา นานา 
-ในสมัยร5 ยานใจกลางเมืองจะเปนยานบริเวณรอบพระบรมมหาราชวงัและยานขางเคียงและยานท่ี
มีการตัดถนนข้ึนใหม4สายไดแก เจริญกรุง บํารุงเมือง เฟองนครฯ นอกบริเวณดังกลาวจะเปนพืน้ท่ี
รกรางและเปนชนบทท้ังส้ิน 
-จากถ่ินฐานแรกยานหลังวัดอนงคคารามนั้น ตระกูลของพระพิเชตสรรพานิช ไดยายไปเชาตึกของ
(ชวงบุนนาค)บริเวณบํารุงเมือง 4กั๊ก สะพานชางโรงสีซ่ึงกลายเปนยานของชาวอินเดยีจนไดรับคํา
เรียกวาส่ีแยกบานแขกในเวลาตอมา 
-ในเวลาตอมาเม่ือครอบครัวมีจํานวนสมาชิกมากข้ึนพี่ชายคนโตของตระกูลคือนาย อิบปราฮิมได
ยายครอบครัวออกมาบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานครในสมัยนั้น (ยานสุขุมวิทนานาในปจจุบัน) 
-นายอิบปราฮิม ซ่ึงเปนลูกชายคนโตของพระพิเชตสรรพานิช ไดยายมาอยูในบริเวณท่ีเปนถนน
สุขุมวิทในปจจุบันซ่ึงการยายมาในครั้งนี้มิไดเกดิเปนชุมชนมุสลิมอยางสมบูรณแบบเนื่องจากไมมี
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การสรางศูนยรวมทางดานศาสนาหรือมัสยิดข้ึนในยานเลย ทําใหขาดสถานท่ีในการยึดเหน่ียวจิตใจ
ของกลุมคนมุสลิมในพ้ืนท่ีจงึเกิดการกระจายตัวกันออกไปยังพื้นท่ีอ่ืน 
-สวนสาเหตุท่ีไมมีการสรางมัสยิดในพื้นท่ีเนื่องจากในยุคแรกท่ีครอบครัวของนายอิบปราฮิมยายถ่ิน
ฐานเขามาในพื้นท่ีนี้ เปนการยายมาเพียงลําพังครอบครัวไมมีกลุมญาติพี่นองยายตามมาในพ้ืนท่ีจึง
ไมมีการรวมกลุมกันเปนชุมชนมุสลิมจึงไมมีการสรางมัสยิดในพื้นท่ี 
 วิวัฒนาการของยาน 
อาจารย ไกรฤกษ ไดพูดถึง พื้นท่ียานสุขุมวิทยุคเม่ือ 40-50 ปกอน ยังเปนพื้นท่ีทําการเกษตรมีความ
เงียบ สงบ จนกระท่ังเกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนจากการมีถนน สุขุมวิทซ่ึงทําใหเกิดธุรกิจการคา
ตามมามากมาย 
 ความคิดเห็นดานอัตลักษณของ ยานนานา-อโศก  
-คิดวายานนานา เปนยานธุรกิจทางดานรานอาหารและโรงแรมโดยมีกลุมลูกคาท่ีเขามาใชบริการ
เปนของชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวอาหรับและอินเดีย สวนสถานบันเทิงท่ีเกิดข้ึนมาในพื้นท่ีอาจารย 
ไกรฤกษ แสดงความเห็นวานาเปนเพียงสวนประกอบเทานั้น 
 
2.ศาสนจารย เทอดศักดิ์ อัตรสวาท 
ศิษยาภิบาลสวนกลาง คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิทซอย 6 

  
ภาพท่ี67:ศาสนจารย เทอดศักดิ์ อัตรสวาท ผูใหสัมภาษณ ทานท่ี2 กลุมท่ี1 
เขาสัมภาษณเม่ือวันท่ี7พฤษภาคมพ.ศ.2556 สถานท่ีในการสัมภาษณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท
ซอย 6 
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ในการสัมภาษณ คร้ังนี้ผูวิจัยไดบันทึกคําสัมภาษณดวยเคร่ืองบันทึกเสียงและการการจดบันทึกโดย
อธิบายถึงเปาหมายของการทําวิจัยในคร้ังนี้และไดแสดงผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามใหผูถูก
สัมภาษณรับทราบขอมูล จากนั้นไดตั้งขอสัมภาษณใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
โดยมีหัวขอในการสัมภาษณในประเด็นวา ในทัศนคติของผูถูกสัมภาษณมีความคิดเห็นวาอัตลักษณ
ของยาน นานา-อโศก คืออะไร 
สรุปผลการสัมภาษณ ศาสนจารย เทอดศักดิ์ อัตรสวาท แยกไดเปนประเด็นตางๆดังนี้ 
 ความเปนมาของศริสตรจักรใจสมานกับ ยานนานา 
- ศาสนจารย เทอดศักดิ์ ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาและสาเหตุท่ีศริสตรจักรใจสมานเขามา
กอสรางในยานนานาเม่ือป ค.ศ. 1972 สาเหตุหนึ่งของการเลือกสถานท่ีกอสรางศริสตรจักรใจสมาน
ในยานนานาก็คือ ศริสตรจักรใจสมานเห็นวาพื้นท่ียานนานาในสมัยนั้นมีความเส่ือโทรมทาง
จริยธรรมเปนอยางมากถึงขนาดกําหนดพื้นท่ีไววาอยูในพื้นท่ีสีแดง หรือเรียกวาเปนพื้นท่ีแหงความ
ปาป ดังนั้นศริสตรจักรใจสมานจึงมองวาเปนหนาท่ีอยางหนึ่งในการเขามาชวยเหลือใหคนท่ีดอย
โอกาศในสังคม ใหมองเห็นคุณคาความเปนมนุยษ ดวยการเขาไปแนะนําหนทางการประกอบอาชีพ
ใหกับบรรดาผูท่ีประกอบอาชีพขัดกับศิลธรรมท่ีมีอยูจํานวนมากตามสถานบันเทิงตางๆในยาน
นานา 
 วิวัฒนาการของยาน 
-ในชวงระยะเวลาประมาณ10-15ปท่ีผานมาเร่ิมเห็นความเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบของModern 
Tradeชัดเจนมากข้ึนซ่ึงจะเปนรูปแบบการประกอบธุรกิจท่ีถูกตองทางศิลธรรมไมใชรูปแบบทาง
การคาบริการทางเพศ และรูปแบบการคาบริการหรือสถานคาบริการแบบดั้งเดิม(รานบารเบียร,ราน
เหลา)ก็เร่ิมเส่ือมถอยนอยลงเร่ือยๆอาจเน่ืองมาจากการไมตอสัญญาในการเชา ซ่ึงในปจจุบันก็จะ
เหลือผูประกอบธุรกิจสถานบันเทิงแตรายใหญๆเทานั้น  ในทางกลับกันรูปแบบธุรกิจท่ีพักอาศัย
ของชาวตางชาติโรงแรมและรานอาหารอินเดีย อาหรับกําลังเปนธุรกิจท่ีนิยมเปดกันเปนอยางมาก
ในยานเนื่องจากเปนธุรกิจท่ีถูกตองทาง ศิลธรรมแลวยังคงเปนุรกิจท่ีเปดรับกลุมลูกคาในวงกวางอีก
ดวย 
 ความคิดเห็นดานอัตลักษณของ ยานนานา-อโศก 
-ในความหมายท่ีนึกถึงจะเปรียบเปน  นานา=นานาชาติเปนยานท่ีมีการประกอบธุรกิจกับ
ชาวตางชาติเปนหลัก  และคิดวาตอไปในอนาคตรูปแบบการคาแบบสมัยใหมท่ีมีรูแบบท่ีเปนสากล
และถูกตองตามกฏหมายจะเขามามีบทบาทเปนหลักแทนรูปแบบธุรกิจแบบเดิม(รานบารเบียร,ราน
เหลา)ในพื้นท่ี 
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3.คุณเทียมรัตน วรสงาศิลป 
หัวหนาฝายพฒันาชุมชน สํานักงานเขตวฒันา กรุงเทพฯ 
 

   
ภาพท่ี68:คุณเทียมรัตน วรสงาศิลป ผูใหสัมภาษณ ทานท่ี3กลุมท่ี1 
เขาสัมภาษณเม่ือวันท่ี3มิถุนายนพ.ศ.2556 สถานท่ีในการสัมภาษณ ฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 
ในการสัมภาษณ คร้ังนี้ผูวิจัยไดบันทึกคําสัมภาษณดวยเคร่ืองบันทึกเสียงและการการจดบันทึกโดย
อธิบายถึงเปาหมายของการทําวิจัยในคร้ังนี้และไดแสดงผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามใหผูถูก
สัมภาษณรับทราบขอมูล จากนั้นไดตั้งขอสัมภาษณใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
โดยมีหัวขอในการสัมภาษณในประเด็นวา ในทัศนคติของผูถูกสัมภาษณมีความคิดเห็นวาอัตลักษณ
ของยาน นานา-อโศก คืออะไร 
สรุปผลการสัมภาษณ คุณเทียมรัตน วรสงาศิลป แยกไดเปนประเด็นตางๆดังนี้ 
 ความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมท่ีมีตอยานฯ 
-คุณเทียมรัตน ไดแสดงความคิดเห็นวาเกิดการเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัดเจนในระยะเวลา10ปท่ี
ผานมา เชนทางดานกายภาพ การคมนาคมท่ีสะดวกข้ึนเชนรถไฟฟาBTS, MRT ทําใหเกิดการขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว  แตในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเขามาอยูในพื้นท่ีของชาวตางชาติ ก็มีมานานแลวเปนไป
ในลักษณะ คอยๆเปนไป โดยเฉพาะชาวอาหรับ อินเดีย ท่ีเขามาดําเนินธุรกิจ หรือมามีหุนสวนทาง
ธุรกิจในพ้ืนท่ี จะคลายๆกับยานอ่ืนๆเชน ยานเยาวราช สําเพ็ง  ในสวนของยานนานา ถือไดวาเปน
แหลงทองเที่ยวดวย การท่ีตางชาติเขามาถือครองควบคุมธุรกิจ ทําใหสภาพโดยรวมของพื้นท่ีมี
ความเปล่ียนแปลง ทําใหรูสึกวา อัตลักษณทางดานศิลปวัฒนธรรมของไทยเราอาจไมคงอยูตรงน้ัน
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แตในแงของเศรษฐกิจอาจทําใหเกิดสภาพคลองข้ึน  ตัวอยางเชนท่ีผานมาสภาวัฒนธรรมไดเขาจัด
งานเม่ือสงการนตท่ีผานมาข้ึนท่ีสุขุมวิทซอย1 ชุมชนร่ืนฤดี ซ่ึงเปนชุมชนแออัดท่ีอยูดานในของ
พื้นที่โดยหวัง วา จะสามารถสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมเอาไว                     
ขอสังเกต รานคาและสถานบริการในยานฯ เจาของกจิการสวนใหญจะเปนชาวตางชาติเนนหนักไป
ทางชาวอาหรับหรืออินเดยี เห็นไดชัดเจนเรื่องการเปนแหลงทองเท่ียวของชาวตางชาติ ซ่ึงอาจมอง
ไดหลายแงเชนการควบคุมจัดการพืน้ท่ีทําอยางไร นี่คือภาพที่เห็นชัดเจนท่ีสุดในรอบ10ปหลัง แตก็
จะมีปญหาตามมาเชนการเกบ็กวาดขยะในพ้ืนท่ีซ่ึงคอนขางมีปญหาเปนอยางมากเนื่องจากการเขา
พื้นที่จากทัศนคติขางตนคุณเทียมรัตน ยังไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงผลดีและผลเสียตอพื้นท่ี
วิจัยวา ผลดีในแงของเศรษฐกิจก็จะเปนไปตามกลไกทางเศรษฐกิจ สวนผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็อาจ
กระทบกับศิลปวัฒนธรรมของชาติซ่ึงจะมองเลยไปถึงการบริหารที่ขาดเอกภาพของหนวยงาน
ราชการท่ีขาดการบูรณาการ  
 ความคิดเหน็ดานอัตลักษณของ ยานนานา-อโศก 

-ในมุมมองท่ีรูสึกแรกคือเปนยานเศรษฐกิจของชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวอินเดีย-อาหรับ รูสึก
คลายๆกับสถานท่ีอ่ืนๆเชน สีลม พัฒนพงษ ฯ ในความคิดเห็นสวนตัวคิดวาไมไดรูสึกวาเลวราย
อยางไรเน่ืองจากการท่ีนักทองเที่ยวท่ีจะเขาไปในพ้ืนท่ีสวนใหญจะรับทราบขอมูลขาวสารอยูบาง
แลววาเปนพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมอะไร หรือบางสวนก็อาจเขาไปเพื่อตอบสนองความอยากรู  ซ่ึงก็
แลวแตบุคคลท่ีจะรูสึกอยางไรตามสิทธิมนุษยชน  
แตมีขอเสนอแนะเร่ืองการบริหารจัดการจากหนวยงานราชการ ซ่ึงควรเขามาดูแลโดยการ
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของแบบบูรณาการซ่ึงอาจจะกําหนดออกมาเปนกรอบนโยบาย 
ออกมาควบคุมดูแล หรือนาจะมีการรวมศึกษาวาพื้นท่ีนี้จะสงผลใหเกิดปญหาหรือไมอยางไรเชน
หากปลอยใหเกิดการยึดครองพ้ืนท่ีในแงทางเศรษฐกิจจะสงผลเสียอยางไรตอผลประโยชนของ
ประเทศและภาพลักษณของประเทศ 
  5.3.2 กลุมท่ี2 ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเช่ียวชาญ ท่ีไมมีความเก่ียวของกับพื้นท่ีวิจัย
จํานวน3ทาน มีรายช่ือและผลสัมภาษณดังนี้ 
1.ศาสตราจารยเกยีรติคุณ อรศิริ ปาณินท  
ตําแหนง  อดีตคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาพท่ี69: ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท ผูใหสัมภาษณ ทานท่ี1กลุมท่ี2 
เขาสัมภาษณเม่ือวันท่ี5ตุลาคมพ.ศ.2557 สถานท่ีในการสัมภาษณ บานพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 
ยานสะพานใหม กรุงเทพฯ 
 
ในการสัมภาษณ คร้ังนี้ผูวิจัยไดบันทึกคําสัมภาษณดวยการการจดบันทึกโดยอธิบายถึงเปาหมาย
ของการทําวิจัยในคร้ังนี้และไดแสดงผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามใหผูถูกสัมภาษณรับทราบ
ขอมูล จากน้ันไดตั้งขอสัมภาษณใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นอยางอิสระโดยมีหัวขอในการ
สัมภาษณในประเด็นวา ในทัศนคติของผูถูกสัมภาษณมีความคิดเห็นวาอัตลักษณของยาน นานา-
อโศก คืออะไร 
สรุปผลการสัมภาษณ ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท แยกไดเปนประเด็นตางๆดังนี้ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท ไดเลาถึงประสบการณสวนตัวท่ีเคยผานเขาไปในพ้ืนท่ีวิจัย
บริเวณซอยสุขุมวิท11โดยผานเขาทางซอยนานา เพื่อเขาไปติดตอธุระและเพื่อติดตองานและ
พบปะสังสรคกับเพื่อน ซ่ึงเปนเจาของแกลอร่ี แสดงงานศิลป ในชวง5-6ปกอนหนานี้ ซ่ึงส่ิงท่ีพบ
เห็นอยางหนาแนนในพ้ืนท่ีนี้คือรานอาหารอินเดีย และอาหรับ โดยมีกลุมผูใชบริการเปนชาวอินเดยี 
และอาหรับไมคอยไดพบเหน็กลุมคนไทยหรือกลุมอ่ืนๆเขาใชบริการ สวนความหนาแนนของธุรกจิ
การบริการและคาปลีกก็ดเูหมือนกับพื้นท่ียานท่ีมีนักทองเที่ยวหนาแนนอ่ืนๆท่ัวไป 
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 ความคิดเหน็ดานอัตลักษณของ ยานนานา-อโศก 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท ไดแสดงความทัศนคติสวนตัวท่ีมีตออัตลักษณของยานไววา
“อาจารยมีความคิดเห็นวาอัตลักษณ สามารถเปล่ียนแปลงไดตามสภาพทางสังคม,สภาพทาง
กายภาพและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนของพ้ืนท่ี” 
 การช้ีวัด วาอะไรคืออัตลักษณของ ยานนานา-อโศก  นาจะสรุปไดจากปจจัยตางๆเชน
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากธุรกิจท่ีเกิดข้ึนมารองรับกลุมลูกคา เชน รานอาหารหรือรานคาท่ีมีกลุมลูกคา
เฉพาะ เชนรานอาหาร อาหรับ อินเดีย หรืออ่ืนๆ รวมท้ังการบริการ ลูกคาดวยผูใหบริการท่ีสือสา
รดวยภาษาเดียวกันกับลูกคา หรือการสํารวจทางกายภาพของพ้ืนท่ีเพื่อสํารวจกลุมกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ในพื้นท่ี จะพอสรุปไดวา อะไรคืออัตลักษณของพื้นท่ียาน นานา-อโศก    
“ในความคิดเห็นของอาจารยอรศิริ อัตลักษณของ ยานนานา-อโศกคือยานธุรกิจท่ีรองรับกลุมผูเขา
มาใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติโดยเฉพาะ ชาวอาหรับและอินเดีย” 
 
2.คุณ ธนพล สินธุยนต 
ตําแหนง  ผูจัดการอาวุโส ฝายพัฒนาโครงการ  บริษัทโนเบิล ดิเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

   
ภาพท่ี70: คุณ ธนพล สินธุยนต ผูใหสัมภาษณ ทานท่ี2กลุมท่ี2 
เขาสัมภาษณเม่ือวันท่ี3ตุลาคมพ.ศ.2557 สถานท่ีในการสัมภาษณ อาคารเทอมินอล 21,อโศก
,กรุงเทพฯ 
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ในการสัมภาษณ คร้ังนี้ผูวิจัยไดบันทึกคําสัมภาษณดวยเคร่ืองบันทึกเสียงและการการจดบันทึกโดย
อธิบายถึงเปาหมายของการทําวิจัยในคร้ังนี้และไดแสดงผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามใหผูถูก
สัมภาษณรับทราบขอมูล จากนั้นไดตั้งขอสัมภาษณใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
โดยมีหัวขอในการสัมภาษณในประเด็นวา ในทัศนคติของผูถูกสัมภาษณมีความคิดเห็นวาอัตลักษณ
ของยาน นานา-อโศก คืออะไร 
สรุปผลการสัมภาษณ คุณ ธนพล สินธุยนต แยกไดเปนประเด็นตางๆดังนี้ 
ผูใหสัมภาษณไดพูดถึงประสบการณในการเขาไปยังพ้ืนท่ีวิจัยวาในชวง2-3ปท่ีผานมาไดเขาไป
บริเวณยานนานา-อโศกเพ่ือเขาไปติดตองานกับกลุมธุรกิจและเจาของท่ีดินในบริเวณน้ี เนื่องจาก
พื้นท่ีนี้มีปริมาณความตองการที่พักอาศัยในลักษณะของอาคารชุดพักอาศัยช้ันดีเปนจํานวนมาก 
และราคาท่ีดินท่ีทําการซ้ือขายกันโดยเฉล่ียอยูท่ีราคาตารางวาละ1-1.5ลาน แตในฐานนะของ
ผูประกอบการอสังหาริทรัพยยังสามารถทํากําไรไดจากการขายอาคารชุดใหกับกลุมลูกลูกคา
ชาวตางชาติท่ีมีกําลังซ้ือสูง 
 ความคิดเห็นดานอัตลักษณของ ยานนานา-อโศก 
อัตลักษณของยาน นานา-อโศก คือยานท่ีมีความเติบโตทางดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยสูง ราคา
ท่ีดินตอหนวยสูงเปนลําดับตนๆของกรุงเทพฯ และเปนพื้นท่ีท่ีมีกลุมผูบริโภคท่ีมีกําลังซ้ือสูงเปน
พื้นที่ท่ีใหผลตอบแทนดานการลงทุนท่ีดี 
 
3.อาจารย อุทัยฤทธ์ิ โรจนวิภาต 

ตําแหนง  อาจารยประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

   
ภาพท่ี71: อาจารย อุทัยฤทธ์ิ โรจนวิภาต ผูใหสัมภาษณ ทานท่ี3กลุมท่ี2 
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เขาสัมภาษณเม่ือวันท่ี4กันยายนพ.ศ.2557 สถานท่ีในการสัมภาษณ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
ในการสัมภาษณ คร้ังนี้ผูวิจัยไดบันทึกคําสัมภาษณดวยเคร่ืองบันทึกเสียงและการการจดบันทึกโดย
อธิบายถึงเปาหมายของการทําวิจัยในคร้ังนี้และไดแสดงผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามใหผูถูก
สัมภาษณรับทราบขอมูล จากนั้นไดตั้งขอสัมภาษณใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
โดยมีหัวขอในการสัมภาษณในประเด็นวา ในทัศนคติของผูถูกสัมภาษณมีความคิดเห็นวาอัตลักษณ
ของยาน นานา-อโศก คืออะไร 
สรุปผลการสัมภาษณ อาจารย อุทัยฤทธ์ิ โรจนวิภาต แยกไดเปนประเด็นตางๆดังนี้ 
ผูใหสัมภาษณไดพูดถึงประสบการณในการเขาไปยังพื้นท่ีวิจัยวาไดเขาไปพื้นท่ีเม่ือ10ปกอน และ
ลาสุดเขาไปพื้นท่ีในชวงปท่ีผานมาพบวากายภาพของอาคารสถานท่ีตางๆเปล่ียนแปลงไปอยางมาก
แตมีบางส่ิงท่ียังคงมีอยูถึงแมรูปแบบอาจเปล่ียนไปบางตามยุคสมัยคือรานอาหารอินเดียและอาหรับ
รวมท้ังกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ียังมีความหนาแนนอยู 
 ความคิดเห็นดานอัตลักษณของ ยานนานา-อโศก 
ในความคิดเห็นสวนตัวมองวาพื้นท่ียานนี้เปนยานธุรกิจ,พักอาศัยและเปนชุมชนของชาวตางชาติ
โดยเฉพาะชาวอินเดียและอาหรับ แตปจจุบันเปล่ียนแปลงเปนยานธุรกิจ ท่ีมีความหลากหลายมาก
ข้ึนโดยไมไดเนนเฉพาะกลุมอีกตอไป เนื่องจากการเขาถึงของระบบขนสงมวลชนหลัก ท้ังสองสาย
ท่ีทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงพื้นท่ี 
 5.4 การประมวลผลและการวิเคราะหผลท่ีไดจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ 
สรุปผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทั้งสองกลุมไดผลดังนี้ 
1.กลุมท่ี1 ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเช่ียวชาญ ท่ีทํางาน อยูอาศัยและหรือมีความเกี่ยวของโดยตรงกับพื้นท่ี
วิจัย  
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ตารางท่ี28:สรุปผลสัมภาษณ กลุมท่ี1 ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเช่ียวชาญ ท่ีทํางาน, อยูอาศัยและหรือมี
ความเกี่ยวของโดยตรงกับพื้นท่ีวิจัย 

ลําดับ 
ผูใหสัมภาษณ ท่ีมีความ
เกี่ยวของกับพืน้ท่ีวิจยั 

สรุปขอสัมภาษณ  วิเคราะหบทสัมภาษณ 

1 อาจารย ไกรฤกษ นานา 
นักเขียนและผูเช่ียวชาญดาน
ประวัติศาสตร ผูสืบเชื้อสาย

ตระกูล นานา 

ยานนานา เปนยานธุรกิจ
ของชาวตางชาติโดยเฉพาะ
ชาวอาหรับและอินเดยี 
ธุรกิจทางดานรานอาหาร
และโรงแรม สวนสถาน
บันเทิงนาจะเปนเพียง
สวนประกอบเทานั้น 

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความ
คิดเห็น ในเร่ืองอัตลักษณ 
ของพ้ืนท่ีท่ี มีชาวตางชาติ
เขามาประกอบธุรกิจและใช
บริการอยางหนาแนนโดย
เนนกลุมเฉพาะวาเปนชาว
อาหรับและอินเดียเปนหลัก 
และระบุธุรกิจท่ีโดดเดน
ของพ้ืนท่ีวาเปนโรงแรมและ
รานอาหาร  

2 ศาสนจารย เทอดศักดิ ์ อัต
รสวาท 

ศิษยาภิบาลสวนกลาง 
คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท

ซอย 6 

ในความหมายท่ีนึกถึงจะ
เปรียบเปน นานา=นานาชาติ 
เปนยานท่ีมีการประกอบ
ธุรกิจกับชาวตางชาติเปน
หลัก  และคิดวาตอไปใน
อนาคตรูปแบบการคาแบบ
สมัยใหมท่ีมีรูแบบท่ีเปน
สากลและถูกตองตาม
กฏหมายจะเขามามีบทบาท
เปนหลักแทนรูปแบบธุรกิจ
แบบเดิม(รานบารเบียร,ราน
เหลา)ในพ้ืนท่ี   

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความ
คิดเห็น ในเร่ืองอัตลักษณ 
ของพ้ืนท่ีท่ี เปนยานธุรกิจท่ี
เกี่ยวของกับชาวตางชาติ 
เปนหลักโดยไมไดระบุวาจะ
เปนเช้ือชาติใด สวนรูปแบบ
ธุรกิจ ท่ีประกอบการใน
พื้นที่มีววิัฒนาการจากการ
เปนแหลงสถานบริการราน
เหลาและบารเบียร ในอดตี 
ถูกปรับเปล่ียนไปเปนธุรกิจ
และสถานบริการท่ีมีความ
เปนการคาแบบสากลและ
ถูกตองตามกฎหมาย  
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3 คุณ เทียมรัตน วรสงาศิลป 
หัวหนาฝายพฒันาชุมชน 
สํานักงานเขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 

มุมมองท่ีรูสึกแรกคือเปน
ยานเศรษฐกิจของ
ชาวตางชาติโดยเฉพาะชาว
อินเดีย-อาหรับ  

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความ
คิดเห็น ในเร่ืองอัตลักษณ
ของพ้ืนท่ีเปนยานเศรษฐกิจ
ของชาวตางชาติ โดยระบุ
กลุมเช้ือชาติวาเปนชาว
อินเดียและอาหรับ 

 
2.กลุมท่ี2 ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเช่ียวชาญ ท่ีไมมีความเก่ียวของกับพื้นท่ีวิจัยจํานวน3ทาน มีรายช่ือ
และผลสัมภาษณดังนี้ 
 
ตารางท่ี29:สรุปผลสัมภาษณ กลุมท่ี2 ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเช่ียวชาญ ท่ีไมมีความเกี่ยวของกับพื้นท่ี
วิจัยจํานวน3ทาน มีรายช่ือและผลสัมภาษณดังนี้ 

ลําดับ 
ผูใหสัมภาษณ ท่ีไมมีความ
เกี่ยวของกับพืน้ท่ีวิจยั 

สรุปขอสัมภาษณ  วิเคราะหบทสัมภาษณ 

1 ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
อรศิริ ปาณินท  

ตําแหนง  อดีตคณบดีคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในความคิดเหน็ของอาจารย
อรศิริ อัตลักษณของ ยาน
นานา-อโศกคือยานธุรกิจท่ี
รองรับกลุมผูเขามาใช
บริการท่ีเปนชาวตางชาติ
โดยเฉพาะ ชาวอาหรับและ
อินเดีย”และ“อาจารยมีความ
คิดเห็นวาอัตลักษณ สามารถ
เปล่ียนแปลงไดตามสภาพ
ทางสังคม,สภาพทาง
กายภาพและกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนของพ้ืนท่ี” 

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความ
คิดเห็น ในเร่ืองอัตลักษณ 
ของพ้ืนท่ีวาเปนยานธุรกิจ 
และไดระบุกลุมชาวตางชาติ
ท่ีใชบริการในพื้นท่ีวาเปน
ชาวอินเดยีและอาหรับ 
รวมท้ังความคิดเห็นวาอัต
ลักษณสามารถเปล่ียนแปลง
ได ตามสภาพทางสังคม 
กายภาพ และกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึน 
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2 อาจารย อุทัยฤทธ์ิ โรจน
วิภาต 

ตําแหนง  อาจารยประจํา 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 

พื้นที่ยานน้ีเปนยานพกัอาศัย
และเปนชุมชนของ
ชาวตางชาติโดยเฉพาะชาว
อินเดียและอาหรับ แต
ปจจุบันเปล่ียนแปลงเปน
ยานธุรกิจ และยาน
สํานักงาน เนื่องจากการ
เขาถึงของระบบขนสง
มวลชนหลัก ท้ังสองสาย
ของกรุงเทพฯ 

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความ
คิดเห็น ในเร่ืองอัตลักษณ 
ของพ้ืนท่ีวาเปนยานธุรกิจ 
และไดระบุกลุมชาวตางชาติ
ท่ีใชบริการในพื้นท่ีวาเปน
ชาวอินเดยีและอาหรับ 
รวมท้ังความคิดเห็นวา 
สาเหตุหลักมาจากพ้ืนท่ีมี
ความพรอมในดานการ
คมนาคมของระบบขนสง
มวลชนหลัก 

3 คุณ ธนพล สินธุยนต 
ตําแหนง  ผูจัดการอาวุโส 
ฝายพัฒนาโครงการ , 

 บริษัทโนเบิล ดิเวลอป
เมนท จํากดั (มหาชน) 

คือยานท่ีมีความเติบโต
ทางดานการพฒันา
อสังหาริมทรัพยสูง ราคา
ท่ีดินตอหนวยสูงเปนลําดับ
ตนๆของกรุงเทพฯ และเปน
พื้นที่ท่ีมีกลุมผูบริโภคท่ีมี
กําลังซ้ือสูงเปนพื้นท่ีท่ีให
ผลตอบแทนดานการลงทุน
ท่ีดี 

ผูใหสัมภาษณไดแสดงความ
คิดเห็น ในเร่ืองอัตลักษณ 
ของพ้ืนท่ี วาเปนยานท่ีมี
ความเติบโตทางดานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย สูง รวมท้ัง
เปนยานท่ีมีกําลังซ้ือสูงจาก
กลุมชาวตางชาติ ท่ีเขามาซ้ือ
หองพักในอาคารชุดของ
ยานฯ 

 
 5.4 สรุป 

การดําเนินการวิจัย เร่ืองอัตลักษณของยานนานา-อโศก ผูวิจัยไดนําคําตอบจากแบบสอบถามกลุม
ประชากรในงานวิจัย ในเร่ืองอัตลักษณทางวัฒนธรรมท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม โดยใชวิธีจาก
สถิติเชิงพรรณา ดวยการหาคาเฉล่ีย รอยละสวนเบ่ียงเบนมาตราฐานดวย การวิเคราะหคาสถิติเชิง
พรรณา โดยแสดงผลแยกเปนหัวขอของอัตลักษณดานตางๆ จากนั้นผูวิจัยนําผลที่ได จากการ
วิเคราะหในข้ันปฐมภูมิมาใชเปนขอมูลในการสัมภาษณกลุมผูเช่ียวชาญท้ังสองกลุมโดยการให
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และผูวิจัยนําผลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ มาแปลความหมาย
โดยผูวิจัยเพ่ือใหไดคําตอบของงานวิจัย อัตลักษณของยานนานา-อโศกโดยมีผลสรุปดังนี ้
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 1.ประเด็น การรับรูบทบาทของพื้นท่ีวิจัย  
 ผูวิจัย ไดนําผลมาทําการวิเคราะห ดวยการนําผลท่ีไดจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญทั้งในและนอกพื้นท่ี รวมท้ังการสํารวจพื้นท่ีวิจัย แลวเห็นวา การรับรูบทบาทของพื้นท่ี
ยานนานา-อโศกการ คือ พื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมเก่ียวของกับชาวตางชาติทางดานธุรกิจคาปลีกและ
ทองเที่ยว  
 
 2.ประเด็น อัตลักษณทางรูปธรรม และวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร 
 ผูวิจัย ไดนําผลมาทําการวิเคราะห ดวยการนําผลท่ีไดจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญทั้งในและนอกพ้ืนท่ี รวมท้ังการสํารวจพื้นท่ีวิจัย แลว สรุปเร่ืองอัตลักษณทางอาหาร 
ของยานนานา-อโศก วา คือ อาหารนานาชาติ  
 

 3.ประเด็น อัตลักษณทางรูปธรรม ของวัฒนธรรมการแตงกาย 
 ผูวิจัย ไดนําผลมาทําการวิเคราะห ดวยการนําผลท่ีไดจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญท้ังในและนอกพื้นท่ี รวมท้ังการสํารวจพื้นท่ีวิจัย แลวสรุปวาอัตลักษณทางการแตงกาย
ของยานนานา-อโศกวาคือ การแตงกายท่ีไมระบุสถานะภาพของบุคคล  
 
 4.ประเด็น อัตลักษณทางรูปธรรม ของการสื่อสารดวยตัวอักษร 
 ผูวิจัย ไดนําผลมาทําการวิเคราะห ดวยการนําผลท่ีไดจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญทั้งในและนอกพื้นท่ี รวมทั้งการสํารวจพื้นท่ีวิจัย แลวสรุปวาอัตลักษณ การสื่อสารดวย
ตัวอักษรของยานนานา-อโศกคือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แตในบางพื้นท่ีของพ้ืนท่ีวิจัยจะใชภาษา
ทองถ่ินเชนอินเดีย อาหรับ เกาหลี และญ่ีปุนท้ังภาษาพูดและเขียนซ่ึงมีวงจํากัดในบางสวนของพ้ืนท่ี
เทานั้น 
  
 5.ประเด็น อัตลักษณทางรูปธรรม ของลักษณะทางประเพณ ี
 ผูวิจัย ไดนําผลมาทําการวิเคราะห ดวยการนําผลท่ีไดจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญท้ังในและนอกพื้นท่ี รวมท้ังการสํารวจพ้ืนท่ีวิจัย แลวสรุปวาประเพณีท่ีเปนสากลและ
เปนท่ีเขาใจของบุคคลท่ัวไปคือประเพณีวันข้ึนปใหมสากล ดังนั้น สามารถสรุปเร่ืองอัตลักษณทาง
ประเพณีคือประเพณีปใหมสากล  
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 6.ประเด็น อัตลักษณทางรูปธรรม ของอัตลักษณทางกายภาพของบุคคล ทางดานเชื้อชาติ 
 ผูวิจัย ไดนําผลมาทําการสังเคราะห ดวยการนําผลท่ีไดจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ 
ผูเช่ียวชาญท้ังสองกลุมรวมท้ังการสํารวจพื้นท่ีวิจัย แลวเห็นวา อัตลักษณทางกายภาพของบุคคล 
ทางดานเชื้อชาติ ของยานนานา-อโศก คือ อัตลักษณทางกายภาพของบุคคล ทางดานเชื้อชาติชาว
อินเดีย อาหรับ ท่ีมีลักษณะกายภาพ ของคนเอชียใตกับตะวันออกกลาง  
 
 7.ประเด็น อัตลักษณทางรูปธรรม ของอัตลักษณทางกิจกรรมทางนันทนาการ 
การวิเคราะหผล จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ ผูเช่ียวชาญท้ังสองกลุมมีความเห็นสอดคลอง
กันวาพ้ืนท่ีวิจัยเปนพื้นท่ี ท่ีมีกิจกรรมทางนันทนาการ ทางดานการบริการ ของรานอาหารและ
เคร่ืองดื่ม รวมท้ังการขายสินคาปลีกและของท่ีระลึกสําหรับนักทองเท่ียว ชาวตางชาติ ซ่ึงเปน
กิจกรรมหลักของพื้นท่ีวิจัยดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นสอดคลองกับกลุมผูเช่ียวชาญวา อัตลักษณทาง
กิจกรรมนันทนาการ ของยานนานา-อโศก คือ การพักผอนและใชบริการตามรานอาหารและ
เคร่ืองดื่ม 
 
 8. ประเด็น อัตลักษณทางนามธรรม ของอัตลักษณทางศาสนาและความเชื่อ 
การวิเคราะหผล จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ ผูเช่ียวชาญท้ังสองกลุมมีความเห็นสอดคลอง
กันวาพื้นท่ีวิจัยเปนพื้นท่ี มีความหลากหลายของเช้ือชาติ ซ่ึงแตละกลุมมีความเช่ือเร่ืองศาสนาท่ี
แตกตางกันแตในพื้นท่ีวิจัย จากการสํารวจ พบวามีศาสนสถานอยูเพียงแหงเดียวคือศริสตจักรใจ
สมาน แตจากการประเมิณแบบสอบถามจากกลุมประชากรในงานวิจัยแลวผลที่ได ผูตอบ
แบบสอบถามนึกถึงศาสนาพุทธ และผลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญก็ไมสามารถระบุส่ิงที่เปนขอช้ี
วัดเร่ืองความเช่ือของพ้ืนท่ีวิจัยได จากการวิเคราะหของผูวิจัยมีแนวความคิดวาสาเหตุท่ีกลุมผูตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นเร่ืองศาสนาวา ศาสนาพุทธ คืออัตลักษณของยานฯเนื่องจาก ภาพรวมของ
สังคมไทยยังคงมีอัตลักษณทางความเช่ือเร่ืองศาสนาพุทธเปนหลัก ซ่ึงสงผลใหการมุมมองเร่ืองอัต
ลักษณในพื้นท่ียอยไมสามารถลบภาพในมุมท่ีกวางกวาได ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความเห็นเร่ืองอัตลักษณ
ทางศาสนาและความเช่ือของยานนานา-อโศก วาคือศาสนาพุทธ 
 
จากผลขางตนผูวิจัยไดนําผลไปดําเนินการสรุปผล อภิปรายและเสนอแนะในบทท่ี6ตอไป 
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บทท่ี 6 
สรุปผล อภปิราย และเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ืองอัตลักษณของยานนานา-อโศก ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ กรอบทฤษฎี แนวคิด รวมถึงการลงสํารวจพื้นท่ีวิจัยเพื่อคนหาคุณลักษณะของส่ิงท่ีเปนตัวแทนการ
คนหาอัตลักษณรวม ในแนวทางอัตลักษณทางวัฒนธรรมท้ังรูปธรรมและนามปธรรม เพ่ือนําไปทํา
แบบสอบถามในการสํารวจความคิดเห็นของประชากรในงานวิจัย จากนั้นนําผลท่ีไดมาทําการสัมภาษณกลุม
ผูเช่ียวชาญใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และในข้ันตอนสุดทายผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจาก
แบบสอบถามและขอมูลจากการสัมภาษณผู เช่ียวชาญ มาทําการสรุปผลการวิเคราะหเปนคําตอบตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัย อภิปรายและเสนอแนะผลการศึกษาดังนี้ 
 1. สรุปผล 
 จากการสรุปผลวิเคราะหเร่ืองอัตลักษณของยานนานา-อโศก ผูวิจัยไดนําประเด็นตางๆที่ไดทําการ
วิเคราะหและนํามาสรุป เปนคําตอบของงานวิจัยเร่ือง ความเปนอัตลักษณของยานนานา-อโศกวาคือ “ยานท่ีมี
ลักษณะความเปนพหุวัฒนธรรม อินเดีย อาหรับ นานาชาติ และการทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ” ซ่ึงประเด็นตางๆ
ท่ีไดทําการวิเคราะหและนํามาสรุปผลของความเปนอัตลักษณของยานนานา-อโศกมีดังนี้   
  1.1 ผลจากการวิเคราะห ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการและเหตุการณสําคัญ 
ในดานตางๆ  จากการวิเคราะห สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีและจากการวิเคราะหบริบทของพื้นท่ี สรุปไดวายานนานา-
อโศก มีประวัติและวิวัฒนาการท่ีมีความเกี่ยวของกับการชาวตางชาติท่ีเขามามีบทบาทท้ังทางตรงและทางออม
กับพื้นท่ียาน เชน การตั้งชุมชนชาวมุสลิมในบริเวณพ้ืนท่ีดานเหนือ (แขกมากาซา หรือมักกะสัน)ดาน
ตะวันออก(ชุมชนมุสลิมบานดอน)และดานตะวันตก(ชุมชนมุสลิมบานครัว) การเคล่ือนยายท่ีพักอาศัยเขามาใน
พื้นท่ียานของครอบครัวตระกูลนานา(นายอิบปราฮิมบุตรคนโตของพระพิเชตสรรพานิช ซ่ึงเปนตนตระกูล 
นานา) การเกิดสถานบันเทิงข้ึนในพื้นท่ีซ่ึงเปนผลสืบเนื่องจากการใชพื้นท่ี เพื่อเปนท่ีพักผอนรองรับกองกําลัง
ทหารสหรัฐอเมริกาในชวงปพ.ศ.2507-พ.ศ.2516สงผลใหมีกลุมชาวตางชาติท่ีเปนชาวอเมริกันและยุโรป เขามา
ใชบริการและพักอาศัยในพื้นท่ียานนานา-อโศก เปนตน จากการศึกษาขอมูลในภาคบริบทของพื้นท่ี การสํารวจ
และการศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของผูวิจัยมีความคิดเห็นท่ี วาอัตลักษณของยานนานา-อโศกในปจจุบัน
คือผลท่ีเกิดข้ึนจากประวัติและวิวัฒนาการทางดานตางๆท่ีเกิดข้ึนกับพื้นท่ียานในแตละชวงเวลาแสดงใหเห็น
ไดวาอัตลักษณมีการเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา ยานนานา-อโศกในปจจุบันจึงเปนภาพสะทอนและมีการ
แสดงตัวตนท่ีมีอัตลักษณของยานซ่ึงเปนผลมาจากเหตุและปจจัยตางๆในอดีต ดังนั้น จึงเปนเหตุผลท่ีนํามาซ่ึง
ผลสรุปของคําตอบงานวิจัย 
  1.2 ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามจากกลุมประชากร ทะเบียนราษฎรและประชากรแฝง 
ซ่ึงเปนประชากรในงานวิจัยกลุมท่ี1(ตัวแทนของมุมมองจากภายในพ้ืนท่ี)จากผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



156 
 

ประชากรกลุมท่ี1ไดมีความคิดเห็นท่ีชัดเจนในเร่ืองอัตลักษณของยานนานา-อโศกวามีความโดดเดนในเร่ือง
ความเปนยานทองเที่ยวในเชิงนันทนาการและมีชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวอินเดีย อาหรับ ท่ีพักอาศัยและ
ประกอบธุรกิจอยูในพื้นท่ียานซ่ึงประชากรกลุมท่ี1นี้มีโอกาศท่ีไดรับรูขอมูลท่ีเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการ
ของพ้ืนท่ีโดยตรง จากการศึกษาขอมูลในภาคบริบทของพื้นท่ี การสํารวจและการศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ี
เกี่ยวของผูวิจัยมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับประชากรกลุมท่ี1นี้วา ยานนานา-อโศกมีความโดดเดนเร่ืองของ
เช้ือชาติอินเดีย อาหรับและในดานการทองเท่ียวเชิงนันทนาการจึงเปนเหตุผลท่ีนํามาซ่ึงผลสรุปของคําตอบ
งานวิจัย 
  1.3 ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามจากกลุมประชากรจรและนักทองเท่ียว ซ่ึงเปนประชากร
ในงานวิจัยกลุมท่ี2 (ตัวแทนของมุมมองจากภายนอกพื้นท่ี)จากผลการวิเคราะหทางสถิติพบวาประชากรกลุมท่ี2 
นี้มีความคิดเห็นตอพื้นท่ียานนานา-อโศกในลักษณะของความเปนพื้นท่ีท่ีมีความเปนสากลไมไดมีการอางอิง
ถึงเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมใด เๆปนหลักแตมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับประชากรกลุมท่ี1ในเร่ืองการเปนยาน
ทองเท่ียวเชิงนันทนาการ จากการศึกษาขอมูลในภาคบริบทของพื้นท่ี การสํารวจและการศึกษาขอมูลจากเอกสาร
ท่ีเกี่ยวของผูวิจัยมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับประชากรกลุมท่ี2ในเร่ืองวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายหรือ
ความเปนสังคมพหุวัฒนธรรมจึงเปนเหตุผลท่ีนํามาซ่ึงผลสรุปของคําตอบงานวิจัย 
  1.4 ผลจากการวิเคราะหผลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ซ่ึงเปนประชากรในงานวิจัยกลุมท่ี3 
(ตัวแทนของมุมมองจากภายในและภายนอกพ้ืนท่ี) จากผลการวิเคราะหบทสัมภาษณ กลุมผูเช่ียวชาญทั้งตัวแทน
ของมุมมองจากภายในและภายนอกพ้ืนท่ี พบวาผูเช่ียวชาญไดมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันวายานนานา-อโศก
มีความของเกี่ยวกับชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวตางชาติท่ีมีเช้ือชาติอินเดีย อาหรับ และมีความคิดเห็นท่ี
สอดคลองกันในเร่ืองความโดดเดนทางวัฒนธรรมอาหาร โดยเฉพาะอาหารอินเดีย อาหรับเปนหลักและกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวกับสถานบันเทิงเปนรองจากการศึกษาขอมูลในภาคบริบทของพื้นท่ี การสํารวจและการศึกษาขอมูลจาก
เอกสารท่ีเกี่ยวของผูวิจัยมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับประชากรกลุมท่ี3ในเร่ืองความโดดเดนทางดานเช้ือชาติ
อินเดีย อาหรับและการทองเท่ียวเชิงนันทนาการจึงเปนเหตุผลท่ีนํามาซ่ึงผลสรุปของคําตอบงานวิจัย 
  1.5 ผลจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากการศึกษาขอมูลในภาค
บริบทของพื้นท่ี การสํารวจและการศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของผูวิจัยพบวาความเปนอัตลักษณของยาน
นานา-อโศก มีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ดังนี้ 
 1.5.1 แนวความคิดและความหมายทางดานอัตลักษณรวมและอัตลักษณทางวัฒนธรรม  
ยานนานา-อโศกมีลักษณะของกลุมสังคมยอยท่ีอาศัยอยูรวมกันเปนสังคมกลุมใหญท่ีมีลักษณะรวมกันทาง
วัฒนธรรมท่ีเปนสวนรวมเชนรานอาหารอินเดีย อาหรับ ท่ีตั้งอยูในบริเวณใกลๆกันอยางหนาแนนบริเวณซอย
สุขุมวิท3-5 เปนตัวอยางของการท่ีมีอัตลักษณทางวัฒนธรรมอาหารที่มีความเฉพาะของแตละรานแตอาศัยอัต
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ลักษณรวมของความเปนอาหารอินเดีย อาหรับท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมีกลุมลูกคาและพนักงานรานเปนชาวอินเดยี 
อาหรับ จริงๆ เปนตน 
 1.5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและท่ีอยูอาศัยและการตีความหมายในเร่ือง 
“ลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณะของยาน” ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญในเร่ือง ลักษณะท่ีพิเศษในดานประโยชน
ใชสอย เชนการมีบทบาทเฉพาะของเมืองซ่ึงยานนานา-อโศกมีบทบาทในเร่ืองการเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
นันทนาการ ในดานเศรษฐกิจและความชํานาญพิเศษพบวายานนานา-อโศกมีความชํานาญในเร่ืองการบริการ
นักทองเท่ียว และเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเชิงนันทนาการ สวนในดานการเปนยานคาปลีกยาน
นานา-อโศกมีลักษณะของการเปนยานการคาปลีกท่ีตอบสนองกลุมลูกคาท่ีมีกําลังซ้ือสูงรวมท้ังทําเลท่ีตั้งท่ี
เปนจุดเช่ือมตอกับพื้นท่ีอ่ืนๆไดสะดวกสงผลใหมีความหนาแนนของกลุมผูซ้ือท้ังจากภายในและภายนอก
พื้นที่  
 1.5.3 แนวคิดแบบพหุสังคม (Plural Society) ท่ีมองในเร่ืองความหลากหลายทั้งกลุมคน 
และวัฒนธรรม โดยท่ีไมมีวัฒนธรรมใดเปนหลักแตสามารถอาศัยอยูรวมกันไดโดยการมีผลประโยชนรวมกัน
ซ่ึงยานนานา-อโศกมีความชัดเจนในเร่ืองความเปนพหุสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอาศัยอยู
รวมกันในยานโดยอาศัยประโยชนรวมกันในดานตางๆ  
 

  
 แผนภูมิท่ี 19 : แสดงประเด็นตางๆ ท่ีไดทําการศึกษาและนํามาสรุป เปนคําตอบของ 
  งานวิจัยเร่ือง ความเปนอัตลักษณของยานนานา-อโศก 
 2. การอภิปราย 
 การอภิปรายผลเปนการนําผลสรุปจากงานวิจัยมาอภิปรายถึงนัยสําคัญขอเท็จจริงของงานวิจัยเพื่อ
นําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะตอไป 
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  2.1 ความเปนพหุวัฒนธรรมของยานนานา-อโศก 
จากการสํารวจเพื่อศึกษาขอมูลสภาพพื้นท่ี การวิเคราะหบริบทของยานนานา-อโศก การศึกษาประวัติ

ความเปนมาวิวัฒนาการณและเหตุการณสําคัญท่ีสงผลตอความเปนอัตลักษณของยานนานา-อโศก รวมท้ังผล
จากวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ พบวาในพื้นท่ีวิจัยมีความ
หลากหลายทางดานวัฒนธรรม และเช้ือชาติ มาตั้งแตยุคท่ีมีการเขามาต้ังถ่ินฐานของแรงงานชาวตางชาติท่ีเขามา
เปนแรงงานในการขุดคลองแสนแสบ ในชวงปพ.ศ.2380-พ.ศ.2394 ซ่ึงเปนกลุมชาวมุสลิม หรือการยายเขามาต้ัง
ถ่ินฐานในยานนานา-อโศกของชาวอินเดียในชวงปพ.ศ.2490,การเปดสัมพันธทางการฑูตอยางเปนทางการกับ
ประเทศซาอุดิอาระเบียในชวงป พ.ศ.2508  การเขามาต้ังฐานสนับสนุนของกองทัพสหรัฐอเมริกาในการทํา
สงครามเวียดนามชวงปพ.ศ.2507-พ.ศ.2518 และการเขามาประกอบธุรกิจในยานนานา-อโศกของชาวเกาหลี
ในชวงปพ.ศ.2542 ซ่ึงแตละกลุมเช้ือชาติ ท่ีเขามาในพ้ืนท่ียานนานา-อโศกตางก็มีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม
เชนวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร และการบริการที่มีลักษณะความตองการที่แตกตางกัน และมีลักษณะทาง
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ตัวอยางเชนรานอาหารอินเดีย อาหรับ ท่ีมีลักษณะเฉพาะท้ังการตกแตงรานท่ีส่ือถึง
วัฒนธรรมอินเดีย อาหรับผสมผสานกับความเปนสากล หรือการใชพนักงานบริการที่เปนชาวตางชาติท่ีสามารถ
ส่ือสารภาษากับกลุมลูกคาท่ีเปนนักทองชาวอินเดียอาหรับได การใชตัวอักษรในการส่ือสารที่เปนภาษาอินเดีย 
อาหรับ และบางสวนยังคงรักษาวัฒนธรรมการรับประทานอาหารดวยการใชมือเปบอาหาร วัฒนธรรมการดื่มชา
อินเดียและอาหรับ ท่ีมีขนมหวานเปนเคร่ืองเคียง ก็ยังคงพบเห็นไดอยางหนาแนนในบริเวณซอยสุขุมวิท3-ซอย
สุขุมวิท7 สําหรับรานอาหารอเมริกันยุโรป รานอาหารเกาหลีและรานอาหารญ่ีปุน ก็มีลักษณะเฉพาะท่ีมีการ
ส่ือสารกับกลุมลูกคาของตนเชนเดียวกัน ตัวอยางเหลานี้ถือไดวาเปนตัวแทนทางวัฒนธรรมอยางหน่ึง ซ่ึง
รานอาหารและเคร่ืองดื่มดังกลาวตั้งอยูรวมกันเปนกลุมในพื้นท่ียานนานา-อโศก สวน วัฒนธรรมการแตงกาย ท่ี
สํารวจพบในพื้นท่ีมักจะพบเห็นเปนลักษณะการผสมผสานระหวางการแตงกายในลักษณะไมบงบอกสถานะ
ทางเช้ือชาติ เปนสวนใหญ  

ตัวอยางท่ีกลาวถึงในเบ้ืองตน ลวนเปนส่ิงบงช้ีถึงความเปนพหุวัฒนธรรมของยานนานา-อโศกวาเปน
ยานท่ีมีลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย แตความหลากหลายของแตละวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันใน
พื้นท่ียานนานา-อโศก ไดโดยอาศัยประโยชนรวมกันทางเศรษฐกิจ การบริการ และการทองเท่ียว ซ่ึงเปนปจจัย
หลักท่ีมีความสอดคลองกับแนวความคิดเร่ืองความเปนพหุวัฒนธรรมจากการศึกษาทฤษฎแีละแนวความคิดของ
งานวิจัย ไดระบุไววา  “ลักษณะพิเศษของสังคมพหุนิยมทางวัฒนธรรมนั้นคือการไมมีตนแบบวัฒนธรรมเพียง
อยางเดียว  เชน ไมมีแตวัฒนธรรมไทยท่ีเปนวัฒนธรรมหลวงเปนหลักเพียงอยางเดียว แตมีความหลากหลาย
มากมายอยูรวมกัน” เราเรียกสังคมท่ีเคารพในความแตกตางอยางหลากหลายน้ีวา “พหุสังคม” (Plural Society) 
(มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ, 2551)    
 2.2 ความโดดเดนของกลุมเช้ือชาติอินเดีย, อาหรับในยานนานา-อโศก 
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 จากการสํารวจพื้นท่ี การศึกษาประวัติ วิวัฒนาการและเหตุการณสําคัญท่ีสงผลและเปนปจจัยท่ีทํา
ใหเกิดความเปนอัตลักษณของยานนานา-อโศก พบวากลุมชาวอินเดีย  อาหรับเปนกลุมท่ีมีประวัติความ
เกี่ยวของในดานการเขามาต้ังถ่ินฐาน และยังไดมีการสืบทอดลักษณทางวัฒนธรรมไวในพ้ืนท่ียานซ่ึงใน
ปจจุบันกลุมชาวอินเดีย อาหรับ ยังคงอาศัยและประกอบธุรกิจในพื้นท่ียานนานา-อโศกและสามารถพบเห็นได
อยางหนาแนนทุกพื้นท่ีของยาน และยังคงรักษาความโดดเดนเฉพาะทางดานวัฒนธรรมการกิน การแตงการหรือ
ภาษาท่ีใชส่ือสาร  สําหรับปจจัยดานอ่ืนจากการสํารวจแบบสอบถามและการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ไดมีความ
คิดเห็นท่ีสอดคลองกันในเร่ืองของกลุมชาวอินเดียและอาหรับเปนอัตลักษณท่ีโดดเดนเม่ือนึกถึงยานนานา-
อโศก ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการท่ีกลุมชาวอินเดีย อาหรับท่ีไดเขามาอยูในพื้นท่ียานนานา-อโศกเปน
จํานวนหนาแนนมาจากสาเหตุของการที่ยานนานา-อโศกมีบทบาทในดานการเปนท่ีพักอาศัยแหงใหมของชาว
อินเดียต้ังแตชวงปพ.ศ.2490 ซ่ึงกลุมชาวอินเดีย สวนใหญท่ีพักอาศัยตามอาคารชุดในบริเวณซอยสุขุมวิท11-
ซอยสุขุมวิท15 สงผลใหเกิดกิจกรรมทางดานธุรกิจทางดานรานอาหารเขามาต้ังอยูในพื้นท่ีเปนจํานวนมาก ซ่ึง
รานอาหารเหลานี้กลายเปนส่ิงดึงดูดใหกลุมชาวอินเดีย ท่ีพักอาศัยในยานอ่ืนๆเดินทางเขามาใชบริการ
รานอาหารอินเดีย และธุรกิจการคาการบริการดานอ่ืนๆรวมท้ังยังดึงดูดใหกลุมนักทองเท่ียวท่ีเปนชาวอินเดีย 
หรือกลุมเช้ือชาติอ่ืนๆท่ีมีลักษณทางวัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกันเขามาพักอาศัยในโรงแรมที่อยูในยานนานา-
อโศกสวนชาวอาหรับท่ีเขามาในประกอบธุรกิจและพักอาศัยในยานนานา-อโศกเปนผลสืบเนื่องมาต้ังแตชวงป
พ.ศ.2508 ภายหลังท่ีไทยไดเปดสัมพันธทางการฑูตกับประเทศซาอุดิอาระเบีย ทําใหเกิดการเดินทางเขามา
ติดตอทางธุรกิจและการทองเท่ียวในพื้นท่ียานนานา-อโศก ของกลุมชาวอาหรับ และไดมีพัฒนาการตอเนื่องมา
จนถึงชวงปพ.ศ.2542 เม่ือไทยไดเปดสัมพันธทางการฑูตอยางเปนทางการกับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ซ่ึง
ตอมาไดกลายเปนประเทศคูคาสําคัญของไทยในปจจุบัน และไทยไดอาศัยประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต เปน
ศูนยกลางในดานการสงออกไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง ทําใหเกิดการเดินทางเขามาติดตอทางดานธุรกิจ
การคาและการทองเท่ียวข้ึนในพื้นท่ียานนานา-อโศก ในปจจุบันพัฒนาการของกลุมนักทองเท่ียวชาวอาหรับท่ี
เขามาในพื้นท่ียานนานา-อโศกสวนหนึ่งเขามาใชบริการทางดานสุขภาพจากโรงพยาบาล ท่ีอยูในพื้นท่ียานเชน
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ซ่ึงไดเปดบริการรองรับกลุมลูกคาท่ีเปนชาวอาหรับโดยเฉพาะดวยเหตุผลดังกลาว
สงผลใหภาพลักษณของยานนานา-อโศก ท่ีมีตอกลุมชาวอาหรับกลายเปนยานท่ีมีความพรอมในดานการ
บริการทางดานท่ีพัก,อาหารและการบริการดานอ่ืนๆแกกลุมนักทองเท่ียวชาวอาหรับดวย 
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  ภาพที่72: แสดงลักษณะท่ีพักอาศัยของชาวอินเดีย อาหรับในซอยสุขุมวิท13 
  ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี20มิถุนายน พ.ศ.2558 

   
  ภาพที่73: แสดงลักษณะท่ีพักอาศัยของชาวอินเดีย อาหรับในยานนานาอโศกต้ังแต 
  ปพ.ศ.2490-ปจจุบัน 
  ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีกรุงเทพ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 

 
จากภาพขางตนไดแสดงลักษณะของท่ีพักอาศัยของกลุมชาวอินเดีย อาหรับซ่ึงอาศัยอยูตามอาคารชุด

พักอาศัยในบริเวณซอยสุขุมวิท11-ซอยสุขุมวิท15และบริเวณซอยสุขุมวิท8-ซอยสุขุมวิท10ตลอดท้ังซอย ซ่ึง
กลุมชาวอินเดีย อาหรับท่ีพักอาศัยในยานนี้มักพักอาศัยรวมกันเปนกลุมใหญ โดยสวนใหญอาคารชุดเหลานี้จะ
มีแตเพียงกลุมกลุมชาวอินเดีย อาหรับ พักอาศัยโดยไมมีชาติอ่ืนๆปะปนอยูเลย และมีความหนาแนนในทุก
อาคาร 
 จากเหตุผลขางตนจึงทําใหเกิดความเปนอัตลักษณของความเปนยานของชาวอินเดีย อาหรับ ข้ึนกับ
พื้นท่ียานนานา-อโศก ซ่ึงยานนานา-อโศก มีองคประกอบท่ีสอดคลองกับแนวคิดและการตีความหมายในเร่ือง
“ลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณของยาน” สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, (2555, 23) โดยพิจารณาส่ิงบงช้ีความ
แตกตางจากพื้นท่ีบริเวณอ่ืนอยางมีอัตลักษณ มีความชัดเจน (Legibility) และลักษณะท่ีพิเศษ (Distinctiveness) ใน
องคประกอบอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



161 
 

 2.3 ความเปนนานาชาติและแหลงทองเท่ียวเพื่อนันทนาการ 
จากการสํารวจพื้นท่ี,การศึกษาประวัติ วิวัฒนาการและเหตุการณสําคัญท่ีสงผลและเปนปจจัยท่ีทําให

เกิดความเปนอัตลักษณของยานนานา-อโศก รวมท้ังการสํารวจแบบสอบถามและผลจากการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญ พบวาในพ้ืนท่ียานนานา-อโศกมีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากความโดด
เดนของกลุมเช้ือชาติอินเดีย อาหรับ เชนกลุมชาวอเมริกัน ,ยุโรป,ญ่ีปุนและเกาหลี จากการเปนยานท่ีมีแหลง
ทองเท่ียวเพื่อนันทนาการ(Recreational Attraction) ซ่ึงหมายถึงรวมถึงแหลงทองเท่ียวท่ีเปนสถานบันเทิงท่ีมนุษย
สรางสรรคข้ึน ในพื้นท่ียานนานา-อโศกมีแหลงสถานบันเทิงประเภทนี้อยูเปนจํานวนมากดวยสาเหตุนี้จงึทําให
เกิดการดึงดูดนักทองเที่ยวท่ีมีความหลากหลายเชนกลุมชาวอเมริกันและยุโรปนิยมเขามาใชบริการตามรานบาร
เบียร ไนทคลับในบริเวณซอยสุขุมวิท4หรือซอยนานาใต สวนกลุมชาวเกาหลีและญ่ีปุนมักนิยมเขามาใชบริการ
ตามรานอาหารเกาหลีและญ่ีปุนบริเวณซอยสุขุมวิท10-แยกอโศก และจากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยพบวา
นักทองเท่ียวสวนใหญจะนิยมใชบริการจากรานบริการนวดแผนไทยและสปาท่ีกระจายอยูท่ัวพื้นท่ียานนานา-
อโศก ซ่ึงลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความเปนอัตลักษณท่ีมีลักษณะของความเปนแหลงทองเท่ียวเพ่ือ
นันทนาการโดยท่ีมีกลุมลูกคาเปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีหลากหลายเช้ือชาติ 
 3. ขอเสนอแนะ 
จากการสรุปผลวิเคราะห และคนพบคําตอบของงานวิจัยเร่ืองอัตลักษณของยานนานา-อโศก วาคือ  
“ยานท่ีมีลักษณะความเปนพหุวัฒนธรรม อินเดีย อาหรับ นานาชาติ และการทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ” ผูวิจัย
ไดมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลท่ีไดจากงานวิจัยไปพัฒนาพื้นท่ียานนานา-อโศกโดยไดสรุปเปนบทบาทของพื้นท่ี
ยานนานา-อโศกดังนี้ 
บทบาทของพ้ืนท่ียานนานา-อโศก คือ “แหลงทองเท่ียวเพื่อนันทนาการและวัฒนธรรมอินเดีย อาหรับ”  
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของและมีความสอดคลองกับ แผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีได
จําแนกประเภททายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ซ่ึงพื้นท่ียานนานา-อโศก 
อยูในพื้นท่ีสีแดง พ.5-3 และ พ.5-4 ซ่ึงกําหนดใหเปนท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมและผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ
เบ้ืองตนในการพัฒนาตามบทบาทของพื้นท่ียานนานา-อโศกดังนี้ 
 3.1 เสนอแนะใหมีการวางแผนพัฒนาพื้นท่ียานนานา-อโศกดวยการวางผังและออกแบบพัฒนา
พื้นที่เฉพาะ 
  3.1.1 การวางแผนการจัดกลุมกิจกรรมของพื้นท่ียานนานา-อโศกตามแนวทางการใช
ประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวงใหใชบังคับ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 
โดยการกลุมกิจกรรมของพื้นท่ีเพื่อสงเสริมใหพื้นท่ียานนานา-อโศก เปนแหลงทองเท่ียวเพื่อนันทนาการดวย
การกําหนดแผนพัฒนาดานตางๆ ดังนี้  
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  ภาพที่74: แผนผังเสนอแนะการจัดกลุมกิจกรรมของพื้นท่ียานนานา-อโศก 
  ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีระบบGISกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผัง  
 เมืองกรุงเทพฯ 
  1.พื้นท่ีสงเสริมทางดานวัฒนธรรม ในบริเวณพ้ืนท่ีซอยสุขุมวิท3-ซอยสุขุมวิท13ซ่ึงเปน
บริเวณท่ีมีความหนาแนนของท่ีพักอาศัย รานอาหาร กิจกรรมทางการคาและการบริการของกลุมชาวอินเดีย 
อาหรับ โดยการสงเสริมใหมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเผยแพรวัฒนธรรมของกลุมชาวอินเดีย อาหรับควบคูไป
กับกิจกรรมทางการคาและสงเสริมใหเกิดการลงทุนทางดานการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับการเผยแพรทาง
วัฒนธรรม 
  2.พื้นท่ีท่ีมีการจัดระเบียบแหลงสถานบันเทิง ในบริเวณพื้นท่ีซอยสุขุมวิท2-ซอยสุขุมวิท6 
ซ่ึงเปนบริเวณท่ีมีรานอาหาร เคร่ืองดื่ม บารเบียรและการบริการในสถานบันเทิงดวยการจัดระเบียบในดานความ
สะอาด การรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี การลดมลภาวะทางดานตางๆและการปองกันปญหายาเสพติดใหแก
พื้นที่ 
  3.พื้นท่ีสงเสริมใหเพิ่มพื้นท่ีสวนหรือพื้นท่ีสีเขียวของยาน ในบริเวณพื้นท่ีซอยสุขุมวิท8-
ซอยสุขุมวิท12 ดวยการสงเสริมโดยการใหแรงจูงใจจากภาครัฐสําหรับเจาของอาคารและสถานท่ี เพื่อสรางพ้ืนท่ี
สวนบนท่ีดินหรือบนตัวอาคารท่ีสรางไวแลวและใหแรงจูงใจจากภาครัฐสําหรับผูท่ีสรางพื้นท่ีสวนใหสามรถ
ใชประโยชนไดสําหรับสาธารณะในโครงการท่ีจะทําการกอสรางข้ึนใหม ท้ังนี้เพื่อสรางใหเกิดสภาพแวดลอม
ท่ีสวยงามมีความเปนธรรมชาติและชวยลดมลภาวะใหแกยานนานา-อโศก 
  4.พื้นท่ีสงเสริมทางดานการเปนท่ีพักอาศัยคุณภาพสูง ตั้งแตบริเวณพื้นท่ีซอยสุขุมวิท12-
แยกอโศก โดยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางดานท่ีอยูอาศัยท่ีมีคุณภาพสูงในลักษณะท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
และสามรถเช่ือมโยงกับระบบขนสงมวลชนหลักและพื้นท่ีสีเขียวในบริเวณขางเคียงได 
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  5.พื้นท่ีสงเสริมทางดานการคาปลีก โดยกําหนดใหตลอดแนวถนนสุขุมวิทต้ังแตบริเวณ
พื้นท่ีแยกนานา-แยกอโศก และพ้ืนท่ีบริเวณซอยสุขุมวิท15-แยกอโศกเปนพื้นท่ีสงเสริมทางการคาปลีกซ่ึง
ภาครัฐเปนผูนํารวมกับภาคเอกชนและผูประกอบการท่ีอยูภายในยานนานา-อโศกรวมวางแผนในการบริหาร
พื้นท่ีถนนสุขุมวิทในบริเวณดังกลาวเพื่อสงเสริมและการกระตุนทางดานธุรกิจการคาปลีก เชน การวางแผน
พื้นท่ีใหเปนถนนคนเดินใน 1วันตอสัปดาหเพ่ือใหผูคาไดเปดรานคาจําหนายสินคาและสรางกิจกรรมใน
รูปแบบท่ีสงเสริมทางวัฒนธรรมประกอบไปกับการคาปลีก เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามาใชบริการในยาน
นานา-อโศกมากยิ่งข้ึนและเปนการกระตุนใหเกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีดีแกยานนานาขอโศกอีกดวย 
 3.2 การวางแผนพัฒนาพื้นท่ียานนานา-อโศกดวยการสงเสริมทางดานสังคมและวัฒนธรรม 
  3.2.1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหมีการสงเสริมใหเกิดการเผยแพรเพื่อสรางและสงเสริมความ
เขาใจในวัฒนธรรมของกลุมเช้ือชาติตางๆ ในพ้ืนท่ียานนานา-อโศก โดยมีตนแบบการเผยแพรทางวฒันธรรมของ
ศูนยเผยแพรวัฒนธรรมเกาหลี บริเวณระหวางซอยสุขุมวิท15และ17 เปนแนวทางในการจัดสรางในพื้นท่ีของ
ยานนานา-อโศกเชน 
  1.จัดต้ังศูนยสงเสริมวัฒนธรรมของกลุม อินเดีย และอาหรับบริเวณพ้ืนท่ีสงเสริมทางดาน
วัฒนธรรม ในบริเวณพื้นท่ีซอยสุขุมวิท3-ซอยสุขุมวิท13ซ่ึงเปนบริเวณท่ีมีความหนาแนนของท่ีพักอาศัย, 
รานอาหาร, กิจกรรมทางการคาและการบริการของกลุมชาวอินเดีย อาหรับ โดยการสงเสริมใหมีกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการเผยแพรวัฒนธรรมของกลุมชาวอินเดีย, อาหรับ 
  2.จัดต้ังศูนยสงเสริมวัฒนธรรมของกลุม ยุโรปและอเมริกันบริเวณพ้ืนท่ีซอยสุขุมวิท19 
  3.จัดต้ังศูนยสงเสริมวัฒนธรรมของญ่ีปุนบริเวณพ้ืนท่ีซอยสุขุมวิท14 
  4.จัดต้ังลานจัดกิจกรรมรวมเพื่อเผยแพรวัฒนธรรมบริเวณพ้ืนท่ีซอยสุขุมวิท10 

        
  ภาพที่75: ภาพศูนยเผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีตั้งอยูริมถนนสุขุมวิทระหวางซอย 
 สุขุมวิท15และสุขุมวิท17 
  ท่ีมา: จากการสํารวจพื้นท่ีวิจัยเม่ือวันท่ี20มิถุนายน พ.ศ.2558 
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 ภาพท่ี76: แผนผังเสนอแนะการจัดต้ังศูนยเผยแพรวฒันธรรมของกลุมเช้ือชาติตางๆ ในพ้ืนท่ียานนานา-อโศก 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีระบบGISกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
 3.3 การวางแผนพัฒนาพื้นท่ียานนานา-อโศกดวยการสงเสริมทางดานเศรษฐกิจ 
  3.3.1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหภาครัฐเปนผูนํากลุมธุรกิจในยานในการใชขอไดเปรียบและ
ความชํานาญในดานการบริการ จากผูประกอบการทางดานโรงแรม ท่ีพักในยานธุรกิจ และความสามารถทางดาน
การบริการ จากผูประกอบการสถานบริการในยาน รวมกลุมกันเพื่อจัดต้ังเปนสมาคมหรือกลุมธุรกิจของยาน
นานา-อโศก เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันทางการคากับพื้นท่ีอ่ืน  ๆและเพื่อกําหนดแนวทางหรือ
วิสัยทรรศนในการพัฒนาหรือสงเสริมอัตลักษณของยานนานา-อโศก ในระดับนานาชาติตอไป 

    
 ภาพท่ี77: แผนผังเสนอแนะการจัดต้ังศูนยศูนยสงเสริมเศรษฐกิจข้ึนในพื้นท่ียานนานา-อโศก 
 ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนท่ีระบบGISกรุงเทพฯ, กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมืองกรุงเทพฯ 
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 4.สรุป 
 การวิจัยเพื่อคนหาอัตลักษณของยานนานา-อโศก ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวกับทฤษฎีและ
แนวคิดทางดานอัตลักษณ แนวคิดเร่ืองอัตลักษณของยาน แนวคิดเร่ืองพหุสังคมวัฒธรรมการศึกษาความหมาย
ของวัฒนธรรม และไดนําทฤษฎีและแนวคิด และการลงสํารวจพื้นท่ีวิจัยไปคนหาส่ิงท่ีมีคุณลักษณของความ
เปนอัตลักษณ โดยไดแยกออกเปนอัตลักษณืท่ีเปนรูปธรรมและอัตลักษณท่ีเปนนามปธรรม จากน้ันไดนําคุณ
ลักษณดังกลาวไปทําแบบสอบถามประชากรในงานวิจัยหลังจากไดคําตอบจากแบบสอบถาม ไดนําคําตอบไป
ทําการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ หลังจากไดผลสัมภาษณแลวผูวิจัยไดนําผล
จากการลงสํารวจเพ่ือศึกษาขอมูลในพื้นท่ีวิจัยรวมท้ังผลจากวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและขอมูล
จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ มาทําการวิเคราะหและแปลความหมายของคําตอบความเปนอัตลักษณดานตางๆ
โดยทําการสังเคราะหคําตอบดังกลาวแปลเปนคําตอบของงานวิจัย โดยไดคําตอบของงานวิจัยเร่ืองอัตลักษณ
ของยานนานา-อโศก วาคือ “ยานท่ีมีลักษณะความเปนพหุวัฒนธรรม อินเดีย อาหรับ นานาชาติ และการ
ทองเท่ียวเพื่อนันทนาการ” จากผลคําตอบของงานวิจัย ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลท่ีไดจากการวิเคราะหและมี
ขอเสนอแนะใหมีการวางแผนพัฒนาพื้นท่ียานนานา-อโศกดวยการวางผังและออกแบบพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะ ดวย
การการวางแผนการจัดกลุมกิจกรรมของพื้นท่ียานนานา-อโศก การวางแผนพัฒนาพื้นท่ียานนานา-อโศกดวยการ
สงเสริมทางดานสังคมและวัฒนธรรม และการวางแผนพัฒนาพื้นท่ียานนานา-อโศกดวยการสงเสริมทางดาน
เศรษฐกิจจากการสรุปผล อภิปรายผลและเสนอแนะในบทนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมผลจากการดําเนินงานวิจัยและ
นําเสนอในบทท่ี7ซ่ึงเปนบทสรุปของงานวิจัยตอไป 
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บทท่ี 7 
บทสรุป 

การวิจัยอัตลักษณของยานนานา-อโศก  ในบทท่ีผานมา เปนการดําเนินการวิจัย
ภาคสนาม การประมวลผล การวิเคราะหและเปรียบเทียบผลท่ีได อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ใน
บทนี้ผูวิจัยไดสรุปสาระสําคัญและผลการวิจัย ขอบกพรองในงานวิจัย และขอเสนอแนะสําหรับ
งานวิจัยข้ันตอไป 

1.สรุปสาระสําคัญและผลการวิจัย 
 งานวิจัยอัตลักษณของยานนนานา-อโศก วิจัยผูวิจัยไดดําเนินการตามวัตถุประสงค
ครบถวนดังนี้ 

 1.  ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหปจจัยตางๆทางดานรูปธรรมและนามธรรมที่นํามาสรุป
ความเปนอัตลักษณของยานนานา-อโศก ไดแก ขอมูลทางกายภาพ การสํารวจพื้นท่ีวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การศึกษาวิวัฒนาการท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ียานนานา-อโศก การสํารวจ
แบบสอบถามประชากรกลุมตัวอยางในงานวิจัย การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ และไดพบวาปจจัยท่ี
สงผลตอความเปนอัตลักษณของยานนานา-อโศก มีดังนี้ 
  1.1 ศึกษาและวิเคราะหการเคล่ืนยายถ่ินฐานของกลุมชนชาติตางๆเขามาในพื้นท่ี
ยานนานา-อโศก ในชวงเวลาตางๆดังนี้ 
  -กลุมชาวมุสลิมต้ังแตสมัยการขุดคลองแสนแสบในชวงปพ.ศ.2380-พ.ศ.2394 

-กลุมชาวอินเดียและชาวอาหรับในยุคเปดสัมพันธทางการฑูตในปพ.ศ.2490และป
พ.ศ.2508 
-กลุมชาวอเมริกัน ยุโรปซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากธุรกิจทางดานสถานบันเทิงใน
ยุคสงครามเวียดนาม 
-กลุมชาวเกาหลี จากการเขามาประกอบธุรกิจในบริเวณสุขุมวิทพลาซา ซอย
สุขุมวิท10 
-กลุมชาวญ่ีปุน จากการเคล่ือนยายเขามาพักอาศัยในพื้นท่ีใกลสถานฑูตญ่ีปุน(ท่ีตั้ง
ของสถานฑูตญ่ีปุนในอดีตบริเวณซอยอโศก) 

  1.2 ศึกษาและวิเคราะหผลจากการใชพื้นท่ีกรุงเทพฯเปนสถานท่ีพักผอนใหแก
ทหารสหรัฐอเมริกาในชวงสงครามเวียดนามทําใหเกิดกิจกรรมทางดานสถานบันเทิงและแหลง
ทองเท่ียวในลักษณะบารเบียร อะโกโก อาบอบนวด  
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  1.3 ศึกษาและวิเคราะหสภาพความเหมาะสมของการลงทุนทางดานธุรกิจท่ี
เกี่ยวของกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติทําใหเกิดธุรกิจโรงแรมท่ีพักในยานธุรกิจ รานอาหารและ
เคร่ืองดื่มและสินคาอุปโภคบริโภคอ่ืนตามรสนิยมของกลุมชาวตางชาติ 
  1.4  ศึกษาและวิเคราะหวิวัฒนาการทางดานการคมนาคมและระบบขนสงมวลชน
หลัก โดยสามารถแบงออกเปนเสนทางคมนาคมตางๆไดดังน้ี 

-เสนทางนํ้า โดยใชคลองแสนแสบเปนเสนทางลําเลียงขนสงและการสงครามใน
สมัยรัชกาลท่ี3-4ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดการการต้ังถ่ินฐานแนวยาวแบบ 
หรือRIVER LINEAR SETTLEMENT 
-เสนทางบก ไดแก การตัดถนนสุขุมวิท  ในชวงพ .ศ .2493ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวความคิดการต้ังถ่ินฐานแนวยาวแบบ ROAD LINEAR SETTLEMENT 
-การเกดิระบบขนสงมวลชนหลักผานเขามาในพ้ืนท่ี สงผลใหเกิดพัฒนาการ
ทางดานเศรษกิจ การพัฒนาที่พักอาศัยรวม หางสรรพสินคา โรงแรม เนื่องจากมี
ความสะดวกในการเดินทางเขาออกพื้นท่ียานนานา-อโศกและสามารถเช่ือมตอไป
ยังพื้นท่ีอ่ืนๆไดสะดวก 

2. ผูวิจัยไดศึกษา วิเคราะห และสรุปความเปนอัตลักษณของยานนานา-อโศก วาคือ “ยาน
ท่ีมีลักษณะความเปนพหุวัฒนธรรม อินเดีย อาหรับนานาชาติ และการทองเท่ียวเพื่อ
นันทนาการ” 
3. ผูวิจัยไดเสนอแนะแนวคิดเบ้ืองตนในการพัฒนาใหสอดคลองกับลักษณะความเปนอัต
ลักษณของยานนานา-อโศก ดังนี้ 
 2.1 เสนอแนะใหมีการวางแผนพัฒนาพื้นท่ียานนานา-อโศกดวยการวางผังและ
ออกแบบพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ 
 2.2 เสนอแนะใหมีการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ียานนานา-อโศกดวยการสงเสริม
ทางดานสังคมและวัฒนธรรม 
 2.3 เสนอแนะใหมีการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ียานนานา-อโศกดวยการสงเสริม
ทางดานเศรษฐกิจ 

3.ขอจํากัดและขอบกพรองในงานวิจัย 

ในงานวิจัยเร่ืองอัตลักษณของยานนานา-อโศก ในคร้ังนี้ยังมีขอจํากัดและขอบกพรองในงานวิจัยซ่ึง
อาจทําใหผลการวิจัยไมสมบูรณดังนี้ 
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 ขอจํากัดในงานวิจัย 

 1.ขอจํากัดของการเขาถึงประชากรกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลแบบสอบถามในพื้นท่ี
สวนบุคลผูวิจัยจึงอาศัยจุดท่ีเปนชุมชนและในบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะเทานั้นซ่ึงอาจไมครอบคลุม
พื้นที่วิจัยท้ังหมดและอาจทําใหผลท่ีไดจากแบบสอบถามเกิดความคลาดเคล่ือนได 

 ขอบกพรองในงานวิจัย 

 1.ในการคนหาอัตลักษณของยานนานา-อโศกยังคงมีปจจัยดานอ่ืนๆท่ีผูวิจัยไมไดศึกษาครบ
ทุกปจจัยซ่ึงปจจัยอ่ืนๆท่ีไมไดศึกษาอาจมีผลตองานวิจัยแตจะเสนอแนะใหผูวิจัยอ่ืนๆในข้ันตอไป 

 2. การศึกษาขอมูลในระดับท่ีใหญกวาพื้นท่ีวิจัยอาจไมครอบคลุมในทุกประเด็นซ่ึงอาจ
สงผลตอการคนหาอัตลักษณของยานนานา-อโศก 

4.ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในข้ันตอไป 

จากขอบกพรองในงานวิจัยผูวิจัยขอเสนอแนะเพิ่มเต่ิม สําหรับการวิจัยท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณของยาน
ดังตอไปนี้ 

1.การวิจัยเพื่อคนหาอัตลักษณของยานนานา-อโศก โดยเนนหัวขอเฉพาะในการคนหาอัต
ลักษณทางดานรูปธรรมอ่ืนๆเชนทางสถาปตยกรรมหรือวัฒนธรรมทางดานภาษาและปจจัย
อ่ืนทางดานอัตลักษณเปนตน 
 
การคนควาอิสระเร่ืองอัตลักษณของยานนานา-อโศก นี้เปนการศึกษาในรายวิชาสุดทายของ

หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบ
วิธีวิจัย และสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามการวิจัยยังมีขอจํากัดและขอบกพรอง ท่ี
อาจทําใหผลการวิจัยไมอาจนําเสนอใหชัดเจนในบางประเด็นได ท้ังนี้ผูวิจัยไดเสนอแนะหัวขอ
สําหรับผูท่ีสนใจจะทําวิจัยตอไปอีกเพื่อท่ีจะทําใหการวิจัยในหัวขอนี้หรือหัวขออ่ืนๆท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวของไดผลท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 
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แบบสอบถามงานวิจัย 

เร่ือง อัตลักษณของยาน นานา-อโศก 
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ภาคผนวก ก. 
แบบสอบถามงานวิจัย 

เร่ือง อัตลักษณของยาน นานา-อโศก 
สวนท่ี1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
1. กรุณาระบุเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
(    ) ชาย (    ) หญิง 
2. ระดับอายุของผูตอบแบบสอบถาม 
(    ) 18-25 ป (    ) 26-35 ป (    ) 36-45 ป (    ) 46-55 ป (    ) 56 ปข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
(    ) ระดับประถมศึกษา (    ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (    ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(    ) ระดับอุดมศึกษา (    ) สูงกวาอุดมศึกษา 
4. ระดับรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 
(    ) ต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน (    ) 10,000-15,000 บาทตอเดือน (    ) 16,000-25,000 บาทตอ
เดือน (    ) 26,000-35,000 บาทตอเดือน (    ) สูงกวา 35,000 บาทตอเดือน 
5. เหตุผลในการเขามาในพ้ืนท่ียานนานา-อโศก 
(    ) เขามาเพราะเปนท่ีพกัอาศัยท่ีอยูประจํา    (    ) เขามาเพ่ือทํางานหรือติดตอธุรกิจ (    ) เขามา
เพื่อซ้ือสินคาหรือใชบริการรานคา  (    ) เขามาเพ่ือทองเท่ียวและพักอาศัยช่ัวคราว       
(    ) เขามาเพ่ือใชเปนทางผานไปยังสถานที่อ่ืน 
6. ความถ่ีในการเขามาในพ้ืนท่ียานนานา-อโศก 
(    ) 1-5วัน ตอเดือน (    ) 6-10วัน ตอเดือน (    ) 11-15วัน ตอเดือน (    ) 16-20วันตอ
เดือน (    ) มากกวา20วันตอเดือน 
7. กรุณาระบุภมิูถ่ินกําเนิดของผูตอบแบบสอบถาม 
(    ) ไทย (    ) เอเชียตะวันออกกลาง (    ) เอเชียใต (    ) เอเชียตะวันออก       
(    ) ยุโรป อเมริกา (    ) อ่ืนๆ       
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สวนท่ี2 จํานวนขอสอบถามท้ังส้ิน 8ขอ ผูตอบแบบสอบถามกรุณาใหคะแนนตามลําดับคาคะแนน
จากมากไปหานอย โดยมีระดับคาคะแนนดังนี ้
(  1  ) นอยมาก   (  2  ) นอย   (  3  ) ปานกลาง   (  4  ) มาก   (  5  ) มากที่สุด 
1.กรุณาเรียงลําดับ คาคะแนน ของ ยานนานา-อโศก วามีบทบาทของพ้ืนท่ีในดานใด 
(    ) ดานการเมือง  (    ) ดานศาสนา  (    ) ดานการคาระหวางประเทศ  (    ) ดานการทองเท่ียว         
(    ) ดานการคาปลีก 
2.กรุณาเรียงลําดับ คาคะแนนตามประเภทของรานอาหารเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก 
(    ) รานอาหารจีน  (    ) รานอาหารยุโรป  (    ) รานอาหาร อินเดีย อาหรับ  (    ) รานอาหารญ่ีปุน   
(    ) รานอาหารเกาหลี 
3.กรุณาเรียงลําดับ ลักษณะของการแตงกายของบุคคลท่ัวไปเมื่อ นกึถึงเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก 
(    ) ชุดสูทสากล  (    ) ชุดคลุมประจําชาติของชาวอาหรับ  (    ) ชุดขาราชการไทย  (    ) ชุดลําลอง
ท่ัวไป      (    ) ชุดนักเรียน นกัศึกษา 
4.กรุณาเรียงลําดับการใชตวัอักษรในการส่ือสารเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก 
(    ) ภาษาจนี  (    ) ภาษาญ่ีปุน  (    ) ภาษาอังกฤษ  (    ) ภาษาอาหรับ หรืออินเดยี  (    ) ภาษาเกาหลี 
5.กรุณาเรียงลําดับ คาคะแนนของประเพณีทองถ่ินเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก 
(    ) เทศกาลตรุษจีน  (    ) วันสงกานต  (    ) ตรุษอิสลาม (    ) วันคริสตมาส  (    ) วันข้ึนปใหม 
6.กรุณาเรียงลําดับ คาคะแนนของลักษณะที่โดดเดนทางเชื้อชาติเม่ือนึกถึงยานนานา-อโศก 
(    ) นักทองเที่ยวและนักธุรกิจชาวญ่ีปุน,เกาหลี  (    ) นักทองเท่ียวและนักธุรกจิชาวยุโรป,อเมริกัน 
(    ) นักทองเที่ยวและนักธุรกิจชาวอินเดยี,อาหรับ (    ) นักทองเท่ียวและนักธุรกจิชาวอาฟริกัน        
(    ) นักทองเที่ยวและนักธุรกิจชาวสเปนนิส 
7.กรุณาเรียงลําดับ คาคะแนนของกิจกรรมรูปแบบใดเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยานนานา-อโศก 
(    ) การจับจายสินคา(ชอปปง)ตามหางสรรพสินคา  (    ) รานอาหารและเคร่ืองดื่ม นานาชาติ          
(    ) รานขายสินคาริมทางเดนิเทา  (    ) รานนวดแผนไทย  (    ) รานบารเบียร 
8.กรุณาเรียงลําดับ คาคะแนนของศาสนาท่ีคนในพืน้ท่ีนับถือเม่ือนึกถึงหรือเม่ือพูดถึงยานนานา-
อโศก 
(    ) ศาสนาอิสลาม  (    ) ศาสนาพุทธ  (    ) ศาสนาคริสต  (    ) ศาสนาฮินดู  (    ) อ่ืนๆ 
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ขอมูลสวนบุคคล 
ช่ือ.______________________________นามสกุล______________________________________ 
อายุ____________ ระดับการศึกษา__________________________________________________ 
ท่ีพักอาศัย______________________________________________________________________ 
สถานท่ีทํางาน___________________________________________________________________  
ตําแหนง_______________________________________________________________________ 
สวนท่ี 1. 
ขอสัมภาษณ 
1.ทานมีความเขาใจ เกีย่วกับ ความหมายของอัตลักษณ หรือไมและอยางไร 
______________________________________________________________________________  
2.ทาน รูจักยาน นานา –อโศกหรือไม 
______________________________________________________________________________  
3.ทานเคยเขาไปพ้ืนท่ียาน นานา –อโศกหรือไม หากเคย กรุณาตอบขอสัมภาษณท่ี4และ5 หากไม
เคยใหขามไปขอ 6 
______________________________________________________________________________ 
4.ความถ่ีในการเขาพื้นท่ียานนานา –อโศก 
______________________________________________________________________________ 
5.ทานเขาไปทํากิจกรรมใด 
______________________________________________________________________________ 
6.ทานเคยรับรูเร่ืองราวท่ีเกีย่วของกับพื้นท่ียาน นานา –อโศกในดานใด 
______________________________________________________________________________ 
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สวนท่ี 2. 
ขอสัมภาษณ 
ตารางสรุปผลคําตอบอัตลักษณของยานนานา-อโศกท่ีไดจาก การสุมตัวอยางจากประชากรในพ้ืนท่ี
ยานนานา-อโศกดวยปริมาณแบบสอบถามท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ95และความคลาดเคล่ือน±
10%เปนจํานวน100ตัวอยาง 

ประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นยอย คําตอบ 

การรับรู บทบาทของพื้นที ่ บทบาทที่โดดเดนในพื้นที่ 1 ดานการทองเท่ียว 

อัตลักษณทางรูปธรรม 
อัตลักษณทางอาหาร ลักษณะเดนของ

วัฒนธรรมการกิน 2 รานอาหารญ่ีปุน 

อัตลักษณทางรูปธรรม 
อัตลักษณทางการแตงกาย ลักษณะเดนของเคร่ืองแตง

กาย 3 ชุดลําลองท่ัวไป 

อัตลักษณทางรูปธรรม 
อัตลักษณการสื่อสารดวยตัวอักษร ลักษณะเดนของการ

สื่อสารดวยดวยตัวอักษร 4 ภาษาอังกฤษ 

อัตลักษณทางรูปธรรม 
อัตลักษณทางประเพณี ลักษณะเดนทางประเพณีที่

นึกถึง 5 วันขึ้นปใหมสากล 

อัตลักษณทางรูปธรรม 
อัตลักษณทางกายภาพของบุคคล 

ทางดานเช้ือชาติ 

ลักษณะเดนของกายภาพ
ของบุคคล ทางดานเช้ือ

ชาติ 
6 

นักทองเท่ียวและนักธุรกิจชาว
ยุโรป,อเมริกัน 

อัตลักษณทางรูปธรรม 
อัตลักษณทางกิจกรรมทาง

นันทนาการ 
ประเภทของกิจกรรม

นันทนาการที่โดดเดนของ
ยาน 

7 
รานอาหารและเคร่ืองด่ืม 

นานาชาติ 

อัตลักษณทางนามธรรม 
อัตลักษณทางศาสนาและความ

เชื่อ 
ศาสนาและความเช่ือที่

โดดเดน 8 ศาสนาพุทธ 

1.จากตารางสรุปผลคําตอบอัตลักษณของยานนานา-อโศกท่ีไดจาก แบบสอบถามประชากรกลุมท่ี1
และกลุมท่ี2 ทานมีความคิดเห็นวา อะไรคือ อัตลักษณของ ยานนานา-อโศก 
ขอคิดเห็น______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

นายประชา   พิทยาธร 
                                                                                                                     ผูสัมภาษณ 
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