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  งานวิจัยในครั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิทัศนท์างเสียงและความเป็นมาของ

ดนตรีบนถนนข้าวสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

  ผลการวิจัยพบว่าถนนข้าวสารประกอบด้วยวัฒนธรรมเสียงและความบันเทิงหลาย

ประเภท แต่สิ่งที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดคือดนตรีซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนสังคม วัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจบนถนนเส้นนี้อย่างมากเนื่องจากเป็นแหล่งรวมของสถานบันเทิงและนักท่องเที่ยวที่

ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้วิจัยได้ส ารวจพิกัดของเสียงดนตรีนั้นพบว่ามีอยู่จ านวนทั้งหมด 22 

จุด โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ช่วง คือ หัวถนน จุดที่หนึ่ง 1-8, กลางถนน จุดที่สอง 9-16, จุดที่สาม 

17-22 ซึ่งพบรูปแบบดนตรีอยู่ 3 ชนิด คือ 

  1.  ดนตรีสดบรรเลงเป็นวงและเดี่ยว พบอยู่ 6 จุด ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชาวไทย

เยอะที่สุดซึ่งส าคัญที่สุดในเชิงประวัติศาสตร์และกิจกรรมทางดนตรีที่ส่งผลให้ถนนข้าวสารเริ่ม

เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

  2.  การเปิดแผ่นเสียงดนตรียอดนิยมในรูปแบบ EDM พบอยู่ 15 จุด ซึ่งเป็นจุดที่มี

ปริมาณมากที่สุดแตก่็ไม่ได้มเีรื่องเล่าทางประวัตศิาสตร์แตอ่ย่างใด  

  3.  การเปิดแผ่นเสียงดนตรีทางเลือก (Alternative music) พบอยู่ 1 จุด 

  โดยในแต่ละพิกัดก็จะมีเอกลักษณ์องค์ประกอบที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป

ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างโดยรอบไม่ว่าจะเป็น ช่วงเวลา นักท่องเที่ยว ลักษณะการประกอบการ

หรือไม่เว้นแม้แต่ข้อบังคับทางกฎหมาย โดยช่วงเวลาที่ดนตรีมีบทบาทมากที่สุดก็คือช่วงเวลา 

22.00 น. – 01.00 น. อันแสดงถึงพฤติกรรมการตอบสนองต่างๆ ต่อเสียงดนตรีของผู้คนที่มา

ใช้บริการบนถนนข้าวสาร ซึ่งดนตรีนั้นเป็นตัวช่วยให้กิจกรรมบนถนนข้าวสารนั้นมีความหมาย

มากขึ้น และยังพบอีกว่าถนนเส้นนี้เป็นแหล่งรวมกันของดนตรีในเพลงอมตะทั่วโลกและการ

แสดงอ านาจของดนตรีสมัยนิยมอย่างดนตรี EDM ในรูปแบบของ House, Hip-hop ที่มีบทบาท

กับระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  
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 This Ethnomusicological research aims to study soundscape and musical variety 

on Khao San Road. Research data was conducted in qualitative methodology. 

The results found that soundscape and musical variety on Khao San Road are 

related to cultural complexity and contemporary entertainment. Music of Nightlife play 

important part in tourism industry in order to be the force of society, culture and economy 

on Khaosan road. The researcher has explored and mapping 22 locations of soundscape 

which can be located into 3 major areas. The first area, from the frontier of the road 

covers location 1st – 8th, The second area which is middle of the road covers location 9th 

– 16th and the third area at the end of the road covers location 17th – 22nd. 

There are three types of music. 

1. Live bands and singers are found most at 6 locations, majority audiences 

are Thai tourists. These locations have marked the important of history and music activities 

in Khaosan Road for a few decades. 

2. Popular music played by DJ  on recordings in the form of EDM is found at 

15 locations. The significant of music historical is less than type1. 

3. Alternative music on pre-record is found at 1 location. 

All location have different music styles and different popularities depending on 

socio-cultutal factors i.e. time of musical activate, tourists, type of business operation, and 

even legal regulations. It is found also this road is a center of immortal music around the 

world and the power of modern music such as EDM music can be expressed in the form 

of House, Hip-hop, and playing an important role in the tourism economy. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

  บนถนนที่ได้ชื่อว่าถนนข้าวสารถนนที่ในเวลาท าการในช่วงกลางวันนั้นก็ดูจะไม่

แตกต่างอะไรกับบนถนนทั่วๆ ไปเป็นเพียงถนนเส้นหนึ่งที่ใช้สัญจรได้ทางเดียวอาจมีเพียงสิ่งที่

แตกต่างเพียงเล็กน้อยก็คือร้านอาหารและร้านขายเสื้อผ้าริมทางเพื่อเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยว

ที่สัญจรไปมาให้ได้เลือกซือ้เลือกหาเพียงเท่านัน้ ซึ่งโดยรวมๆ แล้วก็เป็นเพียงแค่ถนนธรรมดาๆ 

เส้นหนึ่งที่อยู่ใจกลางเขตพระนคร แต่กลับกันเมื่อถึงเวลาเลิกท าการของหลายๆ หน่วยงานบน

ถนนเส้นนี้กลับกลายเป็นพื้นที่พิเศษเป็นพื้นที่ที่อะไรหลายๆ อย่างนั้นอยู่นอกข้อบังคับทาง

กฎหมายซึ่งสร้างความน่าประหลาดใจให้แก่ผู้สัญจรผ่านไปมาได้ไม่น้อยทั้งนักท่องเที่ยวชาว

ไทยและต่างประเทศ เพราะนั่นคือเวลาเริ่มต้นของวัฒนธรรมหลากหลายบนถนนเส้นนี้ที่ ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของสินค้าทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย สถานบันเทิง เสียงดนตรี อาหาร 

กิจกรรมต่างๆ บนถนนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับชาวต่างชาติและชาวไทย รวมทั้งยังเป็นพื้นที่

ของการแสดงออกของบรรดาศลิปินผู้มคีวามสามารถต่าง ๆนาๆ เป็นพื้นที่เพื่อกิจกรรมโฆษณา

เชญิชวนตา่งๆ อีกทั้งยังเป็นสถานที่รวมพลของนักท่องเที่ยวนาๆ ชาติจากทั่วทุกมุมโลกรวมทั้ง

นักแสดงและศิลปินระดับโลก อาทิเช่น Bruno mars, Katy Perry และอีกมากมาย ซึงอาจกล่าว

ได้วา่ถนนเส้นนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มรีูปแบบเป็นถนนคนเดินที่มนีักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้า

มาใช้บริการเป็นจ านวนมากอีกแหง่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

  นอกจากถนนข้าวสารจะเป็นเวลาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหาสิ่งบันเทิงเสพของ
นักท่องเที่ยวแล้วในอีกมุมหนึ่งสถานที่นี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาของสื่อบันเทิงต่างๆ ที่คอยให้ความบันเทิงต่อ
ผู้ท่องเที่ยวของถนนเส้นนี้อีกด้วย โดยมีสิ่งขับเคลื่อนสิ่งส าคัญก็คือดนตรี แหล่งบันเทิงทุกแห่งทุกพิกัด
บนถนนเส้นนี้จะขาดเสียงดนตรีไปไม่ได้ ทั้งในสถานบันเทิงเต็มรูปแบบทั้งในรูปแบบในแบบผับบาร์
หรือจะเป็นในแบบกึ่งภัตตาคารกึ่งผับบาร์และร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ริมทางเท้ารวมไปถึงร้าน
ขายแผ่นซีดีผิดกฎหมายก็ล้วนใช้ตัวเสียงดนตรีเป็นตัวขับเคลื่อนความบันเทิงกันทั้งหมด ซึ่งโดยรวม
ของถนนเส้นนี้นั้นมีประเภทของดนตรีอยู่หลายรูปแบบซึ่งดนตรีนั้นมันก็ได้ท าหน้าที่ของตัวมันเองอยู่
แล้วในแต่ละพิกัด และจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามขอบเขตของเวลาและการเคลื่อนที่ของผู้ส ารวจทั้งใน
เรื่องของระดับเสียง รูปแบบ รวมทั้งอิริยาบถของนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนตามไปด้วย แต่สิ่งส าคัญของ
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งานวิจัยชิ้นนี้คือการที่จะได้ส ารวจดนตรีที่มีอยู่ภายในถนนเส้นนี้ว่าดนตรีนั้นได้ส่งผลอะไรต่อภูมิทัศน์
บนถนนเส้นนี้ได้บ้าง ในแต่ละพิกัดทั้งในเชิงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม รวมทั้งจ าแนกประเภทของ
ดนตรีว่ามีอยู่ในรูปแบบใดบ้างและตัวของดนตรีนั้นได้มีบทบาทอย่างไรต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศและได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของตัววัฒนธรรมดนตรีบนถนนเส้น
นี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  ซึ่งจริงอยู่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเดียวกันนี้ในประเทศไทยนั้นมีอยู่แพร่หลายและ
ก าลังเติบโตและเป็นที่นิยมของบรรดานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น พัฒน์พงษ์ , เจเจ
กรีน, ตลาดนัดรถไฟ, วอล์คกิ้งสตรีทพัทยา และสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของถนนคนเดินอีก
หลายๆ แห่งในประเทศไทยที่ยังไม่ได้กล่าวถึง แต่ท่ีผู้วิจัยเลือกถนนเส้นนี้ในการท าวิจัยก็เพราะว่าถนน
เส้นนี้มีความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดนตรีกับวิถีชีวิตของมนุษย์ค่อนข้างชัดเจนที่สุด
อย่างดนตรีสกาที่เคยเป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่นในประเทศไทยในช่วงเวลาหนึ่งและถนนข้าวสารและร้า
นบริกบาร์ก็เป็นแหล่งรวมพลของดนตรีและผู้คลั่งไคล้ในดนตรีชนิดนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการทาง
มานุษดนตรวีิทยา ผูว้ิจัยจงึตัดสินใจเลือกศกึษาถนนเส้นนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1.  เพื่อส ารวจภูมิทัศน์ทางดนตรีบนถนนข้าวสาร 

  2.  เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมดนตรีบนถนนข้าวสารจากอดีต-สู่

ปัจจุบัน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

  1.  จะศึกษาเฉพาะถนนข้าวสารเส้นหลักเท่านั้นเนื่องจากวัฒนธรรมและ

กิจกรรมต่างๆ นั้นได้ถูกรวมอยู่บนถนนเส้นหลักเส้นนี้มากที่สุดและเป็นถนนใจกลางการ

ท่องเที่ยวยามราตรีที่มีแบบแผนมากที่สุดในบริเวณนั้น ทั้งเรื่องของ เวลาเกิด-สิ้นสุดของ

เสียงดนตรี การแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวในแต่ละเวลา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ รวมถึง

ประเภทร้านค้าในแต่ละเวลา ทั้งหมดนีม้ีเวลาเริ่ม-จบค่อนข้างแน่นอนอาจจะเนื่องด้วยข้อก าชับ

ของขอ้กฎหมาย 

  2.  ศึกษาข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเพราะผู้วิจัยนั้นต้องการเพียงข้อมูล

และความเป็นมาทางดนตรีจากมุมมองของชาวไทยเพียงเท่านั้น 

  3.  ศกึษาแค่เสียงดนตรทีี่ดังเข้ามาสู่พื้นถนน 

  4.  Sound scape ในที่นี้จะจ ากัดแค่เสียงที่อยู่ในรูปแบบของเสียงดนตรเีท่านั้น 
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  5.  จะศึกษาในเวลากลางคืนเท่านั้นโดยจะเริ่มจากเวลา 19.00-3.00 น. 

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เสียงดนตรนีั้นท าหน้าที่ได้เต็มรูปแบบที่สุด 

  6.  จะศึกษาความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางดนตรีตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบันของถนนเส้นนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2560 เพราะเริ่มตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2547-2552 

เพราะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นยุคที่ดนตรีสกา-เร็กเก้นั้นเฟื่องฟูที่สุดและบนถนนเส้นนี้ จึงมี

ข้อมูลทางดนตรีที่แน่ชัดและมากเพียงพอแก่การท าวิจัย  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  วิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนาประวัติความเป็นมาและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

และอิทธิพลของวัฒนธรรมดนตรีที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารในช่วงปี พ.ศ. 2547-

2560 

 

ขั้นตอนในการด าเนินงานวจิัย 

  1.  ทบทวนวรรณกรรม 

  2.  ออกแบบค าถามเพื่อใช้สัมภาษณ์บุคคลส าคัญ 

  3.  เก็บข้อมูลทางภูมทิัศน์ 

  4.  วิเคราะห ์

  5.  สรุปผล 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.  ได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ทางดนตรีของถนนเส้นนี้ 

  2.  ได้เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางดนตรีต่างๆ บนถนน

เส้นนีใ้นแต่ละยุคสมัยในขอบเขตเวลาที่จะศกึษา 

  3.  สามารถเสริมองค์ความรู้ทางด้านดนตรีและวัฒนธรรม 

  4.  ให้เข้าใจภูมิทัศน์โครงสร้างของวัฒนธรรมทางดนตรีบนถนนข้าวสารและ

สามารถจ าแนกประเภทของดนตรีในแตล่ะจุดตามเส้นแบ่งเวลาได้อย่างละเอียดและชัดเจน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1.  ถนนข้าวสาร หมายถึง ถนนเส้นใหญ่ใจกลางเขตพระนครบริเวณสี่แยกคอกวัวที่

ในเวลากลางคืนจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยงบันเทิงเริงรมย์ของชาวไทยชาวต่างชาติ 
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  2.  วัฒนธรรม หมายถึง  รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์

ที่ท าให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คน

ในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกันและร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน ซึ่งสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยและความเหมาะสม 

  3.  EDM (Electronic dance music) หมายถึง ประเภทของดนตรทีี่ใช้เสียงสังเคราะห์

มาเรียบเรียงให้เกิดจังหวะต่างๆโดยจะเน้นหนักไปที่จังหวะเร้าที่ท าให้ตื่นตัวหรือสนุกสนานโดย

มีผู้เปิดแผน่เสียงคอยบังคับทิศทางของดนตรีผ่านทางอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ 

  4.  Mainstream หมายถึง กระแสหลักที่ได้รับความนิยมจากคนหมู่มาก เข้าถึงง่าย 

พบเห็นได้ทั่วไปในสังคม 

  5.  ดนตรีทางเลือก (Alternative music) หมายถึง ดนนตรีกระแสทางเลือกที่ได้รับ

ความนยิมกันในกลุ่มเฉพาะที่ไม่ได้แพรห่ลายเหมอืนกับในกระแสหลัก 

  6.  House music หมายถึง แนวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ใน 1980 ต้นก าเนิดมา

จากเมืองชิคาโกรัฐอิลินอยส์ US. นิยมในดิสโก้เทคส าหรับชาวแอฟริกัน-อเมริกัน, ละติน

อเมริกันและสังคมเกย์ที่ชิคาโกแล้วความนิยมจึงเลยข้ามไปยังนิวยอร์ก - นิวเจอร์ซีย์ - ดี

ทรอยต์ - ไมอามี และข้ามไปยังยุโรปในปัจจุบัน และมีบทบาทส าคัญแก่แนวเพลงป็อปเพลง

แดนซ์ทั่วโลกรวมทั้งเมืองไทยด้วย 

  7.  Sound Scape หมายถึง สภาพแวดล้อมโดยรอบที่มาในรูปแบบของเสียง ซึ่งใน

ที่นี้จะจ ากัดไว้แค่เฉพาะเสียงที่มาในรูปแบบของเสียงดนตรี 

  8.  เกสเฮาส์ หมายถึง สถานที่ประกอบการเชงิการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพื่อบริการ

ผู้เดินทางในเรื่องของที่พักอาศัย อาหาร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและ

เดินทาง หรอือาคารที่มหีอ้งนอนหลายหอ้ง ติดตอ่เรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลังหรือหลายหลัง 

ซึ่งมีบริการต่างๆ เพื่อความสะดวกของผู้ที่มาพัก 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

  งานวิจัยเรื่อง การส ารวจภูมิทัศน์ทางดนตรีของถนนข้าวสารยามค่ าคืน เป็น

การศกึษาถึงการเกิดขึ้นและเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางดนตรีบนถนนเส้นนี้ ซึง

ในการศกึษาในครั้งนีป้ระกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีดังนี้ 

  1.  แนวคิดเรื่องลักษณะทั่วไปของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

  2.  แนวคิดทฤษฎีการรับฟังสื่อดนตรี 

  3.  ทฤษฎีเรื่องเสียง 

  4.  ข้อค้นพบเรื่องชีวิตยามค่ าคืนกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม 

  5.  แนวคิดเรื่องเพลงสมัยนิยม 

  6.  ความเป็นมาของดนตรี EDM 

  7.  ทฤษฎีแรงจูงใจ 

  8.  ความหมายของ Soundscape (ภูมทิัศนท์างเสียง) 

  9.  แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม 

  10.  แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมย่อย 

  11.  แนวคิดเรื่องการแพรก่ระจายของวัฒนธรรม 

  12.  แนวคิดทางมานุษยวิทยาดนตรี 

  13.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

แนวคดิเรื่องลักษณะทั่วไปของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 

  การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆที่ต่างจากที่อยู่

เดิมเป็นการช่ัวคราว โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้องค์การ

สหประชาชาติในคราวประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเที่ยว ณ กรุงโรม เมื่อปี พ.ศ. 2506 

ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวไว้ว่า 3 รูปแบบ คือ 

  1.  ต้องเดินทางจากที่อยู่เดิมไปยังที่ใหมเ่ป็นการช่ัวคราว 

  2.  จุดหมายปลายทางที่จะไปเยือนต้องเกิดจากความต้องการและพึงพอใจ 
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  3.  การเดินทางต้องมีเป้าหมายเพื่อการใดการการหนึ่ง แต่ต้องไม่ใช่เพื่อการ

ประกอบอาชีพ 

  นักท่องเที่ยวคือองค์ประกอบหลักที่ส าคัญต่อการท่องเที่ยวถ้าขาดนักท่องเที่ ยว

การท่องเที่ยวก็จะไม่เกิด จงึได้มกีารตัง้ค าจ ากัดความของนักท่องเที่ยวขึน้  

  นักท่องเที่ยว (Tourists) หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่หลักของ

ตน ซึ่งเป็นการเดินทางไปอยู่ช่ัวคราวตั้งแต่ 24 ช่ัวโมงขึ้นไป (ค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน ) แต่ต้อง

ไม่เกิน 90 วัน เป็นการเดินทางโดยความสมัครใจด้วยเป้าหมายใดๆ ก็ตามที่มใิช่การไปประกอบ

อาชีพหรือหารายได้ ทั้งนี้ผู้โดยสารมาทางเรือส าราญทางทะเลแล้วไม่พักค้างคืนบนฝั่งไม่

นับเป็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 1. นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

หรือนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (Foreign Tourist or International Tourist) หมายถึง 

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 2. นักท่องเที่ยว

ภายในประเทศ (Domestic Tourists) หมายถึงนักท่องเที่ยวที่มีที่พักอาศัยเดิมอยู่ในประเทศไทย

จังหวัดใดจังวัดหนึ่ง จะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยก็ได้ โดยมีการท่องเที่ยวไปที่จังหวัดอื่น

นอกเหนอืจากจังหวัดที่เป็นที่พักอาศัยหลัก1 

  นักทัศนาจร (Excursionists) หมายถึง ผูท้ี่เดินทางไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

หลักของตน เป็นการเดินทางช่ัวคราวในระยะสั้นในเวลาที่ไม่ถึง 24 ชม. และเดินทางไปด้วย

ความสมัครใจโดยมิได้มีเป้าเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้แต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ที่โดยสารเรือ

ส าราญทางทะเลที่ค้างพักแรมในเรือส าราญจะถูกนับว่าเป็นนักทัศนาจร  จ าแนกเป็น 1. นัก

ทัศนาจรชาวต่างประเทศ (Foreign Excursionists) หมายถึง นักทัศนาจรที่มาทัศนาจรในประเทศ

ไทยที่เป็นชาวต่างชาติ 2. นักทัศนาจรภายในประเทศ (Domestic Excursionists) หมายถึง 

หมายถึงนักทัศนาจรที่มีที่พักอาศัยเดิมอยู่ในประเทศไทยจังหวัดใดจังวัดหนึ่ง  จะเป็น

ชาวต่างชาติหรือชาวไทยก็ได้ โดยมีการท่องเที่ยวไปที่จังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัดที่เป็นที่

พักอาศัยหลัก2 

  นอกจากนั้นยังพบค าว่า “ผู้มาเยือน” (Visitors) ซึ่งรวมถึง ผู้ที่เดินทางเข้ามาใน

ประเทศ โดยจะจ าแนกเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นนักทัศนาจรก็ได้ตามจุดประสงค์ของการ

เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและต้องมิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรอืหารายได้และไปอยู่เป็นประจ าแต่

เป็นไปเพื่อเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลายๆ อย่างตอ่ไปนี้ 

                                                           

  1 ณัทญา เรือนเพ็ง, “การศึกษาพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร” 

(วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2553), 9-10.  

  2 เร่ืองเดียวกัน. 
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  1.  การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นการท่องเที่ยวที่เรียกว่า Leisure Tour 

หรือ Recreation Tour หรือ Holiday Tour มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อนและหาความบันเทิงเริง

ใจใน เช่น กีฬา ดูหนัง ฟังเพลง รวมถึงการนันทนาการตา่งๆ 

  2.  การท่องเที่ยวเพื่อท าธุรกิจเป็นการท่องเที่ยวที่เรียกว่า Business Tour หรือ 

Business Travel หรือ Professional Travel ซึ่งเป็นการเดินทางของนักธุรกิจโดยจะมีการท า

ธุรกรรมดา้นธุรกิจเป็นจุดประสงค์หลัก เชน่ การเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจ ใน

ขณะเดียวกันก็อาจมีการพักผ่อนหย่อนใจเป็นส่วนประกอบด้วยก็ได้ รายได้จากการท่องเที่ยว

ประเภทนี้มีอยู่ค่อนข้างสูงในประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะนักท่องเที่ยวประเภทนี้เดินทาง

ตลอดทั้งปีไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และเป็นนักท่องเที่ยวที่ใชจ้า่ยเงนิในการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง 

  3.  การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจูงใจเป็นการท่องเที่ยวที่ เรียกว่า Incentive Tour 

ซึ่งมักจัดให้แก่พนักงานและลูกค้าของบริษัท และหน่วยงานต่างๆ หรือผู้ที่ท าประโยชน์ให้แก่

บริษัทและหน่วยงานนั้นๆ การเดินทางอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อ

ธุรกิจรวมอยู่ด้วยก็ได้ เช่น จัดให้ไปชมโรงงานผลิตสินค้า หรือไปประชุมสัมมนา มีการสังสรรค์

เพื่อเชื่อมความสามัคคีเป็นต้น 

  4.  การท่องเที่ยวเพื่อเป็นการประชุมสัมมนาเป็นการท่องเที่ยวที่เรียกว่า Meeting 

Convention & Exhibition Tour โดยนักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์เพื่อไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา หรือ

ไปชมการแสดงสินคา้ การจัดนทิรรศการในโอกาสต่างๆ 

  5.  การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษเฉพาะกลุ่มเป็นการท่องเที่ยวที่เรียกว่า 

Special – Interest Group Tour คือจัดขึ้นเป็นพิเศษส าหรับกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น เช่น การเดินทางไปชมการแข่งขันกีฬา หรือเล่นกีฬาบางชนิด การเที่ยว

ชมธรรมชาติและดูสัตว์ป่าการเที่ยวถ้ าการด าน้ าดูปะการังและสัตว์น้ าการชมโบราณสถาน3 

  ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวและประเภทของนักท่องเที่ยวนั้นมีอยู่หลาย

แบบหลายประเภท แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามผู้ท่องเที่ยวนั้นๆ ก็มีจุดประสงค์

โดยรวมเดียวกันก็คือความต้องการที่จะพักผ่อนหย่อนใจและหาความสุขจากการท่องเที่ยว

หลังจากเหนื่อยล้าจากการท างานไม่ต่างกัน ทั้งหมดนี้จึงเป็นข้อสรุปที่ดขีองการท่องเที่ยว 

 

แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการรับฟังสื่อดนตรี 

  การรับฟังนั้นอยู่คู่กับมนุษย์มานานแล้วเรียกได้ว่าการได้ยินนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ที่

มนุษย์ได้ถือก าเนิดเกิดขึ้นมา ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้กล่าวถึงดนตรีเอาไว้ว่า “ในบรรดา

                                                           

  3 เรื่องเดียวกัน. 
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ศิลปะด้วยกัน ดนตรีนั้นเป็นสิ่งเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนได้มากที่สุด” การฟังนั้นจึงมี

ความส าคัญต่อชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การที่สื่อจะต้องการเปลี่ยนอารมณ์ 

ความรู้สึก บุคลิกภาพการท าให้ได้ยินนั้นจะส่งผลได้มากที่สุด เช่น ฟังเพลงร๊อคที่มีดนตรีหนัก

แน่นและเสียงดังก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพเป็นแบบหนึ่ง แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นเพลงช้าออก

แนวไพเราะในระดับเสียงที่พอดีก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพอีกเป็นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งในหลายๆ

องค์กรก็ใช้ดนตรีเพื่อกล่อมเกลา ปลุกใจ ท าให้บุคลากรนั้นคล้อยตามอุดมการณ์ขององค์กร

นั้นๆ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง อาจเห็นได้จากเพลงปลุกใจหลายๆ เพลงรวมทั้งเพลงชาติไทย

ด้วย ซึ่งเห็นได้ว่าตัวดนตรีนัน้ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายด้าน 

  ผศ. คมสันต์ วงศ์วรรณ (2546) อธิบายถึงองค์ประกอบของการฟังเอาไว้ว่าหาก

เราย้อนไปในอดีตจนถึงในปัจจุบันดนตรีนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่อยู่กับมนุษย์เรามาเป็นเวลา

ยาวนานในชีวิตประจ าวัน ดนตรีได้ถูกน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลายทั้งในพิธีกรรม

ทางศาสนา ใช้ประกอบการแสดง ใช้บรรเลงในสถานบันเทิงเริงรมย์ต่างๆ ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็น

เพียงลักษณะของการใช้ดนตรีเป็นองค์ประกอบของกิจกรรมเท่านั้นซึ่งไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย

บรรเลงให้ผู้ฟังตัง้ใจฟังดนตรแีต่อย่างใด ถึงแม้ว่าผู้ฟังจะตั้งใจฟังอย่างจริงจังก็อาจจะไม่ได้รับรู้

ถึงอรรถรสความสุนทรีย์ที่แท้จริงเท่าที่ควร เพราะเนื่องจากการฟังดนตรีนั้นต้องพึ่ง

องค์ประกอบหลายอย่าง 

  การฟังนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้ที่สนใจดนตรีหรือผู้เรียนดนตรีได้เข้าใจเรื่อง

โครงสร้างของดนตรีซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่อรรถรสหรือสุนทรีย์ความซาบซึ้งที่จะ

ได้รับในบทเพลงนั้นๆ การพัฒนาการฟังจึงจ าเป็นและจัดทักษะส าคัญของผู้สนใจและผู้เรียน

ดนตรีทุกคน ความสามารถในการฟังสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ได้หลายรูปแบบ ส าหรับ

องค์ประกอบของการฟังดนตรีที่ท าให้ได้รับอรรถรสและความซาบซึง้นัน้ มีองค์ประกอบดังนี้ 

  1.  สถานที่ 

  ด้านสถานที่นีม้ีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะท าให้เกิดความซาบซึ้ง

ในการฟังบทเพลงที่มีความยาว ความสลับซับซ้อนของบทเพลง ถ้าหากสถานที่ไม่เหมาะสม 

อาจจะท าให้ไม่ได้รับอรรถรสเท่าที่ควร 

  2.  เวลา 

  ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการฟังเพลงจะมีผลต่อการเลือกฟังประเภทหรือหรือ

แนวเพลงที่แตกต่างออกไป 
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  3.  ผูฟ้ัง 

  ตัวผู้ฟังเองเป็นผู้ทีประสบการณ์ฟังมีความชอบและรสนิยมที่มีความเหมือน

หรอืแตกต่างกัน 

  นอกจากนี้ ดนตรีนั้นยังเป็นส่วนประกอบในชีวิตประจ าวันหรือกิจกรรมต่างๆ 

ของมนุษย์ การฟังดนตรีจึงไม่ได้จ ากัดอยู่แต่เพียงการรับฟังโดยตรงหรือการฟังอย่างตั้งใจ ใน

หลายๆ กิจกรรมของมนุษย์ มีดนตรีเป็นส่วนประกอบแต่เพียงการได้ยิน มิได้รับฟังอย่างชัดเจน 

ทั้งนี้เป็นเพราะการได้ยินของมนุษย์ใช้โสตประสาทของหู ซึ่งจะต้องแบ่งส่วนการรับรู้ร่วมกับ

ประสาทสัมผัสอื่นๆ เมื่อผู้ฟังมีกิจกรรมที่ต้องให้ความส าคัญกับการรับรู้อื่นๆ เช่นการสัมผัส

หรือการมองเห็น หรือในขณะที่ก าลังใช้ความคิด สมองจะละเลยการได้ยินให้มีความชัดเจน

น้อยลง 

  ระดับของการฟังของคนเราที่จะน าไปสู่ความซาบซึ้งได้นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและ 

ทัศนคตขิองผู้ฟังซึ่งจัดระดับการฟังดนตรไีด้เป็น 4 ระดับ ดังนี้ (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2535 : 1-3) 

  1.  การฟังแบบผา่นหู (Passive listening) การฟังประเภทนี้เป็นการฟังโดยมิได้ตั้งใจ 

ซึ่งตัวดนตรีที่อยู่ในลักษณะการฟังเช่นนี้จะเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการฟังเท่านั้น เช่น 

เสียงดนตรีในขณะเดินห้าง เสียงดนตรีในถนนคนเดิน หรืออาจจะอยู่ในรูปแบบของเสียง

ประกอบภาพ อย่างเช่น เพลงประกอบโฆษณา ภาพยนตร์ ซึ่งการฟังเช่นนี้นั้นระดับจิตใจของ

ผู้ฟังนั้นมิได้จดจ่ออยู่กับเสียงที่ เกิดขึ้นหากแต่เพียงการที่ผู้ฟังได้รับความสบายใจจาก

บรรยากาศที่มดีนตรีเป็นองค์ประกอบเพียงเท่านั้น 

  2.  การฟังด้วยความตั้งใจ (Sensuous Listening) เป็นการฟังที่จดจ่อกว่าในระดับ

แรกโดยผู้ฟังจะรู้สึกรับรู้ถึงเสียงที่เกิดขึ้นได้ว่าเป็นเสียงอะไรและอยู่ในรูปแบบไหน อย่างเช่น 

เสียงกีตาร์ที่ไพเราะหรอืเสียงกลองที่หนักแน่นบาดหู ซึ่งเป็นผู้ฟังที่พร้อมจะรับรู้ความซาบซึ้งใน

คุณค่าของสุนทรียภาพ 

  3.  การฟังอย่างเข้าถึงอารมณ์ (Emotional Listening) เป็นการฟังที่ผู้ฟังนั้นจดจ่อ

กับเสียงดนตรีมากขึ้นโดยน าเอาชีวิตประจ าวันและเหตุการณ์ที่เคยประสบพบเจอเข้าไปผูกโยง

กับตัวดนตรีจนเกิดความสัมพันธ์และอารมณ์ร่วม เช่น ฟังเพลงอกหักแล้วนึกถึงคนรักเก่าที่

เลิกรากันไป 

  4.  การฟังโดยรับรู้ความซาบซึ้ง (Perceptive Listening) การฟังประเภทนี้เป็นการ

ฟังที่ผู้ฟังนั้นเข้าถึงองค์ประกอบต่างๆทางด้านความงามของสุนทรียศาสตร์ของเสียงดนตรี

โดยตรง ซึ่งอาศัยความมีสมาธิและความตั้งใจในการฟัง ทั้งการเคลื่อนไหวของท านอง จังหวะ 
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เสียงประสาน อารมณข์องบทเพลง และสีสันของเสียงที่คีตกวีนัน้เรียบเรียงด้วยความตั้งใจ โดย

สามารถวิเคราะหต์ัวดนตรีได้แบบผูท้ี่มคีวามเช่ียวชาญและผูกพันกับตัวดนตรมีาอย่างดี 

แนวคิดในการฟัง 

  มิเชล ชิออง (Michel Chion) นักประพันธ์เพลงและนักทฤษฎีเกี่ยวกับเสียงได้

น าเสนอรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการฟังที่มคีวามแตกต่างกันมา 4 รูปแบบ คอื 

  1.  คอสซัล ลิสเทนนิ่ง (Causal listening) การฟังโดยนึกถึงต้นก าเนิดเสียง หรือ นึก

ถึงสิ่งที่ท าให้เกิดเสียง แม้ต้นก าเนดิเสียงจะไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราแต่ความจ าจะเชื่อมโยงข้อมูลใน

สมองของเราเข้ากับเสียงเมื่อเราได้ยินเสียงนั้นๆ ท าให้เราสามารถระบุได้ว่าเสียงนั้นคือเสียง

อะไร เชน่ เสียงแตรรถ เสียงสุนัขเห่า เป็นต้น 

  2.  ซีแมนติก ลิสเทนนิ่ง (Semantic listening) การตีความหมายโดยการฟังเสียง 

เชน่ ค าพูด รหัสตา่งๆ 

  3.  รีดิวซ์ ลิสเทนนิ่ง (Reduced listening) การให้ความส าคัญกับตัวเสียงนั้นๆ โดย

ไม่สนใจความหมาย เชน่ การฟังย่านเสียง ความสูง ต่ า ตื้น ลึก หนา บาง4 

  4.  อะคูสเมติก ลิสเทนนิ่ง (Acousmatic listening) คือ การฟังแบบไม่สนใจ

ความหมายโดยตรงเสียงและแหล่งก าเนิดเสียง ซึ่งการฟังเหล่านี้จะน าไปสู่เนื้อเสียงที่แท้จริง 

โดยการที่จะท าให้เข้าใจถึงการฟังในรูปแบบนีน้ั้นท าได้โดย  

  4.1 การฟังโดยไม่สนใจกระบวนการการมองเห็น  

  4.2 การฟังโดยไม่ค านึงถึงแหล่งที่มา แต่ให้สนใจที่ลักษณะเฉพาะของตัวเสียง   

  4.3 การเข้าใจถึงเนือ้เสียงโดยการฟังซ้ าๆ5 

  จากทฤษฎีนี้นั้นก็ชี้ให้เห็นว่าการฟังนั้นมีอยู่หลายรูปแบบอยู่ที่ตัวมนุษย์นั้นจะเลือก

ฟังและตัดสินสิ่งที่ได้ยินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งสิ่งนี้ก็ท าให้เกิดองค์ประกอบต่างๆ ของการฟังก็คือ

การได้ยินและน าสิ่งที่ได้ยินไปประมวลผลให้เกิดผลลัพธ์ของการฟัง 

 

ทฤษฎีเรื่องเสียง 

  เสียง (Sound) มีอิทธิพลต่อมนุษย์ในด้านต่างๆทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้สึกนึกคิด 

อารมณ์ สมอง ประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของสังคม วิถีชีวิต จากทฤษฎีของเสียงที่

พิสูจนไ์ด้วา่เสียงมีอ านาจ มีอ านาจอยู่ที่ไหนก็จะมีเสียงอยู่ที่นั่น มีเสียงอยู่ที่ไหนอ านาจก็จะอยู่ที่

นั่นด้วย ดังนั้นพิธีกรรมของมนุษย์ทุกๆพิธีกรรมจึงประกอบด้วยเสียง (ดนตรี) ตั้งแต่เสียงสวด

                                                           

  4 Chion Michel, Audio-Vision (Columbia: Columbia university Press, 1994), 25. 

  5 Ibid., 27. 



11 
 

 

มนตภ์าวนาเสียงตเีกราะเคาะไม้ เสียงดดีสีตเีป่า แม้แต่เสียงจุดประทัด ในเทศกาลตรุษจีน หรือ

จุดประทัดของชาวเรือประมง ที่จะออกทะเลเพื่อหาปลา เสียงปืนใหญ่ยิงเพื่อยกย่องในงานศพ

ของวีรบุรุษ เสียงกลองยาว แตรวงงานบวช ซึ่งล้วนเป็นเสียงแสดงถึงอ านาจและเป็นหุ้นส่วน

ของพิธีกรรมทั้งสิ้น 

  จากทฤษฎีของเสียงมีอ านาจ อ านาจของเสียงสร้างเป็นพลังงานที่เปลี่ยนจากเสียง

สร้างให้เกิดความเคลื่อนไหว ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการ

เปลี่ยนแปลงท าให้เกิดการพัฒนา เมื่อมีการพัฒนามากๆ ก็จะสร้างให้เกิดความเจริญ ยิ่ง

พัฒนามากก็ยิ่งเจริญมากขึ้นด้วยทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์ต้องการความเจริญ ความเจริญเป็น

ความหวังเป็นความปรารถนาของชีวติและความเจรญิเป็นความมีชีวติชีวา  

  เสียงดนตรีมีอิทธิพลต่อร่างกายเมื่อร่างกายสัมผัสต่อเสียงดนตรี จังหวะดนตรีมี

อิทธิพลท าให้ร่างกายเคลื่อนไหวขยับตามจังหวะ เสียงดนตรีมีอิทธิพลต่อจิตใจท าให้เกิด

ความรูส้ึกถึงความเป็นปัจจุบัน อดตีและอนาคต  ดนตรีท าให้อารมณ์เปลี่ยนไปตามมิติของของ

กาล อาจจะเป็นอารมณ์ที่หวนร าลึกถึงอดีต อาจจะเป็นการสร้างอารมณ์ปัจจุบันและอาจจะ

สร้างให้เกิดจนิตนาการได้                  

  เสียงดนตรีมีอิทธิพลต่อจิตใจ “เสียงใส ใจสะอาด” เป็นอิทธิพลที่เกี่ยวกับเสียง

โดยตรง เนื่องจากเสียงออกมาจากจิตใจ เมื่อใจรู้สึกเป็นอย่างไรก็จะถ่ายทอดเป็นเสียงออกมา

เป็นอย่างนั้น ในขณะเดียวกันเสียงที่ออกมาจากจิตใจ ความสุขและความทุกข์ ได้อาศัยเสียง

ระบายออกมาภายนอกซึ่งท าให้จิตใจผ่อนคลายลงได้โดยธรรมชาติดนตรีจึงเป็นหุ้นส่วนของ

ชีวติและจติใจ                  

  เสียงดนตรีท าให้สมองรับรู้เส้นประสาทสมองขยายตัวเมื่อสัมผัสกับเสียงดนตรีที่ดี

ท าให้สมองตื่นตัวกับเสียงที่ได้ยิน เสียงดนตรีบ่งบอกประวัติศาสตร์ บ่งบอกความเป็นมา บ่ง

บอกประเพณี บ่งบอกวัฒนธรรมของสังคมและบ่งบอกวิถี ชีวิตของคนในแต่ละสังคม

นั้นๆ                  

  เสียงดนตรี(Music) เป็นเสียงที่ไพเราะเป็นเสียงที่ละเอียดสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจ

ด้วยการประดิษฐ์เสียงอย่างประณีตและบรรจง มนุษย์สร้างเสียงขึ้นเพื่อให้มนุษย์ด้วยกัน

ฟัง มนุษย์เป็นผู้สร้างมาตรฐานของความไพเราะ โดยอาศัยความรู้สึกที่ดีเอาเสียงที่ไพเราะ

งดงาม น าแต่ละเสียงมาเรียงร้อยให้ปะติดปะต่อกันจนกลายเป็นบทเพลงที่ไพเราะ  ดนตรีเป็น

ศิลปะที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ตามความปรารถนาของมนุษย์ 

ซึ่งดนตรีอาจจะรับใช้ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของพิธีกรรม หรือดนตรีอยู่ในฐานะของความ

บันเทิง                  
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  เสียงหยาบ(Noise) เป็นเสียงรบกวนและเป็นเสียงที่มนุษย์ไม่ปรารถนา การแยกแยะ

ระหว่างเสียงที่ชอบและเสียงที่ไม่ชอบ ขึ้นอยู่กับอ านาจว่ามีสิทธิ์ที่จะชอบหรือมีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบ

เพราะความชอบและความไม่ชอบขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตและรสนิยม อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเสียงที่

หยาบ  (ดัง แรง กระด้าง) แตเ่สียงก็เป็นจุดศูนย์รวมของอ านาจด้วยเหมือนกัน 

  ซึ่งมนุษย์นัน้จะเลือกฟังเสียงที่ไพเราะมากกว่าเสียงที่หยาบกระด้าง6 

ค่าของระดับเสียงในทางวทิยาศาสตร์ 

  เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าระดับเสียงที่องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดไว้นั้นได้ก าหนด

เอาไว้ว่าเสียงที่ควรรับฟังในในหูของของมนุษย์นั้นไม่ควรเกิน 85 เดซิเบล แต่ด้วยความเป็นไป

หลายอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มนุษย์นั้นจะได้ยินเสียงที่ดังเกินกว่าระดับ

เสียงที่ถูกก าหนดเอาไว้ซึ่งเสียงดนตรีในสถานบันเทิงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง ค่าของระดับเสียงใน

สากลได้ถูกก าหนดไว้ดังนี้ 

  1.  30 – 50 เดซิเบล อยู่ในระดับเสียงที่เบา เช่น เสียงกระซิบ เสียงพิมพ์ดีด  

  2.  50 – 70 เดซิเบล อยู่ในระดับเสียงปานกลาง เช่น เสียงบทสนทนาทั่วๆไป 

เสียงดนตรีเปิดคลอในร้านอาหารช่วงหัวค่ า 

  3.  70 – 90 เดซิเบล อยู่ในระดับเสียงที่ดังค่อนข้างดัง เช่น เสียงการจราจรทั่วไป

บนท้องถนน เสียงดนตรีในสถานบันเทิง 

  4.  90 เดซิเบลขึ้นไป อยู่ในระดับเสียงที่ดังมากเกินกว่าที่ของหูมนุษย์จะรับฟังได้

เป็นเวลานานและเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยิน เชน่ เสียงขุดเจาะถนน เสียงเครื่องบิน7  

  ซึ่งเสียงดนตรีในสถานบันเทิงนั้นก็จัดอยู่ในระดับที่ดังแต่ก็ยังไม่เกิดนกว่าที่โสต

ประสาทหูมนุษย์จะพอรับได้ การฟังดนตรใีนสถานบันเทิงนั้นจึงไม่ได้ส่งผลร้ายแรงต่อระบบการ

ได้ยินย่านเสียงต่ า (Low frequency) แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

  1.  Deep low เป็นย่านเสียงที่อยู่ในระดับความถี่ที่ 20 Hz – 60 Hz ควบคุมเสียง

กระหึ่ม เสียงของการสั่นสะเทือน โดยส่วนใหญ่เสียงที่ย่านนี้ถูกผลิตออกมาจากล าโพงซับวูฟ

เฟอร์ 

                                                           

  6 สุกร ีเจริญสุข, ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมอง (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยมหดิล, 

2550), 62-63. 

  7 เสียง ลดเสียงลดอันตราย, เข้าถึงเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงไดจ้าก 

https://web.ku.ac. th/schoolnet/snet6/envi3/soundpol/soundpol.htm  
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  2.  Low เป็นย่านเสียงที่อยู่ในระดับความถี่ที่ 60 Hz – 250 Hz เป็นย่านความถี่

ต่ าสุดของงานมิกซ์ เป็นความถี่ระดับพื้นฐาน (Fundamental) ของกีตาร์เบส และ เครื่องดนตรี

ประเภทใหจ้ังหวะ อย่างเช่น Kick-drum ย่านความถี่นีค้วบคุมความเต็มแน่นของเสียงนั้นๆ 

  3.  Mid low เป็นย่านเสียงที่อยู่ในระดับความถี่ที่ 250 Hz – 2,000 Hz เป็นย่าน

ความถี่เสียง Harmonics แรกของเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ การเพิ่มระดับเสียงในย่านความถี่

ระหว่าง 250 Hz – 800 Hz จะช่วยใหเ้ครื่องดนตรีที่ผลิตเสียงความถี่ต่ ามีโทนเสียงที่ชัดเจนขึน้8  

  จากงานวิจัยของ  Cassandra Loesert และ Vicki Crowley จากงานวิจัยเรื่อง A 

natural ear for music? Hearing (dis)abled masculinities.9 ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับย่านเสียงเบส

เอาไว้ว่า ย่านเสียงนีเ้ป็นย่านเสียงที่สามารถเข้าถึงระบบการรับรู้ของร่างกายได้มากกว่าการได้

ยินทางหูซึ่งก็คือการสั่นสะเทือนโดยสามารถรับรู้ได้แม้ในคนหูหนวกซึ่งเป็นย่านเสียงที่เป็น

องค์ประกอบหลักที่ท าให้เกิดความฮึกเหิมและสนุกเร้าใจเมื่อถูกจัดวางอยู่ในตัวดนตรี 

 

ข้อค้นพบในเรื่องชวีิตยามค่ าคนืกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม 

  โดยจะแบ่งได้เป็น 2 ขอ้ค้นพบดังนี้ 

  1.  การเปลี่ยนแปลงความเชื่อต่อช่วงเวลากลางคืน 

  สภาวะกลางคืนที่มืดและเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของวัน ท าให้สังคมจารีตมีความ

เช่ือหลายอย่างที่มองว่ากลางคืนคือช่วงเวลาที่น่าหวาดกลัวและอันตราย ได้แก่ ความเชื่อเรื่อง

ภูตผีปีศาจและสัตวท์ี่ออกหากินกลางคนื เช่น นกเค้าแมวหรือนกฮูกและนกแสกเป็นนกที่น าลาง

ร้ายมาสูม่นุษย์ คนกรุงเทพฯ จงึไม่ใชช่้วงเวลากลางคืนท ากิจกรรมต่างๆมากนัก10 

  เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ความเชื่อเก่าๆ ในสมัยโบราณต่อช่วงเวลากลางคืนก็เริ่ม

เปลี่ยนแปลงไป เวลากลางคืนได้กลายเป็นช่วงเวลาแหง่การแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจจาก

พืน้ที่และขอบเขตของช่วงเวลา 

  เมอร์เรย์ เมลบิน (Murray Melbin) นักมานุษยาวิทยาผูศ้กึษากลางคืนในฐานะที่

เป็นพืน้ที่พรมแดน (Night as Frontier) เรยีกกระบวนการเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่กลางคืนว่า 

The Colonization of the Night ซึ่งไม่ต่างอะไรกับสภาวการณ์ที่เจ้าอาณานิคมเข้าไปฉกฉวยเอา

                                                           

  
8
 Frequency Equalizer, เข้าถึงเมื่อ 15 มถิุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.sounddd.com/Reviews/Knowledge-Frequency-EQ.html 

  9 Loesert Cassandra and Crowley Vicki, “A Natural Ear for Music? Hearing (Dis)abled 

Masculinities,” Popular Music and Disability 28,3 Cambridge: (October 2009): 411-423  

  10 วรียุทธ ปีสาล,ี กรุงเทพฯ ยามราตร ี(กรุงเทพฯ: มตชิน, 2557), 148.  
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ผลประโยชน์จากประเทศในอาณานิคมหรือการขยายตัวพิ ชิตภูมิภาคตะวันตกของ

สหรัฐอเมริกา11 

  The Colonization of the Night เกิดขึ้นมาในโลกสมัยใหม่นับตั้งแต่ยุคปฏิวัติ

อุตสาหกรรมเป็นต้นมา ที่ช่วงเวลากลางคืนคือเขตแดนแห่งใหม่ของอุปสงค์ส าหรับทรัพยากรที่

ทุกคนต้องการเพื่อการด ารงชีวติหรือผลก าไรที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นพื้นที่เสรีปลอดภัยส าหรับ

คนที่รูส้ึกว่าถูกคุมขังจากระบบระเบียบของช่วงเวลากลางวันกลางคืนจึงเป็นพื้นที่ๆ  น่าสนใจใน

การแสวงหาดชคและโอกาสอันส าคัญ12 เมอร์เรย์ เมลบิน ยังเสนออีกว่ากลางคืนไม่ใช่วัตถุ แต่

เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ มั่ งคั่ งด้ วยคุณค่าของเวลาและพื้นที่ ที่ เป็ น เครื่ องล่อให้

ผู้ประกอบการณ์เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ในส่วนต่างๆ เพื่อที่จะสามารถผลิตอะไรๆ ที่ให้

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด 

  แนวคิดนี้จึงถูกน าไปใช้ในโรงงานผลิตสินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและ 2 แนวคิด

ส าคัญที่สนับสนุนความเข้าใจว่าท าไมช่วงเวลากลางคืนจึงปลุกเร้าความตื่นตัวของมนุษย์ขึ้นมา

ในโลกยุคใหม่ ก็คือสภาวะของกลางคืนเองอันประกอบด้วยขอบเขตของเวลาและพื้นที่ และ

ความสามารถที่ช่วยตอบสนองโอกาสทางเศรษฐกิจ13 

  ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเครื่องจักรยังคงถูกเดินเครื่องท าการผลิตต่อไปอย่าง

เต็มก าลังแม้กระทั่งในเวลากลางคืน ด้วยกรอบคิดเช่นนี้การเปลี่ยนแปลงความเชื่อต่อช่วงเวลา

กลางคนืในสังคมยุโรปจึงเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนยุคประวัติศาสตร์จากยุโรปกลางมาสู่ยุคสมัย

ปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อทุกอย่างเริ่มพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์และระบบทุนนิยมเริ่มผูกขาด

เศรษฐกิจในชวีิตประจ าวัน 

  เมื่อหวนกลับมาพิจารณาสังคมกรุงเทพฯ กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์

เริ่มเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ด้วยการรับองค์ความรู้จากตะวันตก ซึ่งมีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงโลกทรรศน์และกรอบความคิดเรื่องเวลากลางวันและกลางคืน กล่าวคือ ก าเนิด

กลางวันและกลางคืนในอดีตเคยใช้อรรถาธิบายตามกรอบความคิดจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ

ที่ว่า “แต่แดนก าแพงจักรวาลเถิงเขายุคลธรหว่างกลางเป็นหนทางพระอาทิตย์และพระจันทร์ 

                                                           

  11 Murray Melbin, Night as Frontier : Colonizing the World after Dark (New York: 

Free Press, 1987), 29-30. 

  12 Ibid., 4. 

  13 Ibid., 14-15, 20-21. 
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และพระนวเคราะห์ แลดารากรทั้งหลายแต่งเทียวไปมาในหนทางวิถีให้เรารู้จักว่าปีแลเดือนวัน

คืน”14 

  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือกลางวันและกลางคืนเกิดจากการเดินทางของเทพ 2 องค์ 

คือ สุริยเทพบุตรและจันทรเทพบุตร ได้ถูกให้ค าอธิบายใหม่ด้วยความรู้ทางภูมิศาสตร์สมันใหม่

ที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ว่ากลางวันและกลางคืนเกิดจากการที่โลกได้รับแสงสว่าง

จากดวงอาทิตย์อันเป็นศูนย์กลางของระบบจักรวาลที่ “เปรียบเหมือนดวงไฟดวงใหญ่ดวงหนึ่ง 

แสงไฟสว่างไปได้ไกลเพียงไร สิ่งของทั้งปวงที่อยู่ใกล้อาณาเขต ดวงไฟนั้นก็ได้เห็นสว่าง

ปรากฏ”15 ส่วนของโลกที่ปรากฏแสงสว่างนั้นถือเป็นกลางวันและอีกส่วนที่ไม่เห็นแสงสว่างก็

เป็นกลางคนื 

  นอกจากนั้นแล้วความรู้ทางภูมิศาสตร์สมัยใหม่ยังส่งผลให้มีการน าระบบการ

นับเวลาแบบสุริยคติมาใช้ในสังคมไทยควบคู่กับการนับเวลาแบบเดิมคือแบบจันทรคติ และที่

ส าคัญคือการแบ่งเวลาตามภูมิศาสตร์สมัยใหม่นี้สามารถน ามาอธิบายประดิษฐ์ก รรม

เครื่องจักรกลแบบตะวันตกที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้นับเวลาคือนาฬิกา ตั้งแต่วินาที นาที ช่ัวโมง และ

วันได้เป็นอย่างดี16 

  ในสมัยรัชกาลที่ 4 อีกเช่นกันที่ระบบเศรษฐกิจของสยามเปลี่ยนมาเป็นระบบ

การค้าเสรีผ่านการท าสนธิสัญญาเบาริ่งระหว่างสยามกับอังกฤษในปี พ.ศ. 2398 แต่การค้า

เสรีของสยามเป็นการค้าข้าวและผลิตผลทางเกษตรกรรมซึ่งต่างจากยุโรปที่การค้าเสรีมีมา

พร้อมกับระบบอุตสาหกรรมที่มีดรงงานเป็นฟันเฟืองส าคัญ หลังการท าสนธิสัญญาเบาริ่ง 

กรุงเทพฯ จึงมากไปด้วยโรงสีข้างและโรงเลื่อยจักร รวมถึงบริษัทห้างร้านของชาวตะวันตก

แทนที่โรงงานอุตสาหกรรม 

  การเข้าไปใ ช้พื้นที่กลางคืนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ในการผลิตทาง

อุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ จึงยังไม่เกิดขึ้น แต่เป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 

ราวทศวรรษที่ 2460 เป็นต้นมา ที่เริ่มมีการลงทุนในธุรกิจการผลิตและการค้าในระบบโรงงาน

                                                           

  14 ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมพิระร่วง พระราชนพินธ์ในพญาลิไทย, พมิพค์รัง้ท่ี 3 ฉบับ

ปรับปรุงใหม ่(กรุงเทพฯ: องคก์ารค้าของคุรุสภา, 2545), 263-274. 

  15 เจ้าพระยาทพิากรวงษ์มหาโกษาธิบดี (ข า บุนนาค), แสดงกจิจานุกิจ (พระนคร: องคก์าร

ค้าของคุรุสภา, 2514), 81-84. 

  16 วารุณี โอสถารมย์, “การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. 2411-2475” (วทิยานพิธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาอกัษรศาสตร์ ภาควิชาประวัตศิาสตร์ บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2524), 139-140. 
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อุตสาหกรรมและแพร่หลายมากขึ้นในทศวรรษที่ 2470 แม้ว่าจะเป็นอุสาหกรรมขนาดเล็กและ

ขนาดกลางก็ตาม17  

  ทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเวลาและพื้นที่กลางคืนของกรุงเทพฯในโลก

สมัยใหม่ท าให้เกิดการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อให้ได้ก าไรสูงสุดของผู้ประกอบการใน

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

  นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นการเข้าไปใช้พื้นที่กลางคืนเอื้อเพื่อ

ประโยชน์ตอ่การท างานในเวลากลางวันคือการเปิดโรงเรยีนสอนภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรอืเยอรมน ีในเวลากลางขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรเข้าท างานกับบริษัทของ

ชาวต่างชาติ ดังตัวอย่างการตั้งวิทยุสถานเมื่อปี พ.ศ. 2438 มีวัตถุประสงค์เพื่อสอน

ภาษาอังกฤษให้แก่พลเมืองในเวลากลางคืนเพื่อไปประกอบอาชีพเป็นเสมียนห้าง และอีก

หลายๆสถาบันที่ท าเฉกเช่นเดียวกัน ซึ่งแต่ละสถาบันก็มีจุดประสงค์แตกต่างกันออกไปตาม

เป้าหมายของผู้ประกอบการณ์ และในระยะนั้นก็เริ่มมีสถานศึกษาบางแห่งที่เปิดการเรียนการ

สอนในภาคค่ า เชน่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย18 

  เหตุนี้เองความตื่นตัวและความนิยมในการเรียนภาษาต่างประเทศและการ

เรียนใน สถานศึกษาเวลากลางคืนเกิดขึ้นเพราะการขยายตัวของการค้าและการลงทุนใน

กรุงเทพฯ อันเป็นผลสะเทือนมาจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

  นอกจากนั้นกระบวนการ The Colonization of the Night อาจเกิดจากการใช้

พื้นที่กลางคืนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสังสรรค์สมาคมระหว่างกัน ดังที่ ปีเตอร์ คลาร์ค 

(Peter Clark) นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ากระบวนการ The 

Colonization of the Night เป็นส่วนส าคัญของโลกแหง่การเขา้สมาคมของเมอืง19 

  การเข้าไปใช้ขอบเขตของเวลาและพื้นที่กลางคืนเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ จึงท าให้

โครงสร้างของเวลากลางคืนขยายขอบเขตมากขึ้นจนการรับรู้ค าว่า ดึก ค่อยๆเคลื่อนออกไป 

ก่อนทศวรรษที่ 2460 คนกรุงเทพฯ ออกไปใช้ชีวิตยามค่ าคืนนอกบ้านและวกลับบ้านไม่ดึกนัก

                                                           

  17 “โฆษณาลูกกวาดแลตอ๊ฟฟี ่กบัน้ าตาลห่อรสตา่งๆ ของร้านสุภวานชิ,” ข่าวภาพยนตร ์(2 

มกราคม 2467), อา้งถึงใน จิรวฒัน์ แสงทอง, “ชวีติประจ าวันของชาวสยามในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2426-2475” 

(วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ ภาควชิาประวัตศิาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2546), 153. 

  18 “จุฬาฯแผนกกลางคืน,” หลักเมอืง (6 กันยายน 2483) 3. 

  19 Peter Clark, 1580-1800 : The Origins of an Association World (New York: Oxford 

University Press, 2002), 171. 
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ดังกรณีหนุม่สาวบางคู่ออกไปดูละครตอนหัวค่ าแลว้กลับบ้านราว 3ทุ่มเศษ20 ในขณะมหรสพใน

สมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ก็แสดงแต่วันข้างขึ้นตั้งแต่หัวค่ าไปจนถึง 3 ทุ่มเท่านั้น ครั้นถึงทศวรรษที่ 

2460 มหรสพและสถานพักผ่อนหย่อนใจต่างๆ มักเลิกให้บริการดึกขึ้นคือราวเที่ยงคืนหรือ

มากกว่านั้น เช่น งิ้วเลิกเล่นเวลา 24 นาฬิกา ลิเกเลิกเล่นเวลา 1 นาฬิกา บ่อนเบี้ยปิดเวลา 2 

ยาม แตบ่่อนบางแหง่ก็เปิดตลอดคืน โรงโสเภณีญี่ปุ่นปิดเวลา 2 ยาม แต่มีโรงโสเภณีบางแห่งก็

เปิดตลอดคืน โรงโสเภณีญี่ปุ่นปิดเวลา 2 ยาม แต่มีโรงโสเภณีบางแห่งเปิดรับผู้เที่ยวไปมาจน

สว่าง ร้านจ าหน่ายสุราปิด 2 ยามครึ่งเนื่องจากเพราะมีพระราชบัญญัติให้ปิด 2 ยามครึ่ง ร้าน

จ าหน่ายยาฝิ่นไม่มีกฎหมายบังคับเปิดปิดก็มักเปิดบริการตลอดคืน21 โรงภาพยนตร์เลิกฉายใน

เวลาเที่ยงคืน ซิตี้โฮเต็ลเปิดขายอาหารถึงเที่ยงคืน และสถานเกษมสุขเปิดให้บริการตั้งแต่ 5 

ล.ท. (หลังเที่ยง) ถึง 1 ก.ท. (ก่อนเที่ยง) หรอื 17.00 น. ถึง 01.00 น. 

  ด้วยเหตุนี้ชีวิตยามค่ าคืนในกรุงเทพฯ ในทศวรรษที่ 2460 จึงเปลี่ยนแปลงไป

ภายใต้กระบวนการ The Colonization of the Night มีขอ้สังเกตที่น่าสนใจคือ ตารางเวลาท าการ

ต่างๆ อย่างเช่น ตารางการฉายภาพยนตร์ รายการวิทยุ และเวลาเปิด-ปิดบริการของสถาน

เริงรมย์ แสดงให้เห็นความส าคัญของโครงสร้างเวลากลางคืนในโลกสมัยใหม่ที่เริ่มควบคุมชีวิต

ยามค่ าคืนของผูค้น 

  จากการศกึษาข้อค้นพบดังกล่าวแล้วผู้วิจัยก็ได้ข้อสรุปว่า ช่วงเวลากลางคืนนั้น

เปรียบเสมือนช่วงเวลาใหม่ซึ่งจากเดิมในอดีตกาลช่วงเวลากลางคืนคือเวลานอนหลับพักผ่อน

จากความเหนื่อยล้าจากการท างานมาทั้งวันเป็นเวลาที่ทุกๆ อย่างหลับใหลมืดสนิทเป็นเวลาที่

คนในสมัยอดีตกาลมีความเชื่อว่าเป็นเวลาของภูตผีปีศาจและสิ่งเลวร้าย แต่เมื่อมาถึงยุคสังคม

สมัยใหมช่่วงเวลากลางคืนนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปกลับกลายเป็นเวลาแห่งการพัฒนาและเกิดใหม่

ของระบบสังคมที่ก าลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นใน

ช่วงเวลากลางคืน เป็นเวลาแห่งการแสวงหารายได้ที่ไม่ได้จ ากัดไว้ในแค่ช่วงเวลากลางวัน เป็น

เวลาแห่งการเกิดธุรกิจใหม่ๆ ทั้งส่งออกและใช้สอยภายในประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมต่างๆ

รวมถึงการค้นพบสิ่งต่างๆ ทั้งเป็นเวลาแห่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเวลาใหม่เกิดกิจกรรมรื่น

เริงใหม่ๆ ในยามค่ าคืน เป็นเวลาของยุคใหม่ ยุคที่ในเวลากลางคืนจะเต็มไปด้วยแสงสว่างจาก

                                                           

  20 “ข่าวเบ็ดเตล็ด,” บางกอกไตม ์(7 พฤษภาคม 2441), อา้งใน จริวัฒน์ แสงทอง, “ชวีติ

ประจ าของชาวสยามในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2426-2475,” 185. 

  21 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล ร.6 พระยาพิเรนท

ราชี้แจ้งเหตุโรงนครโสเภณ ีรา้นขายยาฝิ่น บอ่นเบ้ีย ประชุมเล่นมหรสพ ร้านขายกาแฟ ตัง้ซ่องลักเล่นการ

พนัน, 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2458, 41-51. 



18 
 

 

หลอดไฟระย้าและหลอดนีออน ยุคที่ไฟฟ้าจะเป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิต ยุคสมัยที่

ช่วงเวลากลางคืนคือโลกใหม่ที่ไม่เคยหลับใหลและเป็นเบื้องหลังความส าเร็จและความ

เจริญรุง่เรอืงอย่างไม่มวีันสิ้นสุด 

  2.  ชีวติยามค่ าคืนกับการเกิดอาชีพใหม่ 

  เมอร์เรย์ เมลบิน เสนอว่าหากพิจารณาในแง่เศรษฐกิจแล้วการท างานในตอน

กลางคืนจะประกอบด้วยสัดส่วนที่สูงของผู้ใช้แรงงาน (Blue-Collar) และผู้ท างานบริการ 

(Service Job) มากกว่าผู้ประกอบการ หรือผู้ท างานที่ไม่ใช่กรรมกร (White-Collar) และ

ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะทาง22 

  ข้อเสนอนีเ้ป็นข้อเสนอที่อยู่ในกรอบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและบริบทของ

โลกทุนนิยมที่ผู้คนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากขอบเขตของช่วงเวลาและพื้นที่กลางคืนใน

โลกสมัยใหม ่ส าหรับเวลาและพื้นที่กลางคืนของคนกรุงเทพฯ อาจไม่ใช่ช่วงเวลาของการเข้าไป

ท างานในเชิงอุตสาหกรรมทั้งหมด แต่ในแง่ลักษณะอาชีพและผู้ประกอบอาชีพแล้ว การท างาน

ในยามค่ าคืนในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ใชแ้รงงานและผูท้ างานบริการเชน่เดียวกัน 

  อาชีพในยามค่ าคืนที่พบได้ทั่วไปในกรุงเทพฯ ในทศวรรษที่ 2420-2480 ได้แก่ 

พนักงานจุดโคมตะเกียงตามถนน พนักงานขับรถราง กุลีลากรถ พ่อค้าแม่ขายของกิน นักแสดง

ละคร ลิเก งิ้ว นักปี่พาทย์ พนักงานในโรงบ่อนเบี้ย ครูสอนภาษาในโรงเรียนกลางคืน คนฉาย

ภาพยนตร์ นักดนตรีประจ าวงดนตรีที่บรรเลงเพลงโหมโรงและเพลงประกอบภาพยนตร์ 

โสเภณี ขอทาน คนหาบน้ าประปา คนตระเวน แขกยาม เจ๊กร้องบอกหวยออก พนักงานเปลี่ยน

ถังอุจจาระ และคนงานเดินแซะรางรถราง 

  ผูป้ระกอบอาชีพส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มสามัญชนและชนช้ันล่างโดยเฉพาะคนจีน

และคนต่างชาติอย่างแขกยาม ซึ่งสะท้อนค่านิยมของคนไทยที่ไม่นิยมท างานระดับล่างและมอง

อาชีพเหล่านี้ว่าเป็นอาชีพของคนช้ันต่ า ยังสะท้อนถึงการเพิ่มจ านวนของแรงานชาวจีนใน

กรุงเทพฯและการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เป็นคนในบังคับของต่างประเทศอย่างแขกยามที่มาจาก

อินเดียและสิงคโปร์ 

เวลาและพืน้ที่กลางคืนของเมืองกรุงเทพฯ จึงเป็นช่วงเวลาและพื้นที่พรมแดนแห่งโอกาสของคน

จนีและคนช้ันล่างที่เข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อการเลี้ยงชีพ ขณะที่เวลาและพื้นที่กลางคืนของชนช้ัน

น าส่วนใหญ่ถูกใช้ไปเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 

                                                           

  22 Murray Melbin, Night as Frontier : Colonizing the World afther Dark, 54-55. 
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  อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ทศวรรษที่ 2460-2480 ได้เกิดอาชีพใหม่ที่เป็นตัวก าหนด

ความเป็นเมืองกลางคืนคืออาชีพบริการที่ให้ความบันเทิงทางกามารมณ์แบบตะวันตกตาม

สถานเริงรมย์ตา่งๆ 

  อาชีพบริการที่ให้ความบันเทิงทางกามารมณ์แบบดั้งเดิมคือโสเภณีใน 3 

ทศวรรษนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบจากที่เคยประจ าอยู่ตามส านักต่างๆ ที่ส าเพ็งและละแวกโรงบ่อน 

เริ่มทยอยอออกมาสู่ท้องถนนและทางสัญจรสาธารณะปะปนกับผู้คนที่ออกมาแสวงหาความ

ส าราญในยามราตรี ดังที่ ธเนศ วงศ์ยานนาวา แสดงทัศนะไว้ว่า “ถนนที่เป็นสัญลักษณ์ของ

ความเป็นเมืองเมื่อถูกซ้อนทับด้วยธุรกิจขายบริการบนท้องถนนจึงยิ่งสะท้อนภาพความเป็น

เมืองได้ดยีิ่งขึ้น โดยทั่วๆ ไปแล้วการค้ากามเป็นธุรกิจแหง่ความเป็นเมือง นับตั้งแต่ปลายรัชกาล

ที่ 5 เป็นต้นมา การขยายตัวเมืองและการค้าท าให้เกิดผู้คนที่หากินตามท้องถนนมากขึ้น พอถึง

ช่วงปี พ.ศ. 2460 กว่าเป็นต้นมา ผู้หญิงบริการก็สร้างความสมบูรณ์ให้กับความเป็นเมืองอย่าง

เต็มเปี่ยมเพื่อให้สมกับที่ได้ช่ือว่าเป็นหญิงงามเมือง หนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นถึงขั้นกล่าวว่าทุกๆ 

หนึ่งในสิบของถนนหรือตรอกซอกซอยในกรุงเทพฯ จะต้องมีซ่องโสเภณีตั้งอยู่ ถนนที่ดังๆ ก็

ได้แก่ ถนนราชด าเนนิ”23 

  ไม่เพียงแค่ถนนเท่านั้น หญิงโสเภณียังแอบแฝงขายบริการอยู่ตามแหล่งบันเทิง

ยามค่ าคืนของเมือง ได้แก่ โรงภาพยนตร ์สถานกินดื่มสาธารณะ สถานเริงรมย์ สวนลุมพินี เขา

ดิน ที่พักคนเดินทางหรือโรงแรม ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ เรียกโสเภณีที่ไปแอบแฝงขาย

บริการตามสถานที่เหล่านี้ว่าเป็นโสเภณีในยุงแห่งการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. 2465-2487) 

กล่าวคือ เป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างโสเภณีแบบเก่าที่ส าเพ็ง (พ.ศ. 2411-2463) กับโสเภณี

แบบใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกา (พ.ศ. 2488-2503) เหตุผลที่ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบโสเภณีในยุคนี้ได้แก่ ความต้องการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้แก่รัฐบาล 

และการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และค่านิยม

สมัยใหม ่

  รูปแบบการขายบริการโสเภณีในทศวรรษที่ 2460-2480 มีความซับซ้อน

เพราะได้ซ่อนตัวอยู่ในอาชีพอื่นๆ เชน่ หญิงบริกรตามโรงน้ าชาและโรงยาฝ่ิน หมอนวดตามที่พัก

คนเดินทาง และผู้หญิงคู่เต้นร าตามสถานเริงรมย์ (Partner) ในระยะเดียวกันเมื่อมีข้อห้าม

การค้าโสเภณีในปี ค.ศ. 1935 โสเภณีราคาเริ่มตกและเปลี่ยนอาชีพไปเป็นหญิงนักร้อง 

                                                           

  23 ธเนศ วงศย์านนาวา. “ดอกไมโ้ลกยี์ ราคีมีแคส่ตางค”์ (กรุงเทพฯ: สารคด,ี 2545), 9-10. 
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(Singsong Girls) หมอนวด นั่งคุยกับแขก (Escort Girls) และคู่เต้นร าตามสถานเริงรมย์24 เหตุนี้

หญิงโสเภณีจ านวนจงึใชส้ถานเริงรมย์ยามค่ าคืนเป็นที่ท ามาหากิน 

  ส่วนอาชีพของผู้ชายในสถานบันเทิงเริงรมย์นอกจากบริกรเด็กเสิร์ฟอาหารและ

เครื่องดื่มแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่ส าคัญในสถานที่แห่งนี้ก็คืออาชีพนักดนตรีที่เกิดจากการ

รวมตัวกันเป็นหมู่คณะเพื่อไปแสดงโชว์ในสถานบันเทิงต่างๆ ดังกรณีของเอื้อ สุนทรสนาน 

ก่อนที่จะก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์ก็ได้เคยเป็นนักดนตรีที่เคยประกอบอาชีพหากินเล่นดนตรี

ตามสถานบันเทิงมาก่อน25 เอือ้ได้เปิดตัววงดนตรวีงแรกของตนที่ร้านบาร์ซีเล็ค เชิงสะพานพระ

พุทธยอดฟ้าฝัง่พระนครเป็นรา้นแรกโดยได้ใช้ช่ือวา่ เรนโบว์แบนด์26 

  ปัจจัยหลักที่ท าให้วิถีชีวิตแบบสมัยใหม่ของคนกรุงเทพฯได้เกิดขึ้นและได้เข้าสู่

ความเป็นเมืองกลางคืนมากขึ้นในทศวรรษที่ 2460 ก็คืออาชีพต่างๆ ที่ให้ความบันเทิงยามค่ า

คืน เพราะอาชีพเหล่านี้เป็นแกนหลักที่ท าให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งการ กิน ฟั ง ดื่ม ดู ฯลฯ ก็

ล้วนเกิดจากการขับเคลื่อนของอาชีพบันเทิงเหล่านีท้ั้งสิน้ 

  

แนวคดิเรื่องเพลงสมัยนิยม 

  เพลงสมัยนิยม (Popular music) เป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะสามารถเลือกดูและรับฟัง

ได้ตามสื่อต่างๆ เชน่ โทรทัศน์ วิทยุ เพราะสิ่งเหล่านีไ้ด้อยู่และผูกพันกับมนุษย์มาเป็นเวลานาน  

  เพลงสมัยนิยมนั้นได้ถูกถกเถียงกันมาเป็นเวลายาวนานโดยยังหาข้อสรุปที่ตายตัว

ไม่ได้อาจด้วยเรื่องของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปจึงท าให้ตัวบทเพลงนั้นก็ถูกแปรเปลี่ยนไปตาม

กาลเวลา แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและสามารถอธิบายได้ค่อนข้างแน่ชัดที่สุดก็คือเพลงสมัยนิยม

คือการน าเอาความละเอียดอ่อนของทั้งสองวัฒนธรรม คือ “สมัยนิยม” (Popular) และ “ความ

เป็นพื้นบ้าน” (Folk) มาผูกโยงเข้าได้กันจนเกิดความเหมาะสมและลงตัวมาน าเสนอผู้คนโดย

ผา่นจากหลายๆมุมมอง 

                                                           

  24 CHENG PO Hung, Early Prostitution in Hong Kong, trans. Philip MAK, Annie CHOW 

Mo Oi and Jane SZE Kwan Yuk (Hong Kong: University Museum and Art Gallery, The University of 

Hong Kong, 2010), 10. 

  25 แก้ว อัจฉรยิะกุล. “คุณเอื้อฯ ที่ผมรู้จัก,” ใน สุนทราภรณ์ครึ่งศตวรรษ : ที่ระลึกการ

ก่อตั้งวงดนตรสีุนทราภรณ์ ครบรอบ 50 ป ี20 พฤศจิกายน 2523. (กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการ

หนังสือท่ีระลึก คณะกรรมการด าเนนิการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี และ 50 ป ีวงดนตรีสุนทรา

ภรณ์, 2532), 98. 

  26 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลมิพลทิฆัมพร, “เอื้อ.. ในความทรงจ า,” ใน เร่ืองเดียวกัน,  

74-75. 
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  ในสมัยคริสตศ์ตวรรษที่19 ได้เกิดความขัดแย้งของกระแสดนตรีอยู่ 3 ประการ คือ 

ดนตรีคลาสสิค (Classic) ดนตรีชาตินิยม (National Music) และดนตรีพื้นบ้าน (Folk) ซึ่งถูกกลั่น

ออกมาจากความสามารถของในแต่ละตัวบุคคลโดยปราศจากมลทินทางการค้า เพลงสมัยนิยม

ถูกมองว่าเป็นเรื่องของการค้ามากกว่าความสามารถของตัวศิลปินต่างกับเพลงพื้นบ้านซึ่งถูก

มองว่าเป็นงานศิลปะท าให้สองสิ่งนี้เกิดการทับซ้อนกันจนเกิดมาเป็นค าว่า “เพลงสมัยนิยม” 

(Popular music) มาจวบจนปัจจุบันนี้ 

  ความ “เป็นที่นิยม” (Popularity) ถูกวัดจากปริมาณของความนิยมของผู้คนเป็น

หลักโดยได้ถูกน ามาใช้ในการชี้วัดในทางดนตรีด้วยเช่นกัน ซึ่งการชี้วัดคุณภาพนั้นก็ขึ้นอยู่กับ

ระดับของการบริโภคและความเห็นที่ตรงกันในการบริโภคของผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ความนิยมของ

เพลงก็มิได้บ่งบอกประเภทของหมวดดนตรี แต่เป็นการชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของผู้ฟังกับตัว

เพลงเสียมากกว่า ในแง่ของการจัดหมวดหมู่นั้นใช้ความนิยมต่อตัวดนตรีของคนฟังมาเป็ น

ตัวชี้วัดถึงความชอบในแต่ละดนตรีของแต่ละบุคคลในแง่ของการจัดหมวดหมู่ของดนตรีสมัย

นิยม คือการจับวางลงในหมวด “พรรณนาสาระ” (Descriptive content) ซึ่งในตัวเนื้อหาของมัน

นั้นมีความหมายที่ค่อนข้างเปิดกว้างและมีความขัดแย้งกันอยู่ 2 สิ่งในประวัติศาสตร์ คือ เพลง

สมัยนิยม (Popular music) นั้นมีลักษณะพิเศษในตัวที่ท าให้เกิดความโดดเด่นจนตราตรึงใจผู้ฟัง 

ซึ่งแตกต่างกับเพลงคลาสสิค (Classical music) ซึ่งมีเรื่องของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยทั้งในเรื่องของโครงสร้างเพลง การประพันธ์ และการถูกยอมรับทาง

สังคม ซึ่งตัวประวัติศาสตร์นั้นเป็นตัวก าหนดทิศทางของเพลงสมัยนิยม ท าให้ผลงานใหม่ๆ ได้

เกิดขึ้นจากความแตกต่างนี้ ตัวอย่างดนตรีที่ถูกจัดว่าเป็นดนตรีสมัยนิยมที่เกิดใน Africa เช่น 

Afrobeat, Soukous และอื่นๆ ซึ่งกระบวนการสร้างตัวบนเพลงนั้นจะอิงกับตัวของดนตรีพื้นบ้าน

ของ Africa แต่ลักษณะของดนตรีนั้นจะแตกต่างกับของดนตรีพื้นเมือง เพลงสมัยนิยมนั้นจึงมี

ความแปรผันแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง ทั้งภาวะสังคม วิถีชีวิตของ

ผูค้น ซึ่งเพลงพืน้บ้านจะมีขอ้ก าหนดที่ค่อนข้างจะตายตัวกว่าและชี้วัดอะไรได้มากกว่า ในช่วงปี 

1950s – 1960s เกิดการกลับมามีชีวติอีกครั้งของเพลงพืน้บ้าน โดยมีการน าเพลงพื้นบ้านมาผูก

โยงกับวัฒนธรรมสมัยนิยมจนเกิดมิติใหม่ในวงการเพลงโดยเพลงพื้นบ้านถูกน าไปเผยแพร่สู่

สาธารณะชนในต่างถิ่น โดยที่ผู้เล่นดนตรีนั้นไม่ได้ยึดแบบธรรมเนียมเดิมของความเป็นพื้นบ้าน

ต้นฉบับของตน ตัวอย่างจากคนขาวที่หยิบเอาดนตรีพื้นบ้านของคนผิวด าอย่างดนตรีบลูส์ 

(Blues) มาขับร้องกันอย่างแพร่หลายจวบจนถึงในปัจจุบันโดยไม่ได้รู้สึกใส่ใจในตัวตันฉบับ
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ดั้งเดิม (Original) จนได้รับความเช่ือถอืจากสิ่งที่พวกเขาเองนั้นก็ไม่ได้เป็นผู้สรรค์สร้างมันขึ้นมา

แตอ่ย่างใด27 

  ค าว่าเพลง “สมัยนิยม” (Popular music) ถูกมองว่าเป็นดนตรีที่ด้อยค่าในบาง

ความเห็นของผู้คนเพราะถูกมองว่าเป็นดนตรีที่เข้าถึงง่ายปราศจากความซับซ้อนซึ่งก็เป็น

จุดมุ่งหมายตายตัวและชัดเจนของตัวดนตรีประเภทนี้อยู่แล้ว เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ของดนตรี

ชนิดนี้ก็บอกเล่าวิถีชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคมจึงท าให้ไม่ยากต่อการเข้าถึงจึงได้รับความ

นิยม ก็ไม่แปลกที่จะเรียกว่าดนตรีสมัยนิยม (Popular music) ในทางกลับกันกับดนตรีใน

ทางเลือกอื่นๆอย่างเช่น ดนตรี Jazz, Latin, Blues, Ska, Reggae ก็ถูกจัดอยู่ในหมวดที่ไม่ใช่

ดนตรีสมัยนิยมเพราะมีความซับซ้อนเชิงลึกอยู่ในตัวดนตรีของมันอยู่แล้ว จึงเกิดเป็นทางเลือก

ใหม่ (Alternative) ให้กับผู้ฟังที่ตอ้งการทางเลือกอื่นๆ 

  แต่ในหลายๆ ครั้งผู้ฟังที่ว่าตนนั้นได้เสพย์ทางเลือกใหม่ๆ นั้นก็อาจจะเป็นแค่การ

ตกอยู่ภายใต้กลไกทางธุรกิจเพียงเท่านั้น อาจจะไม่ได้มีความชอบด้วยตัวเองมาเป็นทุนเดิม 

หากแต่เป็นแค่การแปรเปลี่ยนตัวเองไปตามสมัยนิยมอีกทางเลือกหนึ่งเพียงเท่านั้น 

 

ความเป็นมาของดนตรี EDM 

  EDM (Electronic dance music) อีกหนึ่งกระแสะของดนตรีทางเลือก (Alternative) 

ที่ต้องใช้ค าว่าเคยเป็นดนตรีทางเลือกเพราะในปัจจุบันดนตรีชนิดนี้นั้นได้เข้าสู่ความเป็นกระแส

หลักของระบบดนตรีไปทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดนตรีชนิดนี้ได้รับความนิยมมานานมาแล้ว

ในฝั่งของทวีปยุโรปเป็นแนวดนตรีที่ใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์เป็นตัวสร้างเสียงให้เกิดขึ้นโดย

น ามาจัดเรียงให้เกิดจังหวะต่างๆ โดยจะเน้นไปที่จังหวะที่ท าให้เกิดความตื่นตัวและสนุกสนาน 

เมื่อดนตรีชนิดนี้ได้ถูกเผยแพร่ในประเทศไทยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่นจนเกิด

เป็นค าศัพท์ที่เรียกกันอย่างตดิปากว่า “เพลงตื๊ด” โดยกระแสของดนตรีชนิดนี้นั้นก็ไม่ได้หยุดอยู่

แค่ ในหมู่คนเที่ยวกลางคืน เพียง เท่ านั้ นแต่ก ลับแพร่กระจายไปสู่ที่ ต่ างๆอย่าง เ ช่น 

หา้งสรรพสินค้า โฆษนา รา้นอาหาร ไม่เว้นแม้แต่หน้าปัดของคลื่นวิทยุสากลจนดนตรีชนิดนี้นั้น

กลายเป็นส่วนหน่ึงของยุคปัจจุบันไปแล้ว28 

  การเกิดขึ้นของดนตรี EDM (Electronic dance music) ในประเทศไทยจริงๆ แล้ว

ดนตรีอิเลกทรอนิกส์นั้นมีอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วแต่มาถูกเรียกว่า EDM ได้เพียงไม่นาน 

                                                           

  27 John Fisher, Popular Music: The Routledge Companion to Philosophy and 

Music (London and New york: Routledge, 2011), 405. 

  28 What is EDM, เข้าถึงเมื่อ 1 มถิุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://men.sanook.com/12301/ 
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เอ้-สัณหภาส บุนนาค จากวง BOOM BOOM CASH คือผู้ที่ศึกษาดนตรีแนวนี้อย่างจริงจัง เขา

ได้บอกเล่าถึงสิ่งที่เขาได้ค้นคว้าในช่วงก่อนจะท าเพลงแนวนี้ว่า EDM พึ่งเป็นชื่อที่เรียกกันมาได้

ไม่ถึงสิบปีมานี้ จุดเริ่มต้นมาจาก HOUSE MUSIC ที่เกิดขึ้นในยุโรป เป็นเพลงที่วัยรุ่นคนขาวคิด

ขึ้นมาเพราะไม่อยากเล่นเพลงของคนผิวสีช่วงปลายยุค 70 ถึงต้นยุค 80 คนผิวสีได้รับการ

ยอมรับมากขึ้น ตอนนั้นเพลง Soul, Funk, Disco จะมาแรงมากแต่ช่วงนั้นยังมีเรื่องต่อต้านสีผิว

ในสังคมอยู่ เพลงแนวนี้เกิดขึ้นมาจากปาร์ตี้ในโกดังซึ่งเป็นที่นิยมมากจนคนเรียกดนตรี

อิเล็กทรอนิกส์ยุคแรกว่า HOUSE MUSIC ซึ่งก็ยังไม่มีชื่อเรียกแนวเพลงนี้ด้วยซ้ าแต่มันมาจาก

โกดังหรือบ้านหลังนี้นั่นเองจนโกดังถูกเผาโดยพวกหัวรุนแรง กระแสจึงแรงขึ้นจนเข้าไปใน

อเมริกาแตกยอดเป็นแนวย่อยต่างๆ Electro House, Drum & Bass, Trance ฯลฯ จนมาถึงยุคนี้ที่

เพลงแนวต่างๆ เหล่านี้ได้รับความนิยมจึงถูกเรียกรวมๆ กันว่า Electronic Dance Music ปาร์ตี้

ส่วนใหญ่ในปัจจุบันขาดเพลงแนวนี้ไม่ได้เสียแล้วเพราะเป็นส่วนที่เร้าอารมณ์คนฟังให้สนุกลุก

ขึ้นเต้นหรือโยกย้ายตามจังหวะ เร่งความเร็วตามบีทของดนตรี มีการเร้าจากดีเจและไล่สเต็ป

จนถึงขั้นพีค นอกจากเรื่องของเพลงที่เร้าใจให้เต้นตามแล้วแฟช่ันการแต่งตัวก็เป็นอีก Topic ที่

ต้องกล่าวถึงเชน่กัน การแต่งตัวมีหลากหลายสไตล์ตัง้แต่แนวสปอร์ตๆ ฮิปฮอปไปจนถึงขั้นบูติก

ก็ยังเข้าได้กับเพลง EDM หรอืปาร์ตีแ้นวนี้ดว้ยเช่นกัน29 

  อุปกรณ์ที่ใชส้ าหรับแนวเพลง EDM นั้นมีไม่มากเท่าเครื่องดนตรีอื่นๆตอนแสดงสด

ซึ่งจริงๆ แล้วบางทีมีแค่ Laptop สักเครื่องกับ Midi Controller ก็อาจจะเพียงพอ นอกเหนือจาก

นั้นอยู่ที่สไตล์และโชว์ของวงดนตรีหรือดีเจคนนั้น แต่ถ้าจะให้เป็นปาร์ตี้ EDM เต็มรูปแบบก็ควร

จะมีสิ่งเหล่านี้ เช่น เครื่อง Theremin เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้หลักการรบกวนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ท าให้เกิดเสียงเป็นโน้ตดนตรี เครื่อง Theremin นี้ นิยมน ามาใช้ท า Sound Effect ในภาพยนตร์

และนอกจากเครื่องสร้างเสียงแล้ว สิ่งต่อมาที่จ าเป็นต้องใช้ก็คือ เครื่องสังเคราะห์เสียง หรือ 

Synthesizer นั่นเองซึ่ง Synthesizer นี้ก็จะท าหน้าที่สร้างเสียงจ าลองโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น 

การเพิ่มเสียง, การลดเสียง, การใช้คลื่นเสียงกล้ าคลื่นวิทยุโดยเปลี่ยนความถี่คลื่น, การ

สังเคราะห์ เสียงกายภาพ, การท าให้คลื่นเสียงผิดเพี้ยนรูปร่างไป ซาวด์แปลก ๆล้ าๆก็มาจาก

อุปกรณ์นี้ ส่วนสิ่งสุดท้ายก็คือ Turntable ซึ่งใช้ส าหรับเล่นแผ่นเสียงเพื่อควบคุมทิศทางและ

ลูกเล่นต่างๆของตัวดนตรีผ่านแผ่นเสียงบนอุปกรณ์ชนิดนี้ โดยจะจ าแนกความเร็วของจังหวะ

ตามแนวดนตรีดังนี้ 1. 60-90 bpm – ฮิปฮอปและดั๊ป/ดั๊ปสเต็ป 2. 90 – 120 bpm – ฮิปฮอปที่

เร็วขึ้น และ บิ๊กบีท/ทริปฮอป/แทร็ป 3. 120 – 135 bpm – เฮาส์, โปรเกสซีฟเฮาส์, ทรอปิคอล

                                                           

  29 เร่ืองเดียวกัน. 
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เฮาส์, ดีปเฮาส์,ไทรบอลเฮาส์, ฟังกี้เฮาส์, อิเลกโทรเฮาส์, มินิมอลเฮาส์ 4. 135 – 155  bpm – 

เทคโน 5. 155 – 180 bpm ดรัมแอนดเ์บส/จังเกิล 6. 180 bpm ขึน้ไป – ฮารด์คอร์แกบเบอร์30 

  ถือได้ว่าดนตรี EDM นั้นก็ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมดนตรีของบ้านเราเป็นอย่าง

มาก ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆ สิ่ง เช่น 

  1.  รสนิยมคนฟังที่เปลี่ยนไปจากที่ชอบฟังดนตรีจากเครื่องดนตรีสดที่ค่อนข้าง

ซับซ้อน ก็หันมาฟังเสียงสังเคราะห์ที่เข้าถึงง่ายในทางคอร์ดที่มีไม่มากและไม่ซับซ้อนและดูมี

ราคามากกว่าดนตรีสดในเรืองขององค์ประกอบต่างๆ เช่น การแต่งตัว สถานที่จัดแสดงที่เน้น

ไปในสถานที่ที่เป็นเมอืงหลวง  

  2.  เกิดค่านิยมของอาชีพดีเจที่เปลี่ยนไปโดยมีคนสนใจอยากท าอาชีพนี้เพิ่มมากขึ้น

เพราะเห็นว่าเป็นการใช้ทักษะทางการแสดงที่ไม่ต้องมีมากเท่ากับเครื่องดนตรีสดที่ต้องใช้เวลา

ฝึกกันเป็นปี โดยมีสถาบันการเรียนการสอนดนตรีชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นเป็นคอร์สสั้นๆซึ่งเรียน

เพียงไม่กี่คอรส์ก็สามารถเรียนรูแ้ละน าไปใช้แสดงจรงิได้ 

  3.  สถานประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนในการจ้างนักดนตรี เพราะดีเจนั้นมี

เพียง 1-2 คน ต่อการแสดงหนึ่งการแสดงจึงท าให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงนั้นสามารถลด

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้แทนที่จะต้องจา่ยใหน้ักดนตรีในจ านวน 4-5 คน 

  4.  เครื่องเล่นดนตรีชนิดนี้ก็ได้ถูกน าเข้ามาขายอย่างแพร่หลายขึ้นทั้งในแบบของมือ

อาชีพและในแบบสมัครเล่น 

 

ทฤษฎีแรงจูงใจ 

  แรงจูงใจเป็นค าที่ให้ความหมายอยู่ในภาษาละตินที่หมายความว่า Mover ซึ่ง

หมายถึงการเคลื่อนไหว (MOVE) 

  1.  แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งอยู่ภายในตัวบุคคลผ่านระบบประมวลความนึกคิดจน

ออกมาเป็นการกระท า (Walters, 1978, p.218) กล่าวง่ายๆ คือ การกระท าเป็นเหตุมาจาก

แรงจูงใจนั่นเอง 

  2.  แรงจูงใจ หมายถึง พลังบางอย่างในร่างกายที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการ

กระท าตอ่สิ่งแวดล้อมรอบตัว (Loundon and Bitta, 1988, p.368) 

                                                           

  30 เร่ืองเดียวกัน. 
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  แรงจูงใจจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการคือ 1. เป็นกลไกที่ไป

กระตุ้นพลังของระบบร่างกายจนท าให้เกิดการกระท า 2. เป็นการสร้างทิศทางให้กับร่างกายจน

เกิดเป็นการกระท าตามค าสั่งของสมอง 

  ส่วนการจูงใจ (Motivation) เป็นภาวะเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการกระตุ้น 

โดยมีการตคีวามไว้ดังนี้ 

  1.  การจูงใจ หมายถึง แรงขับเคลื่อนภายในที่ก่อให้เกิดการกระท าจนเกิดผลลัพธ์

ภายนอกที่ตรงกับภายใน (Schiff man and Kanuk, 1991, p.69) 

  2.  การจูงใจ เป็นพลังที่เกิดภาวะภายในของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้กระท า

พฤติกรรมอย่างมทีิศทางสูภ่ายนอกและต่อเนื่องไปกับแรงขับภายใน (Anita E. Wool folk, 1995) 

  3.  การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระท าหรือกิจกรรมของบุคคล 

โดยบุคคลจงใจกระท ากิจกรรมนั้นๆของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ( 

Michael Domjan, 1996)  

  สรุปได้วา่ การจูงใจคือกระบวนการที่บุคคลนั้นๆ ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจ ให้

กระท าหรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างจนเกิดผลตามต้องการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า 

พฤติกรรมที่เกิดจาก การจูงใจ มิใช่เป็นเพียงแค่พฤติกรรมที่ตอบสนองตอ่แรงขับภายในทั่วๆ ไป 

หากแต่จะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากความต้องการให้สัมฤทธิ์ผลโดยแท้จริงจากภายใน เช่น 

การเปิดโทรทัศน์เพื่อดูรายการโปรดที่รอมาทั้งอาทิตย์ เป็นต้น และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะต้อง

เป็นผลสืบเนื่องมาจากแรงผลักดันหรอืแรงกระตุ้นที่เกิดจากภายใน โดยเรียกว่า แรงจูงใจด้วย 

  แรงจูงใจ( Motivation) คือ พลังที่อยู่ภายในซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิด

จากความต้องการ(Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยามยาม

เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งอาจจะเกิดมาตาม

ธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ดัดแปลงก็ได้ แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายนอกและภายในตัว

บุคคลนั้นๆ เอง ตัวอย่างภายใน ได้แก่ ความรูส้ึกที่ตัวมนุษย์เองขาดอะไรสักอย่างจนเกิดแรงขับ

ภายในที่ต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากภายนอกมาตอบสนองความต้องการจากภายใน  ส่วน

ภายนอกได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า น าช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการ

ประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียง

อย่างเดียว หรอืทั้งสองอย่างพรอ้มกันได้ อาจกล่าวได้ว่า แรงจูงใจท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆซึ่ง

เกิดจากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งความต้องการเป็นสิ่งเร้าภายในที่ส าคัญกับการเกิด

พฤติกรรมและการกระท าต่างๆ ในภายนอก นอกจากนี้ยังมีสิ่งเร้าอื่นๆ เช่น การต้องการเป็นที่

ยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การถูกบังคับขู่เข็ญให้กระท า การให้รางวัลหรือ
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ก าลังใจหรอืการท าให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดแรงจูงใจได้ ส่วนแรงจูงใจใน

การท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการที่จะอยากออกเดินทาง

ท่องเที่ยวเพื่อสนองความต้องการอยากท่องเที่ยวของตนเอง ซึ่งการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นได้นั้น 

นักท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งบันดาลใจที่ท าให้อยากไปในที่นั้นๆ เช่น การไปชมการแข่งขันกีฬาใน

ต่างประเทศ และก็จะพิจารณาการท่องเที่ยวอย่างอื่นประกอบด้วย เช่น การชมโบราณสถาน

โบราณวัตถุ ศกึษาชีวติความเป็นอยู่และภาษาของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ฯลฯ  

  ตามปกตินักท่องเที่ยวจะเดินทางหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับแรงจูงใจที่ส าคัญ 4ประการ 

(ศูนย์เครือขา่ยความรู้วัฒนธรรม BUU Knowledge Center of Culture: 2547) คือ 

  1.  แรงจูงใจทางกายภาพ (Physical Motivation) ได้แก่ เพื่อการพักผ่อน สนุกสนาน

รื่นเริง เปลี่ยนบรรยากาศ เล่นกีฬา เล่นดนตร ี สันทนาการ หรอืเพื่อรักษาสุขภาพ พักฟื้น ฯลฯ 

  2.  แรงจูงใจทางวัฒนธรรม (Cultural Motivation) ได้แก่ เพื่อการศึกษาหาความรู้

และประสบการณ์ในสิ่งที่ตนสนใจ เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ฟังดนตรี ศิลปะ 

นาฏศลิป์และศาสนา เป็นต้น 

  3.  แรงจูงใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Motivation) ได้ แก่ เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อกิจกรรมบางอย่าง ซึ่งเกิดจากการชักจูง ชักชวนหรือโน้มน้าว

จิตใจความปรารถนาที่จะได้รู้จักคนใหม่ๆ เช่น การเข้าสังคมใหม่เพื่อความเจริญก้าวหน้าทาง

หนา้ที่การงาน การถูกใจเพศตรงข้ามและอยากท าความรูจ้ักเพื่อต่อยอดความตอ้งการอื่นๆ 

  4.  แรงจูงใจทางด้านสถานภาพหรือชื่อเสียง (Status and Prestige Motivation)

ได้แก่เพื่อการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์และสถานภาพของตนเอง ตลอดจน

ท าให้ตนเองได้รับชื่อเสียง เชน่ การประชุม การอบรม การศกึษาดูงาน อาสาสมัคร ฯลฯ31 

  จากทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องแรงจูงใจผู้วิจัยได้เห็นด้วยว่าแรงขับเคลื่อนภายในนั้นเป็น

ส่วนส าคัญต่อการแสดงออกภายนอกโดยจะไม่มีการแสดงออกภายนอกที่ปราศจากแรง

ขับเคลื่อนความต้องการจากภายใน ทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมทั่วไปที่ต้องการแสดงออก

ของมนุษย์ซึ่งทฤษฎีนีน้ั้นก็มคีวามเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผูว้ิจัย กล่าวคือการที่นักท่องเที่ยวได้

เข้ามาในถนนข้าวสารนั้นล้วนเกิดจากแรงจูงใจภายในที่ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจหาสิ่ ง

บันเทิงเสพย์ ทั้งเครื่องดื่ม ดนตรี และกิจกรรมอื่นๆ ที่บนท้องถนนเส้นนี้มีไว้เพื่อรองรับและ

ตอบสนองต่อแรงจูงใจภายใน ทั้งจะเป็นการร้องร าท าเพลง การแสดงท่าทางการเต้นร าเมื่อได้

ฟังเสียงดนตรี ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวประเภทใดก็ตาม ทั้งชาวต่างชาติที่ได้ยินเพลงฮิตติดหู

                                                           

  31 ณัทญา เรือนเพ็ง, “การศึกษาพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร

,” 13-14. 
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ของบ้านเกิดของตนอย่างเช่นเพลงจากวง The Oasis, The Beatle, The Scorpion ซึ่งเพลงจาก

ศิลปินเหล่านี้เป็นเพลงอมตะและร้องตามด้วยความสนุกและอิ่มเอมใจ ซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็น

แรงจูงใจที่เกิดจากความนึกถึงบ้านเกิดและภูมิใจต่อความเป็นศิลปินในชาติของตนจากภายใน

ตัวของนักท่องเที่ยวเอง หรือไม่ว่าจะเป็นลักษณะการแสดงออกท่าทางการเต้นและร่ายร าไป

พร้อมๆ กับเสียงดนตรีที่ดังออกมาสู่พิกัดต่างๆ ของถนน เป็นต้น  

 

ความหมายของ Soundscape (ภูมิทัศน์ทางเสียง) 

  Soundscape คือเสียงที่ผสมผสานจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราหรือหากจะ

กล่าวคือเสียงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวทุกเสียง เช่นเสียงจากธรรมชาติ เสียงจากการ

กระท าของมนุษย์ เสียงเครื่องจักต่างๆ เสียงสัตว์ หรือแม้กระทั่ง Sound design เสียงดนตรี 

ทุกๆ เสียงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ หรือแม้กระทั่งเสียง noise หรือเสียงรบกวนต่างๆ ก็

คือ soundscape ทั้งสิน้ 

  กล่าวอีกนัยคือการสร้างสภาพแวดล้อมของเสียง (Environmental sound) โดยใช้

วัตถุดิบของเสียงที่หลากหลาย ทั้งเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เสียงที่สร้างขึ้นจากมนุษย์ 

เสียงของเครื่องจักร หรือเสียงที่ผ่านกระบวนการบิดเบือน เปลี่ยนการรับรู้ของเสียงเหล่านั้นไป 

และเมื่อผู้ฟังได้ยินเสียงเหล่านี้ ก็จะเปิดการเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ในความทรงจ าและสามารถ

จนิตนาการพืน้ที่ได้32 

  การศึกษาเกี่ยวกับ soundscape  คือ หนึ่งในหัวข้อของ acoustic ecology หรือ

นิเวศวิทยาทางเสียง ซึ่งผู้ที่เริ่มศึกษา และสอนวิชา acoustic ecology อย่างจริงจังคือ R.Murry 

schafer นักประพันธ์ และนักนิเวศวิทยาชาวแคนนาดา 

  Soundscape สามารถที่จะบันทึก จัดแสดง และสร้างบรรยากาศของเสียงขึ้นมาได้ 

เพื่อให้ผู้ฟังสามารถที่จะได้รับประสบการณ์และได้ยินเสียงในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่บันทึกมาและ

จัดแสดงและ soundscape สามารถที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาจากเสียงที่เกิดจาก acoustic รวมทั้ง

งาน soundscape ที่สรา้งสรรคข์ึน้มาจากดนตร ีelectronic และ synthesizer ด้วย33 

   

 

                                                           

  32 Soundscape Composition, accessed May 22, 2017, available from 

http://www.sfu.ca/truax/scomp.html 

  33 Ibid. 
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  Elements of Soundscape 

  ส่วนประกอบหลักของ soundscape ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ โดย R.Murry 

Schafer และส่วนประกอบของ soundscape ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับร่วมกันคือ 

  1.  Keynote sound เสียงที่เกิดขึ้นหลักๆ ในชีวิตประจ าวันที่สามารถระบุที่มาได้

ชัดเจนและดังพอที่จะได้ยิน keynote sound ผู้คนอาจจะได้ยินโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้สนใจ เช่น

เสียงจากธรรมชาติตา่งๆ เสียงลม สัตว์ แมลง ต่างๆ เป็นต้น 

  2.  Sound signals เสียงสัญญาณเตือนต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นโดยผู้ได้ยินรับรู้

และตระหนักถึงเสียง เชน่เสียงสัญญาณเตือนภัย เสียงระฆัง เสียงแตร เป็นต้น 

  3.  Sound mark เป็นค าที่กลายมาจาก landmark(หลักเขต,จุดสังเกต)sound mark 

คือ เสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่นั้นๆ และในหนังสือ The tuning of the world ของเขา 

Schafer ได้เขียนถึง sound mark ไว้ว่า “ sound สามารถที่จะหาเอกลักษณ์ และควรค่าที่จะ

ได้รับการปกป้องรักษา ส าหรับ sound mark สามารถที่จะสร้าง acoustic life  ในสังคมที่มี

ความเป็นเอกลักษณ์”34 

 

แนวคดิเรื่องวัฒนธรรม 

  วัฒนธรรม (Culture) คือ รากฐานจากผลผลิตและพื้นฐานการปรับตัวของมนุษย์

และ สิ่งแวดล้อมที่มกีารสั่งสมประสบการณ์ของคนหลายช่ัวอายุ ซึ่งในขณะเดียวกันวัฒนธรรม

ก็ได้รับใช้ขัน้ตอนการด ารงชีวติของมนุษย์ดว้ย วัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและจะต้อง

เปลี่ยนแปลงไป เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการบริโภค วัฒนธรรมด้านภาษา และ

วัฒนธรรมการเสพย์ดนตรี เป็นต้น35  

  วัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในสังคมเดียวกันท าความ

ตกลงว่าจะยึดถือระบบไหนดี พฤติกรรมใดบ้างที่จะถือเป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควร

ปฏิบัติ และมีความหมายอย่างไรแนวความคิดใดจึงจะเหมาะสมข้อตกลงเหล่านี้ คือ การ

                                                           

  34 Ibid. 

  35 ธิดารัตน์ รักประยูร, “การเผยแพร่วัฒนธรรมวัยรุ่นญี่ปุ่นผ่านสื่อในประเทศไทย” 

(วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสือ่สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 

2545), 9. 
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ก าหนดความหมายให้กับสิ่งต่างๆ ในสังคม เพื่อว่าสมาชิกของสังคมจะได้เข้าใจตรงกันและ

ยึดถือระบบเดียวกัน36  

  ปัญญา รุ่งเรือง37 กล่าวถึงการถ่ายโยงทางวัฒนธรรม (Acculturation) เป็นเรื่อง

ปรกติ ธรรมดาของมนุษย์ที่จะรับเอาวัฒนธรรมของผู้ที่ตนได้ประสบพบเห็นเข้ามาเป็นของตน 

จะเป็น การเลียนแบบทั้งหมดหรือจาเอามาบางส่วนแล้วดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมของตน 

โดยขึ้นอยู่กับว่าวัฒนธรรมใดจะเข้มแข็งกว่ากัน ความอ่อนและแข็งของวัฒนธรรม หมายถึง 

การที่วัฒนธรรมนั้นจะยอมรับหรือปรับเปลี่ยนให้เข้าหาวัฒนธรรมอื่นได้มากน้อย  ยากง่าย

อย่างไร นั่นเอง ดนตรีของวัฒนธรรมหนึ่งสามารถมีอิทธิพลต่ออีกวัฒนธรรมหนึ่งไม่ว่าจะเป็น

วัฒนธรรมภายในชาติเดียวกันหรือต่างชาติก็ตามและการถ่ายโยงวัฒนธรรมนั้นมักจะเป็นไปใน

สองทิศทางคือการให้และการรับเสมอ 

  อีกหนึ่งแนวคิดที่มีความสอดคล้องกันเกี่ยวกับวัฒธรรมและดนตรีจาก Jean-

Jacques Rousseau ที่กล่าวไว้ว่ามนุษย์เมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรอืหมู่คณะจะท าให้เกิด

สังคมและสิ่งที่ตามมาก็คือการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันในรูปแบบเดียวกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรม

และการสังสรรค์ร้องร าท าเพลงเล่นดนตรีก็คือหนึ่งในนั้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มานาน

แสนนาน38 

 

แนวคดิเรื่องวัฒนธรรมย่อย 

  วัฒนธรรมย่อย (Subculture) ใช้เรียกลักษณะกลุ่มของสังคมที่มีปัญหาความสนใจ

และมีการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่คล้ายๆ กัน ซึ่งแตกต่างจากสมาชิกกลุ่มทางสังคมอื่นๆ มักจะ

ถูกมองว่าเป็นพวกที่เบี่ยงเบนออกไปจากมาตรฐานสังคมและมีสถานะรองในสังคม  ลักษณะที่

เห็นได้ชัดของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยจะเห็นได้ว่าความเชื่อ แนวคิด จะมีความแตกต่างกันไปตาม

กลุ่ม โดยทั่วไปวัฒนธรรมย่อยมักถูกมองโดยคนส่วนใหญ่ในสังคมไปในเชิงลบ โดยมีเหตุเกิด

จากความแตกต่างจากค่านิยมกระแสหลัก ตัวอย่างเชน่ กลุ่มผู้คลั่งไคล้ดนตรีในแนวเร็กเก้ อาจ

ถูกมองวา่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เชน่เดียวกันกับกลุ่มโอตาคุที่คลั่งไคล้การ์ตูนอาจถูกมองว่าใช้

                                                           

  36 อมรา พงศาพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนา และชาตพินัธุ ์: วิเคราะห์สงัคมไทยแนว

มานุษยวทิยา (กรุงเทพมหานคร: ส านักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2537), 1-2. 

  37 ปัญญา รุ่งเรือง, หลักวิชามานุษยดุริยางควทิยา (กรุงเทพมหานคร: อาศรมสังคตี, 

2553), 23. 

  38 Julia Simon, The Routledge Companion To Philosophy and Music (New York: 

Medison Ave, 2011), 321. 
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ชีวิตในโลกแห่งจินตนาการไม่ยอมรับความเป็นจริงบนโลก อย่างไรก็ตามมุมมองในเชิงลบ

เหล่านี้อาจไม่ถูกต้องเพราะเป็นการประเมินจากคนนอกวัฒนธรรมย่อยที่ไม่ได้มีความเข้าใจ

ลึกซึง้และใชเ้กณฑข์องตนในการตัดสิน สิ่งที่นา่สนใจของวัฒนธรรมย่อยก็คือ ความแตกต่างซึ่ง

น ามาสู่การแสดงตัวตนของมนุษย์ก็เป็นได้ เมื่อกลุ่มสมาชิกย่อยมีจ านวนมากพอจนท าให้คน

ส่วนใหญ่สามารถสังเกตได้ และเกิดความรู้สึกอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรม วัฒนธรรม

ย่อยเหล่านั้นจึงสามารถพัฒนาไปสู่ค่านิยมกระแสหลักได้ เช่น เมื่อดนตรีเรกเก้ได้รับความนิยม

ในสังคมไทย วัยรุ่นไทยจึงแต่งกายในสไตล์เรกเก้ โดยการแต่งตัวตามวัฒนธรรมย่อยโดย

สมาชิกภายนอกนั้น เกิดจากการศึกษาเพียงผิวเผินและค่านิยมในช่วงเวลาหนึ่งเพียงเท่านั้น ซึ่ง

แตกต่างไปจากสมาชิกในวัฒนธรรมย่อยที่ยังคงยึดถือและปฏิบัติตามโดยไม่สนใจกระแสสังคม

แตอ่ย่างใด  

  ดิค เฮบดิคจ์ (Dick Hebdige)39 กล่าวว่า วัฒนธรรมย่อยไม่ใช่เป็นเพียงการยืนยัน

หรือปฏิเสธไม่ได้เป็นเพียงการต่อต้านระเบียบทางสัญลักษณ์หรือการยินยอมตามวัฒนธรรม

ใหญ่อย่างซื่อสัตย์ แต่วัฒนธรรมย่อยเป็นทั้งการประกาศอิสรภาพของความเป็นอื่นและความ

ตั้งใจที่จะแตกต่างรวมทั้งเป็นการปิดกั้นสถานะที่เป็นรอง ในขณะเดียวกันก็เป็นการยืนยันความ

เป็นจริงของความไร้อ านาจและความอ่อนแออีกด้วย Michael Brake กล่าวว่า วัฒนธรรมย่อย

ในสังคมมีลักษณะดังตอ่ไปนี้  

  1.  เป็นช่องทางแก้ปัญหาสาหรับความขัดแย้งในโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจที่ต้อง

เผชิญรว่มกันส่วนมากจะเป็นปัญหาทางดา้นชนช้ันซึ่งเกิดขึน้อยู่เป็นประจาทุกรุ่น  

  2.  ท าหน้าที่เป็นวัฒนธรรมโดยมีองค์ประกอบหลักที่อยู่ในลักษณะค่านิยม 

(values) อุดมการณ์ (ideologies) รวมถึงรูปแบบของการดาเนินชีวิต (lifestyle) ซึ่งสามารถ

เปลี่ยนแปลงเป็นวัตถุดิบส าหรับสร้างอัตลักษณ์ (identity) ที่มิใช่อัตลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นหรือ

ก าหนดตามกลไกของสังคม  

  3.  เป็นรูปแบบทางเลือกหนึ่งของความจริงที่พบเห็นได้ประกอบด้วยรากฐานที่เป็น

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชนช้ันหนึ่ง โดยมีบุคคลภายนอกทาหน้าที่สื่อสารและถ่ายทอดใน

เชงิสัญลักษณ์หรอืการถ่ายทอดจากสื่อภายนอก  

  4.  เสนอวิธีการใช้ชีวิตให้มีความหมายในช่วงเวลาว่าง (leisure) เมื่อได้รับอิสรภาพ

จากหน้าที่การงาน 

  ไมเคิล เบรค (Michael Brake) ได้อธิบายว่าลักษณะโดยทั่วไปของวัฒนธรรมย่อยก็

คือรูปแบบ (style) กล่าวคือ การรวมกลุ่มก้อนของผู้คนที่มีวัฒนธรรมย่อยในลักษณะที่โดดเด่น

                                                           

  39 Simon During, The Cultural Studies Reader (London: Routledge, 2010), 441-442. 
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แตกต่างไปจากกลุ่มอื่นๆ คือกลุ่มก้อนที่แสดงออกในลักษณะเชิงสัญลักษณ์ชนิดหนึ่ง โดยมีตัว

บ่งชี ้(indicator) ที่ส าคัญมากมายเป็นสิ่งแสดงถึงการยึดมั่นภายในวัฒนธรรมและยังเป็นการบ่ง

บอกถึงการเข้าร่วมวัฒนธรรมย่อยสาหรับสมาชิกโดยการแสดงออกเช่นการเพิกเฉยหรือการ

ต่อตา้นค่านิยมกระแสหลัก รูปแบบของวัฒนธรรมย่อยมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ 

  1.  รูปลักษณ์ภายนอก คือเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ ทรงผม เครื่องประดับ หรือ

สิ่งของ ที่ประดษิฐ์ขึน้มาโดยมนุษย์  

  2.  การประพฤติตัว คือการแสดงกิรยิา ท่าทาง รวมถึงการแสดงออก  

  3.  ภาษา คือ การประดิษฐ์ค าศัพท์ที่มีรูปแบบเฉพาะตัวของกลุ่มขึ้นมาและยัง

รวมถึงวิธีการด าเนินชีวติ (Lifestyle) อีกด้วย40 

 

แนวคดิเรื่องการแพร่กระจายของวัฒนธรรม 

  การแพรก่ระจาย (Diffusion) เป็นค าศัพท์ทางมานุษยวิทยาที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก

โดย เอ็ดเวิร์ด บี เทย์เลอร์ (Edward B. Tylor) นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ หมายถึง การ

กระจายตัวของวัฒนธรรมทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุเกิดขึ้นโดยการเคลื่อนย้ายของสื่อกลางเข้า

สู่ขอบเขตของสังคมใหม่หรือโดยผ่านการตดิต่อทางด้านอื่นแลว้ค่อยแพร่กระจายออกไปยังส่วน

อื่นๆ ของโลก  

  แนวคิดนี้จะเน้นถึงกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง 

วัฒนธรรม เรียกว่า “ลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์ (Historical Particularism)” โดยนัก

มานุษยวิทยาในแนวความคิดนี้ก็คือ ฟรานซ์ โบแอส (Franz Boas) เป็นนักมานุษยวิทยาชาว

เยอรมันท างานในต าแหนง่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียประเทศสหรัฐอเมริกาเน้นว่า “การ

แพร่กระจายทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่มีลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมหนึ่งแพร่กระจาย

ไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งโดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่” นอกจากนั้นยังเป็น

ผู้สนับสนุนให้เกิดแนวความคิดที่เชื่อว่า “วัฒนธรรมสามารถวัดได้โดยนาวัฒนธรรมที่แตกต่าง

กันมาเปรียบเทียบกันและพิจารณาคุณลักษณะที่สูงกว่าหรือด้อยกว่าของแต่ละวัฒนธรรมแต่

ยังคงเชื่อว่าวัฒนธรรมนั้นไม่มีวัฒนธรรมใดที่ดกีว่าหรอืเลวกว่ากัน” 

  โดยฟรานซ์ โบแอสเชื่อว่ากฎเกณฑ์สากลของวิวัฒนาการควรจะมาจากการ

วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของมนุษย์แต่ละวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ  ของโลกนัก

มานุษยวิทยาจะต้องทาความเข้าใจวัฒนธรรมของมนุษย์ในแต่ละสังคมให้ละเอียดทุกแง่มุม 

มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพที่แตกต่างกันออกไปย่อมมีการพัฒนา

                                                           

  40 ธิดารัตน์ รักประยูร, “การเผยแพร่วัฒนธรรมวัยรุ่นญี่ปุ่นผ่านสื่อในประเทศไทย,” 13. 
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มีความเป็นมาทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป เพราะมนุษย์มีการปรับตัว

และด ารงอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ไม่ใช่เพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติและ

เผ่าพันธุ์ ในการศึกษาวัฒนธรรมของคนกลุ่มใดก็ตามโบแอสให้ความส าคัญกับกระบวนการ

ทางประวัติศาสตร์สองอย่าง คือ การแพร่กระจาย (Diffusion) และการปรับเปลี่ยน 

(Modification) ซึ่งต่อมากลายเป็นหลักการส าคัญในการให้ค าอธิบายและตีความหมาย

วัฒนธรรม ทั้งนีเ้พราะว่าวัฒนธรรม เกือบจะทั้งหมดของคนๆหนึ่งหรือสังคมหนึ่งเป็นผลมาจาก

การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นตั้งแต่คนๆ นั้นเข้ามาอยู่ภายใต้

ประเพณีทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์เกือบจะทั้งหมดก็มีแหล่งก าเนิดมาจากต่าง

วัฒนธรรม  

  เมือ่รับวัฒนธรรมใหม่เข้ามามนุษย์จะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้น เพื่อให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตนตามแนวความคิดของฟรานซ์  โบแอส 

วัฒนธรรมมีแนวโน้มที่จะผสมผสานและปรับตัวเข้าหากันเพื่อความอยู่รอดของวัฒนธรรม41 

 

แนวคดิเรื่องมานุษยวิทยาดนตรี 

  มานุษดนตรีวิทยาเป็นการศึกษาดนตรีที่กาลังด าเนินอยู่ในปัจจุบันของสังคมใด

สังคมหนึ่งผ่านมิติทางประวัติศาสตร์ โดยศึกษาตัวดนตรี สังคม และวัฒนธรรมรวมถึง

แนวความคิดทางดนตรขีองผู้คน การสรา้งเครื่องดนตร ีรูปแบบของดนตรี บทเพลง การขับร้อง 

การบรรเลง บทบาทหน้าที่ และการใช้ดนตรีในโอกาสต่างๆ การด ารงอยู่และการเปลี่ยนแปลง

ของดนตร ีในสังคมการศกึษาหาความสัมพันธ์ระหว่างดนตรกีับสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์

ในท้องถิ่นต่างๆ (เน้นที่ดนตรทีี่ไม่ใชด่นตรีตะวันตก) เป็นการศึกษาดนตรีที่ไม่ตายตัวและไม่มีวัน

จบสิ้น เนื่องจากดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมอยู่เสมอ โดยการหาข้อเท็จจริงจาก

แหล่งต่างๆที่ปรากฏในขณะนั้น โดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่ และประเภทของดนตรี เพื่อน ามา

วิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงต่างๆ ต่อไป โดยการวิเคราะห์ดนตรีท าได้ 2 แบบคือ 1. 

ท าการศึกษาโครงสร้างโดยสังเขปของดนตรี ชนิดนั้นๆ 2. ท าการศึกษาโดยลงลึกในแต่ละ

วัฒนธรรมดนตรี  

  การศึกษาลักษณะลงลึกนี้ในบางครั้งผู้ศึกษาสามารถรวบรวมเป็นทฤษฎีดนตรี

โดยเฉพาะของชนชาตินั้นๆ ได้เลย การศึกษาดนตรีแล้วลงลึกถึงวัฒนธรรมถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ

                                                           

  41 คชาชัย วชิัยดิษฐ, “จุดก าเนดิและการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรีฮิพฮอพในประเทศ

ไทย” (วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2548), 16-17. 
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ที่สุดของการศึกษามานุษยดนตรีวิทยาเพราะจะท าให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของประเทศ  

ประวัติศาสตร์ดนตรี ความเปลี่ยนแปลงของดนตรีที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม 

สิ่งที่ยังคงอยู่ที่ก าลังพัฒนาหรอืที่ก าลังจะหมดสิ้นไป42 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

  เป็นงานวิจัยเชิงอธิบายโดยมุ่งเนน้การศึกษาความเป็นมาของดนตรีบนถนนข้าวสาร

ที่ถูกขับเคลื่อนผา่นตามยุคสมัยต่างๆ   

  จากการทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมทางด้านประวัติศาสตร์ดนตรีและสถาน

บันเทิงในประเทศไทยพบว่าปัจจุบันปรากฏอยู่ 3 กลุ่มคือ 1. การศึกษาและวิจัยทางด้านการ

ก าเนิดพัฒนาการและแพร่กระจายของดนตรีสกา-เรกเก้ในประเทศไทย 2. การศึกษา

พัฒนาการการก าเนิดและขยายตัวของสถานบันเทิงในประเทศไทย 3. การส ารวจการ

เปลี่ยนแปลงของถนนข้าวสารในช่ัวชวีิตคน 

  1.  การศึกษาและวิจัยทางด้านการก าเนิดดนตรสีกา-เรกเก้ในประเทศไทย  

  จากการศึกษาของ วชิระ ทองสุก เรื่อง การศึกษาและวิจัยทางด้านการก าเนิด

พัฒนาการและแพร่กระจายของดนตรีสกา-เรกเก้ในประเทศไทย วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Origin development and diffusion of ska-reggae 

culture in thailand) แม้ว่าวัตถุประสงค์การวิจัยของ วชิระ ทองสุก จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษา

เนื้อหาของพัฒนาการและการแพร่กระจายของดนตรีสกา-เรกเก้ในประเทศไทย แต่อย่างไรก็

ตามพบว่ามีเนื้อหาส่วนหนึ่งได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์โดยพูดถึงร้าน Brick Bar และวงดนตรี

ภายในร้านที่เกิดขึ้นในยุคสมัยเฟื่องฟูของดนตรีสกา-เรกเก้ อาทิเช่น Ta-mone Band,Teddy 

Ska Band,Gold Red โดยครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการพัฒนาการดนตรีสกา-เรกเก้ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2527-2552 โดยครอบคลุมเนื้อหาในการศึกษาประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ก าเนิดวงดนตรี

สกา-เรกเก้ในประเทศไทย 2. การแพร่กระจายของดนตรีสกา-เรกเก้ในสถานบันเทิง 3. ปัจจัย

ที่ทาให้ดนตรีสกา-เรกเก้เป็นที่นยิมในเมืองไทย 

  จากการศึกษาของ วชิระ ทองสุก แสดงให้เห็นว่าดนตรีสกา-เรกเก้ในประเทศไทย

นั้นได้รับอิทธิพลมาจากดนตรีตะวันตกที่เป็นรูปแบบดนตรีเพื่อมวลชนเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะพูด

ถึงความรักเสรีภาพและการเสียดสีสังคม ในยุคแรกนั้น (2527-2534) วงดนตรีสกา-เรกเก้นั้น

เกิดขึ้นมาจากวงดนตรีเพื่อชีวิต อาทิเช่น 1. วงคาราบาว 2. ปานศักดิ์ รังสิพรหามณกุล รวมไป

                                                           

  42 ดิษฐ์จรัส [นามแฝง], บทแนะน า และวิจารณ ์หนังสือวา่ด้วยเรื่องมานษุยดนตรีวทิยา, 

เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2560, เข้าถึงไดจ้าก http://amelie-jaaoo.blogspot.com/2012/09/blog-post_6.html 
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ถึงกลุ่มคนไทยที่เล่นดนตรีในสถานบันเทิงในช่วงประมาณ 20 กว่าปีที่แล้ว เช่น ร้าน บลูส์มูนส์, 

บลูส์ยีนส์, แซ็กโซโฟน ได้น าเสนอเพลงในสไตล์เร็กเก้ของศลิปินตา่งชาติโดยจะเล่นเป็นลักษณะ

ของการเล่นแบบ Cover รวมถึงสถานวีิทยุที่เผยแพร่ดนตรใีนแนวสกา-เรกเก้อย่างรายการ ไนท์ 

สปอต ที่ทาให้สังคมไทยเริ่มรู้จักดนตรีแนวนี้เพิ่มมากขึ้น จากนั้นดนตรีสกา-เรกเก้ก็เริ่มเป็นที่

นิยมจนเข้าสู่ยุคสมัยนิยม (2535-2546) เป็นยุคที่ค่ายเพลงต่างๆ เริ่มมาสนใจในการท าวง

ดนตรีนอกกระแสที่แหวกแนวออไปจากตลาด จึงเกิดเป็นแนวดนตรีใหม่ๆ ออกมาและดนตรี

สกา-เรกเก้ก็คือหนึ่งในนั้น จนมาถึงยุคที่ดนตรีสกา-เรกเก้เติบใหญ่และเฟื่องฟูในเมืองไทย 

(พ.ศ. 2574-2552) ซึ่งเป็นยุคแห่งการสื่อสารในระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบและเป็นยุคที่วง

ดนตรีสกา-เรกเก้ได้เข้าไปมีบทบาทในสถานบันเทิงโดยร้าน Brick Bar ผับที่มีชื่อเสียงย่านถนน

ข้าวสารซึ่งมาส่วนส าคัญในการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรีสกา-เรกเก้ให้เป็นที่รู้จักมาก

ขึน้ รวมไปถึงเทศกาลดนตรีเฉพาะของแนวสกาและค่ายเพลงใหญ่ๆ ที่สนับสนุนดนตรีในแนวนี้ 

เรียกได้วา่เป็นยุคที่ดนตรแีนวนี้ก้าวเข้าสูก่ระแสเพลงหลักเลยก็ว่าได้43 

  งานวิจัยของ ปรารถนา พันธุชา เรื่อง “วัฒนธรรมนิยมดนตรีแจ๊ส:กรณีศึกษาร้านบ

ราวน์ชูก้าร์ ถนนสารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร” แม้ว่าวัตถุประสงค์การวิจัยของ 

ปรารถนา พันธุชา จะมุ่งเน้นศึกษาเนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมนิยมดนตรีแจ๊ส:กรณีศึกษาร้านบ

ราวน์ชูก้าร์ซึงไม่ได้กล่าวถึงดนตรีในถนนข้าวสาร แต่อย่างไรก็ตามก็ได้พบว่ามีเนื้อหาส่วนหนึ่ง

ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับประวัติของความเป็นมาของคาว่า  “ผับ” ตั้งแต่แรกเริ่มใน

กรุงเทพมหานครที่รับเอาวัฒธรรมดนตรีตะวันตกเข้ามาเผยแพร่รวมทั้งองค์ประกอบและ

กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึน้ภายในนั้น  

  ผลการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมนิยมดนตรีแจ๊ส:กรณีศึกษาร้านบราวน์ชูก้าร์ พบว่า 

ผับ (Public house) เป็นรา้นเหล้าประเภทหนึ่งที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นศูนย์

รวมการพบปะสังสรรค์ของเพื่อนฝูงและคนรู้จักภายในนั้นมีต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษ  ผับ

ที่แรกในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2455 พระบาทสมเด็จพระกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงสร้างสถานที่แห่งหนึ่งชื่อว่า “กาแฟนรสิงห์” ขึ้น ณ บริเวณมุมถนนศรีอยุธยาลานพระราช

วงดุสิต เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโดยจัดให้มีการขายอาหารและเครื่องดื่มและเริ่ม

พัฒนามาเป็น บาร์ ไนต์คลับ ดิสโก้เทค และโรงเต้นร าเป็นต้น จนถึงในปี พ.ศ.2530-2534 ซึ่ง

เป็นปีที่ธุรกิจผับได้เติมโตจนถึงขีดสุดจึงท าให้การไปเที่ยวผับในช่วงนั้นเปรียบเสมือนแฟช่ันหรื

                                                           

  43 วชิระ ทองสุก, “จุดก าเนดิพัฒนาการและการแพร่กระจายของดนตรีสกา-เรกเกใ้นประเทศ

ไทย” (วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชาการสื่อสารมวลชล 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2552), 12.   
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อกจิกรรมหลังเลิกงานที่แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว และเกิดลักษณะร่วมกันของผับก็คือ การมี

ดนตรีสดเต็มวง (live band) จนเกิดอาชีพที่เรียกว่า “นักดนตรี”44 ซึ่งอาชีพนี้นั้นเป็น

องค์ประกอบหลักของการเกิดเสียงดนตรภีายในภูมิทัศน์ที่ผู้วจิัยจะท าการส ารวจ 

  2.  การศึกษาพัฒนาการการก าเนิดและขยายตัวของสถานบันเทิงในประเทศ

ไทย  

  งานวิจัยกลุ่มนี้มุ่งเน้นศึกษาลักษณะของการเกิดขึ้นและแผ่ขยายของตัวสถาน

บันเทิงในประเทศไทยที่รับเอาวัฒนธรรมของอเมริกันเข้ามาอย่างเด่นชัดผ่านในช่วงปี 

พ.ศ.2500-2520 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเกิดขึ้นและพัฒนาเปลี่ยนแปลงของดนตรีใน

สถานบันเทิง  

  งานวิจัยของ ยุวรี โชคสวนทรัพย์ เรื่องสถานบันเทิงในยุครับวัฒนธรรมแบบ

อเมริกัน พ.ศ.2500-2520 วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร (Entertainment Businesses during Americanization era, A.D. 1957-

1977)45 

  ผลการศึกษาเรื่อง เรื่องสถานบันเทิงในยุครับวัฒนธรรมแบบอเมริกัน พ.ศ.2500-

2520 พบว่า สถานบันเทิงเป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนในชุมชนเมืองหลังจากสิ้นสุดสงครามโลก

ครั้งที่สองในปี 2488ผู้คนต่างแสวงหาความบันเทิงหลังจากที่รัฐบาลมีประกาศให้งดความ

บันเทิงทุกชนิดในภาวะสงครามเมื่อสงครามยุติสถานบันเทิงจึงเป็นพื้นที่สร้างความสุข  ความ

รื่นรมย์ ความเพลิดเพลินต่างๆ ให้กับผู้คนที่แสวงหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อผ่อนคลาย หลัง

สงครามโลกคนไทยรับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบอเมริกันในทุกด้าน  ท าให้สถานบันเทิงใน

ทศวรรษนี้มีการเลียนแบบอย่างอเมริกันแทบทั้งสิ้น อาทิการเต้นร าลีลาศในแบบยุโรปเริ่มหมด

ความนิยมลงโดยมีการเต้นร าในจังหวะสนุกสนานอย่างร็อคแอนด์โรล์เข้ามาแทนที่และความ

นิยมเที่ยวสถานบันเทิงประเภทดิสโก้เทคในกลุ่มวัยรุ่น เป็นต้นตั้งแต่ทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น เนื่องจากสหรัฐอเมริกาให้

ความช่วยเหลือประเทศไทยในหลายด้าน อาทิ การเงินการทหาร การคมนาคม และการศึกษา 

                                                           

  44 ปรารถนา พันธุชา, “วัฒนธรรมนยิมดนตรีแจ๊ส:กรณศีกึษาร้านบราวนช์ูกา้ร์ ถนนสารสิน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร” (สาระนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต ภาควิชามนุษยว์ทิยา บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยศลิปากร, 2548), 53-56.   

  45 ยุวรี โชคสวนทรัพย์, “สถานบันเทิงในยุครับวัฒนธรรมแบบอเมริกัน พ.ศ.2500-2520” 

(วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิตสขาวิชาอักษรศาสตร์ภาควิชาประวัตศิาสตร์มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2554), 

28-31.   
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ต่อมาเมื่อลัทธิคอมมิวนิสต์ก าลังขยายตัวในกลุ่มประเทศอินโดจีนโดยเฉพาะในประเทศ

เวียดนาม รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต่างมีนโยบายเดียวกันในการต่อต้านระบบ

คอมมิวนสิต ์เป็นผลใหร้ัฐบาลไทยอนุญาตให้กองก าลังทหารสหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพอยู่

ตามจุดยุทธศาสตร์ในประเทศไทย พร้อมด้วยนายทหารอเมริกันรวมทั้งสิ้นกว่า 4 หมื่นนาย 

เพื่อประจาการอยู่ตามฐานทัพในจังหวัดต่างๆ การด ารงอยู่ของกองทหารอเมริกันส่งผลให้

สังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ในแต่ละวันทหารเหล่านั้นจะต้องออกมาพักผ่อน เพื่อ

เที่ยว บาร์ ไนท์คลับ จานวนมากที่ตั้งขึ้นมาบริเวณหน้าฐานทัพเพื่อรองรับทหารอเมริกัน

โดยเฉพาะ ทาให้เกิดธุรกิจด้านบริการตา่งๆ ขึน้ อาทิ บังกะโล บ้านเชา่ รถแท็กซี่ เป็นต้น 

  นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยส่งเสริมให้สตรีไทยเข้าสู่อาชีพค้าประเวณีเพิ่มขึ้น  เห็นได้

จากสตรีที่ประกอบอาชีพมอบความสุขให้กับทหารอเมริกันในช่วงสงครามเวียดนาม อาทิ เมีย

เช่าโสเภณี ผู้หญิงนั่งช่ัวโมง เป็นต้น การขยายตัวของสถานบันเทิงและการเกิดความบันเทิง

รูปแบบใหม่ๆ ทาให้รัฐบาลออกพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 เพื่อควบคุมดูแลให้

เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเมื่อทหารอเมริกันถอนทัพกลับไปสิ่งที่เป็ นปัญหา

ตามมาได้แก่ ปัญหาหนี้สินจากการขาดทุนในกิจการสถานบันเทิง ปัญหาการว่างงานของคนที่

เคยท างานตามสถานบันเทิง ปัญหาเด็กหัวแดงหรือเด็กลูกครึ่งที่เกิดจากทหารอเมริกัน และ

ปัญหาโสเภณีซึ่งเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งที่ยากเกินจะแก้ไขอย่างไรก็ตาม  สถานบันเทิงเป็น

สิ่งทีส่ังคมไทยได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกซึ่งมีการน ามาปรับให้เข้ากับรสนิยมของคนไทย แม้

นักวิชาการบางส่วนให้ความเห็นว่าสถานบันเทิงจ านวนมากในสังคมไทยเป็นสิ่งไม่เหมาะสมที่

อเมริกันทิ้งไว้ แต่คนไทยเองกลับยินดีรับสิ่งนั้นไว้ในวิถีชีวิต จึงท าให้สถานบันเทิงสามารถ

ขยายตัวไปสู่ทุกพื้นที่ของประเทศจนกลายเป็นแหล่งมั่วสุมและเป็นสถานที่ก่ออาชญากรรมได้

งา่ย ซึ่งกลายเป็นปัญหาสังคมมาจนถึงปัจจุบัน 

  งานวิจัยของ สุคตยุติ จารุนุช เรื่อง ถนนข้าวสาร จากอดีต-ปัจจุบัน วิทยานิพนธ์

หลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชา

สถาปัตยกรรม บัณฑติวิทยาลัยมหาวทิยาลัยศิลปากร46 

  ผลการศกึษาถนนข้าวสารจากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่าชื่อของถนนข้าวสารนั้นเป็น

ที่รู้จักแทบจะไม่ต่างกับกรุงเทพมหานครเลยในแง่ของการท่องเที่ยวและประกอบธุรกิจ ใน

ตลอดหลายๆ ปีที่ผ่านมาถนนข้าวสารนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ แต่ภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงนั้นก็ยังคงเอกลักษณ์ส าคัญของถนนเส้นนี้เอาไว้อยู่หลายๆ สิ่ง ซึ่งวัตถุประสงค์

                                                           

  46 สุคตยุต ิจารุนุช, “ถนนขา้วสาร จากอดตี-ปัจจุบัน” (วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม บัณฑิตวทิยาลัยมหาวทิยาลัยศลิปากร, 2550), 4-5.   
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ของผู้วิจัยนั้นต้องการค้นหาอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของตัวถนนข้าวสาร โดยมุ่งเน้นที่จะ

สร้างงานทางสถาปัตยกรรมเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านตัวงานของผู้วิจัย

ด้วยการแสดงออกถึง รูปทรง พื้นที่ ลักษณะทางกายภาพต่างๆ เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราว

ต่างๆ 

  งานวิจัยของ ณัทญา เรือนเพ็ง. “การศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของ

นักท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร.” หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พฤษภาคม 255347 

  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักท่องเที่ยวในถนนข้าวสารนั้น

พบว่าจากผลการวิจัย พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร พบว่า

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการรับประทานอาหารร้านบริเวณทางเท้า  การดื่มเครื่องดื่มจะเป็น

เหล้าผสมโค้ก เหล้าผสมโซดาและเหล้าผสมน้ า และกิจกรรมที่ท าคือการไปเที่ยวสถานบันเทิง 

และเมื่อพจิารณาถึงแรงจูงใจในการเที่ยวของนักท่องเที่ยวในถนนข้าวสาร พบว่า แรงจูงใจทาง

วัฒนธรรมเป็นแรงจูงใจในการมาเที่ยวในถนนข้าวสารมากที่สุดตามด้วย  แรงจูงใจระหว่าง

บุคคล และแรงจูงใจทางกายภาพ 

  3.  การส ารวจการเปลี่ยนแปลงของถนนข้าวสารในชั่วชีวิตคน 

  งานวิจัยกลุ่มนี้มุง่เน้นการศกึษาความเป็นมาทางประวัตศาสตร์ของถนนข้าวสารใน

อดีตรวมทั้งวถิีชวีิตของผูค้นในช่วงเวลาน้ัน 

ปรารถนา รัตนสิทธิ์ “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของถนนข้าวสารในช่ัวชีวิตคน” หลักสูตร

ปริญญาศิลปะศาสตร์บัณฑิต (มานุษยวิทยา) ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 255748 

  ผลการส ารวจการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของถนนข้าวสารในช่ัวชีวิตคนของ 

ปรารถนา รัตนสิทธิ์ พบว่าถนนข้าวสารในอดีตนั้นเป็นเพียงถนนที่เป็นแหล่งการค้าขายเล็กๆ

เพียงเส้นหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบางล าพูซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไป

ด้วยความที่ถนนเส้นนี้เป็นแหล่งค้าขายอยู่แล้วจึงท าให้มีนักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้ามา

ลงทุนและปรับเปลี่ยนรูปแบบของถนนเส้นนี้ให้เปลี่ยนไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง จากที่เคยเป็น

                                                           

  47 ณัทญา เรือนเพ็ง. “การศึกษาพฤตกิรรมการเท่ียวกลางคืนของนักท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร

,” 13-14. 

  48 ปรารถนา รัตนสทิธ์ิ, “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของถนนขา้วสารในช่ัวชีวิตคน” (สาร

นพินธ์ปริญญาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศลิปากร, 2557) 

15-17. 



38 
 

 

ตรอกเล็กๆ ที่มีความเงียบสงบผู้คนพบปะกันในฐานะเพื่อนบ้านแลกเปลี่ยนของใช้ข้าวปลา

อาหารตามวิถีของชาวไทยแต่สิ่งนัน้ถูกเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มมีการเข้ามาของนักธุรกิจ ความวุ่นวาย

เริ่มเกิดขึ้นเพราะเริ่มมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจนไม่เหลือความสงบในอดีตที่เคยมี เริ่ มมี

การเกิดขึ้นของเกสเฮาส์ที่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเช่าอาศัยซึ่งกระทบความสงบของ

บ้านเรือนที่มีอยู่เดิมคนพื้นที่ไม่คุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลง เสียงอึกทึกครึกโครมและความ

วุ่นวายโกลาหลของเหล่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นทายความดั่งเดิมของวิถีชีวิตผู้คนในอดีต

ของถนนเส้นนีโ้ดยหมดสิน้ ทุกๆ อย่างลว้นเป็นไปในเชิงธุรกิจทั้งสิน้ 
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บทที่ 3 

 วิธีด าเนินการวิจัย 

 

  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีที่เกิดขึ้นผ่านภูมิทัศน์บน

ถนนข้าวสารวา่มีดนตรีอยู่กี่ประเภทและส ารวจพิกัดในจุดที่มดีนตรีเกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้ว่าในแต่

ละจุดนั้นตัวดนตรมีีอทิธิพลอย่างไรต่อวถิีชวีิตของนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาในยามราตรีโดยจะ

จ าแนกประเภทของดนตรีและนักท่องเที่ยวในแต่ละจุดและจะศึกษาว่าตัวดนตรีนั้นได้ส่งผล

อย่างไรต่อวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยจะศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 

(Documentary Data) รวมถึงการสังเกตการณ์ (Observation) และ Ethnography โดยมีหลักการ

วิจัยดังนี ้

 

1.  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

  1.1 นักดนตรี 

  1.2 นักท่องเที่ยว 

  1.3 ผูป้ระกอบการ 

  1.4 กลุ่มคนพื้นที่ 

 

2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  2.1 เครื่องบันทึกเสียง 

  2.2 เครื่องมอืจดบันทึกแบบลายลักษณ์อักษร 

  2.3 กล้องถ่ายภาพ  

 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   3.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 

โดยศึกษาในเรื่องวัฒนธรรมดนตรีที่ส่งผลตอ่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากแหล่งขอ้มูล ได้แก่ 

  3.1.1 หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 

  3.1.2 หอสมุดจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 

  3.1.3 หอ้งสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิธรณ์ 
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 3.1.4 พิพิธพันธ์ถนนข้าวสาร 

  3.1.5 อินเตอรเ์น็ต 

  3.1.6 การลงส ารวจพื้นที่ 

  3.2 รวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Fieldwork data) จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับงานวจิัยในครั้งนี้ 

 3.2.1 คุณ ภาคี นาวี 

 3.2.2 คุณ สันติ ศริิจิตจันทร์ 

 3.2.3 คุณ ธิติ โยธาประเสริฐ 

 3.2.4 คุณ ไอยเรศ บุญฤทธิ์ 

  3.3 รวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Fieldwork data) จากการสังเกตวัฒนธรรมดนตรี

บนถนนข้าวสาร 

 

4.  การศึกษาข้อมูล 

  ข้อมูลที่นามาใช้เพื่อประกอบการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่น ามาจาก

เอกสารต่างๆ และข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามซึ่งผู้วจิัยได้ทาการรวบรวมไว้  

  4.1 ศกึษาข้อมูลที่ได้จากเอกสาร โดยผู้วจิัยจะศกึษาข้อมูลตา่งๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

กับถนนข้าวสาร คือ  

  4.1.1 ความเป็นมาของถนนข้าวสาร 

 4.1.2 ลักษณะทางกายภาพของถนนข้าวสาร 

 4.1.3 แผนผังทางสถาปัตยกรรมบนถนนข้าวสาร 

  4.2 ศกึษาข้อมูลที่ได้จากเอกสารโดยผูว้ิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลตา่งๆที่มคีวาม

เกี่ยวข้องกับเรื่องของเสียง 

 4.2.2 แนวคิดทฤษฎีการรับฟังสื่อดนตรี 

 4.2.3 แนวคิดเรื่องภูมิทัศน์ทางเสียง (Soundscape) 

 

5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

  วิเคราะห์ผ่านการรวบรวมเอกสารและการลงส ารวจพื้นที่ในกระบวนการการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยผู้วจิัยจะใช้แผนผังทางสถาปัตยกรรมบนถนนข้าวสารมาเป็นตัวขับเคลื่อนใน

การด าเนินงานวิจัยและวเิคราะหข์้อมูลโดยจะใชว้ิธีการเดินส ารวจถนนทั้งเส้นและท าการบันทึก

ทุกต าแหน่งที่เกิดเสียงดนตรีลงบนแผนผังไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงที่เป็นอาคารชัดเจนหรือ
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สถานบันเทิงขนาดย่อมที่ตั้งอยู่ริมทางเท้าโดยจะบันทึกชื่อสถานที่และลักษณะเฉพาะของแนว

ดนตรีภายในสถานที่นั้นๆ และจะท าการบันทึกตามเส้นแบ่งเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วน

ของระดับเสียง ประเภทดนตรี จังหวะดนตรี กิจกรรมและนักท่องเที่ยวเพื่อท าการวิเคราะห์

รูปแบบตัวดนตรีที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้ในแตล่ะพกิัดว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร  

  ทั้งนีผู้ว้ิจัยจะใช้การสอบถามนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนที่ถนนข้าวสารโดยวิธีการใช้

สื่อโซเชี่ยลอย่างเฟสบุ๊กมาเป็นแบบสอบถามถึงความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ต่างๆ

บนถนนข้าวสารโดยการตัง้ค าถามผ่านข้อความในสถานะบนเฟสบุ๊กของผู้วิจัย โดยจัดเตรียมไว้

ทั้งหมดสองค าถาม คือ 1. ค าถามที่ถามถึงความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบ

โดยรวมที่มีอยู่บนถนนข้าวสารว่านึกถึงสิ่งใดมากที่สุด 2. ค าถามที่ถามถึงความสนใจของ

นักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานบันเทิงบนถนนข้าวสารว่านึกถึงสถานที่ใดมากที่สุด โดยจะน าเอา

ข้อมูลจากทั้งสองค าถามน ามารวบรวมและคัดกรองเอาเฉพาะค าตอบที่นักท่องเที่ยวได้ตอบ

ตรงกันมากที่สุดมาใช้เป็นตัวชีว้ัดผลแบบสอบถามเพื่อน าข้อมูลสถานที่ที่ได้มาใช้เป็นจุดปักหมุด

ในการส ารวจและเก็บข้อมูลในส่วนขององค์ประกอบดนตรีในถูมิทัศน์ และนอกจากค าถามต่อ

นักท่องเที่ยวแล้วก็จะมีอกีชุดค าถามต่อผู้อื่นที่มีความเกี่ยวของกับความเปลี่ยนแปลงและเป็นไป

ของตัวพื้นที่เพื่อสบืค้นถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะวิเคราะหต์ามองคป์ระกอบดังนี้ 

  5.1 สถานบันเทิงและลักษณะดนตรีที่อยู่ในแตล่ะจุดของตัวถนน 

  5.2 กลุ่มผู้ประกอบการและผูท้ ามาหากิน 

  5.3 กลุ่มผู้อยู่อาศัยหลักในอาคารบ้านเรือน 

  5.4 กลุ่มนักท่องเที่ยว 

  5.5 ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนถนนในขอบข่ายชว่งปีที่จะศกึษา 

  5.6 วัฒนธรรมอื่นๆ บนถนนที่เกี่ยวข้องกันกับดนตรี 

 

6.  การน าเสนอข้อมูล 

  ในการน าเสนอข้อมูลของผลการวิจัยทั้งหมดนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอด้วยการเขียนแบบ

พรรณนา วิเคราะหโ์ดยแบ่งเป็นบทเพื่อสะดวกในการศึกษาและท าความเข้าใจตามหัวข้อดังนี้ 

  6.1 บทน า 

  6.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  6.3 วิธีด าเนนิการวิจัย 

  6.4 ผลการวิจัย 

  6.5 สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

  งานวิจัยเรื่อง “การส ารวจภูมิทัศนท์างดนตรบีนถนนข้าวสาร” ผูว้ิจัยได้ท าการแบ่ง

การวิจัยออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 

  1.  ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับถนนข้าวสาร 

  2.  การส ารวจพิกัดที่เกิดเสียงดนตรี 

  3.  การสอบถามความสนใจในองค์ประกอบถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

  4.  การส ารวจเก็บข้อมูลพื้นที่ที่เกิดเสียงจากพิกัดหลักทั้ง 3 จุด บนถนนข้าวสาร 

  5.  วิเคราะหผ์ลส ารวจ 

  6.  แผนผังการแสดงขอ้มูลภูมิทัศน์ทางดนตรขีองถนนข้าวสาร 

  7.  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความเป็นมาทางดนตรีของถนนข้าวสาร 

 

  แนวทางในการวิเคราะห์ จากชื่อหัวข้องานวิจัยเรื่อง “การส ารวจภูมิทัศน์ทางดนตรี

ในถนนข้าวสาร” (Soundscape on Khaosarn road) Soundscape หรือ “ภูมิทัศน์ที่สร้างโดย

เสียง” นับเป็นพรมแดนความรูใ้หม่ของนักมานุษยวิทยา นักมานุษยวิทยาการดนตรี และวงการ

แพทย์ มนต์เสน่ห์ของมโนทัศน์นี้อยู่ที่การพิจารณา “เสียง” ในฐานะตัวกลางส าคัญที่เชื่อมโยง

มนุษย์ไปสู่สภาวะต่างๆ นับตั้งแต่ ภาวะเจ็บป่วย การบ าบัดเยียวยา การฟื้นความทรงจ า และ

การก่อร่างตัวตน เป็นต้น “การเข้าถึงเสียง” จงึนับเป็นการหยั่งเข้าสู่ภูมิทัศน์ใหม่ๆ ในความรู้สึก

นึกคิดของมนุษย์1 ผู้วิจัยได้เห็นว่าในตัวถนนข้าวสารนั้นเป็นพื้นที่พิเศษและเป็นพื้นที่ที่เสียงท า

หน้าที่เช่ือมโยงมนุษย์ต่อสภาวะต่างๆ บนถนนได้ดีทั้งให้ความพักผ่อนหย่อนใจและให้ความ

บันเทิงต่อนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศโดยมีสิ่งอ านวยความบันเทิงหลายๆอย่างบนถนนเส้นนี้

โดยสิ่งหนึ่งในนั้นก็คือดนตรี บนถนนเส้นนี้มีวัฒนธรรมทางดนตรีที่หลากหลายซึ่งในแต่ละจุดก็

จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของปัจจัยหลายๆ อย่าง  ทั้งต าแหน่งที่ตั้ง 

นักท่องเที่ยว จุดประสงค์ของผู้ประกอบการ ผู้วิจัยเห็นว่าดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่จะรับรู้ได้ชัดเจน 

                                                           

  1 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, “ผู้คน ดนตรี ชวีติ,” วารสารประกอบการประชุมทาง

มานุษยวทิยา 8, 8 (มนีาคม 2552), 6. 
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1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับถนนข้าวสาร 

  ถนนข้าวสาร (อักษรโรมัน: Thanon Khao San) เป็นถนนในท้องที่แขวงตลาดยอด

เขตพระนครกรุงเทพมหานคร มีระยะทางเริ่มตัง้แต่ถนนจักรพงษ์หน้าวัดชนะสงครามไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้จนถึงถนนตะนาวใกล้สี่แยกคอกวัว 

  ถนนข้าวสารเป็นถนนที่สร้างขึ้นใน  พ.ศ. 2435 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกรมโยธาธิการได้กราบบังคมทูลให้ตัดถนนตรอกข้าวสาร เริ่มตั้งแต่

ถนนหน้าวัดชนะสงคราม (ซึ่งได้นามว่าถนนชนะสงคราม) ตัดมาทางตะวันออกตามตรอก

ข้าวสารแล้วสร้างสะพานข้ามคลองมาบรรจบกับถนนเฟื่องนครตอนหน้าสวนหลวงตึกดิน 

พระราชทานนามถนนตามเดิมว่า "ถนนข้าวสาร" 

  ถนนข้าวสารเป็นย่านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นตรอกที่ขายข้าวสาร เป็น

แหล่งค้าขายข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดของเขตพระนคร ซึ่งข้าวสารจ านวนมากจะขนส่งมาจากฉาง

ข้าวหลวง สะพานช้างโรงสี ริมคลองคูเมืองเดิม หรือ ปัจจุบันก็คือ คลองหลอด เลียบมาตาม

แม่น้ าเจ้าพระยาขึ้นที่ท่าเรือบางล าพูเพื่อน าข้าวมาขายให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่

ในบริเวณนี้ นอกจากนี้ก็ยังขายถ่านหุงข้าว ของช าโดยถัดออกไป1ถนนจะเป็นคลองที่เชื่อม

ต่อมาจากแมน่้ าเจ้าพระยามีการค้าขายข้าวสารมากมายจึงเรียกว่าตรอกข้าวสาร (เพราะขนาด

เล็ก) ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นถนนข้าวสาร หลังจากนั้นก็เริ่มเกิดชุมชนขึ้นและขยับขยายต่อไป 

ต่อมาเริ่มมีร้านขายของมากขึ้น เช่นร้านขายของเล่น อย่างลูกข่าง ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือต่อมา

ความเป็นอยู่ของชุมชนแห่งนี้เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในช่วงปี  พ.ศ. 

2525 ซึ่งเป็นปีแหง่การเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบรอบ 200 ปี ได้เข้ามาเช่าห้องพักอาศัย

เพื่อเที่ยวชมเมืองหลวงของไทยในช่วงเทศกาลส าคัญนี้ และเริ่มมีฝรั่งเข้ามามาถ่ายภาพยนตร์

ฮอลลีวู้ด โดยมีทีมงานกองถ่ายมาอยู่กันจ านวนมาก ที่มาเช่าที่ เช่าเกสเฮาส์ ซึ่งตอนนั้นยังไม่มี 

ก็ต้องเช่าจากบ้านที่อยู่แถวนั้นซึ่งใช้แบ่งเช่า จึงเป็นที่มาของเกสเฮาส์ เกสต์เฮ้าส์ของ

ชาวต่างชาติเริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2528-2529 ระยะหลังเริ่มมีคนเข้ามาเรื่อยๆ จนกลายเป็น

ศูนย์รวมของพวกแบ็คแพ็กเกอร์ที่มาท่องเที่ยวประเทศไทย จนเป็นที่โด่งดังในที่สุด ก่อนที่จะมา

ปรับเปลี่ยนรูปแบบอีกทีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลายเป็นย่านบันเทิงยามราตรีที่ส าคัญของ

กรุงเทพฯ 

  สงกรานต์บนถนนข้าวสาร 

  ถนนข้าวสารถือเป็นถนนที่ได้รับความนิยมในการเล่นน้ าในวันสงกรานต์ที่คลาคล่ า

ไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก การเล่นสงกรานต์บนถนนข้าวสารเริ่มเมื่อ

ประมาณ พ.ศ. 2533 เนื่องจากที่ถนนข้าวสารนี้เป็นแหล่งที่พักอาศัยช่ัวคราว หรือที่เรียกว่า
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เกสต์เฮ้าส์ ดังนั้นประเพณีการเล่นน้ าสงกรานต์ของคนไทยจึงถูกใจนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศที่มาพักในถนนข้าวสารเป็นอย่างมาก โดยการเล่นสงกรานต์ถนนข้าวสารใน

ช่วงแรกๆ ก็เป็นแต่เพียงเล่นสาดน้ ากันธรรมดาเท่านั้น แต่เทศกาลสงกรานต์นี้มาโด่งดังในช่วง 

พ.ศ. 2542-2543 โดยนอกจากการเล่นสาดน้ าเป็นปกติแล้ว ก็ยังมีทั้งการจัดกิจกรรม มีเวที

การแสดงต่างๆ1 ทั้งดนตรี การแสดงรื่นเริงต่างๆ และมีสปอนเซอร์เขา้มาสนับสนุน2 

  จากข้อมูลในข้างต้นท าใหเ้ห็นได้ว่าถนนข้าวสารนัน้มอียู่มายาวนานแล้วเป็นถนนที่มี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลเป็นแหล่งการค้าการประกอบการที่ส าคัญ

แหล่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปพื้นที่ใช้สอยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามยุคสมัยที่แปรผัน แต่สิ่งส าคัญที่ยังคงอยู่ก็คือการเป็นจุดศูนย์กลางในการขับเคลื่อนตัวของ

เศรษฐกิจทั้งในประเทศและในต่างประเทศจึงเรียกได้วา่เป็นสถานที่ที่น่าสนใจและควรศกึษา 

  แผนผังทางสถาปัตยกรรมบนถนนข้าวสาร 

 
ภาพที่ 1 ภาพแผนผังทางสถาปัตยกรรมบนถนนข้าวสาร  

          (ภาพจาก อิสรชัย บูรณะอรรจน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 

  ลักษณะทางกายภาพของถนนข้าวสาร 

  ถนนข้าวสารตั้งอยู่บริเวณถนนบางล าพูและในบริเวณใกล้เคียงก็ประกอบด้วย

สถานที่ส าคัญทางประวติิศาสตร์ของประเทศไทยรวมอยู่ด้วยหลายแห่ง จึงเป็นเรื่องปกติที่ถนน

เส้นนี้จะเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เติบโตขึ้น ถนนสายนี้จึงเรียกได้ว่า

                                                           

  2 ณัทญา เรือนเพ็ง. “การศึกษาพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนักท่องเท่ียวในถนนขา้วสาร.”

(วทิยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2553), 8-9.  
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เป็นแหล่งรวมพลของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่เข้ามาเสพย์ความสุขความ

บันเทิงกันในถนนเส้นนี้ 

  ถนนเส้นนี้นั้นสามารถเข้าถึงได้ในหลายช่องทาง เช่น ถนนพระอาทิตย์ ถนนราช

ด าเนนิ ถนนสิบสามหา้ง ถนนตะนาว หรอืสนามหลวง 

ถนนเส้นนี้มลีักษณะเป็นเส้นตรงตลอดสาย ยาวประมาณ400เมตร กว้างประมาณ 

7 เมตร มีทางเท้าทั้งสองฝั่งกว้างประมาณ 2.50 เมตร โดยจะแบ่งเป็น 2 ฝั่ง เหนือ-ใต้ และจะ

มีตรอกซอยอยู่รมิฝ่ังขา้งทางทั้ง 2 ฝ่ัง ซ้าย-ขวา อยู่ตลอดเส้นถนน บางซอยก็เป็นซอยตัน บาง

ซอยก็สามารถทะลุไปสู่ซอยอื่นได้ ถนนเส้นนี้จะปิดเส้นทางการจราจรในช่วงพลบค่ าหรือตั้งแต่

เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไปเพราะเป็นเวลาเริ่มของถนนคนเดินจึงจ าเป็นต้องปิด

การจราจรเพื่อใหส้ะดวกต่อการประกอบการตา่งๆ บนถนน3 

  จากการส ารวจข้อมูลทางกายภาพของถนนข้าวสารจะเห็นได้ว่าตัวของถนน

ข้าวสารนัน้มลีักษณะเป็นเส้นตรงไม่มีเลี้ยวโค้งจึงท าให้รูปแบบการท่องเที่ยวเป็นในรูปแบบของ

การเดินเป็นเส้นตรงและแวะชมพิกัดที่สนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งระหว่างทางก็จะมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ทั้งในตัวของเสียงและกิจกรรมต่างๆ บนถนน และนอกจากลักษณะทาง

กายภาพที่ชัดเจนของถนนเส้นนี้แล้วสิ่งที่สังเกตได้อีกก็คือช่วงเวลา ผู้คนและร้านค้าข้างทาง

รวมทั้งกิจกรรมตา่งๆ บนถนนจะเริ่มคึกคักหนาแน่นมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืน ยิ่งเวลา

ล่วงเลยเข้าสู่ยามวิกาลมากเท่าไหร่ความบันเทิงของถนนเส้นนี้ก็จะยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ขาดสายอีกทั้งรูปแบบความบันเทิง

ในรูปแบบต่างๆ ที่ก าลังขับเคลื่อนอยู่ภายในถนนเส้นนี้ ทั้งวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น แสง สี 

เสียง กิจกรรมต่างๆ พฤติกรรมประหลาดต่างๆ ของนักท่องเที่ยวก็ถูกรวบรวมเอาไว้ภายใน

ถนนเส้นนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  3 สุคตยุติ จารุนุช, “ถนนข้าวสาร จากอดีต-ปัจจุบัน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศลิปากร, 2550), 5-7.  
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    ถนนข้าวสารในช่วงกลางวัน-กลางคืน 

 
ภาพที่ 2 ภาพถนนข้าวสารเวลากลางวัน  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560) 

 

 
ภาพที่ 3 ภาพถนนข้าวสารเวลากลางคืน  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560) 
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   ถนนข้าวสารในอดีต 

 
ภาพที่ 4 ภาพถนนข้าวสารในอดีต ปี 2540 

ที่มา: สยามในอดีต, เข้าถึงเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560 เข้าถึงได้จากhttp://mj090101009.exteen. 

com/20090816/entry-15 

 

2.  การส ารวจพิกัดที่เกิดเสียงดนตรี 

  จากการเดินส ารวจพิกัดที่มีเสียงดนตรีบนถนนข้าวสารทั้งเส้นตั้งแต่ต้นถนนไป

ตลอดจนสุดถนนผู้วิจัยได้พบว่ามีจุดก าเนิดเสียงดนตรีจากสถานบันเทิงที่โดดเด่นออกมาให้ได้

ยินถึงตัวถนนอยู่22แห่งซึ่งแต่ละแห่งก็มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยแวดล้อมโดยรวมหลายๆ อย่างซึ่งลักษณะเด่นโดยรวมทางดนตรีของถนนเส้นนี้นั้นอยู่ที่

จะมีเสียงดนตรีดังอยู่ตามจุดตา่งๆ บน 2 ฟากถนนทั้งด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งดังออกมาจากตัว

อาคารและริมถนนที่ประกอบการสถานบันเทิงเกิดเป็นการก้าวล้ าของตัวเสียงจากริมถนนเข้า

มาสู่ตัวถนน ซึ่งบนถนนเส้นนี้ก็ได้มีการจัดวางเสียงในแต่ละพิกัดของสถานบันเทิงแต่ละที่จน

เกิดเป็นภูมิทัศน์ทางดนตรีอยู่ตลอดทั้งเส้น Sound installation หรือ “การจัดวางเสียง” ถือเป็น

ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งเช่ือว่า “เสียง” เป็นดั่งตัวกลางส าคัญที่น าไปสู่ภาพ ความรู้สึก และ

จนิตนาการทางสังคมของผู้ฟัง4 เสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละพิกัดบนถนนที่ถูกจัดวางไว้แล้วก็ล้วนท า

หน้าที่อยู่ในตัวของมันคือการให้ความบันเทิงต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่

                                                           

 
4
 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, “ผู้คน ดนตรี ชวีติ,” 6. 
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สัญจรไปมา  ดังนั้นผลการส ารวจพิกัดของเสียงดนตรีของผู้วิจัยจึงได้ต าแหน่งที่ท าให้เกิดเสียง

บนถนนข้าวสารดังนี้ 

  2.1 Khaosarn roccobar 

  2.2 Brickbar & Mulligant irish bar 

  2.3 The Hub 

  2.4 Is orange 

  2.5 ลานเบียร์ The Cliff ริมถนนหน้าจุดแลกเงนิ 

  2.6 Nat guest house 

  2.7 Khaosarn 1986 

  2.8 Enjoy Bar 

  2.9 Buddy beer 

  2.10 Pad thai Restaurant 

  2.11 Bar next door 

  2.12 Roof bar 

  2.13-2.14 Khaosarn Center & Lucky beer 

  2.15 The one 

  2.16 ร้านขายแผน่ซีดลีะเมดิลิขสิทธิ์ 

  2.17 ชาต ิ

  2.18 9 Bar 

  2.19 Golf bar 

  2.20 Oxxi’s Place 

  2.21 Hippie de bar 

  2.22 Tom yum kung 

  โดยผู้วิจัยจะใส่รายละเอียดปลีกย่อยพอสังเขปลงไปในแต่ละพิกัดสถานที่ที่เกิด

เสียงดนตรีใหพ้อได้รูจ้ักกับรูปแบบเอกลักษณ์ทางดนตรีของในแต่ละพิกัดเพื่อเป็นการพิสูจน์หา

องค์ประกอบร่วมเพื่อใช้เก็บข้อมูลตอ่ไป 

  2.1 Khaosarn roccobar (1976) 

  เป็นสถานบันเทิงในรูปแบบอาคารเปิดใช้พื้นที่ 2 คูหาของตึกแถวมีที่นั่งตั้งเลย

มาถึงบริเวณฟุตปาธโดยตั้งอยู่ริมถนนสามารถมองเห็นได้ชัดตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาสู่หัวถนน เป็น

สถานบันเทิงชนิดผสมผสานมีทั้งคนตรีสดและดีเจเปิดแผ่นเสียง มีบริกรชาวต่างชาติที่สามารถ
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พูดภาษาไทยได้ยืนเชือ้เชญิลูกค้าอยู่ทางดา้นหนา้พร้อมกับแสดงโปรโมช่ันเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า

ที่เดินผ่านไปมาโดยส่วนใหญ่จะใช้พนักงานที่เป็นผู้ชาย ในส่วนของการเริ่มต้นเกิดเสียงในพิกัดนี้

จะอยู่ที่เวลาประมาณ 20.00 น. ของทุกๆ วัน โดยในช่วงแรกๆ ในช่วงหัวค่ าก็จะใช้รูปแบบของ

การเปิดแผ่นเสียงในสไตล์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ EDM (Electronic dance music) สลับกับเพลง

สากลยอดนิยมโดยจะมีการเพิ่มระดับเสียงขึ้นตามเวลา ซึ่งจะมีตัวล าโพงขยายเสียงที่หัน

ออกมาสู่ตัวถนนเพื่อเรียกลูกค้าและจ านวนของลูกค้าทั้งที่มาใช้บริการภายในร้านและผู้ที่เดิน

สัญจรไปมาที่สนใจเสียงเพลงจากทางร้าน ซึ่งนักท่องท ่ียวจะสามารถได้ยินเสียงดนตรีจากร้าน

นีไ้ด้ตัง้แต่ก้าวเข้ามาสู่ในตัวหัวถนน ยิ่งดกึระดับเสียงก็ยิ่งจะเพิ่มทวีคูณความดัง 

  ในเวลาประมาณ 23.00 น.ก็จะมีดนตรีสดโดยใช้นักดนตรีชาวไทยบรรเลง

เพลงสากลยอดนิยมไปจนถึงเวลาประมาณ 02.00 น. เวลาสิ้นสุดของเสียงดนตรีจะอยู่ที่เวลา

ประมาณ 03.00 น. ซึ่งส่วนใหญ่ 80% จะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติ และ 20% จะเป็นลูกค้าชาว

ไทยที่สนใจดนตรีสากล ลักษณะพิเศษทางดนตรีของที่นี่นอกจากการบรรเลงเพลงสากลยอด

นิยมแลว้ก็คือการที่นักร้องทุกวงที่มาเล่นที่นี่จะต้องถือไมโครโฟนไร้สายออกมายืนหน้าร้านหรือ

ในบางครั้งก็เดินออกมาถึงตัวถนนเพื่อเรียกลูกค้าที่สัญจรผ่านไปมาให้เข้าไปใช้บริการภายใน

ร้าน ซึ่งอาจจะเป็นค าขอจากหัวหน้าผู้ประกอบการจากทางร้านนี้เพื่อการท าการค้าได้อย่าง

สมบูรณ์เต็มรูปแบบ 

 

 
ภาพที่ 5 ภาพจาก Roccoo Bar  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

  2.2 Brickbar & Mulligant irishbar 
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  สองร้านนี้ร้านนี้อยู่ภายใต้การดูและของ Buddy group เป็นสถานบันเทิงใน

รูปแบบอาคารปิด ตัวอาคารน้ันใช้พื้นที่ของโรงแรม Buddy มีผู้คนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาโดยจะ

มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือคนไทยที่สนใจเสพเพลงสากลและเพลงไทยทั้งในแบบที่เป็นเพลง

ฮิตและทั้งเพลงเก่าและเพลงใหม่ โดยในส่วนของตัวร้าน Brick bar ถ้านักท่องเที่ยวอยากจะเข้า

ไปใช้บริการนั้นจะต้องเดินเข้าไปภายในตัวอาคารประมาณ 50 เมตร เพื่อเข้าถึงตัวสถานที่ มี

การเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ 19.00 น. จนถึง 02.00 น. จะมีดนตรีที่เปิดจาก

แผ่นเสียงสลับกับดนตรีสด มีเสียงดนตรีตลอดเวลาการให้บริการ ลักษณะพิเศษทางดนตรีของ

ร้านนี้คือมีวงดนตรีสด 3 รอบต่อ 1 คืน และเป็นรูปแบบของวงใหญ่มีเครื่องเป่าและคีย์บอร์ด

โดยจะมีนักดนตรี 5-8 คน อยู่ภายในวงดนตรีหนึ่งวงและบรรเลงเพลงในรูปแบบที่หลากหลาย

ส่วนใหญ่จะเน้นเพลงไทยและเพลงสากลยอดนิยมสลับปะปนกันไปและเน้นรูปแบบการแสดงที่

เป็นไปในรูปแบบของการเน้นความสนุกเป็นหลัก ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นและวัยกลางคน

อายุตั้งแต่ 20-40 ปี และร้านนี้ยังเคยเป็นแหล่งรวมพลของวัยรุ่นผู้เลือกเสพย์ดนตรีทางเลือก

อย่างดนตรีสกาและเร็กเก้ ร้านนี้จึงท าให้ดนตรีแนวนี้เป็นที่นิยมและรู้จักของวัยรุ่นในยุคนั้นใน

ช่วงเวลาหนึ่งอีกด้วยโดยเสียงดนตรีจากทางร้านจะไม่เล็ดลอดออกมาถึงตัวถนนเพราะตัวร้าน

กับถนนนั้นหา่งกันพอสมควร  

  ส่วนในที่ตัง้ของ Mulligan Irish bar นั้นจะตั้งอยู่ช้ัน 2 ของในตัวอาคารเดียวกัน

เป็นสถานบันเทิงกึ่งร้านอาหาร (Pub & Restaurant) จะมีอยู่ 2 ต าแหน่งคือ 1. ต าแหน่งด้าน

นอกจะตั้งอยู่บริเวณฟุตบาตหน้าโรงแรม Buddy จะมีบาร์เบียร์และที่นั่งดื่มริมฟุตบาตจะเปิด

ให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแตใ่นช่วงเย็นถึงเวลา 01.30น.โดยจะใช้ล าโพงเชื่อมต่อเสียงดนตรีจาก

ในตัวอาคารในต าแหน่งที่ 2 และในส่วนของต าแหน่งที่ 2 จะต้องใช้การเดินเท้าเข้าไปถึงตัวร้าน

เพียง 20 เมตร โดยประมาณ และตัวร้านจะตั้งติดอยู่ริมถนนในช้ัน 2 ของอาคาร โดยร้านนี้จะ

เป็นแหล่งบันเทิงที่อยู่ในส่วนของโรงแรม Buddy  

  ในสมัยก่อนร้านนีเ้คยเป็นบาร์เบียร์ของทางโรงแรมที่เอาไว้รองรับชาวต่างชาติ 

แต่ในปัจจุบันก็ได้เปิดเป็นสถานบันเทิงเต็มตัวที่มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่ชอบเสพดนตรี

สากล โดยลักษณะเด่นทางดนตรกี็จะอยู่ที่ดนตรสีดที่มกีารบรรเลงเพลงสากลโดยนักดนตรีชาว

ไทยตั้งแต่เวลาประมาณ 22.00 จนถึง 02.00 ในรูปแบบของดนตรีสดแต่หลังจากนั้นก็จะเป็น

การเปิดแผ่นเสียง และลักษณะเด่นของที่นี่ก็คือการใช้ข้อจ ากัดเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งจดทะเบียน

เป็นโรงแรมจึงสามารถเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ตลอด 24 ชม.และเลือกเพลงฟังเองผ่านตู้

เพลง (Jukebox) จึงมีลูกค้าค่อนข้างหนาแน่นในช่วงเวลาหลัง 00.00น. เพราะใช้สถานที่นี้เป็นที่

ท่องเที่ยวต่อหลังจากที่ร้านอื่นๆได้ปิดตัวลงตามเวลา โดยเสียงดนตรีจะดังผ่านกระจกมาสู่ตัว
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ถนนให้ได้ยินเบาๆ เกิดเป็นจุดสนใจ ในส่วนของ 2 ร้านนี้นั้นจะไม่ใช้บริกรหรือพนักงานต้อนรับ

คอยเรียกลูกค้าในทางหน้าร้านเนื่องจากเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมเปิดให้บริการมาหลายปีโดย

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่รูจ้ักสถานที่นี้กันแบบปากต่อปากและเป็นร้านที่ได้รับความ

นิยมจากชาวไทยสูงสุดในถนนเส้นนี้ จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องมีพนักงานต้อนรับคอยชักชวนไปใช้

บริการ 

 

 
ภาพที่ 6 ภาพจาก Mulligan & Brick bar  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 
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ภาพที่ 7 ภาพจาก Mulligan & Brick bar  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

 2.3 The hub 

  สถานบันเทิงกึ่งรา้นอาหาร (Pub & Restaurant) ในรูปแบบอาคารเปิดลักษณะ

เป็นเป็นที่พักอาศัยในรูปแบบของบ้านที่เปิดเป็นสถานบันเทิงในช้ันล่างโดยที่นั่งรองรับ

นักท่องเที่ยวละถูกจัดให้เลยมาถึงบริเวณฟุตปาธตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม Brick bar & Mulligan Irish 

bar มีหนักงานสาวประมาน 1-2 คน คอยยืนต้อนรับอยู่ทางหน้าร้านโดยจะมีลูกค้าส่วนใหญ่

เป็นชาวต่างชาติมานั่งพบปะดื่มสังสรรค์และฟังเพลง ร้านนี้จะมีโต๊ะพูลคอยบริการลูกค้าอยู่

ทางดา้นในร้านโดยไม่ได้มีลักษณะเด่นทางดนตรีที่แตกต่างจากร้านอื่นมากเท่าไหร่นักถ้ามีก็คง

จะเป็นการใช้ D.J. (Disc Jockey) เปิดแผ่นเสียงเพลงในรูปแบบของ EDM (Electronic dance 

music) สลับกับเพลงสากลยอดนิยมที่คอยให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาและยัง

พบว่ามีการเปิดเพลงในสไตล์เรกเก้อีกด้วยโดยเสียงเพลงจะดังออกมาจนถึงตัวถนนเพื่อเป็น

การดึงความสนใจของคนที่สัญจรผ่านไปมาให้เข้าไปใช้บริการจากทางร้าน ซึ่งเวลาเกิดและจบ

ของเสียงจะอยู่ที่ 20.00 น.จนถึง 03.00 น. โดยระดับเสียงจะเพิ่มขึน้ตามเวลา 
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ภาพที่ 8 ภาพจาก The hub  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.4 Is orange 

  สถานบันเทิงกึ่งร้านอาหาร (Pub & Restaurant) รูปแบบตัวอาคารเปิดใช้พื้นที่

หนึ่งคูหาตึกโดยที่นั่งจะตั้งให้ล้นจากทางด้านในร้านมาจนถึงริมฟุตปาธ ลักษณะเด่นทางดนตรี

ของร้านจะอยู่ที่จะมีดนตรีโฟล์คซองคอยบรรเลงเพลงสากลยอดนิยมสลับกันกับการเปิด

แผ่นเสียงทั้งเพลงสากลยอดนิยมและ EDM (Electronic dance music) จากทางร้านโดยมีการหัน

ล าโพงขยายเสียงมาสู่ตัวถนน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ โดยเสียงดนตรีจะเริ่มที่

ประมาณ 20.00 น. จนถึง 01.00 น. โดยระดับเสียงจะเพิ่มขึน้ตามเวลา 
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ภาพที่ 9 ภาพจาก Is orange  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.5 ลานเบียร์ The Cliff รมิถนนหน้าจุดแลกธนบัตร 

  เป็นสถานบันเทิงขนาดย่อมที่กินพื้นที่ประมาณ 3 คูหาตึกตั้งอยู่บริเวณจุดแลก

ธนบัตร ลักษณะพิเศษของร้านนี้คือการใช้สอยไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวอาคารเพียงจะใช้พื้นที่

ด้านหน้าริมฟุตบาตของตัวอาคารเพื่อตั้งเวทีการแสดงและที่นั่งรับฟังเพลงเพียงเท่านั้น ซึ่งจะ

มีบริกรเสิร์ฟทั้งชาวไทยและต่างด้าวคอยยืนให้การต้อนรับและเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวที่สัญจร

ผา่นไปมาส่วนใหญ่จะใช้ผู้ชาย ส่วนลักษณะเด่นทางดา้นดนตรขีองร้านนี้ก็น่าจะเป็นการบรรเลง

เพลงในรูปแบบของเพลงในสไตล์เร็กเก้สลับกับเพลงสากลฮิตในทุกๆ วัน โดยจะยืนพื้นที่จังหวะ

เรกเก้ (Reggae beat) ตลอดทั้งคืน จะใช้เครื่องดนตรีที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์คือการ

ผสมผสานโดยการน าเอาเครื่องดนตรีโฟล์คซองกับการเปิด Loop Electronic Sound เข้าไป

ผสมผสานกันได้อย่างเหมาะสมลงตัว โดยจะมีหนึ่งในสมา ชิกในวงจะน าเครื่องเคาะ 

(Percussion) ลงมาตั้งเหลื่อมจากริมฟุตบาตเข้ามาสู่ในบริเวณถนนเพื่อเป็นการดึงจุดสนใจของ

นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรา้นที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก

อาจเพราะด้วยรูปแบบการจัดวางของร้านและสไตล์การเล่นดนตรีที่ ไม่เหมือนที่อื่นและในบาง

วันก็จะมีการสลับน าเอาดีเจมาเปิดแผ่นเสียงในรูปแบบ EDM ด้วยเช่นกัน โดยนักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่เป็นเอเชียสลับกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าไปใช้บริการ ส่วน
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ชาวต่างชาตินั้นก็มีความสนใจแต่ส่วนใหญ่จะหยุดยืนรับชม ถ่ายภาพและเดินผ่านไป โดย

เสียงดนตรีจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 20.00 น. จนถึง 03.00 น. โดยระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นตาม

เวลา 

 

 
ภาพที่ 10 ภาพจาก ลานเบียร์ The Cliff  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.6 Nat guest house 

  สถานบันเทิงแบบอาคารเปิดขนาด 2 คูหาเป็นเกสเฮาส์ที่มีอาหารและ

เครื่องดื่มพร้อมเสียงดนตรีคอยบริการลูกค้าชาวต่างชาติโดยในช้ันล่างก็จะเป็นร้านขายอาหาร

และเครื่องดื่มทั่วๆ ไปโดยที่นั่งดื่มก็จะเลยออกมาถึงริมฟุตบาตจะมีดนตรีในแนวเพลงสากล

ยอดนิยมเปิดให้ฟังในช่วงหัวค่ าและในรอบดึกก็จะเป็นดนตรีแนว EDM (Electronic dance 

music) ลักษณะเด่นของดนตรีในร้านนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแตกต่างไปจากร้านอื่นๆ บนตัวถนน 

โดยเสียงดนตรจีะเริ่มในชว่งเวลาประมาณ 20.00 น. จนถึง 02.00 น. 
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ภาพที่ 11 ภาพจาก Nat Guest House  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.7 Khaosarn 1986 

  เป็นสถานบันเทิงแบบอาคารเปิดที่ขนาดค่อนค้างใหญ่และโดดเด่นที่หนึ่งบน

ถนนข้าวสารซึ่งกินพื้นที่ตึกประมาณ 4 คูหา โดยจะใช้พื้นที่ทั้ง 2 ช้ัน ของตัวอาการเพื่อ

ประกอบการ ด้านในร้านค่อนข้างดูโปร่งและสามารถมองเห็นเข้าไปภายในร้านได้อย่างชัดเจน

เป็นร้านที่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติทั้งเอเชียและฝรั่งที่มาใช้บริการโดยตัวของที่นั่งก็จะยื่น

เลยฟุตบาตออกมาจนถึงตัวถนนแต่จะมีรั้วกั้นเอาไว้ซึ่งจะมีพนักงานหญิงวัยรุ่นคอยยืนต้อนรับ

นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน โดยดนตรีนั้นจะเน้นไปในแนว EDM (Electronic dance music) ระดับ

เสียงก็จะเพิ่มดังขึ้นตามเวลาโดยจะเริ่มตั้งแต่ 21.00 น. จนถึง 03.00 น. โดยลักษณะเด่นของ

ทางดนตรีและนักท่องเที่ยวที่นี่ก็คือในช่วงเวลาประมาณหลัง 01.00 น. ไปจนถึง 03.00 น. จะ

เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการจะเสพความสนุกกับดนตรี EDM (Electronic dance 

music)โดยมีดีเจคอยเปิดแผ่นเสียง เริ่มเข้ามาเที่ยวต่อเพราะเป็นร้านที่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้าง

หนาแน่นในช่วงเวลาดึกบวกกับเสียงดนตรีที่ค่อนข้างดังออกมาถึงในตัวถนนเพื่อเชื้อเชิญและ

ประกอบกับหลายๆ ร้านต้องท าการปิดตามเวลาบางร้านก็ต้องปิดก่อนเวลา ร้านนี้จึงเป็นอีก

รา้นหนึ่งที่มนีักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในปริมาณค่อนขา้งมากในช่วงเวลาดึก 
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ภาพที่ 12 ภาพจาก Khaosarn 1986   

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.8 Enjoy bar 

  เป็นบาร์เหล้ากึ่งร้านอาหารขนาดเล็กขนาดตึกหนึ่งคูหาโดยช้ัน 2 จะเปิดเป็น

ร้านสักที่นั่งดื่มจะยื่นออกมาจนถึงรมิฟุตบาตจะมีเหล้าถัง (Budget) ค่อยให้บริการนักท่องเที่ยว

ที่สัญจรผ่านไปมา โดยดนตรีจะเป็นไปในแบบ EDM (Electronic dance music) ล้วน เวลาเริ่มต้น

ของเสียงจะอยู่ที่ประมาณ 21.00 น. จนถึง 01.00 น. ระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นตามเวลาและเสียงที่

ดังเข้ามาถึงตัวถนนนั้นค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากแหลง่ก าเนิดเสียงนั้นอยู่ริมถนน 
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ภาพที่ 13 ภาพจาก Enjoy Bar   

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.9 Buddy beer 

  ร้านนี้อยู่ภายใต้การดูและของ Buddy group เช่นเดียวกันกับ Brick bar & 

Mulligan Irish bar เป็นสถานบันเทิงแบบตัวอาคารเปิดมีลักษณะเป็นโถงขนาดใหญ่ลึกเข้าไปใน

ตัวอาคารประมาณ 50 เมตร ตกแต่งด้วยโคมไฟหรูหราตลอดทั่วทั้งโถงค่อนข้างดูโดดเด่นและ

สร้างความดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่พบเห็นโดยจะมีพนักงานต้อนรับประมาณ 1-2 คน ที่จะ

ยืนคอยใหบ้ริการให้ขอ้มูลและโปรโมชั่นพเิศษอยู่ทางด้านหน้าของร้านซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น

ชาวต่างชาติมีทั้งฝรั่งและชาวเอเชีย โดยจะมีเสียงดนตรีเบาๆ เพียงเท่านั้นที่เล็ดลอดออกมาสู่

ตัวถนนอาจเป็นไปได้วา่เนื่องจากแหล่งก าเนิดเสียงนั้นอยู่ค่อนข้างลึกเข้าไปภายในโถง โดยเวลา

เริ่มต้นของเสียงดนตรีก็จะอยู่ที่เวลาประมาณ 20.00 น. จนถึง 02.00 น. โดยระดับเสียงจะ

เพิ่มขึน้ตามเวลา 
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ภาพที่ 14 ภาพจาก Buddy beer   

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.10 Pad thai 

  ร้านอาหารไทยแบบอาคารเปิดกินเนื้อที่ประมาน 2 คูหาตึกที่มีเสียงเพลงเบาๆ

เปิดคลอๆ พอให้นักท่องเที่ยวรับประทานอาหารซึ่งใช้ชื่อร้านเป็นอาหารยอดฮิตของถนน

ข้าวสาร Pad thai (ผัดไทย)ที่ คอยให้บริการชาวต่างชาติเป็นพิเศษเห็นได้จากการที่ใช้ชื่อร้าน

เป็นอาหารที่บอกเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ร้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนมีที่นั่งเยื้องออกมาทางฟุต

บาตรแต่จะมีเสียงเพลงค่อนข้างเบาจนแทบไม่ได้ยิน อาจเป็นเพราะร้านนี้อยู่ในรูปแบบของ

ร้านอาหารจงึไม่ใชเ้สียงดัง เวลาเริ่มของเสียงดนตรีจะอยู่ที่ประมาณ 20.00 น. จนถึง 01.00 น. 

โดยระดับเสียงจะเพิ่มขึน้ตามเวลา 
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ภาพที่ 15 ภาพจาก Pad Thai   

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.11 Bar next door 

  สถานบันเทิงในรูปแบบอาคารปิดโดยมีหน้าร้านและพนักงานต้อนรับอยู่ที่ริม

ฟุตปาธเพื่อคอยเรียกลูกค้าที่ผ่านไปมาซึ่งตัวของร้านจริงๆ จะอยู่ลึกเข้าไปในตรอกซอยอีก

ประมาณ 20 เมตร ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นชาวไทย ลักษณะเด่นทางดนตรีจะเป็นใน

รูปแบบของ EDM (Electronic dance music) โดยเสียงจะดังออกมาจนถึงในตัวถนน มีพนักงาน

ต้อนรับยืนต้อนรับประมาน 1-2 คน ซึ่งเชื่อมสายล าโพงจากทางด้านมาสู่ทางด้านหน้าทางเข้า

ร้านเพื่อเป็นการแสดงเอกลักษณ์ทางดนตรีให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาที่มีความสนใจได้รับ

ฟังและเข้าไปใช้บริการทางด้านในร้าน เพราะเนื่องจากตัวร้านอยู่ทางด้านในลึกเข้าไปในตรอก

ซอยจึงเป็นเรื่องยากที่นักท่องเที่ยวจะได้ยินเสียงเพลงจากทางด้านในร้านจึงจ าเป็นต้องเชื่อต่อ

เครื่องขยายเสียงมาสู่หน้าร้าน โดยเสียงดนตรจีะเริ่มในเวลาประมาน 21.00 น. จนถึง 02.00 น. 

โดยระดับเสียงจะเพิ่มขึน้ตามเวลา 
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ภาพที่ 16 ภาพจาก Bar next door   

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.12 Roof bar 

  เป็นสถานบันเทิงที่ตั้งอยู่ช้ัน 3 ของตัวอาคาร กินเนื้อที่ประมาณ 2 คูหาตึกมี

ดนตรีสดในรูปแบบกึ่งโฟล์คซองสลับกับการเปิดแผ่นเสียงค่อยให้บริการนักท่องเที่ยวที่ส่วน

ใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ โดยเอกลักษณ์ทางดนตรีที่โดดเด่นของร้านนี้ก็จะอยู่ที่เสียงดนตรีกึ่ง

โฟล์คซองที่ได้ยินชัดลงมาถึงตัวถนนในแนวเพลงสากลเก่ายอดนิยมอย่าง The oasis The 

Beatle The Eagle Etc. ถึงแม้ตัวร้านจะอยู่ที่ช้ัน 2 ของอาคารก็ตาม อาจเป็นเพราะการปรับ

เครื่องขยายเสียงในระดับเสียงที่ค่อนข้างดังและตัวล าโพงนั้นหันออกมาทางตัวถนนจึงท าให้

เสียงดนตรีนั้นฟังดูชัดเจนยิ่งขึ้น และมีพนักงานต้อนรับทั้งชาวต่างด้าวและชาวไทยที่ส่วนใหญ่

จะเป็นผู้ชายคอยเรียกลูกค้านักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาให้ขึ้นไปใช้บริการทางร้านโดยมีป้าย

โฆษณาที่เขียนไว้ว่า Live music 3 FL. (ดนตรีสดในชัน้ 3) ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านที่ขายความเป็น

ดนตรีสด โดยเสียงจะเริ่มตน้ขึน้ที่ประมาณ 21.00 น. จนถึง 01.00 น. โดยระดับเสียงจะเพิ่มขึ้น

ตามเวลา 
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ภาพที่ 17 ภาพจาก Roof bar   

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.13-2.14 Khaosarn center & Lucky beer 

  เป็นสถานบันเทิงในรูปแบบอาคารเปิดขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู่ในจุดกึ่งกลาง

ของถนนข้าวสารกินเนื้อที่ประมาน 5 คูหาตึกมีลักษณะเป็นอาคารค่อนข้างโปร่งสามรถมอง

ทะลุเข้าไปภายในร้านได้โดยที่นั่งจะถูกจัดให้เหลื่อมลงมาจนถึงริมฟุตบาตโดยสองร้านนี้จะ

ตั้งอยู่ตรงขา้มกันพอดีในระดับสายตา เรยีกได้วา่เป็นแหล่งรวมพลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ทั้งเอเชียและฝรั่งรวมถึงชาวไทยในบางส่วนอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทุก

เชื้อชาติเลยก็ว่าได้ ซึ่งร้านนี้จะใช้เสียงดนตรีในแบบ EDM (Electronic dance music) ตลอดการ

ท าการ ใช้เสียงที่ค่อนข้างดังและตรงกลางถนนบริเวณหน้าร้านจากถนนธรรมดาๆ  ก็กลับ

กลายเป็นพื้นที่ที่ใช้ปลดปล่อยและแสดงตัวตนของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาบ้างก็หยุดเดินและ

แสดงอารมณ์ร่วมโดยการเต้นร าหรือขับร้องตามไปกับเสียงเพลง บ้างก็แสดงพฤติกรรม

ประหลาดที่มากกว่าการเต้นร าธรรมดาๆ ซึ่งสองร้านนี้ใช้ระดับเสียงจากเครื่องเสียงที่ค่อนข้าง

ดังใกล้เคียงกัน อาจเป็นไปได้ว่าเป็นการใช้เสียงในการเรียกลูกค้ายิ่งเสียงดังเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับ
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ความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้นเท่านั้น ซึ่ง 2 สถานที่นี้อาจเป็นคู่แข่งกันทางด้าน

การตลาด ซึ่งทั้งสองร้านนี้ก็จะมีพนักงานสาวจ านวนมากยืนต้อนรับนักท่องเที่ยวที่บริเวณหน้า

ร้านด้วยเช่นกัน โดยเสียงดนตรจีะเริ่มตัง้แต่เวลาประมาณ 20.00 น. จนถึง 21.00 น. โดยระดับ

เสียงก็จะเพิ่มขึ้นตามเวลา 

 

 

 
ภาพที่ 18 ภาพจาก Khaosrn center & luckybeer  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 
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ภาพที่ 19 ภาพจาก Khaosrn center & luckybeer 

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.15 The one 

  สถานบั น เทิ ง ในรู ปแบบอาคาร เปิ ดขนาดใหญ่มีลั กษณะเป็ น งาน

สถาปัตยกรรมที่ค่อยข้างแปลกใหม่และสวยงาม โดยลักษณะทางกายภาพของร้านนี้เป็นใน

แบบของอาคารที่มีหลังคาค่อนข้างสูงและมีบู้ทดีเจอยู่ตรงกลางและมีบันใดสูงหลายขั้นกว่าจะ

ไปถึงตัวบู้ทดีเจลักษณะคล้ายๆ กับงานสถาปัตยกรรมของอยีิปต์ซึ่งเป็นตัวอาคารที่สร้างขึ้นใหม่

ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่ยังใช้ตัวอาคารเก่าในการใช้สอยประกอบการ ซึ่งลักษณะเด่นทางดนตรี

จะเป็นดนตรีในแบบ EDM (Electronic dance music) เสียงจะดังออกมาจนถึงในตัวถนน 

ตลอดเวลาการท าการและมีดีเจคอยเปิดแผ่นเสียง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ 

เวลาการเกิดของเสียงดนตรีจะอยู่ที่ 20.00 น. จนถึง 02.00 น. ระดับเสียงจะเพิ่มขึน้ตามเวลา 
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ภาพที่ 20 ภาพจาก The one  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.16 ร้านขายแผ่นซีดลีะเมิดลิขสิทธิ์ 

  เป็นซุ้มเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฟุตบาตรที่สังเกตได้ง่ายๆ จากระดับสายตาที่

คอยให้บริการขายแผ่นเสียงแบบที่เป็นไฟล์ MP3 ที่ผิดกฎหมาย โดยมีแนวดนตรีให้เลือกหลาย

หลายแนวโดยส่วนใหญ่จะเป็น EDM (Electronic dance music) โดยเสียงจะดังออกมาจนถึงใน

ตัวถนน เอาไว้ใชเ้พื่อการสังสรรค์ไม่ได้เอาไว้เป็นของที่ระลึกซึ่งจะมีการเปิดเพลงต่างๆ เพื่อเป็น

การโฆษนาเพื่อการขายซึ่งทั้งหมดจะเป็นเพลงต่างประเทศ โดยเวลาเกิดและจบของเสียงจะ

ค่อนข้างไม่ตายตัวเพราะในบางวันทางร้านก็จะหยุดท าการ อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นการท าตาม

เงื่อนไขข้อบังคับบางอย่างของทางกฎหมาย 
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ภาพที่ 21 ภาพจาก ร้านขายแผน่ซีดลีะเมิดลิขสิทธิ์ 

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.17 ชาติ เกสเฮาส์ 

  สถานบันเทิงกึ่งเกสเฮาส์แบบอาคารปิดขนาดกลางกินเนื้อที่ประมาณ 3 คูหา

ตึก มีที่นั่งยื่นออกมาบริเวณฟุตบาตเป็นร้านที่เน้นการเปิดแผ่นเสียงแบบ EDM (Electronic 

dance music) โดยเสียงจะดังออกมาจนถึงในตัวถนน มีดีเจคอยเปิดแผ่นเสียงที่ค่อยให้บริการ

ลูกค้าชาวต่างชาติทั้งที่มาใช้บริการของเกสเฮาส์และทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวขาจรที่เดินผ่านไปมา 

และมีการขายเหล้าถัง (Budget) โดยเวลาเริ่มของเสียงจะอยู่ที่ประมาณ 21.00 น. จนถึง 02.00 

น. โดยระดับเสียงจะเพิ่มขึน้ตามเวลา 
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ภาพที่ 22 ภาพจาก ชาติ เกสเฮาส์  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.18 Golf bar cocktail very strong  

  เป็นสถานบันเทิงแบบอาคารเปิด มีเนื้อที่ประมาณ 2 คูหาตึก เป็นร้านที่เน้น

การขายเครื่องดื่มค็อกเทลเป็นถัง (Budget) และที่นั่งก็จะเยื้องลงมาถึงบริเวณฟุตบาต โดยจะ

มีบริกรเด็กเสิร์ฟชาวต่างด้าวทั้งชายและหญิงสลับกันคอยเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไป

มา โดยมีดีเจคอยเปิดแผ่นเสียงดนตรีในรูปแบบ EDM (Electronic dance music) โดยเสียงจะดัง

ออกมาจนถึงในตัวถนน โดยเวลาเริ่มต้นของเสียงจะอยู่ที่ประมาน 21.00 น. จนถึง 01.00 น.  

โดยระดับเสียงจะเพิ่มขึน้ตามเวลา 
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ภาพที่ 23 ภาพจาก Golf bar  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.19 9 Bar 

  สถานบันเทิงกึ่งร้านอาหารแบบอาคารเปิดกินเนื้อที่ประมาณ 2 คูหาตึก โดย

ร้านนี้จะตั้งอยู่ 2 ฝั่ง เยื้องกันในตัวถนน มีเก้าอี้นั่งเลยลงมาถึงริมฟุตบาตมีพนักงานต้อนรับ

หญิงและพนักงานต้อนรับชายอยู่ทางด้านหน้าร้านที่คอยถือป้ายแสดงราคาโปรโมช่ันเครื่องดื่ม

ค็อกเทลเหล้าถัง (Budget) ในราคาพิเศษเพื่อเสนอสิทธิพิเศษใหแ้ก่ลูกค้าที่ผ่านไปมาให้เข้ามาใช้

บริการทางรา้น โดยภายในรา้นจะมีบู๊ทดีเจตั้งอยู่ทางด้านในร้านแต่สามารถมองเห็นได้ในระดับ

สายตา ซึ่งดีเจจะคอยเปิดแผ่นเสียงดนตรีในรูปแบบ EDM (Electronic dance music) โดยเสียง

จะดังออกมาจนถึงในตัวถนน เพื่อให้ความบันเทิงแก่ลูกค้าภายในร้านและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไป

ผา่นมาที่สนใจในตัวร้าน โดยเวลาเริ่มต้นของเสียงดนตรีจะอยู่ที่เวลาประมาณ 21.00 น. จนถึง 

02.00 น. โดยระดับเสียงจะเพิ่มขึน้ตามเวลา 
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ภาพที่ 24 ภาพจาก 9 Bar  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

  

 2.20 Oxxi’s place 

  เป็นสถานบันเทิงขนาดเล็กที่กินเนื้อที่ตึกเพียง 1 คูหา และขายเครื่องดื่ม

ค็อกเทลถัง (Budget) เป็นหลัก โดยจะใช้การเปิดแผ่นเสียงเพลงในรูปแบบของ EDM (Electronic 

dance music) มาจากทางด้านในร้านและดังมาถึงบริเวณหน้าร้านเพื่อเป็นการเรี ยก

นักท่องเที่ยว โดยเวลาเริ่มต้นของเสียงดนตรีจะอยู่ที่เวลาประมาณ 21.00 น. จนถึง 02.00 น. 

โดยระดับเสียงจะเพิ่มขึน้ตามเวลา 
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ภาพที่ 25 ภาพจาก Oxxi’s place  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.21 Hippii de bar 

  เป็นสถานบันเทิงในรูปแบบเปิดที่ต้องใช้การเดินเท้าเข้าไปสู่ด้านในประมาณ 

10 เมตร ทางเข้าจะมีลักษณะเป็นซอยแคบที่มีร้านขายโปสการ์ดและหนังสือเก่าและเสื้อผ้าอยู่

บริเวณทางเดิน ซึ่งลักษณะทางกายภาพในตัวของร้านนี้ก็จะเป็นอาคารบ้านเรือนไว้ส าหรับใช้

ประกอบการ จึงท าให้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการนั้นมีความรู้สึกเสมือนนั่งอยู่ในบ้าน โดย

ลักษณะเด่นทางดนตรีก็จะแปลกและแหวกออกไปจากทุกๆ ที่เพราะจะมีการเปิดแผ่นเสียงที่

ค่อนข้างสวนกระแสะหลัก โดยดนตรีส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของดนตรีทางเลือก 

(Alternative) มากกว่าเพลงสมัยนิยม (Mainstream) นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านนี้

ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการเสพย์ดนตรีทางเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง (Alternative)  

มากกว่าการเสพย์เพลงสมัยนิยม (Mainstream) ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นไปจนถึงวัย

ท างานที่อายุยังไม่มากนักและส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวไทย 19.00 น. จนถึง 01.00 น. โดย

ระดับเสียงจากทางร้านนี้จะสามารถได้เพียงประปรายหากยืนอยู่ในบริเวณตัวถนนเนื่องจาก

ต้องใช้การเดินเท้าเข้าไปในตรอกซอยเพื่อเข้าถึงแหล่งเกิดเสียงและไม่มีการใช้ล าโพงขยายเสียง
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มาคอยดึงดูดลูกค้าทางหน้าร้านและร้านนี้ก็ไม่มีพนักงานต้อนรับที่บริเวณริมถนนด้วย อาจเป็น

เพราะร้านนีต้ั้งอยู่มานานและเป็นที่รู้จักของลูกค้าประจ าที่ชอบในเอกลักษณ์ทางดนตรีของทาง

ร้านจึงไม่จ าเป็นต้องมีพนักงานต้อนรับ แต่ด้วยเรื่องเสียงดนตรีจากทางร้านนั้นแทบจะไม่เล็ด

ลอดออกมาสู่ตัวถนนเลยผูว้ิจัยจงึเห็นวา่ร้านนี้เลยขอบเขตการวิจัยจึงไม่กล่าวถึงมาก แต่ที่ต้อง

นับจุดนี้ก็เพราะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยกล่าวถึงมากจึงอยากจะใช้เป็นแลนด์มาร์คในการเก็บ

ข้อมูลในบริเวณนี้  

 

 
ภาพที่ 26 ภาพจาก Hippii de bar  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  2.22 Tom yum kung 

  แหลง่เกิดเสียงแหล่งสุดท้ายที่อยู่บริเวณท้ายสุดของตัวถนนข้าวสารซึ่งอยู่ใกล้

กับบริเวณ สน. ชนะสงคราม เป็นสถานบันเทิงกึ่งร้านอาหารขนาดค่อนข้างใหญ่ซึ่งกินพื้นที่ตึก

ประมาณ 3 คูหา ที่คอยใหบ้ริการชาวต่างชาติเป็นพิเศษเห็นได้จากการที่ใช้ชื่อร้านเป็นอาหารที่

บอกเอกลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งมีพนักงานต้อนรับทั้งชายและหญิงอยู่ประมาณ 2-3 คน 

คอยเรียกนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาอยู่ทางหน้าร้าน โดยลักษณะเด่นทางดนตรีของร้านนี้ก็จะเน้น

ไปที่ดนตรีสดในรูปแบบของเพลงสากลฮิตที่บรรเลงโดยนักดนตรีชาวไทย ซึ่งทางร้านก็จะมี

ล าโพงขยายเสียงหันออกมาทางหน้าร้านท าให้เสียงดังมาจนถึงตัวถนนเพื่อดึงดูดความสนใจ

ของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาให้มาใช้บริการจากทางรา้น โดยเวลาเริ่มต้นของเสียงดนตรีจะอยู่ที่

เวลาประมาณ 21.00 น. จนถึง 02.00 น. โดยระดับเสียงจะเพิ่มขึน้ตามเวลา 
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ภาพที่ 27 ภาพจาก Tom yum kung  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  จากการส ารวจจุดที่เกิดเสียงดนตรีทั้งหมด 22 แห่ง พบว่าทุกๆ แห่งเป็นสถาน

บันเทิงที่อยู่ในตัวอาคารและมีที่นั่งยื่นออกมาทางริมฟุตปาธ และในทุกๆ ร้านนั้นใช้เสียงดนตรี

เป็นการเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวโดยการเปิดให้ดังเข้ามาสู่ตัวถนนซึ่งในแต่ละร้านก็จะมี วิธีการ

น าเสนอตัวดนตรีที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลา จ านวนของนักท่องเที่ยว และสถาน

การ 

 

3.  การสอบถามความสนใจในองค์ประกอบถนนข้าวสารของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

  3.1 ผลจากการสอบถามในค าถามแรก  (สิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อมาที่ถนนข้าวสาร)

จากความคิดเห็นทั้งหมด 50 ความคิดเห็น ผูว้ิจัยพบว่า  

  3.1.1 ร้อยละ 16 พูดถึงชาวต่างชาติ 

  3.1.2 ร้อยละ 12 พูดถึงผัดไทยริมถนน 

  3.1.3 ร้อยละ 10 พูดถึงร้านบริกบาร์ 

  3.1.4 ร้อยละ 5 พูดถึงรา้นมูลิแกนไอริชบาร์ 

  3.1.5 ร้อยละ 5 พูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

  3.1.6 ร้อยละ 5 พูดถึงดนตรสีด 

  3.2 ผลจากการสอบถามในค าถามที่สอง  (ชื่อสถานบันเทิงที่นึกถึงเป็นชื่อแรก

เมื่อมาเยือนบนถนนข้าวสาร)จากความคิดเห็นทั้งหมด 23 ความคิดเห็น ผูว้ิจัยพบว่า 
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  3.2.1 ร้อยละ 20 พูดถึงร้านบริกบาร์ 

  3.2.2 ร้อยละ 20 พูดถึงร้านมูลิแกนไอริชบาร์ 

  3.2.3 ร้อยละ 15 พูดถึงร้านฮิปปี้เดอบาร์ 

  3.3 ผลจากการส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อถนนข้าวสารใน

ทั้งหมด 2 ชุดค าถาม ผู้วิจัยพบว่าส่วนใหญ่นั้นนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ให้ความสนใจต่อสถาน

บันเทิงและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างมากเพราะอาจเป็นไปได้ว่านักท่องเที่ยวนั้นได้มองว่ า

ถนนข้าวสารคือแหล่งรวบรวมความบันเทิงต่างๆ ทั้งดนตรี เครื่องดื่ม สื่อบันเทิงต่างๆ เพื่อ

พักผอ่นหย่อนใจ ดว้ยเหตุนี้ผู้วจิัยจึงจะขอใช้ตัวสถานบันเทิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากการ

ตอบแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเป็นจุดหลักในการใช้เก็บข้อมูลทางดนตรีบน

ถนนข้าวสารต่อไป และเนื่องจากถนนเส้นนี้มีความยาวและมีความหลากหลายของกิจกรรม

พอสมควร ผู้วิจัยจึงจะใช้การปักหมุดลงบนแผนผังเพื่อระบุตัวสถานที่ที่โดดเด่นและส าคัญบน

ถนนข้าวสารไว้สามจุดหลักๆ ในการเก็บบันทึกข้อมูลโดยจะอ้างอิงจากข้อมูลความสนใจใน

สถานบันเทิงที่นักท่องเที่ยวที่ได้ท าการแสดงความคดิเห็นบนแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  3.3.1 จุดที่หนึ่งคอืบริเวณช่วงหัวถนนตรงบริเวณหนา้ทางเข้าร้านบริกบาร์ 

  3.3.2 จุดที่สองคือบริเวณสุดปลายถนนข้าวสารบริเวณหน้าทางเข้าร้านฮิปปี้

เดอบาร์ตรงใกล้ๆกับสน.ชนะสงคราม 

  3.3.3 จุดที่สามคือบริเวณกึ่งกลางของถนนข้าวสารบริเวณร้านนวดจนถึง

บริเวณข้าวสารเซนเตอร์ ซึ่งบริเวณนี้ไม่ได้ถูกให้ความสนใจต่อนักท่องเที่ยวในแบบสอบถามใน

ข้างต้น แต่ส่วนตัวผู้วิจัยเห็นว่าบริเวณนี้เป็นจุดที่ความแประเปลี่ยนหลากหลายของตัวดนตรี

และกิจกรรมของบริเวณโดยรอบ ผู้วิจังจึงอยากที่จะเพิ่มตัวพิกัดนี้ลงไปในแผนผังการวิจัย

เพื่อให้การวจิัยนั้นครอบคลุมทั่วถนนทั้งเส้น 

 

4.  การส ารวจพื้นที่ที่เกิดเสียงจากพิกัดหลักทั้ง 3 จุด บนถนนข้าวสาร 

  ผูว้ิจัยจะใช้การส ารวจพื้นที่เสียงทั้ง 3 จุด ตามขอบข่ายของเวลาเป็นช่วงๆแบ่งเป็น 

4 ช่วงเวลาหลัก โดยจะเริ่มที่เวลา 19.00น. จนถึง 21.00น. และ 21.00น. จนถึง  23.00น. และ 

23.00น. จนถึง 01.00น. และ 01.00น. จนถึง 03.00น. และ 17 ช่วงเวลาย่อยคือทุกๆ ครึ่งชม.

ของช่วงเวลาหลัก เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเส้นแบ่งเวลาที่แบ่งประเภทของเสียงและรูปแบบ

การท่องเที่ยวได้ชัดเจนที่สุดในช่วงเวลาหลัก และผูว้ิจัยยังต้องการบรรยายข้อมูลทางเสียงอย่าง

ละเอียดในอีก 17 ช่วงเวลาย่อย โดยวิธีการเก็บข้อมูลจะใช้การเดินสังเกตการในบริเวณนั้นๆ จน

ทั่วบริเวณ โดยจะแบ่งเก็บข้อมูลในวันศุกร์ทั้งหมด 3 ศุกร์ ศุกร์ละ 1 พิกัดเพื่อน าข้อมูลมาเฉลี่ย
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และน าเสนอลงในผลการวิจัย เพราะจากการสันนิฐานและวิจัยคร่าวๆ ของผู้วิจัยนั้นมีความเช่ือ

ว่าในวันศุกร์นั้นเป็นวันท างานวันสุดท้ายของอาทิตย์จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาใช้

บริการมากที่สุดในวันนี้และผู้วจิัยมีความเชื่อว่าจะเป็นวันที่ตัวดนตรีนั้นน่าสนใจและท าหน้าที่ได้

ดีที่สุดในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี ้ 

  ลักษณะภูมิทัศน์ทางดนตรีบนถนนข้าวสารทางกายภาพนั้นจะเป็นในรูปแบบการ

ส่งผา่นเสียงจากสถานประกอบการเข้ามาสู่ตัวถนน โดยเสียงดนตรีจะไม่เคลื่อนที่จะอยู่ตายตัว

ตามจุดพิกัดต่างๆ ซึ่งเสียงจะเปลี่ยนแปลงได้โดยการเคลื่อนที่ของตัวมนุษย์ จะมีการ

เปลี่ยนแปลงแค่ในเรื่องของชนิดของดนตรี ช่วงเวลา เกิด-สิ้นสุด และ ระดับเสียงที่ ดัง-เบา 

ตามช่วงเวลา จากการส ารวจนัน้ผู้วจิัยพบข้อมูลดังนี้ 

  4.1 วันศุกร์ที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560 ในพิกัดที่ 1 บริเวณหัวถนนโดยเริ่มจาก 

Rocco bar ไปจนถงึ Enjoy bar 

  19.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เริ่มเกิดเสียงดนตรีแต่ยังบางเบาจะมีก็แค่ลานเบียร์

ด้านหนา้ทางเข้า Mulligan Irish bar, The hub ที่ใชด้นตรีในรูปแบบเพลงสากลฮิตที่เปิดคลอด้วย

ระดับเสียงที่เปิดแค่พอได้ยินและยังไม่มีดนตรีสดเพื่อใช้เรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการนั่งดื่ม

แบบผ่อนคลายในช่วงหัวค่ าและยังไม่มีการเปิดล าโพง Sub Bass (ล าโพงขยายย่านเสียงต่ า) 

เพื่อเป็นการที่จะได้ไม่รบกวนการพักผ่อนในหัวช่วงหัวค่ าของนักท่องเที่ยวมากจนเกินไป ร้าน

อื่นๆ ในพิกัดยังคงจัดเตรียมพืน้ที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในเวลาถัดไป ในส่วนของนักท่องเที่ยว

ในบริเวณนี้ก็อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนน้อยที่เป็น

นักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการท่องเที่ยวบนถนนข้าวสาร

ในเวลานี้นั้นไม่ได้มาเพื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบันเทิง หากแต่จะมาเพื่อเดินชมภูมิ

ทัศนแ์ละจับจ่ายใช้สอยของใช้และของกินเพียงเท่านั้น ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่จะใช้

เวลาในช่วงไปกับการจับจา่ยใช้สอยซื้อสิ่งของที่ระลึกและรับประทานอาหารตามร้านริมทางซึ่ง

ส่วนใหญ่จะเป็นร้านผัดไทยและมีบางส่วนที่นั่งดื่มเบียร์บางส่วนก็เดินถือขวดเบียร์ไปท่องเที่ยว

เยี่ยมชมไปตามบริเวณต่างๆ อย่างสนใจบวกกับเสียงกระทบจากภาชนะที่ใช้ประกอบอาหาร

อย่างตะหลิวและกระทะให้ได้ยินอยู่ตลอดเส้นทางรวมทั้งเสียงนักท่องเที่ยวที่คอยสอบถามและ

ต่อรองราคาสินค้าเป็นระยะๆ ทั้งของกินและของใช้ประกอบด้วยเสียงนกหวีดสัญญาณจราจร

เพื่อให้ทิศทางแก่ยานพาหะนะที่ผ่านไปผ่านมาในบริเวณหัวถนนเป็นเสียงที่บ่งบอกถึงช่วงเวลา

หัวค่ าซึ่งเป็นเวลาที่ถนนเส้นนี้เริ่มตื่นขึน้อย่างเต็มตาได้ดแีละเหมาะสมเลยที่เดียว 

  19.30 น. อิริยาบถของนักท่องเที่ยวยังคงเป็นแบบเดิมเสียงดนตรียังคงท างาน

ไม่ต่างจากเวลาแรกอาจจะมีเพียงระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ยังไม่เปลี่ยนรูปแบบการ
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ใช้ชีวติของนักท่องเที่ยวแตอ่ย่างใด แตส่ิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งในเวลานี้ก็คือ 

ป้ายไฟต่างๆ ที่เริ่มจุดประกายแสงเพื่อให้ความสว่างในยามค่ าคืนที่มืดมิดอย่างเต็มรูปแบบของ

ถนนเส้นนี้เสมือนเป็นการคืนชีวิตให้กับค่ าคืนบนถนนข้าวสาร อีกทั้งทั้งยังเป็นเหมือนลางบอก

เหตุให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้และเตรยีมความพร้อมกับความบันเทิงทั้ง แสง สี เสียง ที่ก าลังจะ

เกิดขึ้นอกีภายในไม่ช้า 

  20.00 น. สถานบันเทิงในบริเวณโดยรอบเริ่มจัดเตรียมพื้นที่ใช้สอยเสร็จสิ้น

บริกรเด็กเสิร์ฟเริ่มเตรียมตัวเข้าประจ าต าแหน่งหน้าที่ นอกจากลานเบียร์ด้านหน้าทางเข้า 

Mulligan Irish bar, The hub แล้ว อีกทางดา้นหนึ่งเยือ้งมาบริเวณหัวถนน ร้าน Rocco bar ก็เริ่ม

เปิดเพลงสากลยอดนิยมเช่นเดียวกันแต่ก็ยังใช้ระดับเสียงที่ยังค่อนข้างเบาเพราะร้านก็ยังอยู่ใน

ช่วงเวลาของการเตรียมการเปิดอยู่จึงยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการแต่ด้วยเสียงเพลงและ

ป้ายไฟที่เด่นตระหง่านมาจากทางด้านหน้าร้านแล้วก็เป็นการบอกเป็นนัยยะถึงความบันเทิงที่

ก าลังจะเกิดขึ้น ถัดเข้ามาทางด้านในถนนร้าน Is orange ก็เริ่มเปิดให้บริการขายอาหารและ

เครื่องดื่มพร้อมกับเพลงสากลฮิตที่เปิดคลออย่างเบาบางแต่ก็ยังปราศจากนักท่องเที่ยวภายใน

ร้าน และในส่วนของลานเบียร์หนา้จุดแลกเงินก็ยังคงไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกเหนือจากพื้นที่โล่งๆที่

ไว้ใช้ให้นักท่องเที่ยวต่อแถวเพื่อแลกเปลี่ยนค่าเงิน ถัดมาอีกระยะหนึ่งประมาณตึก 4 คูหา  Nat 

guest house ก็ยังคงเปิดแผ่นเสียงเพลงสากลยอดนิยมคลอๆ ในระดับเสียงปานกลางเพื่อเป็น

บรรยากาศแต่ยังไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ ในส่วนของร้าน Khaosarn 1986 ผับขนาดใหญ่ได้เริ่ม

เปิดเพลงในสไตล์ EDM (Electronic dance music) แต่ยังคงเปิดในระดับเสียงที่ค่อนข้างเบา

เพราะเหล่าพนักงานก็ยังคงขะมักเขม้นกับการจัดเตรยีมพื้นที่ภายในรา้นเพื่อค่ าคืนแสนบันเทิงที่

ก าลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าและด้วยการใช้ดนตรี EDM ตั้งแต่ในเวลาหัวค่ านั้นก็เป็นการบ่งบอก

จุดยืนทางแนวดนตรขีองร้านนี้ได้อย่างตายตัว โดยทุกๆ ร้านที่กล่าวมาก็ยังไม่มีร้านใดที่ใช้ Sub 

Bass (ล าโพงขยายย่านเสียงต่ า) ในเวลานี้ ส่วนร้านอื่นๆ ในบริเวณก็ยังคงเตรียมการเปิดร้าน

ต่อไปโดยปราศจากเสียงเพลง โดยนักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินผ่านไปมาเข้าออกในปริมาณเท่าเดิม

อิริยาบถและการตอบสนองต่อดนตรีของนักท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นแบบเดิม คือฟังแบบผ่านหู

และสนใจในตัวร้านขายสินค้าและอาหารเช่นเดิมกับช่วงเวลาแรก 

  20.30 น. เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเริ่มทยอยเข้ามาบนถนนเพิ่มมากขึ้นซึ่ง

บางส่วนก็ยังคงจับจ่ายใช้สอยสินค้าและอาหารตามอัธยาศัยและบางส่วนก็เริ่มทยอยกันเข้า

ไปสู่ในสถานบันเทิงซึ่งร้อยละ 80 นัน้จะเข้าไปใช้บริการในร้าน Brick bar ส่วนอีกร้อยละ 20 จะ

ใช้บริการที่ลานเบียร์ด้านหน้า Mulligan ส่วนร้าน Rocco bar และร้านอื่นภายในบริเวณก็เริ่ม

เปิดให้บริการเต็มรูปแบบรวมทั้งร้าน Nat guest house ที่ไม่ได้กล่าวถึงในตอนแรกด้วยเช่นกัน
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ด้วยการเปิดเพลงในรูปแบบของ EDM (Electronic dance music)  ส่วนลานเบียร์หน้าจุดแลก

ธนบัตรก็ยังคงจัดเตรียมสถานที่ต่อไปโดยปราศจากเสียงเพลง ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็

ยังคงสัญจรไปมาโดยเริ่มเข้าไปใช้บริการในสถานบันเทิงในบริเวณดังกล่าวเพียงเล็กน้อย 

  ในช่วงเวลาแรกนั้นเป็นการเริ่มต้นของเสียงดนตรีเป็นดนตรีเบาๆ ในรูปแบบที่

รับฟังง่ายเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ในระดับที่ 1 โดยจะใช้ระดับเสียงที่

พอเหมาะซึ่งในบางจุดก็ยังไม่มีเสียงเกิดขึ้น ในส่วนของนักท่องเที่ยวนั้นก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจ

ต่อเสียงดนตรีสักเท่าไหร่เพราะเป็นเวลาของการจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินของ ใช้และนั่ง

รับประทานอาหาร 

  21.00 น. เป็นเวลาที่เสียงดนตรีภายในบริเวณนี้ท าหน้าที่ได้เต็มรูปแบบในทุกๆ 

ร้านที่กล่าวมาก็เริ่มมีการใช้ Sub Bass (ล าโพงขยายย่านเสียงต่ า) เพื่อเป็นการปลุกเร้าเชื้อเชิญ

นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการจากทางร้านด้วยการสั่นสะเทือนจากย่านเสี ยงต่ าซึ่งเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญต่อมิติทางดนตรี โดยทุกๆ ร้านนั้นเริ่มมีการใช้ล าโพงขยายเสียงทาง

ด้านหน้าร้านหันมาสู่บริเวณตัวถนนเพื่อเป็นการเรียกนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวชาวไทยก็

เริ่มเปลี่ยนอิริยาบถจากการหยิบจ่ายใช้สอยสินค้าและอาหารมาสู่การเริ่มทยอยกันเข้าสู่สถาน

บันเทิงซึ่งร้าน Brick bar และ Mulligan Irish bar ก็ยังคงเป็นที่ 1 ในความนิยมของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยในบริเวณดังกล่าว ซึ่งลานเบียร์หน้า Mulligan Irish bar ก็ยังคงเปิดเพลงสากลยอดนิยม

อยู่เชน่เดิมแต่ก็เริ่มมีการเพิ่มระดับเสียงและในส่วนของ Rocco bar ก็เริ่มเปลี่ยนจากสากลยอด

นิยมมาเป็นดนตรี EDM (Electronic dance music) ในรูปแบบของดนตรีดั๊ป โดยใช้ระดับ

ความเร็วของจังหวะอยู่ที่ 60 – 90 bpm ผสมกับดนตรีแนวเรกเก้ในเพลงฮิตอย่าง Buffalo 

soldier ซึ่งสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาไม่น้อยเลยทีเดียวและในส่วนของ

ร้าน The hub ก็ยังคงใช้การเปิดแผ่นเสียงดนตรีสากลยอดนิยมอยู่เช่นเคย แต่จะมีการสลับ

สับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของดนตรี Hip-hop ในแบบเดียวกันกับ Rocco bar ด้วยระดับเสียงที่

เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นอิริยาบถของนักท่องเที่ยวให้เริ่มเข้าสู่ความสนุก ซึ่งระดับเสียงที่ดังขึ้นและ

แนวดนตรทีี่มจีังหวะปลุกเร้าบวกกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นักท่องเที่ยวได้เริ่มดื่มกันตั้งแต่ช่วง

หัวค่ าก็ล้วนมีผลต่ออิริยาบถที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยวไม่น้อยเลยทีเดียว ในส่วนของร้าน Is 

orange ก็ยังคงอยู่ในดนตรีรูปแบบเพลงสากลฮิตเช่นเดิมเพิ่มเติมคือระดับเสียง แต่ด้วยร้านนี้

เป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างเล็กมีพื้นที่เพียงแค่ตึก 1 คูหา จึงไม่ค่อยได้รับความสนใจจาก

นักท่องเที่ยวมากนักแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในจ านวนคละกันที่ต้องการ

รับประทานอาหารและดื่มอย่างสงบเข้าไปใช้บริการอยู่ส่วนหนึ่ง แต่กลับกันกับในตัวฝั่งตรงข้าม

ของถนนลานเบียร์หน้าจุดแลกธนบัตรพร้อมเวทีแสดงดนตรีสดนั้นก็เริ่มจัดเตรียมสถานที่เริ่ม
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เข้าที่เข้าทางโดยวงดนตรีก็เริ่มทยอยกันเข้าเซตอัพเครื่องดนตรีบนเวทีเพื่อความพร้อมต่อการ

แสดงสดที่จะเริ่มขึ้นอีกในเวลาไม่ช้านี้ ส่วนทางด้านของ ร้าน Khaosarn 1986 ก็เริ่มเปิด

ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบโดยยังยึดรูปแบบของดนตรี EDM ในจังหวะ Hip-hop ที่เร็วขึ้นโดย

อยู่ที่ความเร็ว 90 – 120 bpm เช่นเดิมเพิ่มเติมคือระดับเสียงที่ดังขึ้นกับจังหวะที่ปลุกเร้าให้

กระฉับกระเฉงมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่ แต่ด้วยความที่เป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่

จึงท าให้ต้องใช้เครื่องขยายเสียงที่ใหญ่เหมาะสมกับตัวร้านจึงท าให้เสียงดังกว่าร้านอื่นๆ  ใน

บริเวณบวกกับทางร้านนั้นมีสไตล์ดนตรีที่ค่อนข้างชัดเจนจึงได้รับความสนใจของนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและต่างชาติมากที่สุดในบริเวณนี้ ส่วน Nat guest house ก็เริ่มขยับเพิ่มระดับ

เสียงดนตรีและเริ่มขยับจังหวะเพลงที่ปลุกเร้ามากขึ้น แต่ยังคงอยู่ในรูปแบบเพลงสากลฮิตอยู่

เชน่เดิมและเริ่มมลีูกค้าต่างชาติบางสว่นเพียง 2 -3 คน เริ่มเข้ามาใช้บริการ 

 
ภาพที่ 28 ภาพจาก Nat guest house 21.30 น. 

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2560) 

 

  21.30 น. ในเวลานี้ถือเป็นเวลาที่วงดนตรีสดในบริเวณนี้ทั้งหมดเริ่มท างานนัก

ดนตรีเริ่มทยอยกันเข้ามาถึงในตัวร้านแต่ละร้านโดย Rocco bar เริ่มมีการเซตอัพเครื่องดนตรี

ของตนเสียงกรีดสายกีตาร์ดังเล็ดลอดผ่านลูปดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เสียงสั่นสะเทือนของสาย

เบสจากสายเปล่าทั้ง 4 โน้ต นั้นเบี่ยงเบนความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและเทศออก

จากดนตร ีEDM ไปช่ัวขณะ เสียงตกกระทบของไม้กลองลงสูห่นังปะด้านหนา้ของตัวถังสแนจาก

กลองชุด เสียงต่ าเป็นลูกๆ ที่เกิดจากการเหยียบแท่นกระเดื่องให้กระทบสู่ตัวเบสดรัมนั้นมีเสน่ห์

ไม่แพ้กันกับลูปอิเลกทรอนิกส์และอาจดูน่าสนใจมากกว่าด้วยซ้ าไปยิ่งผสมกับเสียงเครื่อง

ทองเหลอืงที่แหลมใสทะลุทุกย่านเสียงนั้นก็ชวนหลงใหล  

  เครื่องดนตรีสดที่ผา่นการเล่นจากมือมนุษย์นั้นให้ความสนใจจากนักท่องเที่ยว

ที่เดินผ่านไปมาไม่น้อยเลยทีเดียวถึงแมย้ังไม่ได้ท าการเริ่มบรรเลงเป็นบทเพลงเลยก็ตาม ช่างท า
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ระบบเครื่องเสียงต่างวุ่นอยู่กับการจัดการระบบเสียงเพื่อให้ได้เสียงที่ดีและมีคุณภาพที่สุดออก

ไปสู่หูของคนฟัง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาจ านวนไม่น้อยเลยที่หยุดดูและให้ความสนใจว่า

นักดนตรีทั้ง 3-4 ชีวิต บนเวทีว่าพวกเขานั้นจะบรรเลงบทเพลงอะไรกันต่อหลังจากการ

จัดเตรียมเครื่องดนตรีเสร็จ ถัดมาถึงในช่วงลานเบียร์ด้านหน้า Mulligan เสียงดนตรีสดสะท้อน

มาจากทางช้ัน 2 ของตัวอาคารร้านแทรกผ่านลงมาถึงตัวถนนอย่างบางเบาเพราะเสียงถูก

ลดทอนความดังโดยผนังกระจกจากทางด้านบนซึ่งเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเริ่มทยอย

กันเข้าสู่ Brick bar และ Mulligan ในจ านวนที่เริ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  

  The Hub ดนตรียังอยู่ในแบบเดิมแตท่ี่เปลี่ยนแปลงคืออริิยาบถของชาวต่างชาติ

ภายในร้านที่ทวีความบันเทิงมากขึ้นเริ่มมีการลุกขึ้นยืนขยับท่วงท่าไปกับเสียงดนตรี EDM ใน

แบบเดิม ถัดมาทาง ร้าน Is orange นักดนตรีกีตาร์โฟล์คเดี่ยวชายพร้อมกับสมุดเพลงคู่ใจก าลัง

จัดเวทีและตั้งระดับเสียงซึ่งก็สร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านได้ในระดับหนึ่งแต่ก็

ยังไม่ได้มากมายนัก ส่วนลูกค้าภายในร้านก็มีท่าทีค่อนข้างจดจ่อกับการแสดงดนตรีสดที่ก าลัง

จะเริ่มขึ้นแต่กลับกันในฝั่งตรงกันข้ามลานเบียร์ The Cliff หน้าจุดแลกค่าเงินนั้นกลับมี

นักท่องเที่ยวทั่วชาวไทยและเทศเข้าไปใช้บริการนั่งดื่มกันอย่างกันในจ านวนหนึ่งซึ่งต่างกันกับใน

ช่ัวโมงที่ผ่านมาที่ทุกอย่างนัน้ยังดูสงบ เหตุเกิดจากดนตรีสดในสไตล์เรกเก้นั้นได้เริ่มบรรเลงโดย

มีเพียงแมคบุ๊คคอยบรรเลงลูปอิเลกทรอนิกส์และกีตาร์โปร่งทีบรรเลงในจังหวะยกกับเสียง

เครื่องเพอร์คัชชันที่กระทบกับไม้กลองของผู้ตีที่ดังเป็นระยะๆ และเสียงกลองไฟฟ้าร่วมกับ

ล าโพงขยายเสียงที่ถูกหันออกมาทางด้านฝั่งถนน และแสงไฟจากเวทีได้ผ่านการตกแต่งมา

ในช่วงค่ านั้นดูจะเป็นสิ่งที่สร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้พบเห็นได้อย่างมากที่สุดใน

บริเวณนีเ้ลยก็ว่าได้ และมีนักท่องเที่ยวจ านวนไม่น้อยเลยที่หยุดเดินและชมการแสดงบ้างก็ตั้งใจ

ชมถ่ายคลิปวีดีโออย่างตั้งใจบ้างก็ดื่มเบียร์เต้นตามจังหวะดนตรีอย่างสนุกสนานบนกลางถนน

โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยแม้กระทั้งพนักงานต้อนรับที่ค่อยชักชวนลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการก็

ยังถูกเมินเฉย 
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ภาพที่ 29 ภาพจาก ลานเบียร์ The Cliff หนา้จุดแลกธนบัตร 21.30 น. 

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

  ถัดมาอีกประมาณตึก 7 คูหา ในฝั่งตรงกันข้าม ร้าน Khaosarn 1986 ก็เริ่มคับ

คั่งไปด้วยชาวต่างชาติจ านวนปานกลางกับชาวไทยเพียงเล็กน้อยที่ก าลังดื่มและสนุกกับดนตรี 

EDM ในแบบ Hip-hop ในความเร็วเท่าเดิม จากดีเจที่คอยเปิดแผ่นเสียงเป็นระยะๆ โดยระดับ

เสียงยังอยู่ในระดับเดิมแตก่็พอท าให้ได้ยินมาถึงตัวถนนได้ดังพอสมควรด้วยเครื่องขยายเสียงที่

ขนาดค่อนข้างใหญ่โดยพนักงานต้อนรับก็ยังคงท าหนา้ที่เรยีกลูกค้าต่อไป 
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ภาพที่ 30 ภาพจาก Khaosarn 1986 21.30 น. 

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

  เยื้องไปทางฝั่งตรงข้ามทางด้านของ ร้าน Nat guest house ก็ยังคงไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งระดับเสียง ประเภทดนตรีที่ยังคงเป็นเพลงสากลยอดนิยมเช่นเดิม

อาจจะต่างจากเดิมแค่ตรงลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและจังหวะดนตรีที่ปลุกเร้าเพิ่มมากขึ้น

และการรมีิกซ์เพลงโดยใส่ความเป็นอิเลกทรอนิกส์ลงไปในเพลงเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ ถัด

มาทางรา้นสุดท้ายในบริเวณขอบเขตพิกัดคือ ร้าน Enjoy bar ในตัวช้ัน 2 ของอาคารนั้นเปิดเป็น

ร้านสักแต่ในตัวช้ัน 1 ของอาคารนั้นเปิดเป็นบาร์เล็กๆ ที่เริ่มเปิดให้บริการในเวลานี้ในรูปแบบ

ของการเปิดแผ่นเสียงเพลงในสไตล์ EDM ในแบบ Hip-hop ในความเร็ว 90 -120 bpm เช่นเคย

เหมอืนกับทุกๆ ร้านโดยสิ่งที่น่าสนใจคือร้านนี้ไม่มีการไล่ระดับเสียงดนตรีให้เบาในช่วงแรกเริ่ม

ท าการแต่กลับกลายเป็นการใช้ระดับเสียงที่ค่อนข้างดังแม้จะร้านจะพึ่งเปิดอาจเป็นไปได้ว่าตัว

ร้านนั้นเปิดท าการในเวลาที่นักท่องเที่ยวเริ่มคับคั่งแล้วก็เป็นได้ โดยในเวลานี้มีลูกค้าเพียง 1-2 

คนเพียงเท่านั้น นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจมากนักแต่อาจจะเป็นการ

สะกิดหูในเรื่องของระดับเสียงเสียมากกว่าเพราะเป็นร้านเดียวในบริเวณนี้ที่มีรูปแบบแตกต่าง

ไปจากร้านอื่นตรงที่ขนาดของร้านที่เล็กเพียงตึก 1 คูหา กับเสียงดนตรีที่ดังขึ้นขณะเริ่มท าการ

โดยไม่มีการไล่ระดับ และเป็นร้านเดียวที่อยู่กึ่งกลางระหว่างร้านขายเสื้อผ้าโดยเสียงดนตรีนั้น

ดังออกมาสูต่ัวถนนอย่างค่อนข้างชัดเจน 
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ภาพที่ 31 ภาพจาก ลานเบียร์ Enjoy bar 21.30 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

  22.00 น. เป็นเวลาที่อะไรหลายๆ อย่างบนถนนเส้นนี้นัน้เริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอย 

ร้านค้าและสถานบันเทิงส่วนใหญ่เริ่มเปิดให้บริการอย่างครบถ้วนทั้งในเรื่องของความพร้อม

ของสถานที่ พนักงาน อาหาร เครื่องดื่ม แสงไฟ และที่ขาดไม่ได้เลยคือเสียงดนตรี ร้านที่ใช้

ดนตรีสดก็เริ่มบรรเลงโดยนักดนตรีทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ร้านที่ใช้การเปิดแผ่นเสียงโดยดีเจก็ท างาน

อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นเวลาที่ทุกสถานบันเทิงในบริเวณนี้มีความพร้อมที่จะให้บริการ

นักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ นักท่องเที่ยวยังคงเดินไปผ่านมาเข้าออกในบริเวณนี้อย่าง

ต่อเนื่องและมากขึ้นกว่าเวลาก่อนหน้านี้พอสมควร ร้าน Rocco bar ดนตรีสดเริ่มบรรเลงเพลง

ฮิตที่คุ้นหูชาวต่างชาติโดยยังไม่ใช้เพลงที่มีความเร็วมากนักอย่าง Holiday จาก The Scopion

เนื่องจากยังเป็นช่วงแรกเริ่มของการแสดง แต่ด้วยเสียงดนตรีที่ดังออกมาที่ช่วงตัวถนนในระดับ

พอเหมาะและนักร้องน าเดินออกมาพร้อมไมโครโฟนไร้สายคอยเชิญชวนนั้นให้ความสนใจแก่

นักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณนั้นไม่น้อยเลยทีเดียว บ้างก็หยุดยืนฟังอย่างตั้งใจ บ้าง

ก็บันทึกภาพอย่างจดจ่อ บ้างก็เริ่มขยับร่างกายตามจังหวะดนตรีที่บรรเลงอย่างต่อเนื่อง ผ่าน

มาอีกในฝั่งตรงกันข้าม The hub นั้นความบันเทิงยังคงอยู่ในรูปแบบเดิมทั้งระดับเสียงและแนว

ดนตรีที่ยังคงเป็นดนตรีเสียงสังเคราะห์ที่ด าเนินจังหวะตามแสงไฟกระพริบ และในฝั่งตรงกัน
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ข้ามนัน้นักท่องเที่ยวชาวไทยก็ยังหลั่งไหลเข้าไปใน Brick bar และ Mulligan อย่างต่อเนื่องโดยมี

ชาวต่างชาติเพียงเล็กน้อย  

 

 
ภาพที่ 32 ภาพจาก Brickbar & Mulligan 22.00 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

  เสียงดนตรีบางเบาจากทางด้านบนช้ัน 2 ของตัวอาคาร Mulligan ดนตรีสดใน

เพลงสากลยอดนิยมนั้นยังคงท างานอย่างต่อเนื่องในจังหวะเต้นร า ถัดมาในส่วนของลานเบียร์

หน้าจุดแลกเงินต่างประเทศนักดนตรีก็ยังคงท างานอย่างต่อเนื่อง พนักงานต้อนรับยังคงท า

หน้าที่ชักชวนลูกค้าเช่นเดิม โดยปริมาณลูกค้าภายในร้านยังอยู่ในปริมาณเท่าเดิมความสนุก

บันเทิงกลางถนนบริเวณหน้าร้านยังคงด าเนินไปตามจังหวะเสียงดนตรีเรกเก้อย่างไม่ขาดตอน

ในระดับเสียงเท่าเดิม ในฝั่งตรงกันข้าม ร้าน Is orange นักดนตรีกีต้าร์โฟล์เดี่ยวนั้นยังคง

บรรเลงเพลงสากลยอดนิยมอย่างต่อเนื่องผ่านกีต้าร์คู่ใจ ล าโพงขยายเสียงส่งผ่านเพลงฮิต

มาถึงกลางถนนแต่ระดับเสียงนั้นไม่สามารถเทียบเคียงกับในฝั่งตรงกันข้ามได้เลยจึงไม่ได้รับ

ความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้มากมายนัก ทางด้าน Nat guest house เริ่มขยับจังหวะดนตรี

จากเพลงสากลฮิตในแบบฟังสบายเริ่มเปลี่ยนมาใช้ดนตรีในแบบ Hip-hop ในความเร็ว 90 – 

120 bpm ซึ่งสามารถเพิ่มจ านวนลูกค้าภายในร้านได้ในปริมาณหนึ่งแต่ก็ยังไม่มากนัก ในฝั่ง

ตรงกันข้าม Khaosarn 1986 ดนตรี EDM ยังคงท างานอย่างต่อเนื่องผ่านการบังคับแผ่นเสียง

ของดีเจผู้ควบคุมจังหวะ โดยสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มากจึงท าให้

นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปใช้บริการในตัวร้านอย่างต่อเนื่องโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยปะปน
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อยู่เพียงเล็กน้อย ถัดมา 1 คูหา รา้น Enjoy bar นั้นยังคงเปิดเพลงบรรเลงจังหวะปลุกเร้าในแบบ 

EDM อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความเร็วจังหวะเท่าเดิมที่ 90 – 120 bpm ย่านเสียงต่ าให้ความ

สั่นสะเทือนเป็นระยะๆ ตามจุดเกิดเสียงและตามจังหวะดนตรีซึ่งเป็นย่านเสียงที่จะทวีเพิ่มมาก

ขึน้ตามจ านวนผูค้น 

  22.30 น. ถ้านอกเหนือจากเวลาและความมืดของท้องฟ้าแล้วเวลานี้จะเป็น

ช่วงเวลาที่ทุกๆอย่างดูจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งแสงไฟ ทั้งนักท่องเที่ยว ทั้งระดับ

เสียงดนตรี อีกทั้งระดับความมึนเมาของนักท่องเที่ยว ดนตรีสดใน Rocco bar ยังคงบรรเลง

อย่างตอ่เนื่องและมีการสลับจังหวะเพลงช้าเพลงเร็วได้อย่างเหมาะสมลงตัว แต่ยังคงแนวดนตรี

ในรูปสากลยอดนิยมแบบเดิม ซึ่งส่วนที่ใหญ่จะเป็นดนตรีร๊อคยอดนิยมในยุค 60’s-70’s อย่าง 

The oasis, The beatle, The eagle ที่มมีาให้ได้ยินอย่างตอ่เนื่องและยังคงสร้างความสนใจให้แก่

นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งผู้ที่หยุดฟังและบันทึกเสียงและภาพอย่าง

ตั้งใจและผู้ที่หยุดเดินและขยับท่าทางไปกับเสียงเพลง เสียงจาก The hub เริ่มเพิ่มระดับความ

ดังสรา้งความสนใจใหน้ักท่องเที่ยวต่างชาติได้บ้างเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับหยุดฟังอย่างตั้งใจ

เหมือนกับ Rocco Barในขณะที่ลานด้านหน้า Mulligan ก็ยังคงใช้ระดับเสียงเท่าเดิมแต่มีลูกค้า

สนใจเข้าไปฟังเพลงมากกว่าโดยเฉพาะลูกค้าชาวไทย เลยมาทางร้าน Is orange และลานเบียร์

หน้าจุดแลกธนบัตรดนตรีสดยังคงท างานอย่างต่อเนื่องและเพิ่มระดับจังหวะความเร็วตาม

ความสนุกของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยความสนใจของนักท่องเที่ยวก็ยังคงอยู่ที่ลาน

เบียร์หน้าจุดแลกธนบัตรอยู่เช่นเดิม และในส่วนของบริเวณสุดท้ายของพิกัดที่ 1 ร้าน Nat guest 

house, Khaosarn 1986 และ Enjoy bar ดนตรี EDM ยังคงท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบของการ

ขยับท่วงท่าความสนุกของนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องในระดับเสียงและความปลุกเร้าของ

จังหวะที่เพิ่มมากขึ้น 

  เวลานี้เป็นช่วงที่ตัวดนตรีนั้นเพิ่มระดับการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในระดับที่ 2 

แต่ละสถานที่นั้นใช้ระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นและจังหวะดนตรีที่กระฉับกระเฉงขึ้น รวมถึงการเริ่มมี

การใช้ดนตรีสดเพื่อเป็นตัวช่วยการเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นในอีกระดับอีกด้วย ซึ่งเวลานี้

เป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวนั้นเริ่มให้ความสนใจกับตัวดนตรีมากขึ้นกว่าในระดับที่ 1 พอสมควร 

  23.00 น. เสียงเป่านกหวีดเพื่อบังคับทิศทางสัญจรของยานพาหนะนั้นเงียบลง

อาจเป็นเพราะการสัญจรของรถยนต์โดยสารที่เริ่มบางตา อิริยาบถของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ 

Rocco bar ยังเป็นเหมอืนเดิมคอืยังคงสนุกกับดนตรีร๊อคกันอย่างตอ่เนื่องทั้งในร้านและนอกร้าน 

The hub และ ลานเบียร์หน้า Mulligan ยังคงรูปแบบเดิมซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับเพลง

สากลฮิตจากล าโพงขยายเสียงหน้า Mulligan มากกว่าดนตรี EDM จาก The hub และ 
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Khaosarn 1986 นั้นเสียงดนตรี EDM ในจังหวะเฮาส์ที่ถูกปรับระดับความเร็วของจังหวะให้เป็น 

120 – 135 bmp นั้นทะยานเข้ากลบเสียงดนตรีจากร้านบริเวณใกล้เคียงจึงสามารถเรียกลูกค้า

ได้เยอะกว่าร้านอื่นๆ โดยรอบ 

  23.30 น.  จากการส ารวจผู้วิจัยได้ เห็นว่าเวลานี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่มี

นักท่องเที่ยวหนาแน่นที่สุดบนถนนเส้นนี้เพราะเป็นช่วงเวลาที่แสง สี เสียง นั้นได้ท าหน้าที่ได้

อย่างเต็มที่ที่สุดอีกทั้งการดื่มของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ในช่วงหัวค่ าจึงท าให้ถนนเส้นนี้นั้นมี

ชีวิตชีวาที่สุดในช่วงเวลานี้ เสียงดนตรีจากทั่วบริเวณนั้นดังผสมปนเปกันจนบางครั้งท าให้ไม่

สามารถจ าแนกได้ว่าดังมาจากจุดใด แต่อย่างไรก็ตามในทุกๆ พื้นที่เกิดเสียงก็ยังมีบริเวณที่เป็น

ช่องว่างของถนนที่ไม่มีการเกิดของเสียงหรืออาจจะมีในระดับที่เบาบางจนแทบไม่ได้ยินซึ่งเป็น

ทั้งหมดก็เป็นองค์ประกอบที่ลงตัวทางเสียงของถนนเส้นนี้ โดยรวมเวลานี้ยังดูไม่แตกต่างกับ

ช่วงเวลาก่อนหน้านีม้ากนัก 

  00.00 น. เวลาที่ความชลมุนเริ่มเข้าปกคลุมทั่วบริเวณ เสียงดนตรีกลายเป็น

เครื่องมืออ านวยความสนุกและสร้างความฮึกเหิมในการแสดงพฤติกรรมแปลกๆ  ให้แก่

นักท่องเที่ยวมากกว่าที่จะเป็นเครื่องสร้างสุนทรียะภาพ เสียงรบกวน (Noise) ที่ตลบอบอวนไป

ทั่วบริเวณเริ่มเกิดขึ้น ซึ่งดนตรีในช่วงเวลานี้นั้นท าหน้าที่ได้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับในช่วงหัวค่ า 

อาจจะเป็นเพราะระดับแอลกอฮอล์ในตัวนักท่องเที่ยวที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น แสงไฟที่สาด

กระพริบในจังหวะค่อนข้างถี่ขึ้นเรื่อยๆ ดนตรีในระดับเสียงที่ค่อนข้างดังและการเพิ่มระดับ

ความเร็วของดนตรีนั้นเป็นองค์ประกอบร่วมของความชุลมุนนี้ Rocco bar ในช่วงเวลานี้เป็น

เวลาพักเบรกของนักดนตรีที่บรรเลงดนตรีสด เครื่องดนตรีทั้งหมดถูกวางลงกับพื้นเสมือนว่า

มันก็ได้พักผ่อนเช่นกัน ดนตรี EDM เข้ามามีบทบาทแทนที่ ย่านเสียงต่ าท าหน้าที่ให้ความ

สั่นสะเทือนเต็มรูปแบบ นักท่องเที่ยวในบริเวณนั้นทั้งนอกและในร้านยังคงดื่มและขยับร่างกาย

ไปกับดนตรี EDM อย่างสนุกสนานไม่แพ้กันกับดนตรีสดในชว่งเวลาก่อนหน้านี้ บริเวณด้านหน้า 

Mulligan & Brick bar ก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 90% เดินเข้าออกและผ่านไปมาอย่าง

ต่อเนื่องและเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนบริเวณนั้นก็เริ่มชุลมุนและหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวชาว

ไทยเป็นส่วนใหญ่ทั้งนั่งดื่มที่ลานเบียร์ดา้นหนา้และเข้าไปใช้บริการทางด้านใน ส่วนในฝั่งตรงกัน

ข้ามนั้น The hub ดนตรี EDM ยังคงอ านวยความสนุกและปลุกเร้านักท่องเที่ยวในจังหวะ Hip-

hop และ เฮาส์ ในระดับความเร็ว 120 – 135 bpm ได้อย่างต่อเนื่องโดยนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาตินั้นเริ่มหยุดและให้ความสนใจกับดนตรีในบริเวณดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ทั้งเข้าไปใช้

บริการภายในร้านและยืนขยับท่าทางตามเสียงดนตรีทางหน้าร้านผิดกับในช่วงแรก แต่ความ

บันเทิงทางด้านลานเบียร์ตรงจุดแลกเงินหน้า The Cliff ก็ยังคงถูกขับเคลื่อนผ่านลีลาการ
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บรรเลงดนตรใีนจังหวะยกของนักดนตรีเร็กเก้และการขยับร่างกายอย่างสนุกสนานโดยไม่สนใจ

สายตาคนรอบข้างของนักท่องเที่ยว บริเวณนี้จึงเป็นบริเวณที่โดดเด่นในระดับหนึ่งจากบริเวณ

ใกล้เคียงเพราะเวทีการแสดงดนตรีสดนั้นล้ าเข้ามาถึงตัวถนนจึงท าให้ดูใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว 

ในฝั่งตรงกันข้ามดนตรีสดจาก Is orange ก็ยังคงบรรเลงเพลงสากลฮิตอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ดู

แปลกตาไปจากเดิมก็คือปฏิสัมพันธ์ร่วมที่นักดนตรีมีต่อลูกค้าชาวต่างชาติภายในร้าน โดยมี

การอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถขึ้นมาร่วมแสดงการร้องเพลงบนเวทีกับนักดนตรีด้วย

บรรยากาศที่เป็นกันเองซึ่งก็ได้สรา้งความประทับใจใหก้ับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ไม่น้อยซึ่ง

ขับร้องในเพลงสากลฮิตอย่าง When you say nothing at all ดูเป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งจาก

บริเวณโดยรอบ 

 

 
ภาพที่ 33 ภาพจาก Is orange 00.00 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

  ถัดมาทางด้านของ Nat guest house และ Khaosarn 1986 และ Enjoy bar 

ดนตรี EDM ในรูปแบบของ Hip-hop และ เฮาส์ นั้นยังคงท าหน้าที่อ านวยความสนุกให้แก่

นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง แต่นักท่องเที่ยวก็ยังสนุกอยู่ในบริเวณร้านซึ่งตัวถนนในบริเวณนั้นก็

ยังคงใช้เดินสัญจรผ่านไปมาได้อย่างปกติ มีเพียงนักท่องเที่ยวบางส่วนที่หยุดให้ความสนใจใน

ช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยจากนั้นก็เดินผ่านไป โดย Khaosarn 1986 ก็ยังคงมีลูกค้าเยอะที่สุดใน

บริเวณดังกล่าวเพราะเป็นรา้นที่ใหญ่ที่สุดและเสียงเพลงดังที่สุด 
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  00.30 น. เป็นเวลาที่ความชุลมุนนั้นเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ เพลง Don’t look 

back in angle จาก The Oasis ที่ผ่านการเล่นจากเครื่องดนตรีสดก็ได้ดังออกมาจาก Rocco bar 

เป็นสัญญาณที่บ่งบอกใหรู้้วา่ดนตรีสดได้เริ่มกลับมาบรรเลงขึน้อีกครั้งหลังจากที่นักดนตรีได้ท า

การพักผ่อนไปเป็นเวลากว่าครึ่งช่ัวโมง ซึ่งเรียกเสียงปรบมือจากนักท่องเที่ยวในบริเวณนั้นได้

ค่อนข้างมาก ด้วยความที่เป็นเพลงฮิตของเจ้าของภาษาบวกกับการรอคอยดนตรีสดของเหล่า

นักท่องเที่ยว เพลงนี้จึงถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของอีกรอบหนึ่งของการแสดงดนตรีสด 

นักท่องเที่ยวนั้นเริ่มหนาแน่นทั้งภายในร้านและด้านหน้าร้านในบริเวณถนน โดยนักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นชาวต่างชาติแต่ก็ยังมีชาวไทยปะปนอยู่บ้างเพียงเล็กน้อย การขยับร่างกาย

ไปตามจังหวะเสียงดนตรีของนักท่องเที่ยวก็ยังมีให้เห็นอยู่ เรื่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น

ชาวต่างชาต ิ

 

 
ภาพที่ 34 ภาพจาก Rocco bar 00.30 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

  และถัดมาในส่วนของลานเบียร์หน้าบริกบาร์นั้นก็ยังมีลูกค้าเข้าออกอยู่เรื่อยๆ 

โดยส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่เช่นเดิม โดยระดับเสียงดนตรีนั้นเริ่มเพิ่มขึ้น

เพียงเล็กน้อยและนักท่องเที่ยวภายในร้านก็เริ่มมีการขยับท่าทางตามบทเพลงเพียงเล็กน้อย
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เพราะส่วนใหญ่จะเน้นการนั่งสนทนากันเสียมากกว่า และทางด้านในลูกค้าชาวไทยก็เริ่มคับคั่ง

อย่างไม่น่าเช่ือผิดกับช่วงเวลาแรกในก่อนหน้านี้โดยมีการต่อแถวยาวมาจากทางด้านในร้านบ

ริกบาร์ออกมาจนถึงตัวถนนสร้างความล าบากในการเดินสัญจรไปมาในบริเวณนั้น และด้วย

ความชุลมุนในบริเวณนั้นร่วมกับเสียงการสนทนาของนักท่องเที่ยวท าให้ลานเบียร์ Mulligan 

จ าเป็นต้องเร่งเสียงดนตรีเพิ่มขึ้นอีกจึงท าให้เสียงนั้นกลบเสียงดนตรีสดจากทางด้านบนช้ัน 2 

ของอาคาร Mulligan แต่ก็ไม่ได้ท าให้ความบันเทิงในบริเวณนั้นลดต่ าลงแต่อย่างใด ถัดมาใน

พืน้ที่ของ Is orange และ ลานเบียร์ The Cliff ทุกๆ อย่างยังอยู่คงเดิม ทั้งดนตรีสด นักท่องเที่ยว 

ระดับเสียง ระดับความบันเทิง เช่นเดียวกันกับพืน้ที่ของดนตรี EDM อย่าง Khaosarn 1986, Nat 

guest house และ Enjoy bar แต่น่าแปลกที่ Enjoy bar ซึ่งเป็นร้านเล็กๆ เพียงตึกแค่ 1 คูหา แต่

กลับสร้างความน่าสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งลูกค้าที่

ต้องการจะเข้าไปใช้บริการและทั้งลูกค้าที่เดินผ่านและมองดูด้วยความสนใจ อาจจะเป็นเพราะ

เป็นเล็กที่ใช้เสียงดังเกินขนาดร้านซึ่งการท าอะไรในปริมาณที่มากเกินสมควรนั้นก็มักจะสร้าง

ความนา่สะดุดตาเฉกเช่นเดียวกับร้านนี้ 

 

 
ภาพที่ 35 ภาพจาก Enjoy bar 00.30 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) 
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  ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาที่ดนตรที าหนา้ที่ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในระดับ 3 ซึ่งถือ

ว่าเป็นเวลาที่ดนตรีนั้นท าหน้าที่ได้ดีที่สุดทั้งอ านวยความสนุกและผ่อนคลายต่อนักท่องเที่ยว 

เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับตัวดนตรีที่สุดทั้งขยับร่างกายตามจังหวะเสียง ทั้ง

ขับร้องตามบทเพลงฮิต ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรมดนตรีในถนนเส้นนี้นั้นเติบโต

ที่สุด 

  01.00 น. ความบันเทิงและความชุลมุนก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยตามเวลา ส าหรับ

เวลานีน้ั้นยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนักจากช่วงเวลาก่อนหน้า อาจจะมีเพียง Rocco bar ที่

นอกจากการบรรเลงดนตรีสดในเพลงร๊อคยอดนิยมแล้ว ในตัวของนักร้องน าและนักดนตรีก็ได้

มีวิธีการเอนเตอร์เทนลูกค้าโดยการยืนขึ้นบนโต๊ะและสลับบางท่อนในบทเพลงให้ลูกค้าได้มี

ปฏิสัมพันธ์เป็นระยะๆ เพื่อสร้างความฮึกเหิมให้กับลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาให้

เกิดความสนใจในการแสดงซึ่งก็ได้รับการตอบรับค่อนขา้งดี 

 

 
ภาพที่ 36 ภาพจาก Rocco bar 01.30 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) 



89 

 

 

 

  ในส่วนของรา้นอื่นๆ ในบริเวณโดยรอบนั้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ใน

รูปแบบเดิมทั้งหมดโดยทั่วบริเวณก็ยังคงทีนักท่องเที่ยวเดินผ่านไปมาตลอดเวลาสลับกับการยืน

ขยับร่างกายเต้นตามจังหวะเพลงตามหน้าร้านที่มีดนตรี โดยพื้นที่ว่างเว้นที่ไม่มีดนตรีก็ยังคง

เป็นทางเท้าไว้ส าหรับสัญจรตอ่ไป  

  01.30 น. ช่วงเวลานี้ทุกๆ อย่างในก็ยังคงเป็นแบบเดิม อาจจะต่างกันตรงที่

ลานเบียร์ด้านหน้า Mulligan นั้นจ าเป็นต้องปิดตัวลงตามเวลาและข้อตกลงในการประกอบการ

จึงท าให้บริเวณดังกล่าวนั้นสิ้นสุดเสียงดนตรีเหลือเพียงแต่เสียงดนตรีสดเพลงฮิตที่ดังสะท้อน

มาจากทางดา้นบนชั้น 2 ของตัวอาคาร Buddy เพียงเท่านั้น นักท่องเที่ยวในบริเวณนี้จึงเริ่มบาง

ตาลงเรื่อยๆ จนเหลอืเพียงพื้นที่วา่งเปล่าที่เป็นเพียงทางเดินที่ปูด้วยหนิอ่อนเพียงเท่านัน้ 

 

 
ภาพที่ 37 ภาพจาก Mulligant & Brick bar 01.30 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

  02.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนทางด้านเสียงและจ านวนนักท่องเที่ยว

ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สถานบันเทิงหลายๆ แห่งในบริเวณจ าเป็นต้องปิด

ให้บริการหรือบางแห่งต้องหยุดการเล่นดนตรีสดหรืออาจจะต้องลดระดับเสียงลงเนื่องจาก

ข้อบังคับทางกฎหมาย Rocco bar ดนตรีสดนั้นสิ้นสุดลงเหลือเพียงเสียงดนตรี EDM จากแผ่น
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บันทึกเสียงที่เล่นผ่านเครื่องเล่นเพียงเท่านั้น แต่ก็ยังไม่ได้ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง

แตอ่ย่างใดแต่กลับกันความสนุกของนักท่องเที่ยวก็ยังคงต่อเนื่อง ถัดมาทางด้านหน้าตึก Buddy 

นักท่องเที่ยวชาวไทยจากในบริกบาร์ก็เริ่มทยอยกันเดินออกมาสู่ด้านหน้าถนนเพราะเนื่องจาก

ถึงเวลาปิดร้าน ภาพที่ได้เห็นคือนักท่องเที่ยวชาวไทยในจ านวนหลายร้อยคนได้เดินชุลมุนกันอยู่

ในบริเวณนั้น บ้างก็แยกย้ายกันกลับที่พัก บ้างก็ยังสนุกและขยับร่างกายเต้นร ากันกันเป็นกลุ่มๆ

ถึงแม้จะไม่มีเสียงเพลงก็ตาม บ้างก็ใช้เสียงดนตรี EDM จากทางด้านหน้า The hub มาเป็นตัว

ช่วยอ านวยความสนุกที่ยังคงคา้งคาจากทางด้านใน บ้างก็ปรึกษากันเพื่อหาร้านที่จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวต่อในบริเวณนั้น แตส่่วนใหญ่ประมาณ 70% จะกลับที่พัก บ้างก็เข้าไปใช้บริการที่ร้าน 

Rocco bar บ้างก็ยืนเต้นไปกับดนตรี EDM ทางดา้นหน้าร้าน ถัดมาทางด้านในดนตรีสดจากทาง

ร้าน Is orange ก็สิน้สุดลงเช่นกันพร้อมๆ กับดนตรีเร็กเก้หน้าลานเบียร์ The Cliff คงเหลือไว้แต่

เสียงเพลงในแบบ EDM ที่ดังกึกก้องรวมกับดนตรีในแบบเดียวกันกับทางร้าน Nat guest house, 

Khaosarn 1986 และ Enjoy bar เสมือนในเวลานี้เป็นเวลารวบรวมดนตรี EDM จากทุกที่เข้า

ด้วยกัน ถึงแมด้นตรีสดจากทุกๆ ร้านจะสิน้สุดลงแต่ความสนุกของนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้ลดลง

แต่อย่างใด ซึ่งจริงอยู่ที่นักท่องเที่ยวจะสนใจดนตรีสดเป็นพิเศษแต่ในเมื่อแอลกอฮอล์เข้า

ครอบง า ความสนุกของนักท่องเที่ยวนั้นก็ไร้ซึ่งขอบเขตเพราะไม่ว่าจะเป็นดนตรีชนิด ใดก็

สามารถอ านวยความสนุกใหแ้ก่นักท่องเที่ยวได้ทั้งนัน้ 

  02.30 น. เป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวไทยในบริเวณนั้นกว่า 70% ก็ต่างพากัน

แยกย้ายกลับที่พัก เหลือไว้เพียง 30% ที่ยังคงสนุกกับดนตรี EDM ร่วมกับชาวต่างชาติที่มีอยู่

ทั่วบริเวณ ด้านหน้าทางเข้าบริกบาร์นักท่องเที่ยวชาวไทยเริ่มเบาบางลง Rocco bar ยังคง

หนาแน่นและดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวนั้นจะมีความบันเทิงกับดนตรี EDM มากกว่าดนตรีสด

ในช่วงก่อนหน้านี้เสียอีก และถัดมาทางด้านในร้าน Is orange ลานเบียร์หน้า The Cliff, Nat 

guest house, Khaosarn 1986 และ Enjoy bar ทั้งหมดนี้ก็เหมือนจะรวมวัฒนธรรมดนตรี EDM 

จนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เป็นต่างชาตินั้นได้เลือกเสพย์และเลือก

สนุกกับดนตรีชนิดนี้ตามความต้องการ 

  03.00 น.  เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของการวิจัยในพิกัดนี้ ความบันเทิงเริ่มเบาบาง

ลงจากทุกๆที่ ขยะจากความบันเทิงเริ่มถูกเก็บกวาด เสียงเพลงจากทุกๆ ที่บนพิกัดนี้เริ่มเบา

บางลงและอีกภายในไม่กี่นาทีก็จะสิ้นสุดลงไปพร้อมๆ กับความบันเทิงที่ขับเคลื่อนมาตลอดทั้ง

คืนในรูปแบบดนตรีชนิดต่างๆ ที่เน้นความเป็น EDM เสียส่วนใหญ่ และถึงแม้ร้านใดเน้นความ

เป็นดนตรีสดแต่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการเปิดดนตรี EDM จากแผ่นเสียง นักท่องเที่ยวชาว
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ไทยหลงเหลืออยู่น้อยมากในบริเวณนี้แต่ที่ยังคงสนุกกันอย่างต่อเนื่องเห็นทีจะเป็นนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่ความสนุกนั้นยังคงค้างคา 

  เป็นช่วงเวลาที่ตัวดนตรีนั้นสร้างปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในระดับที่ 4 เป็นระดับ

สุดท้าย  เป็นเวลาที่มนุษย์นัน้ก้าวขา้มพ้นค าว่าฟังเพลงแต่กลับกลายเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวช่วย

อ านวยความสนุกอย่างเต็มรูปแบบเพราะตัวนักท่องเที่ยวในเวลานี้นั้นไม่ได้สนใจตัวบทเพลง

และชนิดของบทเพลง ไร้การฟังอย่างตัง้ใจ ซึ่งขอเพียงแค่มเีสียงดังเกิดขึ้นยิ่งดังมากเท่าไหร่ก็ยิ่ง

เป็นจุดสนใจมากเท่านั้น ในช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่เป็น

นักท่องเที่ยวที่ดื่มและสนุกจนสติเริ่มขาดหายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่ตรงเข้าหา

เสียงเพลงโดยไม่สนใจองค์ประกอบอื่นทั้งสิน้นอกจากระดับเสียงที่ดัง แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

กว่า 70% นั้นกลับออกจากถนนเส้นนี้แล้วจะเหลือเพียงแค ่30% ที่ยังคงตกค้างอยู่  

  4.2 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม  2560 ในพิกัดที่ 2 บริเวณกลางถนนโดยเริ่มจาก 

Buddy beer ไปจนถงึ ร้านขาย CD ละเมิดลิขสิทธิ์ 

  19.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เริ่มเกิดเสียงดนตรีแต่ยังบางเบาจะมีก็แค่บริเวณ 

Buddy beer ที่ใชด้นตรีในรูปแบบเพลงสากลฮิตที่เปิดคลอด้วยระดับเสียงที่เปิดแค่พอได้ยิน เพื่อ

ใช้เรยีกนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการนั่งดื่มแบบผ่อนคลายในช่วงหัวค่ าและยังปราศจากการเปิด 

Sub Bass (ล าโพงขยายย่านเสียงต่ า) เพื่อเป็นการที่จะได้ไม่รบกวนการพักผ่อนในหัวช่วงหัวค่ า

ของนักท่องเที่ยวมากจนเกินไป รา้นอื่นๆ ในพิกัดยังคงจัดเตรียมพืน้ที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวใน

เวลาถัดไป ร้าน Bar next door ยังมีเพียงพนักงานต้อนรับสาวที่ยืนต้อนรับนักท่องเที่ยวที่

บริเวณหน้าร้านอยู่เพียง 2 คน โดยยังไม่มีการใช้เสียงดนตรีและในร้านอื่นๆ ก็เช่นกันจะมีเพียง

แค่พนักงานต้อนรับและแสงไฟที่ให้ความสว่างเป็นบางจุดเพียงเท่านั้น ในส่วนของนักท่องเที่ยว

ในบริเวณนี้ก็อยู่ในระดับปานกลางส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนน้อยที่เป็น

นักท่องเที่ยวชาวไทย เวลานี้ยังคงเป็นเวลาแห่งการจับจ่ายใช้สอยของกินของใช้ซึ่งในส่วนใหญ่

จะเป็นเวลารับประทานอาหารของนักท่องเที่ยวเพราะยังอยู่ในเวลาเย็นที่พระอาทิตย์นั้นพึ่งจะ

ลับขอบฟ้าไปได้ไม่นานเวลานี้จึงพบเสียงแค่จุดเดียวคือบริเวณ Buddy beer เพราะเป็นสถาน

บันเทิงที่ เป็นกึ่งร้านอาหารโดยมีลูกค้าอยู่ในระดับปานกลางที่ เน้นการนั่งสนทนาและ

รับประทานอาหาร 
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ภาพที่ 38 ภาพจาก Buddy beer 19.30 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 3 มนีาคม 2560) 

 

  19.30 น. อิริยาบถของนักท่องเที่ยวยังคงเป็นแบบเดิมเสียงดนตรียังคงท างาน

ไม่ต่างจากเวลาแรกอาจจะมีเพียงระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ยังไม่เปลี่ยนรูปแบบการ

ใช้ชีวติของนักท่องเที่ยวแตอ่ย่างใด แตส่ิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งในเวลานี้ก็คือ 

ป้ายไฟต่างๆที่เริ่มจุดประกายแสงเพื่อให้ความสว่างในยามค่ าคืนที่มืดมิดอย่างเต็มรูปแบบของ

ถนนเส้นนี้เสมือนเป็นการคืนชีวิตให้กับค่ าคืนบนถนนข้าวสาร อีกทั้งทั้งยังเป็นเหมือนลางบอก

เหตุให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้และเตรยีมความพร้อมกับความบันเทิงทั้ง แสง สี เสียง ที่ก าลังจะ

เกิดขึ้นอกีภายในไม่ช้า 

  20.00 น. สถานบันเทิงในบริเวณโดยรอบเริ่มจัดเตรียมพื้นที่ใช้สอยเสร็จสิ้น

บริกรเด็กเสิร์ฟเริ่มเตรียมตัวเข้าประจ าต าแหน่งหน้าที่ นอกจากบริเวณ Buddy beer ส่วน Pad 

thai restaurant ก็ยังคงขายอาหารไทยใหก้ับนักท่องเที่ยวพร้อมกับเปิดเพลงสากลฮิตตามปกติ 
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ภาพที่ 39 ภาพจาก Buddy beer 20.00น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 3 มนีาคม 2560) 

 

  ในฝั่งตรงกันข้าม ร้าน Bar next door ก็เริ่มเปิดเพลงในรูปแบบเพลงสากลฮิต

แตก่็ยังใชร้ะดับเสียงที่ยังค่อนข้างเบาเพราะร้านก็ยังอยู่ในชว่งเวลาของการเตรียมการเปิดอยู่จึง

ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการแต่ด้วยเสียงเพลงและป้ายไฟที่เด่นตระหง่านมาจากทาง

ด้านหน้าร้านแล้วก็เป็นการบอกเป็นนัยยะถึงความบันเทิงที่ก าลังจะเกิดขึ้นแต่นักท่องเที่ยวที่

ผ่านไปมาก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจแต่อย่างใด และในฝั่งตรงกันข้ามร้าน Roof bar ก็เริ่มเปิด

ให้บริการขายอาหารและเครื่องดื่มพร้อมกับเพลงสากลฮิตที่ดังลงมาจากช้ัน 3 ในระดับเสียง

ปานกลางที่ไม่ถึงกับเบาที่มาในรูปแบบของดนตรีสดกีตาร์โฟล์คเดี่ยวชายโดยเริ่มบรรเลงเพลง

ฮิต 70’ ผ่านหูนักท่องเที่ยวทั้งภายในร้านและที่เดินผ่านไปมาอย่างดูน่าสนใจโดยมีลูกค้าเข้า

ออกร้านเป็นระยะๆ ร้านนี้ขายดนตรีสดเป็นหลักเป็นร้านที่เสียงดนตรีสดนั้นได้ยินชัดที่สุดใน

บริเวณซึ่งทางร้านยังมีมีพนักงานต้อนรับชายที่คอยชี้แจงโปรโมช่ันและรูปแบบดนตรีของทาง

ร้านให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 40 ภาพจาก Roof bar 19.30 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 3 มนีาคม 2560) 
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  ถัดมาทางด้านในอีกระยะหนึ่ง 2 ผับขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามคอยแย่งชิง

ลูกค้ากันอย่าง Khaosarn center & Lucky beer ก็ได้เริ่มเปิดเพลงในสไตล์ EDM (Electronic 

dance music) ในจังหวะที่ฟังสบายๆ ในสไตล์ เฮาส์ ความเร็วของเพลงอยู่ที่ 120 – 135 bpm 

โดยสลับกับเพลงฮิตบ้างอย่างลงตัวและยังคงเปิดในระดับเสียงที่ค่อนข้างเบาเพราะเหล่า

พนักงานก็ยังคงขะมักเขม้นกับการจัดเตรียมพื้นที่ภายในร้านเพื่อค่ าคืนแสนบันเทิงที่ก าลังจะ

เกิดขึ้นในไม่ช้าโดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปใช้บริการในจ านวนปานกลางและด้วยการ

ใช้ดนตรี EDM ตั้งแต่ในเวลาหัวค่ านั้นก็เป็นการบ่งบอกจุดยืนทางแนวดนตรีของร้านนี้ได้อย่าง

ตายตัว โดยทุกๆ ร้านที่กล่าวมาก็ยังไม่มีร้านใดที่ใช้ Sub Bass (ล าโพงขยายย่านเสียงต่ า) ใน

เวลานี้ ส่วนร้านอื่นๆ ในบริเวณก็ยังคงเตรียมการเปิดร้านต่อไปโดยปราศจากเสียงเพลง โดย

นักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินผ่านไปมาเข้าออกในปริมาณเท่าเดิมอิริยาบถและการตอบสนองต่อ

ดนตรีของนักท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นแบบเดิมคือฟังผ่านหูและสนใจในตัวร้านขายสินค้าและ

อาหารเป็นหลักเช่นเดิมกับช่วงเวลาแรก 

 

 

 
ภาพที่ 41 ภาพจาก Lucky beer & Khaosarn Center 20.00 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560) 
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  20.30 น. เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มทยอยเข้ามาบนถนนเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งบางสว่นก็ยังคงจับจ่ายใช้สอยสินค้าและอาหารตามอัธยาศัยและบางส่วนก็เริ่มทยอยกันเข้า

ไปสู่ในสถานบันเทิงซึ่งร้อยละ 80% นั้นจะเข้าไปใช้บริการในร้าน Khaosarn center & Lucky 

beer 2ร้านนี้ยังคงแย่งชิงลูกค้ากันเช่นเดิมโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกใช้บริการในส่วนของ 

Lucky beer มากกว่า ส่วนถัดมาในร้านร้าน The one ก็เริ่มใช้ดนตรี EDM ในรูปแบบของเพลงป๊

อปผสมกับEDM ในจังหวะฮิปฮอปสลับกับ เฮาส ์ในระดับเสียงที่เบาไปจนถึงปานกลาง และร้าน

อื่นภายในบริเวณก็เริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ แต่ที่น่าสนใจในบริเวณท้ายพิกัดก็เห็นจะเป็น

ร้านขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ใช้พนักงานเพียง 2 คน ในการดูและร้าน โดยสถานที่นี้ตั้งบริเวณ

เกือบๆถึง ส.น. ชนะสงครามซึ่งเป็นสถานีต ารวจเป็นพิกัดที่ใช้เสียงดนตรีเรียกลูกค้าให้มาใช้

บริการซื้อแผ่นเสียงจากทางร้านแต่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ าหน่ายซึ่งมีแนวดนตรีให้เลือก

ซื้อหลายประเภทแต่ส่วนใหญ่จะเป็น EDM ที่ใช้เปิดในงานสังสรรค์ในรูปแบบต่างๆ มีในทุก

รูปแบบดนตรีตั้งแต่ เฮาส์ จนถึง ฮาร์ทคอร์แกปเบอร์และเป็นไปได้ที่หลายๆ ร้านนั้นก็ซื้อ

แผ่นเสียงจากตรงนี้โดยใช้ระดับเสียงปานกลางในการโฆษนาซึ่งค้าขายกันอย่างไม่ เกรงกลัวข้อ

กฎหมายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญากันแต่อย่างใด สถานที่นี้จึงเป็นแหล่งยืนยันความเป็นพื้นที่

พิเศษของถนนเส้นนี้ 

  

 
ภาพที่ 42 ภาพจาก ร้านขายซีดลีะเมดิลิขสิทธิ์ 20.30 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560) 
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  ในช่วงเวลาแรกนั้นเป็นการเริ่มต้นของเสียงดนตรีเป็นดนตรีเบาๆ ในรูปแบบที่

รับฟังง่ายเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ในระดับที่ 1 โดยจะใช้ระดับเสียงที่

พอเหมาะซึ่งในบางจุดก็ยังไม่มีเสียงเกิดขึ้น ในส่วนของนักท่องเที่ยวนั้นก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจ

ต่อเสียงดนตรีสักเท่าไหร่เพราะเป็นเวลาของการจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินของใช้และนั่ง

รับประทานอาหาร 

  21.00 น. เป็นเวลาที่เสียงดนตรีภายในบริเวณนี้ท าหน้าที่ได้เต็มรูปแบบในทุกๆ

ร้านที่กล่าวมาก็เริ่มมีการใช้ Sub Bass (ล าโพงขยายย่านเสียงต่ า) เพื่อเป็นการปลุกเร้าเชื้อเชิญ

นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการจากทางร้านด้วยการสั่นสะเทือนจากย่านเสียงต่ าซึ่งเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญต่อมิติทางดนตรี โดยทุกๆ ร้านนั้นเริ่มมีการใช้ล าโพงขยายเสียงทาง

ด้านหนา้ร้านหันมาสู่บริเวณตัวถนนเพื่อเป็นการเรียกนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

และชาวไทยเพียงเล็กน้อยก็เริ่มเปลี่ยนอิริยาบถจากการหยิบจ่ายใช้สอยสินค้าและอาหารมาสู่

การเริ่มทยอยกันเข้าสู่สถานบันเทิงซึ่ง Khaosarn center & Lucky beer ก็ยังคงเป็นที่ 1 ในความ

นิยมของนักท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าว ซึ่งส่วนของ Roof bar นักดนตรีก็ยังคงบรรเลงเพลง

สากลยอดนิยมอยู่เช่นเดิมแต่ก็เริ่มมีการเพิ่มระดับเสียงขึ้นเพียงเล็กน้อยและในส่วนของ Bar 

next door ก็เริ่มใช้ดนตรี EDM (Electronic dance music) ในรูปแบบของ Hip-hop และเพิ่มความ

ปลุกเร้าของจังหวะและระดับเสียง ซึ่งสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาไม่

น้อยเลยทีเดียวและในส่วนของร้าน Buddy beer และ Pad thai ก็ยังคงใช้การเปิดแผ่นเสียง

ดนตรีสากลยอดนิยมอยู่เช่นเคยแต่จะมีการสลับสับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของดนตรี Hip-hop ด้วย

ระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นอริิยาบถของนักท่องเที่ยวให้เริ่มเข้าสู่ความสนุก ซึ่งระดับเสียงที่

ดังขึ้นและแนวดนตรีที่มจีังหวะปลุกเร้าบวกกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นักท่องเที่ยวได้เริ่มดื่มกัน

ตั้งแต่ช่วงหัวค่ าก็ล้วนมีผลต่ออิริยาบถที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยวไม่น้อยเลยทีเดียว ในส่วน

ของรา้น The one ก็ยังคงอยู่ในดนตรีรูปแบบเพลงสากลฮิตเช่นเดิมเพิ่มเติมคือมีการใช้ดนตรีฮิป

ฮอปและ เฮาส์ ในความเร็วจังหวะ 120 bpm เปิดสลับกันไปมาผสมผสานเพื่อลดความจ าเจ

และเพิ่มระดับเสียงเพียงเล็กน้อย แตด่้วยรูปแบบงานสถาปัตยกรรมของตัวอาคารที่มีความโดด

เด่นเป็นโถงใหญ่หลังคาสูงตระหง่านฟ้าและการตกแต่งที่แปลกตาที่สุดในบริเวณของตัวอาคาร

นั้นก็สร้างความสนใจต่อนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาได้ไม่นอ้ย  
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ภาพที่ 43 ภาพจาก The one 21.00 น. 

  ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 3 มนีาคม 2560 

 

  21.30 น. ในเวลานี้ถือเป็นเวลาที่ดนตรีสดจาก Roof bar นั้นเริ่มท างานอย่าง

ต่อเนื่องโดยเริ่มมีการเพิ่มความเร็วของจังหวะและเริ่มมีบทเพลงฮิตในจังหวะที่หนักแน่นเข้ามา

ผสมผสานให้เกิดความหลากหลายทางดนตร ีเครื่องดนตรีสดที่ผ่านการเล่นจากมือมนุษย์นั้นให้

ความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาไม่น้อยเลยทีเดียว ช่างท าระบบเครื่องเสียงก็ยังคง

อยู่ประจ าแผงควบคุมเสียงเพื่อจัดการระบบเสียงให้ได้เสียงที่ดีและมีคุณภาพที่สุดออกไปสู่หู

ของคนฟังซึ่งนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาจ านวนไม่น้อยเลยที่หยุดดูและมองขึ้นไปด้านบนเป็น

ระยะๆบางสว่นก็เข้าไปใช้บริการ ถอยออกมาในช่วงของร้านBuddy beer และ Pad thai ก็ยังคง

รูปแบบเพลงฮิตฟังสบายในแบบเดิมซึ่งเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกันเข้าสู่ 

Khaosarn center และ Lucky beer อย่างตอ่เนื่องในจ านวนที่เริ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและ

ด้วยระดับเสียงจังหวะดนตรี EDM ในรูปแบบเฮาส์ความเร็วจังหวะ 120 bpm ที่เริ่มปลุกเร้าของ

ทั้ง 2 ร้านนี้ที่แข่งกันเรียกนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ ายิ่งสร้างความสนใจต่อนักท่องเที่ยวที่

ผ่านไปมาได้ไม่น้อย ส่วน The one ดนตรียังอยู่ในแบบเดิมแต่ที่เปลี่ยนแปลงคืออิริยาบถของ

ชาวต่างชาติภายในรา้นที่ทวีความบันเทิงมากขึ้นเริ่มมกีารลุกขึ้นยนืขยับท่วงท่าไปกับเสียงดนตรี 
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EDM ในรูปแบบดนตรี Hip-hop ในความเร็วจังหวะ 90-120 bpm ถัดกลับมาทาง ร้าน Bar 

next door ก็เริ่มมีการเพิ่มระดับเสียงพียงเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ก็

ยังถูกเมินเฉยถึงแม้จะใช้พนักงานต้อนรับสาวสวยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ทางด้านหน้าก็

ตาม 

 

 
ภาพที่ 44 ภาพจาก Bar next door 21.30 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560) 

 

  ในส่วนของร้านขายซีดีแผ่นเสียงละเมิดลิขสิทธิ์ทางท้ายพิกัดก็ยังคงท างาน

เรียกลูกค้าอย่างตอ่เนื่องแตก่็ยังไม่ได้รับความสนใจต่อนักท่องเที่ยวแตอ่ย่างใด 

  22.00 น. เป็นเวลาที่อะไรหลายๆอย่างบนถนนเส้นนี้นั้นเริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอย 

ร้านค้าและสถานบันเทิงส่วนใหญ่เริ่มเปิดให้บริการอย่างครบถ้วนทั้งในเรื่องของความพร้อม

ของสถานที่ พนักงาน อาหาร เครื่องดื่ม แสงไฟ และที่ขาดไม่ได้เลยคือเสียงดนตรี ร้านที่ใช้

ดนตรีสดก็เริ่มบรรเลงโดยนักดนตรีทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ร้านที่ใช้การเปิดแผ่นเสียงโดยดีเจก็ท างาน

อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นเวลาที่ทุกสถานบันเทิงในบริเวณนี้มีความพร้อมที่จะให้บริการ

นักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ นักท่องเที่ยวยังคงเดินไปผ่านมาเข้าออกในบริเวณนี้อย่าง

ต่อเนื่องและมากขึ้นกว่าเวลาก่อนหน้านี้พอสมควร เสียง sub bass จากล าโพงขยายย่านเสียง

ต่ าเริ่มท างานในทุกร้านอย่างเต็มรูปแบบ ร้าน Roof bar ดนตรีสดเริ่มบรรเลงเพลงฮิตที่คุ้นหู

ชาวต่างชาติโดยยังไม่ใช้เพลงที่มีความเร็วมากนักเนื่องจากยังเป็นช่วงแรกเริ่ม แต่ด้วย

เสียงดนตรีที่ดังออกมาที่ช่วงตัวถนนในระดับพอเหมาะนั้นให้ความสนใจแก่นักท่องเที่ยวที่

สัญจรผา่นไปมาไม่น้อย บ้างก็หยุดยืนฟังอย่างตัง้ใจ บ้างก็บันทึกภาพอย่างจดจ่อ บ้างก็เริ่มขยับ
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ร่างกายตามจังหวะดนตรีที่บรรเลงอย่างต่อเนื่อง บ้างก็ตัดสินใจเข้าไปใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่จะ

เป็นชาวต่างชาติ ถอยกลับมาที่ร้าน Buddy beer และ Pad Thai นั้นความบันเทิงยังคงอยู่ในรูป

แบบเดิมทั้งระดับเสียงและแนวดนตรีที่ยังคงเป็นดนตรีสากลฮิตแต่ก็เริ่มมีการแทรก EDM ใน

จังหวะปลุกเร้าบ้างเพียงเล็กน้อยโดยยังใช้ระดับเสียงเท่าเดิม อีกฝั่ง Bar next door ก็เริ่มเพิ่ม

ระดับเสียงและจังหวะดนตรีที่ปลุกเร้ามากขึ้นจนมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

บางส่วนเริ่มเข้าไปใช้บริการทางด้านในร้าน และระหว่างทางเดินจาก Bar next door ไปจนถึง 

Lucky beer นั้นมีช่องว่างของถนนที่ปราศจากเสียงใดๆ เกิดขึ้นในระยะหนึ่งจนมาถึง Lucky 

beer & Khaosarn center ดนตรี EDM ในจังหวะ เฮาส์ ในความเร็วเท่าเดิมนั้นบรรเลงอย่าง

ต่อเนื่องโดยมีชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่และชาวไทยเพียงเล็กน้อยปะปนอยู่เบาบางใช้บริการ 

เสียงดนตรีในบริเวณดังกล่าวเริ่มดังขึ้นและสนุกขึ้นตามจ านวนนักท่องเที่ยวเป็นการท างาน

ขับเคลื่อนไปด้วยกันระหว่างดนตรกีับนักท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว ถัดมาทางด้าน The one ดนตรี 

EDM ยังคงท างานอย่างต่อเนื่องผ่านการบังคับแผ่นเสียงของดีเจผู้ควบคุมจังหวะ โดยสร้าง

ความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มากจึงท าให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปใช้บริการ

ในตัวร้านอย่างต่อเนื่องโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยปะปนอยู่เพียงเล็กน้อย และต่อมาในฝั่ง

ตรงกันข้าม ร้าขายซีดีแผ่นเสียงละเมิดลิขสิทธิ์ก็เริ่มเพิ่มระดับเสียงดนตรี EDM ซึ่งก็ยังไม่ได้รับ

ความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากนักมีเพียงบางส่วนที่หยุดดูและเดินผ่านไปเหมือนไม่มีอะไร

เกิดขึ้น 

  22.30 น. ถ้านอกเหนือจากเวลาและความมืดของท้องฟ้าแล้วเวลานี้จะเป็น

ช่วงเวลาที่ทุกๆอย่างดูจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งแสงไฟ ทั้งนักท่องเที่ยว ทั้งระดับ

เสียงดนตรี อีกทั้งระดับความมนึเมาของนักท่องเที่ยว ดนตรีสดใน Roof bar ยังคงบรรเลงอย่าง

ต่อเนื่องและมีการสลับจังหวะเพลงช้าเพลงเร็วได้อย่างเหมาะสมลงตัวแต่ยังคงแนวดนตรีในรูป

สากลยอดนิยมแบบเดิมซึ่งส่วนที่ใหญ่จะเป็นดนตรีร๊อคในยุค 60’s-70’s และยังคงสร้างความ

สนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งผู้ที่หยุดฟังและบันทึกเสียงและ

ภาพอย่างตั้งใจและผู้ที่หยุดเดินและขยับท่าทางไปกับเสียงเพลง เสียงจาก Buddy beer และ 

Pad thai เริ่มเพิ่มระดับความดังสร้างความสนใจใหน้ักท่องเที่ยวต่างชาติได้บ้างเพียงเล็กน้อยแต่

ก็ไม่ถึงกับหยุดฟังอย่างตั้งใจเหมือนกับ Roof Barในขณะที่ลานด้านหน้าทางเข้า Bar next door 

ก็ยังคงใช้ระดับเสียงเท่าเดิมแต่มีลูกค้าสนใจเข้าไปมากขึ้นกว่าช่วงเวลาแรกโดยเฉพาะลูกค้า

ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นชาวไทย เลยมาทาง Lucky beer & Khaosarn center  ดนตรี EDM ยังคง

ท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบของการขยับท่วงท่าความสนุกของนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องใน

ระดับเสียงและความปลุกเร้าของจังหวะที่เพิ่มมากขึ้นและร้านขายซีดีผิดกฎหมายก็มีลูกค้า
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สนใจเข้าไปซื้อในจ านวนเพียงเล็กน้อยซึ่งก็ยังใช้ดนตรี EDM ในระดับเสียงเท่าเดิมในการเรียก

ลูกค้า 

  เวลานี้เป็นช่วงที่ตัวดนตรีนั้นเพิ่มระดับการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในระดับที่ 2 

แต่ละสถานที่นั้นใช้ระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นและจังหวะดนตรีที่กระฉับกระเฉงขึ้นรวมถึงการเริ่มมี

การใช้ดนตรีสดเพื่อเป็นตัวช่วยการเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นในอีกระดับอีกด้วย ซึ่งเวลานี้

เป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวนั้นเริ่มให้ความสนใจกับตัวดนตรีมากขึ้นกว่าในระดับที่ 1 พอสมควร 

  23.00 น. อิริยาบถของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ Roof bar ยังเป็นเหมือนเดิมคือ

ยังคงสนุกกับดนตรีสดกันอย่างต่อเนื่องทั้งในร้านและนอกร้าน ในส่วนของ Budd beer และ 

Pad thai ยังคงรูปแบบเดิมซึ่งนักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจกับเพลงสากลฮิตจากล าโพงขยายเสียง

หน้า Bar next door เพิ่มมากขึ้นโดยเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นส่วนมากที่เข้าไปใช้บริการ

อย่างต่อเนื่อง Lucky beer & Khaosarn center นั้นเสียงดนตรี EDM ในความเร็วเท่าเดิม ที่เริ่ม

อยู่ในระดับเสียงที่ดังแข่งกันของทั้ง 2 ร้านนี้นั้นเริ่มทะยานเข้ากลบเสียงดนตรีจากร้านบริเวณ

ใกล้เคียงจงึสามารถเรียกลูกค้าได้เยอะกว่าร้านอื่นๆ โดยรอบ แต่สิ่งที่ดูน่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในหมู่มากนั้นหยุดเดินและหันมาให้ความสนในกับดนตรี EDM ใน

บริเวณ 2 ร้านนี้อย่างหนาตาแบบไม่น่าเชื่อซึ่ง 2 ร้านนี้นั้นเป็นร้านที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ที่สุดและ

ใช้เสียงดนตรีดังที่สุดในบริเวณนี้จึงท าให้ดูโดดเด่นที่สุดและมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ เยอะ

ที่สุด ซึ่งบริเวณนี้นั้นคับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวจากนานาชาติรวมทั้งชาวไทยด้วยในบางส่วน 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในเวลานี้นั้นเริ่มมีการขยับท่าทางตามจังหวะดนตรีที่ปลุกเร้าและก็ดู

เหมือนนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมานั้นเกิดพฤติกรรมเลียนแบบกัน แต่ก็ยังมีบางส่วนที่หยุดดู

ด้วยความสนใจบ้างก็บันทึกภาพและเสียง โดยเวลานี้พนักงานต้อรับทั้งชายและหญิงทางด้าน

หน้าร้านนั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องท าหน้าที่เรียกลูกค้าเลยเพราะตัวดนตรีกับนักท่องเที่ยวที่ชุลมุน

อยู่ในบริเวณก็เป็นจุดสนใจที่ค่อนข้างมากพอที่จะเรียกให้คนที่เดินผ่านไปมาได้หยุดและชมสิ่ง

ต่างๆ ที่ก าลังเกิดขึ้น 
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ภาพที่ 45 ภาพจาก Lucky beer & Khaosarn center 23.00น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 3 มนีาคม 2560) 

 

  23.30 น. จากการส ารวจผู้วิจัยได้ เห็นว่าเวลานี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่มี

นักท่องเที่ยวหนาแน่นที่สุดบนถนนเส้นนี้เพราะเป็นช่วงเวลาที่แสง สี เสียง นั้นได้ท าหน้าที่ได้

อย่างเต็มที่ที่สุดอีกทั้งการดื่มของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ในช่วงหัวค่ าจึงท าให้ถนนเส้นนี้นั้นมี
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ชีวิตชีวาที่สุดในช่วงเวลานี้ เสียงดนตรีจากทั่วบริเวณนั้นดังผสมปนเปกันจนบางครั้งท าให้ไม่

สามารถจ าแนกได้ว่าดังมาจากจุดใด แตอ่ย่างไรก็ตามในทุกๆ พื้นที่เกิดเสียงก็ยังมีบริเวณที่เป็น

ช่องว่างของถนนที่ไม่มีการเกิดของเสียงหรืออาจจะมีในระดับที่เบาบางจนแทบไม่ได้ยินซึ่งเป็น

ทั้งหมดก็เป็นองค์ประกอบที่ลงตัวทางเสียงของถนนเส้นนี้ โดยรวมเวลานี้ยังดูไม่แตกต่างกับ

ช่วงเวลาก่อนหน้านีม้ากนัก 

  00.00 น. เวลาที่ความชลมุนเริ่มเข้าปกคลุมทั่วบริเวณ เสียงดนตรีกลายเป็น

เครื่องมืออ านวยความสนุกและสร้างความฮึกเหิมในการแสดงพฤติกรรมแปลกๆ  ให้แก่

นักท่องเที่ยวมากกว่าที่จะเป็นเครื่องสร้างสุนทรียะภาพ ย่านเสียงต่ าอบอวลไปทั่วบริเวณผสม

กับเสียงดนตรีที่ปะทะกันและเสียงนักท่องเที่ยวสนทนาจากลายเป็นเสียงรบกวน (noise) ซึ่ง

ดนตรีในช่วงเวลานี้นั้นท าหน้าที่ได้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับในช่วงหัวค่ า อาจจะเป็นเพราะฤทธิ์

แอลกอฮอล์ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น แสงไฟที่สาดกระพริบในจังหวะค่อนข้างถี่ ดนตรีในระดับ

เสียงที่ค่อนข้างดังนั้นเป็นองค์ประกอบร่วมของความชุลมุนนี้ Rouf bar ในช่วงเวลานี้เป็นเวลา

พักเบรกของนักดนตรีที่บรรเลงดนตรีสด ดนตรี EDM เข้ามามีบทบาทแทนที่ นักท่องเที่ยวใน

บริเวณนั้นทั้งนอกและในร้านยังคงดื่มและขยับร่างกายไปกับดนตรี EDM อย่างสนุกสนานไม่แพ้

กันกับดนตรีสดในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ บริเวณด้านหน้า Lucky beer & Khaosarn center ก็ยังมี

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 90% เดินเข้าออกและผ่านไปมาอย่างต่อเนื่องและเริ่มมากขึ้น

เรื่อยๆจนบริเวณนั้นก็เริ่มชุลมุนและหนาแนน่เหมอืนกับในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ถัดไปในส่วนของ 

The one ดนตรี EDM ยังคงอ านวยความสนุกและปลุกเร้านักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องโดย

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นเริ่มหยุดและให้ความสนใจกับดนตรีในบริเวณดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

ทั้งเข้าไปใช้บริการภายในร้านและยืนขยับท่าทางตามเสียงดนตรีทางหน้าร้านผิดกับในช่วงแรก 

ถัดมาทางด้านของ Buddy beer และ Pad thai ดนตรี EDM สลับกับเพลงป๊อปฮิตนั้นยังคงท า

หนา้ที่อ านวยความสนุกใหแ้ก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง แต่นักท่องเที่ยวก็ยังสนุกอยู่ในบริเวณ

ร้านซึ่งตัวถนนในบริเวณนั้นก็ยังคงใช้เดินสัญจรผ่านไปมาได้อย่างปกติมีเพียงนักท่องเที่ยว

บางส่วนที่หยุดให้ความสนใจในช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยจากนั้นก็เดินผ่านไป และถัดมาตรงท้าย

พิกัดร้านขายซีดีผิดกฎหมายนั้นสิ้นสุดเสียงดนตรีพนักงานค่อยๆ ทยอยเก็บร้านอาจเป็นเพราะ

ข้อตกลงบางอย่างกับเจ้าหนา้ที่ เพราะพิกัดนี้นัน้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีต ารวจ 

  00.30 น. เป็นเวลาที่ความชุลมุนนั้นเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ เพลง Don't want to 

miss a thing จาก Arrow smith ที่ผ่านการบรรเลงสดจากจากกีตาร์โปร่งตัวเดิมก็ได้ดังออกมา

จากชั้น 3 ของ Roof bar เป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้รูว้่าดนตรีสดได้เริ่มกลับมาบรรเลงขึ้นอีกครั้ง

หลังจากที่นักดนตรีได้ท าการพักเบรกไปเป็นเวลากว่าครึ่งช่ัวโมง  ซึ่งเรียกเสียงปรบมือจาก
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นักท่องเที่ยวในบริเวณนั้นได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว ด้วยความที่เป็นเพลงฮิตของเจ้าของภาษา

บวกกับการรอคอยดนตรีสดของเหล่านักท่องเที่ยว เพลงนี้จึงถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของอีกรอบ

หนึ่งของการแสดงดนตรีสด นักท่องเที่ยวนั้นเริ่มหนาแน่นทั้งภายในร้านและด้านหน้าร้านใน

บริเวณถนน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นชาวต่างชาติแต่ก็ยังมีชาวไทยปะปนอยู่บ้าง

เพียงเล็กน้อย การขยับร่างกายไปตามจังหวะเสียงดนตรีของนักท่องเที่ยวก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆ

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ และถัดมาในส่วนของ Buddy beer และ Pad thai นั้นก็ยังมี

ลูกค้าเข้าออกอยู่เรื่อยๆ โดยส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่เช่นเดิม โดยระดับ

เสียงดนตรีนั้นเริ่มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและนักท่องเที่ยวภายในร้านก็เริ่มมีการขยับท่าทางตาม

บทเพลงเพียงเล็กน้อยเพราะส่วนใหญ่จะเน้นการนั่งสนทนากันเสียมากกว่า ในส่วนของ Bar 

next door นั้นดนตรี EDM ในจังหวะที่ปลุกเร้ามากขึ้นและระดับเสียงที่เพิ่มมากขึ้นตามก็ยังท า

หนา้ที่เรยีกลูกค้าชาวไทยได้อย่างดเียี่ยมโดยลูกค้าวัยรุ่นชาวไทยจ านวนมากก็ยังทยอยเข้าไปใช้

บริการที่ร้านนี้ เลยมาในส่วนของ Lucky beer & Khaosarn center ความบันเทิงทั้งในร้านและ

ริมถนนก็เริ่มทวีคูณมากขึน้เรื่อยๆ ทั้งระดับเสียง จังหวะดนตรี และความสนุกของนักท่องเที่ยว 

ร้าน The one ที่อยู่ขา้งๆ กันก็ยังคงความบันเทิงอยู่ในรูปแบบเดิมซึ่งนักท่องเที่ยวภายในร้านนั้น

จะเน้นการนั่งมากกว่าการเต้นขยับร่างกายเหมือนกับทั้ง 2 รา้นในก่อนหน้านี้ 
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ภาพที่ 46 ภาพจาก Lucky beer & Khaosarn center 00.30 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560) 

 

  ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาที่ดนตรที าหนา้ที่ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในระดับ 3 ซึ่งถือ

ว่าเป็นเวลาที่ดนตรีนั้นท าหน้าที่ได้ดีที่สุดทั้งอ านวยความสนุกและผ่อนคลายต่อนักท่องเที่ยว 

เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับตัวดนตรีที่สุดทั้งขยับร่างกายตามจังหวะเสียง ทั้ง

ขับร้องตามบทเพลงฮิต ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรมดนตรีในถนนเส้นนี้นั้นเติบโต

ที่สุด 
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  01.00 น. ความบันเทิงและความชุลมุนก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยตามเวลา ส าหรับ

เวลานีน้ั้นยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนักจากช่วงเวลาก่อนหนา้ เสียงดนตรีที่ค่อนข้างดังจาก

ทุกๆร้านสร้างความฮึกเหิมให้กับลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาในบริเวณนี้เป็นอย่าง

มากและ 90% นั้นก็เกิดความสนใจในการแสดงและให้การตอบรับทางดนตรีค่อนข้างดี ในส่วน

ของร้านอื่นๆในบริเวณโดยรอบนั้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ในรูปแบบเดิมทั้งหมดโดย

ทั่วบริเวณก็ยังคงทีนักท่องเที่ยวเดินผ่านไปมาตลอดเวลาสลับกับการยืนขยับร่างกายเต้นตาม

จังหวะเพลงตามหน้าร้านที่มีดนตรี โดยพื้นที่ว่างเว้นที่ไม่มีดนตรีก็ยังคงเป็นทางเท้าไว้ส าหรับ

เดินสัญจรต่อไป  

  01.30 น. ช่วงเวลานี้ทุกๆ อย่างในก็ยังคงเป็นแบบเดิม อาจจะต่างกันตรงที่

ร้าน Pad thai นั้นจ าเป็นต้องปิดตัวลงตามเวลาและข้อตกลงในการประกอบการจึงท าให้บริเวณ

ดังกล่าวนั้นสิ้นสุดเสียงดนตรีเหลือเพียงแค่ Buddy beer ที่ยังคงใช้ดนตรีบรรเลงสร้างความสุข

ในการดื่มแก่นักท่องเที่ยวต่อไป 

  02.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนทางด้านเสียงและจ านวนนักท่องเที่ยว

ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สถานบันเทิงหลายๆ แห่งในบริเวณจ าเป็นต้องปิด

ให้บริการหรือบางแห่งต้องหยุดการเล่นดนตรีสดหรืออาจจะต้องลดระดับเสียงลงเนื่องจาก

ข้อบังคับทางกฎหมาย Rouf bar ดนตรีสดนั้นสิ้นสุดลงเหลือเพียงเสียงดนตรี EDM จากแผ่น

บันทึกเสียงที่เล่นผ่านเครื่องเล่นเพียงเท่านั้น แตก่็ยังไม่ได้ท าให้นักท่องเที่ยวลดลงแต่อย่างใดแต่

กลับกันความสนุกของนักท่องเที่ยวก็ยังคงไม่ลดลงแต่อย่างใด ถัดมาทางด้านหน้าร้าน Bar 

next door นักท่องเที่ยวชาวไทยจากในร้านดังกล่าวนั้นก็เริ่มทยอยกันเดินออกมาสูด่้านหน้าถนน

เพราะเนื่องจากถึงเวลาปิดร้านภาพที่ได้เห็นคือนักท่องเที่ยวชาวไทยในจ านวนหลายร้อยคนได้

เดินชุลมุนกันอยู่ในบริเวณนั้น บ้างก็แยกย้ายกันกลับที่พัก บ้างก็ยังสนุกและขยับร่างกายเต้นร า

กันกันเป็นกลุ่มๆถึงแม้จะไม่มีเสียงเพลงก็ตาม บ้างก็ใช้เสียงดนตรี EDM จากทางด้านหน้า 

Buddy beer และ Roof bar มาเป็นตัวช่วยอ านวยความสนุกที่ยังคงคา้งคาจากทางด้านใน บ้างก็

ปรึกษากันเพื่อหาร้านเที่ยวต่อในบริเวณนั้น แต่ส่วนใหญ่ประมาณ 70% จะกลับที่พัก บ้างก็เข้า

ไปใช้บริการที่ร้าน Roof bar บ้างก็ยืนเต้นไปกับดนตรี EDM ทางด้านหน้าร้าน Lucky beer & 

Khaosarn center ดนตรี EDM ที่ดังกึกก้องรวมกับดนตรีในแบบเดียวกันกับทางร้านอื่นๆใน

บริเวณใกล้เคียง เสมือนในเวลานี้เป็นเวลารวบรวมดนตรี EDM จากทุกที่เข้าด้วยกัน ถึงแม้

ดนตรีสดจากทุกๆ ร้านจะสิน้สุดลงแตค่วามสนุกของนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด ซึ่ง

จริงอยู่ที่นักท่องเที่ยวจะสนใจดนตรีสดเป็นพิเศษแต่ในเมื่อแอลกอฮอล์เข้าครอบง า ความสนุก
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ของนักท่องเที่ยวนั้นก็ไร้ซึ่งขอบเขตเพราะไม่ว่าจะเป็นดนตรีชนิดใดก็สามารถอ านวยความสนุก

ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทั้งนัน้ 

  02.30 น. เป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวไทยในบริเวณนั้นกว่า 70% ก็ต่างพากัน

แยกย้ายกลับที่พัก เหลือไว้เพียง 30% ที่ยังคงสนุกกับดนตรี EDM ร่วมกับชาวต่างชาติที่มีอยู่

ทั่วบริเวณ Lucky beer & Khaosarn center ยังคงหนาแนน่ทั้งในร้านและริมถนนและดูเหมือนว่า

นักท่องเที่ยวนั้นจะมีความบันเทิงกับดนตรี EDM มากกว่าดนตรีสดใน Roof bar ช่วงก่อนนี้เสีย

อีก และถัดมาทางด้านใน The one ดนตรี EDM ยังคงบรรเลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็เริ่มใช้ระดับ

เสียงที่เบาบางลง ซึ่งเวลานีก้็เหมอืนจะเป็นเวลารวมวัฒนธรรมดนตร ีEDM ของถนนข้าวสารจน

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เป็นต่างชาตินั้นได้เลือกเสพย์และเลือกสนุก

กับดนตรีชนิดนี้ตามความต้องการ 

 

 
ภาพที่ 47 ภาพจาก Lucky beer & Khaosarn center 02.30 น. 

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560) 

 

  03.00 น.  เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของการวิจัยในพิกัดนี้ ความบันเทิงเริ่มเบาบาง

ลงจากทุกๆที่ ขยะจากความบันเทิงเริ่มถูกเก็บกวาดเสียงเพลงจากทุกๆ ที่บนพิกัดนี้เริ่มเบาบาง
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ลงและอีกภายในไม่กี่นาทีก็จะสิน้สุดลงไปพร้อมๆ กับความบันเทิงที่ขับเคลื่อนมาตลอดทั้งคืนใน

รูปแบบดนตรีชนิดต่างๆที่เน้นความเป็น EDM เสียส่วนใหญ่ และถึงแม้ร้านใดเน้นความเป็น

ดนตรีสดแต่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการเปิดดนตรี EDM จากแผ่นเสียง นักท่องเที่ยวชาวไทย

หลงเหลืออยู่น้อยมากในบริเวณนี้แต่ที่ยังคงสนุกกันอย่างต่อเนื่องเห็นทีจะเป็นนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่ความสนุกนั้นยังคงค้างคา 

  เป็นช่วงเวลาที่ตัวดนตรีนั้นสร้างปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในระดับที่ 4 เป็นระดับ

สุดท้าย  เป็นเวลาที่มนุษย์นัน้ก้าวขา้มพ้นค าว่าฟังเพลงแต่กลับกลายเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวช่วย

อ านวยความสนุกอย่างเต็มรูปแบบเพราะตัวนักท่องเที่ยวในเวลานีน้ั้นไม่ได้สนใจตัวตัวเพลงและ

ชนิดของเพลง ไร้การฟังอย่างตัง้ใจ 

  4.3 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม  2560 ในพิกัดที่ 3 พิกัดสุดท้าย บริเวณสุดปลาย

อีกฟากหนึ่งของถนนโดยเริ่มจาก ชาติเกสเฮาส์ ไปจนถงึร้าน Tom yum kung 

  19.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เริ่มเกิดเสียงดนตรีแต่ยังบางเบาจะมีก็แค่ร้าน Tom 

yum kung ที่เปิดเป็นร้านอาหารโดยใช้ใช้ดนตรีในรูปแบบเพลงสากลฮิตที่เปิดคลอด้วยระดับ

เสียงที่เปิดแค่พอได้ยินและยังไม่มีดนตรีสด เพื่อใช้เรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการนั่งดื่มแบบ

ผอ่นคลายในช่วงหัวค่ าและยังไม่มีการเปิดล าโพง Sub Bass (ล าโพงขยายย่านเสียงต่ า) เพื่อเป็น

การที่จะได้ไม่รบกวนการพักผ่อนในหัวช่วงหัวค่ าของนักท่องเที่ยวมากจนเกินไป ร้านอื่นๆ ใน

พิกัดยังคงจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในเวลาถัดไป ในส่วนของนักท่องเที่ยวใน

บริเวณนี้ก็อยู่ในระดับปานกลางส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนน้อยที่เป็น

นักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการท่องเที่ยวบนถนนข้าวสาร

ในเวลานี้ส่วนใหญ่จะรวมกันอยู่ที่บริเวณต้นถนนเสียมากกว่า ซึ่งในบริเวณนี้นั้นจะพบ

นักท่องเที่ยวต่างชาติชาวเอเชียเสียส่วนใหญ่และยิ่งพบมากในตลอด 3-4 ปี ซึ่งอาจจะเป็น

กระแสการท่องเที่ยวในระยะหนึ่ง โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาในช่วงไปกับการจับจ่ายใช้สอยซื้อ

สิ่งของที่ระลึกและรับประทานอาหารตามร้านริมทางซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านผัดไทยและมี

บางสว่นที่นั่งดื่มเบียร์บางส่วนก็เดินถือขวดเบียร์ไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมไปตามบริเวณต่างๆ อย่าง

สนใจบวกกับเสียงกระทบจากภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารอย่างตะหลิวและกระทะให้ได้ยินอยู่

ตลอดเส้นทางรวมทั้งเสียงนักท่องเที่ยวที่คอยสอบถามและต่อรองราคาสินค้าเป็นระยะๆ ทั้ง

ของกินและของใช้ประกอบด้วยเสียงนักหวีดสัญญาณจราจรเพื่อให้ทิศทางแก่ยานพาหะนะที่

ผา่นไปผา่นมาในบริเวณหัวถนนเป็นเสียงที่บ่งบอกถึงช่วงเวลาหัวค่ าซึ่งเป็นเวลาที่ถนนเส้นนี้เริ่ม

ตื่นขึน้อย่างเต็มตาได้ดแีละเหมาะสมเลยที่เดียว 
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  19.30 น. อิริยาบถของนักท่องเที่ยวยังคงเป็นแบบเดิมเสียงดนตรียังคงท างาน

ไม่ต่างจากเวลาแรกอาจจะมีเพียงระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ยังไม่เปลี่ยนรูปแบบการ

ใช้ชีวติของนักท่องเที่ยวแตอ่ย่างใด แตส่ิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งในเวลานี้ก็คือ 

ป้ายไฟต่างๆ ที่เริ่มจุดประกายแสงเพื่อให้ความสว่างในยามค่ าคืนที่มืดมิดอย่างเต็มรูปแบบของ

ถนนเส้นนี้เสมือนเป็นการคืนชีวิตให้กับค่ าคืนบนถนนข้าวสาร อีกทั้งทั้งยังเป็นเหมือนลางบอก

เหตุให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้และเตรยีมความพร้อมกับความบันเทิงทั้ง แสง สี เสียง ที่ก าลังจะ

เกิดขึ้นอกีภายในไม่ช้า 

  20.00 น. สถานบันเทิงในบริเวณโดยรอบเริ่มจัดเตรียมพื้นที่ใช้สอยเสร็จสิ้น

บริกรเด็กเสิร์ฟเริ่มเตรียมตัวเข้าประจ าต าแหน่งหน้าที่ นอกจากร้าน Tom yum kung แล้ว ถัด

กลับเข้ามาทางดา้นในร้าน Hippii de bar และ Oxxi’s Place ก็เริ่มเปิดเพลงบรรเลงในจังหวะเรก

เก้โดยใช้ระดับเสียงที่ยังค่อนข้างเบาเพราะทางร้านนั้นก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการเตรียมการ

เปิดอยู่จึงยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการแต่ด้วยเสียงเพลงและป้ายไฟที่เด่นตระหง่านมา

จากทางด้านหน้าร้านแล้วก็เป็นการบอกเป็นนัยยะถึงความบันเทิงที่ก าลังจะเกิดขึ้น ถัดเข้ามา

ทางด้านในถนนร้าน ชาติเกสเฮาส์ ก็เริ่มเปิดให้บริการขายอาหารและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มี

เสียงเพลงและก็ยังปราศจากนักท่องเที่ยวภายในร้านจะมีก็แต่พนักงานต้อนรับที่เตรียมตัว

ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทางด้านหน้าร้านเท่านั้น โดยทุกๆ ร้านที่เริ่มเกิดเสียงดนตรีที่กล่าวมาก็ยังไม่มี

ร้านใดที่ใช้ Sub Bass (ล าโพงขยายย่านเสียงต่ า) ในเวลานี้ ส่วนร้านอื่นๆ ในบริเวณก็ยังคง

เตรียมการเปิดร้านต่อไปโดยปราศจากเสียงเพลง โดยนักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินผ่านไปมาเข้า

ออกในปริมาณเท่าเดิมอิริยาบถและการตอบสนองต่อดนตรีของนักท่องเที่ยวก็ยังคงเป็น

แบบเดิมคือฟังผา่นหูและสนใจในตัวร้านขายสินค้าและอาหารเช่นเดิมกับช่วงเวลาแรก 

  20.30 น. เริ่มมีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้ามาบนถนนเพิ่มมากขึ้นซึ่งบางส่วนก็

ยังคงจับจ่ายใช้สอยสินค้าและอาหารตามอัธยาศัยและบางส่วนก็เริ่มทยอยกันเข้าไปสู่ในสถาน

บันเทิงซึ่งร้อยละ 80 นั้นยังคงเดินไปมาชื่นชมบรรยากาศภายในถนนโดยยังไม่ได้สนใจเข้าไปใช้

บริการในร้านแตอ่ย่างใด ส่วนอีกร้อยละ 20 จะใช้บริการร้านอาหารอย่าง Tom yum kung และ

ร้านอื่นภายในบริเวณก็เริ่มเปิดให้บริการขายเครื่องดื่มและอาหารและใช้เสียงดนตรีอิเลกทรอ

นิกส์ป๊อปเปิดคลอพอได้ยิน เวลานี้ร้านต่างๆ ในบริเวณนี้ยังไม่มีการใช้ Sub Bass (ล าโพงขยาย

ย่านเสียงต่ า) ส่วนนักท่องเที่ยวส่วนอื่นๆ ก็ยังคงสัญจรไปมาโดยเริ่มเข้าไปใช้บริการในสถาน

บันเทิงในบริเวณดังกล่าวเพียงเล็กน้อย ในช่วงเวลาแรกนั้นเป็นการเริ่มต้นของเสียงดนตรีเป็น

ดนตรีเบาๆในรูปแบบที่รับฟังงา่ยเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างดนตรกีับมนุษย์ในระดับที่ 1 โดยจะ

ใช้ระดับเสียงที่พอเหมาะซึ่งในบางจุดก็ยังไม่มีเสียงเกิดขึ้น ในส่วนของนักท่องเที่ยวนั้นก็ยังไม่ได้
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ให้ความสนใจต่อเสียงดนตรีสักเท่าไหร่เพราะเป็นเวลาของการจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินของใช้

และนั่งรับประทานอาหาร 

 

 
ภาพที่ 48 ภาพจาก Tom yum kung 20.30น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560) 

 

  21.00 น. เป็นเวลาที่เสียงดนตรีภายในบริเวณนี้ท าหน้าที่ได้เต็มรูปแบบในทุกๆ

ร้านที่กล่าวมาก็เริ่มมีการใช้ Sub Bass (ล าโพงขยายย่านเสียงต่ า) เพื่อเป็นการปลุกเร้าเชื้อเชิญ

นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการจากทางร้านด้วยการสั่นสะเทือนจากย่านเสียงต่ าซึ่งเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญต่อมิติทางดนตรี โดยทุกๆ ร้านนั้นเริ่มมีการใช้ล าโพงขยายเสียงทาง

ด้านหน้าร้านหันมาสู่บริเวณตัวถนนเพื่อเป็นการเรียกนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวชาวไทยก็

เริ่มเปลี่ยนอิริยาบถจากการหยิบจ่ายใช้สอยสินค้าและอาหารมาสู่การเริ่มทยอยกันเข้าสู่สถาน

บันเทิงซึ่งดนตรีสดจากร้าน Tom yum kung ก็เริ่มบรรเลงเปลี่ยนแปลงภูมทัศน์ทางเสียงใน

บริเวณนั้นให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือร้านนี้จะใช้นักดนตรีเป็นชาวต่างชาติ ถัดเข้า

มาที่ ชาติเกสเฮาส์ ก็เริ่มใช้เสียงดนตรีในรูปแบบ EDM (Electronic dance music) ในจังหวะ 

เฮาส์ ในความเร็วจังหวะ 120 bpm และระดับเสียงเบาบางโดยใช้ดีเจควบคุม และในส่วนของ 

Nine bar ก็ใช้ดนตรี EDM เช่นกันแต่ระดับเสียงจังหวะจะในรูปแบบของ Hip-hop ในความเร็ว

จังหวะ 120 bpm ที่มีการปลุกเร้านักท่องเที่ยวจึงได้รับความสนใจมากกว่าเนื่องจากใช้ระดับ

เสียงดังกว่าผสมกับการปลุกเร้าของตัวดนตรี และในฝั่งตรงกันข้าม Golf bar ก็เริ่มใช้

เสียงดนตรี EDM ในรูปแบบเดียวกันโดยมีดีเจคอยบังคับทิศทางดนตรีเช่นเดียวกันกับร้านในฝั่ง
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ตรงกันข้าม ซึ่งสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาไม่น้อยเลยทีเดียวโดยจุดเด่น

ของร้านนี้จะอยู่ที่การใช้พนักงานต้อนรับในจ านวนมากคอยชักชวนลูกค้าและแสดงโปรโมช่ัน

เมื่อเทียบกันกับร้านอื่นๆ ซึ่งภูมิทัศน์ทางเสียงโดยรวมของบริเวณนี้นั้นก็ยังไม่มีอะไรที่แตกต่าง

ไปจากช่วงเวลาแรกสักเท่าไหร่โดยที่ดนตรี EDM ก็ยังยึดครองบรรยากาศเสียงเช่นเดียวกันกับ

พืน้ที่อื่นๆ ในถนน 

 

 
ภาพที่ 49 ภาพจาก ชาต ิเกสเฮาส์ 21.00น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560) 

 



111 

 

 

 

 
ภาพที่ 50 ภาพจาก 9 Bar 21.00น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560) 

 

 
ภาพที่ 51 ภาพจาก Golf bar 21.00 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560) 

 



112 

 

 

 

  โดยรวมในเวลานี้นักท่องเที่ยวก็ยังคงสัญจรไปมาโดยที่ยังไม่ได้สนใจเข้าไปใช้

บริการมากมายนักและในส่วนของร้าน Oxxi’s Place นั้นก็ยังคงเปิดแผ่นเสียงดนตรีสากลใน

จังหวะเรกเก้อยู่เช่นเคยแต่จะมีการสลับสับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของดนตรี Hip-hop ด้วยระดับ

เสียงที่เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นอริิยาบถของนักท่องเที่ยวให้เริ่มเข้าสู่ความสนุก ซึ่งระดับเสียงที่ดังขึ้น

และแนวดนตรทีี่มจีังหวะปลุกเร้าบวกกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นักท่องเที่ยวได้เริ่มดื่มกันตั้งแต่

ช่วงหัวค่ าก็ล้วนมีผลต่ออริิยาบถที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยวไม่น้อยเลยทีเดียว ในส่วนของร้าน 

Hippii de bar เป็นร้านที่ใช้การเปิดแผ่นเสียงดนตรีเฉกเช่นเดียวกับร้านอื่นๆ ในบริเวณแต่

เอกลักษณ์ทางดนตรีของร้านนี้ที่ไม่เหมือนใครก็เห็นจะเป็นการเปิดเพลงในหลายๆ สไตล์เพื่อ

เป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งการที่จะได้ยินเสียงเพลงแปลกๆ จากร้านนี้ก็ถือเป็น

เรื่องธรรมดา แต่ส่วนที่ในตัวร้านนั้นต้องเดินลึกเข้าไปในซอยตัวเสียงดนตรีจึงไม่ค่อยมีบทบาท

กับภูมทิัศนท์างเสียงของถนนเส้นนี้สักเท่าไหร่ถ้าตั้งใจฟังอาจจะได้ยินเพียงเสียงดนตรีที่เบาบาง

มากๆ เพียงเท่านั้นอาจแทบไม่ได้ยินเลยเมื่อถูกร้านบริเวณใกล้เคียงเปิดเสียงดนตรีกลบ 

 

 
ภาพที่ 52 ภาพจาก Hippii de bar 21.00 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560) 

 

  21.30 น. ในเวลานี้ถือเป็นเวลาที่ดนตรีสดจาก Tom yum kung นั้นเริ่มท างาน

อย่างต่อเนื่องโดยเริ่มมีการเพิ่มความเร็วของจังหวะและเริ่มมีบทเพลงฮิตในจังหวะที่หนักแน่น
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เข้ามาผสมผสานให้เกิดความหลากหลายทางดนตรี มีเสียงกบไม้ปลอมจากหญิงสูงอายุในชุด

ชาวดอยดังเป็นระยะๆ อยู่ทั่วบริเวณ 

 

  
ภาพที่ 53 ภาพหญิงในชุดชาวดอยขายกบไม้  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560) 

 

  เสียงเครื่องดนตรีสดที่ผ่านการเล่นจากมือมนุษย์นั้นให้ความสนใจจาก

นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาไม่น้อยเลยทีเดียว ช่างท าระบบเครื่องเสียงก็ยังคงอยู่ประจ าแผง

ควบคุมเสียงเพื่อจัดการระบบเสียงให้ได้เสียงที่ดีและมีคุณภาพที่สุดออกไปสู่หูของคนฟังซึ่ง

นักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาจ านวนไม่น้อยเลยที่หยุดดูและมองขึ้นไปด้านบนเป็นระยะๆ บางส่วน

ก็เข้าไปใช้บริการ ถอยเข้ามาในช่วงของร้าน ชาติเกสเฮาส์ และ Nine bar ก็ยังคงรูปแบบ EDM 

และมีการเพิ่มระดับเสียงและจังหวะที่กระชับมากขึ้นตามเวลาซึ่งเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่

นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกันเข้าสู่ร้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในจ านวนที่เริ่มเพิ่มมากขึ้น

อย่างเห็นได้ชัดและด้วยระดับเสียงจังหวะดนตรี EDM ที่เริ่มปลุกเร้าของทั้ง 2 ร้านนี้ที่แข่งกัน

เรียกนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ ายิ่งสร้างความสนใจต่อนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้ไม่น้อย 

ส่วน Golf bar ดนตรียังอยู่ในแบบเดิมแต่ที่เปลี่ยนแปลงคืออิริยาบถของชาวต่างชาติภายในร้าน

ที่ทวีความบันเทิงมากขึ้นเริ่มมกีารลุกขึ้นยืนขยับท่วงท่าไปกับเสียงดนตรี EDM โดยรวมภูมทัศน์

ทางเสียงในบริเวณที่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก อาจจะมีแค่เรื่องระดับเสียงที่เพิ่มขึ้น 

  22.00 น. เป็นเวลาที่อะไรหลายๆ อย่างบนถนนเส้นนี้นัน้เริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอย 

ร้านค้าและสถานบันเทิงส่วนใหญ่เริ่มเปิดให้บริการอย่างครบถ้วนทั้งในเรื่องของความพร้อม

ของสถานที่ พนักงาน อาหาร เครื่องดื่ม แสงไฟ และที่ขาดไม่ได้เลยคือเสียงดนตรี ร้านที่ใช้

ดนตรีสดก็เริ่มบรรเลงโดยนักดนตรีทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ร้านที่ใช้การเปิดแผ่นเสียงโดยดีเจก็ท างาน
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อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นเวลาที่ทุกสถานบันเทิงในบริเวณนี้มีความพร้อมที่จะให้บริการ

นักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงย่านเสียงต่ าที่ท างานเต็มรูปแบบคอยสร้างแรงสั่นสะเทือน

เป็นระยะๆ ในทั่วบริเวณ นักท่องเที่ยวยังคงเดินไปผา่นมาเข้าออกในบริเวณนี้อย่างต่อเนื่องและ

มากขึ้นกว่าเวลาก่อนหน้านี้พอสมควร ร้าน Tom yum kung ดนตรีสดเริ่มบรรเลงเพลงฮิตที่คุ้น

หูชาวต่างชาติโดยเริ่มเพิ่มระดับจังหวะที่เร็วและกระชับมากขึ้นเพราะลูกค้าเริ่มทยอยกันเข้ามา

มากขึ้น แต่ด้วยเสียงดนตรีที่ดังออกมาที่ช่วงตัวถนนในระดับพอเหมาะนั้นให้ความสนใจแก่

นักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาไม่น้อย บ้างก็หยุดยืนฟังอย่างตัง้ใจ บ้างก็บันทึกภาพอย่างจดจ่อ 

บ้างก็เริ่มขยับร่างกายตามจังหวะดนตรีที่บรรเลงอย่างต่อเนื่อง บ้างก็ตัดสินใจเข้าไปใช้บริการ 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ถอยกลับมาที่ร้าน Oxxi’s place นั้นความบันเทิงยังคงอยู่ในรูป

แบบเดิมทั้งระดับเสียงและแนวดนตรีที่ยังคงเป็นดนตรีเรกเก้แต่ก็เริ่มมีการแทรก EDM ใน

จังหวะ เฮาส์ ความเร็ว 120 bpm ปลุกเร้าบ้างเพียงเล็กน้อยโดยยังใช้ระดับเสียงเท่าเดิม อีกฝั่ง 

Golf bar ก็เริ่มเพิ่มระดับเสียงและจังหวะดนตรีที่ปลุกเร้ามากขึ้นจนมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

บางส่วนเริ่มเข้าไปใช้บริการทางด้านในร้าน ส่วน ชาติ เกสเฮาส์ ดนตรี EDM นั้นบรรเลงอย่าง

ต่อเนื่องสลับกับเพลงสากลฮิตโดยมีชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่และชาวไทยเพียงเล็กน้อยปะปน

อยู่เบาบางที่มาร่วมใช้บริการ เสียงดนตรีในบริเวณดังกล่าวเริ่มดังขึ้นและสนุกขึ้นตามจ านวน

นักท่องเที่ยวเป็นการท างานขับเคลื่อนไปด้วยกันระหว่างดนตรีกับนักท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เริ่มดื่มมากขึ้น บ้างก็เดินดื่มเดินชมบรรยากาศโดยรอบ บ้างก็ไปใช้บริการ

ในร้านต่างๆ โดยรอบ ซึ่งเวลานี้เป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเสียงดนตรีเพิ่มมาก

ขึน้จากในเวลาก่อนหนา้นั้นพอสมควร 

  22.30 น. ถ้านอกเหนือจากเวลาและความมืดของท้องฟ้าแล้วเวลานี้จะเป็น

ช่วงเวลาที่ทุกๆอย่างดูจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งแสงไฟ ทั้งนักท่องเที่ยว ทั้งระดับ

เสียงดนตรี อีกทั้งระดับความมึนเมาของนักท่องเที่ยว ดนตรีสดใน Tom yum kung ยังคง

บรรเลงอย่างต่อเนื่องและมีการสลับจังหวะเพลงช้าเพลงเร็วได้อย่างเหมาะสมลงตัวแต่ยังคง

แนวดนตรีในรูปสากลยอดนิยมแบบเดิมซึ่งส่วนที่ใหญ่จะเป็นดนตรีร๊อคในยุค 60’s-70’s สลับ

กับเพลงป๊อปที่ฟังสบายๆ และยังคงสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีทั้งผู้ที่หยุดฟังและบันทึกเสียงและภาพอย่างตั้งใจและผู้ที่หยุดเดินและขยับ

ท่าทางไปกับเสียงเพลง เสียงจาก Oxxi’s place นั้นก็เริ่มเพิ่มระดับความดังและด้วยดนตรี EDM 

ที่มจีังหวะปลุกเร้ามากขึ้นก็ได้สรา้งความสนใจใหน้ักท่องเที่ยวต่างชาติได้บ้างเพียงเล็กน้อยแต่ก็

ไม่ถึงกับหยุดฟังอย่างตั้งใจเหมือนกับ Tom yum kung ในขณะที่ลานด้านหน้าทางเข้า Hippii de 

bar ก็ยังคงใชร้ะดับเสียงเท่าเดิมซึ่งเบามากจนแทบไม่ได้ยินแต่ก็มีลูกค้าสนใจเข้าไปมากขึ้นกว่า
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ช่วงเวลาแรกโดยเฉพาะลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นและวัยท างานชาวไทย เลยมาทาง Nine bar 

และ ชาติเกสเฮาส์  ดนตรี EDM ยังคงท าหนา้ที่เป็นองค์ประกอบของการขยับท่วงท่าความสนุก

ของนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องในระดับเสียงและความปลุกเร้าของจังหวะที่เพิ่มมากขึ้น ส่วน 

Golf bar ก็เริ่มมีลูกค้าเข้าไปใช้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยระดับเสียงโดยรวมในบริเวณก็เพิ่มขึ้น

ตามจ านวนของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน 

  เวลานี้เป็นช่วงที่ตัวดนตรีนั้นเพิ่มระดับการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในระดับที่ 2 

แต่ละสถานที่นั้นใช้ระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นและจังหวะดนตรีที่กระฉับกระเฉงขึ้นรวมถึงการเริ่มมี

การใช้ดนตรีสดเพื่อเป็นตัวช่วยการเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นในอีกระดับอีกด้วย ซึ่งเวลานี้

เป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวนั้นเริ่มให้ความสนใจกับตัวดนตรีมากขึ้นกว่าในระดับที่ 1 พอสมควร 

  23.00 น. อิริยาบถของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ Tom yum kung ยังเป็นเหมือนเดิม

คือยังคงสนุกกับดนตรีสดกันอย่างต่อเนื่องทั้งในร้านและนอกร้าน ในส่วนของ Hippii de bar 

และ Oxxi’s place  ก็ยังคงรูปแบบเดิมซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับเพลงฮิปฮอปจากล าโพง

ขยายเสียงหน้า Oxxi’s place  เพิ่มมากขึ้นโดยเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นส่วนมากที่เข้า

ไปใช้บริการอย่างต่อเนื่อง Nine bar และ ชาติเกสเฮาส์ ดีเจยังคงท างานกับดนตรี EDM อย่าง

ต่อเนื่อง และในเวลานี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในหมู่มากนั้นหยุดเดินและหันมาให้ความสนใน

กับดนตรี EDM ในบริเวณนีอ้ย่างชุลมุน ซึ่งบริเวณนี้นั้นคับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ

รวมทั้งชาวไทยด้วยแต่เป็นส่วนน้อยมีเพียง 15% จากทั้งหมด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในเวลานี้

นั้นเริ่มมกีารขยับท่าทางตามจังหวะดนตรีที่ปลุกเร้าและก็ดูเหมือนนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมา

นั้นเกิดพฤติกรรมเลียนแบบกัน แต่ก็ยังมีบางส่วนที่หยุดดูด้วยความสนใจบ้างก็บันทึกภาพและ

เสียง โดยเวลานีพ้นักงานต้อรับทั้งชายและหญิงทางด้านหนา้ร้านนั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องท าหน้าที่

เรียกลูกค้าเลยเพราะตัวดนตรีกับนักท่องเที่ยวที่ ชุลมุนอยู่ ในบริเวณก็ เป็นจุดสนใจที่

ค่อนข้างมากพอที่จะเรียกให้คนที่เดินผ่านไปมาได้หยุดและชมสิ่งต่างๆ ที่ก าลังเกิดขึ้น ถือได้ว่า

เป็นอีกชว่งเวลาหนึ่งที่ภูมิทัศน์ทางเสียงนั้นได้เริ่มเปลี่ยนอิรยิาบถของนักท่องเที่ยวได้อีกในระดับ

หนึ่ง 

  23.30 น. จากการส ารวจผู้วิจัยได้ เห็นว่าเวลานี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่มี

นักท่องเที่ยวหนาแน่นที่สุดบนถนนเส้นนี้เพราะเป็นช่วงเวลาที่แสง สี เสียง นั้นได้ท าหน้าที่ได้

อย่างเต็มที่ที่สุดอีกทั้งการดื่มของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ในช่วงหัวค่ าจึงท าให้ถนนเส้นนี้นั้นมี

ชีวิตชีวาที่สุดในช่วงเวลานี้ เสียงดนตรีจากทั่วบริเวณนั้นดังผสมปนเปกันจนบางครั้งท าให้ไม่

สามารถจ าแนกได้ว่าดังมาจากจุดใด แต่อย่างไรก็ตามในทุกๆ พื้นที่เกิดเสียงก็ยังมีบริเวณที่เป็น

ช่องว่างของถนนที่ไม่มีการเกิดของเสียงหรืออาจจะมีในระดับที่เบาบางจนแทบไม่ได้ยินซึ่งเป็น
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ทั้งหมดก็เป็นองค์ประกอบที่ลงตัวทางเสียงของถนนเส้นนี้ โดยรวมเวลานี้ยังดูไม่แตกต่างกับ

ช่วงเวลาก่อนหน้านีม้ากนัก 

  00.00 น. เวลาที่ความชลมุนเริ่มเข้าปกคลุมทั่วบริเวณ เสียงดนตรีกลายเป็น

เครื่องมืออ านวยความสนุกและสร้างความฮึกเหิมในการแสดงพฤติกรรมแปลกๆ ให้แก่

นักท่องเที่ยวมากกว่าที่จะเป็นเครื่องสร้างสุนทรียะภาพ ซึ่งดนตรีในช่วงเวลานี้นั้นท าหน้าที่ได้

ต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับในช่วงหัวค่ า อาจจะเป็นเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น 

แสงไฟที่สาดกระพริบในจังหวะค่อนขา้งถี่ ดนตรีในระดับเสียงที่ค่อนข้างดังนั้นเป็นองค์ประกอบ

ร่วมของความชุลมุนนี้ Tom yum kung ในช่วงเวลานี้เป็นเวลาพักเบรกของนักดนตรีที่บรรเลง

ดนตรีสด ดนตรี EDM เข้ามามีบทบาทแทนที่ นักท่องเที่ยวในบริเวณนั้นทั้งนอกและในร้านยังคง

ดื่มและขยับร่างกายไปกับดนตรี EDM อย่างสนุกสนานไม่แพ้กันกับดนตรีสดในช่วงเวลาก่อน

หน้านี้ บริเวณด้านหน้า ชาติเกสเฮาส์ และ Nine bar ก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 90% 

เดินเข้าออกและผ่านไปมาอย่างต่อเนื่องและเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนบริเวณนั้นก็เริ่มชุลมุนและ

หนาแนน่เหมือนกับในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ถัดไปในส่วนของ Golf bar ดนตรี EDM ยังคงอ านวย

ความสนุกและปลุกเร้านักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องโดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นเริ่มหยุด

และให้ความสนใจกับดนตรีในบริเวณดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นทั้งเข้าไปใช้บริการภายในร้านและยืน

ขยับท่าทางตามเสียงดนตรีทางหน้าร้านผิดกับในช่วงแรก ถัดมาทางด้านของ Oxxi’s place 

ดนตรี EDM เต็มรูปแบบนั้นเริ่มท าหน้าที่อ านวยความสนุกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ซึ่งผิด

กันกับในช่วงหัวค่ า 
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ภาพที่ 54 ภาพจาก 9 Bar & Oxxi’place 00.00น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560) 
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ภาพที่ 55 ภาพจาก ชาติ เกสเฮาส์ 00.00 น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560) 

 

  00.30 น. เป็นเวลาที่ความชุลมุนนั้นเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ นักท่องเที่ยวนั้นเริ่ม

หนาแน่นทั้งภายในร้านและด้านหน้าร้านในบริเวณถนน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็น

ชาวต่างชาติแต่ก็ยังมีชาวไทยปะปนอยู่บ้างเพียงเล็กน้อย  การขยับร่างกายไปตามจังหวะ

เสียงดนตรีของนักท่องเที่ยวก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ในส่วนของ 

ชาติเกสเฮาส์ และ Nine bar นั้นก็ยังมีลูกค้าเข้าออกอยู่เรื่อยๆ โดยส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็น

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่เช่นเดิม โดยระดับเสียงดนตรีนั้นเริ่มเพิ่มขึ้นมากและนักท่องเที่ยว

ภายในร้านและตัวถนนก็เริ่มมีการขยับท่าทางตามบทเพลงมากขึ้นเพราะ ในส่วนของ Golf bar 

นั้นดนตรี EDM ในจังหวะที่ปลุกเร้ามากขึ้นและระดับเสียงที่เพิ่มมากขึ้นตามก็ยังท าหน้าที่เรียก

ลูกค้าชาวไทยได้อย่างดีเยี่ยมโดยลูกค้าวัยรุ่นชาวไทยจ านวนมากก็ยังทยอยเข้าไปใช้บริการที่

ร้านนี้ เลยมาในส่วนของ Oxxi’s place ความบันเทิงทั้งในร้านและริมถนนก็เริ่มทวีคูณมากขึ้น

เรื่อยๆทั้งระดับเสียง จังหวะดนตรี และความสนุกของนักท่องเที่ยว  
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ภาพที่ 56 ภาพจาก ชาติ เกสเฮาส์ & Golf bar 00.30น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560) 

 

  ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงเวลาที่ดนตรที าหน้าที่ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในระดับ 3 ซึ่งถือ

ว่าเป็นเวลาที่ดนตรีนั้นท าหน้าที่ได้ดีที่สุดทั้งอ านวยความสนุกและผ่อนคลายต่อนักท่องเที่ยว 

เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจกับตัวดนตรีที่สุดทั้งขยับร่างกายตามจังหวะเสียง โดย

ถ้าเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ในเวลานี้นักท่องเที่ยวที่ขยับร่างกายตามเสียงเพลงนั้นมีถึง 70% ส่วน
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อีก 30% แค่ฟังและเดินผ่านไป ทั้งขับร้องตามบทเพลงฮิต ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่

วัฒนธรรมดนตรีในถนนเส้นนี้นัน้เติบโตที่สุด 

  01.00 น. ความบันเทิงและความชุลมุนก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยตามเวลา ส าหรับ

เวลานีน้ั้นยังไม่มอีะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนักจากช่วงเวลาก่อนหนา้ เสียงดนตรีที่ค่อนข้างดังจาก

ทุกๆร้านสร้างความฮึกเหิมให้กับลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาในบริเวณนี้เป็นอย่าง

มากจนเริ่มฟังไม่ออกว่าต้นเสียงนัน้มาจากไหนเนื่องจากความอบอวลของเสียงดนตรีโดยรอบที่

ดังปะทะกันอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของร้านอื่นๆ ในบริเวณโดยรอบนั้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ยังคงอยู่ในรูปแบบเดิมทั้งหมดโดยทั่วบริเวณก็ยังคงทีนักท่องเที่ยวเดินผ่านไปมาตลอดเวลา

สลับกับการยืนขยับร่างกายเต้นตามจังหวะเพลงตามหน้าร้านที่มีดนตรี โดยพื้นที่ว่างเว้นที่ไม่มี

ดนตรีก็ยังคงเป็นทางเท้าไว้ส าหรับสัญจรตอ่ไป  

  01.30 น. ช่วงเวลานีทุ้กๆอย่างในก็ยังคงเป็นแบบเดิม อาจจะต่างกันตรงที่ร้าน 

Hippii de bar นั้นจ าเป็นต้องปิดตัวลงตามเวลาและข้อตกลงในการประกอบการจึงท าให้บริเวณ

ดังกล่าวนั้นสิ้นสุดเสียงดนตรีเหลือเพียงแค่ Oxxi’s place และร้านอื่นๆ ที่เหลือบริเวณใกล้เคียง 

ที่ยังคงใชด้นตรี EDM บรรเลงสร้างความสุขในการดื่มแก่นักท่องเที่ยวต่อไป 

  02.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนทางด้านเสียงและจ านวนนักท่องเที่ยว

ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สถานบันเทิงหลายๆแห่งในบริเวณจ าเป็นต้องปิด

ให้บริการหรือบางแห่งต้องหยุดการเล่นดนตรีสดหรืออาจจะต้องลดระดับเสียงลงเนื่องจาก

ข้อบังคับทางกฎหมาย Tom yum kung ดนตรีสดนั้นสิ้นสุดลงเหลือเพียงเสียงดนตรี EDM จาก

แผ่นบันทึกเสียงที่เล่นผ่านเครื่องเล่นเพียงเท่านั้น แต่ก็ยังไม่ได้ท าให้นักท่องเที่ยวลดลงแต่อย่าง

ใดแต่กลับกันความสนุกของนักท่องเที่ยวก็ยังคงไม่ลดลงแต่อย่างใด แต่ในทางกลับกันร้านข้าง

ทางเล็กๆอย่าง Oxxi’s place, nine bar, Golf bar และ ชาติเกสเฮาส์ กลับยิ่งทวีคูณความสนุก

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เริ่มเมาเหล้าค็อกเทลถัง (Budged )จนไม่ได้สติ เริ่มมีการ

แสดงพฤติกรรมประหลาดท่าเต้นประหลาดๆ ที่ไร้การควบคุม ก็ว่าเป็นภูมิทัศน์ทางดนตรีอีก

ช่วงเวลาหนึ่งที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมากบนถนนเส้นนี้ 

 



121 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 57 ภาพจาก ชาติ เกสเฮาส์ & Oxxi’s place 02.00น.  

  (ถ่ายโดยผูว้ิจัย ถ่ายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560) 

 

  02.30 น. ดนตรี EDM จากทุกๆ ร้านนั้นอยู่ในระดับเสียงที่ดังจนฟังไม่ออกว่า

มาจากพิกัดใดและเป็นเวลานักท่องเที่ยวก็ไม่ได้สนใจตัวของดนตรีอกีต่อไป จะสนใจแค่ความดัง

และจังหวะที่ปลุกเร้ามากขึ้นเท่าไหนก็ยิ่งถูกใจมากขึ้นเท่านั้น ภูมิทัศน์ทางดนตรีโดยรวมใน
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ช่วงเวลานีน้ั้นเต็มไปด้วยความชุลมุนและวุ่นวายของนักท่องเที่ยวตัวดนตรีเป็นเครื่องมืออ านวย

ความสนุกหลักรองจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งดนตรีนั้นยังคอยบังคับทิศทางของ

นักท่องเที่ยวด้วยจังหวะและระดับเสียงได้อกีนัยหนึ่ง  

  03.00 น.  เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของการวิจัยในพิกัดนี้ ความบันเทิงเริ่มเบาบาง

ลงจากทุกๆที่ ขยะจากความบันเทิงเริ่มถูกเก็บกวาดเสียงเพลงจากทุกๆ ที่บนพิกัดนี้เริ่มเบาบาง

ลงและอีกภายในไม่กี่นาทีก็จะสิน้สุดลงไปพร้อมๆ กับความบันเทิงที่ขับเคลื่อนมาตลอดทั้งคืนใน

รูปแบบดนตรีชนิดต่างๆ ที่เน้นความเป็น EDM เสียส่วนใหญ่ และถึงแม้ร้านใดเน้นความเป็น

ดนตรีสดแต่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการเปิดดนตรี EDM จากแผ่นเสียง นักท่องเที่ยวชาวไทย

หลงเหลืออยู่น้อยมากในบริเวณนี้แต่ที่ยังคงสนุกกันอย่างต่อเนื่องเห็นทีจะเป็นนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่ความสนุกนั้นยังคงค้างคา 

  เป็นช่วงเวลาที่ตัวดนตรีนั้นสร้างปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในระดับที่ 4 เป็นระดับ

สุดท้าย  เป็นเวลาที่มนุษย์นั้นก้าวข้ามพ้นค าว่าฟังเพลง แต่กลับกลายเป็นเครื่องมือที่เป็นตัว

ช่วยอ านวยความสนุกอย่างเต็มรูปแบบเพราะตัวนักท่องเที่ยวในเวลานี้นั้นไม่ได้สนใจตัวตัวเพลง

และชนิดของเพลง ไร้การฟังอย่างตั้งใจ แต่เป็นช่วงเวลาที่ชี้ชัดได้เลยว่าเสียงดนตรีนั้นส่งผลต่อ

บุคลิกภาพของมนุษย์สามารถเปลี่ยนได้ตามจังหวะ ชนิด และระดับเสียงของตัวดนตรี 

  จากการส ารวจภูมิทัศน์ทางดนตรีตลอดในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเห็นได้ว่า

เสียงดนตรีนั้นได้ท างานตามเวลาเปิด–ปิดของสถานบันเทิงซึ่งในแต่ละที่ก็จะมีเวลาเปิด-ปิด

แตกต่างกันเนื่องด้วยข้อบังคับและข้อตกลงบางอย่างในทางกฎหมาย ซึ่งก็จะใช้ระดับเสียงตาม

ความเหมาะสมของช่วงเวลาและลักษณะการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันซึ่งลักษณะ

ดนตรีที่พบบ่อยที่สุดในถนนข้าวสารก็คือดนตรี EDM ซึ่งดนตรีแนวนี้ก าลังเป็นกระแสนิยมกัน

อย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าถนนเส้นนี้เป็นพื้นที่บ่งบอกยุคสมัยนิยมของ

แนวดนตรอีีกพืน้ที่หนึ่งก็เป็นได้ 

 

5.  วิเคราะห์ผลส ารวจ 

  จากการส ารวจภูมิทัศนท์างดนตรบีนถนนข้าวสารนั้น ผู้วิจัยได้พบปัจจัยที่ท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนของภูมิทัศนท์างเสียงดนตรอียู่ 3 ปัจจัย คือ 1. ชนิดของดนตรีใน

แตล่ะจุด 2. เวลาเกิดและสิน้สุดของเสียงดนตรีในแต่ละจุด 3. ระดับเสียงของดนตรีในแต่ละจุด

ที่เพิ่มและลดตามช่วงเวลา ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้นั้นได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ

โดยรวมต่างๆ ของถนนข้าวสาร ไม่ว่าจะเป็น อิริยาบถและวัฒนธรรมการฟังดนตรีของ

นักท่องเที่ยว ลักษณะการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว การท าการตลาดเชื้อเชิญนักท่องเที่ยว
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ของผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่างๆ การปรับเปลี่ยนวิธีการน าเสนอบทเพลงของนักดนตรีและ

คนเปิดแผ่นเสียงตามช่วงเวลา โดยผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลทั้ง 3 ปัจจัยนี้ในรูปแบบของแผนผัง

ทางสถาปัตยกรรมของตัวถนน โดยจะเกิดประเด็นวิเคราะห์ 2 ประเด็นหลักของทั้ง 3 จุด คือ

การวิเคราะหล์ักษณะของเสียงดนตรี และ การวิเคราะหว์ัฒนธรรมตัวแทนพืน้ที่ 

 5.1 จุดท่ี 1 บริเวณหัวถนน ตั้งแต่ Rocco bar จนถงึ Enjoy Bar 

  วิเคราะห์ลักษณะของเสียงดนตรี 

 ในบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่พบว่ามีการใช้ตัวดนตรีสดในร้านมากที่สุด ซึ่ง

ถ้าเทียบกันกับร้านที่ใช้การเปิดแผ่นเสียงดนตรี EDM ก็พบว่ามีอยู่ครึ่งต่อครึ่ง คือ ดนตรีสด 4 

ร้าน ดนตรี EDM เปิดแผ่นเสียง 4 ร้าน  

  ร้านที่ใช้ดนตรีสดบรรเลงนั้นพบเครื่องดนตรีสดและอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ที่

ใช้ คือ มิกเซอร์ ล าโพงขยายเสียง ล าโพงขยายเสียงต่ า (Sub bass) กีตาร์โปร่ง กีตาร์ไฟฟ้า เบส

ไฟฟ้า กลองชุด เพอคัสชั่น คีย์บอร์ดไฟฟ้า และนักร้อง 

  เครื่องดนตรีทั้งหมดถูกปฏิบัติโดยนักดนตรีโดยเล่นรวมกันเป็นวง ซึ่งส่วนใหญ่

จะเน้นการบรรเลงเพลงฮิตที่อมตะของศิลปินที่โด่งดังในยุคต่างๆ  

  เนื่องจากบนถนนเส้นนี้มีความหลากหลายทางดนตรีและตัวภูมิทัศน์ทางเสียง

นั้นมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทั้งเรื่องของ ลิสเพลงของนักดนตรี วงดนตรีในแต่ละวัน นัก

ดนตรี ผูว้ิจัยจงึขอน าเสนอบทเพลงที่ได้พบบ่อยที่สุดตลอดในระยะเวลาที่ส ารวจมาน าเสนอพอ

สังเขป เช่น 

  5.1.1 The oasis 

 

 
ภาพที่ 58 ปกอัลบั้มที่ 2 ของ The Oasis ปี 2539 

ที่มา: The oasis, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.invaluable.com/ 

auction-lot/oasis-don-t-look-back-in-anger-poster.-20-c-ced0e9f365 
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  ซิงเกิลล าดับที่ 4 ของอัลบั้มที่ 2 ของโอเอซิส ((What's the Story) Morning 

Glory?) เพลงนี้ เป็นเพลงแรกที่โนล กัลลาเกอร์ทั้งแต่งและร้องเองด้วย แรกทีเดียวนักวิจารณ์

บอกว่า “มันหลุดจากเพลงอื่นๆ ในอัลบั้มมาก เพราะแม้จะยังเต็มไปด้วยความลุ่มลึกแบบโนล 

แต่ขาดน้ าเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเลียม” ทว่าใครจะนึกว่านี่กลายเป็นหนึ่งในเพลงฮิตที่สุด

ของพวกเขา, เป็นซิงเกิลที่สองของวงที่ขึ้นถึงอันดับ 1 ในซิงเกิลชาร์ต UK (และไปถึงระดับแพล

ตินัม) กับยังติดอันดับ 1 ของ “50 Most Explosive Choruses" โดย NME และได้รับการโหวตเป็น

ซิงเกิลยอดนิยมอันดับ 4 เมื่อครัง้ชาร์ต UK ฉลองครบ 60 ปีด้วย5 ซึ่งในปัจจุบันนีก้็ยังคงเป็นบท

เพลงอมตะที่มเีนือ้หาให้ปล่อยวางความโกรธแค้นซึ่งพบเห็นได้บ่อยตามบาร์ฝรั่งและผับคนไทย

ในถนนข้าวสารก็เชน่กัน 

  5.1.2 The Beatle 

 

 
ภาพที่ 59 ปกอัลบั้ม Let it be ของ The Beatle 

ที่มา: The beatles, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.neatorama.com 

/2012/09/27/The-Beatles-Final-Film-iLet-It-Bei/ 

 

  เป็นเพลงของวงเดอะบีตเทิลส์ออกเป็นซิงเกิลเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1970 

เป็นเพลงในอัลบั้ม Let it be ถึงแม้ว่าเพลงจะมีการระบุว่าเขียนโดย จอห์น-เลนนอน แต่จริง

แล้วพอล แม็กคารต์นีย์เป็นผู้แต่งแตเ่พียงผูเ้ดียว 

  ซิงเกิล้อันดับหนึ่งสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อิตาลี นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์  

                                                           

  5 ย้อนต านาน Don’t look back in anger, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, เข้าถึงไดจ้าก

https://web.facebook.com/DocumentaryClubTH/posts/1022920834485742 

?_rdc=1&_rdr 
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และอันดับ 2 ในสหราชอาณาจักร ถือเป็นซิงเกิลสุดท้ายของวงเดอะบีตเทิลส์ขณะที่เป็นยังรวม

วงกันอยู่อย่างเป็นทางการ ซึ่งทั้งอัลบั้ม เลตอิตบี และซิงเกิล "เดอะลองแอนด์ไวน์ดิงโรด" ออก

ภายหลังที่ พอล แม็กคาร์ตนีย์ ประกาศแยกวงแล้ว6 ซึ่งเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกจน

กลายเป็นเพลงอมตะที่มเีนือ้หาให้ก าลังใจในเชิงบวก ซึ่งในเมื่อไทยก็ได้รับความนิยมด้วยเช่นกัน

โดยเฉพาะในถนนข้าวสารที่มชีาวต่างชาติรวมกันอยู่มาก 

  5.1.3 Ronan Keating 

 

 
ภาพที่ 60 ปกอัลบั้ม Ronan ของ Ronan Keating 

ที่มา: Ronan Keating, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จากhttp://www.musicstack. 

com/album/ronan+keating/when+you+say+nothing+at+all 

 

  เพลงฮิตติดหูที่ดังติดชาร์จ UK ในเดือน สิงหาคม ปี 2000 ประกอบภาพยนตร์

เรื่อง Nothing Hillโดยใช้ช่ืออัลบั้มว่า โรแนน ซึ่งท ายอดขายได้ 4.4 ล้านแผ่น ทั่วโลกในเวลานั้น7 

ซึ่งก็ยังคงไดรับความนิยมเป็นเพลงรักอมตะความหมายประโลมโลกที่ตราตรึงใจผู้ฟังจากทั่ว

โลกจนถึงทุกวันนี้และในประเทศไทยก็เช่นกัน ซึ่งก็ยังพบเห็นบ่อยในถนนข้าวสารในฐานะเพลง

อมตะ 

 

                                                           

  6ประวัตเิพลง Let it be, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E

0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B5_(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87) 

  7 ประวัตเิพลง When you say nothing at all, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, เข้าถึงจาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0% 

B8%99%E0%B8%99_%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87 
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  5.1.4 The scorpion 

 

 
ภาพที่ 61 ปกอัลบั้ม Love drive ของ Scorpions 

ที่มา: The scorpion, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จากhttp://loudwire.com/ 

scorpions-new-album-return-to-forever-february/ 

 

  เพลงร๊อคที่ดังที่สุดในช่วงทศวรรษที่ 1980 ในอัลบั้มเลิฟไดรฟ์ และถูกจัด

อันดับให้อยู่ในอันดับที่ 46 ของ VH1 (สถานีโทรทัศน์ทางดนตรีของประเทศอเมริกา)8 ที่เป็น

เพลงร๊อคอมตะตลอดกาลที่เนื้อหาเกี้ยวพาราศีผู้หญิงในวันหยุดตรงตัวกับชื่อเพลง ซึ่งเป็นที่

นิยมอย่างมากในหมูผ่ับบาร์ที่มฝีร่ังใชบ้ริการซึ่งในถนนข้าวสารก็เช่นกัน 

  5.1.5 Bob Marley 
 

 
ภาพที่ 62 เพลง Buffalo Soldier อัลบั้ม Confrontation  

                                                           

  8 ประวัตเิพลง Holiday, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก

http://music.sanook.com/artist/85325/ 
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ที่มา: Bob marley, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จากhttps://genius.com/Bob-

marley-and-the-wailers-buffalo-soldier-lyrics 

  เพลงเร็กเก้ยอดนิยมที่ ได้รับการบันทึกเสียงในช่วงปี 1983 ในอัลบั้ม 

Confrontation โดยมีเนื้อหาไปในทางชาติยมโดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะพูดโจมตีประเทศอม

อเมริกา9 ซึงเพลงนี้นั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักดนตรีข้าวสารและพบได้

บ่อยครั้งในถนนเส้นนี้ 

  การที่นักดนตรีนั้นเลือกเล่นเพลงที่เป็นเพลงสากลยอดนิยมที่เป็นเพลงอมตะ

เป็นส่วนใหญ่นัน้เหตุมาจากที่ถนนเส้นนี้ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากนานาชาติ

ซึ่งต้องการมาสนุกและพักผ่อนหย่อนใจ จึงอยากที่จะเสพย์ดนตรีที่เข้าถึงง่ายที่เป็นเพลงสากล

ยอดนิยมที่ติดตลาดโลกบวกกับนักท่องเที่ยวในบางชาติที่มีภูมิล าเนาเดียวกันกับตัวศิลปินก็ยิ่ง

ซาบซึง้กับบทเพลงกว่านักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ และด้วยทางเดินของคอร์ดเพลงในแต่ละเพลงนั้น

เข้าใจได้ง่ายเป็น Progression Cord ที่เข้าใจง่ายและเดินทางไม่สลับซับซ้อนบวกกับความหมาย

ที่ลึกซึ้งกินใจจึงและมีท่อนจ าที่ชัดเจน จึงท าให้บทเพลงที่กล่าวมานั้นเป็นที่นิยมทั้งในหมู่

ชาวต่างชาติและชาวไทยมาร่วมๆ 10 ปี และคดิว่าก็ยังจะคงได้ยินไปอีกนานหลายปี  

  ผู้วิจัยเองก็เห็นด้วยกับความเห็นนี้และมองว่าภูมิทัศน์ทางดนตรีในส่วนของ

ดนตรีสดบนถนนเส้นนี้ในพิกัดแรกนี้นัน้ท าหนา้ที่เปรียบเสมือนกับเครื่องเล่นเสียงย้อนเวลาที่พา

นักท่องเที่ยวกลับไปสู่ยุคแรกเริ่มของบทเพลงนัน้ๆ 

  ในส่วนของร้านที่ใช้การเปิดแผ่นเสียง EDM นั้น จะใช้เครื่องดนตรีและ

อุปกรณ์อิ เ ลกทรอนิกส์  คื อ  มิ ก เซอร์ , ล า โพงขยาย เสี ย ง , ล า โพงซั บ เบส ,  Midi 

Controller,  Synthesizer และ Turntable 

  ดนตรี EDM ที่พบบ่อยในพิกัดแรกนี้จะเป็นในรูปแบบของดนตรีเฮาส์และฮิป

ฮอปเป็นส่วนใหญ่และด้วยความเป็นสมัยนิยมของดนตรชีนิดนี้นัน้จงึท าให้พบได้อย่างแพร่หลาย

ทั่วบริเวณนี้ โดยจะเริ่มดีปเฮาส์เปิดคลอให้ฟังสบายๆ ก่อนในช่วงเวลาแรกและจึงค่อยๆขยับ

เป็นฟังกี้เฮาส์และมินิมอลเฮาส์ผสมกับฮิปฮอปซึ่งจะมีจังหวะที่สนุกขึ้น ซึ่งลักษณะของดนตรี

เฮาส์นั้นเป็นแนวดนตรีที่ไม่มีศิลปินตายตัวจะเน้นการรีมิกซ์ดัดแปลงโดยดีเจเป็นส่วนใหญ่และ

ด้วยลักษณะการใชแ้นวดนตรหีลากหลายแนวมาผสมผสานกันทั้ง ฟังก์ แจ๊ส ดิสโก้ ลาติน และ

ใช้ Progression cord ในทาง Miner วน 2-4 คอร์ด ในจังหวะ 4/4 ตลอดทั้งเพลง เพราะดนตรี

ชนิดนี้นั้นพัฒนามาจากดนตรีดิสโก้ในยุค 80’ จึงมีลักษณะการเดินทางคอร์ดในแบบเดียวกัน 

                                                           

  
9 ประวัตเิพลง Buffalo sodier, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560 

https://en.wikipedia.org/wiki/Buffalo_Soldier_(song) 
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โดยมีการเพิ่มเสียงสังเคราะห์ (Synthesizer) ปรังแต่งเสียงร้องด้วยดีเลย์เพื่อให้เกิดความ

แตกต่างจากเสียงร้องเปล่าๆและเสียงเพอคัสช่ันในแบบดิสโก้มาผสมผสาน และด้วยลักษณะ

ซาวด์เฉพาะของดนตรีชนิดนี้ที่มีการเน้นย่านเสียงต่ าที่ลึกใน Miner progression ฟังแล้วท าให้

รู้สึกเหมือนอยู่ในภวังค์ และด้วยลักษณะการเดินทางคอร์ดที่เป็นลูปวนไปเรื่อยๆนั้นก็สร้าง

ความรู้สึกจับจดเหมือนท าสิ่งเดิมอยู่ซ้ าๆ จึงท าให้ภูมทัศน์ทางเสียงในบริเวณนี้นั้นดูเป็นอะไรที่

วนเวียนเสมือนจะตัวดนตรีนั้นเป็นตัวคอยดึงนักท่องเที่ยวให้เคลิบเคลิ้มท าอะไรซ้ าๆ 

เช่นเดียวกันกับเสียงดนตรี ส่วนดนตรีฮิปฮอปก็เช่นเดียวกันแต่จะต่างกันตรงเสียงร้องที่ใช้

รูปแบบของการแร๊พที่ไม่ได้มีการใช้เอเฟคปรับแต่งเสียงมากนักและดนตรีที่หนักแน่นกว่าค า

ร้องเยอะกว่าให้ความฮึกเหิมมากกว่า แต่ในส่วนอื่นนั้นก็มีความคล้ายคลึงกันกับดนตรีเฮาส์ใน

แง่ของโปรดักชั่น 

 ภูมิทัศทางเสียงโดยรวมของบริเวณนี้นั้นประกอบไปด้วยดนตรีสดที่บรรเลง

เพลงสากลฮิตอมตะที่คุ้นหูไม่ว่าใครได้ฟังก็ต้องร้องตามได้และดนตรีเฮาส์ที่สร้างมิติภวังค์ดึง

นักท่องเที่ยวให้อยู่เคลิบเคลิ้มกับดนตรีในบริเวณด้วย Progression cord ที่ส่วนใหญ่จะเป็นไป

ในทาง Minor 2-4 คอร์ดวน ที่มีเสียงสังเคราะห์ผสมอยู่ บวกกับย่านเสียงต่ าที่ท างานอยู่ทั่ว

บริเวณนั้นที่คอยสร้างแรงสั่นสะเทือนเพื่อปลุกเร้าความสนุกของนักท่องเที่ยวเป็นระยะๆจึงท า

ให้ทั่วบริเวณนีน้ั้นอบอวลไปด้วยเสียงดนตรีสดและเสียงดนตรีอิเลกทรอนิกส์ในย่านเสียงต่ าอยู่

เป็นระยะๆแต่ก็ผสมด้วยดนตรีสดจากเครื่องดนตรีในปริมาณที่ค่อนข้าง เท่ากัน และด้วย

เสียงดนตรีที่มีการไล่ระดับจากเสียงเบาไปจนถึงเสียงดัง จังหวะสบายๆ ไปจนถึงจังหวะสนุก

ตามช่วงเวลาก็ท าให้เกิดมิตขิองความสนุกที่เป็นขั้นตอน 

  วิเคราะห์วัฒนธรรมตัวแทนพื้นที่ 

  พื้นที่ ในบริ เวณนี้นั้นส่วนใหญ่จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินผ่านไปมา

ค่อนข้างมากเพราะสถานบันเทิงอย่างร้าน Brick Bar และ Mulligan Irish Bar เป็นร้านที่มีดนตรี

สดและเป็นแหลง่รวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่าร้อยละ 95 โดยทั้ง 2 ร้านนี้จะมีการบรรเลง

ดนตรีสดตลอดเวลาท าการจึงท าให้บริเวณนี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินผ่านไปมาเกือบตลอดทั้ง

คืน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มีให้พบเห็นอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่จะเน้นนั่งร้านที่เป็นร้านข้าง

ทางหรือไม่ก็เดินดื่มเบียร์ฟังเพลงตามถนนไปเรื่อยๆ ซึ่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของบริเวณนี้

จะอยู่ในรูปแบบนี้ 

  5.2 จุดที่ 2 บริเวณหัวถนน ตั้งแต่ Buddy beer จนถึง ร้านขายซีดีผิด

กฎหมาย 

  วิเคราะห์ลักษณะของเสียงดนตรี 
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  ในบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่พบว่ามีการใช้ตัวดนตรีสดเพียงแค่ 1 จุด ส่วน

อีก 8 จุด ที่ใชก้ารเปิดแผ่นเสียงดนตร ีEDM   

  โดยร้านที่ใช้ดนตรีสดบรรเลงนั้นพบเครื่องดนตรีสดและอุปกรณ์อิเลกทรอ

นิกส์ที่ใช้ คือ มิกเซอร์ ล าโพงขยายเสียง ล าโพงขยายเสียงต่ า (Sub bass) กีตาร์โปร่ง กลองชุด 

และนักร้อง 

  เครื่องดนตรีทั้งหมดถูกปฏิบัติโดยนักดนตรีโดยเล่นรวมกันเป็นวง ซึ่งส่วน

ใหญ่จะเน้นการบรรเลงเพลงฮิตที่อมตะของศิลปินที่โด่งดังในยุคต่างๆ  

  เนื่องจากบนถนนเส้นนี้มคีวามหลากหลายทางดนตรีและตัวภูมิทัศน์ทางเสียง

นั้นมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทั้งเรื่องของ ลิสเพลงของนักดนตรี วงดนตรีในแต่ละวัน นัก

ดนตรี ผูว้ิจัยจงึขอน าเสนอบทเพลงที่ได้พบบ่อยที่สุดตลอดในระยะเวลาที่ส ารวจมาน าเสนอพอ

สังเขป เช่น 

  5.2.1 The oasis 

 

 
ภาพที่ 63 อัลบั้มที่ 2 ของ The oasis เพลง Don’t look back in anger ((What's the Story) 

Morning Glory?) 

ที่มา: The oasis , เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.invaluable.com/ 

auction-lot/oasis-don-t-look-back-in-anger-poster.-20-c-ced0e9f365 
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  5.2.2 The Beatle 

 

 
ภาพที่ 64 เพลง let it be อัลบั้ม let it be 

ที่มา: The beatles, เข้าถึงเมื่อ 12 มถิุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.neatorama.com/ 

2012/09/27/The-Beatles-Final-Film-iLet-It-Bei/ 

 

  5.2.3 The scorpion 

 

 
ภาพที่ 65 เพลง Holiday อัลบั้ม Love drive 

ที่มา: The scorpion, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จากhttp://loudwire.com/ 

scorpions-new-album-return-to-forever-february/ 
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  5.2.4 Bob Marley 

 
ภาพที่ 66 เพลง Buffalo Soldier อัลบั้ม Confrontation 

ที่มา: Bob marley, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://genius.com/Bob-

marley-and-the-wailers-buffalo-soldier-lyrics 

 

  ในบริเวณนีเ้สียงดนตรีสดจะอยู่ในรูปแบบโฟล์คซองจะพบในจุดเดียวคือ Roof 

Bar ในส่วนของเสียงเพลงนัน้ไม่แตกต่างกับจุดที่หนึ่งมากมายนัก จะแตกต่างกันตรงที่ตัวร้านจะ

อยู่บนช้ัน 3 และรูปแบบเครื่องดนตรีที่ใช้น้อยชิ้นกว่าในจุดแรกแต่แนวเพลงและวิธีการเล่นนั้น

ไปในทางเดียวกันจะมีบางเพลงของศิลปินที่ไม่พบในจุดนี้เหมือนกับจุดแรก ต่างกันตรงเสียงที่

ส่งมาจากด้านบนและรูปแบบของซาวด์ที่ไม่อึกทึกครึกโครมเพราะเป็นดนตรีสดโฟล์คซองที่มี

อยู่เพียงจุดเดียว 

  ในส่วนของร้านที่ใช้การเปิดแผ่นเสียง EDM นั้น จะใช้เครื่องดนตรีและ

อุปกรณ์อิ เ ลกทรอนิกส์  คื อ  มิ ก เซอร์ , ล า โพงขยาย เสี ย ง , ล า โพงซั บ เบส ,  Midi 

Controller,  Synthesizer และ Turntable 

  ดนตรี EDM ในบริเวณนีน้ั้นมีความใกล้เคียงกับในบริเวณแรกแต่ด้วยบริเวณนี้

มีสถานบันเทิงที่ใช้เพลงในรูปแบบ EDM ค่อนข้างมากกว่าในบริเวณแรก จึงท าให้ได้ยิน

เสียงดนตรีชนิดนี้ค่อนข้างหนาหูมากกว่าส่วนองค์ประกอบที่เหลือนั้นใกล้เคียงกันทั้งในเรื่อง

ลักษณะดนตรี ย่านเสียง ระดับเสียงและจังหวะ 

  ภูมิทัศทางเสียงโดยรวมของบริเวณนี้นั้นประกอบไปด้วยดนตรีสดในรูปแบบ

โฟล์คซองที่บรรเลงเพลงฮิตอมตะเช่นเดียวกันกับในบริเวณแรก แต่ในบริเวณนี้นั้นบทบาทของ

ดนตรีสดนั้นเป็นรองดนตรี EDM เนื่องด้วยชนิดของตรีที่ใช้ในสถานประกอบการนั้นเป็น EDM 

เสียเป็นส่วนใหญ่ดนตรีสดจึงถูกลดทอนความส าคัญลงในจุดนี้ ย่านเสียงต่ าลึกจากเบสของ

เพลงเฮาส์และฮิปฮอปนั้นได้ท างานให้การสั่นสะเทือนอย่างเต็มที่ในบริเวณนี้ โดยเฉพาะ Lucky 
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beer & Khaosarn road บริเวณนี้จึงอบอวลไปด้วยย่านเสียงต่ าและเสียงสังเคราะห์จากดนตรีอิ

เลกทรอนิกส์มากกว่าเสียงจากเครื่องดนตรีสด และยังมีการเปิดแผ่นเสียงที่เป็นเพลงฮิตที่เป็น

เพลงเต้นเพื่อคอยกระตุ้นความสนุกของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

  วิเคราะห์วัฒนธรรมตัวแทนพื้นที่ 

  พื้นที่ในบริเวณนี้นั้นส่วนใหญ่จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสัญจรอยู่ทั่ว

บริเวณซึ่งพบชาวไทยอยู่นอ้ยเนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่นั้นเน้นดนตรี EDM ซึ่งจูงใจ

ชาวต่างชาติได้มากกว่าและร้านขายเหล้าถัง (Budget) ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่

เป็นแบ็คแพ็คเกอร์เพราะมีราคาถูกให้ความเมาและความสนุกเกินราคาและสถานประกอบการ

ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ข้างทางริมฟุตบาตท าให้ลักษณะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในบริเวณนั้นเป็นไปใน

รูปแบบที่ค่อนข้างชุลมุนและวุ่นวายเพราะมีเกสเฮาสอ์ยู่เยอะจงึมชีาวต่างชาติที่อยู่ประจ าพื้นที่นี้

อยู่มาก และยังมีการใชพ้ฤติกรรมแปลกๆ ท่าเต้นแปลกๆ เมื่อได้ยินเสียงดนตรีโดยลักษณะการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้เวลากับความสนุกที่บริเวณถนนดูไปก็คล้ายๆ กับ

ปาร์ตีฟู้ลมูลที่เกาะพงัน 

  5.3 จุดที่ 3 บรเิวณหัวถนน ตั้งแต่ ชาติเกสเฮาส์ จนถงึ ร้าน Tom yum kung 

  วิเคราะห์ลักษณะของเสียงดนตรี 

  ในบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่พบว่ามีการใช้ตัวดนตรีสดเพียงแค่ 1 จุด ส่วน

อีก 4 จุด ที่ใชก้ารเปิดแผ่นเสียงดนตรี EDM และในบริเวณนี้มีสถานบริการอีก 1 จุด ที่ใช้ดนตรี

ทางเลือก (Alternative) ที่แปลกไปจากบริเวณอื่นทั้งมด แตด่้วยเรื่องเสียงดนตรีจากทางร้านนั้น

แทบจะไม่เล็ดลอดออกมาสู่ตัวถนนเลยผูว้ิจัยจงึเห็นวา่ร้านนี้เลยขอบเขตการวิจัยจึงไม่ขอพูดถึง

มาก แตท่ี่ตอ้งนับจุดนีก้็เพราะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยพูดถึงมากจึงอยากจะใช้เป็นแลนด์มาร์คใน

การเก็บข้อมูลในบริเวณนี้  

  ร้านที่ใช้ดนตรีสดบรรเลงนั้นพบเครื่องดนตรีสดและอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ที่

ใช้ คือ มิกเซอร์ ล าโพงขยายเสียง ล าโพงขยายเสียงต่ า (Sub bass) กีตาร์ไฟฟ้า กลองไฟฟ้า 

และนักร้อง 

  เครื่องดนตรีทั้งหมดถูกปฏิบัติโดยนักดนตรีโดยเล่นรวมกันเป็นวง ซึ่งส่วนใหญ่

จะเน้นการบรรเลงเพลงฮิตที่อมตะของศิลปินที่โด่งดังในยุคต่างๆ  

  เนื่องจากบนถนนเส้นนี้มีความหลากหลายทางดนตรีและตัวภูมิทัศน์ทางเสียง

นั้นมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทั้งเรื่องของ ลิสเพลงของนักดนตรี วงดนตรีในแต่ละวัน นัก

ดนตรี ผูว้ิจัยจงึขอน าเสนอบทเพลงที่ได้พบบ่อยที่สุดตลอดในระยะเวลาที่ส ารวจมาน าเสนอพอ

สังเขป เช่น 
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  5.3.1 The oasis 

 

 
ภาพที่ 67 เพลง Don’t look back in anger อัลบั้ม ((What's the Story) Morning Glory?) 

ที่มา: The oasis , เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.invaluable.com/ 

auction-lot/oasis-don-t-look-back-in-anger-poster.-20-c-ced0e9f365 

 

  5.3.2 The Beatle 

 

 
ภาพที่ 68 เพลง let it be อัลบั้ม Let it be 

ที่มา: The beatles, เข้าถึงเมื่อ 12 มถิุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.neatorama.com/ 

2012/09/27/The-Beatles-Final-Film-iLet-It-Bei/ 
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  5.3.3 The scorpion 

 

 
ภาพที่ 69 เพลง Holiday อัลบั้ม Love drive 

ที่มา: The scorpion, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://loudwire.com/ 

scorpions-new-album-return-to-forever-february/ 

 

  5.3.4 Aerosmith 

 

 
ภาพที่ 70 เพลง Don’t want to miss thing ประกอบภาพยนตร ์เรื่อง Armagrdon 

ที่มา: Aerosmith, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จากhttps://soundcloud.com/ 

manush-k-official/aerosmith-i-dont-wanna-miss-a-thing-manush-k-deep-bootleg-1 

  เพลงประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์ของ ไมเคิล เบย์ (ผู้ก ากับชื่อดัง) 

ในปี 1998 บรรเลงโดยวง Aerosmith ที่เนื้อหานั้นกล่าวถึงคนรักที่ก าลังจะจากไปด้วยส าเนียง

ดนตรีร๊อคหนักแนน่ที่แฝงไปด้วยความเศรา้อย่างมากล้น 
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  ในบริเวณนี้เสียงดนตรีสดจะอยู่ในรูปแบบโฟล์คซองจะพบในจุดเดียวคือ Tom 

yum kung ในส่วนของเสียงเพลงนั้นไม่แตกต่างกับจุดอื่นมากมายนักอาจต่างกันที่ตัวบนเพลง

เพียงเล็กน้อย   

  ในส่วนของร้านที่ใช้การเปิดแผ่นเสียง EDM นั้น จะใช้เครื่องดนตรีและ

อุปกรณ์อิ เ ลกทรอนิกส์  คื อ  มิ ก เซอร์ , ล า โพงขยาย เสี ย ง , ล า โพงซั บ เบส ,  Midi 

Controller,  Synthesizer และ Turntable 

  ดนตรี EDM ในบริเวณนี้นั้นมีความใกล้เคียงกับใน 2 บริเวณแรกทั้งในเรื่อง

ลักษณะดนตรี ย่านเสียง ระดับเสียงและจังหวะ 

  ภูมิทัศทางเสียงโดยรวมของบริเวณนี้นั้นประกอบไปด้วยดนตรีสดในรูปแบบ

เต็มแบนด์ที่บรรเลงเพลงฮิตอมตะเช่นเดียวกันกับใน 2 บริเวณแรก แต่ในบริเวณนี้นั้นบทบาท

ของดนตรีสดนั้นเป็นรองดนตรี EDM เนื่องด้วยชนิดของตรีที่ใช้ในสถานประกอบการนั้นเป็น 

EDM เสียเป็นส่วนใหญ่ดนตรีสดจึงถูกลดทอนความส าคัญลงในจุดนี้ด้วยเช่นกัน ย่านเสียงต่ า

ลึกจากเบสของเพลงเฮาส์นั้นได้ท างานให้การสั่นสะเทือนอย่างเต็มที่ในบริเวณนี้  บริเวณนี้จึง

อบอวลไปด้วยย่านเสียงต่ าและเสียงสังเคราะห์จากดนตรีอิเลกทรอนิกส์มากกว่าเสียงจาก

เครื่องดนตรีสด และยังมีการเปิดแผ่นเสียงที่เป็นเพลงฮิตที่เป็นเพลงเต้นเพื่อคอยกระตุ้นความ

สนุกของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

  วิเคราะห์วัฒนธรรมตัวแทนพื้นที่ 

  พืน้ที่ในบริเวณนีน้ั้นสว่นใหญ่จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสัญจรอยู่ทั่วบริเวณ

โดยไม่ต่างอะไรกับในพิกัดที่ 2 เลย อาจจะต่างกันตรงที่บริเวณนี้มีนักท่องเที่ยวชาวเอเชียที่ไม่ใช่

ชาวไทยเดินผ่านไปมาอยู่มากซึ่งลักษณะการท่องเที่ยวนั้นจะเน้นการเดินดื่มมากกว่าในบริเวณ

แรกและเหล้าถัง (Budget) ก็มีให้พบเห็นมากกว่า และยังพบอีกว่านักท่องเที่ยวนั้นมีการใช้

พฤติกรรมเลียบแบบกันเวลาได้ยินเพลงเต้นเพลงฮิตโดยจะท าท่าเต้นไปในรูปแบบเดียวกันซึ่งใน

ส่วนอื่นก็ไม่ได้มอีะไรแตกต่างกันมาก 

  จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ทั้ง 3 จุด พบว่าดนตรี EDM นั้นมีพบให้พบเห็นอยู่

มากในถนนข้าวสารและส่วนใหญ่จะเป็นดนตรีในรูปแบบของดนตรีเฮาส์และฮิปฮอป ซึ่งในปันจุ

บันนี้จัดว่าเป็นดนตรีในรูปแบบ Mainstream ของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยจึงจัดเป็นยุคที่

ดนตรี EDM เฮาส์ นั้นครองข้าวสารโดยมีดนตรีสดที่คอยเล่นเพลงฮิตอมตะให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆ

โดยถนนเส้นนี้ก็ยังไม่ทิ้งกลิ่นของดนตรีเรกเก้ซึ่งก็สามารถพบดนตรีประเภทนี้อยู่ประปรายซึ่ง

อาจจะไม่บ่อยเหมอืนในสมัยยุครุ่งเรืองของดนตรชีนิดนี้ เพราะถนนข้าวสารนัน้เต็มไปด้วยสถาน

ประกอบการที่ต้องการแสวงหาผลก าไรจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า
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ดนตรีภายในนั้นก็ต้องเป็นดนตรีตามสมัยนิยม จึงไม่แปลกที่ยุคนี้จะเป็นยุคของดนตรี EDM 

เฮาส์และฮิปฮอป ที่มีย่านเสียงต่ าคอยขับเคลื่อนความบันเทิงที่ยึดครองถนนข้าวสาร และด้วย

ดนตรี EDM และดนตรีสดในหลายจุดบนถนนเส้นนี้นั้นแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเป็น

วัฒนธรรมหลักจึงมีร้านเล็กๆ ร้านหนึ่งอย่าง Hippii de bar เป็นพื้นที่ของวัฒนธรรมย่อยที่เปิด

เพลงทางเลือก (Alternative) ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากที่มีอยู่เพื่อเป็นพื้นที่เล็กๆส าหรับผู้

ที่อยากเสพย์ดนตรทีี่แปลกใหม่ที่ต่างออกไปจากความจ าเจบนพืน้ถนน 

 

6.  แผนผังการแสดงข้อมูลภูมิทัศน์ทางดนตรขีองถนนข้าวสาร 

  จากการส ารวจภูมิทัศนท์างดนตรบีนถนนข้าวสารนั้น ผู้วิจัยได้พบปัจจัยที่ท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนของภูมิทัศนท์างเสียงดนตรอียู่ 3 ปัจจัย คือ 1. ชนิดของดนตรีใน

แตล่ะจุด 2. เวลาเกิดและสิน้สุดของเสียงดนตรีในแต่ละจุด 3. ระดับเสียงของดนตรีในแต่ละจุด

ที่เพิ่มและลดตามช่วงเวลา ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้นั้นได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ

โดยรวมต่างๆของถนนข้าวสาร ไม่ว่าจะเป็น อิริยาบถและวัฒนธรรมการฟังดนตรีของ

นักท่องเที่ยว ลักษณะการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว การท าการตลาดเชื้อเชิญนักท่องเที่ย ว

ของผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่างๆ การปรับเปลี่ยนวิธีการน าเสนอบทเพลงของนักดนตรีและ

คนเปิดแผ่นเสียงตามช่วงเวลา โดยผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลทั้ง 3 ปัจจัยนี้ในรูปแบบของแผนผัง

ทางสถาปัตยกรรมของตัวถนน ดังนี้   
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ภาพที่ 71 แผนผังแสดงชนิดของดนตรีบนถนนข้าวสาร 

 

  สีแดง คือ ร้านที่ใช้ดนตร ีEDM, สีเขียว คือ ร้านที่ใช้ดนตรสีด, สีเหลอืง คือ ร้านที่

ใช้ดนตรีทางเลือก (Alternative) 

 จากในแผนที่พบว่าดนตรี EDM ถูกใช้บนถนนมากกว่าดนตรีสดและดนตรีทางเลือก 

โดยพบดนตรี EDM อยู่ 15 จุด ดนตรีสดเพียง 6 จุด ดนตรทีางเลือกเพียง 1 จุด 

 โดยบริเวณหัวถนนในจุดที่ 1 จะเริ่มจากบริเวณถนนตระนาว จุดที่ 2 จะอยู่ช่วง

กลางถนน และจุดที่ 3 จะอยู่บริเวณถนนชนะสงคราม 
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ภาพที่ 72 แผนผังแสดงระดับเสียงในช่วงเวลา 20.30 น. 

 

  สีเขียว คือ เสียงเบา, สีเหลอืง คือ เสียงปานกลาง, สีแดง คอื เสียงดัง, สีด า คือ ไม่

มีเสียง ซึ่งในเวลาดังกล่าวพบว่าเกือบทุกๆร้านนั้นยังใช้ดนตรีในระดับเสียงที่เบา เหตุเพราะยัง

เป็นช่วงหัวค่ า 
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ภาพที่ 73 แผนผังแสดงระดับเสียงในช่วงเวลา 21.00 น. 

 

  จากในแผนที่เริ่มมีบางร้านที่เริ่มเพิ่มระดับเสียงแต่ก็ยังอยู่ในจ านวนที่น้อย มีเพียง

ร้านเดียวที่เพิ่ม 
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ภาพที่ 74 แผนผังแสดงระดับเสียงในช่วงเวลา 21.30 น. 

 

  จากในแผนที่ในชว่งเวลาดังกล่าวเริ่มมกีารเพิ่มระดับเสียงของในแตล่ะร้านเพิ่มมาก

ขึน้โดยยังอยู่ที่ระดับเสียงปานกลาง 
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ภาพที่ 75 แผนผังแสดงระดับเสียงในช่วงเวลา 22.00 น. 

 

  ระดับเสียงจากหลายๆ ร้านถูกเพิ่มขึน้เรื่อยๆ ตามเวลา 
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ภาพที่ 76 แผนผังแสดงระดับเสียงในช่วงเวลา 22.30 น. 

 

  ร้านในชว่งกลางถนนเริ่มใช้ระดับเสียงที่ดังในขณะที่จุดอื่นยังคงระดับเสียงไว้ที่ปาน

กลาง 
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ภาพที่ 77 แผนผังแสดงระดับเสียงในช่วงเวลา 23.00 น. 

 

  เป็นช่วงเวลาที่ร้านค้าส่วนใหญ่ใช้ระดับเสียงที่ดังอบอวลไปทั่วท้องถนน 
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ภาพที่ 78 แผนผังแสดงระดับเสียงในช่วงเวลา 23.30 น. 
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ภาพที่ 79 แผนผังแสดงระดับเสียงในช่วงเวลา 00.00 น. 
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ภาพที่ 80 แผนผังแสดงระดับเสียงในช่วงเวลา 01.30 น. 

 

  ในเวลาดังกล่าวร้านบางร้านต้องปิดให้บริการและบางร้านต้องลดระดับเสียง

เนื่องจากข้อบังคับและข้อตกลงบางอย่างทางกฎหมาย 
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ภาพที่ 81 แผนผังแสดงระดับเสียงในช่วงเวลา 02.00 น. 

 

  ในช่วงเวลานี้ร้านส่วนใหญ่เริ่มทยอยปิดและลดระดับเสียง 
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ภาพที่ 82 แผนผังแสดงระดับเสียงในช่วงเวลา 02.30 น. 
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ภาพที่ 83 แผนผังแสดงระดับเสียงในช่วงเวลา 03.00 น. 

 

  ร้านเกือบทั้งหมดปิดใหบ้ริการแตย่ังมีบางส่วนหลงเหลือแต่ก็อยู่ในระดับเสียงที่เบา 
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ภาพที่ 84 แผนผังแสดงช่วงเวลาการเกิด-สิน้สุดเสียงดนตรีในจุดต่างๆเวลา 19.00 น. 

 

  สีแดง คือ เริ่มเกิดเสียงดนตรี, สีด า คือ ยังไม่เกิดเสียงดนตรี เป็นช่วงเวลาหัวค่ าที่

ร้านส่วนใหญ่ยังไม่เปิดให้บริการ 
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ภาพที่ 85 แผนผังแสดงช่วงเวลาการเกิด-สิน้สุดเสียงดนตรีในจุดต่างๆเวลา 19.30 น. 

 

  มีเพียงบางส่วนที่เริ่มเปิดให้บริการแตก่็ยังอยู่ในจ านวนน้อย  
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ภาพที่ 86 แผนผังแสดงช่วงเวลาการเกิด-สิ้นสุดเสียงดนตรีในจุดตา่งๆเวลา 20.00 น.  

 

  เป็นช่วงเวลาร้านเริ่มเปิดใหบ้ริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
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ภาพที ่87 แผนผังแสดงช่วงเวลาการเกิด-สิน้สุดเสียงดนตรใีนจุดต่างๆ เวลา 20.30 น. 
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ภาพที่ 88 แผนผังแสดงช่วงเวลาการเกิด-สิน้สุดเสียงดนตรีในจุดต่างๆเวลา 21.00 น 

 

  เป็นช่วงเวลาที่ทุกๆร้านเปิดให้บริการครบทุกจุด 
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ภาพที ่89 แผนผังแสดงช่วงเวลาการเกิด-สิ้นสุดเสียงดนตรีในจุดตา่งๆเวลา 01.30 น. 
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ภาพที่ 90 แผนผังแสดงช่วงเวลาการเกิด-สิน้สุดเสียงดนตรใีนจุดต่างๆเวลา 02.00 น. 

 

  เป็นเวลาที่ร้านบางส่วนจ าเป็นต้องปิดให้บริการเนื่องจากข้อบังคับและข้อตกลง

บางอย่างทางกฎหมาย 
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ภาพที ่91 แผนผังแสดงช่วงเวลาการเกิด-สิน้สุดเสียงดนตรีในจุดตา่งๆเวลา 02.30 น. 
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ภาพที่ 92 แผนผังแสดงช่วงเวลาการเกิด-สิน้สุดเสียงดนตรใีนจุดต่างๆเวลา 03.00 น. 

   

  ช่วงเวลาที่เกือบทุกๆ ร้านปิดให้บริการ เหลือเพียงส่วนน้อยที่ยังคงแอบเปิด

ให้บริการ 
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7.  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความเป็นมาทางดนตรขีองถนนข้าวสาร 

  ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลทางดนตรีของถนนข้าวสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีความผูกพันกับถนนข้าวสารที่ได้เห็นความ

เปลี่ยนแปลงหลายอย่างของวัฒนธรรมทางดนตรีบนถนนเส้นนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยจะ

ประกอบด้วยชุดค าถามดังนี้ 

  7.1 รู้จักและมาใช้ชีวติถนนข้าวสารได้อย่างไร 

  7.2 เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่น่าสนใจของถนนเส้นนี ้

  7.3 ดนตรีได้ท าหน้าที่ในเชงิวัฒนธรรมอะไรบนถนนเส้นนี้บ้าง 

  7.4 การมสีถานประกอบการนัน้ท าให้ถนนเส้นนีน้ั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร 

ซึ่งผูใ้ห้สัมภาษณ์มีรายนามดังตอ่ไปนี ้

  ภาคี นาวี มือเบสวงเท็ดดี้สกาและนักดนตรีประจ าร้านบริกบาร์ สัมภาษณ์เมื่อ 31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ถนนข้าวสาร 

  สันติ ศริิจิตจันทร์ ผู้ที่ใช้บริการสถานบันเทิงในถนนข้าวสารมาร่วม 10 ปี โดยจะใช้

ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางและท้ายถนน สัมภาษณ์เมื่อ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ถนน

ข้าวสาร 

  ธิติ โยธาประเสริฐ ผู้ประกอบการผู้จัดการร้านบริกบาร์ สัมภาษณ์เมื่อ 15 

มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถนนข้าวสาร 

  ไอยเรศ บุญฤทธิ์ ผู้ที่ใช้บริการถนนข้าวสารในช่วงหัวถนนร้านบริกบาร์มาร่วม 10 

ปี สัมภาษณ์เมื่อ 18 มถิุนายน พ.ศ. 2560 คอนโดลุมพินีพระราม 8 

  7.1 รู้จักและมาใช้ชวีิตถนนข้าวสารได้อย่างไร 

  ภาคี นาวี ได้กล่าวว่าตนได้มาใช้ชีวิตบนถนนเส้นนี้ได้ราวๆ 15 ปี หรือราวปี 

2002 ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ที่รู้จักสถานที่นี้เพราะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน

กับที่เรยีน โดยใช้ถนนเส้นนี้เป็นสถานที่รวมพลของบรรดาพรรคพวกเพื่อท ากิจกรรมกันในสมัย

วัยรุ่น ทั้งกิน เที่ยว ซื้อของ โดยสมัยก่อนนั้นจะนิยมซื้อเทปเพลงสากลต่างชาติที่ละเมิดลิขสิทธิ์

จากที่นี่ และในช่วงปี 2003 ตนก็ได้มีโอกาสเข้ามาเล่นดนตรีที่ร้านบริกบาร์โดยใช้ชื่อทีมว่า 

Teddy ska band โดยเล่นเพลงสากลป๊อปผสมกับเพลงบลูส์เพราะในสมัยก่อนบริกบาร์นั้น

เป็นบลูส์บารโ์ดยวงของตนนัน้ได้เป็นวงดนตรีวงแรกๆ ของร้าน จากนั้นก็เริ่มมีความผูกพันธ์กับ

ถนนเส้นนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนเห็นความเปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วงเวลาได้อย่างชัดเจน10 

                                                           

  10 สัมภาษณ ์ภาคี นาว,ี มอืเบสวงเท็ดดี้สกา, 31 พฤษภาคม   2560. 
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  สันติ ศิริจิตจันทร์ ได้กล่าวว่าตนรู้จักถนนเส้นได้เพราะที่พักอาศัยนั้นอยู่

ใกล้เคียงกันในบริเวณ สาเหตุที่เลือกมาใช้บริการที่ถนนข้าวสารก็เพราะว่าใกล้บ้านซึ่งเป็นที่

ท างานด้วย โดยใช้เวลาถนนเส้นนี้ในการพักผ่อนหลังเลิกงานเป็นเวลาเกือบทุกวันมานานร่วม 

10 ปี11 

  ธิติ โยธาประเสริฐ ได้กล่าวว่าตนรู้จักถนนเส้นนี้เพราะบ้านเกิดอยู่ในบริเวณนี้

จึงมีความผูกพันกับสถานที่ในบริเวณนี้ค่อนข้างมาก และด้วยที่บริเวณนี้เป็นถิ่นก าเนิดของตน

บรรดาญาติพี่น้องท ามาหากินในบริเวณนี้กันเป็นส่วนใหญ่ตนจึงได้มีโอกาสเข้ามาท างานในตัว

ถนนเส้นนี้โดยเริ่มจากการเป็นช่างเทคนิคและพัฒนามาสู่การเป็นผู้จัดการร้านบริกบาร์ในเวลา

ต่อมา12 

  ไอยเรศ บุญฤทธิ์ ได้กล่าวว่าตนรู้จักและเข้ามาท่องเที่ยวบนถนนเส้นนี้ได้

เพราะผา่นทางกลุ่มเพื่อนในสมัยเรียนปริญญาโทด้วยกันเป็นคนชักชวนมาและตนก็รู้สึกชอบจึง

ได้มโีอกาสเข้ามาท่องเที่ยวที่ถนนเส้นนี้อย่างสม่ าเสมอ13 

  7.2 เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างท่ีน่าสนใจของถนนเส้นน้ี 

  ภาคี นาวี ได้กล่าวว่าในสมัย 10 กว่าปีก่อนถนนเส้นนี้เป็นสถานที่มีของใช้ท า

มอืขายอยู่มากโดยส่วนใหญ่จะเป็นจ าพวกเครื่องหนังและเป็นแหล่งเพาะรวมของกลุ่มคนที่นิยม

เสพย์ความแปลกใหม่ที่สวนทางกับยุคสมัย ทั้งการแต่งตัว การใช้ชีวิต รวมถึงการฟังเพลงด้วย

ซึ่งดนตรีเรกเก้ก็เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบนั้นซึ่งร้านบริกบาร์ก็เป็นปัจจัยหลักที่คอย

สนับสนุนให้ดนตรีชนิดนี้นั้นได้แพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆ ของถนน และรวมถึงกลุ่ม

ชาวต่างชาติที่เดินทางโดยใช้กระเป๋าเพียงใบเดียว (Backpacker) ที่อยากได้ที่พักราคาถูกด้วย 

ซึ่งตนได้กล่าวว่าดนตรีในถนนเส้นนี้ในสมัยก่อนที่เป็นในรูปแบบของสถานบันเทิงที่ชัดเจนยังมี

อยู่ไม่มากนัก จึงท าให้ความโดดเด่นทางดนตรีของถนนเส้นนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวของสถานบันเทิง แต่

กลับเป็นเหล่าศลิปินที่น าเสนอผลงานทางดนตรีผ่านทางพื้นถนน (Street performance) คอยให้

ความบันเทิงต่อนักท่องเที่ยว ทั้งเครื่องดนตรีแปลกๆ ทั้งวิธีการร้องการเล่นที่ต่างไปจากตาม

ท้องตลาด ซึ่งในสมัยนี้นั้นจางหายไปมากเนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมายและสถานที่ที่

เอื้ออ านวยต่อการแสดงออกที่มีมากขึ้นจึงท าให้เหล่าศิลปินประเภทนี้กระจัดกระจายไปตามที่

ต่างๆ ที่รองรับที่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนแนวเพลงในสถานบันเทิงนั้นก็

จะเน้นเพลงสากลฮิตที่ค่อนข้างจะไม่ต่างอะไรกับปัจจุบัน ซึ่งโดยรวมแล้วบนถนนเส้นนี้ใน

                                                           

  11 สัมภาษณ ์สันต ิศิริจิตจันทร์, นักท่องเท่ียวกลางถนนข้าวสาร, 8 มถิุนายน  2560. 

  12 สัมภาษณ ์ธติ ิโยธาประเสริฐ, ผู้ประกอบการผู้จัดการร้านบริกบาร ์15 มถิุนายน 2560.  

  13 สัมภาษณ ์ไอยเรศ บุญฤทธ์ิ, นักท่องเท่ียวหัวถนนข้าวสาร, 18 มถิุนายน  2560. 
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สมัยก่อนกับปัจจุบันก็มีความต่างกันอยู่พอสมควร ทั้งวิถีชีวิต วิธีการท่องเที่ยว การฟังเพลง 

และแนวดนตร ี

  สันติ ศริิจิตจันทร์ ได้กล่าวว่าตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมาในมุมมองของตนคิดว่า

ถนนเส้นนี้นั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก ดนตรีที่เป็นเพลงสากลฮิตในรูปแบบ EDM ก็ถูก

ใช้บนถนนเส้นนี้มาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเพลงสากลฮิตที่ถูกน ามารีมิกซ์ให้เป็น EDM น่าจะ

เป็นยุทธวิธีทางการตลาดในการเชิญชวนลูกค้าชาวต่างชาติเพราะส่วนใหญ่จะชอบดนตรีชนิดนี้

เพราะเสพย์งา่ยและให้จังหวะที่ปลุกเร้าเหมาะแก่การสังสรรค์ แตส่ิ่งเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจของ

ถนนเส้นนี้ก็เห็นจะเป็นวงดนตรสีดในสถานบันเทิงที่มเีพิ่มมากขึ้นกว่าในสมัยก่อน ซึ่งในส่วนของ

กลางถนนนั้นพบนักท่องเที่ยวไทยอยู่ส่วนน้อยส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่มาใช้บริการดื่ม

และเต้นกับบาร์เล็กๆ ที่เปิดตามข้างๆ ถนนเพราะค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่อิสระไม่มีข้อบังคับใน

รูปแบบการใช้บริการจะยืน จะนั่ง จะเดิน จะเต้น จะท าอะไรก็ได้ แต่ในสมัยนี้ร้านประเภทนี้ก็

เริ่มจางหายลงไปมากเนื่องดว้ยข้อบังคับทางกฎหมายการจัดระเบียบสถานบันเทิง ถึงจะเปิดได้

ก็ไม่สามารถเปิดได้อย่างเปิดเผย บางครัง้ตอ้งรบีเก็บร้านเวลามเีจ้าหนา้ที่มาตรวจตรา 

  ธิติ โยธาประเสริฐ ได้กล่าวว่าถนนข้าวสารในสมัยแรกๆ นั้นส่วนใหญ่จะเป็นใน

รูปแบบของเกสเฮาส์ที่มีไว้ส าหรับให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาด้วยกระเป๋าใบเดียว (Back 

packer) ได้พักผ่อน ยังไม่มีสถานประกอบการจริงจัง จะมีก็แต่คนไทยที่รวมกลุ่มดื่มสุราและ

ร้องร าท าเพลงกันแค่เฉพาะในกลุ่มเพียงเท่านั้นโดยอาจจะมีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมแจมบ้างเป็น

บางโอกาสจนมาถึงในสมัยต่อที่เริ่มมสีถานบันเทิงชัดเจนก็เริ่มมีการเปิดแผ่นเสียงเพลงสากลฮิต

ที่เป็นที่นยิมของชาวต่างชาติ เรียกได้วา่ไม่ว่าจะเปิดเพลงไหนก็สามารถร้องตามได้หมดทุกเพลง 

ตัวอย่างเช่นเพลงจาก The oasis, The Beatle, The Eagle เป็นต้น และก็เริ่มมีดนตรีสดในร้าน

ต่างๆในเวลาต่อมาซึ่งในสมัยนี้นั้นพบมากกว่าสมัยก่อนมากในรูปแบบของดนตรีสด และใน

ปัจจุบันที่ประแสดนตรี EDM (Electronic dance music) นั้นเป็นที่นิยมในคนหมู่มากจึงท าให้

อิทธิพนี้ก็ได้เข้ามาแทรกซึมในถนนเส้นนี้และท าให้วัฒนธรรมท าดนตรีประเภทนี้ได้พบอยู่อย่าง

แพร่หลายและกระจัดกระจายอยู่ภายในถนนเส้นนี้เช่นกัน ส่วนในตัวบริกบาร์นั้นในสมัยเริ่มเปิด

แรกๆเมื่อประมาณ 14 ปี ก่อนหน้านี้นั้นเปิดเป็นในรูปแบบของแจ๊สบาร์และบลูส์บาร์ที่ขาย

เครื่องไวน์และบุหรี่ซิการ์ ซึ่งความบันเทิงในรูปแบบนั้นยังไม่ได้เป็นที่นิยมในประเทศไทยซึ่งกลุ่ม

คนที่เสพย์ดนตรีประเภทนี้นั้นมีอยู่น้อยมากบวกกับสภาพแวดล้อมในตัวถนนที่มีแต่ฝรั่ง

แบ๊คแพ๊คเกอร์ ความบันเทิงรูปแบบนีจ้งึไม่ตอบโจทย์ของถนนเส้นนี้เหมือนกับสถานบันเทิงย่าน

ในเมือง จนกระทั่งวงเท็ดดี้สกาได้เข้ามามีบทบาททางด้านการแสดงดนตรีภายในร้านและได้

น าเสนอดนตรีแนวสกาซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นแจ๊สและบลูส์ผู้ประกอบการจึงเห็นชอบ
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และให้โอกาสกับดนตรีที่แปลกใหม่จึงเกิดแนวดนตรีนี้ขึ้นภายในร้านและก็สร้างกระแสตอบรับ

ได้ค่อนข้างดีเพราะเป็นดนตรีที่มีจังหวะสนุกและแปลกแตกต่างไปจากดนตรีแบบเดิมๆที่เคยมี

ในสถานบันเทิง โดยเริ่มมลีูกค้านักท่องเที่ยววัยรุ่นไทยที่เริ่มสนในแนวดนตรีและเขา้มาใช้บริการ

ภายในร้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนท าให้สถานที่นี้กลายแหล่งรวมของเหล่าบรรดาวัยรุ่นที่มี

ทางเลือกใหม่ๆ ส าหรับการฟังดนตรอีย่างดนตรสีกา แต่ดว้ยกระแสดนตรทีี่มาไวและไปไวจึงท า

ให้ดนตรีแนวนี้ได้โลดแล่นอยู่บนถนนเส้นนี้และร้านนี้ได้แค่เพียง 4-5 ปี เพียงเท่านั้น หลังจาก

นั้นดนตรีก็จ าเป็นต้องเปลี่ยนไปตามกระแสะความนยิมและระบบธุรกิจ 

  ไอยเรศ บุญฤทธิ์ ได้กล่าวว่าด้วยข้อจ ากัดที่ตนนั้นใช้บริการร้านบริกบาร์ในตัว

อาคารเป็นหลัก จึงไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับตัวถนนมากนัก แต่ถ้าถามถึงตัวร้านบริกบาร์นั้นตนได้

ให้ความเห็นว่าแนวดนตรีนั้นเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก จากที่เคยเป็นแนวดนตรีสกา ในปัจจุบันก็

เป็นแนวเพลงฮิตทั่วๆ ไปเหมือนๆ กับร้านอื่น อาจจะมีพื้นที่ของเพลงลูกทุ่งและนักท่องเที่ยว

จากที่สมัยก่อนนั้นมีแต่วัยรุ่นที่เดินสวนทางกับกระแสหลัก (Alternative) แต่ในสมัยนี้นั้นก็เมมี

กลุ่มวัยรุ่นและคนท างานที่ด าเนินทางตามกระแสหลักเพิ่มมากขึ้น เรียกง่ายๆ ว่าบริกบาร์นั้น

เริ่มเป็นร้านที่มีดนตรีและนักท่องเที่ยวเหมือนกับกระแสหลักเช่นเดียวกับร้านอื่นๆ ทั่วๆ ไป ซึ่ง

การสนใจในตัวดนตรีในตัวของบทเพลงจริงๆ ของนักท่องเที่ยวนั้นน้อยกว่าสมัยก่อนมาก ใน

สมัยนี้นักท่องเที่ยวนั้นสนใจแค่ในเรื่องของจังหวะที่สนุกสนาน ระดับเสียง และจ านวนผู้คน

โดยรอบเพียงเท่านั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนก็คือความสนุก เช่น 1. ดนตรี

สดที่มีรูปแบบการแสดงที่เน้นความสนุก 2. การที่นักท่องเที่ยวสามารถยืนขึ้นเต้นบนโต๊ะบน

เก้าอีไ้ด้ 3. การใชโ้ชว์ที่เป็นดนตรสีดตลอดทั้งคืน 

  7.3 ดนตรีได้ท าหน้าที่ในเชิงวัฒนธรรมอะไรบนถนนเส้นน้ีบ้าง 

  ภาคี นาวี ได้กล่าวว่าเสียงดนตรีนั้นนอกจากจะให้ชีวิตกับถนนเส้นนี้และคอย

ให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาแล้ว นอกจากนั้นยังเป็นปัจจัยหลักในการเผยแพร่

วัฒนธรรมที่สวนทางต่างออกไปกับสมัยนิยมอย่างเช่นดนตรีเรกเก้ ที่กลุ่มคนที่เสพย์ดนตรีชนิด

นี้ก็จะมีการแต่งกาย ทั้ง เสื้อผ้า ทรงผม และการใช้ชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างออกจากบุคคล

ทั่วๆ ไป 

  สันติ  ศิริจิตจันทร์  ได้กล่าวว่าตนตรีบนถนนเส้นนี้นั้นให้ความบันเทิง 

วัฒนธรรมทางดนตรีบนถนนเส้นนี้ในมุมมองของตนก็คือการที่นักท่องเที่ยวกระโดดโลดเต้นไป

ตามท้องถนนพร้อมกับเสียงเพลง 

  ธิติ โยธาประเสริฐ ได้กล่าวว่าถนนเส้นนี้นั้นประกอบไปด้วยคนหลายเชื้อชาติ

หลายรูปแบบ ซึ่งในแตล่ะเชือ้ชาติและในแตล่ะบุคคลก็ย่อมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่ง
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ที่ตนเช่ือว่าสิ่งที่เสียงดนตรีได้ให้กับถนนเส้นนี้ที่นอกจากความบันเทิงและผลประกอบการทาง

ธุรกิจแล้วดนตรนีั้นเป็นเสมอืนตัวกลางที่ใช้รวบรวมคนจากทุกเชื่อชาติเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน

ได้ เพราะดนตรีท าใหค้นที่พูดกันคนละภาษานั้นได้สามารถสนุกร่วมกันได้ นี่คือสิ่งที่ตนได้กล่าว

ไว้ 

  ไอยเรศ บุญฤทธิ์ ได้กล่าวว่าในเชิงวัฒนธรรมนั้นดนตรไีด้ดงึเอาบางอย่างในตัว

ของนักท่องเที่ยวออกมา ซึ่งในเวลาอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ภายในตัวบุคคล แต่เมื่อถึงเวลา

ที่ความบันเทิงของถนนเส้นนี้ได้เริ่มขึ้นสิ่งเหล่านั้นจะถูกขับออกมาโดยทีดนตรีและความบันเทิง

ของถนนเส้นนี้เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งสิ่งที่ว่านี้ก็คือ พฤติกรรมแปลกๆ ท่าเต้นแปลกๆ การส่ง

เสียงแปลกๆ เนื่องด้วยถนนเส้นนี้ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่เสรีในการแสดงออกอิริยาบถต่างๆของ

นักท่องเที่ยวจึงเป็นจุดก าเนิดของวัฒนธรรมแปลกๆ อีกที่หนึ่ง ซึ่งตนก็ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ใน

สถานที่อื่น และเป็นพื้นที่ที่รองรับการใช้ชีวิตของคนในระดับช่วงอายุที่ต้องการใฝ่หาความสนุก

และบันเทิงให้กับชีวิต อย่างเช่น วัยรุ่นและวัยท างาน ซึ่งในสมัยก่อนนั้นถนนเส้นนี้เป็นเพียงแค่

พื้นที่ปลดปล่อยและพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีอิสระในการท่องเที่ยวและ

แสดงออกในเชิงสังคม ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวที่สบายๆ อยากแต่งแบบไหนก็แต่ง การดื่มที่

อยากดื่มตรงไหนก็ดื่ม แต่ผิดกันกับในสมัยปัจจุบันที่ถนนข้าวสารนั้นเริ่มเข้าใกล้รูปแบบของ

ความเป็นสถานบันเทิงที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โดยอิสระของการแต่งตัวและการใช้ชิวิตนั้นก็ถูก

ลดทอนลงไปในบางส่วนตามกระแสของแฟช่ันการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว วิธีการ

ท่องเที่ยวต่างๆ ก็ล้วนไปเปลี่ยนไปในเชิงวัฒนธรรม 

  7.4 การมีสถานประกอบการน้ันท าให้ถนนเส้นน้ีน้ันมีลักษณะเป็นอย่างไร 

  ภาคี นาวี ได้กล่าวว่าสถานประกอบการนั้นเป็นองค์ประกอบหลักที่ชักน า

นักท่องเที่ยวให้เข้ามาในถนนเส้นนี้และเป็นเสมือนเครื่องขยายเสียงที่มีเวลา เปิด-ปิด ที่

ค่อนขา้งตายตัวและแน่นอนเนื่องจากได้ท าขอ้ตกลงกับทางกฎหมาย ซึ่งแตกต่างกับในสมัยก่อน

ที่เสียงดนตรหีลักๆนั้นเกิดจากศิลปินบนถนน (Street performance) 

  สันติ ศิริจิตจันทร์ ได้กล่าวว่าการมีสถานประกอบการนั้นท าให้ถนนเส้นนี้มี

ความบันเทิงและมีชีวิตชีวาไม่เงียบเหงาเหมือนในอดีตเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดี ซึ่งตนก็ยัง

อยากจะใช้บริการที่ถนนเส้นนี้ต่อไปเรื่อยๆ  

  ธิติ โยธาประเสริฐ ได้กล่าวว่าสถานประกอบการนั้นเป็นแหล่งที่ท าเกิด

เสียงดนตรีที่คอยใหชี้วติชีวากับถนนเส้นนี้และเป็นแหล่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว

พักผอ่นหย่อนใจที่ดีแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียว 
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  ไอยเรศ บุญฤทธิ์ ได้กล่าวว่าการมีสถานประกอบการนั้นท าให้ถนนเส้นนี้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ดนตรี นักท่องเที่ยว กิจกรรมต่างๆ 

สินค้า สถานบันเทิงก็ล้วนเป็นตัวกลางของการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น เพราะมีสถานบันเทิงก็มี

ดนตรี มีดนตรกี็มีนักท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวก็มีสังคม มีสังคมก็มีวัฒนธรรม 
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บทที่ 5 

บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  จากการวิจัยเรื่อง การส ารวจภูมิทัศน์วัฒนธรรมทางดนตรีบนถนนข้าวสารยามค่ า

คืน ผู้วิจัยมี 2  วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อส ารวจวัฒนธรรมทางดนตรีบนถนนข้าวสาร 

และเพื่อศกึษาการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางดนตรีบนถนนข้าวสารตั้งแต่ อดีต-สู่ปัจจุบัน 

โดยผู้วจิัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยพบว่าถนนข้าวสารประกอบด้วยวัฒนธรรมเสียงและความบันเทิงหลาย

ประเภท แต่สิ่งที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดคือดนตรีซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนสังคม วัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจบนถนนเส้นนี้อย่างมากเนื่องจากเป็นแหล่งรวมของสถานบันเทิงและนักท่องเที่ยวที่

ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้วิจัยได้ส ารวจพิกัดของเสียงดนตรีนั้นพบว่ามีอยู่จ านวนทั้งหมด 22 

จุด โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ช่วง คือ หัวถนน จุดที่หนึ่ง 1-8, กลางถนน จุดที่สอง 9-16, จุดที่สาม 

17-22 ซึ่งพบรูปแบบดนตรีอยู่ 3 ชนิด คือ 

  1.  ดนตรีสดบรรเลงเป็นวงและเดี่ยว พบอยู่ 6 จุด ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชาวไทย

เยอะที่สุดซึ่งส าคัญที่สุดในเชิงประวัติศาสตร์และกิจกรรมทางดนตรีที่ส่งผลให้ถนนข้าวสารเริ่ม

เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

  2.  การเปิดแผ่นเสียงดนตรียอดนิยมในรูปแบบ EDM พบอยู่ 15 จุด ซึ่งเป็นจุดที่มี

ปริมาณมากที่สุดแตก่็ไม่ได้มเีรื่องเล่าทางประวัตศิาสตร์แตอ่ย่างใด  

  3.  การเปิดแผ่นเสียงดนตรทีางเลือก (Alternative music) พบอยู่ 1 จุด 

  ในแต่ละพิกัดก็จะมีเอกลักษณ์องค์ประกอบที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่

กับปัจจัยต่างโดยรอบไม่ว่าจะเป็น ช่วงเวลา นักท่องเที่ยว ลักษณะการประกอบการหรือไม่เว้น

แม้แต่ข้อบังคับทางกฎหมายและยังพบอีกว่าถนนเส้นนี้เป็นแหล่งรวมกันของดนตรีใน  เพลง

อมตะทั่วโลกและการแสดงอ านาจของดนตรีสมัยนิยมอย่างดนตรี EDM ในรูปแบบของ House, 

Hip-hop ที่มบีทบาทกับระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ซึ่งผู้วิจัยแบ่งผลสรุปตามวัตถุประสงค์ไว้

ดังนี้ 
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  1.  วัฒนธรรมทางดนตรบีนถนนข้าวสาร 

  วัฒนธรรมทางดนตรีบนถนนข้าวสารนั้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักคือ 

1. นักท่องเที่ยว 2. นักดนตรี 3. ผู้ประกอบการ 4. สถานประกอบการ 5. เสียงดนตรี โดยทั้ง 5 

องค์ประกอบเหล่านี้นั้นเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดภูมิทัศน์ทางดนตรีของถนนเส้นนี้ ซึ่ง

เสียงดนตรีนัน้มเีวลา เกิด-จบ มรีะดับเสียง เบา-ดัง มีแนวดนตรีและนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน

ออกไปตามจุดต่างๆ โดยจากการส ารวจทั้ง 3 จุดหลักๆ บนตัวถนนนั้นพบว่าองค์ประกอบร่วม

ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเหมอืนกันทั้ง 3 จุด คือ 

  1.1 ดนตรีเกือบทั้งหมดที่ได้ยินบนตัวถนนเส้นนี้กว่า 99% นั้นเป็นเพลงสากลที่

เป็นเพลงฮิต 

  1.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่กว่า 80% เลือกที่จะใช้บริการร้านที่อยู่

ติดริมถนนโดยไม่ค่อยสนใจในองค์ประกอบอื่นๆ ในตัวร้านสักเท่าไหร่ เน้นดื่มง่าย เต้น เข้า-

ออก สะดวก 

  1.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่จะเที่ยวอยู่เป็นกลุ่มๆ ไม่ค่อยอยู่กระจัด

กระจายเหมือนชาวต่างชาติ โดนส่วนใหญ่จะรวมกันอยู่ที่ Brickbar, Mulligant irishbar, Bar 

next door, Hippii de bar 

  1.4 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใหค้วามสนใจดนตร ีEDM มากกว่าดนตรีสด 

  1.5 เพลงสากลฮิตส่วนใหญ่จะถูกรีมิกซ์ให้เป็นรูปแบบ EDM 

  1.6 สถานประกอบการส่วนใหญ่บนถนนกว่า 80% นั้นใช้ดนตรี EDM เป็น

สื่อกลางเรียกนักท่องเที่ยวและเป็นกลไกส าคัญทางธุรกิจบันเทิงของถนนข้าวสารในปัจจุบัน 

  1.7 ดนตรี EDM ส่วนใหญ่ที่พบจะอยู่ในรูปแบบของดนตรเีฮาส์ 

  1.8 ย่านเสียงที่รับรู้ได้ชัดเจนที่สุดบนถนนเส้นนี้คือย่านเสียงต่ าจากล าโพงซับ

เบส 

  1.9 อิริยาบถของนักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปตามระดับเสียง เวลา จังหวะของ

ดนตรี และแนวดนตรี 

  ในส่วนขององค์ประกอบแยกที่จะพบอยู่หลักๆ ก็คือ จุดที่ 1 บริเวณหัวถนนนั้น

มีนักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุดถ้าเทียบกับอีก 2 จุด เพราะเป็นแหล่งรวมของสถานบันเทิงที่มี

แต่ชาวไทยที่มีดนตรีสดเพลงไทยอย่างร้าน Brick Bar ที่เหลือ ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่

มากกว่า และยิ่งในเวลายิ่งดึกเท่าไหร่ก็จะยิ่งพบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ านวนมากอยู่ที่จุดที่ 

2-3  

  



167 
 

 

 

  2.  การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางดนตรีบนถนนข้าวสารตั้งแต่ อดีต-สู่

ปัจจุบัน 

  ถนนข้าวสารจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากตามยุคสมัย จากที่

เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีแต่ชาวต่างชาติปัจจุบันก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มมากขึ้น จาก

ที่ในอดีตความโดดเด่นทางดนตรีจะอยู่ที่ศิลปินบนถนน (Street performance) แต่กลับกันใน

ปัจจุบันนั้นดนตรีก็ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบของสถานบันเทิงต้องเกิดและจบตามเวลาข้อตกลง

ทางกฎหมาย จากที่เคยมีแต่ผู้คนที่มีวัฒนธรรมการใช้ชีวิต การแต่งตัว การเสพดนตรีที่สวน

ทางกับสมัยนิยมทั้งหมด ต่อมาในสมัยนี้กลับพบผู้คนที่หลากหลายมากขึ้น คนที่เป็นคนปกติที่

ด าเนินชีวิตไปในทางเดียวกับสมัยนิยมก็เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นบนถนนเส้นนี้ ร้านบริกบาร์จากที่

เคยเป็นร้านที่มีแต่ดนตรีเรกเก้-สกาและวัยรุ่นที่แต่งตัวแปลกๆ ในสมัยนี้บริกบาร์ก็ใช้ดนตรีป๊

อปที่เหมือนๆ กันกับร้านอื่นทั่วไปในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวก็เป็นพนักงานบริษัทวัยรุ่น

ทั่วๆ ไปที่ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเหมือนในสมัยก่อน รวมถึงตัวดนตรีสมัยนิยมอย่างดนตรี 

EDM อีกด้วย 

 

อภิปรายผล 

  จากที่ผู้วจิัยได้ท าการศกึษาการเปลี่ยนแปลงของถนนข้าวสารพบว่าถนนข้าวสารใน

อดีตนั้นเป็นเพียงถนนที่เป็นแหล่งการค้าขายเล็กๆ เพียงเส้นหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

บางล าพูซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปด้วยความที่ถนนเส้นนี้เป็นแหล่งค้าขาย

อยู่แล้วจึงท าให้มนีักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนและปรับเปลี่ยนรูปแบบของถนนเส้นนี้

ให้เปลี่ยนไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง จากที่เคยเป็นตรอกเล็กๆ ที่มีความเงียบสงบผู้คนพบปะกันใน

ฐานะเพื่อนบ้านแลกเปลี่ยนของใชข้้าวปลาอาหารตามวิถีของชาวไทยแต่สิ่งนั้นถูกเปลี่ยนไปเมื่อ

เริ่มมกีารเข้ามาของนักธุรกิจ ความวุน่วายเริ่มเกิดขึน้เพราะเริ่มมนีักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจน

ไม่เหลือความสงบในอดีตที่เคยมี เริ่มมีการเกิดขึ้นของเกสเฮาส์ที่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เข้ามาเช่าอาศัยซึ่งกระทบความสงบของบ้านเรือนที่มีอยู่ เดิมคนพื้นที่ไม่คุ้นชินกับการ

เปลี่ยนแปลง เสียงอึกทึกครึกโครมและความวุน่วายโกลาหลของเหล่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

นั้นเปลี่ยนแปลงความดั่งเดิมของวิถีชีวิตผู้คนในอดีตของถนนเส้นนี้โดยหมดสิ้น ทุกๆ อย่างล้วน

เป็นไปในเชิงธุรกิจทั้งสิ้น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ าข้อค้นพบและให้ความชัดเจนมาก

ขึ้นในเรื่องของดนตรีว่าความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นทุกมิติไม่เว้นแม้ในเรื่องของ

ดนตรทีีถู่กส่งผา่นความเปลี่ยนไปแปลงไปในทุกยุคสมัย 
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  จากการส ารวจถือได้ว่าดนตรี EDM นั้นก็ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมดนตรีของบ้าน

เราเป็นอย่างมาก ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆ สิ่ง เชน่ 

  1.  รสนิยมคนฟังที่เปลี่ยนไปจากที่ชอบฟังดนตรีจากเครื่องดนตรีสดที่ค่อนข้าง

ซับซ้อน ก็หันมาฟังเสียงสังเคราะห์ที่เข้าถึงง่ายในทางคอร์ดที่มีไม่มากและไม่ซับซ้อนและดูมี

ราคามากกว่าดนตรีสดในเรืองขององค์ประกอบต่างๆ เช่น การแต่งตัว สถานที่จัดแสดงที่เน้น

ไปในสถานที่ที่เป็นเมอืงหลวง  

  2.  เกิดค่านิยมของอาชีพดีเจที่เปลี่ยนไปโดยมีคนสนใจอยากท าอาชีพนี้เพิ่มมากขึ้น

เพราะเห็นว่าเป็นการใช้ทักษะทางการแสดงที่ไม่ต้องมีมากเท่ากับเครื่องดนตรีสดที่ต้องใช้เวลา

ฝึกกันเป็นปี โดยมีสถาบันการเรียนการสอนดนตรีชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นเป็นคอร์สสั้นๆ ซึ่ง เรียน

เพียงไม่กี่คอรส์ก็สามารถเรียนรูแ้ละน าไปใช้แสดงจรงิได้ 

  3.  สถานประกอบการต้องการลดต้นทุนในการจ้างนักดนตรี เพราะการแสดงหนึ่ง

การแสดงนั้นใช้ดเีจเพียง 1 – 2 คน จงึท าให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงนั้นสามารถลดค่าใช้จ่าย

ในส่วนนีไ้ด้แทนที่จะต้องจา่ยใหน้ักดนตรีในจ านวน 4-5 คน 

  4.  เครื่องเล่นดนตรีชนิดนี้ที่ถูกเรียกว่าเทิร์นเทเบิลก็ได้ถูกน าเข้ามาขายอย่าง

แพร่หลายขึน้ทั้งในแบบของมอือาชีพและในแบบสมัครเล่น 

 จากการวิเคราะห์ผลการส ารวจพบว่าดนตรี EDM มีลักษณะที่โดดเด่นในเรื่องของ

ย่านเสียงต่ าที่คอยชักจูงนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาด้วยแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากย่านความถี่ที่ 20 

HZ – 60 HZ (Deep low) จากล าโพงซับวูฟเฟอร์ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับงานวิจัยทางด้านย่าน

เสียงต่ าที่ได้กล่าวไว้ว่าเสียงต่ านั้นเป็นย่านเสียงที่สามารถเข้าถึงระบบการรับรู้ของร่างกายที่

มากกว่าการได้ยินทางหูก็คือการสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้แม้กระทั่งคนที่หูหนวก ย่านเสียงนี้

ที่เกิดจากความสั่นสะเทือนนั้นเป็นย่านเสียงที่ท าให้เกิดความฮึกเหิมและสนุกเร้าใจจึงเป็น

องค์ประกอบส าคัญในดนตรี EDM ที่ใชใ้นงานสังสรรค์และสถานบันเทิง ดนตรี EDM เป็นดนตรี

สมัยนิยมในปัจจุบันนี้เพราะเป็นรูปแบบดนตรีที่ฟังง่าย มีการเดินทางคอร์ดทางเดียวทั้งเพลง

และไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการเข้าถึง ดังในทฤษฎีเรื่องเพลงสมัยนิยมที่ได้กล่าวไว้ว่า ความ “เป็นที่

นิยม” วัดจากปริมาณของความนิยมของผู้คนส่วนมากเป็นหลัก ซึ่งดนตรี EDM ก็ได้รับความ

นิยมหลักจากปริมาณคนทั่วทั้งโลกในปัจจุบัน 

  จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นท าใหเ้ห็นว่าภูมทิัศนท์างดนตรีของถนนเส้นนี้นั้นเกิดจาก

การผสมผสานของเสียงดนตรทีี่เกิดตามจุดตา่งๆ จนเกิดเป็นสภาพแวดล้อมทางเสียง บ้างก็เกิด

จากการกระท าของมนุษย์ที่เกิดจากการเล่นดนตรีสด บ้างก็เกิดจากการเล่นแผ่นเสียงโดย

เครื่องเล่นแผ่นเสียงตามในแนวคิดเรื่องภูมิทัศน์ทางเสียง (Soundscape) ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นถูก
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เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นที่เปลี่ยนแปลงใน 1 คืน 

อย่าง ระดับเสียง, เวลาเกิด-จบ ที่การเปลี่ยนแปลงอยู่แค่ในเวลา 1 คืน หรือจะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงในระยะยาว อย่าง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางดนตรี, หน้าที่ของดนตรี, แนวดนตรี 

และลักษณะเด่นทางดนตรี ที่เปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนไปอย่างช้าๆ ตามความนิยมของยุคสมัย 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางวัฒนธรรมร่วมด้วย ดนตรีนั้นก็เป็นหนึ่งใน

ปัจจัยที่ใชบ้่งบอกยุคสมัย ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปดนตรีก็เปลี่ยนตาม  

สิ่งที่ได้ค้นพบจากส ารวจภูมิทัศนท์างดนตรกี็คือการได้ศึกษาวัฒนธรรมในช่วงเวลา

ต่างๆ ผ่านเสียงดนตรี ดนตรี EDM ในรูปแบบของเฮาส์นั้นได้รับความนิยมอยู่ทั่วโลกในเวลานี้

และถนนเส้นนี้ก็เป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากหลายๆ ชาติจึงท าให้ดนตรีชนิดนี้นั้นเป็นที่นิยม

ในถนนเส้นนี้เช่นกันโดยปัจจัยนี้นั้นไม่ต่างกันกับเพลงฮิตอมตะที่เกิดจากการบรรเลงสดของวง

ดนตรีเลย ซึ่งรวมถึงปัจจัยทางด้านธุรกิจที่ส่งผลต่อตัวดนตรีจึงต้องใช้เสียงดนตรีที่ไปในทาง

เดียวกันกับยุคสมัยเพื่อผลตอบรับที่ดทีางธุรกิจ และในส่วนของช่วงเวลาการเกิดและสิ้นสุดของ

เสียงรวมทั้งจังหวะดังเบานั้นก็อยู่ที่ปัจจัยร่วมระหว่างลักษณะการท่องเที่ยวและก าชับทาง

กฎหมายด้วย 

  ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมดนตรีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นเห็นได้

ว่าดนตรีบนถนนเส้นนี้เกิดจากความบังเอิญของกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นจ านวนมากก็จะเกิด

สังคม และภายในสังคมนั้นย่อมมีการสังสรรค์ ยิ่งมีกลุ่มคนมากขึ้นเท่าใดการสังสรรค์ก็ยิ่งมี

มากขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้ท าก็ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจเห็นช่องทางการแสวงหาเม็ดเงินจากกลุ่ม

สังคมนี้จึงได้เกิดสถานบันเทิงขึน้เพื่อมีไว้เพื่อรองรับการสังสรรค์ของเหล่านักท่องเที่ยวจนเข้าสู่

ระบบธุรกิจอย่างเต็มตัว เมื่อเข้าสู่ระบบธุรกิจเสียงดนตรีก็ต้องถูกบังคับให้ขับเคลื่อนผ่านระบบ

ธุรกิจ ดนตรีชนิดใดท าก าไรได้ก็ย่อมมีพื้นที่ให้ส าหรับดนตรีชนิดนั้นเสมอ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า

ดนตรีจากอดีตสู่ปัจจุบันนั้นขับเคลื่อนผ่านตัวระบบธุรกิจเป็นหลัก สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี

ทางด้านวัฒนธรรมที่ได้กล่าวว่าวัฒนธรรมคือรากฐานจากผลผลิตพื้นฐานการปรับตัวของ

มนุษย์และสิ่งแวดล้อมและรับใช้ขั้นตอนการด ารงชีวิตของมนุษย์ด้วย เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง

ไปตามการเวลาและวถิีชวีิตของมนุษย์ในกลุ่มนั้นๆ แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ยังเช่ือ

ในความแตกต่างทางด้านดนตรีและยังคงฟังดนตรีเร็กเก้ซึ่งเป็นดนตรีนอกกระแสไปแล้วในทุก

วันนี้ และยังมีร้านที่ใช้ดนตรีทางเลือก (Alternative) อย่างร้าน Hippii de bar ที่คอยเป็นตัว

สนับสนุนแรงขับเคลื่อนของคนกลุ่มที่ฟังเพลงนอกกระแส ประเด็นนี้สอดคล้องกับทฤษฎีวัฒน 

ธรรมย่อยที่ใชเ้รียกลักษณะกลุ่มของสังคมที่ปัญหาความสนใจและมีการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่

คล้ายๆกัน ซึ่งแตกต่างจากสมาชิกกลุ่มจากสังคมหลัก ซึ่งกลุ่มวัฒนธรรมนี้จะเห็นได้ชัดในเรื่อง
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การมีความคิด ความเช่ือ วิถีชีวิต การกิน การเสพดนตรีที่แตกต่างไปจากกลุ่มสังคมหลัก 

ทั้งหมดนี้อยู่ ในรูปแบบการส่งต่อวัฒนธรรม ที่ เกี่ยวโยงกับทฤษฎีการแพร่กระจายของ

วัฒนธรรมซึ่งเป็นกระบวนการที่มีลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมหนึ่งที่แพร่กระจายไปสู่อีก

วัฒนธรรมหนึ่ง 

  จากทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องแรงจูงใจผู้วิจัยได้เห็นด้วยว่าแรงขับเคลื่อนภายในนั้นเป็น

ส่วนส าคัญต่อการแสดงออกภายนอกโดยจะไม่มีการแสดงออกภายนอกที่ปราศจากแรง

ขับเคลื่อนความต้องการจากภายใน ทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมทั่วไปที่ต้องการแสดงออก

ของมนุษย์ซึ่งทฤษฎีนีน้ั้นก็มคีวามเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผูว้ิจัย กล่าวคือการที่นักท่องเที่ยวได้

เข้ามาในถนนข้าวสารนั้นล้วนเกิดจากแรงจูงใจภายในที่ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจหาสิ่ง

บันเทิงเสพย์ ทั้งเครื่องดื่ม ดนตรี และกิจกรรมอื่นๆ ที่บนท้องถนนเส้นนี้มีไว้เพื่อรองรับและ

ตอบสนองต่อแรงจูงใจภายใน ทั้งจะเป็นการร้องร าท าเพลง การแสดงท่าทางการเต้นร าเมื่อได้

ฟังเสียงดนตรี ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวประเภทใดก็ตาม ทั้งชาวต่างชาติที่ได้ยินเพลงฮิตติดหู

ของบ้านเกิดของตนอย่างเช่นเพลงจากวง The Oasis, The Beatle, The Scorpion ซึ่งเพลงจาก

ศิลปินเหล่านี้เป็นเพลงอมตะและร้องตามด้วยความสนุกและอิ่มเอมใจ ซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็น

แรงจูงใจที่เกิดจากความนึกถึงบ้านเกิดและภูมิใจต่อความเป็นศิลปินในชาติของตนจากภายใน

ตัวของนักท่องเที่ยวเอง หรือไม่ว่าจะเป็นลักษณะการแสดงออกท่าทางการเต้นและร่ายร าไป

พร้อมๆ กับเสียงดนตรีที่ดังออกมาสู่พิกัดต่างๆ ของถนน เป็นต้น ซึ่งก็มีความผูกโยงกับทฤษฎี

เรื่องเสียงและการฟังที่ได้กล่าวไว้ว่าการฟังเสียงนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญและอยู่คู่กับมนุษย์มาเป็น

เวลานานซึ่งเสียงดนนตรีที่มนุษย์ได้ยินนั้นส่งผลต่อความรู้สึกและบุคลิกภาพซึ่งบุคลิกภาพนั้น

จะแปรเปลี่ยนไปตามเสียงดนตรีที่ได้ยินทั้งในเรื่องของ จังหวะ ระดับเสียง ดัง – เบา ช่วงเวลา 

และสถานที่ ซึ่งผู้ฟังแต่ละคนก็จะมีระดับในการฟังที่แตกต่างกัน ทั้งการฟังแบบผ่านหู การฟัง

ด้วยความตัง้ใจ การฟังอย่างเข้าถึงอารมณ ์การฟังโดยรับรู้ความซาบซึง้ 

 นอกจากเสียงดนตรีที่เป็นตัวขับเคลื่อนความเป็นไปของถนนข้าวสารแล้ว สิ่งที่

ส าคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยว  โดย

นักท่องเที่ยวนั้นก็มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องลักษณะทั่วไปของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่มีอยู่หลากหลาย

รูปแบบและผสมปนเปกันไป และในอีกหนึ่งข้อค้นพบในเรื่องของชีวิตยามค่ าคืนกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมได้ชี้ให้เห็นว่าเวลายามค่ าคืนนั้นเป็นช่วงเวลาส าคัญที่

คอยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานแล้ว เป็นทั้งตัวบ่งชี้ความ

เจริญของประเทศทั้งในเรื่องของการมีไฟฟ้าใช้, การท าการติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศ และ
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การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงอาชีพใหม่ๆ  ที่

เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน ทั้ง พ่อค้า ยาม คนเก็บกวาดดูแลสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ไม่เว้น

แม้แต่ นักดนตรี ผู้หญิงขายบริการ บริกรร้านอาหาร นักพนัน ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นตัว

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ 

 ทั้งหมดของการวิจัยนี้นั้นได้ใช้หลักทฤษฎีเรื่องมานุษยวิทยาดนตรีที่เป็นการศึกษา

ดนตรีที่ก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบันของสังคมใดสังคมหนึ่งผ่านมิติทางประวัติศาสตร์ โดยศึกษา

จากตัวดนตรี สังคม และวัฒนธรรมรวมถึงแนวความคิดทางดนตรีของผู้คน บทบาทหน้าที่ และ

การใช้ดนตรีในโอกาสต่างๆ การด ารงอยู่และเปลี่ยนแปลงของดนตรี ซึ่งหลักแนวคิดทั้งหมดนี้

นั้นเป็นส่วนส าคัญของการเกิดองค์ความรู้ในงานวิจัยเพื่อน ามาต่อยอดและขยายผลในเชิงของ

มานุษยวิทยาดนตรี   

 จากงานวิจัยในครั้งนี้ผู้จัยได้พบข้อสรุปหลักๆ อยู่ทั้งหมด 3 ข้อดังนี้ 1. การค้นพบ

อาชีพใหม่ทางดนตรีที่เรียกว่าดีเจ เป็นอาชีพที่ก าลังเป็นที่นิยมและตอบสนองกลไกทางธุรกิจ

สถานบันเทิงได้ค่อนข้างดีในปัจจุบัน 2. การค้นพบการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางดนตรี

ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ที่เริ่มต้นจากการแสดงดนตรีที่อิสระบนพื้นถนน จนถึงการเข้ามามีส่วน

ร่วมของผู้ประกอบการจึงท าให้ดนตรีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนของระบบธุรกิจสถาน

บันเทิงในปัจจุบัน 3. ค้นพบการส่งเสริมระบบการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งเป็นรายได้หลัก

ของประเทศ และถนนข้าวสารก็ถือเป็นสถานหลักๆ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจการ

ท่องเที่ยวของประเทศจนน าไปสู่ความเจริญ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนโยบาย Thailand 4.0 

 

ข้อเสนอแนะ  

  ถนนข้าวสารนั้นประกอบด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายเพราะมีนักท่องเที่ยวที่มาก

จากที่ต่างๆ ในหลายๆ ประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็ล้วนมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การ

ตอบสนองต่อตัวดนตรีนั้นก็แตกต่างกัน การวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการเจาะลึกไปถึงเชื้อชาติ

ของนักท่องเที่ยวในเรื่องของวัฒนธรรมการฟังดนตรีของในแต่ละชาตินั้นๆ อีกประการตามที่ได้

กล่าวมาว่าบนถนนข้าวสารนั้นเป็นแหล่งบันเทิงที่มีความหลากหลายทางด้านองค์ประกอบและ

ด้วยเสียงที่ดังและตัวดนตรีที่ไม่มีความแน่นอนบวกกับมีนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากจึงท าให้

การเก็บข้อมูลนัน้ท าได้ยากผู้วจิัยจึงควรที่จะมีการเตรียมการลว่งหน้าทั้งในการแบ่งสัดส่วนการ

เก็บข้อมูลของพื้นที่ วัน, เวลา และอีกหนึ่งจุดส าคัญของถนนข้าวสารซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงที่

ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายชาติท าให้กฎหมายบังคับต่างๆ นั้นไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่าง

ครอบคลุมจึงไม่แปลกที่จะมีการประกอบธุรกรรมที่ผิดต่อกฎหมาย ดังนั้นการเก็บข้อมูลจึงเป็น
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เรื่องที่ท าได้ไม่ง่ายนักผู้วิจัยจึงจ าเป็นจะต้องมีการเตรียมการในเรื่องของอุปกรณ์บันทึกภาพ

และเสียงที่มิดชิดและปลอดภัยไม่เป็นที่สะดุดตาต่อผู้พบเห็นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและ

ทรัพย์สินของตัวผู้วิจัยเอง นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็น 

พัฒน์พงษ์, Walking street พัทยา, เจเจกรีน, ตลาดนัดรถไฟ และถนนคนเดินอีกหลายๆ แห่งที่

ไม่ได้กล่าวถึงซึ่งก าลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนานาชาติในปัจจุบัน และผู้วิจัยเห็นว่าอีก

หลายๆ สถานที่ที่ได้กล่าวมานั้นมีความน่าสนใจทั้งในตัวพื้นที่และตัวดนตรี ส าหรับผู้ที่สนใจนั้น

สามารถต่อยอดงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีประเด็นอื่นๆ ไว้ศึกษาเพื่อเป็นการแตกแขนง

เป็นองค์ความรู้ในเวลาตอ่ๆ ไป 
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กฎกระทรวงมหาดไทย 

ก าหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบรกิาร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 

๒๕๐๙  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา 

๓๐ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง

ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ 

มาตรา ๓๖ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย

อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง

ไว ้ต่อไปนี ้

  ข้อ ๑ สถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) ใหเปิดท าการไดดังนี้ 

  (๑) ระหวา่งเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๒.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ส าหรับ 

สถานบริการที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามที่ก าหนดโดยพระราช 

กฤษฎีกา 

  (๒) ระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันเดียวกัน 

ส าหรับสถานบริการที่ตั้งอยูนอกเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือสถานบริการ

ที่ตัง้อยูในเขตทองที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดท้องที่เพื่อการ

อนุญาตหรอืงดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้ผ่อนผันให ้

  ข้อ ๒ สถานบริการตามมาตรา ๓ (๒) ให้เปิดท าการได้ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ 

นาฬิกา ถึง ๑๔.๐๐ นาฬิกา และระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวัน

เดียวกัน 

  ข้อ ๓ สถานบริการตามมาตรา ๓ (๓) ใหเปิดท าการได้ดังนี ้

  (๑) ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันเดียวกัน 

ส าหรับ สถานบริการที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่ก าหนดโดย

พระราชกฤษฎีกา 

  (๒) ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันเดียวกัน 

ส าหรับสถานบริการที่ตั้งอยูนอกเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือสถานบริการ

ที่ตัง้อยูในเขตทองที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดทองที่เพื่อการ

อนุญาตหรอืงดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้ผ่อนผันให้ 

  ข้อ ๔ สถานบริการตามมาตรตรา ๓ (๔) ให้เปิดท าการได้ ดังนี้ 
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  (๑) ระหวา่งเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงขึ้น ส าหรับ

สถานบริการที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่ก าหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา 

  (๒) ในระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันเดียวกัน 

ส าหรับสถานบริการที่ตั้งอยูนอกเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือสถานบริการ

ที่ตัง้อยูในเขตท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดทองที่เพื่อการ

อนุญาตหรอืงดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้ผ่อนผันให้ 

  ข้อ ๕ สถานบริการตามมาตรา ๓ (๕) ให้เปิดท าการได้ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ 

นาฬิกา ถึง ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันรุง่ขึน้ 

  ข้อ ๖ ก าหนดเวลาเปิดท าการตามความในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และขอ ๕ ถ้า

วันรุงขึ้นเปนวันที่ ๑ มกราคม จะเปิดท าการต่อไปจนถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงขึ้นนั้นก็

ได้ 

  ข้อ ๗ สถานบริการที่ตั้งอยูก่อนวันที่พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้ ใหมีเวลาเปิดท าการตามข้อ ๑ (๑) ข้อ ๒ ข้อ ๓ (๑) ข้อ ๔ (๑) ข้อ ๕ และ

ข้อ ๖ แลว้แตก่รณี ทั้งนีต้ามประเภทที่ไดรับใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
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ภาพที่ 93 คุณ ภาคี นาวี มือเบสวงเท็ดดี้สกา นักดนตรีประจ าร้านบริกบาร์ ถนนข้าวสาร เป็น  

  ผูท้ี่มคีวามผูกพันกับถนนข้าวสารมาเป็นเวลากว่า 15 ปี โดยใช้ชีวิตและท างานอยู่ใน 

  ถนนเส้นนี้เป็นหลัก 

 

  ถาม : รู้จักและมาใช้ชวีิตถนนข้าวสารได้อย่างไร 

  ตอบ : ผมได้มาใช้ชีวิตบนถนนเส้นนี้ได้ราวๆ 15 ปี หรือราวปี 2002 ตั้งแต่สมัย

เรียนอยู่ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ที่รู้จักสถานที่นี้เพราะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันกับที่เรียน โดยใช้

ถนนเส้นนี้เป็นสถานที่รวมพลของบรรดาพรรคพวกเพื่อท ากิจกรรมกันในสมัยวัยรุ่น ทั้งกิน 

เที่ยว ซื้อของ โดยสมัยก่อนนั้นจะนิยมซื้อเทปเพลงสากลต่างชาติที่ละเมิดลิขสิทธิ์จากที่นี่ และ

ในช่วงปี 2003 ตนก็ได้มีโอกาสเข้ามาเล่นดนตรีที่ร้านบริกบาร์โดยใช้ชื่อทีมว่า Teddy ska band 

โดยเล่นเพลงสากลป๊อปผสมกับเพลงบลูส์เพราะในสมัยก่อนบริกบาร์นั้นเป็นบลูส์บาร์โดยวง

ของผมนั้นได้เป็นวงดนตรีวงแรกๆ ของร้าน จากนั้นก็เริ่มมีความผูกพันธ์กับถนนเส้นนี้เพิ่มมาก

ขึน้เรื่อยๆจนเห็นความเปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วงเวลาได้อย่างชัดเจน 
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  ถาม : เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างท่ีน่าสนใจของถนนเส้นน้ี 

  ตอบ : เมื่อ 10 กว่าปีก่อนถนนเส้นนี้เป็นสถานที่มีของใช้ท ามือขายอยู่มากโดยส่วน

ใหญ่จะเป็นจ าพวกเครื่องหนังและเป็นแหล่งเพาะรวมของกลุ่มคนที่นิยมเสพย์ความแปลกใหม่ที่

สวนทางกับยุคสมัย ทั้งการแต่งตัว การใช้ชีวติ รวมถึงการฟังเพลงด้วยซึ่งดนตรีเรกเก้ก็เป็นส่วน

หนึ่งในองค์ประกอบนั้นซึ่งร้านบริกบาร์ก็เป็นปัจจัยหลักที่คอยสนับสนุนให้ดนตรีชนิดนี้นั้นได้

แพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆ ของถนน และรวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติที่เดินทางโดยใช้กระเป๋า

เพียงใบเดียว ที่อยากได้ที่พักราคาถูกด้วย ผมคิดว่าดนตรีในถนนเส้นนี้ในสมัยก่อนที่เป็นใน

รูปแบบของสถานบันเทิงที่ชัดเจนยังมีอยู่ไม่มาก มันเลยท าให้ความโดดเด่นทางดนตรีของถนน

เส้นนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวของสถานบันเทิง แต่กลับเป็นพวกศิลปินที่เล่นดนตรีตามถนน คอยให้ความ

บันเทิงต่อนักท่องเที่ยว ทั้งเครื่องดนตรีแปลกๆ ทั้งวิ ธีการร้องการเล่นที่ต่างไปจากตาม

ท้องตลาด ซึ่งในสมัยนี้นั้นจางหายไปมากเนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมายและสถานที่ที่

เอื้ออ านวยต่อการแสดงออกที่มีมากขึ้นจึงท าให้เหล่าศิลปินประเภทนี้กระจัดกระจายไปตามที่

ต่างๆ ที่รองรับที่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนแนวเพลงในสถานบันเทิงนั้นก็

จะเน้นเพลงป๊อบทั่วๆไปที่ค่อนข้างจะไม่ต่างอะไรกับปัจจุบัน ซึ่งโดยรวมแล้วบนถนนเส้นนี้ใน

สมัยก่อนกับปัจจุบันก็มีความต่างกันอยู่พอสมควร ทั้งวิถีชีวิต วิธีการท่องเที่ยว การฟังเพลง 

และแนวดนตร ี

  ถาม : ดนตรีได้ท าหน้าที่ในเชิงวัฒนธรรมอะไรบนถนนเส้นน้ีบ้าง 

  ตอบ : ผมว่าเสียงดนตรีนั้นนอกจากจะให้ชีวิตกับถนนเส้นนี้และคอยให้ความ

บันเทิงแก่นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาแล้ว นอกจากนั้นยังเป็นปัจจัยหลักในการเผยแพร่วัฒนธรรม

แปลกๆที่สวนทางต่างออกไปกับสมัยนิยมอย่างเช่นดนตรีเรกเก้ ที่กลุ่มคนที่เสพย์ดนตรีชนิดนี้ก็

จะมีการแต่งกายแปลกๆ ทั้ง เสื้อผ้า ทรงผม และการใช้ชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างออกจาก

บุคคลทั่วๆ ไป 

  ถาม : การมีสถานประกอบการน้ันท าให้ถนนเส้นน้ีน้ันมีลักษณะเป็นอย่างไร 

  ตอบ : ผมคิดว่าว่าสถานประกอบการนั้นเป็นองค์ประกอบหลักที่ชักน า

นักท่องเที่ยวให้เข้ามาในถนนเส้นนี้และเป็นเสมือนเครื่องขยายเสียงที่มีเวลา เปิด-ปิด ที่

ค่อนขา้งตายตัวและแน่นอนเนื่องจากได้ท าขอ้ตกลงกับทางกฎหมาย ซึ่งแตกต่างกับในสมัยก่อน

ที่เสียงดนตรหีลักๆนั้นเกิดจากศิลปินบนถนนอิสระทางดนตรจีงึมมีากในสมัยนั้น  
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 ภาพที่ 94 คุณ ธิติ โยธาประเสริฐ ผู้จัดการร้านบริกบาร์ ถนนข้าวสาร เป็นผู้ที่บริหารงาน 

  สถานประกอบการในถนนข้าวสารมาเป็นเวลากว่า 15 ปี โดยมีภูมิล าเนาเดิมอยู่ใน 

  ละแวกนี้ 

 

  ถาม : รู้จักและมาใช้ชวีิตบนถนนเส้นน้ีได้อย่างไร 

  ตอบ : ผมรู้จักถนนเส้นนี้เพราะบ้านเกิดอยู่ในบริเวณนี้จึงมีความผูกพันกับสถานที่

ในบริเวณนี้ค่อนข้างมาก และด้วยที่บริเวณนี้เป็นถิ่นก าเนิดของตนบรรดาญาติพี่น้องท ามาหา

กินในบริเวณนี้กันเป็นส่วนใหญ่ตนจึงได้มีโอกาสเข้ามาท างานในตัวถนนเส้นนี้โดยเริ่มจากการ
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เป็นช่างเทคนิคที่ร้านมานานจนผู้ใหญ่ในร้านก็เห็นว่ามีความผูกพันกับร้านมาเป็นเวลานาน

น่าจะรู้และอะไรหลายๆอย่างในตัวร้านพวกผูใ้หญ่เลยลองให้ท าในต าแหน่งนี้ 

  ถาม : เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างบนถนนเส้นน้ี 

  ตอบ : จริงๆแล้วถนนข้าวสารในสมัยแรกๆ นั้นส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของเกส

เฮาส์ที่มีไว้ส าหรับให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาด้วยกระเป๋าใบเดียว (Back packer) ได้

พักผ่อน ยังไม่มีสถานประกอบการจริงจัง จะมีก็แต่คนไทยที่รวมกลุ่มดื่มสุราและร้องร าท า

เพลงกันแค่เฉพาะในกลุ่มเพียงเท่านั้นโดยอาจจะมีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมแจมบ้างเป็นบาง

โอกาสจนมาถึงในสมัยต่อที่เริ่มมีสถานบันเทิงชัดเจนก็เริ่มมีการเปิดแผ่นเสียงเพลงสากลฮิตที่

เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเปิดเพลงไหนก็สามารถร้องตามได้หมดทุกเพลง 

อย่างพวกเพลงจาก The oasis, The Beatle, The Eagle  และก็เริ่มมีดนตรีสดในร้านต่างๆใน

เวลาต่อมาซึ่งในสมัยนี้นั้นพบมากกว่าสมัยก่อนมากในรูปแบบของดนตรีสด และในปัจจุบันที่

ประแสดนตร ีEDM นั้นเป็นที่นยิมในคนหมูม่ากจึงท าใหอ้ิทธิพนี้ก็ได้เข้ามาแทรกซึมในถนนเส้นนี้

และท าให้วัฒนธรรมท าดนตรีประเภทนี้ได้พบอยู่อย่างแพร่หลายและกระจัดกระจายอยู่ภายใน

ถนนเส้นนี้เช่นกัน ส่วนในตัวบริกบาร์นั้นในสมัยเริ่มเปิดแรกๆเมื่อประมาณ 14 ปี ก่อนหน้านี้นั้น

เปิดเป็นในรูปแบบของแจ๊สบาร์และบลูส์บาร์ที่ขายเครื่องไวน์และบุหรี่ซิการ์ ซึ่งความบันเทิงใน

รูปแบบนั้นยังไม่ได้เป็นที่นิยมในประเทศไทยซึ่งกลุ่มคนที่เสพย์ดนตรีประเภทนี้นั้นมีอยู่น้อยมาก

บวกกับสภาพแวดล้อมในตัวถนนที่มีแต่ฝรั่งแบ๊คแพ๊คเกอร์ ความบันเทิงรูปแบบนี้จึงไม่ตอบ

โจทย์ของถนนเส้นนี้เหมอืนกับสถานบันเทิงย่านในเมอืง จนพวกวงเท็ดดี้สกาได้เข้ามาเล่นดนตรี

ภายร้านมันก็เอาเพลงแนวสกากับเร็กเก้เพราะเพลงมันใกล้เคียงกับความเป็นแจ๊สและบลูส์พวก

ผู้ใหญ่ก็เลยเห็นชอบและให้โอกาสกับดนตรีที่แปลกใหม่จึงเกิดแนวดนตรีนี้ขึ้นภายในร้านและก็

สร้างกระแสตอบรับได้ค่อนข้างดีเพราะเป็นดนตรีที่มีจังหวะสนุกและแปลกแตกต่างไปจาก

ดนตรีแบบเดิมๆที่เคยมีในสถานบันเทิง โดยเริ่มมีลูกค้านักท่องเที่ยววัยรุ่นไทยที่เริ่มสนในแนว

ดนตรีและเข้ามาใช้บริการภายในร้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนท าให้สถานที่นี้กลายแหล่งรวมของ

เหล่าบรรดาวัยรุ่นที่มีทางเลือกใหม่ๆ  ส าหรับการฟังดนตรอีย่างดนตรสีกา แต่ด้วยกระแสดนตรี

ที่มาไวและไปไวจึงท าให้ดนตรีแนวนี้ได้โลดแล่นอยู่บนถนนเส้นนี้และร้านนี้ได้แค่เพียง 4-5 ปี 

เพียงเท่านั้น หลังจากนั้นดนตรกี็จ าเป็นต้องเปลี่ยนไปตามกระแสะความนยิมและระบบธุรกิจ 

  ถาม : ดนตรีท าหน้าที่เชิงวัฒนธรรมอะไรบนถนนเส้นน้ีบ้าง 

  ตอบ : ผมว่าถนนเส้นนี้นัน้ประกอบไปด้วยคนหลายเชื้อชาติหลายรูปแบบ ซึ่งในแต่

ละเชื้อชาติและในแต่ละบุคคลก็ย่อมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตนเชื่อว่าสิ่งที่

เสียงดนตรีได้ให้กับถนนเส้นนี้ที่นอกจากความบันเทิงและผลประกอบการทางธุรกิจแล้วดนตรี
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นั้นเป็นเสมอืนตัวกลางที่ใช้รวบรวมคนจากทุกเชื่อชาติเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ เพราะดนตรี

ท าให้คนที่พูดกันคนละภาษานั้นได้สามารถสนุกร่วมกันได้ นี่คอืสิ่งที่ตนได้กล่าวไว้ 

  ถาม : การมีสถานประกอบการท าให้ถนนเส้นน้ีเป็นอย่างไร 

  ตอบ : ผมว่าสถานประกอบการนั้นเป็นแหล่งที่ท าเกิดเสียงดนตรีที่คอยให้ชีวิตชีวา

กับถนนเส้นนี้และเป็นแหล่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ดีแห่ง

หนึ่งของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียว 

 

 
ภาพที่ 95 คุณ ไอยเรศ บุญฤทธิ์ นักท่องเที่ยวประจ าถนนข้าวสาร ผูท้ี่มาใช้บริการสถานบันเทิง 

  ในถนนข้าวสารมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยจะใช้เวลาท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่บริเวณหัว 

  ถนนร้านบริกบาร์ในฝ่ังถนนตระนาว 

 

  ถาม : รู้จักและมาใช้ชวีิตบนถนนเส้นน้ีได้อย่างไร 

  ตอบ : รู้จักและเข้ามาท่องเที่ยวบนถนนเส้นนี้ได้เพราะผ่านทางกลุ่มเพื่อนในสมัย

เรียนปริญญาโทด้วยกันเป็นคนชักชวนมาและก็รู้สึกชอบจึงได้มโีอกาสเข้ามาเที่ยวอยู่บ่อยๆ 

  ถาม : เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างบนถนนเส้นน้ี 
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  ตอบ : ผมเองไม่ค่อยได้เที่ยวทั่วถนนข้าวสารสักเท่าไหร่ แต่ถ้าถามถึงตัวร้านบริก

บาร์น้ันผมคิดว่าแนวดนตรนีั้นเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก จากที่เคยเป็นแนวดนตรีสกา ในปัจจุบันก็

เป็นแนวเพลงฮิตทั่วๆ ไปเหมือนๆ กับร้านอื่น อาจจะมีพื้นที่ของเพลงลูกทุ่งและนักท่องเที่ยว

จากที่สมัยก่อนนั้นมีแต่วัยรุ่นที่เดินสวนทางกับกระแสหลัก แต่ในสมัยนี้นั้นก็เมมีกลุ่มวัยรุ่นและ

คนท างานที่ด าเนินทางตามกระแสหลักเพิ่มมากขึ้น เรียกง่ายๆ ว่าบริกบาร์นั้นเริ่มเป็นร้านที่มี

ดนตรีและนักท่องเที่ยวเหมือนกับกระแสหลักเช่นเดียวกับร้านอื่นๆ ทั่ว ๆ ไป ซึ่งการสนใจในตัว

ดนตรีในตัวของบทเพลงจริงๆ ของนักท่องเที่ยวนั้นนอ้ยกว่าสมัยก่อนมาก ในสมัยนีน้ักท่องเที่ยว

นั้นสนใจแค่ในเรื่องของจังหวะที่สนุกสนาน ระดับเสียง และจ านวนผู้คนโดยรอบเพียงเท่านั้น 

แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนก็คือความสนุก เช่น 1. ดนตรีสดที่มีรูปแบบการ

แสดงที่เน้นความสนุก 2. การที่นักท่องเที่ยวสามารถยืนขึ้นเต้นบนโต๊ะบนเก้าอี้ได้ 3. การใช้โชว์

ที่เป็นดนตรีสดตลอดทั้งคืน 

  ถาม : ดนตรีได้ท าหน้าที่ในเชิงวัฒนธรรมอะไรบนถนนเส้นน้ีบ้าง 

  ตอบ : ผมคิดว่าว่าในเชิงวัฒนธรรมนั้นดนตรีได้ดึงเอาบางอย่างในตัวของ

นักท่องเที่ยวออกมา ซึ่งในเวลาอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ภายในตัวบุคคล แต่เมื่อถึงเวลาที่

ความบันเทิงของถนนเส้นนี้ได้เริ่มขึ้นสิ่งเหล่านั้นจะถูกขับออกมาโดยทีดนตรีและความบันเทิง

ของถนนเส้นนี้เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งสิ่งที่ว่านี้ก็คือ พฤติกรรมแปลกๆ ท่าเต้นแปลกๆ การส่ง

เสียงแปลกๆ เนื่องด้วยถนนเส้นนี้ค่อนข้างที่จะเป็นพืน้ที่เสรีในการแสดงออกอิริยาบถต่างๆ ของ

นักท่องเที่ยวจึงเป็นจุดก าเนิดของวัฒนธรรมแปลกๆ อีกที่หนึ่ง ซึ่งตนก็ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ใน

สถานที่อื่น และเป็นพื้นที่ที่รองรับการใช้ชีวิตของคนในระดับช่วงอายุที่ต้องการใฝ่หาความสนุก

และบันเทิงให้กับชีวิต อย่างเช่น วัยรุ่นและวัยท างาน ซึ่งในสมัยก่อนนั้นถนนเส้นนี้เป็นเพียงแค่

พื้นที่ปลดปล่อยและพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีอิสระในการท่องเที่ยวและ

แสดงออกในเชิงสังคม ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวที่สบายๆอยากแต่งแบบไหนก็แต่ง การดื่มที่

อยากดื่มตรงไหนก็ดื่ม แต่ผิดกันกับในสมัยปัจจุบันที่ถนนข้าวสารนั้นเริ่มเข้าใกล้รูปแบบของ

ความเป็นสถานบันเทิงที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โดยอิสระของการแต่งตัวและการใช้ชิวิตนั้นก็ถูก

ลดทอนลงไปในบางส่วนตามกระแสของแฟช่ันการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว วิธีการ

ท่องเที่ยวต่างๆ ก็ล้วนไปเปลี่ยนไปในเชิงวัฒนธรรม 

  ถาม : การมสีถานประกอบการท าให้ถนนเส้นนีเ้ป็นอย่างไร 

  ตอบ : ผมคิดว่าการมีสถานประกอบการนั้นท าให้ถนนเส้นนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นเรื่องของ ดนตรี นักท่องเที่ยว กิจกรรมตา่งๆ สินค้า สถานบันเทิงก็
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ล้วนเป็นตัวกลางของการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น เพราะมีสถานบันเทิงก็มีดนตรี มีดนตรีก็มี

นักท่องเที่ยว มนีักท่องเที่ยวก็มีสังคม มีสังคมก็มีวัฒนธรรม 

 

 
ภาพที่ 96 คุณ สันติ ศิริจิตจันทร์ นักท่องเที่ยวประจ าถนนข้าวสาร โดยจะใช้เวลาส่วนใหญ่  

  ท่องเที่ยวที่บริเวณกลางถนนจนถึงท้ายถนนข้าวสารมาเป็นเวลากว่า 10 ปี 

 

  ถาม : รู้จักและมาใช้ชวีิตบนถนนเส้นน้ีได้อย่างไร 

  ตอบ : ผมรู้จักถนนเส้นได้เพราะที่พักอาศัยนั้นอยู่ใกล้เคียงกันในบริเวณ สาเหตุที่

เลือกมาใช้บริการที่ถนนข้าวสารก็เพราะว่าใกล้บ้านซึ่งเป็นที่ท างานด้วย โดยใช้เวลาถนนเส้นนี้

ในการพักผอ่นหลังเลิกงานเป็นเวลาเกือบทุกวันมานานรว่ม 10 ปี 

  ถาม : เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างบนถนนเส้นน้ี 
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  ตอบ : ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมาผมคิดว่าถนนเส้นนี้นั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง

มากนัก ดนตรีที่เป็นเพลงสากลฮิตในรูปแบบ EDM ก็ถูกใช้บนถนนเส้นนี้มาในช่วงระยะเวลา

หนึ่งแล้วเพลงสากลฮิตที่ถูกน ามารีมิกซ์ให้เป็น EDM น่าจะเป็นยุทธวิธีทางการตลาดในการเชิญ

ชวนลูกค้าชาวต่างชาติเพราะส่วนใหญ่จะชอบดนตรีชนิดนี้เพราะเสพย์ง่ายและให้จังหวะที่ปลุก

เร้าเหมาะจะปาร์ตี ้แต่สิ่งเปลี่ยนแปลงที่นา่สนใจของถนนเส้นนี้ก็เห็นจะเป็นวงดนตรีสดในสถาน

บันเทิงที่มีเพิ่มมากขึ้นกว่าในสมัยก่อน ซึ่งในส่วนของกลางถนนนั้นพบนักท่องเที่ยวไทยอยู่ส่วน

น้อยส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่มาใช้บริการดื่มและเต้นกับบาร์เล็กๆ ที่เปิดตามข้างๆ ถนน

เพราะค่อนขา้งที่จะเป็นพื้นที่อิสระไม่มีข้อบังคับในรูปแบบการใช้บริการจะยืน จะนั่ง จะเดิน จะ

เต้น จะท าอะไรก็ได้ แต่ในสมัยนี้ร้านประเภทนี้ก็เริ่มจางหายลงไปมากเนื่องด้วยข้อบังคับทาง

กฎหมายการจัดระเบียบสถานบันเทิง ถึงจะเปิดได้ก็ไม่สามารถเปิดได้อย่างเปิดเผย บางครั้ง

ต้องรีบเก็บร้านเวลามเีจ้าหนา้ที่มาตรวจ 

  ถาม : ดนตรีได้ท าหน้าที่ในเชิงวัฒนธรรมอะไรบนถนนเส้นน้ีบ้าง 

  ตอบ : ผมว่าตนตรีบนถนนเส้นนี้นั้นให้ความบันเทิง วัฒนธรรมทางดนตรีบนถนน

เส้นนี้ในมุมมองของผมก็คือการที่นักท่องเที่ยวกระโดดโลดเต้นไปตามท้องถนนพร้อมกับ

เสียงเพลง 

  ถาม : การมีสถานประกอบการท าให้ถนนเส้นน้ีเป็นอย่างไร 

  ตอบ : ผมคิดว่าการมีสถานประกอบการนั้นท าให้ถนนเส้นนี้มีความบันเทิงและมี

ชีวิตชีวาไม่เงียบเหงาเหมือนในอดีตเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดี ซึ่งผมก็ยังอยากจะใช้บริการที่

ถนนเส้นนี้ตอ่ไปเรื่อยๆ  
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