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การ วิจัยครั้ งนี้ มี วั ต ถุประสงค์เพื่ อ ศึกษาแนวคิดเรื่ องความเป็นสถานที่ และ 

อัตลักษณ์ทางสถานที่ และศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่ทําให้เกิดอัตลักษณ์ทางสถานที่
ของเยาวราช เพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่จะรองรับผลระทบจากรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงิน  
อัตลักษณ์ทางสถานที่ในงานวิจัยนี้ คือลักษณะเด่นบางอย่างในสถานที่ ที่บ่งบอกตัวตนความเป็น
สถานที่นั้น ๆ ที่เกิดจากลักษณะที่มีเพียงหนึ่ง หรือเอกลักษณ์ 

วิธีวิจัยทําโดยเก็บข้อมูลภาพถ่ายที่ระบุถึงเยาวราชจากโซเชียลมีเดีย  นํามาจัดกลุ่ม
ภาพถ่ายออกเป็นสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ  และนําภาพเหล่านั้นมาใช้เป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่ออัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราช โดยใช้ภาพที่มีสภาพแวดล้อมครบทุกแบบใน
เยาวราช นําไปถามกับกลุ่มตัวอย่างต่างกัน 2 กลุ่ม คือนักท่องเที่ยว และคนในชุมชนเยาวราช  

ผลจากการเก็บข้อมูลพบว่า อัตลักษณ์ทางสถานที่ของคนในเยาวราช และนักท่องเที่ยว
มีความคล้ายกันตรงที่มองว่าลักษณะร่วมแบบจีนน้ันเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เกิดอัตลักษณ์ แต่จะ
ต่างกันตรงที่คนในเยาวราชจะให้น้ําหนักกับกิจกรรมค้าขายมากกว่าทางกายภาพ  ในขณะที่
นักท่องเที่ยวจะให้น้ําหนักไปที่กายภาพที่มีลักษณะร่วมแบบจีนไชน่าทาวน์ที่ชัดเจน และรองลงมาคือ
กายภาพที่ดูเก่าแก่ มากกว่ากิจกรรมการค้าขาย ผลของข้อมูลนําไปสู่ข้อสรุปที่อ้างอิงจากแนวคิดเรื่อง
ความเป็นสถานที่ คืออัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชควรจะยึดโยงกับวิถีชีวิต และรากเหง้าของคน
ในเยาวราช มีองค์ประกอบที่ทําให้เกิดอัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราช 3 แบบซ้อนทับกันอยู่ คือ 
ลักษณะร่วมแบบจีน กิจกรรมค้าขาย และชุมชนเก่าแก่ ซึ่งองค์ประกอบเหล่าน้ี ปรากฎเป็นอัตลักษณ์
ที่สําคัญต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ย่อยในเยาวราช ทําให้ต้องแบ่งพื้นที่ย่อยเพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ
สําหรับเป็นแนวทางการรักษาอัตลักษณ์ทางสถานที่ ให้เหมาะสมกับการพัฒนาที่มาจากผลกระทบ
จากรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงิน 

 
 

 

  



  จ 

บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 

58060206 : Major (Master of Landscape Architecture Program) 
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MISS PAILIN SAMPAO : A STUDY OF IDENTITY OF PLACE OF YAOWARAT AND 
IMPACT OF BLUE LINE UNDERGROUND TRAIN THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR RUJIROTE ANAMBUTR, Ph.D. 

The purpose of this research is to study the concept of place and identity of place. 
It studies the components of the environment relating to the identity of  place of Chinatown 
Yaowarat in order to predict the impact of the operation of the Blue Line underground train in 
the area.Identity of place in this research is a number of distinctive features of the place which 
indicate the fact of being what the place is. 

Data collection was done by photograph posted by public on social media with 
labeled the word “Yaowarat” These photos were grouped into category of image of 
environments and then used in a questionnaire asking about the identity of place of Yaowarat. 
The questionnaires respondents were 2 main different sample groups; the tourist and the local 
people who live in Yaowarat. 

Data analysis revealed that while there were similarities between local people in 
Yaowarat and tourist. The opinions of residents and tourist indicate that physical Chinese 
characteristics of building were an important part of the identity of Yaowarat. Differences were 
found, While Yaowarat residents paid more attention to the image of trading activities and daily 
life than physical features, the tourists paid more attention to physical features of Chinese 
characteristics and its history related stories features over trading activities appeared the photos. 

Research findings lead to conclusion that based on the concept of place,The 
identity of place of Yaowarat is linked to the way of life and the roots of the local people in 
Yaowarat. There are 3 elements that create the identity of the place of Yaowarat; Chinese 
characteristics, the trading activities, and the old community. It is apparent that the identity is 
different in each sub-area of Yaowarat. Based on such findings, Yaowarat area may be divided 
into sub-areas and guidelines for each were their formulated as recommendations in order to 
maintain the identity of place of Yaowarat against the changes that way be brought about by 
impacts of the blue line underground train. 
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บทท่ี1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ความเป็นสถานที ่(place) แต่ละแหง่ในเมอืงมลีักษณะที่แตกต่างกัน ทําใหผู้้คนจําแนก

ได้ว่าสถานที่นี้คือที่ไหน องค์ประกอบของความเป็นสถานทีคื่อทั้งกายภาพ กิจกรรมและสญัลักษณ์สื่อ
ความหมาย ทําให้ผู้คนเกิดความรูส้ึกถึงความเป็นสถานที่ (sense of place) และจดจําอัตลักษณ์ 
(identity of place) จากลักษณะเด่นที่ปรากฏออกมา โดยอัตลักษณ์ของสถานที่จะมีเอกลกัษณ์ 
(unique) มากหรือน้อยก็ได ้

ความเป็นสถานที่และอัตลักษณ์ทางสถานที่ในยุคปจัจบุัน ถูกทําลายหรือสร้างใหม่ด้วย
อิทธิพลจาการปฏิวัติอุตสาหกรรม การผลิตซ้ํา ๆ กัน ทําให้รปูแบบของสถาปัตยกรรม  
ภูมิสถาปัตยกรรม สามารถพบได้ทั่ว ๆ ไปโดยไม่ได้สะทอ้นถึงเรือ่งราวและรากของคน เกิดการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมที่ไมส่ัมพันธ์กบัวิถีชีวิตคนในชุมชน ด้วยปัญหาน้ี ความเป็นสถานที่ของย่าน
เมืองเก่าทีม่ีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว ปัจจุบันจึงได้รบัความสนใจ ทั้งการพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวและ
การอนุรกัษ์ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพราะย่านเมืองเก่าเป็นสถานทีท่ี่มีเสน่ห์ สะท้อนความเช่ือ 
วัฒนธรรม รากเหง้า ของคนในพื้นที่ แสดงเรืองราวอดีตและปัจจุบัน ทําให้คนนอกอยากเข้าไปมี
ประสบการณ์ด้วย การพฒันาเศรษฐกิจในปจัจบุันในพื้นที่ย่านเมืองเก่านั้นอาจสง่ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางสถานที่  

ย่านเมืองเก่าเยาวราช แหล่งวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเลที่สําคัญของกรงุเทพมหานคร มี
ประวัติชุมชนที่เริ่มกอ่ตั้งตั้งแต่ช่วงก่อตัง้ราชธานีกรงุรัตนโกสินทร์ เยาวราชเป็นย่านพาณิชยกรรมที่
สําคัญมาตั้งแต่เริม่แรกจนถึงปจัจบุัน มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะชุมชน กายภาพ และกิจกรรมตามยุค
สมัย ซึ่งความพเิศษอยู่ที่เยาวราชยังปรากฏลักษณะของแต่ละยุคสมัยโดยซ้อนทบักันอยู่ มี
องค์ประกอบทางกายภาพ กิจกรรม และความหมายที่คนในชุมชนยึดถือร่วมกัน ทําให้ย่านเยาวราช มี
ความเป็นสถานที่ ที่ไมเ่หมือนย่านอื่น ผู้คนรับรู้ถึงความรูส้ึกความเป็นสถานที่ แต่ด้วยความซับซอ้น
และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของย่าน ทําให้ผู้คนเข้าใจอตัลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชแตก
ต่างกัน ประกอบกับความคาดหวัง ทัศนคติ และประสบการณ์ในอดีตของแต่ละคนต่างกัน อัตลักษณ์
ทางสถานที่แสดงตัวตนและลักษณะบางอย่างที่เด่นที่สุด ทีป่รากฏให้รบัรู้ในสถานที่นั้น ๆ  
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อัตลักษณ์มาจากของวิถีการดํารงชีวิต จึงมีความสําคัญ การเปลี่ยนแปลงของย่าน
เยาวราชที่กําลงัจะเกิดข้ึนจากการพัฒนารถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงิน อาจทําใหก้ายภาพ กิจกรรม และ
ความหมายเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ความเข้าใจอัตลักษณ์ทางสถานที่ของคนเปลี่ยนไปด้วย จึงเป็น
ที่มาของงานวิจัย ในการศึกษาว่าอัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชคืออะไร องค์ประกอบใดที่ทําให้
คนรับรู้ว่าเป็นมีอัตลักษณ์ และเสนอแนะแนวทางในการออกแบบ ปรับปรงุ สภาพแวดล้อมในเยาวรา
ชเพื่อรองรบัการพัฒนารถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงิน  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1) เพื่อศึกษาแนวคิดถึงความเป็นสถานที่ และอัตลกัษณ์ทางสถานที ่
2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่ทําให้เกิดอัตลักษณ์ทางสถานที่ของ

เยาวราช 
3) เพื่อศึกษาผลกระทบจากรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงิน ทีม่ีตอ่อัตลักษณ์ทางสถานที่ของ

เยาวราช 
4) เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะทีเ่หมาะสมตามหลักการ 

1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 
 ประชากรแต่ละกลุ่มมีความเข้าใจอัตลักษณ์ของเยาวราชต่างกัน และการเปลี่ยนแปลง
จากรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงิน สง่ผลต่อให้อัตลักษณ์มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป  



 3 

 

 
1.4 วิธีการด าเนนิงานวิจัย 

 
ภาพ 1 แผนภาพวิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1) ทราบถึงปัจจัยทีม่ีผลต่ออัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราช 
2) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการอนุรกัษ์และพฒันาพื้นที่ และเพื่อตอบสนองความ

คาดหวังของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนทั่วไป และนกัท่องเที่ยว 
3) เพื่อได้ความรู้เรื่องแนวคิดของความเป็นสถานที่ และสรุปออกมาเป็นหลักการสําหรับ

ใช้ในการศึกษาอัตลักษณ์ของย่านเมืองเก่าที่ยงัมีชีวิตและมกีารเปลี่ยนแปลง  
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1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาหลกัการ ปรากฏการณ์ความเป็นสถานที่สมัพันธ์กับเรื่อง 

อัตลักษณ์ทางสถานที่ หลักการด้านการรับรู้ในสภาพแวดลอ้มของคนในและคนนอก วิธีวิจัยในการ
ประเมิณความคิดเห็นของคนต่อสถานที่ และมุ่งเน้นการตีความหาเหตุผลจากความคิดและพฤติกรรม
ของกลุม่ตัวอย่าง เพื่อเช่ือมโยงคําตอบทัง้หมดไปสู่ข้อเสนอแนะ 

ขอบเขตด้านพื้นที่ ย่านเยาวราช สําเพ็ง เจรญิกรงุตอนบน หรือพื้นทีบ่รเิวณ เขต 
สัมพันธวงศ์ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในส่วนที่มีวัฒนธรรมชุมชนจีนโพ้นทะเลที่ก่อตัง้ในยุคสมัย
ใกล้เคียงกัน ที่มีกจิกรรมการค้าขายและท่องเที่ยวที่คนส่วนมากให้ความสนใจ 
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ภาพ 2 แผนที่ขอบเขตพื้นที่การวิจัย 
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1.7 ขั้นตอนการวิจัย 
1) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิของพื้นที่ สํารวจภาคสนาม  
2) ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 
3) ออกแบบวิธีวิจัย 
4)  เก็บข้อมลู 
5) วิเคราะห์ข้อมลู  
6) สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
7) จัดทําข้อเสนอแนะ 

1.8 นิยามค าศัพท์ 
1) อัตลักษณ์ทางสถานที ่(identity of place) ในงานวิจัยนี้หมายถึงลักษณะเด่น

บางอย่างในสถานที่ ที่บง่บอกตัวตนความเป็นสถานที่นั้นๆ อันเกิดจากลกัษณะที่มีเพียงหนึ่ง หรือ
เอกลักษณ์ (unique) 

2) สถานที่  (place) ในงานวิจัยน้ีคือการจํากัดพื้นที่ใดๆ จากพื้นที่กว้าง ในตําแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของมนุษย์กับโลก 

3) ความรู้สึกถึงความเป็นสถานที่ (sense of place) ในงานวิจัยน้ีคือ ความสามารถใน
การตระหนักรู้ถึง อัตลกัษณ์ทางสถานที่ที่ตนเข้าใจ รู้สกึถึงความต่างกันของสถานที่ ด้วยประสาท
สัมผัสต่าง ๆ ทีร่ับรู้ข้อมลูหลายด้านเข้าด้วยกัน 

4) เอกลกัษณ์ (unique) ในงานวิจัยน้ี คือสิ่งทีม่ีเพียงหนึง่ ในงานวิจัยน้ีหมายถึง ลักษณะ
ที่ปรากฏให้เห็นในสถานทีท่ี่ใดที่หนึง่เท่านั้น ไม่พบในที่อื่น ๆ อีก เป็นส่วนทีท่ําให้เกิดอัตลกัษณ์ทาง
สถานที่ ที่เป็นของแท้  

5) ลักษณะร่วม (salient) ในงานวิจัยน้ี คือลักษณะที่ปรากฏร่วมกันในสถานที่มากกว่า
หนึ่งแหง่  

 
6) คนในชุมชน (insider) ในงานวิจัยน้ี หมายถึงคนที่อาศัยอยู่ในเยาวราช หรือเคยอาศัย

อยู่ในเยาวราช  
7) คนนอก (outsider) ในงานวิจัยน้ี หมายถึงนักท่องเที่ยว และคนนอกทั่วไปที่ไม่ได้

อาศัยในเยาวราช 
8) เยาวราช คือ ย่านเมืองเก่าของชุมชนชาวจีนโพ้นทะเล มอีาณาเขตไม่ชัดเจน 

ประมาณเขตสัมพันธวงศ์ และบางส่วนของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นเขตพาณิชยกรรมตั้งแต่อดีต
จนปจัจบุัน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีถนนเยาวราชตอนกลางเป็นสถานที่ที่คนรู้จักมากทีสุ่ด 
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9) ความเป็นของแท้ (authenticity) ในงานวิจัยน้ีหมายถึง องค์ประกอบทางกายภาพ 
กิจกรรม ทีม่ีความสัมพันธ์กับวิถีคนในชุมชนเยาวราช 
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บทท่ี2 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 สรุปหลักการท่ีใช้กับงานวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด โดยเน้นไปที่แนวคิดเรื่องความเป็นสถานที่ ร่วมกบั

การศึกษาข้อมลูและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการตีความประสบการณ์ของมนุษย์ต่อสถานที่ สามารถสรุป
เป็นหลักการทีเ่ป็นแก่นหลักสําหรับงานวิจัยน้ีโดยเฉพาะ ดังแผนภาพด้านล่าง โดยในบทที่ 2 นี้ ผู้วิจัย
จะอธิบายถึงหลกัการจากการสรปุของจากผู้วิจัยก่อน แล้วอธิบายที่มาของแนวความคิด หลักการ และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากเอกสารอื่น ๆ ในหัวข้อถัดไปคือ 2.2 2.3 และ 2.4 เพื่อให้เข้าใจภาพรวม ก่อนที่
จะแจกแจงรายละเอียดของเนื้อหาอย่างละเอียด  

 
 

ภาพ 3 แผนภาพสรปุหลักการเรื่องความเป็นสถานที่
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จากแผนภาพจะเห็นว่าความเป็นสถานที่นั้นเกิดจากวิถีชีวิตของคนใน (insider) ผสาน
ชีวิตของตนเองไปกบัที่อยู่อาศัย ผ่านกาลเวลา สั่งสมเป็นลักษณะที่เฉพาะ และมเีพียงหนึ่งเดียว นั่นคือ
ความมีเอกลักษณ์ (unique) และอาจมีบางลกัษณะที่เกิดเปน็ลักษณะร่วม (salient)  
โดยองค์ประกอบของความเป็นสถานที่มีสามองค์ทีส่ําคัญไดแ้ก่ กายภาพ กิจกรรม และความหมาย 
ทั้งสามองค์สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก และองค์ประกอบทัง้สาม หรืออย่างใดอย่างหนึ่งจะสง่ผลให้
สถานที่นั้นมีอัตลักษณ์ทางสถานที่ (identity of place) คือเป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของ
สถานที่นั้น อัตลักษณ์ทางสถานทีอ่าจเป็นไปได้ทัง้เอกลักษณ์ และลักษณะร่วม ข้ึนอยู่กับว่าส่วนไหนที่
เด่นและรับรู้ได้ชัดเจนกว่ากัน  

ผู้วิจัยได้ศึกษาเรือ่งความเป็นสถานทีจ่ากแนวคิดของ Edward Relph และศึกษาแนวคิด
ที่คล้ายกันทีม่ีการเผยแพร่ในปจัจบุัน ศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบของบทความ และเอกสารต่าง ๆ สรปุ
ใจความสําคัญไว้ดังนี้  

Relph (1975) ความเป็นสถานที่เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึง่ที่ทําใหม้นุษย์รูส้ึกถึงการ
อ้างอิงตนเองต่อโลก เกิดเป็นการแบ่งพวกพอ้งของความเปน็คนใน และคนนอก คนในน้ันจะมีสมัผสั
ของความเป็นบ้าน (home) และความรู้สกึถึงความเป็นเจ้าของ (sense of belonging) โดยมีทัง้แบบ
ที่รู้สกึตัว (self-consciously) และไม่รูส้ึกตัว (unselfconsciously) โดยมากแล้วคนในมักจะไม่
รู้สึกตัวเพราะความเคยชินต่อสภาพแวดล้อม ความเป็นบ้านนี้ทําให้เกิดความรู้สกึและพฤติกรรมผกูพัน
กับสถานที่ (place attachment) ยกตัวอย่างเช่น ชาวเยาวราชที่ไม่ยอมย้ายออกไปอยู่ทีอ่ื่นแม้ว่า
สภาพแวดล้อมจะเสื่อมโทรมลง ปรากฏการณ์ความเป็นสถานที่ (place) มีความสัมพันธ์กบัความรูส้ึก
ถึงความเป็นสถานที ่(sense of place) ด้วยความรู้สึกถึงความเป็นสถานที่มกัจะเกิดกบัคนนอกง่าย
กว่า เพราะคนนอกพยายามรบัรู้ข้อมลูในสภาพแวดล้อมที่ไมคุ้่นชิน จึงรับรู้เอาส่วนที่เด่นที่สุดไว้ก่อน 
คนในเกิดความรู้สกึถึงความเป็นสถานที่ได้เช่นกันแต่มกัจะเกิดความรู้สึกถงึความเป็นเจ้าของมากกว่า 
ตามหลกัการแล้วความรู้สกึถึงความเป็นสถานทีเ่กิดจากจิตทีเ่ช่ือมโยงข้อมูลหลายอย่างร่วมกัน แต่ละ
คนสามารถรู้สึกถงึความเป็นสถานที่ได้แตกต่างกัน แต่ก็มกัจะรู้สกึร่วมกันเพราะรบัรูส้่วนที่มลีักษณะ
เด่นเหมือนกัน ความรูส้ึกถึงความเป็นสถานที่จะทําให้คนเกดิการทําความเข้าใจในสถานที่นั้น และมี
ทัศนคติที่มององค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นของแท้ หรือของไม่แท้ 
  โดยตามหลักการแล้ว ของแท้จะต้องอ้างอิงถึงรากเหง้าของคนใน คือเกิดจากวิถีชีวิตของ
คนใน ความรู้สึกถึงความเป็นสถานที่ของคนในมกัจะเกิดจากการมสีํานึกความเป็นบ้าน หรืออะไรก็
ตามที่สําคัญต่อวิถีชีวิต เพราะคนในมรีะบบนิเวศน์ (ecosystem) ของการใช้ชีวิตที่แนบแน่นไปกบั
ชุมชนและผู้คน แนวคิดเรื่ององค์ประกอบของสถานที่แบง่ได้เป็นของแท้ และไม่แท้ จะมีความสมัพันธ์
กันกับอัตลักษณ์ทางสถานที่ ความเป็นของแท้ถ้ามีมากจะหมายถึงมีเอกลกัษณ์ และสง่ผลให้อัตลักษณ์
ทางสถานที่นั้นชัดเจน อัตลกัษณ์ทางสถานที่ที่ชัดเจนหมายความว่ามีการอ้างองิถึงวิถีชีวิตของคนใน
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โดยตรงเป็นอย่างมาก คนในจึงเกิดความรูส้ึกถึงความเป็นเจา้ของต่อสถานที่ ซึง่สง่ผลดีต่อการรักษา
ความเป็นชุมชน แต่ถ้ามีของไม่แท้ผสมอยูม่ากจะสง่ผลให้อัตลักษณ์ทางสถานที่เป็นไปในรปูแบบทีเ่ป็น
แฟช่ัน (mass) หรือการเหมารวม (stereotype) ไม่ได้อ้างองิถึงตําแหน่งแห่งหน และไม่มกีารสืบหา
ความจริง มักจะเกิดจากการเผยแพร่ในสื่อ ความเป็นของไมแ่ท้ มีความสัมพันธ์กับลักษณะร่วมอยู่บ้าง 
เพราะลักษณะร่วมสามารถเป็นได้ทั้งของแท้และไม่แท้ อาจจะมลีักษณะร่วมบางอย่างที่เกิดจากคนใน
แต่ก็สามารถพบได้ในสถานที่ ที่อื่น หรือลักษณะร่วมบางอยา่งที่เกิดจากคนนอกแต่กพ็บได้ที่อื่นเช่นกัน  

สถานการณ์ทีผ่สมกันระหว่างความเป็นของแท้ไม่แท้ มีทัง้ลกัษณะร่วมและมีเอกลักษณ์ 
มักจะเกิดข้ึนกบัย่านเมอืงเก่าที่ยังมีชุมชนอาศัยอยู่ มีการพฒันา เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ คมนาคม 
และการท่องเที่ยว เกิดสถานการณ์ทีม่ีคนนอกเข้ามาเพิม่ และมักเกิดความขัดแย้งต่อการตัดสินใจใน
การอนุรกัษ์ และพฒันาสภาพแวดล้อมว่าให้เป็นไปในฐานะใด ปัญหาคือจะพัฒนาอย่างไรให้เมอืงเก่า
ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์มากทีสุ่ดเพื่อรักษาอัตลักษณ์ทางสถานที่ที่ชัดเจนและเป็นของแท้ ที่สําคัญ
ต้องไม่กระทบกับวิถีชีวิตของคนในด้วยเพราะคนในน้ันมีความสําคัญต่อสถานที่พอ ๆ กบัทีส่ถานที่มี
ความสําคัญกับคนใน  

จากข้อสรุปหลักการของความเป็นสถานทีส่ําหรับในหัวข้อข้างต้นทําให้ได้ข้อสรุปต่อไป
ถึงหลกัการในการออกแบบปรบัปรุงสถานทีส่ําหรับเมืองเก่าที่ยังมีชุมชนอยู่ โดยใช้กับกรณีงานวิจัยน้ี 
ดังนี ้
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ภาพ 4 แผนภาพสรุปหลักการเรื่องการสร้างความเป็นสถานที่ 
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เนื้อหาต่อไปนี้คือการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกบัเรื่องอตัลักษณ์ทางสถานที่ เพื่อ
เป็นหลักการในการตีความผลของข้อมลูต่อไป  
2.2 ความเป็นสถานท่ี  

คําว่าสถานที่ และความเป็นสถานที่ในงานวิจัยน้ี มีการให้นิยามความหมายที่ต่างกัน  
คําว่า สถานที่ ในงานวิจัยน้ีมีนิยามหมายถึงขอบเขตของพื้นที่ ที่มีการอ้างองิในเชิงตําแหนง่ เป็นไปใน
เชิงรปูธรรมมากว่า การเข้าใจความหมาย คําว่า ความเป็นสถานที่ จะมีนิยามมากกว่า การหมายถึง
สถานที่ในเชิงรูปธรรม คือมีการใช้ความรู้สกึเข้าถึงร่วมอยู่ด้วย ความเป็นสถานที่เป็นความหมายอย่าง
หนึ่งทีจ่ิตเราต้องไปรับรู้ เลยถือว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึง่ที่มนุษย์เข้าไปมีประสบการณ์กับพื้นที่ที่
มีลักษณะเป็นกายภาพทางภูมิศาสตร์ การรบัรู้ถึงความเป็นสถานที่นั้นเกิดจากมนุษย์ต้องรับรู้เอา
ข้อมูลหลาย ๆ ด้านของสถานที่นั้นเข้าด้วยกัน โดยจะกล่าวต่อไปในเรื่องในหัวข้อองค์ประกอบของ
ความเป็นสถานที่ ได้แก่ กายภาพ กิจกรรม และความหมาย ปรากฏการณ์ในการรบัรู้ความเป็น
สถานที่ในงานวิจัยน้ีจะใช้คําว่า ความรู้สึกถึงความเป็นสถานที่ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อ ๆ ไป  
2.3 นิยามของความเป็นสถานท่ี  

Relph (1975, p. 1) ข้อสรุปที่ยกมาจากแนวคิดของ Relph  ได้สรุปนิยามของความ
เป็นสถานที่จากการรวบรวมแนวคิดต่าง ๆ ว่า สถานที่นั้นคือประสบการณ์ของมนุษย์ที่มกีับโลก ทีเ่รา
แยกแยะความแตกต่างของตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ สถานที่นั้นสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ 
มนุษย์ส่วนมากรับรู้ถึงความสําคัญของสถานที่ในรูปแบบของประโยชน์ใช้สอยมากอ่น เพราะเป็นเรื่อง
ที่เข้าใจได้ง่าย และเกิดข้ึนในส่วนหนึง่ของชีวิตประจําวัน การตระหนักถึงการมอียู่ของสถานที่ทําใหเ้รา
แยกแยะได้ชัดเจนว่า ที่ไหนคือที่ทํางาน ที่อาศัยอยู่ ทีพ่ักผอ่น ที่สักการะบูชา แต่ที่จริงแล้วความหมาย
ของสถานที่ในประสบการณ์ของมนุษย์ลึกซึ้งมากกว่าประโยชน์ใช้สอยมาก  ความสัมพันธ์ที่ลกึซึ้งของ
มนุษย์ต่อสถานที่เกิดข้ึนร่วมกัน และเกิดข้ึนเป็นรายบุคคล ตวัอย่างเช่น ความเป็นกลุ่มพวกพ้องจะ
พยายามปกป้องสถานที่ของพวกตนจากการรกุล้ําหรอืทําลายโดยภายนอก ตัวอย่างที่เกิดข้ึนใน
รายบุคคลเช่น คนที่ไปอยู่ที่อื่นที่แปลกไปจากเดิมแล้วเกิดอาการคิดถึงบ้าน การเป็นมนุษย์น้ันคือการ
อาศัยอยู่ในโลกทีเ่ต็มไปด้วยความสําคัญของสถานที่ การเปน็มนุษย์คือการรูจ้ักและรูส้ึกถงึการมีอยู่
ของสถานที่ของตัวเอง  

จากข้อสรุปข้างต้น จะเห็นได้ว่ามนุษย์กับสถานที่มีความสมัพันธ์กันมากอย่างแยกไมอ่อก 
การมีอยู่ของสถานทีเ่ป็นการยืนยันการมีตัวตนอยู่ในโลกของมนุษย์ เสมือนว่าเป็นหนึง่ในนิยามของ
ความเป็นมนุษย์  

นิยามในเชิงปรัชญา นักปรัชญา Martin Heidegger ได้กล่าวถึงสถานที่ว่า “สถานที่เป็น
สิ่งทีเ่ช่ือมโยงการด ารงอยู่ของมนุษย์กบัภายนอก และภายใน ในเวลาเดียวกันก็แสดงความเป็น



 13 

 

อิสรภาพ และความเป็นจรงิ”(Heidegger, 1958, p. 19 อ้างถึงในRelph, 1975, p. 1)  จากการให้
นิยามนี้ ตีความได้ว่าสถานที่และสิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบกันเปน็สถานที่ เกิดจากการกระทําของมนุษย์ 
ซึ่งแสดงว่ามนุษย์น้ันมีอสิระที่จะตําตามความต้องการของตวัเอง และการกระทําทีเ่กิดจากความ
ต้องการนั้นคือความจรงิ หมายความว่า อาจทําด้วยตัวเองจริง ๆ ไม่ได้ถูกบงการอยูจ่ากสิ่งที่ยิง่ใหญ่ 
เพราะสถานที่นั้นมลีักษณะที่ต่างกันอันเกิดจากการต้องตอบรับกบัพฤติกรรมของมนุษย์ที่ต่างกันไป
ตามความต้องการแตล่ะตําแหนง่บนโลก การเช่ือมโยงภายในตัวมนุษย์กับกายภาพภายนอก หมายถึง
มนุษย์เอาความเป็นตัวตนของตัวเองในลักษณะปจัเจกบุคคลถ่ายทอดออกไปสู่สถานที่ภายนอก ใน
ขณะเดียวกันสถานที่ภายนอกกส็่งผลตอ่ความเป็นตัวตนภายในเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่า Heidegger 
มองสถานที่ว่าคือร่องรอยหลกัฐานสําคัญของการมีอยู่ของมนุษย์ โดยสถานที่มีความสําคัญต่อชีวิต
มนุษย์มากพอ ๆ กับที่มนุษย์ทําให้สถานทีม่ีความสําคัญ 

 Lukermann, 1964, อ้างถึงในRelph (1975, p. 3) นักภูมศิาสตร์ได้วิเคราะห์นิยาม
ของสถานที่ในภาพรวม โดยแตกเป็นประเด็นต่าง ๆ 6 ข้อดังนี้ 

1) มีแนวคิดที่เกี่ยวกับตําแหนง่ ตําแหน่งสามารถอธิบายลักษณะเด่นภายในพื้นที่นั้น 
และมีการเช่ือมโยงกบัพื้นทีอ่ื่นภายนอก ไปยังตําแหนง่อื่นๆ ดังนั้นสถานทีจ่ึงมทีั้งส่วนที่ขยายออกไป
เช่ือมกับที่อื่น ส่วนทีเ่ป็นภายใน และ ความเป็นภายนอก 

2) สถานที่เกี่ยวกบัการบูรนาการระหว่าง องค์ประกอบทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ซึง่
ผลรวมของแตล่ะสถานทีท่ําใหเ้กิดความแตกต่าง 

3) ทุก ๆ สถานที่นั้นมีความต่าง แต่ถ้าเช่ือมต่อกันโดยการปฏิสัมพันธ์ทางระยะทาง จะ
เกิดขอบเขตและทางสญัจร 

4) สถานที่เป็นการจํากัดวงจากที่กว้าง ๆ ระบบที่ใช้จํากัดขอบเขตจะแตกต่างไปตาม
ท้องถ่ิน 

5) สถานที่นั้นเกิดข้ึนโดยบังเอิญ หรือ ค่อย ๆ เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ด้วย
ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง จะมกีารเพิม่เข้าไปขององค์ประกอบใหม่ ๆ 
และองค์ประกอบเดิมหายไป ดังนั้นสถานทีจ่ึงบ่งบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ 

6) สถานที่มีความหมายจากความเช่ือของมนุษย์  
จากการให้นิยาม Lukermann เป็นไปในทางตําแหนง่ที่ตัง้ชัดเจนกว่าเรื่องความเช่ือและ

จิตวิญญาณ ซึ่งต่างจาก Heidegger โดย Lukermann มองว่ามนุษย์ทําให้สถานที่มีความสําคัญข้ึนมา
และเป็นผูเ้ปลี่ยนแปลงสถานที่  จากความเช่ือว่า สถานที่สามารถพัฒนาได้ ขยายขอบเขตได้ มีการ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากวัฒนธรรมของคน ซึ่งนิยามของ Lukermann นี้เป็นการนิยามทีเ่ข้าใจได้ง่าย
และชัดเจน  
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May, 1970, p. 214 อ้างถึงในRelph (1975, p. 3) นักภูมิศาสตร์ ได้นิยามสถานที่ใน
เชิงภูมิศาสตร์ ซึง่เป็นลกัษณะทางกายภาพของที่ว่าง ได้แก่  

1) สถานที่คือพื้นผิวโลกทีม่นุษย์อาศัยอยู ่
2) สถานที่คือหน่วยหนึง่ของที่ว่าง เช่น การระบุ เขต จังหวัด ประเทศ คือขอบเขตที่เรา

ไม่สามารถใช้ความรูส้ึกแยกได ้
3) สถานที่คือความเฉพาะของที่ว่างทีป่รากฏ ในเชิงอาคาร เช่น  เวลาเรานึกถึงสถานที่ที่

เป็นบ้านพัก นึกถึงอาคารพักอาศัย หรอื นึกถึงโบสถ์เวลาเราต้องการสักการะสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ 
   

นิยามของความเป็นสถานที่ ที่กล่าวมาข้างต้นทัง้หมด จะเหน็ได้ว่าสถานที่นั้นสําคัญต่อ
ชีวิตมนุษยใ์นหลายมิติ มากกว่าแค่ประโยชน์ใช้สอย การศึกษาเกี่ยวกับสถานที่จงึสําคัญเพื่อให้มนุษย์
ได้ดํารงชีวิตในโลกอย่างเหมาะสมกับเงือ่นไขจากความเช่ือ และความปลอดภัย โดยเป็นการศึกษาโดย
เอามนุษย์เป็นสําคัญ การทําความเข้าใจสถานที่อย่างเป็นระบบนั้นมสี่วนให้เราเข้าใจสถานที่อย่าง
ลึกซึง้ มีผลต่อการออกแบบ พฒันา ดูแลรักษาสถานที่ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของมนุษย์  
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2.4 องค์ประกอบของความเปน็สถานท่ี 
Relph (1975) องค์ประกอบทาง กายภาพ กิจกรรม และความหมาย คือแก่นแท้ที่ทําให้

เราเข้าใจความเป็นสถานที่อย่างมีระบบ เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานที่ทําใหเ้กิดประสบการณ์รบัรู้
ความรู้สึกถึงความเป็นสถานที่ และรับรู้ถึงอัตลักษณ์ทางสถานที่ สถานที่นั้นคือพื้นทีท่ี่มนุษย์ใช้ชีวิต 
เพื่อใหเ้ราได้ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพตามความจําเป็นพื้นฐานและเหมาะสมทางจิตวิทยาในการอยูร่่วมกัน
เป็นสังคม จงึเกิดการสร้างเมอืงข้ึน กายภาพของเมืองนั้นต้องสัมพันธ์กับกจิกรรมเพื่อให้การกระทํา
ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมเหมาะสม และมนุษยท์ุกคนต้องการการอ้างอิงถึงตนเอง ต้องการการ
ยอมรบั ต้องการระบุสิง่ต่างๆรอบตัว กายภาพและกิจกรรม จึงเกิดเป็นความหมายหรือสัญลักษณ์
ข้ึนมา เป็นส่วนทีจ่ับต้องไม่ได้และมองไมเ่ห็น  
 เพราะฉะนั้นการศึกษาอัตลักษณ์ทางสถานที่ จงึจําเป็นต้องทําความเข้าใจองค์ประกอบ
พื้นฐานของสถานที่ สถานที่ในงานวิจัยน้ีมีขนาดระดับ ย่าน ที่มีน่าที่ใช้สอยหนึ่งอย่าง หรอืหลายอย่าง
ในหน่วยเมือง เช่น ย่านเยาวราช เป็นย่านค้าขายในเขตเมืองเก่า ที่ประกอบไปด้วยพื้นที่หลายแบบใน
ย่าน ย่านเยาวราชทําหน้าที่เป็นแหล่งค้าขาย ชุมชนเมืองเก่า และไชน่าทาวน์ของประเทศไทย แสดง
ให้เห็นว่าเยาวราชประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน กายภาพ กิจกรรม และการให้ความหมาย ที่
มากมายและซับซ้อน ทําให้ความเข้าใจในอัตลกัษณ์ทางสถานที่ของแต่ละคนน้ันมีสมมุติฐานว่าต่างกัน 
และคลาดเคลื่อนไปจากหลักการความเป็นสถานที่ 

Crosby (1965) ได้บรรยายถึงฉากของเมืองเก่าซึ่งมาจากส่วนประกอบของ กายภาพ 
กิจกรรม และความหมายว่า เมอืงเก่าที่มีฉากหลากหลายเมือ่เรามองไปตามแนวถนน อาคาร และ
พื้นที่ใช้สอยต่างๆ หรือแม้กระทั่งมุมที่น่าเกลียด จะทําให้เรารู้สึกสนุกกับสิ่งที่พบเจอ หรือ รูส้ึกภูมิใจ
ในฐานะเป็นบ้านเกิด เพราะเมืองมีอัตลักษณ์ของตัวเอง อัตลักษณ์ของเมืองได้มาจากการกระทําของ
คน สิ่งที่ปรากฏ และการมสี่วนร่วมในเมือง เมืองนั้นเหมือนเวทีที่ยิ่งใหญ่ ชาวเมืองต่างสวมบทบาท
นักแสดงในชีวิตประจําวันของตัวเอง เมืองบรรจุไปด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ของเมือง เช่น หอคอย 
จัตุรสั โดมของอาคาร เป็นส่วนที่ทําใหจ้ดจําได้ ช่วยให้เราเหน็ความต่างของแต่ละส่วนในเมือง เมือง
เก่ามักมีความหลากหลาย รวบรวมเอาบ้านพักอาศัย พื้นทีค้าขาย ที่ทํางาน เอาไว้ด้วยกันในถนนเดียว 
หรือแมก้ระทั่งในอาคารเดียว ความหลากหลายนีท้ําใหเ้กิดเอกภาพ ความซับซ้อนของน่าที่ใช้สอยคือ
แก่นสําคัญสําหรับการใช้ชีวิตในเมือง น่าที่ใช้สอยส่วนต่าง ๆ ควรจะครบในตัว หากแต่ละน่าที่ใช้สอย
ถูกแยกออกจากกัน เมอืงจะแตกออกเป็นส่วน ๆ และไม่ยั่งยนื เสี่ยงทีจ่ะสูญสลายไป  

ความคิดเห็นของ Crosby ต่อเมืองเก่านั้น แสดงใหเ้ห็นว่าเมอืงเก่านั้นมีเสน่ห์ สําหรบั
การไปเยี่ยมชม ชุมชนมีระบบนเิวศน์ที่เกื้อกูลกัน คนกบัสถานที่มีความผูกพันกัน ทําให้อัตลักษณ์ส่วน
บุคคลของกลุ่มคนถ่ายทอดออกมาเป็นสถานที่ทีม่ีองค์ประกอบไม่เหมือนที่อื่น คือมีเอกลกัษณ์ เพราะ
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เมืองเก่าเกิดข้ึนอย่างธรรมชาติ ผ่านช่วงเวลาและเหตุการณ์ต่าง ๆ มานาน เมื่อเปรียบเทียบกบัเมือง
ยุคใหม่ที่สร้างด้วยระบบบริโภคนิยม การผลิตซ้ํา จะพบว่าองค์ประกอบต่าง ๆ เกือบจะเหมือนกันไป
หมด ส่งผลให้ไม่มอีัตลักษณ์ทางสถานที่ เพราะเกิดจากองค์ประกอบที่ไม่มีเอกลกัษณ์  

กายภาพ กิจกรรม และความหมาย ที่จริงแล้วไม่สามารถแบง่แยกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง
ทั้งสามองค์ประกอบนั้นเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก องค์ประกอบทีร่วมกันอย่างมีเอกภาพน้ันทําให้
สถานที่ตอบสนองต่อความเป็นมนุษย์ ตอบสนองต่อความจําเป็นพื้นฐาน นําไปสู่ความพึงพอใจและ
เกิดสุนทรียภาพในเมือง  
2.5 คุณสมบัติของความเป็นสถานท่ี  (essence of place)  

Relph (1975, pp. 29-42) ได้จําแนกคุณสมบัติของความเป็นสถานที่ไว้  8 หัวข้อ ดังที่
ได้อธิบายไปในนิยามของความเป็นสถานที่ ว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึง่ทีม่นุษย์มีประสบการณ์กับ
โลก 

2.5.1 ตําแหน่ง 
ความเป็นสถานที่นั้นเกี่ยวข้องกบัตําแหนง่อย่างแนบแน่น หมายถึงเกี่ยวข้องกับผิวเปลือก

โลกทีเ่ป็นฐานรองรบักายภาพอื่นๆ โดยมีความสัมพันธ์กบัความหมายต่อมนุษย์ในประเด็น ความยึด
ติดกับตําแหน่ง การยึดติดกับตําแหน่ง คือวัฒนธรรมที่ยึดติดกับตําแหน่งบนภูมิศาสตร์ หากไม่ใช่
ตําแหน่งนี้แล้วจะไม่มีความหมาย เช่นหมูบ่้านบนเกาะซานโตรินี่ที่ตั้งอาคารไปตามเนินเขา หากย้าย
หมู่บ้านนี้ไปสร้างที่แผ่นดินอื่น ความเป็นสถานที่ของซานโตรินี่ก็อาจไม่เหมือนเดิม อีกรปูแบบคือความ
เป็นสถานที่ยึดติดอยู่กับวัฒนธรรมของคนมากกว่าตําแหน่ง เช่น ชนเผ่ายิปซทีี่มีการย้ายที่ตั้งแค้มป์ 
หอบเอาความเป็นสถานที่ย้ายตามไปด้วย  

ตัวอย่างความไม่ยึดติดกับสถานที่ของวัฒนธรรมและกลุม่คนในเยาวราช คือวัฒนธรรม
การทําหมังมิ่ง เป็นการถอนขนใบหน้าด้วยด้าย หมังมิ่งเป็นงานช่างฝีมือตามประเพณีนิยม แมจ้ะเป็น
กิจกรรมที่เป็นทีรู่้จักของเยาวราชแต่ เป็นวัฒนธรรมทีจ่ับต้องไม่ได้ และไม่ยึดติดกับที่ สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ ปัจจุบันอยู่ชิดกับพื้นทีท่ี่โดนเวนคืนไปทําสถานีรถไฟฟ้า เลยมกีารขยายไปเปิดกจิการที่
อื่นนอกเยาวราช และมีผู้ไปใช้บริการตามปกติ การทําหมังมิง่ถูกประเมิณว่ามีคุณค่าระดับชาติ แต่มี
ความหายากตํ่า เป็นตัวแทนของกลุ่มชัดเจน ในเยาราชไม่ได้มีแค่วัฒนธรรมที่จบัต้องไม่ได้ แต่ยังมีอกี
หลายวัฒนธรรมที่จําเป็นต้องยึดติดกับสถานที่ เช่น ความเช่ือเรื่องฮวงจุ้ยบริเวณท้องมังกรที่ถนน
เยาวราชตอนกลาง มีความสัมพันธ์กบัตําแหนง่แห่งหนที่ชัดเจน หากไม่ใช่ตําแหน่งนี้ ความเช่ือแบบนี้
จะไม่เกิดข้ึน ฮวงจุ้ยถูกประเมิณว่ามีความหายากสูง และเปน็ตัวแทนกลุ่มที่ชัดเจน มาจากความคด
เค้ียวของถนนเยาวราชช่วงกลาง ที่คล้ายท้องมังกร บริเวณนีเ้ป็นย่านจําหน่ายสินค้าบิโภคช้ันดี มี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ มีกิจกรรมสืบเนื่องจากความเช่ือเรื่องฮวงจุ้ยเป็นประจํา 
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เช่น การยืนรบัพลงัใต้ซุ้มประตเูฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาในวันตรุษจีน ซึง่ซุม้ประตูถือ
เป็นตําแหนง่หัวมงักร มงักรมีความเช่ือว่าเป็นยานพาหนะของเทพเจ้า (อภัณตรี เศรษฐีธรรม 2556, 
pp. 67-69) 

2.5.2 ภูมิทัศน์ หรือ ส่วนประกอบของเมอืง 
ภูมิทัศน์คือการแสดงออกของคนที่ประทับลงไปในพื้นที่ เป็นการแสดงออกถึงความเป็น

มนุษย ์  ภูมิทัศน์ในสถานที่คือส่วนประกอบทีเ่รามองเห็น รูส้ึกได้ เช่น อาคาร สะพาน ถนน เสาไฟ 
ต้นไม้ กลิ่นของร้านขายของ  และส่วนทีจ่ับต้องไม่ได้ มองไมเ่ห็น ซึ่งคือบรรยากาศ เช่น เมื่อเรากลบั
บ้านที่เราจากไปนาน แล้วพบว่าเรารูส้ึกกลายเป็นคนนอกเพราะบรรยากาศเปลี่ยนไป จากการ
เปลี่ยนแปลงของกายภาพ  

การที่ภูมิทัศน์แสดงออกถึงการดํารงชีวิตและความเช่ือของคน เกิดเป็นความรู้สึกถงึ 
จิตวิญญาณของสถานที่ (Sprit of place) สิ่งที่ปรากฏออกมานั้นดํารงอยูอ่ย่างคงทนและเต็มไปด้วย
จิตวิญญาณ ตัวอย่างเช่น ภูมิทัศน์ในเมืองกรกีแหง่ยุค Hellenic แสดงถึงความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
พระเจ้า ท้องฟ้า และโลกอย่างลึกซึ้ง แบง่พื้นทีเ่มืองเป็นส่วนเทวะสถานบนภูเขา (Acropolis) และ
ส่วนพื้นที่สาธารณะด้านล่าง (Agora) เกิดการรับรู้ถึงพระเจา้และธรรมชาติได้จากมุมมองที่มองไปยัง
วิหารบนภูเขา (Relph, 1975, p. 31) 

 เยาวราชมีส่วนประกอบของเมืองที่เกิดข้ึนอย่างธรรมชาติจากการใช้ชีวิตของชาวชุมชน
เยาวราช สําเพ็ง มายาวนาน แสดงออกมาเป็นผังเมืองที่คดเคียว ตรอกมากมายทีเ่ช่ือมถึงกันหมด 
อาคารแบบห้องแถวที่แออัดกันในตรอก สิ่งนี้แสดงถึงวิถีชีวิตแบบชาวจีนอพยพ ทีม่ักทํากจิการค้าขาย 
มาผสมกบัวัฒนธรรมการตัดถนนและคลองของสมัยสร้างราชธานี กรุงเทพมหานคร เยาวราชจึงมี
บรรยากาศของเมืองเก่าย่านพระนครที่ไม่เหมือนกบัย่านเมืองเก่าอื่น ๆ ข้างเคียงกัน เพราะความเป็น
จีนมาผสมอย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีอาคารยุคเดียวกับย่านสามยอด แต่บรรยากาศนั้นต่างกัน  

2.5.3 ความเป็นรายบุคคล (individual) และสังคม (community)  
ความเป็นสถานที่ ทีเ่กิดแบบสงัคม เกิดจากการรวมกันของมนุษย์ เกิดสังคมและชุมชน 

ซึ่งเป็นสาระสําคัญหนึง่ที่ทําให้เกิด ความเป็นสถานที่  
บางทีคนในพื้นทีก่็อยู่อาศัยและเกิดผูกพันกับคนด้วยกันเองมากกว่ากายภาพ  “ สังคม

ตะวันตกปัจจุบันหลายคนรูส้ึกเหมือนอยูบ่้านหากว่าได้อยู่กบัคนที่สนใจอะไรเหมือน ๆ กัน” (Toffler, 
1970, p. 91-94 อ้างถึงในRelph, 1975, p. 33)  

ในปัจจบุันมีชุมชนทีร่วมกลุ่มกันด้วยรปูแบบการใช้ชีวิต โดยไม่ได้ยึดติดกับรากเหง้าการ
ตั้งถ่ินฐานของบรรพบุรุษ ความเป็นสถานทีรู่ปแบบนี้ตีความได้ว่าเกิดจากกลุ่มคนมากกว่าตําแหน่ง
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ที่ตั้ง และมกีายภาพที่เกิดข้ึนโดยเจตนา ซึง่ต่างจากความเปน็สถานที่ของเมืองเก่า ที่มกัเกิดจากความ
เป็นธรรมชาติ และทําให้มีเอกลกัษณ์ 

ความเป็นสถานทีบ่างที่ก็เกิดในส่วนลกึของจิตใจของคนในคนหนึ่ง ซึ่งเป็นประสบการณ์
ส่วนตัว ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะมันมีความเฉพาะของแต่ละคนอยู่ สถานทีบ่างแห่งที่ใครคน
หนึ่งหวนนึกถงึประสบการณ์บางอย่างทีรู่้อยู่แค่ตัวเอง   “ฉันจ าอารมณ์ของสถานที่นั้นได้มากกว่า
องค์ประกอบของมันเสียอีก เพราะมันท าให้นึกถึงสถานการณ์หนึ่งในชีวิต มากกว่าไปคิดถึงที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร”์ (Dubos, 1972, p. 87 อ้างถึงในRelph, 1975, p. 37) ความเป็นสถานที่ทีเ่กิดข้ึนจาก
การรวมกันเกิดเป็นสังคม ในประเด็นของความเป็นเมอืง จะแสดงออกมาในรปูแบบที่สาธารณะ และที่
ส่วนตัว เพื่อรองรบัการรวมกลุ่มกันของมนุษย์  

มนุษย์เป็นส่วนประกอบทางกายภาพที่สําคัญอย่างหนึง่ในเมอืง การติดต่อสื่อสารกันของ
มนุษย์ทําให้เกิดการรวมกลุ่ม และการรวมกลุม่แสดงออกมาในรูปแบบการใช้พื้นที่ เป็นทีม่าของความ
มีความหมาย ของความเป็นสถานที่ โอกาสในการพบปะติดต่อกันของมนุษย์มาจากความแตกต่างกัน
ในรายบุคคล ความต่างกันทําให้มนุษย์ต่างเติมเตม็ความต้องการของอกีฝ่ายและเกิดคุณค่าทางสงัคม 
(Crosby 1965, p. 14)  

ความเป็นสาธารณะ คือทีท่ี่สร้างประสบการณ์ร่วมกันให้คนหมู่มาก ทัง้กายภาพ 
กิจกรรม ความหมาย เช่น จัตุรสักลางเมือง เป็นส่วนหนึ่งของเมืองและควรเป็น“ที่ทีมีจินตภาพ
ชัดเจน” (Lynch, 1960, อ้างถึงในRelph, 1975, p. 35)  

สถานที่ที่มจีินตภาพชัดเจนมักจะคงทนและเกิดประสบการณ์ที่ดึงดูดคนหมู่มาก แม้จะ
อยู่ท่ามกลางกระแสสมัยนิยมทีเ่ปลี่ยนไป สถานทีส่าธารณะไม่จําเป็นต้องเกิดข้ึนโดยไม่เจตนาเสมอไป 
อาจเกิดเพื่อประโยชน์บางอย่าง เช่น เพื่ออํานาจ การปกครอง การเมือง ตัวอย่างคือความเป็นสถานที่
สาธารณะของศูนย์กลางเมือง Washington D.C. อนุสรณ์สถานที่แสดงถึงการเมืองที่ยิ่งใหญ่ รายล้อม
ไปด้วยอาคารสํานักงาน อาคารราชการ พิพิธภัณฑ์ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ลักษณะที่
ปรากฏนี้สง่ผลต่อความรู้สึกของคนที่มีต่อสถานที่  

เมืองที่ดีต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตส่วนตัวและสาธารณะที่เหมาะสม ความเป็น
สาธารณะควรมีโครงข่ายทีเ่กี่ยวข้องกบัส่วนพาณิชยกรรมทอ้งถ่ิน ทําให้เปิดโอกาสให้คนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น พบปะกัน รวมไปถึงควรเกี่ยวข้องกบัทีท่ํางาน และที่พักผ่อน ในขณะเดียวกันชีวิต
ส่วนตัวต้องไม่ถูกรบกวน ความเป็นส่วนตัวของคนจะเกิดโครงข่ายที่เช่ือมต่อกันอย่างไมส่ิ้นสุด หาก
ส่วนที่เป็นสาธารณะดีพอ ผลจากการเช่ือมต่อกันเป็นลําดับทําให้เกิดกลุม่และความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ชาวเมืองได้มสี่วนร่วมในเมืองอย่างเตม็ที่เกิดเป็นคุณค่าทางชุมชน (Crosby 1965, p. 14) 
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2.5.4 ความเป็นรากเหง้าและการเอาใจใส่ต่อสถานที่ 
ความเป็นสถานทีท่ี่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เป็นรากเหง้าของแต่ละคน และของกลุม่ 

สภาพแวดล้อมทีม่นุษย์ไปเป็นส่วนหนึ่งด้วยจนเกิดเป็นระบบ ศีลธรรม ภูมิปัญญา จิตวิทยา ทัศนคติ
ของกลุม่ที่ต่างกันไปแต่ละกลุม่ทําใหเ้กิดการจําแนกและระบรุากกันไปตามเงือ่นไข เช่น เมื่อกล่าวถึง
หน่วยใหญ่อย่างชาติเราจะระบุความเป็นกลุ่มด้วยเช้ือชาติ เป็นลักษณะที่มีร่วมกันเป็นกลุม่ใหญ่ใช้เป็น
สัญลักษณ์แทนกลุ่ม หรือเมื่อกล่าวถึงความเป็นสถานที่ของบ้านเกิด จะเห็นไดจ้ากกลุ่มแรงงาน
ต่างจังหวัดที่มาทํางานในเมืองหลวงมกัจะอ้างองิความเป็นกลุ่มด้วยคนที่มาจากภูมิภาคเดียวกัน 
ประสบการณ์ของมนุษย์ต่อสถานทีม่ีทั้งแบบกลุ่มหรอืรายบคุคล มักจะเกิดการยึดติดกับสถานที่และ
เกิดความคุ้นเคย นี่คือส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าสถานทีม่ีความเฉพาะกบัตัวตนเรา การยึดติดกับ
สถานที่เกิดความคุ้นเคยที่บางทีเราก็ไมรู่้ตัว ความคุ้นเคยน้ีไม่ได้หมายถึงว่าต้องจําเป็นที่จะความเข้าใจ
ในรายละเอียดต่าง ๆ แต่เกี่ยวกบัสํานึกที่ลกึซึ้งของการเอาใจใส่มากกว่า  

“การเป็นคนมรีากนั้นเป็นสิง่ทีส่ําคัญมากต่อจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ แต่ก็เป็นสิ่งที่
คนตระหนักถึงน้อย มนุษย์น้ันมีรากโดยคุณธรรมและเข้าร่วมกับสังคมอย่างธรรมชาติ เพื่อรกัษาชีวิต
ให้คงอยู่ต่อไปได้ในอนาคตตามความคาดหวัง นี่คือจิตสํานึกของมนุษย์ต่อสถานทีท่ี่เป็นไปเองโดย
ธรรมชาติ ด้วยข้อกําหนดของความเป็นสถานทีท่ี่เกิด และสงัคมรอบๆตัว ทุกๆคนอยูโ่ดยจําเป็นต้องมี
หลายรากเพื่อคงไว้ซึ่งคุณธรรม ความรู้ และจิตวิญญาณของชีวิต ซึ่งก่อตัวจากสภาพแวดล้อมของแต่
ละคน” (The need for roots, 1955, p. 120-121 อ้างถึงในRelph, 1975, p. 38)  

สถานที่ที่เราเป็นส่วนหนึ่ง มีความรูส้ึกว่าเป็นที่ของเรา เรามกัจะมีความเอาใจใส่ มีความ
รับผิดชอบและเคารพต่อสถานที่ เช่น แนวคิดการอยู่อาศัยรว่มกับธรรมชาติ การปลูกอาคารที่แสดงถึง
จิตวิญญาณของธรรมชาติ สิ่งนี้แสดงถึงทัศนคติแห่งการเอาใจใส่ การนอบน้อมต่อสถานที่ ความ
ประหยัด ซึ่งแนวคิดการเอาใจใส่ต่อสถานที่นี้แตกต่างกันไปตามความเช่ือของกลุ่ม   

2.5.5 ความเป็นบ้าน (Home) รากฐานของการดํารงอยู่ของมนุษย ์
“ความเป็นบ้านคือรากฐานของอัตลกัษณ์ของเรา ทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม แสดงออก

ถึงความเป็นสมาชิกของสังคม ทีท่ี่อยู่อาศัย ความเป็นบ้านไม่ได้หมายถึงทีอ่ยู่อาศัยที่จะเป็นที่ไหนก็ได้ 
แต่มันคือที่ที่เป็นแก่นแท้ของการเป็นตัวเราเอง” (Relph, 1975, p. 38) บ้านสะท้อนทีม่าของตัวเรา
เอง มีบริบทสําหรบักจิกรรมที่สอดคล้องกับตัวเรา ให้ความรูส้ึกปลอดภัย ตอบสนองความจําเป็น
พื้นฐานได้ ความสําคัญของสถานที่แห่งความเป็นบ้านน้ีสําคัญมาก เพราะมนุษย์ต้องการการระบุถึง
และการยอมรับ   “ดูเหมอืนว่าคนเราจะผกูพันกบับ้านเกิดของตัวเองในฐานะเป็นสิ่งที่ใช้ระบุความ
เป็นตัวตนของเราด้วยบรบิทรอบๆ” (Nairn, 1965, p. 6 อ้างถึงในRelph, 1975, p. 63)  
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บ้านคือหน่วยเล็กทีสุ่ดของความเป็นสถานที่ที่เช่ือมโยงถงึตัวเราเอง ตัวอย่างการ
เช่ือมโยงและตอบสนองกันของความเป็นบ้านกับมนุษย์ คือเวลาเราไปอยู่เมอืงอื่นด้วยความจําเป็น
แล้วกลายเป็นคนนอก สถานที่ไม่ตอบสนองกับตัวเราเอง ความรู้สกึที่เกิดข้ึนคืออยากกลับบ้าน ที่ที่อยู่
แล้วปลอดภัยและได้รับการยอมรบั อีกตัวอย่างหนึง่คือ คนที่อาศัยอยู่ในสถานที่โดยไม่ได้เจตนา ไม่ได้
มีความรู้สกึว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของที่ไหน ความหมายของบ้านไม่ได้ข้ึนอยู่กับส่วนกายภาพที่ปรากฏ
เท่านั้นแต่ยังรวมถึงบริบทอื่นๆด้วย 

ความหมายของบ้านนั้นไม่ได้เป็นการยึดติดกับสถานทีเ่หมอืน ๆ กันทุกคน ในโลกยุค
สมัยใหม่ความหมายของคําว่าบ้านเปลี่ยนไป ที่อยูอ่าศัยบางทีจะเป็นที่ไหนก็ได้โดยไม่ได้ยึดติดกับ
บริบทของความเป็นรากของเรา ซึ่งเกิดจากทัศนคติของความสะดวกและวัตถุนิยม “ค าว่าบ้านในทุก
วันน้ีถูกน าไปใช้ในทางอื่น มันถูกระบุให้หมายถึงที่อยูอ่าศัยซึง่จะเป็นที่ไหนก็ได้ เราเป็นผู้ตัดสินใจเลือก
ความเป็นบ้านอย่างง่ายดายด้วยปจัจัยทางทุนทรัพย์และความสะดวก” (Vycinas, 1964, p. 84-85 
อ้างถึงในRelph, 1975, p. 40)   

2.5.6 ความรู้สึกลบต่อสถานที ่
สถานที่ที่เป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์น้ันอาจมีข้อจํากัดบางอย่างที่ทําใหม้นุษย์เกิดความ

ทุกข์ สถานที่บางแห่งที่เป็นรากเหง้าของเราแต่กลับมีความจาํเป็นพื้นฐานที่ไม่พอ ทําใหรู้้สกึลบต่อ
สถานที่ เกิดชีวิตประจําวันที่เบื่อหน่าย ความรู้สึกลบตอ่สถานที่นี้เกิดจากสถานที่ไม่ตอบสนองกับคน
อย่างเหมาะสม หรือเกิดจากแรงกระทําอย่างอื่นทีส่่งผลมาสูค่นกับสถานที่ เช่น หมูบ่้านชนเผ่าในพื้นที่
แห้งแลง้ แม้ว่าสถานที่จะเป็นรากเหง้าที่เกิดข้ึนมาพรอ้มกบัการก่อตัวของชุมชน มีความหมายเป็น
บ้านเกิด แต่ความอดยากก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าทกุข์ เหมอืนโดนกักขังอยู่ในสถานที่ของตัวเองเพราะ
จารีตที่ยึดติดกบัแผ่นดินเกิด คือกายภาพไม่สอดคล้องสัญลักษณ์สื่อความหมาย ความยึดติดกับ
สถานที่มากๆจนไมส่ามารถไปใช้ชีวิตในสถานที่อื่นได้ก็ทําใหเ้กิดความรูส้ึกลบได้เช่นกัน เช่น ผู้ทีเ่กิด
อาการป่วยเมื่อต้องไปอยูส่ถานที่อื่น ความรู้สกึลบต่อสถานทีเ่กิดได้ในสถานการณ์หลายรูปแบบ โดย
สิ่งทีท่ําให้เราเป็นทกุข์คือทัศนคติและความเช่ือบางอย่างที่ครอบงําเราอยู่  

2.5.7 เวลา 
สถานที่และเวลาเกี่ยวข้องกันในประเด็นของการเปลี่ยนแปลง ความเป็นสถานทีก่ับการ

เปลี่ยนแปลงนั้นคือหัวใจสําคัญของคําถามการวิจัยน้ี หากความเป็นสถานทีส่่วนใดส่วนหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงไป คนจะยอมรบัได้แค่ไหน โดยแบ่งได้ 2 ประเด็น จําแนกเป็นการเปลี่ยนแปลงจาก
มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม ทัศนคติ และความรู้สึกของมนุษย์ทีเ่ปลี่ยนไป ทําให้
ประสบการณ์ทีม่ีต่อสถานทีเ่ปลี่ยน ตัวอย่างสถานการณ์ในรายบุคคล เช่น การย้ายบ้านไปที่ใหม่ 
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ในช่วงแรกจะรู้สึกอึดอัด แต่พอเวลาผ่านไป ความรู้สกึเปลี่ยนเป็นรูส้ึกชินกบัมัน ตัวอย่างสถานการณ์
ในสังคม เช่น การผลิตแบบอุตสาหกรรมทําให้ทัศนคติต่อความหมายของบ้านเปลี่ยนไป  

การเปลี่ยนแปลงลกัษณะของภูมิทัศน์ หรือการพัฒนา เป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
กายภาพและกจิกรรม มผีลต่อความเป็นสถานที่ ทัศนคติของคนต่อสถานที่ยังคงเดิมแม้กายภาพและ
กิจกรรมเปลี่ยน มักเกิดข้ึนในพื้นทีท่ีมีวัฒนธรรมที่ยึดติดกับตําแหน่ง ตัวอย่างเช่น หมูบ่้านในเวียดนาม
ที่โดนทําลายด้วยสงครามเวียดนาม แต่ชาวบ้านยังคงอาศัยอยู่มาจนปจัจบุันทัง้ ๆ ที่สภาพแวดล้อม
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ด้วยเหตผุลที่ว่าเป็นแผ่นดินที่บรรพบรุุษอยู่ ทํามาหากินมาตั้งแต่
สมัยก่อนที่จะเกิดสงคราม แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านมองความหมายของสถานที่มากกว่ากายภาพ  

จากแนวคิดเรื่องคุณสมบัติของความเป็นสถานที่ของ Relph คุณสมบัติทุกข้อที่กล่าวมา 
แบ่งได้เป็นสองส่วน คือความเป็นสถานที่ทีเ่กิดจากปจัจัยมนษุย์ และความเป็นสถานทีจ่าก
สภาพแวดล้อมที่ตัง้ ทั้งสองส่วนน้ีมีความสมัพันธ์กันอย่างแนบแน่น ความเป็นสถานที่ในข้อสรปุของ 
Relph  นั้นแสดงถึงการเกิดข้ึนอย่างเป็นธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นมักจะข้ึนอยู่กบัทัศนคติ
ของมนุษย์เป็นหลัก เพราะฉะนัน้หากเราจะตอ้งสร้างความเป็นสถานที่ขึ้นมาในที่ใดที่หนึง่ จากบทสรุป
นี้ตีความได้ว่า ต้องคํานึงถึงวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ และมคีวามเป็นเจ้าของในสถานที่นั้นก่อนอันดับ
แรก 

 
2.6 ความรู้สึกถึงความเป็นสถานท่ี  

ความรู้สึกถึงความเป็นสถานที่มีการนิยามถึงไว้จากเอกสารต่าง ๆ ส่วนมากจะเป็นนิยาม
ในหัวข้อการศึกษาเกี่ยวกบัภูมิทัศน์เมือง รวบรวมไว้ดังนี้ 

ความรู้สึกถึงความเป็นสถานที่เกิดจากความเป็นเอกภาพขององค์ประกอบพื้นฐานของ
สถานที่ ซึ่งทําให้รบัรู้แล้วเกิดเป็นความรูส้ึกที่พิเศษข้ึน ความรู้สึกที่เกิดจากลักษณะเฉพาะของสถานที่
ที่หนึ่ง มาจากหลาย ๆ ส่วนรวมกันและเช่ือมโยงกัน เช่น ความมีประวัติศาสตรร์่วมกบัความรู้สกึว่า
สบายของร่มเงาพืชพรรณ รบัรู้ความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติ สถานที่เป็นปรากฏการณ์แบบองค์รวมของ
กายภาพต่าง ๆ เช่น รูปร่าง พื้นผิว สีสัน ร่วมกับสิ่งที่จบัต้องไม่ได้ (Cohen, 2559, p. 101 อ้างถึงใน
ปรานอม ตันสุขานันท์ 2559, p. 65)   

นอกจากความรู้สึกเป็นสถานที่แล้ว เรายังมีความรู้สกึพิเศษที่คล้ายกันคือ  
“sprit of place จิตวิญญาณของสถานที่ คือสถาปัตยกรรมที่ให้ความรูส้ึกที่พเิศษ สถานที่ทีม่ีจิต
วิญญาณซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมท้องถ่ิน ตอบสนองกบัความต้องการของมนุษย์ ดํารงบรบิททาง
ประวัติศาสตร”์ (Schulz, 1979, อ้างถึงในกําธร กุลชล 2545, p. 16) จิตวิญญาณของสถานทีม่ีนัยยะ
ที่คลุมเครือ ไม่สามารถเผยใหรู้ส้ึกตรง ๆ ได้ หรือระบุถึงอย่างตรง ๆ ได้ 
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คําว่า sense ยังได้ถูกกล่าวถึงในทฤษฎีการออกแบบเมืองของ Kevin Lynch ซึ่ง
ประกอบไปด้วย Vitality Fit Access Control และSense โดย sense ในที่นี้หมายถึงการรบัรูเ้มือง 
“Sense สิ่งที่ค้นพบจากจินตภาพของเมือง เกี่ยวกับระบบมโนทัศน์ และกระบวนการทางปัญญา ซึ่ง
ก่อให้เกิด ความรู้สึกเป็นสถานที ่(Sense of place) ความรู้สึกถึงต าแหนง่แหง่หน (Sense of 
orientation) จากโครงสร้างทางจินตภาพ ความรู้สึกเป็นโอกาสพิเศษ (Sense of occasion) 
ความส าคัญของการรบัรู้ความรูส้ึกเป็นสถานที่และอัตลกัษณ์ของสถานที่คือเมื่อเกิดความรู้สกึเป็น
สถานที่ ซึ่งมาจากการมีอัตลักษณ์ของสถานที่ และโครงสร้างที่ดี จิตของเราจะเกิดการจดจ า ท าให้เกิด
ความมั่นใจ ความอบอุ่นใจ และไม่กลัวว่าจะสับสนหรือหลงทางในเมอืงทีส่ลับซบัซ้อนไม่ว่าในด้าน
สถานที่หรือเวลา” (กําธร กุลชล 2545, p. 289) 

จากการให้นิยามข้างต้น แสดงใหเ้ห็นว่าความรูส้ึกถึงความเป็นสถานทีเ่ป็นปรากฏการณ์
อย่างหนึ่งที่เกิดข้ึนต่อการรับรู้ถึงความเป็นสถานที่ สําหรับงานวิจัยน้ี ความรู้สึกถึงความเป็นสถานที่คือ
การรบัรู้ข้อมูลต่าง ๆ ในสถานที่ร่วมกัน เกิดการเช่ือมโยงกันของจิต เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนพร้อม
กันในการรบัรู้ กายภาพ กิจกรรม และ ความหมาย โดยแต่ละคนสามารถรู้สกึถึงความเป็นสถานที่ได้
แตกต่างกันเพราะมกีารให้ความหมายต่อองค์ประกอบต่างกนั  แต่ก็มักจะรูส้ึกร่วมกันหากมีปมูหลัง
ชีวิตคล้ายกัน  

 
2.7 อัตลักษณ์ทางสถานท่ี  

อัตลักษณ์ทางสถานที่ มีการนิยามถึงไว้จากเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 
อัตลักษณ์คือหนึง่ในพื้นฐาน ในทุกหนทุกแหง่ ไม่ว่าจะที่ไหน อย่างไร พวกเราถูกอ้างอิง

ลักษณะของเราตลอด อัตลักษณ์บอกถึงตันตน ดังนั้นเราจะตระหนักได้ถึงอัตลักษณ์ของคน พืช 
สถานที่ แม้กระทั่ง ความเป็นชาติ เพราะอัตลักษณ์คือพื้นฐานชีวิตประจําวัน 
 (Heldegger, 1969, p. 26 อ้างถึงใน Relph, 1975, p. 45) 

อัตลักษณ์ คือปรากฎการณ์ที่ไม่ใช่การให้ความหมายในลักษณะทั่ว ๆ ไป แต่เป็นส่วนที่
เด่นแม้ว่าลักษณะทีเ่ป็นอัตลักษณ์จะเป็นแค่บางส่วนของบุคลิกหรือลักษณะทีเ่ป็นหลกั มีการ
กล่าวถึงอัตลกัษณ์ในรายบุคคลว่า “อัตลักษณ์ในรายบุคคลเหมือนกันได้แต่ต้องรวมเป็นหนึง่เดียวและ
สามารถถ่ายทอดบางส่วนไปสูส่ิ่งอื่นได้” (Erikson, 1950, p. 102 อ้างถึงในRelph, 1975, p. 45)   

อัตลักษณ์ทางสถานที่นั้นเป็นการรบัรู้ข้อมูลของสถานที่ในบางส่วนที่เป็นเหมือนตัวแทน 
“เป็นบุคลิกที่แตกต่างกัน หรือโดดเด่นจากสถานที่อื่น ๆ เหมือนเป็นเรือ่งพื้นฐานเวลาเรานึกถงึ” 
(Lynch, 1960, p. 6 อ้างถึงในRelph, 1975, p. 45)  
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อัตลักษณ์ของเมืองเก่าได้ถูกกล่าวถึงว่า “เป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน ได้มาจากการ
กระทํา รปูลักษณ์ที่ปรากฏ และนอกเหนอืทั้งหมด การมีส่วนร่วมกับเมืองของคนในเมือง เหมือนเมือง
นั้นเป็นเวททีี่ยิ่งใหญ่ ชาวเมืองเปรียบเสมือนนักแสดง แต่ละคนต่างเล่นบทบาทของตนใน
ชีวิตประจําวัน” (Crosby 1965, p. 14) 

คนบางกลุม่จะมีความเข้าใจอัตลักษณ์ของสถานที่ดีกว่าคนทัว่ไป เช่น จิตรกร ช่างภาพ 
นักเขียน คนเหล่าน้ีสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยเค้นเอาอัตลักษณ์ที่เป็นของแท้แสดงออกมาได้ 
เข้าใจถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นแก่นแท้ทําให้เกิดอัตลักษณ์ การเข้าใจองค์ประกอบของอัตลักษณ์
ทางสถานที่ มาจากการตั้งคําถามว่าอะไรคือความสําคัญของสถานที่ กายภาพ กิจกรรม ความหมาย 
สิ่งเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกันเสมอ เหมือนกับร่างกาย ชีวิต จิตใจ ซึง่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของพฤติกรรม 
(Relph, 1975, p. 48)  

การศึกษาแนวคิดของอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ลักษณะร่วม จากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ได้สรุปเป็นนิยามสําหรบังานวิจัยน้ี คือ อัตลักษณ์ทางสถานที่นั้นเป็นผลที่เกิดจากองค์ประกอบแก่น
หลักทั้งสาม กายภาพ กิจกรรม และความหมาย โดยองค์ทัง้สามนั้นจะมีเอกลักษณ์ หรือ มี
ลักษณะร่วมก็ได้ ข้ึนอยู่กับส่วนเด่นออกมากว่ากันในสถานที ่ความโดดเด่นออกจากสภาพแวดล้อมทํา
ให้คนรับรู้ได้ง่าย และเกิดกระบวนการการรับรู้ข้อมลูคล้ายความรู้สึกถงึความเป็นสถานที่ แต่อาจระบุ
ถึงได้ง่ายกว่าเพราะส่วนมากจะปรากฏทีก่ายภาพและกจิกรรมมากกว่าส่วนที่ต้องเข้าใจความหมาย 
อัตลักษณ์ทางสถานที่ทีเ่กิดจากองค์ประกอบที่เป็นของแท้ และมเีอกลักษณ์ จะมีความเป็นเอกภาพ
ที่สุด และส่งผลให้เมืองมีเสน่หเ์ฉพาะตัว ต่างจากเมืองอื่น ในขณะที่อัตลักษณ์ทางสถานที่ทีเ่กิดจาก
ลักษณะร่วม หรือ องค์ประกอบที่ไม่เป็นของแท้ อาจจะทําให้เมอืงนั้นไม่มีความเฉพาะตัว  
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2.8  อัตลักษณ์ทางสถานท่ี กับ แนวคิดเรื่องความเป็นของแท้ (authenticity)  
จากการทําความเข้าใจแนวคิดเรือ่งความเป็นสถานที่ของ Relph สามารถขมวดประเด็น

ที่ใช้สําหรบังานวิจัยน้ีได้ดังนี ้
ความเป็นของแท้ และไม้แท้ คือ แนวคิดเรื่องทัศนคติในการตัดสินองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของความเป็นสถานที่ (กายภาพ กิจกรรม และความหมาย) ว่าเป็นสิง่ที่เกิดจากคนใน หรือ คนนอก 
(แนวคิดเรื่องความเป็นคนใน และคนนอก จะอธิบายในหัวข้อถัดไป) หากองค์ประกอบใดเกิดจากคน
ใน สิ่งนั้นจะถูกตัดสินว่าเป็นของแท้ และหากไม่ได้เกิดจากคนใน จะถูกตัดสินว่าเป็นของไม่แท้ โดย
ความเป็นของแท้ และไม่แท้ มักจะเกิดกับบรบิทแบบเมืองเก่าที่มีความเจรญิจากคนนอกเข้ามา เพราะ
เกิดปมขัดแยง้กันในการเลอืกว่าองค์ประกอบแบบใดเหมาะสมกบับริบทนี้ การเกิดจากคนใน 
หมายความว่า สิ่งนั้นสามารถอ้างอิงได้กบั รากเหง้า การใช้ชีวิต ความเช่ือ ของคนใน โดยทัศนคติใน
การตัดสินเรื่องความเป็นของแท้นี้ ใช้ได้กับทั้งองค์ประกอบที่มีเอกลักษณ์ และ องค์ประกอบที่มี
ลักษณะร่วม  

 
2.9  อัตลักษณ์ทางสถานท่ี กับ แนวคิดความเป็นคนใน (insider) และคนนอก (outsider)  

Relph (1975, pp. 49-55) ความเป็นคนใน และ คนนอก เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คน
รับรู้อัตลกัษณ์ทางสถานที่ต่างกันคือ ประสบการณ์ต่อสถานที่มีต่างกัน ที่ชัดเจนทีสุ่ดคือความคุ้นเคย
ต่อสถานที่  

ความเป็นคนใน คือการทีเ่ราเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ อาจเป็นส่วนหนึง่ของอัตลักษณ์
ของสถานที่ด้วย อาจตระหนักถึงอัตลกัษณ์ของสถานที่ (self-consciously) หรือไม่รู้ตัวเลย 
(unselfconsciously) ก็ได้  

ความเป็นคนนอก คือการที่เราไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของสถานที่ ไม่ได้ถูกรวมไปกับ 
อัตลักษณ์ เป็นการมองมายงัสถานทีเ่สมือนมองมาจากเมืองอื่นด้วยระยะทาง คนนอกมีทั้งมุ่งหวังจะ
ไปมีประสบการณ์กับสถานที่อย่างคนใน และเกิดข้ึนด้วยความไม่ตั้งใจ คนนอกบางกลุ่มจะเข้าใจอัต
ลักษณ์ของสถานที่ได้ง่ายกว่าคนใน เพราะมีความมุ่งหวังบางอย่าง เช่น นักประพันธ์ ที่เข้าใจความเป็น
สถานที่อย่างลึกซึ้งจนถ่ายทอดให้คนอื่นได้ นักท่องเที่ยวทีพ่ยายามสํารวจพฤติกรรมของคนใน  

Relph จําแนกการตระหนักรู้ถึงความเป็นสถานที่ของคนในและคนนอกที่ต่างกันได้ดังนี้ 
1) ความเป็นคนในแบบที่ดํารงอยูอ่ยู่แล้ว คือคนที่เข้าร่วมกับสถานที่โดยไม่ได้เจตนา เป็น

ส่วนหนึ่งของสถานที่ เตมิเต็มอัตลักษณ์ของสถานที่ ตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุในร้านน้ําชาในเยาวราชที่
อาศัยอยู่มานานโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้กลายเป็นหนึง่ในอัตลักษณ์ของเยาวราช 
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2) ความเป็นคนในแบบที่ตระหนักได้ถึงอัตลกัษณ์ทางสถานที่อย่างลกึซึง้ คือคนที่รู้สกึตัว
อย่างลึกซึ้งถึงความเป็นสถานที่ที่ตัวเองมสี่วนร่วมด้วย รู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ เช่นเฒ่า
แก่ร้านขายกระดาษพบัย่านเจรญิไชยที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในกจิการ
ที่ตัวเองทํา โดยสืบทอดกิจการต่อกันในครอบครัว และมีความรู้ประวัติศาสตรท์้องถ่ินเป็นอย่างด ี

3) ความเป็นคนในทางพฤติกรรม คือคนที่เข้าร่วมกบัสถานที่โดยมพีฤติกรรมอย่างเจตนา 
ตระหนักรู้ถึงส่วนต่างๆที่เป็นกายภาพ กิจกรรมและความหมายของสถานที่ แต่อาจยงัไมล่ึกซึง้มากจน
เกิดการยึดติดในทางจิตใจ อันที่จริงแล้วคนในทางพฤติกรรมกับคนที่ตระหนักได้ถึงอัตลักษณ์ของ
สถานที่อย่างลึกซึ้งนั้นแทบแยกจากกันไม่ได้ เราไมส่ามารถระบุถึงความรูส้ึกในใจคนได้อย่างถูกต้อง
แม่นยําได้เลย 

4) คนในที่เป็นเหมือนตัวแทน คือคนที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของสถานที่ให้คนอื่นรบัรู้ได้ 
เช่นนักเขียนรีวิวสถานทีท่่องเที่ยว จิตรกรที่วาดภาพทิวทัศน์ นักเขียน นักแต่เพลง กวี ที่ถ่ายทอด
ความเป็นสถานทีอ่อกมาทางผลงาน 

ความเป็นคนนอก จําแนกได้ดังนี ้
1) ความเป็นคนนอกที่ดํารงอยู่ คือคนกับสถานที่ไมเ่ช่ือมโยงกัน หรือ ถูกกีดกันจาก

สถานที่ เช่น คนไร้บ้าน แรงงานต่างด้าว ที่ไม่ได้มีความสนใจอัตลกัษณ์ทางสถานที่เลย  
2) ความเป็นคนนอกที่ไม่ได้เจตนา คนที่มารบัรูป้ระสบการณ์ในสถานที่โดยไม่ได้ตั้งใจ มัก

ไปทํากิจกรรมทางสงัคมบางอย่าง เช่นลูกเรือสายการบินที่ตอ้งไปมาระหว่างเมืองโดยหน้าที่ คนส่งของ
ที่ต้องเข้าไปในสถานที่ด้วยหน้าที่ คนนอกกลุ่มนีอ้าจะตระหนักถึงความเป็นสถานที่หรือไม่ก็ได้  

3) ความเป็นคนนอกที่มเีป้าหมาย คือคนที่เข้าไปมีประสบการณ์กับสถานที่ด้วยความ
มุ่งหวัง เช่น พระเจ้าทีส่ร้างโลกเหมือนตัวเองเป็นคนอื่นนอกโลกทีม่องลงมา นักภูมิศาสตรห์รอื
ผู้เช่ียวชาญที่พยายามจะศึกษาพื้นทีบ่างแห่ง และที่สําคัญ นกัท่องเที่ยวที่พยายามจะทําพฤติกรรม
แบบคนในเพื่อให้เข้าใจความเป็นสถานที่แบบประสบการณ์คนใน โดยคนกลุ่มนี้มีความรูส้ึกถึงความ
เป็นสถานที่มากที่สุด   

 จากแนวคิดการแบ่งความต่างการตระหนักถึงความเป็นสถานที่ของคนใน และคนนอก 
เป็นเพียงการคาดการณ์ความคิดของคนแต่ละกลุม่ แต่ความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถรบัรู้ถึง
ความรู้สึกของคนอื่นได้อย่างแม่นยํา เพราะฉะนั้นการคาดการณ์นี้จะเป็นกรอบในการแบง่กลุ่ม
ตัวอย่างในวิธีวิจัยต่อไป เพื่อตรวจสอบสมมติฐานว่า คนในและคนนอก รบัรู้ความเป็นสถานที่  
อัตลักษณ์ทางสถานที่ต่างกันอย่างไร และเพราะอะไร  
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2.10 ประเภทของอัตลักษณ์ทางสถานท่ีท่ีคนรบัรู ้
Relph (1975, pp. 56-58) คนเรารับรู้อัตลกัษณ์ผ่านภาพจาํ (image) ภาพจําคือภาพ

ทางใจทีเ่ป็นผลมากจากประสบการณ์ ทัศนคติ ความททรงจาํ ประสาทสมัผสัแรก ที่เข้าใจอัตลักษณ์
ของสถานที ่จําแนกอัตลักษณ์ทางสถานที่ได้4ประเภทดังนี ้

1) อัตลักษณ์ทางสถานที่แบบเฉพาะคน 
2) อัตลักษณ์ทางสถานที่ที่ยอมรบัเฉพาะกลุม่ เช่นรับรู้กันเฉพาะคนในชุมชน 
3) อัตลักษณ์ทางสถานที่ทีเ่ป็นเอกฉันท์ ทีเ่ป็นที่ยอมรับโดยคนกลุ่มใหญ่กว่า มีภาพจําที่

ใกล้เคียงกับจินตนาการของทุกคนมากทีสุ่ด  
4) อัตลักษณ์ทางสถานที่แค่ผิวเผิน เกิดจากภาพจําแบบกระแสนิยม (mass) เป็น 

อัตลักษณ์ ที่ความน่าเช่ือถือน้อย ไม่ใช่ของแท้ ไม่ได้พัฒนารว่มกันมากับสถานที่ เช่น สื่อโฆษณาที่
เหมารวมภาพลกัษณ์โดยไม่ใช่ข้อมูลที่แทจ้รงิ สิ่งที่เป็นที่นิยมโดยไม่ได้เช่ือมโยงกับความเป็นสถานที่ 
เช่น เมื่อนึกถึงเยาวราช คนบางกลุ่มจะนึกถึงร้านอาหารทะเลข้างทางกลางคืน  
2.11 ปัญหาความไม่เป็นสถานท่ี (placelessness)  

Relph (1975, p. 79) มีการกล่าวถึงความไม่เป็นสถานที่ คือด้านตรงความกับความป็น 
สถานที่  จากปญัหาของการพฒันาด้านการผลิตในระบบอุตสาหกรรมที่ทําให้เมืองบางแหง่ ขาด
เอกลักษณ์ เพราะระบบการผลิตซ้ําทําให้เกิดองค์ประกอบที่ซ้ํากันไปหมด นั่นคือเหตผุลว่าทําไมเราถึง
รู้สึกตอ่เมอืงเก่าที่เกิดการจากผลิตแบบทํามือว่ามีเสน่ห์ เรามักจะรู้สกึอ่อนไหวกบัเมืองที่มลีักษณะของ
ยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคที่สร้างสิ่งต่าง ๆ ด้วยมือ กําลงัจะถูกทําลายลงหรือถูกทําลายไปแล้ว  

ความไม่เป็นสถานที่คือองค์ประกอบทางกายภาพ กิจกรรม และความหมาย ที่ไมเ่ป็น
ของแท้ ความไม่เป็นสถานที่นั้นระบุว่า เป็นทีท่ี่ไม่มีความหลากหลายของภูมิทัศน์ และแก่นแท้ของ
สถานที่  

“ความแตกต่างกันอย่างเข้มข้นของสถานที่ต่าง ๆ ในโลกนี้ ถูกลบล้างและท าให้ไร้
ความหมายไปอย่างรวดเร็วด้วยรปูแบบของอาคารที่ซ้ าซากและไม่เป็นระเบียบ” (C.W.Moore, 1962, 
p. 33-34 อ้างถึงในRelph, 1975, p. 79)  

 
2.12 ปัจจัยของความไม่แท้ ท่ีท าให้เกิดความไม่เป็นสถานท่ี  

การทําลายความเป็นสถานที่ มาจากโลกที่พฒันาไปในรปูแบบกระจายข้อมลูกันมากขึ้น 
เป็นผลมาจากระบบอุตสาหกรรม ที่ทําใหก้ารผลิตซ้ํา ๆ กัน มาแทนที่ความเฉพาะแบบดั้งเดิม เกิดการ
วางผัง และออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบที่ไมไ่ด้สอดคล้องกับบรบิท และวัฒนธรรม
ชาวเมือง ตัวอย่างการทําลายความเป็นสถานที่ ได้แก่ อาคารหน้าตาซ้ํา ๆ กัน ในนิคมอุตสาหกรรม ที่
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ไร้อารมณ์ความรูส้ึก การสร้างสถานที่จําลองเพื่อรองรบัการท่องเที่ยว ทางด่วนขนาดใหญ่ที่ตัดผ่าน
ย่านชุมชน การขยายธุรกิจจากคนที่ย้ายเข้ามาเพิ่ม ทําใหเ้มอืงเปลี่ยนไปจากเดิม และไรรู้ปแบบมาก
ข้ึน การพัฒนาของสังคมเมือง เกิดข้ึนพร้อม ๆ กบัทัศนคติของผู้คนด้วย วัฒนธรรมแบบฉาบฉวย 
(Kitsch) และวัฒนธรรมกระแสหลัก (mass culture) ที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 20 Relph ค่อนข้างดูถูก
ว่า เป็นวัฒนธรรมที่ค่อนไปทางไรร้สนิยม จากโลกหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม สง่ผลต่อกายภาพของ
ภูมิทัศน์เมือง เช่น ร้านอาหารฟาสฟู๊ดที่เหมือน ๆ กันในอเมริกา ป้ายโฆษณาจํานวนมากในย่านการค้า 
ทําให้บ้าน ที่อยู่อาศัยที่เป็นรากฐานของมนุษย์ กลายเป็นเครื่องจักรที่ใช้อยู่อาศัย ด้วยการออกแบบ
สําเร็จรูป คนรุ่นใหม่ (ในยุคสมัยของ Relph) เปลี่ยนทัศนคติต่อบ้านด้วยการย้ายบ้านไปไดเ้รื่อย ๆ 
ไม่ได้ยึดติดกับความเป็นสถานที่ทีเ่ป็นบ้านเกิด การเกิดข้ึนของธุรกจิขนาดใหญ่ ก็มอีิทธิพลตอ่รสนิยม
การบริโภค ทําให้ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนไป (Relph, 1975, pp. 79-121) 

ข้อสรปุเกี่ยวกบัปจัจัยที่ทําใหเ้กิดความไม่เป็นสถานที่ของ Relph บางประเด็นมีความไม่
เข้ากับ ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้คนย้ายถ่ินฐานกันเป็นเรื่องปกติ และเป็นทัศนคติที่ชินไปแล้วกบัการผลิต
แบบอุตสาหกรรม โลกตอนน้ีได้ไปไกลเกินว่ายุคที่ทุกอย่างเกิดข้ึนจากการทํามือ และเมอืงเตบิโตอย่าง
เป็นธรรมชาติ ผู้คนชินกับบ้านจัดสรรที่หน้าตาเหมือน ๆ กัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพจิารณาต่อไปว่า 
สาระสําคัญของการดํารงชีวิตในสถานที่ของแตล่ะคนเป็นอยา่งไร บางทกีารอยูอ่าศัยในเมืองเก่าที่มี
รูปแบบ แบบดัง้เดิม อาจไม่ได้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคศตวรรษที่ 21 อีกต่อไป หากมันไม่
สะดวก แต่แนวคิดของ Relph สามารถนํามาใช้เป็นเหตุผลในการทําความเข้าใจบรบิทของเมอืงเก่า
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้ ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เมืองเก่าที่ยงัมีชีวิตเดินทางมาถึง
จุดที่เราต้ังคําถามกันว่า จะอนรุักษ์ความเก่าแก่นี้ จะอนรุักษ์ถึงตรงจุดไหน หรือ จะพฒันาไปต่อ และ
จะพัฒนาไปในทิศทางใด การคิดแบบเหมารวมว่า ของเก่าแก่ คือสิ่งที่คู่ควรทีสุ่ด อาจจะต้องพิจารณา
กันอย่างละเอียด เพื่อใหเ้หมาะสมกับคนทีอ่ยู่อาศัยในสถานที่นั้นจรงิ ๆ เพราะปจัจัยของความเป็น
สถานที่ไม่ได้อยู่ทีล่ักษณะทางกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่มนัยังยึดโยงกบัความหมายต่อชีวิตของคน
ในด้วย ถึงแม้ว่าปัจจุบันเมืองเก่าบางพื้นที่มีปญัหากับการมุง่เน้นพัฒนาการท่องเที่ยว โดยไม่ได้
คํานึงถึงลักษณะแบบดั้งเดิมที่ควรรักษาไว้ ประกอบกบัการเผยแพรส่ื่อโฆษณาที่ขาดความเข้าใจใน
ความเป็นสถานที่นั้น ซึง่สง่ผลอัตลักษณ์ทางสถานที่อย่างแน่นอน เป็นคําถามต่อไปว่าแล้วเราจะ
เข้าใจอัตลกัษณ์ทางสถานที่ได้อย่างไร ได้ด้วยวิธีอะไร เพื่อทีจ่ะได้จัดการได้อย่างเหมาะสมที่สุดกบัวิถี
ชีวิตของคนที่เกี่ยวข้อง  
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2.13 วิธีท าความเขา้ใจอัตลักษณ์ทางสถานท่ี จากงานวิจัย และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องความเป็นสถานที่และอัตลักษณ์ทางสถานทีจ่ากหัวข้อที่แล้ว 

ในหัวข้อนี้จะเป็นประเด็นเรือ่ง เราจะศึกษา และทําความเข้าใจอัตลักษณ์ทางสถานที่ของที่ทีห่นึ่งด้วย
วิธีอะไร และมีแนวคิดอะไรมารองรับบ้าง 

อัตลักษณ์ทางสถานที่เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของคนที่มตี่อสถานที่ ในการรับรู้
ตัวแทนที่มีความโดดเด่น ตัวแทนนั้นคือคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งของสถานที่นั้น ๆ สิ่งที่เราต้อง
ทําความเข้าใจต่อประสบการณ์คือ เราต้องเข้าใจคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่าน้ีให้ได้ โดยมอง
ผ่านเข้าไปในความคิดคน  

การทําความเข้าใจโดยมองผ่านความคิดคนต่อสถานที่ มีวิธีวิจัยหนึ่งที่ช่วยให้เราทําความ
เข้าใจความคิดและจินตนาการของคนอื่นอย่างเป็นรปูธรรม และค่อยมาตีความต่อ คือวิธีวิจัยแบบ 
Auto-photography  

M.E.Thomas (2009, pp. 1-8) ได้อธิบายวิธีวิจัยแบบ Auto-Photography ว่า เป็น
วิธีการแจกกล้องถ่ายรูปแก่กลุ่มตัวอย่าง ไปถ่ายรูปสถานที่ และผู้คน ทีเ่กี่ยวข้องกบัหัวข้อวิจัย และ
บางกรณีกลอ้งอาจถูกแจกไปก่อน โดยไม่ได้ให้ข้อมลูหัวข้อวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่าง วิธีนี้อาจใช้ร่วมกบัการ
สัมภาษณ์ หรือวิธีวิจัยแบบอื่น ๆ Auto-Photography คือวิธีการวิจัยภาคสนามด้านชาติพันธ์ุ เป็น
การพยายามมองโลกโดยผ่านดวงตาของใครบางคน ซึ่งการมองโลกจากคนหนึง่ผ่านคนหนึง่นั้นเตม็ไป
ด้วยกระบวนการ ทําให้การได้รับมุมมองที่แทจ้รงิจากคนที่เราเข้าไปมองนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่วิธีนี้ก็เป็น
เครื่องมือทีม่ีคุณภาพ ในการทําความเข้าใจคุณสมบัติของสภาพแวดล้อม และสถานที่ ที่มีความสําคัญ
ในชีวิต นักภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human geography) ใช้วิธีนี้มากขึ้น เมื่อการถ่ายรูปกลายเป็น
เทคโนโลยีที่ไม่แพง และใช้งานง่าย เริ่มจากศตวรรษที่ 19 จากกล้องฟลิ์มแบบใช้แล้วทิ้ง สูก่ล้อง 
โพลาลอยด์ และสู่กลอ้งดจิิตอล นักภูมิศาสตร์มนุษย์มกัจะใช้วิธีนี้กับการศึกษาภูมิศาสตร์ทีเ่กี่ยวกบั
เด็ก เนื่องจากการถ่ายรปูทําใหเ้ด็กมสี่วนร่วมกบังานวิจัยได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องรู้สกึว่าตน
ถูกบังคับ นอกจากนี้วิธี Auto-Photography ยังถูกนําไปใช้ในการศึกษาเรือ่งปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์
กับสิง่แวดล้อม 

ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้กล่าวไว้ในบทความนี้คือ การให้กล้องกบัเด็กไปถ่ายภาพ
สวนสาธารณะโดยให้โจทย์อย่างกว้างว่า ถ่ายอะไรก็ได้ที่คิดว่าสําคัญ คําถามงานวิจัยคือ ประสบการณ์
ของเด็กต่อพื้นที่เล่นของเมืองคืออะไร นักวิจัยได้ให้กลอ้งแบบใช้แล้วทิ้งกบัเด็กแตล่ะคนไปถ่ายภาพ
สวนสาธารณะในตอนเย็น โดยนักวิจัยได้สํารวจพื้นทีเ่ล่นมาก่อนแล้ว หรอือาจสัมภาษณ์เด็กถึงการเล่น
ในอุดมคติร่วมด้วย รูปภาพจากเด็ก ๆ จะเป็นข้อมูลให้นักวิจยัได้วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ว่าแบบไหน
มีความหมายต่อเด็ก และทําไมเขาจงึถ่ายรูปนี้ และอาจใช้การสัมภาษณ์ตามหลังร่วมด้วย เพื่อทํา
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ความเข้าใจความคิดของเด็ก ๆ เพิม่ ในเรื่องสถานที่และทางเลือกในการเล่นในสถานที่ เมื่อได้ข้อมลู
จากภาพถ่าย การสมัภาษณ์ และการฟังเรือ่งเล่าของเด็กแลว้ จากนั้นนํามาวิเคราะห์ไดห้ลายแนวทาง 
อาจนํามาคํานวณ และเปรียบเทียบรปูแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏในแต่ละรปู ค้นหาต่อไปว่า องค์ประกอบ
อะไร สถานที่และผู้คนแบบไหน ทีเ่ป็นคําตอบตอ่คําถามวิจัย 

ข้อมูลทีม่องเห็นในภาพถ่ายจะบอกกับเราว่า ผู้ถ่ายภาพเข้าไปมีส่วนร่วมกับบรบิท
อย่างไร ข้อมูลจากภาพถ่ายเป็นข้อมลูที่ใช้การมองเห็น เตม็ไปด้วยสัญลักษณ์ ที่เอามาตีความต่อ ใช้ได้
หลายแบบ และต่อยอดไปได้หลายทาง แต่การใช้วิธีแบบ Auto-Photography มีจุดที่ต้องระวังอยู่คือ 
หากผู้ถ่ายภาพรู้ว่าต้องทําเพราะจะนําไปวิจัย เขาอาจใสอ่คติส่วนตัว หรือมีความคิดที่ไม่กล้าเปิดเผย 
หรือมีความจงใจบางอย่างตอนกอ่นกดชัตเตอร์ ทําให้ข้อมลูอาจบิดเบือนไปได้ และตอ้งระวังเรื่องการ
ถ่ายรูปด้วยกล้องทีบ่างคนจะไปคิดถึงฉากทีส่วยงาม มากกว่าเรื่องประสบการณ์ การสมัภาษณ์ร่วม
ด้วยจะทําให้ได้ข้อมลูที่ต้องการอย่างตรงเป้าหมาย และทําความเข้าใจกลุม่ตัวอย่างในเรื่องที่
ละเอียดอ่อน และซับซอ้น เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับชาติพันธ์ในเดก็และการถูกรงัแก 

การใช้ภาพถ่าย เพื่อทําความเข้าใจความคิดคน เช่ือมโยงไปได้ถึงพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว ที่มักจะมองหาคุณลักษณะบางอย่างทีเ่ด่นออกมา และถ่ายภาพเก็บไว้ ซึ่งการถ่ายภาพ
สถานที่ของนักท่องเที่ยวนี้มีแนวคิดทางด้านจิตวิทยาอธิบายไว้ในบทความเรื่อง “สถานที่ ท าให้คนมี
ความสุขได้มากกว่าสิ่งของ พบปฏิกริิยาสมองที่ระบุว่า เรามอีารมณ์ด้านบวกต่อสถานที่บางแหง่” 
(The Guardian, 2017 อ้างถึงในThe Matter, 2560)  

The Matter (2560) ได้กล่าวถึงคําว่า Topophilia ว่าเป็นคําที่นักเขียน และนักวิชาการ 
ใช้เรียกความรูผู้กพันระหว่างคนกับสถานที่ และมงีานวิจัยรองรบัว่า การได้ไปอยู่ในที่ทีรู่้สกึดี ทําให้คน
มีความสุขกว่าการได้ครอบครองสิง่ของ The matter ได้กล่าวถึงงานวิจัยของ National Trust ว่า “มี
การตรวจการทํางานของปฏิกิริยาในสมอง และการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ กับอาสาสมัคร 2000 คน 
เกี่ยวกับสถานที่ทีเ่ขาชอบ เพื่อดูว่าสถานทีเ่หล่าน้ันมผีลอย่างไร ผลคือ สมองส่วน อมิกดาล่า 
(Amygdala) ซึ่งมีหน้าทีบ่ันทึกความทรงจําของเหตกุารณตา่ง ๆ และสร้างการตอบสนองทางอารมณ์ 
ได้รับการกระตุ้น เมื่อได้เห็นภาพสถานทีท่ี่มีความหมายของพวกเขา และจากการสัมภาษณ์พบว่า 
อาสาสมัคร ร้อยละ 80 มีความรู้สกึเป็นส่วนหนึง่ของสถานทีน่ั้น ร้อยละ60 บอกว่ารู้สึกปลอดภัยทั้ง
ร่างกายและอารมณ์ ร้อยละ 79 บอกว่า รู้สึกมีแรงดงึดูดภายในบางอย่างต่อสถานที่นั้น ร้อยละ 64 
บอกว่า สถานที่ทําให้รูส้ึกสงบ และ ร้อยละ 53 บอกว่า สถานที่เหล่าน้ันช่วยให้หลีกหนีจากชีวิตปกติ
ได้ และเมื่อทําการเทียบกับของมีค่า ด้วยการให้ดูรปูสถานที ่และของมีค่าส่วนตัว ก็ปรากฏว่าสถานที่
ที่พวกเขาผกูพัน มีผลใหส้มองตื่นตัวกว่า ช้ีให้เห็นว่า เมื่อคนได้อยู่ในที่ที่ชอบ จะมีความสุขมากกว่าได้
ครอบครองสิ่งของมีค่า” 



 30 

 

แนวคิดเรื่อง Topophilia ข้างต้น มีความคล้ายกับแนวคิดเรือ่ง ความเป็นสถานที่ คือ
แสดงใหเ้ห็นว่า สถานที่ มีความหมายต่อคน ลึกซึง้มากกว่าแค่ความงามจากกายภาพ หรือความผกูพัน
จากการเป็นบ้านเกิด สถานที่มผีลตอ่อารมณ์ของคน แม้ว่าจะรับรู้จากแค่ภาพถ่ายก็ตาม นั่นแสดงว่า
การรบัรูผ้่านการมองเห็นเป็นเรือ่งสําคัญสําหรบัการรบัรูส้ถานที่ แนวคิดเรื่อง Topophilia เช่ือมโยง
ไปถึงแนวคิดด้านการถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดียคือ แนวคิด Instagrammable เป็นการออกแบบ
สถานที่ต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะถ่ายภาพโพสต์ลงแอปพลเิคชัน Instagram ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันโซเชียล
มีเดียรปูแบบหนึง่ เน้นสําหรบัการโพสต์ภาพถ่าย และภาพตา่ง ๆ โดยเฉพาะ โดยมีการระบุ (tag) ถึง
ตําแหน่ง และช่ือสถานที่ที่ถ่ายภาพน้ันด้วย การแท่กนี้จงึเปน็การประชาสมัพันธ์กับสถานที่ที่ถูกแทก่
ในวงกว้าง ซึ่งมผีลต่อการรับรู้อัตลกัษณ์ทางสถานที่ โดยเฉพาะภาพเพื่อการท่องเที่ยว  

Eyedropperfill (2562) บทความเรื่อง เมื่อแนวคิด ทําทุกทีใ่ห้ Instagrammableกําลงั
พังวงการออกแบบ เผยแพร่ใน https://www.the101.world เป็นเวปไซตท์ี่เผยแพรบ่ทความ 
ความรู้แขนงต่าง ๆ  

“คําว่า Instagrammable มาจากช่ือแอปฯ Instagram ชนกับคํากริยา able แปลตรง 
ๆ ก็คือ สามารถถ่ายลงอินสตาแกรมได้ หลายครัง้คําน้ี (หรอืบางทีอาจเป็นคําว่า Instagram-worthy 
หมายความถึง‘สถานทีห่รือสิ่งดงึดูดใจที่ควรค่าแก่การถ่ายอวดลงโซเชียลมเีดีย” (Eyedropperfill 
2562) 

ในบทความนี้สรุปไว้ว่า Instagram กําลังมีอทิธิพลต่อวงการธุรกิจ และการทอ่งเที่ยว 
การออกแบบสถานที่ใหส้วย และแปลกตา มสี่วนอย่างมากต่อการดึงผู้คนให้มาถ่ายภาพ การใช้งาน
หลักของ Instagram คือการแชร์ภาพสวย ๆ และเมือ่ใดก็ตามที่ภาพน้ันมีคนเห็นมาก ก็ยิ่งมีช่ือเสียง
มาก กลายเป็นการเพิม่มลูค่าทางธุรกิจ  

การถ่ายภาพลง Instagram กลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึง่ และเปลี่ยนจากแอปพลเิคชัน 
แชร์รูปไปเป็นพื้นที่โฆษณาขนาดใหญ่ หลายธุรกจิ สถาปัตยกรรม และเมือง เลยต้องพาตัวเองเข้าไป
อยู่ใน Instagram อย่างธุรกิจการทอ่งเที่ยวที่ต้องออกแบบสถาปัตยกรรม หรือ บรรยากาศเมือง ให้
ดึงดูดนักท่องเที่ยว สมัยนีม้ักต้องคิดเผือ่ไปด้วยว่า มันต้องถ่ายภาพลง Instagram ได้ เลยกลายเป็น
โจทย์การออกแบบของสถาปนิก และนักออกแบบเมือง ที่อาจเปลี่ยนวิธีการออกแบบแบบเดิมที่มา
จากการศึกษาความต้องการ และปญัหาจากผู้ใช้สอย การทาํให้ Instagrammable เลยกลายเป็นว่า 
สถาปัตยกรรม หรือเมือง ต้องตอบโจทย์ด้านความสะดุดตา มีมุมทีท่ําให้นักท่องเที่ยวต้องการถ่ายภาพ
แล้วแชร์ แต่แนวคิดน้ีมีปัญหากับเมืองท่องเที่ยวอยู่บ้างคือ ทําให้พฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยวฉาบฉวย
มากขึ้น เห็นสถานที่เป็นแค่ฉากถ่ายรูปแล้วจากไป อีกทั้งสถาปัตยกรรมยังตอ้งอยู่คู่กบัเมืองไปอีกนาน 
ซึ่งอาจนานกว่าความ Instagrammable มันเลยเป็นไปได้ว่าในอนาคต คนท้องถ่ินอาจต้องทนอยู่กับ
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สถาปัตยกรรมและบรรยากาศเมอืงที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเอง (Will Jennings, 2019 
อ้างถึงในEyedropperfill 2562)   

“ความ Instagrammable ก็ยังเป็นเงื่อนไขจําเป็นในโลกยุคที่ธุรกิจขนาดใหญ่ยังคง
หมุนรอบโซเชียลมีเดีย และไม่ได้แปลว่างานออกแบบที ่Instagrammable จะเป็นงานออกแบบที่ไม่ดี
เสมอไป ความท้าทายทีเ่ลี่ยงไม่ได้ของนักออกแบบยุคนี้คือ ทําอยา่งไรทีเ่ราจะบาลานซ์ให้งาน
ออกแบบเป็นฉากที่ถ่ายรปูทีส่วย แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสรา้งประสบการณ์ที่ดี และชวนให้คนเห็น
ความงามของการอยู่กบัปจัจบุัน มากกว่าอยู่แค่ในจอ” (Eyedropperfill 2562)  

แนวคิด Instagrammable ข้างต้นนี้ ทําให้ตระหนักได้ว่า ภาพถ่ายที่แชร์ไปในโลก
โซเชียลมีเดีย มีอทิธิพลต่อการรบัรู้อัตลกัษณ์ทางสถานที่อยา่งมาก ในแง่ของความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ไป จากอัตลกัษณ์ทางสถานที่ที่มันควรจะเป็น ซึ่งต้องอ้างอิงกับความเป็นคนใน เพราะอัตลักษณ์ทาง
สถานที่เกิดจากคนในโดยตรง ในสถานที่ทอ่งเที่ยวที่แชร์ต่อ ๆ กันไป อะไรที่ได้รบัความสนใจมาก และ
เพิ่มมลูค่าทางธุรกิจ เป็นไปได้ว่าจะมีคนทําตาม ๆ กัน และถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ตอบสนองกับวิถีชีวิตคนใน
ท้องถ่ิน มันกจ็ะเกิดความขัดแย้งขึ้น และคุณค่าที่คนท้องถ่ินยึดถือมายาวนาน อาจหายไป 

มีบทความจาก คอลัมม์ Future perfect ที่เขียนถึงประเด็นคําถามว่า การถ่ายรูปไป
ขัดขวางสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราหรอืไม่ เป็นคําถามที่ตัง้มาจากทีว่่า การถ่ายรูปกลายเป็นส่วนหนึง่ของ
ชีวิตประจําวันผู้คน มันทําให้ชีวิตดีข้ึน หรือไปขัดขวางกันแน ่ 

ทีปกร วุฒิพิทยามงคล (2559) ได้กล่าวถึงงานวิจัยที่ศึกษาเกีย่วกับว่า การถ่ายรูปทําให้
เรามีความสุขเพิ่มข้ึนหรอืไม่ “โดยการทดลองใหก้ลุม่ตัวอย่าง 200 คนน่ังรถบัสไปชมวิวรอบ ๆ  
เมืองฟิลาเดเฟีย โดยแบง่คนออกเป็น 2 กลุ่ม ให้นัง่แยกกันในรถ 2 คัน คันแรกแจกกล้องดจิิตอลให้
ถ่ายรูปได้ อีกคันไม่ได้แจก และทัง้กลุ่มห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ ผลการทดลองคือ กลุ่มที่ได้ถ่ายรปู มี
ความสุข เพลินเพลิน มากกว่าอีกกลุ่มที่ไม่ได้ถ่ายอย่างมีนัยส าคัญ ค าอธิบายต่อผลการทดลองนี้คือ 
การถ่ายภาพคือการมองโลก มองประสบการณ์และกจิกรรม ด้วยเลนส์ที่ต่างออกไป เมื่อเรายกกล้อง
ถ่ายรูป เราจะร่วมสมัผสัประสบการณ์นั้นอย่างตั้งอกตั้งใจ เลือกว่าสิง่ใดอยากเก็บไว้ สิ่งใดไม่ ก่อนที่
จะกดชัตเตอร์ คุณอยู่ในสถานะ มีส่วนร่วม กบัสิง่ที่อยู่ตรงหน้าอย่างแท้จริง” (Dielh, 2016 อ้างถึงใน
ทีปกร วุฒิพิทยามงคล 2559)   

ทีปกร วุฒิพิทยามงคล (2559) ประโยชน์ของการถ่ายรูปก็คอืให้เรา เลือกทีจ่ะจดจํา 
ความทรงจําตรงหน้าเป็นรปูธรรม จบัต้องได้ การบันทึกไว้เพื่อให้เราดึงความทรงจําน้ันกลบัมารําลกึได้ 
คนที่ถ่ายภาพลง Instagram คือคนที่เลือกบันทึกว่าสืง่ไหนสาํคัญที่จะบันทึกไว้ ทีปกร ได้ให้ความเห็น
ว่า คนที่เลือกถ่ายรปูประสบการณ์ตรงหน้า กับ คนที่ไม่ได้ถ่ายรูปกบัประสบการณ์ตรงหน้า ต่างก็มี
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ส่วนร่วมกบัสิง่ตรงหน้าเหมือนกัน เพียงแต่คนละวิธี เพราะฉะนั้น ทีปกร เลยสรปุว่าการถ่ายรปูไม่ได้
เป็นการขัดขวางการดําเนินชีวิต  

จะเห็นได้ว่าการบันทึกภาพสภาพแวดล้อมตรงหน้า มีความหมายกบัคน เพราะมันแสดง
ถึงการเลือกที่จะมอง และเก็บสิ่งทีส่ําคัญ การถ่ายภาพสถานที่ก็เช่นกัน เป็นการมองว่าส่วนไหน 
คุณลักษณะใด ของสถานที่นั้น ๆ สําคัญกบัคนคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเรื่อง ความสะดุดตา ความเด่น หรือมี
ความหมายทีล่ึกซึง้ กิจกรรมการถ่ายรูปจึงมีความหมายพอที่จะนํามาใช้เป็นการเกบ็ข้อมลูสําหรบั
งานวิจัยที่ต้องการศึกษาความเป็นสถานที ่

ทั้งแนวคิด Instagrammable Topophilia และ การเลอืกสิ่งสําคัญตรงหน้าขณะเรา
ถ่ายรูป ทําใหเ้ราสามารถศึกษาประสบการณ์ของคนต่อสถานที่ และทําความเข้าใจอัตลักษณ์ทาง
สถานที่ ได้จากภาพถ่ายของคน ในกรณีของสถานที่ที่เป็นทีท่่องเที่ยว จะใช้ภาพถ่ายของนักท่องเที่ยว 
หรือคนนอกที่มจีุดประสงค์ในการเข้ามาในสถานที่ ตามการแบ่งการมีส่วนร่วมต่อสถานทีโ่ดย Relph 
ใช้วิธีการตีความผ่านสํานึกของผู้วิจัย โดยไม่เอาอคติของผู้วิจัยไปเกี่ยวข้อง เป็นวิธีวิจัยแบบ
ปรากฏการณ์ศาสตร์  

ทิพย์สุดา ปทมุานนท์ (2536, p. 69) ได้กล่าวถึง ปรากฎการณ์ศาสตร์ 
(Phenomenology) คือวิธีการทําความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะหส์ถาณการณ์ และการ
แปลความของเนื้อหา ด้วยความรู้ ปรากฎการณ์ศาสตร์เป็นศิลปะของการตีความ ในระบบระเบียบ
ของวิทยาศาสตรท์ี่เรียกว่า Human Sciences ทิพย์สุดาเรียกกระบวนการนี้ว่า ขบวนการสะท้อน
ภาพของการสะท้อนภาพของการสะทอ้นภาพ ให้ความหมายว่า เป็นการมองภาพจากข้างในออกมา
ข้างนอก และจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างใน สลบัไปมา 

จากการให้นิยามของทิพยส์ุดา จะเห็นได้ว่า วิธีการนี้เป็นการใช้การตีความจากข้อมลู 
ประกอบกบัข้อมลูอื่น ๆ หลายด้าน ทิพย์สุดา ได้อธิบายปรากฏการณ์การอาศัยอยู่ของมนุษย์ใน
สถาปัตยกรรม และการอาศัยอยู่ในโลก ด้วยการเล่าว่ามันมปีระสบการณ์อะไรบ้าง และมีความหมาย
อย่างไรต่อชีวิตมนุษย์บ้าง โดยการเล่าบรรยายอย่างลกึซึ้ง ช้ีให้เห็นเหตผุลของการกระทํา ใน
สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม 

คํานิยามคําศัพท์ของคําว่าปรากฎการณ์ศาสตร์ หรือ ปรากฎการณ์วิทยา ในฐานข้อมูล
ศัพท์มานุษยวิทยา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร คือ 

“วิธีวิทยาเพื่อศึกษาวิธีคิดที่เป็นบ่อเกิดของความรู้เกี่ยวกบัการเข้าใจ และการหยั่งรู้ซึ่ง
เป็นพื้นฐานเบื้องต้น และในฐานะเป็นการสร้างความจรงิเกี่ยวกับส านึกในข้ันสุดท้าย การศึกษาน้ี
เพื่อใหท้ราบถึงโครงสร้างของจิตส านึกเหล่าน้ัน   ในปัจจุบันนักปรากฏการณ์วิทยาส่วนใหญ่ได้ใช้วิธี
ศึกษาและแนวคิดตามแนวทางของนักคิดด้านปรากฏการณ์ที่ส าคัญ คือ เอ็ดมันด์ เฮอรเ์ซลิ ...
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เนื่องจากอาจเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยภาคสนาม และท าความเข้าใจวิธีคิดของคนพื้นเมือง และ
เพื่อใหเ้ข้าใจว่าอะไรคือประสบการณ์ของคนเหล่าน้ัน” (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ 2563) 

จากนิยามข้างต้นในแนวทางของมานุษยวิทยา มีความคล้ายคลึงกบัของทพิย์สุดาในแนว
ของสถาปัตยกรรม แก่นคือการทําความเข้าใจประสบการณ์ของมนุษย์โดยใช้วิธีคิดที่สืบสาวถึงเหตผุล 
และความจริงทีเ่กิดข้ึน 

การตีความอัตลักษณ์ทางสถานทีผ่่านทางภาพถ่ายของกลุ่มตัวอย่าง จะใช้วิธีแบบ
ปรากฎการณ์วิทยาร่วมด้วย คือการตีความประสบการณ์ของคนที่ถ่ายรูปสถานที่ ประกอบกบัการใช้
ข้อมูลทีจ่ับต้องได้ โดยใช้สถิติเข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้ผู้วิจัยมกีรอบวิเคราะห์ข้อมลูที่ชัดเจน ภาพถ่าย
จากลุม่ตัวอย่างต้องใช้จํานวนมากเพือ่จะมาแยก และจัดกลุม่ อัตลัษณ์แบบต่าง ๆ จากสมมติฐานว่า
แต่ละคนจะคิดถึงอัตลักษร์ต่างกัน ปจัจบุันสามารถทําได้ง่ายโดยเก็บข้อมูลภาพถ่ายจากฐานข้อมลูใน
อินเตอรเ์น็ท โดยผ่านแอปพลิเคช่ัน โซเชียลมเีดีย ที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ภาพถ่าย การโพสต์ภาพลง
โซเชียลมีเดียเป็นรูปแบบการใช้ชีวิต ของคนในศตวรรษที่ 21 คนส่วนมากทําได้อย่างกับว่ามันเป็น
กิจวัตรประจําวัน เพราะฉะนั้นงานวิจัยน้ีจะใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้ในการเกบ็ข้อมลูภาพถ่าย 

มีงานวิจัยที่ศึกษาอัตลักษณ์ของเมืองต่าง ๆ ผ่านฐานข้อมลูภาพถ่ายจํานวนมาก 
ในอินเตอรเ์นท ช่ือหัวข้อว่า Recognizing city identity via attribute analysis of geo-tagged 
images โดย  Bolei (2009) มีคําถามวิจัยว่า อัตลักษณ์ของเมืองแตล่ะเมืองคืออะไร  
ใช้วิธีการวิจัยโดยการเกบ็ข้อมลูภาพถ่ายจาก ภาพที่แชร์ในโซเชียลมเีดียต่าง ๆ โดยที่ภาพน้ันมกีาร 
ระบุ (tag) ลงแผนที่ในอินเตอร์เน็ท เก็บเป็นจํานวน 2 ล้าน ทั้งหมด 21 เมือง งานวิจัยตั้งคําถามจาก
ปัญหาว่า แต่ละเมืองที่คนเราต้ังถ่ินฐานน้ัน มีลกัษณะที่แตกต่างกันไป เลยเป็นคําถามว่า เราสามารถ
จดจําอัตลักษณ์ของเมืองได้ไหม ภาพอะไรทีส่ื่อถึงอัตลักษณ์ของเมืองมากที่สุด  

Bolei (2009) วิธีวิจัยคือ เก็บข้อมูลจากภาพถ่ายจํานวนมากที่แชร์ในโซเชียลมีเดีย
ช่องทางต่าง ๆ ทีร่ะบุถึงตําแหน่งในแผนที่ในแต่ละเมือง ภาพเหล่าน้ีบอกว่าผู้คนไม่ได้สนใจแค่ 
แลนมารก์ (landmark) ของเมือง มันยังมสีิ่งที่ไม่ได้สะดุดตาในเมือง และนั่นก็อาจเป็นอัตลักษณ์ของ
เมืองไดเ้ช่นกัน งานวิจัยได้ต้ังประเด็นไว้ 7 ประเด็น แบง่ออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ เพื่อใช้อธิบายความ
เฉพาะของรูปแบบเมืองนั้น ๆ  หัวข้อแรกคือ กลุ่มประเด็นรปูแบบของเมือง (form) ได้แก่ จํานวน
อาคารสูง ประเภทของสถาปัตยกรรม พื้นผิวที่เป็นนํ้า พื้นทีส่ีเขียว และหัวข้อที่ 2 เกี่ยวกบั การใช้งาน
ของเมือง (function) เครือข่ายการเดินทาง กิจกรรมด้านกฬีา กิจกรรมทางสังคม ประเด็นทัง้ 7 นี้คือ 
คือคุณสมบัติของเมือง คุณสมบัติข้ึนอยูก่ับภาพตัวแทนที่แสดงออกมาในรูปแบบของ องค์ประกอบ
และฉากหลัง (object and scene) ทําให้แต่ละเมืองมีอัตลกัษณ์ที่ต่างกัน 
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ภาพ 5 การจัดกลุ่มภาพตามคุณสมบัติ และ วัดจํานวนภาพในแต่ละเมอืง  
ที่มา : Bolei et al., Recognizing City Identity via Attribute Analysisof Geo-tagged Images, 
เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2017, เข้าถึงได้จาก
https://www.researchgate.net/publication/279840416_Recognizing_City_Identity_via_A
ttribute_Analysis_of_Geo-tagged_Images 

 

https://www.researchgate.net/publication/279840416_Recognizing_City_Identity_via_Attribute_Analysis_of_Geo-tagged_Images
https://www.researchgate.net/publication/279840416_Recognizing_City_Identity_via_Attribute_Analysis_of_Geo-tagged_Images
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ภาพ 6 การจัดกลุ่มภาพตามคุณสมบัติ และ แสดงอัตลักษณ์ของเมือง  
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ที่มา : Bolei et al., Recognizing City Identity via Attribute Analysis 
of Geo-tagged Images, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
https://www.researchgate.net/publication/279840416_Recognizing_City_Identity_via_A
ttribute_Analysis_of_Geo-tagged_Images 

 
Bolei (2009) ได้นําภาพถ่ายทั้งหมดมาแยกคุณสมบัติ และเปรียบเทียบข้อมลูของแตล่ะ

เมือง จากนั้นจัดการข้อมลูด้วยการ หาความสัมพันธ์ของแตล่ะเมืองด้วยความคล้ายกัน (similarity) 
แสดงผลออกมาด้วยแผนภูมิ และแผนที่ เพือ่ให้ตีความข้อมลูต่อไป 

ผลวิจัยที่ได้คือทําใหเ้ราได้รู้ว่า เมอืงนั้นมีอัตลักษณ์ของเมืองคืออะไร จากจํานวน
ภาพถ่ายที่สื่อถึงคุณสมบัติทีม่ีคนถ่ายมากทีสุ่ด เช่น กรุงเทพมหานคร และ กรุงนิวเดลี มีจํานวน
ภาพถ่ายเกี่ยวกับประเภทของสถาปัตยกรรมมากทีสุ่ด แสดงว่า 2 เมืองนี้มีสถาปัตยกรรมทีม่ี
เอกลักษณ์ ตีความต่อไปได้ว่า มาจากศาสนสถานที่โดดเด่น และไม่เหมือนที่อื่น ซึ่งมาจากวัฒนธรรมที่
มีเอกลักษณ์ของผู้คนทั้ง 2 เมือง ผลของการแยกคุณสมบัติของเมอืง หรืออัมสเตอร์ดัม ทีม่ีภาพถ่าย
พื้นที่น้ํา และพื้นทีส่ีเขียวเยอะ แสดงถึงเมืองที่มีธรรมชาติโดดเด่น ข้อมูลนี้ยังทําใหรู้้ถึงปญัหาของเมอืง
นั้น ๆ เช่น พื้นที่สีเขียวเพียงพอหรือไม่ ในเมืองที่มีภาพถ่ายพื้นที่สเีขียวน้อย ผลวิจัยอีกประเด็นคือ 
การได้เปรียบเทียบอัตลกัษณ์ของเมืองต่าง ๆ ด้วยการหาความสัมพันธ์ จากกราฟที่แสดงความสัมพันธ์
ของระยะทางของเมืองทีม่ีอัตลกัษณ์คล้ายกัน  จะเห็นได้ว่า สิงคโปร์ และ นิวยอรก์ มีอัตลกัษณ์
คล้ายกันทั้ง ๆ ทีร่ะยะทางไกลกัน เป็นภาพอาคารสงูเป็นส่วนมากที่ถูกถ่าย ตีความได้ว่าทั้ง 2 เมืองมี
วัฒนธรรมผสมเหมือนกัน แต่เมื่อดูภาพรวมทุกเมืองแล้ว ตามแผนภูมิจะเห็นว่า แต่ละเมืองมี
ความสัมพันธ์ที่คล้ายกันด้านอัตลักษณ์เป็นไปตามตําแหน่งในภูมิศาสตร์โลก โลกฝัง่ทวีปตะวันออกจะ
เกาะกลุ่มกัน และเช่ือมเข้าหาโลกฝั่งทวีปตะวันตก ด้วยเมืองในทวีปอเมริกา และเมืองนิวเดลี ไมม่ี
ความคล้ายคลึงกบัเมอืงอื่นเลย เนือ่งจากมเีอกลักษณ์มากที่ไม่มีเมอืงใดเหมือน  

 
 

https://www.researchgate.net/publication/279840416_Recognizing_City_Identity_via_Attribute_Analysis_of_Geo-tagged_Images
https://www.researchgate.net/publication/279840416_Recognizing_City_Identity_via_Attribute_Analysis_of_Geo-tagged_Images
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ภาพ 7 แผนภูมิแสดงจํานวนภาพถ่าย ตามคุณสมบัติต่าง ๆ ของแต่ละเมือง 
ที่มา : Bolei et al., Recognizing City Identity via Attribute Analysis 
of Geo-tagged Images, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
https://www.researchgate.net/publication/279840416_Recognizing_City_Identity_via_A
ttribute_Analysis_of_Geo-tagged_Images 
  

https://www.researchgate.net/publication/279840416_Recognizing_City_Identity_via_Attribute_Analysis_of_Geo-tagged_Images
https://www.researchgate.net/publication/279840416_Recognizing_City_Identity_via_Attribute_Analysis_of_Geo-tagged_Images
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ภาพ 8 แผนภูมิซ้าย แสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มเมืองที่มีความคล้ายกันของอัตลักษณ์และระยะทาง 
โดยเส้นหนาคือมีความสมัพันธ์กันมาก แผนภูมิขวาแสดงการจบัคู่ของเมืองที่มีอัตลักษณ์ที่คล้ายกัน 
และแสดงระยะทาง  
ที่มา : Bolei et al., Recognizing City Identity via Attribute Analysis 
of Geo-tagged Images, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
https://www.researchgate.net/publication/279840416_Recognizing_City_Identity_via_A
ttribute_Analysis_of_Geo-tagged_Images 

 
Bolei (2009) การนําไปใช้ต่อไป คือการทําความเข้าใจอัตลกัษณ์ของเมืองจะทําให้

วางแผนออกแบบเมืองได้อย่างเหมาะสม และประโยชน์ของงานวิจัยที่ได้รบัคือ ข้อมูลภาพถ่ายที่ถูก
จัดการข้อมูลแล้ว สามารถตีความต่อไปได้ในทาง การออกแบบเมือง เช่น การตรวจสอบว่าทางเท้าใน
เมืองทั่วถึงหรือไม่ ผ่านการวิเคราะห์การกระจายของภาพถ่ายที่ระบุลงแผนที่ วิธีนีไ้ด้สร้างฐานข้อมลู
ขนาดใหญ่จากภาพถ่ายที่แชรล์งอินเตอร์เน็ทของคนทั่วโลก และทําโปรแกรมสําหรับจัดการข้อมูลนี้
โดยเฉพาะ เพื่อเป็นประโยชน์กับงานวิจัยอื่น ๆ ในอนาคต 

https://www.researchgate.net/publication/279840416_Recognizing_City_Identity_via_Attribute_Analysis_of_Geo-tagged_Images
https://www.researchgate.net/publication/279840416_Recognizing_City_Identity_via_Attribute_Analysis_of_Geo-tagged_Images
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ภาพ 9 แผนที่แสดงการนําฐานข้อมูลไปใช้ ด้วยโปรแกรมเฉพาะ ในการวิเคราะห์ความหนาแน่นของ
ทางเดินในบอนตัน 
ที่มา : Bolei et al., Recognizing City Identity via Attribute Analysis 
of Geo-tagged Images, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2017, เข้าถึงได้จาก 
https://www.researchgate.net/publication/279840416_Recognizing_City_Identity_via_A
ttribute_Analysis_of_Geo-tagged_Images 

 
ข้อมูลที่อยูบ่นอินเตอรเ์นทนั้นมปีระโยชน์ต่ออนาคตเพราะมนัจะไม่หายไปไหน การใช้

ข้อมูลภาพถ่ายจากอินเตอร์เนท นั้นคล้ายกับวิธีแบบ Auto-Photography ที่ประหยัดเวลา และ
ทรัพยากร และมีข้อมูลอย่างมหาศาล อีกทั้งคนอื่นสามารถตรวจสอบได้สะดวก 

การแยกคุณสมบัติในภาพถ่าย ในแต่ละเมืองในงานวิจัยตัวอย่างข้างต้น เป็นการทําความ
เข้าใจอัตลกัษณ์ทางสถานที่ได้ว่า มันมีหลายแบบตามแนวคิดของ Relph ทั้งแบบ กายภาพ กิจกรรม 
หรือ ความหมายและสัญลักษณ์ มีมากมายนอกเหนือจากแค่แลนมารก์ (landmark) และอัตลกัษณ์
ทางสถานทีส่ามารถตีความต่อไปได้ในอีกหลายมิติ เช่น ตีความต่อไปเรื่องคุณภาพของที่ว่างในเมือง 
คุณภาพชีวิตของคน งานวิจัยน้ีจึงจะใช้แนวทางการหาความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกัน และการแยก
คุณลักษณะที่ปรากฎในภาพถ่ายออกมาปรับใช้ ดูคําอธิบายวิธีวิจัยต่อไปในบทที่ 3 และกระบวนการ
เก็บข้อมูล การจัดการข้อมลู ได้ในบทที่ 4 และการตีความข้อมูลได้ในบทที่ 5 

 
 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/279840416_Recognizing_City_Identity_via_Attribute_Analysis_of_Geo-tagged_Images
https://www.researchgate.net/publication/279840416_Recognizing_City_Identity_via_Attribute_Analysis_of_Geo-tagged_Images
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2.14 สรุปหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 บทหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า งานวิจัยน้ีได้ศึกษาแนวคิดเรื่อง
ความเป็นสถานที่ (Place) และอัตลกัษณ์ทางสถานที่ เพื่อนาํไปเป็นหลกัในการทําความเข้าใจอัต
ลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราช ความเป็นสถานทีเ่ป็นปรากฏการณ์อย่างหนึง่ที่เกิดจากมนุษย์ผสาน
ชีวิตตัวเองลงไปกบัโลก ทําใหเ้กิดความเป็นสถานทีท่ี่ต่างกัน การรับรู้ความเป็นสถานที่ โดยการ
เช่ือมโยงข้อมูลหลายอย่างเข้าด้วยกัน เรียกว่า ความรู้สึกถึงความเป็นสถานที่ (Sense of Place)    
อัตลักษณ์ทางสถานที่เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของคนที่มตี่อสถานที่ ในการรับรู้ตัวแทนที่มีความ
โดดเด่น ตัวแทนนั้นคือคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งของสถานที่นั้น ๆ อัตลักษณ์ทางสถานที่นั้นควร
จะสมัพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน แสดงออกมาในองค์ประกอบทีท่ําใหเ้กิดความเป็นสถานที่ คือ 
กายภาพ กิจกรรม และความหมาย 3 องค์ประกอบนี้สมัพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก การที่คนเราเกิด
ความรู้สึกถึงความเป็นสถานที่ และรับรู้อัตลกัษณ์ทางสถานที่ มีการแบง่คนออกเป็น 2 กลุ่ม คือคนใน 
และคนนอก ทั้งสองมีความตระหนักถึงความเป็นสถานที่และอัตลักษณ์ทางสถานที่ต่างกันจาก
วัตถุประสงค์ที่มีต่อสถานที่ และความรู้สึกร่วมที่ต่างกัน จึงเป็นสมมติฐานของงานวิจัยน้ีว่าความคิด
ของคน 2 กลุ่มจะต่างกัน  

การทําความเข้าใจอัตลักษณ์ทางสถานทีเ่ป็นการทําความเข้าใจต่อประสบการณ์ของคน
ต่อสถานที่ ในที่นีคื้อเราต้องเข้าใจคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานที่ที่ทําให้เกิดอัตลักษณ์ วิธีที่
สะดวกทีสุ่ดในการทําความเข้าใจประสบการณ์ของคนต่อสถานที่คือการใช้ภาพถ่าย วิจัยน้ีจึงศึกษาวิธี
วิจัยแบบ Auto Photography เป็นการทําความเข้าใจประสบการณ์ผู้อื่นผ่านภาพถ่าย วิธีนี้นําไปใช้
เก็บข้อมูลภาพถ่ายที่นักท่องเที่ยวโพสต์ลงโซเชียลมเีดีย วิธีนี้ก็เป็นเครื่องมือในการทําความเข้าใจ
คุณสมบัติของสภาพแวดล้อม และสถานที่ ภาพถ่ายจะบอกกับเราว่าผู้ถ่ายภาพเข้าไปมสี่วนร่วมกบั
บริบทอย่างไร จากนั้นเอามาตีความต่อเพือ่วิเคราะห์ผลของข้อมูลต่อไป แต่การใช้วิธีนีม้ีจุดที่ต้องระวัง
อยูคื่อการใสอ่คติส่วนตัวตอนถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ร่วมด้วยจะทําให้ได้ข้อมลูที่ตอ้งการอย่างตรง
เป้าหมาย การใช้ภาพถ่ายเพื่อทําความเข้าใจความคิดคน เช่ือมโยงไปได้ถึงพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว 
ที่มักจะมองหาคุณลกัษณะบางอย่างทีเ่ด่นออกมาและถ่ายภาพเก็บไว้ ซึ่งปัจจุบันพฤติกรรมการ
ถ่ายภาพเพื่อโพสตล์งโซเชียลมเีดียเริ่มมีอทิธิพลกบัสถานที่ทีน่ักท่องเที่ยวไปถึง โดยมีการออกแบบ
สถานที่เพือ่ตอบรับการถ่ายภาพโพสต์ลงอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะเพิ่มมากขึ้น ภาพถ่ายที่แชร์ไปใน
อินเตอรเ์น็ทมีอิทธิพลต่อการรับรู้อัตลักษณ์ทางสถานทื่ทําใหเ้กิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจาก 
อัตลักษณ์ทางสถานที่ที่แท้จริง ที่อ้างอิงจากวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน มุมมองและฉากที่สะดุดตา 
จะได้รับความสนใจและเพิ่มมลูค่าทางธุรกิจ เป็นไปได้ว่าจะมีคนทําตาม ๆ กัน ทําให้กระทบต่อ
คุณลักษณะที่เป็นของแท้ของสถานที ่
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บทท่ี3 
การออกแบบวิธีวิจัย 

3.1 การออกแบบวิธีวิจัย 
การออกแบบวิธีวิจัย ใช้การผสมกันระหว่างวิธีแบบ Auto photography และ วิธี

สัมภาษณ์ โดยใช้หลักการการตีความผ่านปรากฎการณ์ความรู้สกึของมนุษย์ต่อสถานที่ จะอธิบาย
ต่อไปในหัวข้อ 3.2.1 ข้ันสังเกตประสบการณ์ของบุคคลภายนอก การออกแบบวิธีวิจัยตลอด
กระบวนการสรปุเป็นแผนภาพได้ดังนี ้

 
ภาพ 10 แผนภาพแสดงวิธีวิจัย
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3.2 กระบวนการการเก็บข้อมูล   
กระบวนการการเกบ็ข้อมลู แบ่งได้เป็น 3 ข้ันตอนและสรุปออกมาเป็นแผนภาพดังนี ้

 
ภาพ 11 แผนภาพแสดงกระบวนการการเกบ็ข้อมลู 

3.2.1 การเกบ็ข้อมลูภาพถ่าย ข้ันสังเกตประสบการณ์ของคนภายนอก 
การเกบ็ข้อมลูภาพถ่ายเป็นการสังเกตประสบการณ์ของบุคคลภายนอก ทําโดยเกบ็ข้อมลู

จากภาพถ่ายของนักทอ่งเที่ยว โดยสุ่มเลือก 457 ภาพ ที่มีการแสดงถึงการมาเยาวราช ใช้เครื่องมือใน
การเกบ็ข้อมลูภาพถ่ายคือ ระบบ Hashtag แอปพลิเคชัน Instagram และ Facebook ซึ่งมีไว้สําหรับ
โพสต์ภาพและสื่อถึงความหมายภาพโดยเฉพาะ โดยใช้ #Yaowarat #Chinatownbangkok 
#Yaowaratchinatown เป็นสามคําที่นิยมที่สุดเมื่อต้องการสื่อถึงสถานที่นี้ ภาพทั้งหมดทีสุ่่มมานํามา
ตีความ หาความหมายที่บุคคลสื่อออกมา โดยหาจุดร่วมกันที่มากทีสุ่ด ตีความผ่านสํานึกของผู้วิจัย 

กลุ่มตัวอย่างคนนอกที่เลือกคือ นักท่องเที่ยว เพราะนักทอ่งเที่ยวเป็นคนนอกที่มี
จุดมุ่งหมายในการมาเที่ยวชมสถานที่ มีแรงจงูใจในการอยากสัมผัสชีวิตของความเป็นคนใน และมี
พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าในการมาเที่ยวชมคือการถ่ายภาพ ตามแนวคิดการรับรู้ถึงความเป็น
สถานที่ของ ที่แบง่กลุ่มคนออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่คือคนใน และคนนอก โดยมีการแบ่งย่อยลงไปอีกใน 2 
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กลุ่มตามระดบัการเข้าถึงความเป็นสถานที่ นักทอ่งเที่ยวคือกลุ่มที่มีการเข้าถึงความเป็นสถานทีม่าก
ที่สุด มีความรูส้ึกถึงความเป็นสถานที่ (Sense of place) เพราะนักทอ่งเที่ยวมีวัตถุประสงค์ที่เข้มข้น
กว่ากลุ่มคนอื่น ไม่มีความเคยชินในสถานทีเ่หมือนคนใน จึงรู้สึกถงึสิง่ที่เด่นออกมาในสภาพแวดล้อม 
คือตัวแทนความเป็นตัวตนของสถานที่ จากแนวคิดของนักปรัชญา Martin Heidegger เช่ือว่า
ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการการอ้างอิง มนุษยจ์ึงมองหาตัวตนในตัวเอง (self-identity) และตัวตน
จากสิง่อื่น ๆ ทําให้นักท่องเที่ยวมองเห็นอัตลักษณ์จากสิ่งที่ได้เกี่ยวข้อง และจากงานวิจัยของ 
National Trust แนวคิดเรื่อง Topophilia อธิบายว่าสถานที่นั้นมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์ สถานที่ที่
เป็นความทรงจําทําให้มีความรู้สกึพิเศษต่างๆมากกว่าวัตถุมค่ีา จึงเป็นเหตผุลที่ทําให้นกัท่องเที่ยว
ถ่ายภาพสถานที่โดยมีการระลึกถึง อัตลักษณ์ ความงาม ความหมายต่อชีวิต โดยเป็นการระลกึได้อย่าง
รู้สึกตัว (self-consciously) ตามแนวคิดของ Relph ที่แบง่การระลึกได้ถึงความเป็นสถานที่ของ
บุคคลได้ 2 แบบคือ รู้ตัวและไม่รู้ตัว (unselfconsciously) และการถ่ายภาพในยุคสมัยนี้เป็น
พฤติกรรมที่แทบจะเป็นส่วนหนึง่ของชีวิตประจําวัน ด้วยเทคโนโลยีทีส่ะดวกขึ้น จากงานวิจัยของ 
Kristin Diehl ที่สรุปผลได้ว่าการถ่ายรูปเป็นการจดจําประสบการณ์ด้วยความตั้งใจ เพือ่ดึงความทรง
จําน้ันมารําลึกในภายหลัง  ซึ่งตอบโจทย์กบัการโพสต์ภาพลงโซเชียลมเีดีย ที่เป็นการบันทึก
ประสบการณ์ที่คนเราให้ความสําคัญ จึงเป็นที่มาของการใช้แอปพลเิคชัน Instagram และ 
Facebook เป็นเครื่องมือเกบ็ข้อมลู 

หลงัจากเกบ็ข้อมูลเป็นภาพถ่ายแล้ว ผู้วิจัยนํามาตีความความหมายทีส่ื่อ วิเคราะห์ถึง
ประสบการณ์ของนกัท่องเที่ยวว่าให้ความหมายกับเยาวราชอย่างไร ซึ่งเป็นการวิจัยแบบศึกษา
ปรากฏการณ์ แล้วสรปุออกมาเป็นอัตลกัษณ์ทางสถานที่ของเยาวราช ประเภทที่คนทั่วไปในสังคม
ยอมรบั (consensus image) จากหลักการแบง่เป็นคนใน และคนนอก ความเห็นจากนักท่องเที่ยวถือ
เป็นความเห็นทั่วไปของสังคม จากคนนอกทีม่องไปยังเยาวราช   
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3.2.2 การเกบ็ข้อมลูจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
นําผลของข้อมลูข้ันที่ 1 มาออกแบบแบบสอบถาม ถามความคิดเห็นของคนในชุมชน 

และคนนอก  โดยใช้ภาพถ่ายตัวแทนจากหมวดถ่ายที่โพสต์ลงโซเชียลมเีดีย เลือกภาพที่มี
สภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ ของเยาวราชให้ครอบคลมุ ใช้ทั้งหมด 38 ภาพ มีคําถามให้เลือกคะแนน
ความชอบ และคะแนนความมีอัตลักษณ์ การใช้แบบสอบถามด้วยภาพเป็นวิธีที่ให้คนในเข้าใจเรื่อง
ความเป็นสถานที่ได้สะดวกสุด การช้ีนําด้วยแบบสอบถามจึงเป็นการปลุกการเข้าถึงความเป็นสถานที่
ให้แก่คนในบางคน เหตผุลที่คนในมักไมรู่้สกึตัวถึงความเป็นสถานที่นี้เพราะความเคยชิน 
ชีวิตประจําวัน ชีวิตของคนในแนบแน่นไปกับสถานทีจ่นแยกไม่ออก ความสัมพันธ์ต่อสถานที่นั้นลกึซึ้ง
กว่าคนนอก (place attachment) จึงอาจทําใหล้ะเลยการระลกึถึงไป ผลจากแบบสอบถามนี้จะได้
ข้อมูล อัตลกัษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชในมุมมองของคนในและคนนอก การเกบ็แบบสอบถามกับ 2 
กลุ่ม จะช่วยให้เกิดการเปรียบเทียบความเห็นที่ต่างกันของคนในและคนนอกได้  

 
 

 
ภาพ 12 แผนผังแสดงกระบวนการการตีความข้อมูลภาพ 
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3.2.3 การคาดการณ์ผลกระทบจาก การพัฒนารถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงินและจัดทํา
ข้อเสนอแนะ 

หลงัจากได้ข้อสรปุจากข้อมูลทั้งหมด ประกอบกับความเปลีย่นแปลงที่จะเกิดข้ึนใน
เยาวราชจากการพัฒนารถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงิน สถานีวัดมังกร จะนํามาสังเคราะห์และจัดทํา
ข้อเสนอแนะโดยเป็นไปตามแนวคิดของความเป็นสถานที่ และผลวิจัย 
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บทท่ี4 
การเก็บข้อมลูและตีความข้อมูลจากภาพถา่ยของนักท่องเท่ียว 

ในบทนี้จะกล่าวถึงการตีความและวิเคราะห์ข้องมลูจากภาพถ่ายตัวแทนของนักท่องเที่ยว
ดังที่ได้กล่าวในข้ันตอนแรกของกระบวนการการเกบ็ข้อมลูในบทที่ 3 ซึ่งการตีความประสบการณ์ของ
บุคคลนี้เป็นวิธีทางปรากฎการณ์วิทยา ใช้สํานึก ความคิด ของผู้วิจัยในการตีความหมาย ว่าบุคคลให้
ความหมายแก่โลกอย่างไร โดยตีความอัตลักษณ์ทางสถานทีข่องเยาวราชในความคิดของนักท่องเที่ยว 
ผ่านผู้วิจัยด้วยเครื่องมือภาพถ่ายประสบการณ์ในสถานที่ ซึ่งภาพถ่ายนั้นแสดงถึงการมองโลกและ
เลือกสิง่ที่เห็นว่าสําคัญของบุคคล ผู้โพสต์ภาพคือคนที่มาเทีย่วในเยาวราช จากแนวคิดเข้าถึงความเป็น
สถานที่ของ Relph นักท่องเที่ยวจัดเป็นกลุ่มคนนอกที่มีวัตถุประสงค์ในสถานที่ต้องการข้อมลูทาง
ตําแหน่งที่ตั้งและต้องการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของสถานที่นั้นน้ันเพื่อมองหาความแตกต่างจากสถานที่อื่น 
4.1 สรุปการเก็บข้อมลูภาพถ่าย  

จาก ระบบ Hashtag แอปพลิเคชัน Instagram และ Facebook ซึ่งมีไว้สําหรับโพ
สต์ภาพและสื่อถึงความหมายภาพโดยเฉพาะ โดยใช้ #Yaowarat #Chinatownbangkok 
#Yaowaratchinatown  

- เก็บข้อมูลภาพถ่ายทัง้หมด 524 ภาพ นํามาใช้ตีความ 457 ภาพ ภาพที่คัดออกได้แก่ 
ภาพที่ซ้ํา ภาพที่ระบุไม่ตรงสถานที่  

- เวลาที่เก็บข้อมูลได้แก่ วันที่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง เมษายน พ.ศ. 2562 โดย
แบ่งเกบ็เป็นช่วง  

- อัตราการเพิม่ของภาพถ่ายที่นักท่องเที่ยวโพสต์ลงแอปพลิเคชัน Instagram  
 วันธรรมดา คนใช้ #yaowarat  โพสต์ 0.6 ภาพ ต่อ 1 ช่ัวโมง 
 วันเสาร ์อาทิตย์ คนใช้ #yaowarat โพสต ์4.5 ภาพ ต่อ 1 ช่ัวโมง  
ภาพที่โพสต์วันธรรมดาและวันเสาร์ อาทิตย์ ไม่ได้เป็นปจัจัยในการสื่อความหมายของ

ภาพ ภาพที่โพสต์มีความหมายที่สือ่ตามช่วงเวลาที่โพสต์คละกัน และคล้ายกันทุกช่วงเวลา 



 47
 

 

 
ภา

พ 
13

 แ
สด

งต
ําแ

หน
่งท

ี่มีก
าร

โพ
สต

์ภา
พเ

ป็น
ส่ว

นม
าก



 48 

 

4.2 การจ าแนกประเภทความหมายของภาพถา่ย 
จากการเกบ็ข้อมลูภาพถ่ายที่โพสต์ลงโซเชียลมเีดีย ด้วยระบบ Hashtag ภาพถ่ายที่ใช้

เป็นข้อมลูแบง่ได้เป็นหมวดดังนี้  

 
หมวดภาพ  

ภาพจาก 
Facebook 

ภาพจาก 
Instagram 

รวม 2 แอป
พลิเคชัน 

1  บรรยากาศถนนเส้นหลัก  73 89 162 

2  บรรยากาศถนนเส้นรองและย่านย่อยลงไป  12 13 25 

3  อาคารทางศาสนาและวัตถุทางศาสนา  35 11 46 

4  แลนด์มาร์ก (landmark)  1 5 17 

5  อาคารเก่าแก่ในย่านและย่านข้างเคียง  2 2 4 

6 
 วัตถุและองค์ประกอบย่อยที่แสดงถึง
วัฒนธรรมจีน 

 17 6 23 

7  ความเป็นชุมชน ผู้คนและวิถีชีวิต  17 6 23 

8  การค้าขายข้างทาง  19 9 28 

9  กิจการสมัยใหม ่  26 2 28 

10  งานเทศกาล  34 14 48 

11  อาหารและวัตถุดิบ  38 15 53 

 
 ภาพทั้งหมด  285 172 457 

ตาราง 1 แสดงภาพข้อมูลจากโซเชียลมีเดียแบ่งตามหมวด 
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Facebook หมวดที ่1 บรรยากาศถนนเส้นหลัก

 
ภาพ 14 ภาพจากแอปพลิเคชัน Facebook หมวดที่ 1 บรรยากาศถนนเส้นหลัก  
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Facebook หมวดที ่1 บรรยากาศถนนเส้นหลัก 

 
ภาพ 15 ภาพจากแอปพลิเคชัน Facebook หมวดที่ 1 บรรยากาศถนนเส้นหลัก  
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Instagram หมวดที ่1 บรรยากาศถนนเส้นหลกั 

 
ภาพ 16 ภาพจากแอปพลิเคชัน Instagram หมวดที่ 1 บรรยากาศถนนเส้นหลัก  
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Instagram หมวดที ่1 บรรยากาศถนนเส้นหลกั 

 
ภาพ 17 ภาพจากแอปพลิเคชัน Instagram หมวดที่ 1 บรรยากาศถนนเส้นหลัก 
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Facebook หมวดที ่2 บรรยากาศถนนเส้นรองและย่านย่อยลงไป 

 
ภาพ 18 ภาพจากแอปพลิเคชัน Facebook หมวดที่ 2 บรรยากาศถนนเส้นรองและย่านย่อยลงไป 
 
Instagram หมวดที ่2 บรรยากาศถนนเส้นรองและย่านย่อยลงไป 

 
ภาพ 19 ภาพจากแอปพลิเคชัน Instagram หมวดที่ 2 บรรยากาศถนนเส้นรองและย่านย่อยลงไป  
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Facebook หมวดที ่3 อาคารทางศาสนาและวัตถุทางศาสนา

 
ภาพ 20 ภาพจากแอปพลิเคชัน Facebook หมวดที่ 3 อาคารทางศาสนาและวัตถุทางศาสนา 
 
Instagram หมวดที ่3 อาคารทางศาสนาและวัตถุทางศาสนา 

 
ภาพ 21 ภาพจากแอปพลิเคชัน Instagram หมวดที่ 3 อาคารทางศาสนาและวัตถุทางศาสนา  
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Facebook หมวดที ่4 แลนด์มาร์ก 

 
ภาพ 22 ภาพจากแอปพลิเคชัน Facebook หมวดที่ 4 แลนด์มาร์ก 
 
Instagram หมวดที ่4 แลนด์มาร์ก 

 
ภาพ 23 ภาพจากแอปพลิเคชัน Instagram หมวดที่ 4 แลนด์มาร์ก 
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Facebook หมวดที ่5 อาคารเก่าแก่ในย่านและย่านข้างเคียง 

 
ภาพ 24 ภาพจากแอปพลิเคชัน Facebook หมวดที่ 5 อาคารเก่าแก่ในย่านและย่านข้างเคียง 
 
Instagram หมวดที ่5 อาคารเก่าแก่ในย่านและย่านข้างเคียง 

 
ภาพ 25 ภาพจากแอปพลิเคชัน Instagram หมวดที่ 5 อาคารเก่าแก่ในย่านและย่านข้างเคียง 
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Facebook หมวดที ่6 วัตถุและองค์ประกอบย่อยที่แสดงถึงวัฒนธรรมจีน 

 
ภาพ 26 ภาพจากแอปพลิเคชัน Facebook หมวดที่ 6 วัตถุและองค์ประกอบย่อยที่แสดงถึง
วัฒนธรรมจีน 
 
Instagram หมวดที ่6 วัตถุและองค์ประกอบย่อยที่แสดงถึงวัฒนธรรมจีน 

 
ภาพ 27 ภาพจากแอปพลิเคชัน Instagram หมวดที่ 6 วัตถุและองค์ประกอบย่อยที่แสดงถึง
วัฒนธรรมจีน 
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Facebook หมวดที ่7 ความเป็นชุมชน ผู้คนและวิถีชีวิต 

 
ภาพ 28 ภาพจากแอปพลิเคชัน Facebook หมวดที่ 7 ความเป็นชุมชน ผู้คนและวิถีชีวิต 
 
Instagram หมวดที ่7 ความเป็นชุมชน ผู้คนและวิถีชีวิต 

 
ภาพ 29 ภาพจากแอปพลิเคชัน Instagram หมวดที่ 7 ความเป็นชุมชน ผู้คนและวิถีชีวิต 
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Facebook หมวดที ่8 การค้าขายข้างทาง 

 
ภาพ 30 ภาพจากแอปพลิเคชัน Facebook หมวดที่ 8 การค้าขายข้างทาง 
 
Instagram หมวดที ่8 การค้าขายข้างทาง 

 
ภาพ 31 ภาพจากแอปพลิเคชัน Instagram หมวดที่ 8 การค้าขายข้างทาง 
  



 60 

 

Facebook หมวดที ่9 กิจการสมัยใหม ่

 
ภาพ 32 ภาพจากแอปพลิเคชัน Facebook หมวดที่ 9 กิจการสมัยใหม ่
 
Instagram หมวดที ่9 กิจการสมัยใหม ่

 
ภาพ 33 ภาพจากแอปพลิเคชัน Instagram หมวดที่ 9 กิจการสมัยใหม ่
Facebook หมวดที ่10 งานเทศกาล 
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ภาพ 34 ภาพจากแอปพลิเคชัน Facebook หมวดที่ 10 งานเทศกาล 
 
Instagram หมวดที ่10 งานเทศกาล 

 
ภาพ 35 ภาพจากแอปพลิเคชัน Instagram หมวดที่ 10 งานเทศกาล 
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Facebook หมวดที ่11 อาหารและวัตถุดิบ 

 
ภาพ 36 ภาพจากแอปพลิเคชัน Facebook หมวดที่ 11 อาหารและวัตถุดิบ  
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Instagram หมวดที ่11 อาหารและวัตถุดิบ 

 
ภาพ 37 ภาพจากแอปพลิเคชัน Instagram หมวดที่ 11 อาหารและวัตถุดิบ  
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4.3 การจัดอันดับภาพแต่ละหมวดท่ีมผีู้โพสต์มากท่ีสุด 
การเกบ็ข้อมลูมีช่วงทีม่ีงานเทศกาลประจําปี ภาพโพสต์ถึงงานเทศกาลไม่เอามานับการ

จัดลําดับ เพราะจะมีคนโพสต์ถึงเยอะเนื่องจากเป็นกจิกรรมพิเศษ  
 

 
ภาพ 38 กราฟสรุปสถิติภาพถ่ายแต่ละหมวดจากแอปพลเิคชัน Facebook 
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ภาพ 39 กราฟสรุปสถิติภาพถ่ายแต่ละหมวดจากแอปพลเิคชัน Instagram 
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ภาพ 40 กราฟสรุปสถิติภาพถ่ายแต่ละหมวดจากแอปพลเิคชัน Facebook และ Instagram 

 
4.4 การตีความอัตลักษณ์ทางสถานท่ีของเยาวราชในความคิดของนักท่องเท่ียวจากภาพถ่าย
โซเชียลมีเดีย 

อัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชสําหรบัคนนอกหรือนกัทอ่งเที่ยว ทีส่รปุได้จากข้อมลู
ภาพถ่ายที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย คือบรรยากาศของถนนเยาวราชตอนกลางที่มีการค้าขายอาหารข้าง
ทาง เพราะมีการโพสต์มากที่สุดจากหมวดภาพทั้งหมด หมวดภาพถนนเยาวราชตอนกลางจึงตีความ
ได้ว่าถนนเยาวราชตอนกลาง คือบรเิวณที่เกิดความรู้สึกถงึความเป็นสถานที่ (Sense of Place) 
สําหรับนักท่องเที่ยว และมอีัตลักษณ์ทางสถานที่ (Identity of Place) มาก โดยมาจากองค์ประกอบ
ที่มีลกัษณะร่วมแบบจีนเป็นหลกั  

ภาพในหมวดบรรยากาศถนนและกจิกรรมการลิ้มรสอาหารข้างทางมีนั้นอยูบ่รเิวณ
เดียวกัน เลยสรปุได้ว่าบรรยากาศของถนนมีความสําคัญแต่ก็ต้องมีกจิกรรมสําหรบันักทอ่งเที่ยวด้วย 
นักท่องเที่ยวมองว่าถนนเยาวราชมีความดึงดูดตรงที่มลีักษณะร่วมแบบไชน่าทาวน์ที่ชัดเจน จากป้าย
ร้านค้าและแสงสทีี่จัดองค์ประกอบมุมมองอย่างน่าสนใจ เปน็ความแปลกตาสําหรบัผู้ที่ไม่ค่อยได้พบ
มุมมองแบบนี้ ประกอบกบับริเวณนี้มกีิจกรรมที่คึกคักมากทีสุ่ดของย่าน โดยไม่ได้ตระหนักว่าเป็น
เอกลักษณ์ของเยาวราชแท้ หรือ ไม่แท้ ภาพที่มจีํานวนโพสต์รองลงมาคือ หมวดอาหาร และ หมวด
อาคารและวัตถุทางศาสนา หมวดอาหารนั้นแสดงถึงกจิกรรมที่โดดเด่นของเยาวราชในความคิดของ
นักท่องเที่ยว แต่ก็มีความคลาดเคลื่อนจากประเด็นอัตลักษณ์ทางสถานที่ตรงที่ว่า การถ่ายภาพอาหาร
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แล้วโพสตเ์ป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่างหนึง่ มากกว่าการตระหนักถึงเรื่องความเป็นสถานที่ หมวด
อาคารและวัตถุทางศาสนา ที่มีคนสนใจโพสต์มากนั้นมากจากความมีเอกลักษณ์ในตัวเอง 

ภาพที่มีคนโพสตเ์ป็นส่วนน้อย คือภาพที่แสดงความหมายถึงความเป็นชุมชน เป็น
ภาพถ่ายพื้นที่ของชุมชนผู้อยู่อาศัยในเยาวราช ที่พบแบบนี้ได้เฉพาะในย่านนี้ของเมืองเท่านั้น คนนอก
มองพื้นที่นีผ้่านการให้ความหมายของความเก่าแก่ มีประวัตศิาสตร์และความเป็นจีน ความหมายน้ี
มากจากการใช้ชีวิตของคนในชุมชน ที่สะท้อนออกมาเป็นกายภาพและกิจกรรม เพราะฉะนั้นแล้วทั้ง
บริเวณถนนเยาวราชตอนกลางที่มลีักษณะร่วมแบบไชน่าทาวน์ และ พื้นที่รอบ ๆ ทีม่ีเอกลักษณ์แบบ
ชุมชนชาวจีนเยาวราช มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก  

ข้อมูลหมวดภาพทั้งหมดที่ถูกแบ่งนํามาวิเคราะหป์ระสบการณ์ของนักท่องเที่ยวต่อ
สถานที่ ได้ว่า นักท่องเที่ยวตระหนักถึง ลักษณะร่วมแบบจีนไชน่าทาวน์ กิจกรรมค้าขาย ความเก่าแก่
ดูมีประวัติศาสตร์ และความเป็นชุมชน ความหมายเหล่าน้ีอาจตีความต่อได้ว่าเป็นองค์ประกอบทีท่ํา
ให้เกิดอัตลักษณ์สถานที่ของเยาวราช แต่ในภาพถ่ายก็มีความหมายของความงามขององค์ประกอบ
ภาพถ่าย และความแปลกตา ความสะดุดตา รวมอยู่ด้วย ซึ่งทําให้ผลของข้อมูลด้านอัตลักษณ์จากภาพ
ที่โพสตล์งโซเชียลมีเดียนีม้ีความผิวเผิน ยังไม่ใช่แก่นแท้ของอัตลักษณ์ ข้อมูลนีจ้ึงต้องนําไปแยก
สภาพแวดล้อม และเป็นคําถามให้ตอบสําหรับทั้งนักท่องเที่ยว และคนในชุมชนต่อไปอีกข้ัน เพื่อให้ได้
ข้อสรปุเกี่ยวกบัอัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชที่คลาดเคลื่อนน้อยสุด  

 ในกรณีของคนใน การให้ความหมายต่อสถานทีอ่าจต่างจากคนนอก เพราะสถานทีม่ี
ความสําคัญต่อการชีวิต การมีชีวิตรอด มากกว่าคนนอก ความหมายที่คนในพื้นที่ให้แกส่ถานที่คือ 
ความเป็นบ้าน รากเหง้าของตน ความเช่ือ สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ความเป็นชุมชนที่ตนมสี่วนร่วม ผู้คน
ภายในพื้นที่ทําให้เยาวราชยังคงมีชีวิตและมีอัตลักษณ์มาจนถึงปัจจุบัน ในความคิดของคนนอก ผู้คน
ในพื้นที่เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ทางสถานที่ คนในส่วนมากไม่ได้มองสถานที่ที่ตนอยู่อาศัยว่ามีความงาม
เหมอืนที่คนนอกมอง จงึไม่ได้มีการถ่ายภาพบันทึกความประทับใจมากนัก  

การพัฒนาจากรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงินที่กําลงัจะเกิดข้ึน ส่งผลทําให้กายภาพในย่าน
เยาวราชมีการเปลียนแปลง สิง่นี้สง่ผลต่อวิถีวิตของคนในพื้นที่โดยตรง และสง่กระทบตอ่ไปถึงการ
รับรู้อัตลกัษณ์ทางสถานที่ของนักท่องเที่ยว ซึ่งมมุมองของคนนอกเป็นเสียงสะท้อนที่สําคัญในการบอก
ว่าสถานที่นี้มีคุณค่าอย่างไร จึงเป็นจุดประสงค์ในการวิจัยลําดับต่อไป ว่าอัตลักษณ์ทางสถานที่ของ
เยาวราชในความคิดของคนในชุมชนและคนนอกคืออะไร และการพัฒนาจากรถไฟฟ้าใต้ดินส่งผล
ต่ออัตลักษณ์ทางสถานที่อย่างไร 
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บทท่ี 5 
การเก็บข้อมลูการและตีความหมายข้อมูล จากการสมัภาษณ์และแบบสอบถาม 

5.1 การเก็บข้อมลูด้วยการสัมภาษณ์โดยการพูดคยุกับคนในชุมชนเยาวราช  
ได้ทําการสมัภาษณ์คนในชุมชนที่เป็นประธานชุมชน และผู้มคีวามรู้ ความเข้าใจ ใน

เยาวราช และประวัติศาสตรเ์ยาวราช ทั้งหมด 3 ท่าน โดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน 
เน้นการพูดคุยแบบเจาะลึก โดยตัดตัวอย่างคําใหส้ัมภาษณ์ที่สําคัญมาดังนี้   

 
ภาพ 41 ตึก 10 ห้อง สมัยรัชกาลที่ 5 บ้านของคุณวิเชียร สขุกมลสันติพร 

การสมัภาษณ์คุณวิเชียร สุขกมลสันติพร ร้านซาลาเปา เตีย ท่ง เซง็ เลขาธิการชุมชน 
มิตรชัยภูมิ ตรอกชัยภูมิ ตั้งอยู่ในย่านสําเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์  

“ความรู้สกึถึงความเป็นสถานที่ของเยาวราชอยู่ที่ถนนเยาวราชตอนกลางเพราะสมัยก่อนแถวนั้น

คือความเจรญิตามแบบฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ มรี้านนาฬิกาน าเข้า และโรงงิ้วที่มาจากฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ 

เป็นย่านบันเทงิที่มีช่ือเสียงด้านความทันสมัยในเมืองไทย เพราะฉะนั้นอัตลักษณ์ของเยาวราชคือย่าน

สถานบันเทิงของคนจีนเมื่อ 30 ปีที่แล้ว มีกิจกรรมความบันเทิงทุกอย่างตั้งแต่ โรงงิ้ว บ่อน โสเภณี 

ห้างหรูหรา ภัตตาคารจีนแต้จิ๋วแบบแท้ ๆ  Street food ทีข่ายกลางคืนโดยเฉพาะตรงซอยTexas 

อุจาดตามากและการจัดการโดยเอาคนไปเดินที่ถนนใหร้้านอยู่บนฟุตบาทเป็นเรื่องโง่มาก”  

(วิเชียร สุขกมลสันติพร 2561) 
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ภาพ 42 บ้านแถว 2 ช้ันในซอยวานิช ชุมชนสําเพ็ง เจ้าของ คุณสมชัย กวางทองพาณิชย ์

การสมัภาษณ์ คุณสมชัย กวางทองพาณิชย์ วิทยากรด้านประวัติศาสตร์เยาวราช และ
เจ้าของร้านขายเชือก ก้วง เฮง เส็ง ซอยวานิช ย่านสําเพง็ แขวงจักรวรรดิ เขตสมัพันธวงศ์ 

“Sense of place ของเยาวราชอยู่ที่แยกแปลงนามเพราะเมื่อสมัย 20 - 30 ปีที่แล้วมีโรงหนังที่

ทันสมัยและอาคารสูงเลียนแบบเซี่ยงไฮ้เป็นแหลง่บันเทงิใกลบ้้านที่น่าภูมิใจ” 

 (สมชัย กวางทองพาณิชย์ 2561) 

Sense of place ของคนแต่ละ Gen จะต่างกัน เคยอยู่ที่ตลาดเล่งบ๊วยเอี้ยต่อมาอยู่ที่
ถนนเยาวราชตอนกลางปัจจุบันถ้าเป็นลูกหลานจีนจากที่อื่นจะอยู่ที่วัดมงักร แต่ถ้าเป็นคนนอกเลยจะ
อยู่ตรงปากซอยร้าน Texas ที่มีร้านซีฟู้ด หันหลังมาเจอร้านขนมปังที่คนต่อแถวเยอะ นี่คือความเจรญิ
ของเยาวราชยุคนี้ 

อัตลักษณ์ของเยาวราชคืออาคารที่พยายามเลียนแบบเซี่ยงไฮ้ เช่น ตึก เซ่ง เฮง หลี ในยุค
สมัยที่โรงหนังเจริญมาก เป็นตึกที่ทันสมัยและสวยงาม สะทอ้นความเป็นคนเยาวราชทีสุ่ดคืออยาก
ทันสมัยแบบชาวเซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง แต่ทําได้แค่นี้ ได้อิทธิพลจากหนังฮอ่งกงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮท้ี่เข้ามาฉาย 

คนยุคเจ็กเลยมองว่าสตรีทฟู๊ดทีก่ลายมาเป็นอัตลักษณ์ของเยาวราชตอนนี้มันไม่ยั่งยืน
เพราะคนในไม่กิน ต่ํากว่ามาตรฐาน คนในเป็นแค่ indicator ช้ีวัดว่าอันไหนแท้ไม่แท้” 
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        ภาพ 43 บ้านแถวบริเวณชุมชนวัดกุศลสามัคคี  

การสมัภาษณ์คุณรัตนา นิพนธ์ศิริ ประธานชุมชนวัดกุศลสามัคคี  
“อัตลักษณ์ของเยาวราชคือกิจการการค้าแบบเดิม ๆ แต่ก่อนมีการค้าขายเยอะมากโดย

คนเยาวราชแท้ ๆ ตอนนี้คนเยาวราชแท้ ๆ มักขายทอง ชุมชนน้ีแต่เดิมช่ือตรอกเต๊า มีมานาน ศาลเจ้า
วัดจีนบ าเพญ็พรตมีมาก่อนวัดมงักรเสียอีก วัดอยู่คู่กับชุมชนมานาน ตอนนี้มีคนในชุมชนออกไปอยู่ที่
อื่นบ้าง มีคนย้ายเข้ามาใหม่บ้าง เพราะเป็นบ้านเช่าส่วนใหญ่ มีทั้งของทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
และ ของคุณหญงิคุณนายปล่อยให้เช่า ในชุมชนมีวัดถึง 3 แห่ง และมีประเพณีเก่าแก่ทีท่ าแค่ 3 วัด ใน
ย่านน้ี คือประเพณีข้าวทิพย์ จัดงานทั้ง 3 วัดผลัดกันจัด เป็นการนึ่งข้าวเหนียว ที่คนในชุมชนจะไป
ช่วยกันท า” (รัตนา นิพนธ์ศิริ 2561) 
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จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนทัง้ 3 ท่าน สามรถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกบังานวิจัยได้
ดังนี ้

1) ประเด็นด้านอัตลักษณ์ทางสถานที ่
คุณสมชัย กวางทองพาณิชย์ วิทยากรด้านประวัติศาสตร์เยาวราช ให้ความเห็นว่า 

อัตลักษณ์ของเยาวราชในแต่ละพื้นที่ต่างกัน โดยระบุว่าในความเห็นของตนคิดว่าตอนน้ีอัตลักษณ์ของ
เยาวราชตรงถนนเยาวราช คือ Modern Chinese เกิดจากการสร้างไชน่าทาวน์ ซึ่งต่างจากตรงสําเพ็ง 
ที่มีความตะวันออกสูงมาก เป็นตรอกที่แต่กอ่นมีคนเดินหาบของขาย และต่างจากตรงเจริญกรงุ ที่มี
ความตะวันตก เกิดจากการตัดถนนรองรับรถม้าให้ชาวตะวันตกในสมัยกอ่น หน้าตาอาคารเลยดู
ตะวันตก เช่นห้างขายยาเบอรล์ินที่ออกแบบโดยช่างอิตาลี แต่ในความคิดส่วนตัวของผู้ให้สมัภาษณ์ 
หน้าตาแบบตึกเซง่เฮงหลี สะท้อนอัตลักษณ์ของเยาวราชมากที่สุด เพราะบ่งบอกถึงความเจริญรุง่เรือง
ของชาวเยาวราชยุคพัฒนา ที่ได้รับอทิธิพลอาคารแบบอาร์ตเดโค และอัตลกัษณ์ของเยาวราชจะแบ่ง
ตามยุคก็ได้ ซึ่งย้ายที่ไปตามความเจรญิ ยุคแรกคือตรงสําเพง็ ความแออัดในตรอกแคบ ยุคพัฒนา ย้าย
มาตรงเลง่บ้วยเอี๊ยะ เป็นจุดศูนย์กลางเศรษฐกิจจากการขายส่งผัก  แสดงความรุง่เรืองและอํานาจใน
สมัยนั้น หลักฐานคือถนนตรงบริเวณนั้นแคบมาก เกิดจากการเจรจาการเวนคืนที่ดินนานมากสมัย
รัชกาลที่ 5 ตรงตลาดเล่งบ้วยเอี๊ยะแต่กอ่นเป็นถนนแกนเดียวที่มุ่งตรงไปยังสวนผักที่เลยที่ดินถัดจาก
ถนนเจรญิกรุงไป ในยุคจอมพล ป. อัตลักษณ์ย้ายไปอยูท่ี่แปลงนาม มีโรงงิ้ว โรงหนัง เกิดมาก มีห้าง
นําเข้ามากมาย ยุคปัจจุบัน อัตลักษณ์ย้ายมาอยู่ทีส่ี่แยกแปลงนาม บรเิวณศูนย์กลางกิจกรรมสตรีทฟู๊ด 
ซึ่งในความคิดของผู้ให้สมัภาษณ์เป็นกจิกรรมที่ไม่ใช่ของแท้ ไม่ได้เป็นอัตลกัษณ์ของเยาวราชตามที่คน
ทั่วไปเข้าใจ แต่คิดว่าเป็นอัตลกัษณ์ของกรงุเทพฯ  ในส่วนของป้ายภาษาจีนที่คนนิยมถ่ายรูป เลยคิด
ว่าสําคัญ เพราะกิจกรรมทีเ่กิดข้ึนตรงพื้นที่นั้นมันไม่แท้พอจะบอกว่าเป็นอัตลกัษณ์ ผู้ใหส้ัมภาษณ์
แนะนําผู้วิจัยว่า อย่าไปตีกรอบอัตลักษณ์ของเยาวราชว่าคือชุมชนคนจีน มีลักษณะแบบจีน ๆ เพราะ
ความจริงคือ มีความหลากหลายวัฒนธรรมในพื้นทีเ่ยาวราชมากกว่าแค่ความเป็นจีน ทีเ่ห็นได้ชัดเลย
คือ ในเยาวราช มีทั้งวัดพุทธ มัสยิด วัดจีน และโบสถ์ครสิต์  

จากการให้ความเห็นข้างต้น จะเห็นว่าผู้ให้สมัภาษณ์เป็นคนในพื้นที่ที่มีความผูกพันกบั
เยาวราชในยุคพัฒนา ช่วงก่อร่างสร้างเศรษฐกิจ และสร้างไชน่าทาวน์ ทัศนคติของผู้ให้สมัภาษณ์
ตีความได้ว่า มองอัตลักษณ์ของเยาวราชจากความเจริญจากกิจกรรมทางเศรษฐกจิ ซึ่งเป็นลักษณะ
ของวิถีชีวิตของคนเยาวราชที่คนนอกตัดสินกันว่าถนัดด้านการค้าขาย และค้าขายเก่ง ผู้ใหส้ัมภาษณ์มี
ทัศนคติเรื่องความเป็นของแท้ ไม่แท้ โดยตัดสินจากความสมัพันธ์กับรากเหง้าของชาวชุมชนเยาวราช  
โดยไม่ได้ยึดติดกับลักษณะร่วมแบบจีน หรือ จีนไชน่าทาวน์ ในแบบที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันอย่างผิว
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เผิน และมีความเข้าใจระบบชุมชนของเยาวราชเป็นอย่างดี ด้านความหลากหลาย การผสมผสานกัน
ของวัฒนธรรม  

คุณวิเชียร สุขกมลสันติพร เลขาธิการชุมชน มิตรชัยภูมิ เจ้าของร้าน ซาลาเปาเตีย ท่ง 
เซ็ง ในสําเพ็ง ให้ความเห็นว่าอัตลักษณ์ของ เยาวราช คือสภาพเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ความเจริญที่มีครบ
ครัน โรงงิ้ว ห้าง ร้านนาฬิกา โรงหนังที่ฉายหนังฮ่องกง ภัตตาคารจีนแต้จิ๋ว เป็นยุคทีม่ีเศรษฐกิจที่
คึกคักมาก ต่อมาเมื่อห้างร้านเหล่าน้ันก็เปลี่ยนกิจการไปตามความนิยมที่ลดลง ส่วนมากกลายเป็นร้าน
ทอง แต่ปัจจุบันมองว่าอัตลักษณ์ของเยาวราชคือการค้าขาย โดยมองว่าการค้าขายแบบของแท้ดั้งเดิม
คือร้านทอง และร้านเก่าแก่ดั้งเดิมทีม่าจากคนในเยาวราช การพยายามกลายเป็นย่านท่องเที่ยวโดยชู
สตรีทฟู๊ดให้เป็นอัตลักษณ์ ที่ไม่แท้ เพราะถูกจัดการโดยคนนอกทั้งเรื่องนโยบาย และผู้ค้าขายจากข้าง
นอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามจะเรียกคนในชุมชนไปเพื่อรับฟังความเห็น แต่ไม่ค่อยได้รับความ
ร่วมมือ ผู้ให้สมัภาษณ์มีความคิดต่อกิจกรรมสตรทีฟู๊ดว่า ทําให้ถนนเละเทะเกินไป และเกิดความอจุาด
ตา โดยให้ความเห็นเฉพาะตรงแยกแปลงนาม ที่มรี้านกระทะร้อน มาตั้งแผงยึดถนนไป 1 เลน ตั้งบนที่
สาธารณะ มีความเสี่ยงอันตรายและทําให้ถนนสกปรก ผู้ใหส้ัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า การปิดถนนตั้ง
ร้านจัดงานสตรทีฟู๊ดตอนงานเทศกาล ผู้ใหส้ัมภาษณ์รบัได้ แต่การยึดเลนถนนไปในช่วงเวลาปกติ ไม้
ควรเกิดข้ึน ผู้ใหส้ัมภาษณ์ยังได้กล่าวถึงว่าตนมีความผกูพันกบัชุมชนที่อาศัยอยู่ เพราะอาศัยอยู่มานาน 
5 รุ่นแล้ว และมีความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์ของชุมชนสาํเพ็งเป็นอย่างดี 

จากการให้ความเห็นข้างต้นจะพบว่า ผู้ใหส้ัมภาษณ์มองอัตลกัษณ์ของเยาวราชผ่าน
กิจกรรมทางเศรษฐกจิในยุคที่มีการพฒันามากทีสุ่ด และมองว่าอัตลักษณ์ของเยาวราชต้องมาจา
กิจกรรมจากคนในเยาวราชเท่านั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ให้น้ําหนักกับด้านกิจกรรม มากกว่ากายภาพ และมี
ความใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมของเยาวราชในส่วนที่คิดว่าเคยเป็นอัตลักษณ์ แสดงถึงความเอาใจใส่ตอ่
สถานที่เป็นอย่างดี และมีความยึดติดกับสถานที่มาก เพราะเข้าใจ และเห็นความสําคัญของความมี
ประวัติศาสตร์ของชุมชน  

คุณรัตนา นิพนธ์ศิริ ประธานชุมชนวัดกุศลสามัคคี ให้ความเห็นว่าอัตลักษณ์ของ 
เยาวราช คือการค้าขายแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันอัตลักษณ์มกีารเปลี่ยนแปลงไป คนในเยาวราชแท้ ๆ ที่
เคยทําให้เกิดอัตลกัษณ์เปลี่ยนแปลงไป ตอนนี้อัตลักษณ์ไปอยู่ที่ร้านขายทอง ผู้ใหส้ัมภาษณ์กล่าวถึงว่า 
การค้าขายในเยาวราชที่เปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว สามารถพฒันาร่วมกับชุมชนได้ โดยให้ชุมชนเป็นส่วน
หนึ่งของแคมเปญหลัก เสนอใหม้ีการทําเส้นทางท่องเที่ยวผ่านเข้ามาในชุมชน คนในชุมชนจะได้หา
รายได้เพิ่มได้ โดยชุมชนของผูส้ัมภาษณ์มีศักยภาพในการเปน็ทางผ่านระหว่างถนนเยาวราช และ
เจริญกรุง และมีศาสนสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ถึง 3 แห่ง เพื่อพฒันาเป็นซอยทอ่งเที่ยว  
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จากการให้ความเห็นข้างต้นจะพบว่า ผู้ใหส้ัมภาษณ์มองอัตลกัษณ์ของเยาวราชผ่าน
กิจกรรม คล้ายกับผู้ใหส้ัมภาษณ์คนอื่น โดยมีการแสดงความเห็นถึงกิจกรรมสมัยใหม่ ในทัศนคติที่
ยอมรบัได้ หากชุมชนมีส่วนร่วมด้วย ผู้ให้สมัภาษณ์เข้าใจคุณค่าของชุมชนตัวเองอย่างดี และต้องการ
ให้เกิดการพฒันาร่วมกบัการเผยแพร่วัฒนธรรมประจําชุมชน  

2) ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงจากรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงิน 
คุณสมชัย กวางทองพาณิชย์ วิทยากรด้านประวัติศาสตร์เยาวราช ให้ความเห็นว่า อัต

ลักษณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปตามกาลเวลา การมาของ MRT ทําให้คนแน่นข้ึน คนในเยาวราชรับ
ได้เพราะโดยธรรมชาติแล้วชอบค้าขาย แต่จะมปีัญหาเรื่องความเป็นเจ้าของพื้นที่ การครอบครอง
พื้นที่ เยาวราชไม่มีผงัแม่บท (Master Plan) สําหรับผู้เข้ามาค้าขายเพิ่ม สําหรับกจิกรรมการท่องเที่ยว
ที่จะมเีพิ่มมากขึ้น อาจต้องออกแบบให้เหมาะสม ปจัจบุันมกีารข่ีจักรยานไปในย่านชุมชน ซึ่งไม่
เหมาะสมกับบรบิท เพราะคนในชุมชนในตรอกไม่ได้ผลประโยชน์ จักรยานเคลือ่นที่เร็ว มาแล้วกผ็่าน
ไป แต่ถ้าหากเดินเท้า ร้านของชําอาจขายน้ําได้บ้าง กจิกรรมสมัยใหม่ควรร่วมกับชุมชน อัตลกัษณ์ 
ต่าง ๆ ก็สามารถพัฒนาไปพร้อมกับรักษาได้ อัตลักษณ์ทีเ่ปน็ของแท้ควรรักษาไว้ แต่ก็ยอมรบัได้ถ้า
การเปลี่ยนแปลงมีเหตผุลทีเ่หมาะสม ผู้ให้สัมภาษณ์ยกตัวอย่าง เรื่องป้ายภาษาจีนที่ถนนเยาวราช 
ตอนกลาง ควรม ีMaster Plan กําหนดให้แต่ละร้านคุมตีมรว่มกัน ด้านกิจกรรมสตรทีฟู๊ดจะเพิม่ขึ้น
มาก แต่เป็นกจิกรรมที่ไม่ได้มีความยั่งยืน เพราะคนในบอกว่าไม่ใช้ของแท้ หาพบได้ในที่อื่น หากไมม่ี
สตรีทฟู๊ด ต่อไปคนจะสนในที่ความเป็นเมอืงเก่าของเยาวราชแทน ความสนใจของการท่องเที่ยวอาจ
ไปอยู่ที่ ถนนทรงวาด วัดมังกร แทน เพราะมีความเก่าแกท่ี่เข้าใจง่าย อีกปัญหาหนึง่คือปัจจบุันมีคน
จีนจากจีนแผ่นดินใหญเ่ข้ามาทํากจิการมากขึ้น ทําให้คนในเยาวราชเดิมต้องปรบัตัว ความเก่าแก่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการลงทุนของกลุ่มจีนใหม่ แต่ธรรมชาติของคนในเยาวราชในความเห็นของผู้ให้
สัมภาษณ์คือ เป็นคนถนัดการค้าขาย ไม่ได้เป็นนักอนรุักษ์มากนัก จึงเกิดเป็นความขัดแย้งกับชาว
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีจ่ะมาวางนโยบายเรื่องอนรุักษ์ 

คุณวิเชียร สุขกมลสันติพร เลขาธิการชุมชน มิตรชัยภูมิ ให้ความเห็นว่า เยาวราชมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ถนนที่จะกระทบมากที่สุดคือ ถนนเจรญิกรงุ เพราะจะมี
การจัดระเบียบรอบสถานีรถไฟฟ้า และร้านแผงลอยจะถูกจดัระเบียบไปด้วย มีการสร้างห้างใหม่ เป็น
รูปแบบอาคารแบบทันสมัย ผู้ใหส้ัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า รปูแบบอาคารไม่เหมาะสมกบัความเป็นไช
น่าทาวน์ หากจะสร้างอาคารใหม่ ๆ ควรคุมตีมให้ดูเป็นจีน จะเป็นแบบจีนเหนือ จีนใต้ หรือจีนร่วม
สมัยก็ได้ หรือทําใหเ้หมือนอาคารเก่าแก่ในถนนเยาวราช เช่น ตึกเซ่งเฮงหลี รปูแบบอาร์ตเดโคก็ได้  

การเปลี่ยนแปลงต่อไปคือนักท่องเที่ยวจะมากขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่รู้ว่าอะไรคือเยาวราช
แท้ ๆ หรือสิ่งไหนไม่แท้ เลยควรจะมกีารวางแผน ตรงพื้นทีส่ตรีทฟู๊ดที่นักท่องเที่ยวไม่รู้ว่าไม่ใช่ของแท้ 
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ควรจะคุมตีมอาคารให้เข้ากบัความเป็นเยาวราช ตรงไหนที่เป็นอาคารเก่าแก่ เช่นบ้านแถวของ
ทรัพยส์ิน ก็ควรรักษาหน้าตาไว้ จะทําใหม่ควรทําตามหน้าตาแบบเดิม เพื่อรักษาไว้ให้คนรุ่นหลัง และ
นักท่องเทียวได้เรียนรู้ของแท้ ๆ  

คุณรัตนา นิพนธ์ศิริ ประธานชุมชนวัดกุศลสามัคคี ให้ความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงให้
พัฒนาข้ึนน้ันรบัได้ หากคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมดว้ย ผู้ให้สัมภาษณ์ยกตัวอย่างชุมชน 
เลื่อนฤทธ์ิ ทีเ่ป็นชุมชนเก่าแก่ มกีารปรบัปรุงเป็นโครงการกลุ่มร้านค้า โดยสร้างอาคารใหม่ หน้าตา
ตามตีมเดิม คืออารคารแบบนีโอคลาสสิคยุคแรก โดยให้คนในชุมชมเดิมมสีิทธ์ิเช่า ซื้อ อาคารกอ่นคน
นอก ผู้ใหส้ัมภาษณ์ให้ความเห็นว่ารู้สึกชอบที่ทําหน้าตาอาคารแบบดัง้เดิม และให้คนด้ังเดิมมสีิทธ์ิ
ก่อน และได้ให้ความเห็นต่อห้าง I’m Chinatown ตรงสถานีวัดมังกรว่า รับได้ถ้าหากว่าค่าเช่าที่
เหมาะสม การที่มีนกัท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ผู้ให้สมัภาษณ์ให้ความเห็นว่ารบัได้ หากไม่มาสร้างความ
เดือดร้อนในเขตชุมชน แต่จะยินดีหากตรอกชุมชนถูกพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยว จะได้ค้าขายเพิม่
รายได ้

จากความเห็นของทัง้ 3 ท่าน จะพบว่า มีความคิดคล้ายกันตรงที่ให้น้ําหนักเรือ่ง 
อัตลักษณ์กับกิจกรรมการค้าขาย มากกว่าส่วนกายภาพ แต่ก็ยังเห็นว่ากายภาพที่เก่าแก่ ดั้งเดิม กเ็ป็น
ส่วนสําคัญทีท่ําใหเ้กิดอัตลกัษณ์เช่นกัน สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ทั้ง 3 ท่านให้ความเห็น
คล้ายกันว่า ยอมรับการเปลี่ยนเปลงได้ ด้วยเหตุผลที่เยาวราชมีธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามา
ตั้งแต่อดีต และมีการคํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนในประเด็นที่ต่างกัน คือ ท่านแรก และท่านที่ 2 มี
การกล่าวถึง คุณค่าด้านชุมชน คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ อยากให้มีการอนุรกัษ์อย่างเหมาะสม ไป
พร้อม ๆ กบัการพัฒนาเศรษฐกจิ ของคนในชุมชน แต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องการจัดการ การวางแผน 
ที่ยังไม่ชัดเจนของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง อีกทั้งกังวลเรือ่งการให้ความร่วมมือของคนในชุมชนเอง ท่าน
ที่ 3 ให้น้ําหนักไปที่ การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน และการเผยแพร่กิจกรรมเก่าแก่ของชุมชน มากกว่า
ด้านกายภาพของรูปแบบอาคาร  

 
5.2 การสัมภาษณโ์ดยใช้แบบสอบถามกับคนในชุมชนเยาวราช และคนนอก 

การเกบ็ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ด้วยแบบสอบถามกับคนในชุมชน 24 ชุด และคนนอก 
55 ชุด โดยคัดเลือกรูปจากข้อมลูภาพถ่ายโซเชียลมีเดีย 38 ภาพ ในบทที่ 4 ประกอบกับภาพถ่าย
เพิ่มเตมิจากแหล่งอื่น เพือ่ให้ได้สภาพแวดล้อมของเยาวราชครอบคลมุทุกแบบ คําถามใน
แบบสอบถามมี 38 ข้อตามภาพ 38 ภาพ โดยในแต่ละข้อจะให้เลือกคะแนนความชอบ และคะแนน
ความมีอัตลักษณ์  
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หลงัจากได้ข้อมลูแบบสอบถามครบแล้ว ได้นํามาวิเคราะห์ดว้ย Correlation ในงานวิจัย

นี้คือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้ 38 ภาพ ตัวแปรคือแต่ละตัวคือ คําตอบด้านความชอบ หรือความ
มีอัตลักษณ์ต่อภาพถ่าย 38 ภาพ ใชวิธีหาความสัมพันธ์ของภาพทั้ง 38 ภาพมีขนาดความสัมพันธ์มาก
น้อยเพียงใด และจัดกลุ่มตามความคล้ายตลึงกัน ( Similarity ) เช่น คนที่ชอบภาพที่ 1 มักจะชอบ
ภาพที่ 8 และ 12 ด้วย หรือ คนที่คิดว่าภาพที่ 2 มีอัตลักษณ์ จะคิดว่าภาพที่ 4 5 และ 7 มีอัตลักษณ์
ด้วย โดยผู้วิจัยแสดงผลของความสัมพันธ์นี้ด้วยเทคนิค Multidimensional Scaling (MDS) พล๊อท
ตําแหน่งของตัวแปรทั้ง 38 ลงไปในกราฟ 3 แนวแกน โดยใช้ระยะทางเป็นตัวบอกความมากน้อยของ
ความสัมพันธ์ (ดูกราฟ MDS ได้ในหัวข้อถัดไป) จากการพลอ๊ทกราฟ นอกจากจะได้ทราบข้อมลูความ
มากน้อยของความสัมพันธ์แล้ว กราฟยังแสดงการเกาะกลุม่กันเป็นกลุ่มต่าง ๆ ของตัวแปรทั้ง 38 เมื่อ
ได้กราฟ MDS ทางผู้วิจัยได้นําข้อมูลจากกราฟแปลงเป็นแผนภาพเพื่อความสะดวกในการอ่านข้อมลู 
โดยแปลงเอากลุ่มของตัวแปรทั้ง 38 มาโยงเข้ากบัความถ่ี คือจะเห็นได้ว่า ภาพที่ 1 ถึง 38 มีคะแนน
ความชอบ หรือ อัตลกัษณ์ มากน้อยเพียงใด ไปพร้อม ๆ กับแสดงข้อมลูความสัมพันธ์ของภาพแต่ละ
ภาพ และแต่ละกลุ่ม แผนภาพสรุปข้อมูลนีม้ีทั้งหมด 4 แผนภาพ มาจาก คําตอบจากคนในชุมชน 
แบ่งย่อยเป็น คําตอบประเด็นความชอบ และคําตอบประเดน็อัตลักษณ์ และมาจาก คําตอบจากคน
นอก ชุมชน แบ่งย่อยเป็น คําตอบประเด็นความชอบ และคําตอบประเด็นอัตลักษณ์ เช่นกัน ข้อมูลทั้ง 
4 ชุดน้ี จะถูกนํามาตีความต่อ หาคําตอบว่า คนในชุมชน และคนนอก คิดว่าอัตลักษณ์ทางสถานที่ของ
เยาวราชคืออะไร  

 การตีความหมายข้อมลูในงานวิจัยน้ีเป็นการอ่านความคิด และหาเหตผุลของความคิด
ของคนในชุมชนและคนนอก ผ่านสํานึกของผู้วิจัย โดยตั้งอยูบ่นเหตุและผลของทฤษฎี และแนวคิดที่
รวบรวมไว้ ประกอบกับข้อมลูของย่านเยาวราช 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 
ภาพ 44 ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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ภาพทั้งหมดที่ใช้ในแบบสอบถามมี 38 ภาพดังนี้

 
ภาพ 45 ภาพทั้งหมดที่ใช้ในแบบสอบถาม 
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ภาพ 46 ภาพทั้งหมดที่ใช้ในแบบสอบถาม 
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5.3 การแสดงการข้อมูลด้วย Multidimensional Scaling Graph  
- code I  คือ แสดงคําถาม Identity มีความเป็นเยาวราชหรือเป็นอัตลักษณ์ของ

เยาวราชมากน้อยแค่ไหน 
- code s  คือแสดงคําถาม satisfaction ท่านชอบหรือไม่ชอบภาพน้ีมากแค่ไหน 
- จุดในกราฟ แทนคําตอบต่อภาพที่ 1 - 38 ในแบบสอบถาม  
- สีของจุด  เป็นการแบ่งกลุม่ภาพตามระยะทาง 
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5.3.1 insider – identity 

 
ภาพ 47 Multidimensional Scaling Graph ของ Insider – Identity 

 
ภาพ 48 Multidimensional Scaling Graph ของ Insider – Identity 
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5.3.2 insider – satisfaction 

 
ภาพ 49  Multidimensional Scaling Graph ของ insider – satisfaction 

 
ภาพ 50 Multidimensional Scaling Graph ของ insider – satisfaction 
 
 

INSIDE
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5.3.3 outsider – identity 

 
ภาพ 51 Multidimensional Scaling Graph ของ outsider – identity 

 
ภาพ 52 Multidimensional Scaling Graph ของ outsider – identity 
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5.3.4 outsider – satisfaction 

 
ภาพ 53 Multidimensional Scaling Graph ของ outsider – satisfaction 

 
ภาพ 54 Multidimensional Scaling Graph ของ outsider – satisfaction 

 
 

5.4 แผนภาพชุดข้อมูลความสัมพันธ์ของภาพท้ัง 38 ภาพ กลุ่มภาพ และระดบัคะแนน
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5.5 การตีความหมายข้อมูล 
การตีความหมายข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์ข้อสรุปจากแผนภาพชุดข้อมูลในหัวข้อ 5.2 

โดยแบ่งการตีความข้อมูลเป็น 2 ประเภทคือ คนในชุมชนเยาวราช และคนนอก 

5.5.1 คนในชุมชนเยาวราช 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามทําให้ได้ข้อสรปุบางอยา่งจากการทําความเข้าใจ

ความคิดของคนในชุมชนเยาวราชผ่านการแบง่กลุม่ภาพถ่ายตามความสัมพันธ์ คือจะเห็นว่าคนใน
ชุมชนมีความคิดทางโครงสร้างพื้นที่ในย่านเยาวราช แบ่งครา่ว ๆ เป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ศูนย์กลาง
กิจกรรม คือบรเิวณถนนเยาวราชตอนกลาง พื้นที่อยู่อาศัยสว่นชุมชน คือบริเวณตรอกต่าง ๆ ที่
กระจายอยู่ทั่วย่าน พื้นที่ระหว่างศูนย์กลางและชุมชน คือพื้นที่ที่ซ้อนกันอยู่ของชุมชนและกิจการ
ค้าขายที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง โดยพื้นที ่3 แบบนี้ ไม่ได้ถูกแบ่งแยกแบบชัดเจนแตซ่้อนทบักัน
อยู่ พื้นที่ทั้ง 3 แบบจะอธิบายประกอบข้อมูลความสมัพันธ์ของภาพถ่ายในหัวข้อถัดไป หัวข้อ 1 2 
และ 3 จะอธิบายประเด็นอัตลักษณ์ และหัวข้อ 4 และ 5 จะอธิบายประเด็นความชอบ  

1) คนในชุมชนเยาวราชมองว่ากิจกรรมค้าขาย เป็นอัตลกัษณ์ทางสถานที่ของเยาวราช 
มากที่สุด 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูโดยรวมแล้ว คนในชุมชนเยาวราชจะพิจารณาอัตลักษณ์จาก
กิจกรรมมากกว่าส่วนที่เป็นกายภาพในภาพทุก ๆ กลุม่ภาพที่แสดงถึงพื้นที่ที่ใกล้ศูนย์กลางกจิกรรม
หลักของย่านจะยิ่งมีคะแนนอัตลักษณ์มาก ภาพ 59 ภาพถนนเยาวราชตอนกลางส่วนที่คึกคักที่สุดจะ
มีคะแนนอัตลักษณ์มากกว่าภาพพื้นที่กิจกรรมอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน และภาพตอนกลางคืนจะมี
คะแนนอัตลักษณ์มากกว่าภาพตอนกลางวัน เพราะกลางคืนเกิดกิจกรรมมากกว่า ภาพที่สื่อถึงถนน
เยาวราชตอนกลางเป็นภาพที่มีคะแนนความมีอัตลักษณ์มาก และเกาะกลุ่มรวมกบัภาพตรอกตกึแถวที่
มีร้านขายอาหาร ร้านแผงลอยข้างทาง ร้านค้าตึกแถวแบบดั้งเดิม และตลาดสดเลง่บ้วยเอี้ย ซึ่งล้วนแต่
เป็นร้านที่มีช่ือเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวหรือเป็นร้านที่ดูเก่าแก่ ภาพเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์เป็น 
อัตลักษณ์แบบเดียวกันในความคิดของคนในชุมชนเยาวราช มีเนื้อหาสาระทีส่ื่อร่วมกันคือ พื้นที่ทีท่ํา
ให้เกิดกจิกรรมการค้าขายหลักของย่าน โดยมีถนนเยาวราชตอนกลางเป็นศูนย์กลางกิจกรรมและส่วน
ที่เป็นตรอก ตลาด จะอยู่ถัดจากศูนย์กลางออกไป เป็นทางผา่นระหว่างศูนย์กลางไปสู่ทีอ่ื่น จึงมี
ศักยภาพในการค้าขายมาก และภาพกลุ่มนี้มรีูปแบบที่ว่างและหน้าตาอาคารไม่เหมือนกันเลย ทําให้
ตีความได้ว่าคนในชุมชนเยาวราชพิจารณาที่กจิกรรมมากกว่ากายภาพ โดยกิจกรรมนั้น ๆ ต้องเป็น
การค้าขายแบบดั้งเดิมจะมีความเป็นอัตลักษณ์มากกว่าแบบสมัยใหม่ และ การค้าขายในพื้นที่
ศูนย์กลางกจิกรรมจะมีความเป็นอัตลักษณ์มากกว่าพื้นที่ที่ไกลศูนย์กลางออกไป 
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ภาพ 59 ภาพพื้นที่กิจกรรมการค้าขายของย่าน 

 
 
ภาพ 60 คือกลุ่มที่แสดงถึงตกึแถวแบบเก่าแก่ กลุ่มนีม้ีอัตลกัษณ์น้อยถึงมีบ้างในความคิด

ของคนในชุมชน มีลักษณะร่วมกันคือเป็นอาคารเก่าที่มีความมีประวัติศาสตร์ แสดงถึงเอกลกัษณ์ของ
ชุมชนเยาวราช ภาพอาคารที่แสดงถึงการมีกจิกรรมการค้า หรืออยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางกจิกรรมจะมี
คะแนนความมีอัตลักษณ์มากกว่าอาคารที่ปิดประตูไว้และไกลจากศูนย์กลางกิจกรรม 
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ภาพ 60 ภาพกลุ่มที่แสดงถึงตึกแถวแบบเก่าแก ่

 
ภาพ 61 ภาพตึกแถวหัวมุมที่เป็นธนาคารไทยพาณิชย์บริเวณแยก เอส.เอ.บ.ี ซึ่งเป็น

อาคารเก่าแกม่ีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แสดงถึงเอกลกัษณ์ของเยาวราช ไม่ได้มีความสัมพันธ์กบัภาพ
ตึกแถวอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน (ไม่มีกลุ่ม)  ดังกลุ่ม ภาพ 60 เพราะคนในชุมชนเยาวราชพิจารณาที่
กิจกรรมก่อนกายภาพของอาคาร มองว่ากจิกรรมธนาคารไมใ่ช่กิจกรรมค้าขายแบบดัง้เดิมของคน
เยาวราช  และมองว่าลกัษณะอาคารทีรู่ปทรงเหมือนเดมิแต่ปรับปรงุโดยการทาสีใหม่ไมเ่ป็นอัตลักษณ์
แบบเดียวกบัอาคารเก่าแก่อื่น ๆ ภาพน้ีจึงมีคะแนนอัตลกัษณ์น้อยมากถึงมบี้าง  

 

 
ภาพ 61 ภาพธนาคารไทยพาณิชย์บริเวณแยกเอส.เอ.บี. 

 
ภาพอื่น ๆ ที่แสดงถึงว่าคนในชุมชนเยาวราชพิจารณาทีก่ิจกรรมมากกว่ากายภาพได้แก่        

ภาพการเชิดสงิโตในงานเทศกาลประจําปี มีคะแนนอัตลักษณ์มาก แต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับภาพอื่น 
(ไม่มีกลุ่ม) เพราะเทศกาลเป็นกิจกรรมทีม่ีช่ือเสียงของเยาวราช  และไม่ได้มีบ่อยเหมือนกบักิจกรรม
อื่น ๆ  

ที่คนในชุมชนพิจารณาถึงอัตลักษณ์ทางสถานที่ในรปูแบบกจิกรรมการค้าขายมากกว่า
ส่วนกายภาพเพราะการค้าขายมีความสําคัญต่อวิถีชีวิต และเป็นวิถีชีวิตแบบที่สบืทอดต่อกันมาจาก
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บรรพบรุุษผู้อพยพมาจากประเทศจีน และเริม่ก่อร่างสร้างยา่นเยาวราชข้ึน กิจกรรมการค้าขายเลย
เป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึง่ของคนเยาวราช ถึงแม้ว่าปัจจบุันจะมีการค้าขายจากคนนอกเข้ามาผสม  
และกิจการแบบสมัยใหม่ทําใหเ้อกลักษณ์กจิการแบบดัง้เดิมที่เป็นของแทล้ดลงไป แต่คนในชุมชน
เยาวราชส่วนมากก็ไม่ได้ตระหนกัถึงความเป็นของแท้ ไม่แทน้ี้เพราะกิจกรรมทีเ่ข้ามาใหมท่ําให้มีคน
นอกเข้ามามากขึน้ เศรษฐกิจในย่านพัฒนาข้ึน ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตแห่งการค้าขายของคนเยาวราช 

 
2) คนในชุมชนเยาวราชพิจารณาอัตลักษณ์ของเยาวราชจากลักษณะร่วมแบบจีน 

ไชน่าทาวน์ (china town) 
ส่วนที่เป็นลักษณะทางกายภาพที่คนในชุมชนเยาวราชมองว่าเป็นอัตลักษณ์ คือ

ลักษณะร่วมแบบจีนที่พบได้ในไชน่าทาวน์ ทําให้เกิดเป็นภาพจําของไชน่าทาวน์มากกว่าอัตลักษณ์ทาง
สถานที่ของเยาวราช ลักษณะแบบนีจ้ะพบร่วมกันได้ในชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศต่าง ๆ  
ภาพที่มีลักษณะร่วมแบบจีนไชน่าทาวน์ เช่น ภาพที่ประดบัด้วยโคมจีน ป้ายช่ือร้านภาษาจีน  
มีลักษณะบางอย่างประดับอาคารที่ดูเป็นวัฒนธรรมจีนที่ชัดเจน จะได้คะแนนอัตลักษณ์มากกว่าภาพที่
ไม่มี  โดยภาพเหล่าน้ีหากเป็นภาพที่ถูกถ่ายในทําเลศูนย์กลางกิจกรรม จะได้คะแนนอัตลักษณ์มากขึ้น  

 

 
ภาพ 62 ภาพที่มีลักษณะร่วมแบบจีนไชน่าทาวน์น้อย 
 

 
ภาพ 63 ภาพที่มีลักษณะร่วมแบบจีนไชน่าทาวน์ 
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ภาพซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เป็นภาพที่ได้คะแนนความมี 
อัตลักษณ์มาก และไม่ได้ถูกรวมกลุ่มกบัภาพอื่น ๆ ตีความได้ว่า ซุ้มประตเูป็นสิ่งปลูกสร้างในลกัษณะ
เป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นแลนด์มาร์ก (landmark) ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างทีม่ีเอกลักษณ์ในตัวเอง ไม่ได้มี
ซ้ํา ๆ ในย่านและย่านข้างเคียงโดยรอบ ที่คนในชุมชนมองว่ามีอัตลักษณ์มากเพราะซุม้ประตูเป็น
สัญลักษณ์ของการตั้งอยู่ของชุมชนชาวจีนโพ้นทะเล และทําให้ย่านเยาวราชมีช่ือเสียงในหมู่
นักท่องเที่ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังของกรุงเทพฯ แม้ว่าซุ้มประตูจะไม่ได้ถูกสร้างมาพร้อมกับ
การก่อตัง้ชุมชน แต่ก็สําคัญสําหรบัคนในชุมชนในเชิงสญัลักษณ์ของอาณาเขต และมีผลต่อเศรษฐกจิ 
การพัฒนาย่าน อีกทั้งมีศิลปกรรมประดบัทีเ่ช่ือมโยงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ สิ่งนี้แสดงถึงการ
ผสมผสานระหว่างลักษณะร่วมแบบจีนและคติความเช่ือแบบไทย เพราะฉะน้ันตามหลักการความเป็น
สถานที่แล้วซุม้ประตูไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ทีเ่ป็นของแท้ของชุมชน แต่สําคัญสําหรับคนในชุมชนในการ
เป็นสัญลักษณ์ของย่าน  

 

 
ภาพ 64 ภาพซุ้มประตูเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

 
ภาพ 65 ภาพ ศาลเจ้า ร้านค้าแบบดั้งเดิมของคนในชุมชนเยาวราช ถูกจัดกลุ่มรวมไว้

ด้วยกัน มีคะแนนอัตลักษณ์กลาง ๆ มีน้อย ถึงมีบ้าง  มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มถนนเยาวราช 
ตอนกลาง และมากกว่ากลุ่มภาพตรอกพื้นที่ชุมชน คนในชุมชนมองศาลเจ้าและร้านค้าแบบดั้งเดมิ
เป็นอัตลักษณ์แบบเดียวกัน คือมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตในด้านเศรษฐกจิและความหมายของความเป็น
ชุมชนคนจีน ภาพกลุ่มนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและมีศักยภาพในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวมากกว่าภาพกลุ่มตรอกชุมชนที่ไมม่ีกิจกรรมสําหรบันักท่องเที่ยวและไม่มอีงค์ประกอบ
ย่อยที่ดูเป็นจีน จงึมีคะแนนอัตลกัษณ์มากกว่า  ภาพกลุ่มนี้มลีักษณะร่วมแบบจีนที่ชัดเจนน้อยกว่า
บริเวณถนนเยาวราชตอนกลางจึงได้คะแนนอัตลักษณ์น้อยกว่าถนนเยาวราชตอนกลาง ในกลุม่
เดียวกันนี้ ภาพศาลเจ้าจะได้คะแนนความมีอัตลักษณ์มากกว่าภาพร้านค้าด้ังเดิม ที่เป็นอาคาร 
พาณิชยกรรม ตีความได้ว่าศาลเจ้ามีเอกลักษณ์ของตัวเองทีชั่ดเจน  มีจํานวนไม่มากเท่าอาคาร 
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พาณิชยกรรมที่พบห็นได้ทั่วไปในย่าน และมลีักษณะร่วมแบบจีนทีม่ากกว่าอาคารพาณิชยกรรมที่มี
การประดับด้วยโคมจีน ป้ายอักษรจีน หรือองค์ประกอบที่ดูเป็นลักษณะร่วมแบบจีน จะได้คะแนนอัต
ลักษณ์มากกว่าภาพที่ไม่มี คนในชุมชนพิจารณาอัตลักษณ์ของเยาวราชจากลักษณะร่วมแบบจีนที่
ชัดเจนกว่าร่วมกบักจิกรรมที่เป็นที่รูจ้ักในหมู่นักท่องเที่ยวมากกว่าความเป็นเอกลักษณ์แท้ ๆ แบบ
เยาวราช อาคารพาณิชยกรรมที่ทํากจิการค้าขายโดยครอบครัวชาวเยาวราชนั้นพบเห็นได้ทั่วไปในย่าน 
ตามหลกัการแล้ว กิจการการค้าขายแบบอาคารพาณิชยกรรมเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเยาวราชมาก 
เพราะอ้างองิถึงวิถีชีวิตคนส่วนมากในเยาวราช และเกิดข้ึนพร้อม ๆ กับย่านอย่างเป็นธรรมชาติ  

 
ภาพ 65 ภาพร้านค้าแบบดั้งเดมิ และศาลเจ้า 

 
ภาพ 66 ภาพร้านค้าแบบดั้งเดมิ และศาลเจ้า 

ที่คนในชุมชนเยาวราชพิจารณาอัตลักษณ์จากลักษณะร่วมความเป็นจีนของไชน่าทาวน์ 
เพราะความเป็นไชน่าทาวน์ทําใหเ้ยาวราชมีช่ือสียง ส่งผลต่อเศรษฐกจิของผู้คนในย่าน ถึงแม้ว่า
องค์ประกอบทางกายภาพแบบจีนจะมีทั้งของแท้ทีเ่กิดจากการการผสานวิถีชีวิตอันมีเอกลักษณ์ไปกับ
สถานที่อยู่อาศัย ของไม่แท้ตามแบบแฟช่ันที่พบเห็นได้ทั่วไปในย่านอื่น ๆ และของแท้ทีซ่้อนอยู่กบัของ
ไม่แท้ คือลักษณะร่วมแบบจีนที่แสดงถึงไชน่าทาวน์แต่ก็อ้างอิงถึงรากเหง้าของเยาวราชได้เช่นกัน หาก
มองว่าเยาวราชคือตัวแทนไชน่าทาวน์ของประเทศไทย ความซับซ้อนน้ีไมส่ามารถแยกออกจากกันและ
ตัดสินแบบเด็ดขาดได้ คนในชุมชนก็ไม่ได้ตระหนักที่แยกความแท้ไม่แท้ออกจากัน ทําให้ไม่ได้ตระหนกั
ถึงเอกลักษณ์ของตัวเองที่มาจากรากเหง้าความเป็นจีนผสมผสานไปกับความเป็นไทยจากถิ่นที่มาต้ัง
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รกราก เพราะทัศนคติที่มุ่งพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิมากกว่าและความเคยชินในสภาพแวดล้อมที่
ตนอยู่อาศัย ชุมชนเยาวราชเป็นไชน่าทาวน์ที่ไม่เหมือนไชน่าทาวน์ที่ใด ๆ ในโลก ด้วยลักษณะอาคาร 
ร้านค้า ผังเมือง ศิลปกรรมต่าง ๆ ในชุมชนเยาวราชนั้นมีเอกลักษณ์ของตัวเองในฐานะชุมชนเยาวราช  

3) คนในชุมชนเยาวราชตระหนักถึงความเป็นชุมชนเยาวราช แต่มองว่ามีอัตลักษณ์น้อย 
จากข้อมลูมีการจัดกลุ่มภาพที่สื่อถึงลกัษณะของพื้นที่ชุมชนของเยาวราช แต่ได้

คะแนนอัตลักษณ์น้อยจนถึงแทบจะไม่มอีัตลักษณ์เลย ภาพ 67 ภาพเหล่าน้ันได้แก่ ภาพตรอก บ้าน
แถว ทางเดินหลงัร้านค้า ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทีเ่ป็นชุมชน ที่ไม่ได้มีกิจกรรมสําหรบันักท่องเที่ยวมากนัก 
โดยในกลุ่มเดียวกันภาพอาคารที่ดูมกีิจกรรมค้าขาย และมีองค์ประกอบแบบจีนประดับ จะได้
คะแนนอัตลักษณ์มากกว่าภาพที่ไมม่ ี

การที่ภาพตรอก ภาพบ้านแถว ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางกิจกรรมค้าขายของเยาวราช 
ถูกจัดกลุม่ไว้ด้วยกันแสดงถึงว่าคนในชุมชนมีความการตระหนักถึงแนวคิดของการอยู่รวมกนัเป็นพื้นที่
ชุมชนซึ่งแยกออกจากพื้นที่กิจกรรมหลกัของย่านทีม่ีนักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่ายกว่า ตามหลักการแล้ว
คนในจะมีสํานึกถึงสถานที่ในด้านความเป็นบ้าน (home) ในลักษณะความผูกพัน (place 
attachment) ลักษณะทางกายภาพทีป่รากฏใหเ้ห็นออกมาเป็นอาคาร ศิลปกรรมประดับอาคาร  
ที่ว่าง ทางเดิน นั้นเกิดจากการหล่อหลอมการใช้ชีวิตของคนในชุมชนเยาวราชมาตั้งแต่สมัยกอ่น  
เป็นการอ้างองิได้ถึงรากเหง้าของคนเยาวราชอย่างแทจ้รงิ ลกัษณะของชุมชนเยาวราชจึงมีเอกลกัษณ์ 
ไม่สามารถพบได้ในไชน่าทาวน์ประเทศอื่น   

สภาพชุมชนปัจจุบันน้ันมปีัญหาความแออัด และความเสื่อมโทรมของอาคาร ทางเดิน 
ภูมิทัศน์ ทําให้คนในชุมชนส่วนหนึ่งมองพื้นที่ชุมชนตัวเองว่าเป็นปญัหาต่อวิถีชีวิต เกิดทัศนคติลบต่อ
ความเป็นบ้าน ทําให้ ให้คะแนนความมอีัตลักษณ์ส่วนน้ีน้อย  

 

  
ภาพ 67 ภาพพื้นที่ชุมชนปัจจบุัน 

ภาพกลุ่มอาคารที่มเีอกลักษณ์ในตัวเอง และเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเยาวราช คือ
ภาพอาคารมัสยิดโกซาอิศหาก ภาพ 68 และภาพวัดไตรมิตรฯ ซึ่งเป็นศาสนสถานของชุมชนเยาวราช
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ที่ก่อตั้งโดยคนในชุมชน แสดงถึงวัฒนธรรมทางความเช่ือที่ผสมผสานกันของ จีน ไทย พุทธ อิสลาม 
ภาพ 2 ภาพน้ี ได้คะแนนอัตลักษณ์น้อย ตีความได้ว่าคนในชุมชนเยาวราชยังติดภาพจําลกัษณะร่วม
แบบจีน มองว่าถ้ามีองค์ประกอบแบบจีนประดับ จะมีอัตลักษณ์มากกว่า  แต่ตามหลักการแล้ว มัสยิด
โกซา และ วัดไตรมิตร เป็นอัตลักษณ์ที่เป็นของแทเ้พราะเกดิจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนแบบดั้งเดิม  

 

 
ภาพ 68 มัสยิดหลวงโกชาอิศหาก 

 
ภาพอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีวัดมังกร เป็นอาคารทาํเลียนแบบอาคารพาณิชยก

รรมแบบดัง้เดิม ถูกจัดกลุม่รวมกบัภาพวัดไตรมิตรฯ ภาพ 69 ซึ่งมีลักษณะอาคารต่างกันมาก การถูก
จัดกลุม่รวมกันแสดงถึงว่าคนในชุมชนไม่ได้พิจารณาอัตลักษณ์จากลักษณะทางกายภาพเป็นข้ันแรก 
แต่พิจารณากจิกรรมมากกว่า โดยมองว่ากจิกรรมที่เกิดกับวัดไตรมิตรนั้นไม่ใช่กิจกรรมทีเ่ป็นอัตลักษณ์
ของเยาราชพอ ๆ กบักจิกรรมที่เกิดในอาคารสถานีรถไฟใต้ดนิ วัดมังกร เพราะอาคารสถานีสร้าง
เลียนแบบอาคารดัง้เดิมที่เป็นชุดอาคารในบริเวณเดียวกัน แต่กิจกรรมนั้นเป็นของใหม่ และไม่มี
ลักษณะกจิกรรมแบบประเพณีจีน เช่นเดียวกบักรณีวัดไตรมติรที่เป็นวัดพุทธที่ประกอบพิธีแบบชาว
ไทยพุทธ อาจมีการผสมประเพณีแบบจีนเยาวราชเข้าไปด้วย ตามความเช่ือของคนในชุมชนและผู้
ก่อตั้ง แต่ในปัจจุบันก็ยงัมีคนในส่วนใหญ่ทีม่องว่าวัดไตรมิตรฯ นั้นแปลกปลอมสําหรับชุมชนชาวจีน
เยาวราช ภาพกลุ่มนี้ได้คะแนนอัตลักษณ์น้อย เป็นอีกเหตผุลให้ตีความว่าคนในชุมชนเยาวราชยังขาด
ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชุมชนของตัวเอง 

https://readthecloud.co/luang-kocha-itsahak-mosque/
https://readthecloud.co/luang-kocha-itsahak-mosque/
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ภาพ 69 ภาพวัดวัดไตรมิตรวิทยาราม และอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีวัดมังกร 

 
4) คนในชุมชนเยาวราชพิจารณาความชอบจากความมีช่ือเสยีงร่วมกับมุมมองที่ดู

สวยงาม 
คนในชุมชนมักจะชอบภาพทีเ่ป็นสถานที่ บรรยากาศหรือกิจกรรมที่มีช่ือเสียงของ

เยาวราช ช่ือเสียงในที่นี้คือเป็นที่รูจ้ักของนกัท่องเที่ยวและเป็นส่วนที่ถูกเผยแพร่ด้านการท่องเที่ยวของ
เยาวราช ได้แก่ บรรยากาศถนนเยาวราชตอนกลางทีเ่ต็มไปด้วยป้ายจีนและแสงสี กิจกรรมอาหารข้าง
ทาง วัดจีน ภาพที่มีลักษณะร่วมแบบไชน่าทาวน์จะได้คะแนนความชอบมากกว่า และถ้ามีมมุมองที่
สวยงามจะได้คะแนนความชอบมากกว่ารปูที่มมุมองธรรมดากว่า จากภาพถ่ายในแบบสอบถาม
ทั้งหมด คะแนนความชอบที่วิเคราะห์ได้ว่า คนในชุมชนใช้ความมีช่ือเสียงเป็นเกณฑ์ในการเลือก
คะแนน พบว่าคะแนนระดับต่าง ๆ แสดงความมีช่ือเสียง สัมพันธ์กับตําแหน่งที่ตั้ง โดยภาพที่แสดงถึง
ความมีช่ือเสียง มกัจะอยู่ใกลก้ับศูนย์กลางกจิกรรมของย่านสําหรับนักท่องเที่ยว คือ ถนนเยาวรา
ชตอนกลาง ถนนเจริญกรงุบริเวณวัดมังกร หัวถนนเยาวราชบริเวณวัดไตรมิตรฯ และวงเวียนซุม้ประตู 
ตําแหน่งเหล่าน้ีล้วนมีสถานที่ที่มลีักษณะร่วมที่แสดงถึงความเป็นไชน่าทาวน์ที่ชัดเจน และวัดไตรมิตร
ฯ ที่มีเอกลักษณ์ในตัวเอง 

 

 
ภาพ 70 ภาพถนนเยาวราชตอนกลาง หัวถนนเยาวราชบริเวณวัดไตรมิตร กิจกรรมในเยาวราช 
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ภาพที่ได้คะแนนความชอบมาที่สุด คือภาพซุ้มประตู บริเวณวงเวียนโอเดียน ซุ้มประตูถือ
ว่าเป็นองค์ประกอบที่ไชน่าทาวน์ทั่วโลกมี เพือ่แสดงขอบเขตทางเข้าของชุมชนชาวจีน แต่สําหรับที่
เยาวราช ซุ้มประตูยังทําน่าที่เป็นแลนด์มาร์กมากกว่าทางเข้าเพราะต้ังอยู่เกาะกลางวงเวียน “ซุ้ม
ประตูทีเ่ยาวราชมีศิลปกรรมประดับแบบจีนปักกิ่งหรือจีนเหนือ” (วิเชียร สุขกมลสันติพร 2561)  
ซึ่งกลุ่มคนจีนในเยาวราชส่วนมากเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน และกวางตุ้ง เป็นภูมิภาคทางใต้ของจีน 
ถึงแม้ว่าศิลปะกรรมบนซุ้มประตจูะไม่ได้อ้างองิถึงรากเหง้าของคนในชุมชนเยาวราชแท้ ๆ แต่คน
เยาวราชก็รูส้ึกชอบมาก ตีความได้ว่า คนในชุมชนภูมิใจกับความเป็นไชน่าเทาวน์ของเยาวราช 
มากกว่าความเป็นชุมชนเยาวราชแท้ ๆ ความชอบจากความมีช่ือเสียงนี้ ยังแสดงให้เห็นได้ในข้อมูล 
ภาพวัดไตรมิตรฯ ภาพพระพุทธรูปในอุโบสถวัดไตรมิตรฯ ซึง่ภาพเหล่าน้ีได้คะแนนความชอบมาก ทั้ง 
ๆ ที่ได้คะแนนอัตลักษณ์น้อย ตีความได้ว่าคนในชุมชนชอบเพราะวัดไตรมิตรและพระพทุธรูปประจํา
วัดมีช่ือเสียงสําหรับนกัท่องเที่ยว ในการมาสักการะขอพร ทัง้ ๆ ที่คนในชุมชนมองว่ามีอัตลกัษณ์น้อย
แต่ชอบมาก เป็นข้อพสิจูน์ว่าความชอบนั้นกับอัตลักษณ์ไม่จาํเป็นต้องสัมพันธ์กัน ความชอบรู้สกึถึง
ง่ายกว่า ความมีช่ือเสียงส่งผลตอ่ความชอบเพราะความมีช่ือเสียงคือความภูมิใจ และนํามาซึ่งการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว กรค้าขาย ซึ่งเป็นทัศนคติของคนในเยาวราชที่ให้ความสําคัญกับ
วิถีชีวิตมากกว่า 

 
ภาพ 71 ภาพซุ้มประตูเฉลมิพระเกียรติ บริเวณวงเวียนโอเดยีน 

ภาพถนนคนเดินในไชน่าทาวน์ สิงคโปร์ และ มาเลเซีย ภาพ 2 ภาพน้ี ไม่ได้ถูกรวมไว้กับ
ภาพอื่น และได้คะแนนอัตลักษณ์มาก ภาพไชน่าทาวน์สิงคโปร์ได้คะแนนความชอบมากพอ ๆ กับภาพ
ไชน่าเทาวน์เยาวราช ตรงถนนคนเดินถนนเยาวราชตอนกลาง ตีความได้ว่าคนในชุมชนชอบลักษณะ
ความเป็นไชน่าทาวน์ที่ดูมีระเบียบ และมบีรรยากาศความเปน็จีนที่ดูสวยงาม ภาพไชน่าทาวน์สิงคโปร์
ที่เป็นถนนคนเดินที่ดูเป็นระเบียบกว่าไชน่าทาวน์มาเลเซียเลก็น้อย จึงได้คะแนนความชอบมากกว่า 
ภาพไชน่าทาวน์ 2 แห่งนี้ได้คะแนนอัตลกัษณ์น้อยแต่ได้คะแนนความชอบพอ ๆ กับภาพถนนเยาวราช 
ตีความได้อีกว่า คนในชุมชนมองว่าไชน่าทาวน์แบบถนนคนเดิน ที่มีร้านค้าเป็นระเบียบ และประดับ
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โคมสวยงาม ไม่ใช่อัตลกัษณ์ของเยาวราช แต่ก็หวังอยากใหถ้นนคนเดินของเยาวราชมีมมุมองที่มี
ระเบียบแบบนั้นบ้าง 

มีกลุม่ภาพ ภาพ72 ที่เป็นอาคารต่างรูปแบบกัน และคนในชุมชนรู้สึกเฉย ๆ ค่อนไปทาง
ชอบ ภาพในกลุ่มนี้ได้แก่ภาพป้ายบนถนนเยาวราชตอนกลางเวลากลางคืน ภาพในอุโบสถวัดไตรมิตร 
ภาพอาคารภายนอกวัดมังกร หน้าประตูมลูนิธิวัดเทียนฟ้า ภาพเหล่าน้ีถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกันทัง้ ๆ ที่
ไม่ได้มีลักษณะทางกายภาพและกจิกรรมเหมือนกัน สิ่งที่ภาพเหล่าน้ีมเีหมอืนกันคือมมีุมมองจากการ
ถ่ายภาพที่ไม่สวยงามเท่าภาพอื่นในตําแหน่งคล้ายกัน ภาพมมุมองถนนเยาวราชที่คนนิยมถ่ายภาพให้
เห็นป้ายภาษาจีนต่าง ๆ ตลอดแนว ในหัวข้อความชอบถูกจดัไว้คนละกลุ่มกัน  ซึ่งภาพที่มุมมอง
สวยงามกว่า องค์ประกอบภาพดีกว่า จะได้คะแนนความชอบมากกว่า ภาพกลุม่นี้ล้วนแล้วแต่เป็น
สถานที่หรือมมุมองที่มีช่ือเสียงของเยาวราชสําหรับนกัท่องเที่ยว  ประเด็นความงามของมุมมองและ
ความมีช่ือเสียงนี้ ตีความได้ว่าคนในชุมชนตัดสินใจด้านความชอบจากความรู้สกึส่วนตัว โดยคํานึงถึง
ความมีอัตลักษณ์ร่วมด้วยเล็กน้อย ความมีอัตลักษณ์ตามความเข้าใจของคนในชุมชนสมัพันธ์กับความ
มีช่ือเสียง อัตลักษณ์ทางสถานที่นั้นต้องมจีินตนาการร่วมกัน ความมีช่ือเสียงของเยาวราชที่คนทั่วไป
รู้จักเป็นจินตนาการร่วมกัน เลยทําให้คนในเช่ือแบบนั้นไปดว้ย โดยไม่ได้คํานึงถึงการแบ่งกลุ่ม ความ
เป็นของแท้และไม่แท้  ความชอบนั้นต่างจากสํานึกเรื่องอัตลกัษณ์ตรงทีเ่ป็นเรื่องของความพอใจที่
แล้วแต่คนจะรูส้ึก แต่ก็มีความรูส้ึกร่วมกันอยูบ่้าง เลยมีการตัดสินความชอบจากความงาม และความ
มีช่ือเสียง ซึ่งเข้าใจง่ายกว่าการพิจารณาแบบอื่น ๆ  

 

 
ภาพ 72 กลุ่มภาพทีเ่ป็นอาคารคนละรูปแบบ และคนในชุมชนรู้สึกเฉย ๆ ค่อนไปทางชอบ 
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ภาพ 73 ภาพมุมมองถนนเยาวราช 

ความเก่าแก่ของอาคารพาณิชยกรรม หรอื บ้านแถวต่าง ๆ ในเยาวราช มีเอกลักษณ์ใน
แบบชุมชนเยาวราช ไม่มีลกัษณะแบบไชน่าทาวน์ที่อื่น ความมีเอกลักษณ์ของอาคารนีส้่งผลต่อการ
พิจารณาความชอบ คนในชุมชนรู้สึกชอบอาคารเก่าแก่ดั้งเดมิที่ดูเด่นกว่าอาคารอื่น ๆ ที่คล้าย ๆ กัน 
เช่น อาคารชุดในเยาวราช ถ้าเป็นอาคารหัวมุมจะมีลักษณะเด่นกว่าแถวอื่น มีศิลปกรรมประดบั
อาคารที่มากกว่า เพราะถูกออกแบบมาในยุคสมัยทีส่ถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลกําลงัเป็นที่นิยม 
อาคารพาณิชยกรรมดั้งเดิมในเยาวราชส่วนมากสร้างตัง้แต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึง รัชกาลที่ 5 ความมี
ประวัติศาสตร์นี้ทําใหเ้ยาวราชต่างออกไป จากการวิเคราะหข้์อมูลแบบสอบถาม ภาพ 74 - 76  
ภาพที่เป็นอาคารเก่าแกท่ี่มีศิลปกรรมประดับที่มากกว่า เด่นกว่า จะได้คะแนนความชอบมากว่า โดย
ไม่ได้คํานึงถึงว่าจะเป็นความเก่าแก่ทีบู่รณะใหม่ หรือ เก่าแกแ่บบจริง ๆ เห็นได้จากภาพอาคารสถานี
รถไฟใต้ดิน สถานีวัดมังกร และอาคารดั้งเดิมทีรู่ปแบบเดียวกันแต่ไม่ได้มีการทําใหม่ ถูกจัดกลุ่มไว้คู่กัน 
ตีความได้ว่าคนในชุมชนชอบอาคารที่ดูเด่น มีเอกลกัษณ์ ดูมีประวัติศาสตร์ มากกว่าอาคารเรียบ ๆ 
และอาคารรูปทรงสมัยใหม่  ภาพอาคารห้องแถวเก่าแก่แบบอื่น ๆ ที่อยู่ไกลออกไปจากศูนย์กลาง
กิจกรรมและอยู่ในพื้นที่ชุมชนอยู่อาศัย จะได้คะแนนความชอบน้อยกว่าเพราะคนในนําความมีช่ือเสียง
มาพิจารณาร่วมด้วย 

 

 
ภาพ 74 ภาพอาคารสถานีรถไฟใต้ดิน อาคารดั้งเดิม 
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ภาพ 75 ภาพอาคารเก่าแก ่

 
ภาพ 76 ภาพอาคารห้องแถวเก่าแก ่
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อาคารแบบสมัยใหม่ (modern) คนในชุมชนรู้สึกเฉย ๆ แตช่อบมากกว่าภาพอาคารกลุ่ม
ตรอกชุมชนและภาพห้องแถวในตรอก ภาพ 77 ตีความได้ว่าคนในชุมชนมองว่าอาคารเหล่าน้ีสวยงาม
มากกว่าอาคารบ้านแถวในตรอกชุมชน รูส้ึกรับได้หากมีอาคารแบบนี้ในเยาวราช แต่มองว่าไม่มีอัต
ลักษณ์เพราะภาพอาคารโมเดริ์นได้คะแนนอัตลักษณ์ ระดบัไม่มีอัตลักษณ์เลย ความคิดน้ีมาจาก
ทัศนคติต่อการให้ความสําคัญกับวิถีชีวิตมากกว่าการรักษาเอกลักษณ์ชุมชนของคนในชุมชน เพราะ
การมีอาคารแบบใหม่ ๆ แสดงถึงการพัฒนาย่าน มีการลงทนุเพิ่ม ซึ่งคนในเยาวราชคุ้นเคยดีกับการ
พัฒนาอาคารต่าง ๆ ในย่าน เพราะเยาวราช เคยผ่านยุคสมยัที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เกิดที่ถนน
เยาวราชตอนกลาง ที่มีการสร้างอาคารสงูข้ึน มีโรงหนัง และห้างทีท่ันสมัย ในช่วงประมาณ 20 ปีก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 2 คนในเยาวราชเลยอาจรูส้ึกชินกับการพฒันาการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ก็ชอบแบบ
ดั้งเดิมที่ดมูีประวัติศาสตร์และต้องดูสวยงามมากกว่า  

 

 
ภาพ 77 ภาพอาคารกลุ่มตรอกชุมชน 

 
ภาพอาคารมัสยิดโกซาอิศหาก ถูกจัดกลุ่มรวมกันกบัภาพกิจการสมัยใหมท่ี่ทําตีมเก่าแก่ 

ได้คะแนนความชอบเฉย ๆ จนเกือบชอบ ข้อมูลนีเ้ป็นอีกเหตุผลให้ตีความได้ว่า คนในชุมชนชอบความ
เก่าแก่ดูประวัติศาสตร์ ที่ดสูวยงาม โดยไม่ได้คํานึงถึงความเป็นของแท้ และไม่แท้ เพราะภาพมัสยิดโก
ซาและภาพคาเฟ่ นี้ได้คะแนนอัตลักษณ์น้อย คนในชุมชนมองว่า กิจกรรมแบบศาสนาอิสลามและร้าน
คาเฟ่ไม่ใช่เอกลักษณ์ของเยาวราช แต่รบัได้ถ้ามีเพราะสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้  

ภาพที่แสดงถึงกจิกรรมค้าขายที่มีทั่วไปในเยาวราช ได้แก่ ภาพร้านค้ารถเข็น ร้านอาหาร
ในตรอก ในถนนสายรอง คนในชุมชนรู้สึกเฉย ๆ ค่อนไปทางไม่ชอบ เพราะเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไป 
ทําให้รูส้ึกคุ้นชิน ไม่มีความงามทีท่ําให้ดูเด่น  
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5) คนในชุมชนพิจารณาความชอบจากความมรีะเบียบ และดูปลอดภัย สําหรบัภาพกลุม่
ชุมชนอยู่อาศัย 

ภาพ 78 ภาพที่แสดงถึงที่อยูอ่าศัยและกจิกรรมทีส่ัมพันธ์กบัความเป็นชุมชน  ที่มี
ลักษณะเป็นตรอก ตึกแถวเก่าแก่ที่อยู่ถัดออกไปจากพื้นที่ศูนย์กลางกจิกรรมการท่องเที่ยว ภาพตลาด
เล่งบ้วยเอี้ย ภาพร้านคาเฟ่สมัยใหมท่ี่เปิดในชุมชน คนในชุมชนให้ความเห็นต่อภาพเหล่าน้ีอย่าง
ชัดเจนว่า ไม่ค่อยชอบ ภาพเหล่าน้ีถูกจัดกลุ่มรวมกันเป็นกลุม่ใหญ่ การที่ภาพตลาดเลง่บ้วยเอี้ย และ
ร้านคาฟ่ถูกจัดกลุ่มรวมกับภาพตึกแถวเก่าแก่ถนนทรงวาด และตรอกอยู่อาศัย คนในชุมชนมองว่า
ตลาดและร้านค้าคาเฟ่เป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมรอง ไม่ใช่กิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เลยมารวม
ไว้กับภาพที่แสดงลักษณะถึงพื้นที่ที่ไม่ได้มีกจิกรรมสําหรบัคนนอก หรือตีความได้ว่า ตลาดเลง่บ้วยเอี้ย
คือส่วนหนึ่งของชุมชน ภาพกลุ่มนี้ได้คะแนนไม่ค่อยชอบไปจนถึงเฉย ๆ โดยในกลุ่มเดียวกัน ภาพที่ดู
สภาพแวดล้อมมรีะเบียบกว่าจะได้คะแนนมากกว่า ตีความได้ว่า สภาพของตลาด ตรอก และอาคาร
ต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่กิจกรรมหลกั แม้ว่าจะเป็นอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ คนในรู้สึกไม่
พอใจกบัสภาพปจัจุบันเลยไม่ได้มองว่าเป็นความงาม และความไม่พอใจยังมาจากปัญหาความแออัด 
ไม่มีระเบียบ ความเสื่อมโทรม แม้ว่าภาพคาเฟ่สมัยใหมจ่ะเปน็ภาพที่ไม่แสดงถึงความเป็นชุมชน แต่
ถูกจัดกลุม่ไว้รวมกันเพราะคนในชุมชนมองว่า หากไม่ได้มีการตกแต่งร้านให้สวยงามกจ็ะรูส้ึกว่าไม่
สวยงามเหมอืนที่รูส้ึกกับตรอกชุมชน คะแนนความชอบของภาพในกลุ่มนีส้ัมพันธ์กับคะแนนอัตลักษณ์ 
คือได้คะแนนน้อยกว่าทุกหมวดภาพ แสดงถึงเกิดทัศนคติลบต่อความเป็นบ้าน ของตัวเอง 

 

 
ภาพ 78 ภาพอาคารกลุ่มตรอกชุมชน 

 
ภาพ 79 - 80 กลุ่มตรอกสําเพ็ง ทีเ่ป็นลักษณะตรอกที่ชุมชน ตรอกหลังร้าน และตรอก

ขายของถนนคนเดิน ถูกจัดกลุม่ไว้ด้วยกัน และได้คะแนนไม่ค่อยชอบ ได้คะแนนน้อยที่สุดในภาพทุก
กลุ่ม เป็นกลุ่มภาพที่แสดงลักษณะของชุมชนเหมือนหัวข้อข้างต้น ข้อมูลภาพในกลุม่เดียวกัน ภาพ
ตรอกทีม่ีร้านขายของจะได้คะแนนความชอบมากกว่าตรอกที่ไมมีร้านค้า ตีความได้ว่า คนในชุมชนรับ
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ไม่ได้กับความแออัด และความไม่มีระเบียบของตรอกในชุมชน และด้วยลักษณะของสภาพแวดล้อม
ส่วนน้ีไม่ได้มีมุมมองทีส่วยงามและอาคารที่ดูโดดเด่น จงึรูส้ึกไม่ค่อยชอบ แต่ในสภาพแวดล้อม
คล้ายกันหากมีกจิกรรมจะรบัได้มากกว่า เพราะคนในชุมชนให้ความสําคัญกบัวิถีชีวิตการค้าขายดังที่
ได้กล่าวไปแล้ว 

 

 
ภาพ 79 ภาพตรอกสําเพ็งบรเิวณที่ชุมชนและหลังร้าน 

 

 
ภาพ 80 ภาพตรอกสําเพ็ง บริเวณที่มรี้านขายของ 

 
ความงามและความมรีะเบียบ อาจเป็นปจัจัยที่คล้ายกัน มีความหมายใกล้เคียงกันในการ

พิจารณาความชอบต่อสภาพแวดล้อมพื้นที่ต่าง ๆ ของคนในชุมชนเยาวราช แต่ในพื้นที่ลักษณะชุมชน 
ตรอก ต่าง ๆ ความระเบียบจะถูกนํามาใช้ตัดสินใจมากกว่า ความงามมักจะใช้กับภาพทีส่ื่อลักษณะ
อาคาร มุมมองหน้าอาคาร ป้าย โดยความงามสําหรบัคนในชุมชนเยาวราชจะมีประเด็นของความมี
ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมที่โดดเด่น ความมีช่ือเสียง มุมมองภาพถ่าย ร่วมพิจารณาด้วย  
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5.5.2 นักท่องเที่ยวหรอืคนนอก 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามชุดเดียวกับที่ให้คนในชุมชนตอบ ได้ข้อสรุปจาก

การทําความเข้าใจความคิดของนกัท่องเที่ยว หรือคนนอก ผา่นการแบ่งกลุม่ภาพถ่ายตาม
ความสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่าคนนอกมีความคิดด้านอัตลักษณ์ทางสถานที่และความชอบต่อเยาวราช ใน
ลักษณะภาพจํา โดยมองสภาพแวดล้อมทีเ่น้นทางกายภาพเป็นหลัก  แบ่งได้เป็น 3 แบบ คือหนึ่ง
เยาวราชในลักษณะของไชน่าทาวน์ มีลักษณะร่วมแบบจีนทีชั่ดเจน รับรู้ง่าย สองเยาวราชในลักษณะที่
ดูมีประวัติศาสตร์ในลกัษณะของเก่า และสุดท้ายลกัษณะทั่วไปที่ไม่มลีักษณะร่วมแบบจีนและความ
เก่า ซึ่งในความคิดของนักทอ่งเที่ยวส่วนทีม่ีลักษณะแบบไชน่าทาวน์จะมีอัตลักษณ์มาก ส่วนที่ดเูก่าแก่
จะมีอัตลักษณ์บ้าง และส่วนทีม่ีลกัษณะทั่วไปคือ ชุมชน ตรอก ตลาด ร้านค้า อาคาร ที่ไม่ได้มี
ลักษณะร่วมแบบจีนและความเก่าจะไม่มีอัตลักษณ์ ลักษณะภาพจํา ทั้ง 3 แบบจะอธิบายประกอบ
ข้อมูลความสมัพันธ์ของภาพถ่ายในหัวข้อถัดไป หัวข้อ 1 และ 2 จะอธิบายประเด็นอัตลักษณ์ และ
หัวข้อ 3 จะอธิบายประเด็นความชอบ  

1) คนนอกมองว่าลกัษณะร่วมแบบไชน่าทาวน์ หรือ แบบจีน เป็นอัตลกัษณ์ทางสถานที่
ของเยาวราชมากที่สุด  

จากการวิเคราะห์ข้อมลูโดยรวมแล้ว คนนอกจะพจิารณาอัตลักษณ์จากลักษณะทาง
กายภาพที่แสดงลักษณะร่วมแบบไชน่าทาวน์ หรือดมูีความเป็นจีนเป็นอันดบัแรก และพิจารณา
บรรยากาศร่วมด้วยในภาพทุก ๆ กลุม่ภาพ ภาพ 81 กลุ่มภาพที่ได้คะแนนอัตลักษณ์มากจะเป็นภาพที่
มีองค์ประกอบลักษณะร่วมแบบจนีประดับมาก และมบีรรยากาศที่มีชีวิตชีวาสําหรับคนนอก กลุ่ม
ภาพที่มีลักษณะร่วมแบบจีนอยูบ่้าง และพอมีกจิกรรมให้คนนอกหรือนักทอ่งเที่ยวมาทํา จะได้
คะแนนอัตลักษณ์มีบ้าง และกลุ่มที่มีลกัษณะร่วมแบบจีนน้อยถึงไม่มี แสดงลักษณะแบบอาคารทั่วไป 
จะได้คะแนนอัตลักษณ์มีน้อยมากถึงมีบ้าง ถ้าเป็นส่วนที่ไมม่กีิจกรรม ไมม่ีสญัลักษณ์ของการใช้งานจะ
ได้คะแนนอัตลักษณ์มีน้อยลงไปอีก 
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ภาพ 81 กลุ่มภาพที่มอีงค์ประกอบลักษณะร่วมแบบจีน  และมีบรรยากาศทีม่ีชีวิตชีวา 

 

 
ภาพ 82 กลุ่มภาพที่มลีักษณะร่วมแบบจีนอยูบ่้าง และพอมกีิจกรรมให้มาทํา 

 

 
ภาพ 83 กลุ่มทีม่ีลกัษณะร่วมแบบจีนน้อยถึงไม่ม ี
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ภาพกลุ่มที่ได้มีคะแนนอัตลักษณ์มากที่สุด ได้แก่ ภาพ 81 บรรยากาศกลางคืนของถนน

เยาวราชตอนกลาง ภาพงานเทศกลางเชิดสิงโตกลางถนนเยาวราชตอนกลาง ภาพเหล่าน้ีมีความ
เป็นอัตลักษณ์แบบเดียวกันคือมลีักษณะร่วมแบบจีน และแบบไชน่าทาวน์ที่ชัดเจนมาก ป้ายภาษาจีน
ซ้อนไปมาตลอดแนวถนน และขบวนเชิดสิงโต แสดงถึงวัฒนธรรมจีนที่คนทั่วไปเข้าใจ โดยไม่ได้อ้างอิง
ถึงว่าเป็นจีนกลุม่ไหนโดยเฉพาะเจาะจง การที่ภาพกลุ่มนี้ไดค้ะแนนความมีอัตลักษณ์มากสุด ตีความ
ได้ว่า คนนอกทั่วไป และนักท่องเที่ยว มีภาพจําว่าเยาวราชต้องเป็นไชน่าทาวน์เท่านั้น เพราะเป็นส่วน
ที่เด่นทีสุ่ดและเข้าใจง่ายที่สุด ประกอบด้วยการรับรู้จากสื่อโปรโมตการท่องเที่ยว ความคิดแบบเหมา
รวม (stereotype) ลักษณะร่วมแบบไชน่าทาวน์ในประเทศทางตะวันตก  ตามหลกัการความเป็นคน
นอกต่อระดบัการรูส้ึกถึงความเป็นสถานที่ (sense of place) คนนอกมักจะมีความรูส้ึกถึงความเป็น
สถานที่มากกว่าคนใน เพราะสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นชินและจุดประสงค์ในการเข้ามาในสถานทีท่ี่
ชัดเจน ทําให้คนนอกค้นหาสัมผสัอย่างที่เป็นตัวแทนของสถานที่นั้น แล้วส่วนที่เด่นและตรงกับภาพจํา
มากที่สุดเลยกลายเป็นตัวแทนสถานที่นั้น ความเป็นตัวแทนคือนิยามของอัตลกัษณ์ทางสถานที่ 
เพราะฉะนั้นสําหรบัคนนอกแล้ว ถนนเยาวราชตอนกลางทีม่กีิจกรรมคกึคัก คือการรู้สึกถงึความเป็น
สถานที่ และลักษณะร่วมแบบจีน คืออัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชมากที่สุด ซึง่ตรงกันข้ามกบั 
ภาพ 83 ที่เป็นลักษณะในตรอก ไม่มีองค์ประกอบบ่งบอกลกัษณะร่วมแบบจีน   

ภาพกลุ่มที่ได้คะแนนอัตลักษณ์ มีบ้างถงึมีมาก เป็นคะแนนระดับกลาง ๆ ภาพในกลุ่ม
แสดงถึงอัตลักษณ์ในรปูแบบลักษณะร่วมแบบจีน ภาพ 84 - 86 เป็นภาพสถานที่ต่าง ๆ ที่ต่างกันและ
เกาะกลุ่มกันเป็นกลุม่ใหญสุ่ดในแผนภาพข้อมลู ได้แก่ ภาพถนนเยาวราชตอนกลางบรรยากาศ
กลางวัน ภาพร้านค้าที่ประดับป้ายจีนตลอด 2 แนวฝั่วถนนสายรอง ภาพวัดมังกร วัดเทียนฟ้า ซุ้ม
ประตู ภาพหน้าร้านกุนเชียงเก่าแกท่ี่เต็มไปด้วยสีแดงของกุนเชียง ภาพการนั่งร้านอาหารข้างทางตอน
กลางคืน ภาพร้านข้างทางทีป่ระดบัโคมจีนสีแดง ภาพกลุ่มนีม้ีความสัมพันธ์กันตรงทีม่ีลกัษณร่วมแบบ
จีนอยู่ในภาพ แต่อาจไม่ชัดเจนและเป็นมมุมองที่สวยงามเทา่ภาพกลุ่มที่ได้คะแนนมากสุด จะเห็นว่า
แต่ละภาพไม่ได้เป็นอาคารประเภทเดียวกันเลย ตีความได้ว่าคนนอกไม่ได้มองทีป่ระเภทอาคาร การใช้
งานอาคารในการแยกหมวดหมู่อัตลักษณ์ และไม่ได้มองเรื่องความเป็นของแท้ ไม่แท้  แต่มองทีส่่วนที่
เด่นที่สุดมากกว่า เพราะคนนอกไม่มีความรู้สกึร่วมเรื่องรากเหง้าของชุมชน 
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ภาพ 84 กลุ่มภาพถนนเยาวราชตอนกลางบรรยากาศกลางวัน 

 

 
ภาพ 85 ภาพวัดมังกร ร้านค้าที่ประดบัป้ายจีนในถนนสายรอง ร้านกุนเชียงเก่าแก่ 
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ภาพ 86 ภาพการนั่งร้านอาหารตอนกลางคืน, ซุ้มประตูวัดเทียนฟ้า 

 
ภาพ 87 ถนนคนเดินไชน่าทาวน์สิงคโปร์ และ ไชน่าทาวน์มาเลเซีย ที่มลีักษณะร่วมแบบ

จีนที่ชัดเจน ถนนประดบัด้วยโคมจีนสีแดง และร้านค้าที่ตกแต่งด้วยสีแดง ภาพไชน่าทาวน์สิงคโปรท์ี่
ประดบัมากกว่าได้คะแนนอัตลกัษณ์มีบ้างถงึมีมาก ซึง่มากกว่าไชน่าทาวน์มาเลเซียที่ได้คะแนนมบี้าง 
ภาพ 2 ภาพน้ีไม่ได้มีความสัมพันธ์กับภาพอื่น ไม่ได้ถูกจัดกลุม่รวมกบัภาพอื่น แต่ได้คะแนนพอ ๆ กับ
ภาพบรรยากาศถนนเยาวราชของไทย แสดงดงึการพิจารณาอัตลักษณ์จากองค์ประกอบประดบัอย่าง
ชัดเจน แต่ที่โดดออกมาเพราะถนนมีระเบียบมากกว่าถนนเยาวราชของไทย  

 
ภาพ 87 ภาพถนนคนเดินไชน่าทาวน์สิงคโปร์ และ ไชน่าทาวน์มาเลเซีย 

 



 109 

 

ภาพ 88 ภาพอาคารอุโบสถวัดไตรมิตรฯ ได้คะแนนมีอัตลักษณ์มากพอ ๆ กับภาพถนน
เยาวราชตอนกลาง แต่ไม่ได้ถูกจักกลุ่มรวมกับภาพอื่น ตีความได้ว่า อุโบสถวัดไตรมิตรมเีอกลักษณ์ใน
ตัวเองที่พบได้น้อยในย่านเยาวราช แม้ไม่มีลกัษณะร่วมแบบจีนแต่ก็ได้คะแนนอัตลักษณ์มากเพราะ
ความเด่นจากสภาพแวดล้อมข้างเคียง  

 

 
ภาพ 88 ภาพอาคารอุโบสถวัดไตรมิตร 

 
ภาพ 89 ภาพกิจการสมัยใหม่ หากมีการตกแตง่แบบจีนผสม จะได้คะแนนความมี 

อัตลักษณ์มากกว่า  ภาพกิจการที่ดสูมัยใหม่กว่า โดยภาพกิจการสมัยใหมเ่หล่าน้ีได้คะแนนโดยรวม ไม่
มีอัตลักษณ์เลย ถึง มีน้อยมาก ตีความได้ว่าคนนอกมองว่ากิจการสมัยใหม่ไม่ตรงกบัภาพจําของ
เยาวราชที่คนนอกมี แต่ถ้ามีความเป็นจีนประดบัก็รบัได้ ภาพที่เป็นบรรยากาศภายในกิจการ คือภาพ
ค่าเฟ่ และบาร์ ได้คะแนนมากกว่าภาพที่เป็นมุมมองภายนอกอาคาร เพราะภายในเห็นกจิกรรมชัดเจน
กว่า และเป็นกจิกรรมสําหรบัคนนอกทีม่าท่องเที่ยว เลยน่าสนใจกว่า ภาพภายนอก ภาพ 90 ภาพ
อาคารสมัยใหม่ได้คะแนนอัตลกัษณ์น้อยที่สุดในทุกภาพแสดงถึง คนนอกรบัไม่ได้หากมอีาคารแบบนี้
ในเยาวราช 
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ภาพ 89 ภาพบรรยากาศภายในกิจการค่าเฟ่ และบาร ์

 
 

 
ภาพ 90 ภาพภายนอกอาคารสมัยใหม ่
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2) คนนอกมองว่าความเก่าแกม่ีอัตลกัษณ์น้อยมากถึงมบี้าง  
คนนอกพิจารณาความมีอัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชจากความเก่าแก่ ดูมี

ประวัติศาสตร์ รองจากพจิารณาลักษณะร่วมแบบจีน ภาพอาคารพาณิชยกรรมเก่าแกรู่ปทรงดั้งเดมิ 
ภาพอาคารที่ดูเก่า ภาพองค์ประกอบที่ดูเก่า และภาพที่แสดงถึงความเป็นชุมชน จะถูกจัดกลุ่มไว้
ด้วยกัน และได้คะแนนอัตลักษณ์โดยรวมกลาง ๆ คือมีอัตลกัษณ์น้อยถึงมีบ้าง ซึง่ถ้าในกลุม่เดียวกันมี
ภาพที่มีการประดบัองค์ประกอบแบบจีนจะได้คะแนนมากกว่าภาพอื่นในกลุ่ม  

ภาพกลุ่มที่ได้คะแนนอัตลักษณ์โดยรวมกลาง ๆ ได้คะแนนอยู่ในช่วงมีบ้าง ได้แก่  
ภาพ 91 ภาพตลาดเล่งบ้วยเอี้ย ภาพหน้าร้านค้าเก่าแก่ ภาพอาคารเก่าแกท่ี่ไม่ได้ปรับปรุงใหม่ ภาพ
หน้าร้าน ประตูที่ดูเก่า ภาพบรรยากาศถนนในซอยทีม่ีร้านค้า ภาพกลุ่มนี้มีความสมัพันธ์กันตรงแสดง
ลกัษณะของบรรยากาศทั่วไปในเยาวราชที่ไม่ใช่ตรงศูนย์กลางกิจกรรม แต่ยังพอมกีิจกรรมปรากฏใน
ภาพอยู่บ้าง มีลกัษณะของความเก่า ดั้งเดิม ดูมีประวัติศาสตร์ มีบรรยากาศชีวิตประจําวันของคนใน
ชุมชน และอาคารมีสญัลกัษณ์ของการใช้งาน คนนอกมีความคิดด้านการแบ่งพื้นที่ของเยาวราชคล้าย
คนใน เป็นศูนย์กลางกิจกรรม และส่วนรอบ ๆ ตีความได้ว่าหากไม่ใช่ส่วนที่แสดงความเป็นไชน่าทาวน์
ชัดเจน คนนอกจะรับได้หากมีบรรยากาศที่ดูเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์แบบย่านเมอืงเก่า มีที่ว่างทีรู่้สกึว่า
เข้าไปได้ และมีกจิกรรมที่คนนอกสามารถเข้าถึงร่วมด้วย พื้นที่แบบชุมชน ภาพ 92 ในลักษณะที่อยู่
อาศัย โกดัง หลงัร้าน คนนอกจะรูส้ึกว่าไม่มีอัตลักษณ์ เพราะไม่มีความโดดเด่น และเป็นทีส่่วนบุคคล
ที่คนนอกไม่ควรเดินเข้าไป ซึ่งเยาวราชมีพื้นที่แบบนี้มากที่เช่ือมต่อกันเป็นโครงข่ายตรอกเล็ก ๆ  และ
เป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึง่ของเยาวราช ภาพตรอกอยู่อาศัย ภาพ 92  ตรอกหลงัร้าน ได้คะแนนน้อยสุด
รองจากภาพอาคารสมัยใหม่ แสดงถึงคนนอกรบัสภาพของชุมชนได้น้อย แต่ก็รับได้มากกว่าอาคาร
สมัยใหม่ ภาพ 93 ที่ไม่ได้อ้างอิงถึงชุมชนเยาวราชเลย 
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ภาพ 91 กลุ่มภาพอาคารเก่าแกรู่ปทรงดัง้เดิม ภาพอาคารและองค์ประกอบที่ดูเก่า และภาพที่แสดง

ถึงความเป็นชุมชน 

 
ภาพ 92 ภาพตรอกอยู่อาศัย ตรอกหลงัร้าน 

 
ภาพ 93 ภาพอาคารสมัยใหม ่
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ภาพ 94 ภาพอาคาร SCB ตรงแยกเอส.เอ.บ.ี อาคารพาณิชยกรรมสมัยรัชกาลที ่5 ถนน
ทรงวาด 2 ภาพน้ีถูกจัดกลุ่มเดียวกัน มีความสัมพันธ์กันคือเป็นอาคารรปูแบบดั้งเดิม แต่ต่างกันที่การ
ปรับปรงุใหม่ กลุ่มนี้ได้คะแนนมอีัตลักษณ์น้อยมากถึงมบี้าง ซึ่งคะแนนน้อยกว่ากลุ่มภาพที่แสดงถึง
ชีวิตประจําวันของคนในชุมชนหัวข้อข้างต้น ตีความได้ว่า ภาพอาคารที่แสดงเฉพาะกายภาพของ
อาคารทําให้คนนอกรูส้ึกว่าไม่ใช่อัตลักษณ์เพราะว่าไม่มสีัญลกัษณ์การใช้งานของคนในชุมชน และ
ธนาคารเป็นกจิกรรมที่พบเห็นได้ทั่วไป แสดงความคิดของคนนอกว่าความเก่าแก่ของอาคารที่มี
กิจกรรมและบรรยากาศของชุมชนคนใน ทําให้เยาวราชมอีัตลักษณ์มากกว่ากายภาพภายนอกที่ดู
เก่าแก่อย่างเดียว  

 

 
ภาพ 94 ภาพอาคารพาณิชยกรรมเก่าแก่    

 
ภาพกลุ่มอื่น ๆ ภาพ 95 ที่ไม่ไดแ้สดงลักษณะไชน่าทาวน์ และอาคารเก่าแก่ ได้

คะแนนอัตลักษณ์โดยรวมมีน้อย ถึง มีบ้าง โดยได้มากกว่ากลุ่มภาพอาคารสมัยใหม่ และ กลุ่มภาพใน
ชุมชน ภาพเหล่าน้ีได้แก่ ภาพอาคารสถานีสถานีรถไฟใต้ดิน ที่ทําใหม่ตามแบบอาคารเดมิ ภาพอาคาร
ตรอกตลาดสําเพ็ง ภาพมัสยิดโกซาอิศหาก ภาพระพทุธรูปภายในอุโบสถวัดไตรมิตร ภาพแผงลอย 
ภาพตรอกชุมชนแออัด ในความคิดของคนนอกแล้วลักษณะทีปรากฎในภาพเหล่าน้ีไม่ตรงกับภาพจํา
ความเป็นไชน่าทาวน์ และไม่ได้ดูเป็นย่านเมืองเก่า แม้ว่าอาคารสถานีสถานีรถไฟใต้ดินวัดมังกร จะ
สร้างเลียนแบบของเดมิ แต่ในความคิดของคนนอกที่ไม่ได้มองว่าอัตลักษณ์ของเยาวราชอยู่ที่อาคาร
เก่าเป็นอย่างแรก  
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ภาพ 95 ภาพอาคารสถานีรถไฟใต้ดิน ภาพแผงลอย 

 
 3) คนนอกพิจารณาความชอบจากลักษณะร่วมแบบจีนและมุมมองที่ดู

สวยงาม 
จากแผนภาพข้อมลูพบว่าภาพที่มีลกัษณะร่วมแบบจีนประดบัจะมีความสัมพันธ์กันเป็น

กลุ่มเลก็หลายกลุ่มทีร่วมเป็นกลุ่มใหญ่ วิเคราะห์ได้ว่าคนนอกหรอืนักท่องเที่ยวสนใจลักษณะร่วมแบบ
จีนในภาพถ่าย ชอบภาพที่มีความเป็นจีนประดับ และแบ่งภาพที่ไม่ได้มีความจีนออกไปเป็นอีกกลุ่ม 
ความชอบของคนนอกที่มีตอ่สภาพแวดล้อมของเยาวราชนั้นมีความคิดคล้ายกับคนในตรงที่ชอบ
มุมมองที่มอีงค์ประกอบสวยงาม มีความแปลกตา มีบรรยากาศที่ดูมีชีวิตชีวา เพราะการให้ความเห็น
ว่าชอบหรือไม่ชอบนั้นมีความงามและความพอใจส่วนบุคคลเข้ามาเป็นปัจจัยด้วย คนนอกมีความคิดที่
ซับซ้อนน้อยกว่าคนในชุมชน เพราะสถานที่ไม่ได้มีผลต่อวิถีชีวิตของคนนอก สิ่งที่ต่างจากความคิดเห็น
ด้านอัตลักษณ์คือ คนนอกมีความชอบต่อสิ่งปลูกสร้างในลกัษณะที่มีเอกลักษณ์ในตัวเอง และเป็น
แลนด์มารก์  และความเก่าแก่ไม่ได้สง่ผลต่อความชอบมากนกั 

ภาพ 96 ภาพซุ้มประตู ได้คะแนนความชอบมากที่สุดในทกุภาพ และไม่ได้ถูกจัดกลุม่
ร่วมกับภาพอื่น แม้ว่าคะแนนอัตลกัษณ์จะอยูร่วมกับภาพกลุม่อื่น ๆ แต่คะแนนความชอบกลับโดด
ออกมา ตีความได้ว่า แลนด์มาร์กของย่านมีความสําคัญต่อการมาท่องเที่ยวมาก เป็นจุดที่ต้องมา
ถ่ายภาพที่ระลกึ คือจําเป็นต้องมสีําหรบันักท่องเที่ยว แต่ก็ไม่ได้มองว่าเป็นอัตลกัษณ์มากเท่ากับตรง
ถนนเยาวราชตอนกลาง ความเป็นอัตลกัษณ์ของซุ้มประตูกลืนไปกบัส่วนอื่น ๆ ที่ดูเป็นจีน เช่นวัดจีน 
ป้ายจีน  
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ภาพ 96 ภาพซุ้มประตูเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

 
ภาพ 97 ภาพกลุ่มที่แสดงลักษณะร่วมของไชน่าทาวน์ที่สวยงาม ได้คะแนนอัตลักษณ์รอง

จากภาพซุ้มประตู ได้แก่ ภาพงานเทศกาลเชิดสิงโต ภาพบรรยากาศถนนเยาวราช ภาพประตูวัดจีน 
ภาพถนนคนเดินไชน่าทาวน์สิงคโปร์ ภาพกลุม่นี้มีความเหมอืนกันตรงที่องค์ประกอบภาพสวยงาม ใน
ภาพมีความเป็นจีนประดับชัดเจน และมบีรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ที่ได้คะแนนชอบ เพราะตรงกบัความ
ต้องการของคนนอกทีม่าเที่ยว และมีภาพจําต่อเยาวราชว่าต้องเป็นแบบไชน่าทาวน์ที่อื่น ๆ พจิารณา
บรรยากาศรวมมากกว่าลักษณะที่ว่าง การใช้งานพื้นที่ เพราะฉะนั้นภาพไชน่าทาวน์สิงคโปรเ์ลยถูก
รวมไว้ในกลุ่มด้วย ในขณะที่ประเด็นด้านอัตลักษณ์ ภาพไชน่าทาวน์สิงคโปร์ถูกแยกโดดออกไป เพราะ
การพิจารณาอัตลกัษณ์ซับซ้อนกว่า ไชน่าทาวน์สิงคโปร์มรีะเบียบเกินไปซึง่ไม่ใช่ลักษณะของไชน่า
ทาวน์เยาวราช 
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ภาพ 97 ภาพประตูวัดจีน บรรยากาศถนนเยาวราช ไชน่าทาวน์สิงคโปร์ งานเทศกาลเชิดสิงโต 

 
ภาพรวมของข้อมลูภาพและกลุ่มภาพที่ที่ได้คะแนนความชอบระดบักลาง ๆ คือ  เฉย ๆ 

ไปจนถึงชอบ แสดงลกัษณะว่า จะชอบมากกว่าหากมีความเป็นจีนและองค์ประกอบที่สวยงาม มี
ระเบียบ และมีบรรยากาศของกจิกรรมสําหรับนกัท่องเที่ยว โดยไม่ได้มีประเด็นความเก่าแก่ ความแท้ 
ไม่แท้ จะเห็นได้จากภาพถนนเยาราชตอนกลางไม่ได้อยู่กลุม่เดียวกัน มีทั้งชอบมาก และเฉย ๆ  
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ภาพ 98 กลุ่มภาพที่มีความเป็นจีน และมอีงค์ประกอบทีส่วยงาม มีระเบียบ มีบรรยากาศของกิจกรรม 

 
ภาพ 99 กลุ่มภาพที่มีความเป็นจีน และมอีงค์ประกอบทีส่วยงาม มีระเบียบ มีบรรยากาศของกิจกรรม 
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ภาพ 100 ภาพ พระพุทธรูปในอุโบสถวัดไตรมิตรที่ได้คะแนนอัตลักษณ์น้อย แต่ได้
คะแนนความชอบไปทางค่อนข้างชอบ แสดงใหเ้ห็นว่าความชอบไม่จําเป็นต้องมีอัตลกัษณ์ แต่ชอบ
เพราะมีเอกลกัษณ์ในตัวเอง กรณีนี้เช่นเดียวกับ ภาพ 101 ภาพอุโบสถวัดไตรมิตร อาคารมสัยิดโกซา  

 

 
ภาพ 100 ภาพพระพุทธรปูในอุโบสถวัดไตรมิตร 

 
ภาพ 101 ภาพอุโบสถวัดไตรมิตร อาคารมัสยิดโกซา 

 
ภาพ 102 ภาพอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ได้คะแนนความชอบเฉย ๆ ค่อนไปทางชอบ 

และโดดออกมาจากภาพอื่น ตีความได้ว่าคนนอกรู้สกึเฉย ๆ หากจะปรบัปรุงอาคารเดมิให้ดูใหม่ขึ้น 
เช่นเดียวกับกลุ่มภาพอาคารสมัยใหม่ ทีรู่้สึกเฉย ๆ หากมี แต่ไม่ได้มองว่ามีอัตลกัษณ์ ที่คนนอกไม่ได้
รู้สึกไม่ชอบอาคารสมัยใหม่ที่ไมเ่ข้ากับความเก่าแก่ของย่านเยาวราช เพราะคนนอกไม่ได้มี
ชีวิตประจําวันอยู่ที่นี่ การพัฒนามูลค่าที่ดินเลยไม่ได้ส่งผลตอ่วิถีชีวิต  
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ภาพ 102 ภาพอาคารสถานีรถไฟใต้ดิน 

 
ภาพ 103 ภาพตรอกชุมชน ภาพแผงลอยร้านค้า คนนอกรู้สกึไม่ค่อยชอบ ได้คะแนน

โดยรวมน้อยสุดในทุกกลุ่ม เพราะไมม่ีความเป็นจีน ไม่ดูเป็นไชน่าทาวน์ และพบได้ทั่วไปในเยาวราช 
ถึงแม้จะมกีิจกรรมบ้าง เช่นร้านแผงลอยข้างทาง แต่คนนอกก็ยังรูส้ึกไม่ชอบเพราะสภาพแวดลอ้มที่ไม่
เป็นระเบียบ ไม่มีอะไรโดดเด่นให้ประทบัใจ ส่วนพื้นที่ตรอกชุมชนที่ไม่ค่อยชอบเพราะไม่มบีรรยากาศ
การท่องเที่ยวและรูส้ึกว่าเป็นทีส่่วนบุคคลที่ไม่น่าเดินเข้าไป 

 
ภาพ 103 ภาพตรอกชุมชน แผงลอยร้านค้า 
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5.5.3. ข้อสรุปการตีความข้อมลู 
จากการตีความข้อข้อมูลภาพถ่ายตามความสมัพันธ์ข้างต้น จะเห็นว่าคนในชุมชน  

มีมุมมองต่างจากคนนอก อัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชของคนในชุมชน คือกิจกรรมการค้าขาย
ประกอบกบักายภาพทีม่ีลักษณะร่วมแบบจีน ไชน่าทาวน์ ซึ่งต่างจากคนนอกทีจ่ะรบัรูส้่วนที่เป็น
กายภาพมากกว่ากิจกรรม เพราะคนนอกมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการมองหามุมมองที่ประทบัใจใน
สถานที่ และลักษณะร่วมแบบจีนไชน่าทาวน์ก็ชัดเจน สะดุดตาที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมี
กิจกรรมที่ดึงดูด ในขณะที่คนในชุมชนให้ความสําคัญกบัวิถีชีวิตมากว่าความมีเอกลกัษณ์ ทั้งคนในและ
คนนอกมีความเข้าใจอัตลักษณ์ของเยาวราชว่าต้องมีความเป็นจีน ซึ่งมันเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่ง
เท่านั้น อีกประเด็นที่ต่างกันคือ คนในชุมชนมีความรูส้ึกถึงความเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) 
แต่อาจไม่ได้ตระหนกัว่าเป็นอัตลักษณ์ ตีความได้จากกลุ่มภาพที่แสดงลักษณะตรอกชุมชน จาก
คําตอบด้านความมีอัตลักษณ์ของคนในชุมชน กลุม่นี้ได้คะแนนความมีอัตลักษณ์น้อย กลุม่ภาพความ
หมายความเป็นชุมชนไม่พบในคําตอบของนักท่องเที่ยว เพราะไม่ได้ตระหนักถึงมากนัก 

ในด้านความชอบ ทั้ง 2 กลุ่มชอบมมุมองที่ดูสวยงามเหมือนกัน ซึ่งมลีักษณะร่วมแบบจีน
เป็นปจัจัยหลักทีท่ําให้ทัง้คนใน และคนนอกรูส้ึกชอบ  

ทั้ง 2 กลุ่มมกีารตระหนกัถึงลกัษณะร่วมแบบจีนไชน่าทาวนร์่วมกัน แต่มีมุมมองที่ต่างกัน
ไปจากจุดประสงค์ในสถานที่ที่ต่างกัน ความรู้สกึถึงความเปน็สถานที่ของทัง้ 2 กลุ่มจึงอยูบ่รเิวณ
เดียวกันคือถนนเยาวราชตอนกลาง  และความเห็นในประเดน็อัตลักษณ์ และความชอบ ของ
นักท่องเที่ยว เป็นไปในทางเดียวกบัผลของข้อมูลในบทที่ 4 ข้อมูลจากภาพถ่ายที่ถูกโพสต์ลงโซเชียล
มีเดียขอนักทอ่งเที่ยว  

จากการตีความข้อมูลทัง้หมด ผู้วิจัยสรปุอัตลกัษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชที่ควรจะเป็น
ตามแนวคิดเรื่องความเป็นสถานที่ได้ว่า อัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชเกิดจาก 3 องค์ประกอบ
ร่วมกัน คือ ลักษณะร่วมแบบจีนไชน่าทาวน์ กิจกรรมการค้าขาย และความเป็นชุมชนเยาวราชที่ 
ลักษณะทั้ง 3 แบบปรากฏซ้อนทบั และต่างกันไปในพื้นที่ย่อย ๆ ในเยาวราช ความเป็นไชน่าทาวน์ 
ไม่ใช่อัตลักษณ์ทั้งหมดของเยาวราช ความเป็นจีนประดบัไม่ใช่แก่นแท้ที่ทําใหเ้กิดอัตลกัษณ์ทาง
สถานที่ อัตลักษณ์ทางสถานที่นั้นควรจะอ้างอิงกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชน  

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามจะเห็นได้ว่าคนในชุมชนยังขาดความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ของทอ้งถ่ินตัวเอง ทําให้ส่วนหนึ่งไม่ได้ตระหนกัถึงความมีเอกลักษณ์ของเยาวราชมาก
นัก และให้ความสําคัญกับกจิกรรมทางเศรษฐกจิ หรือพื้นทีท่ี่มีผลต่เศรษฐกิจ เป็นเพราะทัศนคติของ
ความเป็นย่านพาณิชยกรรมทีม่ีมานาน และไม่ได้มองว่าความเป็นชุมชนเก่าแก่เป็นอัตลกัษณ์เพราะ
สภาพแวดล้อมทีเ่คยชิน ประกอบกบัปญัหาความแออัดเสื่อมโทรม  
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ในการพัฒนา ปรับปรงุ ออกแบบสิ่งปลูกสร้าง และองค์ประกอบต่าง ๆ ในเยาวราช ควร
จะคํานึงถึงสิ่งที่คนในชุมชนให้ความสําคัญเป็นหลัก เพราะเยาวราชมีความหมายต่อวิถีชีวิตคนใน
ชุมชนมากกว่าคนนอก การตัดสินว่าสิง่ไหนเป็นของแท้ ไม่แท้ จะใช้การอ้างอิงจากรากเหง้าของคนใน
ชุมชนเยาวราช สิ่งใดที่เกิดจากคนเยาวราชจะเป็นของแท้ และสิง่ทีเ่กิดจากคนนอกจะเป็นของไม่แท้ 
แต่ความเป็นของแท้ ไม่แท้นี้ไม่ได้ใช้เป็นเกณฑห์ลักในการจดัทําข้อเสนอแนะ อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า
จะใช้ความสําคัญต่อวิถีชีวิตคนในชุมชนเยาวราชเป็นหลกั เพราะเยาวราชปัจจุบันมกีารซ้อนทบักัน
ระหว่างของแท้และไม่แท้ ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตคนในชุมชน เช่นในถนนเยาวราชตอนกลางที่เป็นที่นิยม
ของคนนอก มีทั้งร้านอาหารของคนเยาวราชแท้ ๆ และร้านอาหารจากคนนอกที่ไม่ได้ขายอาหารจีน 
แต่ทั้ง 2 กิจการกส็ําคัญกบัคนในชุมชนเหมือนกันเรื่องการดึงดูดนักท่องเที่ยว เพียงแต่ความเป็นของ
แท้จะมีคุณค่าต่อจิตใจมากกว่า ความเป็นของแท้ในรปูแบบกิจกรรมอาจควบคุมได้ยากเพราะเป็น
ธรรมชาติของย่านค้าขายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ แต่ความ
เป็นของแท้ในรูปแบบกายภาพ ได้แก่ อาคาร ที่ว่าง ป้าย และองค์ประกอบอื่น ๆ สามารถทีจ่ะควบคุม
ได้ง่ายกว่า การควบคุมส่วนที่เป็นกายภาพจะเป็นประโยชนต์่อคนในชุมชนตรงที่ ดึงดูดนักเที่ยวได้มาก
ข้ึนเพราะบรรยากาศที่โดดเด่น ในรูปแบบทัง้ไชน่าทาวน์ และ ย่านเมืองเก่าทีม่ีเอกลักษณ์ รายละเอียด
แนวทางในการรกัษาบรรยากาศ และปรบัปรุงสภาพแวดล้อมของเยาวราชจะอธิบายในบข้อเสนอแนะ
ต่อไป 
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ภาพ 104 สรุปความคิดเห็นเรื่องอัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราช จากคนในชุมชน (insider) 
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ภาพ 105 สรุปความคิดเห็นเรื่องความชอบ จากคนในชุมชน (insider) 
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ภาพ 106 สรุปความคิดเห็นเรื่องอัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราช จากนักท่องเที่ยว (outsider) 
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ภาพ 107 สรุปความคิดเห็นเรื่องความชอบ จากนักทอ่งเที่ยว (outsider) 
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ภาพ 108 keywords องค์ประกอบทีท่ําใหเ้กิดอัตลกัษณ์ทางสถานที่ของเยาวราช
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บทท่ี6 
การเปลีย่นแปลงจากรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ าเงิน และข้อเสนอแนะ 

บทที่ 6 จะเป็นการอธิบายถึงข้อเสนอแนะ ที่วิเคราะห์มาจากบทสรปุของคําถามวิจัย
ประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชคืออะไร โดยข้อเสนอแนะนีผู้้วิจัยได้วิเคราะหร์่วมกับ
ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของย่านเยาวราชที่กําลังเกิดข้ึนจากการพัฒนาการคมนาคมรถไฟฟ้าใต้
ดินสายสีน้ําเงิน และเป็นการตอบคําถามว่า จะรักษาอัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชอย่างไร ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปจัจบุัน และทีอ่าจจะเกิดข้ึนในอนาคต  
6.1 การเปลีย่นแปลงจากรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ าเงิน 

การเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางสถานที่ ที่เกิดข้ึนในเยาวราชจากผลกระทบของ
รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงิน แบ่งเป็นประเด็นได้ดังนี ้

6.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน FAR และข้อยกเว้น ของผังเมืองรวมฉบบัที่ 2561 ฉบับร่าง  
ปัจจุบันเยาวราชเป็นที่ดินประเภท พ. ๓ – ๒๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชนเ์ป็น

ศูนย์พาณิชยกรรมของเมอืง เพื่อรองรบัการประกอบกิจกรรมทางธุรกจิ การค้า การบรกิาร และ
นันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป ตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยพื้นที่บางส่วนอยู่ในรัศมี 500 เมตร จากรถไฟใต้ดินสายสีน้ําเงิน 
สถานีหัวลําโพง ซึ่งมีผลใหส้ามารถสร้างโรงแรมได้ไม่จํากัดจาํนวนห้อง คอนโดมิเนียม พาณิชยกรรม 
และสํานักงานได้ไม่จํากัดพื้นที่ ซึ่งข้อยกเว้นน้ีทําใหเ้ยาวราชเกิดพาณิชยกรรมขนาดที่ใหญก่ว่าการ
ค้าขายในตึกแถวแบบเดิมข้ึน เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนโดมเินียม แต่ก็ยังทําได้ไม่เตม็ที่เพราะยังมี
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่ขนาดและความสูงอาคารถูกคุมด้วยกฎระยะร่นและความกว้างถนน 
เนื่องจากเยาวราชเป็นย่านเมืองเก่า ทําให้ถนนไม่กว้างมากนกั ประกอบกบัการครอบครองที่ดินเป็นไป
ในลักษณะตึกแถวให้เช่า หรือเป็นเจ้าของที่ดินขนาดไม่ใหญพ่อที่จะทําอาคารขนาดใหญ่ เพราะเป็น
ลักษณะแบบเมอืงเก่าที่มกีารแบง่ที่ดินใหท้ําตึกแถวขายของมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ และที่ดิน
เยาวราชเป็นทําเลที่มมีูลค่าสงู ปจัจบุันมีร่างผงัเมืองกรุงเทพมหานคร (ปรบัปรุงครัง้ที่ 4 ) ฉบับปิด
ประกาศ 15 วัน (พ.ศ. 2562)
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กําหนดใหเ้ยาวราชอยู่ในที่ดินประเภท พ. ๕ - ๒๗ มีวัตถุประสงค์เหมอืนฉบับ 2556 
และมีข้อยกเว้นจากระยะรัศมีสถานีรถไฟฟ้าเหมือนเดิม เพียงแต่ฉบับร่างนี้จะนับรวมสถานีวัดมังกร 
และสถานีสามยอดด้วย ทําให้พื้นที่เยาวราชทั้งย่านสามารถสร้างกิจการพาณิชยกรรม คอนโดมเินียม 
โรงแรม ได้ไม่จํากัดพื้นที่ หากมทีี่ดินใหญม่ากพอ ซึง่หากมีการสร้างกจิกรรมเหล่าน้ีมากขึ้นจะกระทบ
กับอัตลกัษณ์ของเยาวราชอย่างแน่นอน โดยเฉพาะบรเิวณที่มีอัตลักษณ์จากลกัษณะทางกายภาพ
มากกว่าอัตลักษณ์แบบกจิกรรม ได้แก่บริเวณถนนเยาวราชตอนกลาง และบริเวณที่มีอาคารแบบเมอืง
เก่ายุคแรกถึงยุคที่สามอยู่รวมกันมาก ความต่างกันของอัตลกัษณ์ในแต่ละบรเิวณจะกล่าวถึงต่อไปใน
หัวข้อ 6.4 ข้อเสนอแนะ  
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ภาพ 109 แสดงระยะรัศมจีากสถานีร่วม ผังเมืองรวมกรงุเทพมหานคร 2556 
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ภาพ 110 สรุปประเด็น ผังเมืองรวมกรงุเทพมหานคร 2556 
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ภาพ 111 แสดงระยะรัศมจีากสถานีร่วม ร่างผังเมืองรวมกรงุเทพมหานคร 2561 ปรับปรุงครัง้ที่ 4 
ฉบับปิดประกาศ 15 วัน 
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ภาพ 112 สรุปประเด็นร่างผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 4 ฉบับปิดประกาศ 15 
วัน 
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6.1.2 การเข้ามาของทุนจีนใหม่ และนายทุนใหญจ่ากทีอ่ื่น  
เมื่อการเข้าถึงสะดวกขึ้น ส่งผลให้มลูค่าที่ดินสงูข้ึน ทําให้ค่าเช่าที่สําหรับค้าขายสงูข้ึน

ตาม อาจทําให้คนในชุมชนย้ายออก และคนนอกเข้ามาต้ังถ่ินฐานแทน โดยมีทั้งคนไทยจากที่อื่น และ
ชาวต่างชาติ เช่น กรณีของชาวจีนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทําธุรกจิจะทําให้อัตลักษณ์ของเยาวราชเปลี่ยนไป 
เนื่องจากชาวจีนที่เข้ามาใหมม่ีอัตลกัษณ์คนละแบบกับชาวไทยเช้ือสายจีนในเยาวราช จากสารคดี เมือ่
ชาวจีนใหม่บุกไทย ThaiPBS (2562) ที่กล่าวถึงงานวิจัยการตั้งถ่ินฐานของชาวจีนรุ่นใหม่ กรณีศึกษา
ชุมชนจีนเเห่งใหม่ 1 สรปุว่าปัจจุบันชาวจีนใหม่พยายามจะใช้ อํานาจอ่อน (soft power) เข้ามา
เช่ือมโยงกับกลุ่มจีนเก่าเยาวราช เพื่อสร้างความเช่ือมโยงกับชาวเยาวราชเดิมให้ทําธุรกจิได้ง่ายข้ึน 
กลุ่มจีนใหม่นี้จะไมอ่ยู่แบบถาวร มกีารเปลี่ยนถ่ินไปมา เพราะมีจุดมุง่หมายเพียงแค่ทําธุรกจิเท่านั้น ซึง่
ทําให้การค้าขายในเยาวราชเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ในตรอกสําเพง็ที่แต่เดมิร้านค้าในห้องแถวจะแบง่
ที่หน้าร้านให้แผงลอยเช่า โดยมีทั้งคนในชุมชนและคนไทยจากที่อื่น เป็นระบบทีพ่ึ่งพาอาศัยกันมา
นาน แต่พอเปลี่ยนเจ้าของร้านเป็นกลุ่มจีนใหม่ บางร้านไม่ให้คนด้ังเดิมเช่าที่แผงหน้าร้านอีกต่อไป 
หรือไมก่็คิดราคาแพงข้ึน  ทําให้คนเก่าแกเ่ริม่สูร้าคาไม่ไหว ส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิคนในชุมชน อาจ
เกิดปญัหาคนในย้ายออก คนนอกย้ายเข้า และเมือ่เปลี่ยนกลุ่มคน อัตลักษณ์กเ็ปลี่ยนด้วย ทําให้
กระทบต่อการรบัรู้อัตลักษณ์ทางสถานที่ 

6.1.3 การสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกร ให้เป็นแลนด์มาร์ก (landmark) แห่งใหม่
ของเยาวราช  

การสร้างสถานีรถไฟใต้ดินวัดมังกรมีความพเิศษจากสถานีรถไฟใต้ดินที่อื่นที่สร้างก่อน
หน้าคือ มีการตกแตง่ภายในอาคารเป็นตีมจีน โดยเป็นจีนแบบลักษณะร่วมทั่วไป เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูป และสร้างจุดเด่นแกส่ถานี ให้มีภาพลักษณ์สอดคล้องกับสถานีของย่านไชน่า
ทาวน์ ปรากฏการณ์นี้ทําให้เยาวราชมีช่ือเสียงและมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทําให้มีกจิรรมที่รองรบั
นักท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น โรงแรม ร้านกาแฟ บาร์ แผงลอยสตรีทฟู๊ด การมกีิจกรรมสมัยใหมท่ี่ต่างไป
จากแบบเดิมที่เยาวราชมีอาจกระทบกับอัตลักษณ์ของเยาวราชทั้งในแบบกายภาพ และกิจกรรม 
ประเด็นนี้จะสัมพันธ์กับประเด็นข้อ 1 แต่การเพิ่มข้ึนของนกัท่องเที่ยวก็มผีลดีต่อวิถีชีวิตคนในชุมชน
เยาวราช ผลดีคือทําให้มีโอกาสหารายได้มากข้ึน หากมีการออกแบบกิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม ผลเสียคือการท่องเที่ยวจะไปรบกวนความเป็นส่วนตัวของผูอ้ยู่อาศัยที่ไม่ใช่ร้านค้า 
และร้านค้าที่ไม่ได้มกีลุม่เป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยว ในด้านกายภาพอาจเกิดการออกแบบเพื่อให้เป็น
ฉากสําหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปมากขึ้น ตามกระแสการโพสต์ภาพแชร์ลงอินเตอร์เน็ต  

การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น จะเห็นได้ว่าเยาวราชกําลังจะกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าเดิม ทําให้บริเวณอื่น ๆ ในเยาวราช บริเวณที่ไม่ใช่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่าง
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ถนนเยาวราชตอนกลาง กําลังปรบัตัวเพื่อเป็นการค้าขาย และบริการ สําหรับนกัท่องเที่ยวมากขึ้น 
สําหรับย่านเมืองเก่าที่ยงัมีชาวชุมชนด้ังเดิมอาศัยอยู่และมีความเสื่อมโทรมลงทกุวัน การท่องเที่ยวเป็น
ทั้งโอกาสด้านรายได้ให้คนในชุมชน และเป็นทัง้ความเสี่ยงในการทําลายเอกลักษณ์ของเมืองเก่า  
6.2  การเปลีย่นแปลงจากรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ าเงิน และผลกระทบต่ออัตลักษณ์ทางสถานท่ี 

จากการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์คือเยาวราชกําลังจะกลายเป็นแหลง่ท่องเที่ยวมากขึ้น 
ทําให้บริเวณที่ไม่ใช่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวกําลังปรับเป็นการค้าขายและบริการสําหรบันักท่องเที่ยว 
ที่ดินในเยาวราชเป็นที่เช่าของเจ้าของรายเดียวอยูม่าก จึงมีโอกาสทีจ่ะพฒันาที่ดินเป็นกจิการที่ใหญ่
ข้ึน ทําให้กระทบกบัอัตลกัษณ์ทางสถานที่ ที่ได้สรปุไว้ในผลวิจัย คือลักษณะร่วมแบบจีนไชน่าทาวน์ 
กิจกรรมการค้าขาย และความเป็นชุมชนเยาวราช ด้านกิจกรรมการค้าขายอาจไดร้ับผลกระทบมาก
ที่สุด โดยกิจการแบบดั้งเดิม ทั้งแบบอาคารพาณิชยกรรม ตลาด และแผงลอย  อาจถูกกิจการใหม่จาก
คนนอกเข้ามาแทนที่ และเข้ามาลงทุนในเยาวราชมากขึ้น ทาํให้กระทบวิถีชีวิตการค้าขายในเยาวราช
ที่มีระบบพึ่งพาอาศัยกันอยู่ เมื่อกจิการเดิมเปลี่ยนไประบบพึง่พาก็จะหายไปด้วย ส่งผลต่อเนือ่งไป
ถึงอัตลักษณ์ทางสถานที่ด้านความเป็นชุมชน ทําให้คนในย้ายออก และเมื่อไม่มีชุมชน อาจเหลือแค่
เยาวราชที่มลีักษณะร่วมแบบจีนที่เป็นกายภาพ แต่ไม่มีวิถีชีวิตที่เป็นแก่นทีท่ําใหเ้กิดกายภาพแบบนี้ 
ลักษณะร่วมแบบจีน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ทางสถานที่ทีส่ําคัญในบริเวณถนนเส้นหลักที่นักท่องเที่ยวเข้าถึง 
และเป็นลกัษณะที่สําคัญสําหรับสถานทีส่ําคัญ อย่างซุม้ประตู และศาลเจ้า ที่บอกถึงความเป็นชุมชน
ชาวจีนได้อย่างรับรู้ง่าย อาจได้รบัผลกระทบเช่นกันหากไมม่กีารวางแผนควบคุม โดยเฉพาะตรงถนน
เยาวราชตอนกลาง 
6.3 หลักการในการเสนอข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะวิเคราะห์มาจากผลวิจัย คือคนในชุมชนยังขาดความเข้าใจใจอัตลักษณ์ที่
เป็นของแท้ของตัวเองอยู่บ้าง จากการมองว่าลักษณะร่วมแบบจีนน้ันเป็นอัตลักษณ์ และชอบ โดย
ไม่ได้สนใจว่าจะแท้ หรือไม่ และมองว่าลักษณะแบบชุมชนน้ันไม่เป็นอัตลักษณ์เพราะสภาพที่อยู่อาศัย
ที่เสือ่มโทรม แออัด และไม่เป็นระเบียบ ทําให้มองข้ามคุณค่าของความเป็นชุมชนทีเ่ก่าแก่ไป และมี
การให้ความสําคัญกับกิจกรรมการค้าขาย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนส่วนมากในเยาวราชมายาวนาน 
ข้อเสนอแนะจึงมีหลักการคือทําให้คนในชุมชนเกิดความรู้สกึถึงความเป็นสถานที่ และความเป็น
เจ้าของสถานที่ ข้อเสนอแนะจะยึดถือวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นแก่นหลกั เพื่อลดการย้ายออก และ
รักษาความเป็นชุมชนเยาวราชของแท้ไว้ให้มากทีสุ่ด เพราะฉะนั้นบรเิวณที่สําคัญสําหรับการเสนอแนะ
คือ บริเวณชุมชนต่าง ๆ ในตรอกในพื้นทีส่ําเพ็ง รวมไปถงึชุมชนที่แทรกตัวอยู่ตามถนนสายรองในถนน
เยาวราชและเจรญิกรุง และชุมชนตลาด เช่น ในตรอกอิสรานุภาพ มีตลาดเลง่บ้วยเอี้ย ซึง่ซ้อนอยู่กับ
ชุมชน และตลาด 2 แห่ง อีกส่วนทีส่ําคัญ จากผลวิจัยที่ทัง้สองกลุม่ให้คะแนนว่ามเีป็นอัตลักษณ์ คือ
บริเวณศูนย์กลางกจิกรรมค้าขาย และการทอ่งเที่ยว ได้แก่ถนนเยาวราชตอนกลาง บรเิวณที่เป็นแหลง่
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ท่องเที่ยวและการค้าขายอื่น ได้แก่ ถนนเจริญกรงุ และถนนทรงวาด บรเิวณนี้มีจะไดร้ับผลกระทบ
จากการลงทุนของกิจการใหม่ ๆ ซึ่งอัตลักษณ์ทางสถานที่ทีส่าํคัญของบริเวณนี้คือ กิจกรรมการค้าขาย 
และลกัษณะทางกายภาพของอาคารและบรรยากาศถนน ซึง่บางบรเิวณยังมีร้านค้าแบบดั้งเดิม
เหลืออยู่มาก พื้นที่ตรงนี้สําคัญกับวิถีวิตของคนในชุมชนเช่นกัน ตรงที่มกีารพึง่พารายไดจ้าการค้าขาย 
และการท่องเที่ยว อีกทัง้บริเวณศูนย์กลางกิจกรรมเหล่าน้ีไมไ่ด้แยกขาดจากบรเิวณชุมชน แต่ซ้อนทับ
และเช่ือมตอ่กันอยู่ ข้อเสนอแนะสรปุได้ดังนี ้

6.3.1 อัตลักษณ์ทางสถานที่ด้านกิจกรรมค้าขาย ให้คนในชุมชนมีสิทธ์ิในพื้นที่ขาย และที่
อยู่อาศัยก่อน และจํากัดสทิธ์ิสําหรับคนนอก ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่ค้าขาย ทั้งในชุมชน ตลาด 
แผงลอย รวมไปถึงบรเิวณถนนสตรีทฟู๊ด เพราะมีการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนนอกที่มาขาย กบัคน
ในชุมชนบางส่วน  

6.3.2 อัตลักษณ์ทางสถานที่ด้านความเป็นชุมชน ให้ปรับปรงุพื้นที่ชุมชนให้น่าอยูท่ั้ง
บริเวณที่อยู่อาศัย สถานที่สําคัญ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ค้าขาย ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวใหเ้ช่ือม
ถึงพื้นที่ชุมชนที่มีการค้าขายอยู่เดิม และตลาด ให้เช่ือมต่อกบัพื้นที่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวตรงถนน
เยาวราชตอนกลางและสถานีรถไฟฟ้า ออกแบบวิธีท่องเที่ยวให้มีการพึ่งพาอาศัยชุมชน และใช้
เทคโนโลยีเข้าช่วยในการนําทาง เพื่อให้นกัท่องเที่ยวได้รบัข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เข้าใจอัตลักษณ์ของ
เยาวราชในแบบต่าง ๆ นอกเหนอืจากแค่ความเป็นจีน ทีเ่คยรับรู้อย่างฉาบฉวย 

6.3.3  อัตลักษณ์ทางสถานที่ด้านลักษณะร่วมแบบจีน ให้จัดทําผังแมบ่ทสําหรับควบคุม 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน รูปแบบ ขนาด ความสูง ของอาคารและป้าย ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะอาคาร
เก่าแก่ดั้งเดิมของเยาวราช โดยทําการสํารวจอาคารทีม่ีคุณค่า ลักษณะทางกายภาพเหล่าน้ีมีมากที่
ถนนเยาวราชตอนกลาง ถนนเจรญิกรุง และถนนทรงวาด ซึง่เป็นแหลง่ท่องเที่ยว  

 
6.4 ข้อเสนอแนะ แบ่งตามบริเวณ 

ผู้วิจัยได้แบ่งบรเิวณเพื่อขยายความข้อเสนอแนะดังนี ้
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ภาพ 113 แผนที่แสดงการแบง่พื้นทีเ่พื่อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ 
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6.4.1 บริเวณสําเพ็ง และชุมชนต่าง ๆ  

 
ภาพ 114 แผนที่แสดงชุมชนสําเพง็ และซอยวานิช 
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ชุมชนสําเพ็งเป็นบรเิวณกว้างที่ตั้งอยู่ในเยาวราช มีลักษณะเป็นเมืองขนาดย่อม และมี
ตรอกทางสญัจรมากกมายทีเ่ช่ือมถึงกันหมด  

การตั้งถ่ินฐานในสําเพ็งระยะต้น เมื่อสมัยพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ทรงสถาปนากรงุเทพฯ เป็นราชธานี พ.ศ. 2325 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนทีส่่วนใหญ่เป็นจีน
แต้จิ๋ว ที่อาศัยอยู่บรเิวณท่าเตียนและบรเิวณใกลเ้คียง ให้ย้ายไปอยู่นอกกําแพง พระนครฝั่งตะวันตก
เฉียงใต้ (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, 2503, p. 13 อ้างถึงในสุภางค์ จันทวานิช 2559, pp. 103-203) 
ชุมชนสําเพ็งมีอาณาเขตกว้างขวาง ชุมชนตรอกสําเพ็ง นับเป็นชุมชนชาวจีนที่มีขนาดใหญ่ทีสุ่ดใน
กรุงเทพฯ เนื่องจากมีถนน 3 สายขนานกัน ได้แก่ ถนนสําเพ็ง  เยาวราช และเจริญกรงุ มีตรอกต่าง 
ๆ ที่เช่ือมต่อกันกับถนน 3 สายนี้ เป็นชุมชนทีม่ีชาวจีนอาศัยอยู่อย่างแออัด (สุภางค์ จันทวานิช 2559, 
pp. 103-203)  

ชุมชนสําเพ็งมีความสําคัญตรงทีม่ีประวัติศาสตรม์ายาวนาน และยังคงมีกลุ่มคนเดิมอาศัย
อยู่สืบต่อกันมา มลีักษณะทางกายภาพที่ไม่ต่างไปจากแต่ก่อนมาก เหมือนบริเวณถนนเยาวราช  
ความเป็นตรอกชุมชนยังคงมีความคล้ายของเดมิอยู่ เพียงแตม่ีจํานวนคลองลดลง เหลือแค่คลองโอ่ง
อ่างเท่านั้น  

ชุมชนสําเพ็งเป็นที่รูจ้ักกันดีในด้านตลาดขายส่งทีซ่อยวานิช บริเวณนอกเหนอืจากซอยวา
นิชจะเป็นตรอกที่อยู่อาศัยและตกึแถวที่กลายเป็นโกดังเก็บของ ชุมชนจะแบ่งเป็นชุมชนย่อยลงไปอีก
ตามช่ือตรอก ปจัจบุันบริเวณที่อยู่อาศัยน้ีมทีั้งชาวชุมชนเยาวราชดั้งเดิมอาศัยอยูบ่างส่วน มีคนที่ย้าย
เข้ามาใหมม่าเป็นแรงงานในพื้นที่ มีบางส่วนถูกใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า และทําเป็นกิจการสมัยใหม่
รองรับนักท่องเที่ยวในบริเวณที่เข้าถึงง่าย ชุมชนสําเพง็บางตรอกมสีภาพแออัด และเก่าโทรม ถ้าทํา
การสํารวจจะพบว่าในตรอกชุมชนมสีัญลักษณ์ที่แสดงความเก่าแก่ที่มีคุณค่าอยู่มาก ได้แก่ ศาลเจ้า
ขนาดเล็กที่แทรกอยู่ระหว่างอาคารบ้านเรือน บ้านแถวแบบเก่าแก่หายากในสมัยรัชกาลที่ 5 บ้านแบบ
ประเพณีจีนด้ังเดิมที่มสีภาพเก่าโทรมแล้ว ร้านค้าตึกแถวยุค 1 และสถานที่สําคัญที่มีความผูกพันกับ
ชุมชน ได้แก่ ศาลเจ้าต่าง ๆ โรงเรียนเผยองิ มัสยิดโกซาอสิหาก วัดสัมพันธวงศาราม วัดปทุมคงคา
วรวิหาร สถานทีเ่หล่าน้ียังรองรับผู้คนจากบรเิวณอื่นอีกด้วย อัตลักษณ์ที่สําคัญของชุมชนสําเพ็งอยูท่ี่
กิจกรรมค้าขายทีผ่สมอยู่กบัความเป็นชุมชนในเชิงกายภาพ และกลุ่มคน 

กิจกรรมค้าขายนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ตรงซอยวานิช ที่ปัจจุบันเริ่มกลายสภาพเป็นห้างขาย
ส่งไปทีละนิด แต่รวมถึงแหลง่ร้านค้าทัง้เก่าและใหม่ในบริเวณอื่น ๆ ทั่วสําเพ็งนอกเหนือจากซอยวานิช 
ร้านเหล่าน้ีเรียกได้ว่าอยู่รวมกันเป็นชุมชนย่อย ๆ มีช่ือเรียกตามช่ือตรอก โดยในชุมชนจะ
ประกอบด้วยที่อยูอ่าศัย ร้านค้า ศาลเจ้าประจําชุมชน สําเพง็จึงมีความเป็นระบบเมืองเล็ก ๆ ข้อเสนอ
นี้แนะจึงมุง่เน้นที่จะทําให้คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีข้ึน ทั้งแหลง่ค้าขายที่รองรบัคนนอก และบ้านพัก
อาศัยของคนใน เพื่อรักษาความชุมชนไว้ให้ได้มากที่สุด โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมไม่ให้แออัด 
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ออกแบบกิจกรรมทีท่ําให้มโีอกาสหารายได้มากข้ึนจากศักยภาพซอยค้าขายเดิมที่เช่ือมต่อกันหมด 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวศึกษา
วัฒนธรรม การที่มีคนนอกมาศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน จะทาํให้คนในชุมชนตระหนักถึงความมี 
อัตลักษณ์ทางสถานที่ของตัวเอง ทีเ่ต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมข้อเสนอแนะจะแยกออกเป็น
ข้อเสนอแนะสําหรับซอยวานิช และข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนที่ถัดออกไปจากซอยวานิช  

ข้อเสนอแนะสําหรับบรเิวณซอยวานิช สรปุได้ดังนี้ 
1) ปรับปรงุสภาพแวดล้อมในซอยวานิช บรเิวณที่เรียกกันว่า ตลาดสําเพง็ ที่เป็นแหล่ง

ขายส่ง ให้ลดความแออัดลง โดยห้ามตั้งแผงลอยขวางทางเดนิ แผงลอย หรือรถเข็นทีเ่คยต้ังขวาง
ทางเดนิเดิม ให้ขยับเข้าไปแบ่งเช่าพื้นที่หน้าร้านค้าช้ัน 1 เพื่อให้เดินสวนกันสะดวก การแบ่งหน้าร้าน
ให้แผงลอยเช่ามีมานานแล้ว เป็นการเอื้อเฟื้อใหผู้้ขายด้วยกนั เลยไม่ควรจะยกเลิก  แต่ปัจจุบันแผง
ลอยบางแผง และรถเข็น ได้ต้ังขวางทางเดินบางช่วง ทําให้การสัญจรแออัดมาก จงึควรเข้มงวดเรื่องตั้ง
แผงลอยไม่ขวางทางเดิน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรหากมีอบุัติภัยเกิดข้ึน เพราะในสําเพ็ง
เคยมีอัคคีภัยเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 

2) ในซอยวานิชควรจะปรบัปรุงหลงัคาทางเดินให้มรีูปแบบเหมือนกันตลอดแนว ตรง
ส่วนขายส่ง ปจัจบุันไม่ได้มีรปูแบบที่ชัดเจน เป็นการต่อเตมิกันเอาเองของร้านค้า หลงัคาคลุม อาจ
ออกแบบให้แยกออกจากตัวอาคาร มีแสงธรรมชาติส่องลงได้ และมีแสงสว่างเพียงพอสําหรบักลางคืน 
เพราะตลาดสําเพ็งเปิดขายตั้งแต่ตี 3 ให้มีระบบระบาย อากาศที่หลงัคาเพื่อสุขอนามัยในวันที่คน
หนาแน่น  

3) กําหนดแนวทางสําหรบัการปรับปรุง หรือก่อสร้างอาคารในซอยวานิช บริเวณตลาด
สําเพง็ ให้มีความสงูมากทีสุดได้ 6 ช้ัน อ้างอิงจากอาคารที่สงูที่สุดเดิมในบริเวณนั้น เพื่อลดความแออัด
ของอาคาร และรักษาสัดส่วนโดยรวมของอาคารในย่าน 
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ภาพ 115 ซอยวานิช บริเวณตลาดสําเพ็ง แสดงหลังคากันสาดของแต่ละร้าน และการตัง้แผงล้ํามาใน
ทางเดิน 
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ภาพ 116 ภาพตัวอย่างตลาดถนนคนเดิน ย่านไชน่าทาวน์ ประเทศสิงคโปร์  สําหรบัใช้เป็นแนว
ทางการปรบัปรุงหลงัคา และขนาดทางเดินในซอยวานิช บรเิวณตลาดขายส่งสําเพง็ 
ที่มา : https://www.hotelboss.sg/promotions-2017-cny.html  
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ภาพ 117 ตลาดสําเพง็ บรเิวณถนนมังกร ที่เช่ือมต่อกับซอยวานิช 
ที่มา : https://www.google.com/maps 

 

 
ภาพ 118 ภาพตัวอย่างตลาดถนนคนเดิน ย่านไชน่าทาวน์ ประเทศสิงคโปร์  สําหรบัใช้เป็นแนวทาง
ช่วงที่ถนนกว้าง ดังเช่นบรเิวณถนนมังกร ตามภาพบน 
ที่มา : https://travelblog.expedia.co.th/asia/td08_january19/ 

 
4) ซอยวานิชช่วงต้นที่มีลักษณะของตึกแถวยุค 1 ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ใหอ้นุรักษ์หน้าตา

อาคารไว้ ถ้าปรับปรุงใหม่ใหท้ําหน้าตาด้านหน้าและความมสูงเหมอืนเดิม เพราะบรเิวณนี้มีลักษณะ
ทางกายภาพทีเ่ป็นเอกลักษณ์แท้ ๆ อย่างหนึง่ของชุมชนสําเพ็ง  

5) กําหนดโควต้าสําหรับการเช่า ซื้ออาคาร ร้านค้า และแผงลอยสําหรบัชาวต่างชาติ 
และใหส้ิทธ์กับคนในเยาวราชก่อน  

https://travelblog.expedia.co.th/asia/td08_january19/
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ภาพ 119 ซอยวานิชช่วงต้น ให้รักษารูปด้านอาคารแบบยุค 1 ไว้ หากปรบัปรุง 
ที่มา : https://www.google.com/maps 
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ข้อเสนอแนะสําหรับชุมชนสําเพง็ นอกเหนือจากซอยวานิช สรปุได้ดังนี ้
1) ปรับปรงุสภาพแวดล้อมในส่วนทางเดินช่วงทีเ่ก่าโทรม และออกแบบแสงสว่างให้

พอเหมาะ เพื่อความปลอดภัย  

 
ภาพ 120 ทางเดินในตรอกพาดสาย ในสําเพ็ง ใช้เป็นตัวอย่างในการปรบัปรุง จัดระเบียบทางเดินช่วง
อื่นที่เสื่อมโทรม 
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ภาพ 121 ส่วนที่เสือ่มโทรม ในตรอก ในสําเพง็ 
 

2) กําหนดแนวทางสําหรบัการปรับปรุง หรือก่อสร้างอาคาร ให้เหมอืนในซอยวานิช คือ
ให้มีความสงูมากทสีุดได้ 6 ช้ัน อ้างอิงจากอาคารที่สงูทีสุ่ดเดมิในบรเิวณนั้น เพื่อลดความแออัดของ
อาคาร และรกัษาสัดส่วนโดยรวมของอาคารในย่าน  

3) ทําการสํารวจอาอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมีคุณค่าต่อชุมชน  
4) อาคารอยู่อาศัยที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาก และหายาก ให้ปรบัปรุงให้แข็งแรง

สําหรับอยูอ่าศัย หรือค้าขายได้ แต่สภาพต้องเหมือนรูปทรง และรปูด้านเดิม เช่น อาคารตึกสิบห้อง
สมัยรัชกาลที่ 5 อาคารตึกแถวยุค 1 หากเป็นการเช่า ต้องให้สิทธิคนเดมิเช่าก่อน 
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ภาพ 122 ตึก 10 ห้อง ช่ือเรียกอาคารบ้านพักอาศัย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีเอกลักษณ์ตรงที่งาน
แกะสลักไม้ประดบัอาคาร ปจัจบุันยังคงมีผู้อยูอ่าศัยด้ังเดิมเหลืออยู่  
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ภาพ 123 งานแกะสลักไม้ ศิลปกรรมเก่าแก่ของตึก 10 ห้อง 

 
5) จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนที่ไว้ศึกษาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน โดยใช้ที่ดินอาคาร

เก่าแก่ที่ทิง้ร้าง โดยให้มีพื้นที่เปิดโล่งบางส่วน เพื่อเป็นที่พักผ่อนของคนในชุมชนได้บ้าง 
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ภาพ 124 บ้านแบบเก๋งจีนเก่าแกท่ี่โดนทิง้ร้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาปรับปรงุใหเ้ป็นพื้นที่
เปิดโล่ง สําหรบัพักผ่อน  

6) สถานที่สําคัญของชุมชน ให้ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับกจิกรรม และ
รูปแบบดั้งเดิม เช่น มัสยิดโกซาอสิหาก ศาลเจ้าต่าง ๆ 
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ภาพ 125 มัสยิดโกซาอิสหาก อาคารแบบโคโรเนียล 

7) ออกแบบเส้นทางเดินเท้าศึกษาวัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยใช้ตรอกทีม่ีเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์เช่ือมกับสถานที่สําคัญ และเช่ือมตอ่สู่ถนนทรงวาด เยาวราช และเจริญกรุง ดูภาพ126 
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ภาพ 126 แผนที่เส้นทางเดินท่องเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม   

 

8) ทําการเก็บข้อมลูความพึงพอใจ กจิกรรมการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเข้าไปในตรอกแคบ 
เพราะมีชาวบ้านให้ความเห็นว่ากระทบกบัการสัญจรชองคนในที่ใช้รถเข็นขายของ และจกัรยานใช้
เวลาสั้นเกินไปทําให้ร้านค้าในชุมชนมีโอกาสขายของนอ้ยลง 

9) การแนะนําการท่องเที่ยวด้วยวิธีการสร้างประสบการณ์การมาเที่ยวให้นักท่องเที่ยว
ได้รับข้อมลูด้านวัฒนธรรม ศิลปกรรม และประวัติศาสตร์ ด้วยตนเอง จากเทคโนโลยี เช่น การใช้ 
Augmented Reality ซึ่งเหมาะสมอย่างมากในพื้นที่ทีซ่ับซอ้น และมีตรอกมากมายอย่างสําเพง็ โดย
ใช้ร่วมกับถนนทรงวาด ดูตัวอย่างที่ภาพ 190 และ 191 

สําหรับชุมชนบริเวณอื่น ๆ ที่ถัดออกไปจากชุมชนสําเพง็ แต่ยังอยู่ในบรเิวณย่านเยาวราช 
ให้ใช้ข้อเสนอแนะแนวทางเดียวกันคือ มุ่งเน้นปรับปรงุ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้คนในชุมชนอยู่อาศัย
ได้อย่างสะดวก สบายข้ึน ลดการย้ายออก มีโอกาสเพิ่มรายได้จากการค้าขายและการท่องเที่ยว อีกทัง้
ต้องรักษาประเพณี มรดกที่สบืต่อกันมายาวนานของชุมชนไว้ เพื่อให้เป็นสญัลักษณ์ของชุมชนทีผู่้คน
ยึดถือร่วมกัน หัวข้อนี้จะขอยกตัวอย่าง ชุมชนวัดกุศลสมาคร ข้อเสนอแนะคือให้ปรับปรงุ
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สภาพแวดล้อมในตรอก มีการประชาสัมพันธ์วัดกุศลสมาคร และวัดบําเพญ็จีนพรต ในตรอกเยาวราช 
1 ซึ่งเป็นศาสถานประจําชุมชน ที่มีประเพณีเฉพาะของตน ชุมชนน้ีมีศักยภาพในการเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพราะมีตรอกเช่ือมต่อกับถนนเยาวราช ถนนเจริญกรุง และถนนราชวงศ์ อีก
ทั้งยังมสีถานทีส่ําคัญและร้านอาหารเก่าแก่ซอ่นตัวอยู่ ข้อเสนอแนะนี้จะช่วยให้ผูอ้าศัยได้มีโอกาสเพิม่
รายได้จากการเป็นส่วนหนึง่ของเส้นทางสัญจรสําหรับการทอ่งเที่ยว  

 
ภาพ 127 ทางเข้าชุมชนวัดกุศลสมาคร ทางฝั่งถนนราชวงศ์ 
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ภาพ 128 บรรยากาศในชุมนวัดกุศลสมาคร 
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ภาพ 129 วัดกุศลสมาคร ศาสนสถานประจําชุมชน 
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ภาพ 130 วัดจีนบําเพ็ญพรต ศาสนสถานประจําชุมชน ที่ซ่อนอยู่ในตรอก 
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ภาพ 131 ร้านอาหารเก่าแก่ ในตรอกวัดจีนบําเพ็ญพรต ในชุมชนวัดกุศลสมาคร 
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ภาพ 132 ร้านไอศครีม กิจการแบบร่วมสมัย ที่เกิดข้ึนในตรอกชุมชน วัดกุศลสมาคร 
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6.4.2 ตรอกอิสรานุภาพ และตรอกที่ต่อเนื่องกัน 

 
ภาพ 133 แผนที่แสดงตรอกอสิรานุภาพ 
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ตรอกอสิรานุภาพมีตลาดเล่งบ้วยเอี๊ย ศาลเจ้าเล่งบ้วยเอี๊ย และตลาดกรมภูธเรศ มีอัต
ลักษณ์ที่สําคัญคือกิจกรรมค้าขายและภูมปิัญญาด้านวัตถุดิบ ตํารับการทําอาหาร เป็นชุมชนค้าขาย
เก่าแก่ มีช่ือเสียงด้านวัตถุดิบ และอาหารจีน ในช่วงเทศกาลกินเจและตรุษจีนจะคึกคักมาก เพราะชาว
ไทยเช้ือสายจีนต่างหลั่งไหลกันมาจบัจ่าย ผู้ขายส่วนหนึ่งเปน็ครอบครัวเก่าแก่ที่ค้าขายสบืต่อกจิการ
กันมายาวนาน มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ และการปรงุอาหารที่สามารถแนะนําคนมาซื้อได้  ที่ตรอก
แห่งนี้ยังมีร้านง่วนสูน พริกไทยป่นตรามือที่ 1 ที่มีช่ือเสียงและเตบิโตจากตรอกแห่งนี้ ข้อเสนอแนะจึง
มุ้งเน้นเพื่อรักษาอัตลกัษณ์ทางด้านกจิกรรมนี้ไว้  ตรอกอสิรานุภาพมีลักษณะเป็นถนนคนเดิน มีแผง
ขาย 2 ข้างทางของช้ัน 1 ในตึกแถวตลอดแนวทางเดิน มีตรอกแยกไปสู่ตลาดกรมภูธเรศ เป็นตลาดสด
ซ้อนอยู่อีกแห่ง นอกจากตลาด ภายในตรอกยงัแยกตรอกออกไปสู่ทีอ่ยู่อาศัยโดยเป็นห้องเช่า ตึกแถว 
และมีชุมชนแฟลตกรมภูธเรศ ตึกแถวสองข้างทางในตรอกอสิรานุภาพไม่ได้มีความโดดเด่นเหมือน
บริเวณถนนเยาวราชตอนกลางเพราะมีกันสาดบงัมุมมองอาคารตลอดแนว แผงขายของจะเปิดตอน
กลางวันเท่านั้น ตรอกอสิรานุภาพมี 2 ฝั่งคือ ฝั่งที่อยู่ระหว่างถนนเจริญกรุง และถนนเยาวราช เข้า
ทางซอยเจริญกรุง 16  และจากทางซอยเยาวราช 6  อีกฝั่งคือ ตรอกฝัง่ถนนเจริญกรงุ ซึ่งเช่ือมต่อกบั
ชุมชนเจรญิชัย เป็นตรอกลกัษณะคล้ายกัน แต่มีช่ือเสียงด้านของไหว้ตามประเพณี ปากทางออกฝั่ง
ถนนเยาวราช ตั้งอยู่ตรงข้ามกบัตลาดเก่า ตลาดสดของเยาวราชอีกแห่งหนึ่งที่ ปากทางเข้าฝัง่ถนน
เจริญกรุงตัง้อยู่ติดกับสถานีMRTวัดมังกร และฝั่งตรงข้ามเยือ้งกับวัดมงักรกมลาวาส จะเห็นได้ว่า
ตรอกอสิรานุภาพมีตําแหน่งที่ตัง้ทีเ่ข้าถึงง่ายจากขนส่งมวลชน และเช่ิอมต่อกบัสถานที่สําคัญหลาย
แห่ง จึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ร่วมกันกบัการเป็นแหล่งค้าขาย
วัตถุดิบอาหารจีน และสินค้าตามประเพณีดั้งเดิม 

ตรอกอสิรานุภาพมลีักษณะเป็นตลาดที่แทรกอยู่กบัตรอกย่อยที่เช่ือมไปที่อยู่อาศัยของ
คนด้ังเดิม และคนนอกที่มาขายของ ส่วนมากมสีภาพที่แออดั จึงควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมในตรอก 
ทั้งบริเวณตลาด และที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตของทั้งคนที่อาศัยในตรอก และคนนอกที่มาเที่ยว 
และคนที่มาซื้อของ  
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ข้อเสนอแนะสําหรับตรอกอิสรานุภาพ สรปุได้ดังนี ้  
1) ประชาสมัพันธ์กิจกรรมค้าขายที่เป็นอัตลกัษณ์สําคัญนี้ใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียว โดยให้

นักท่องเทียวได้มีการเรียนรู้ข้อมลูผ่านผู้ขาย หรือผ่านสื่อบางอย่าง เช่น หน้าจอประชาสัมพันธ์
อัตโนมัติ โดยให้เจ้าของร้านให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดข้อมูล การใช้สือ่อย่างอื่นสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวร่วมกับเจ้าของร้านกเ็พื่อความยั่งยืนของข้อมลูที่อาจหายไปกับตัวคนในอนาคต อีกทั้ง
ช่วยลดภาระของผู้ขายทีจ่ะต้องมาคอยบริการนักท่องเที่ยว ให้ร้านค้ายังคงขายของกับกลุ่มลูกค้าเดมิที่
ตั้งใจมาซือ้ได้อย่างเตม็ที่ ไปพรอ้ม ๆ กับเป็นข้อมูลให้นักทอ่งเทียวได้มาเรียนรู ้

 
ภาพ 134 ตัวอย่างการติดตั้ง QR code ภายในเมือง Monmouth เพื่อให้ข้อมูลสถานที่ ต่าง ๆ โดย
ร่วมกับ Wikipedia 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=vJQ4-YAP6r0 
2) ปรับปรงุสภาพแวดล้อมของตรอกอสิรานุภาพเส้นหลกั และตรอกแยกไปตลาดกรม

ภูธเรศให้ถูกสุขอนามัย และเป็นระเบียบมากขึ้น เหมาะกับการเดินเท้า ทําโดยกําหนดความกว้าง
ทางเดินใหเ้ดินสวนกันได้ และเข็นรถเข็นขนของผ่านได้ ประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตร ห้ามตั้งแผงรุกล้ํา
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ทางเดิน กําหนดรูปแบบกันสาด หรือทําหลงัคาคลุมให้เหมือนกันตลอดแนว ให้มีความสงูพออากาศ
ถ่ายเท และมีแสงธรรมชาติส่องลงได้ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพอากาศแบบร้อนช้ืน ปรับปรงุวัสดุทางเดิน
ให้เดินง่าย และทําความสะอาดง่าย  

 
ภาพ 135 ตลาดกรมภูธเรศ ตรอกที่แยกออกไปจากตรอกอสิรานุภาพเส้นหลัก 

ที่มา : https://www.google.com/maps 

 
ภาพ 136 ตลาดเลง่บ้วยเอี้ย ตรอกอสิรานุภาพเส้นหลัก 

ที่มา : https://www.google.com/maps 
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ภาพ 137 ตลาดสด ทงอิน ประเทศเกาหลีใต้  ตัวอย่างการทําหลงัคาคลุมตลอดแนวทาง 

ที่มา : 
https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=maximum7&month=03-
2016&date=29&group=4&gblog=18 

 
ตลาดสด ทงอิน (Tong In market) เป็นตลาดสด ด้านอาหารและวัตถุดิบ ที่เกาหลีใต้ มี

จุดเด่นคือ ให้นักท่องเที่ยวแลกเงินเป็นเหรียญเกาหลีโบราณ เพื่อไปใช้จ่ายซื้ออาหารในตลาด เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ว่าเป็นตลาดเก่าแก่ เหรียญ 1 ชุด ใช้แลกอาหารได้หลายร้าน ทําให้นักทอ่งเที่ยวได้ชิม
อาหารทีห่ลากหลาย กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมการค้าขาย และทําให้นักทอ่งเที่ยวรูส้ึกว่าน่าสนใจ 

 

 
ภาพ 138 เหรียญเกาหลโีบราณ และถาดที่แลกอาหารได้หลากหลาย จําลองการแลกอาหารแบบย้อน
ยุค ที่ตลาด ทงอิน 

ที่มา : https://www.kimstravel.com/ru/activity/38015/tong-in-market 
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3) ปรับปรงุทางเข้าทั้งฝั่งถนนเจริญกรุง และถนนเยาวราช เพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์
ตลาด และเป็นการช้ีใหเ้ห็นว่าเป็นสถานที่สําคัญ โดยออกแบบซุม้ทางเข้าใหส้ื่อถึงความเก่าแก่ของ
ตลาด โดยใช้ตีมจีน  

 
ภาพ 139 สภาพทางเข้าตรอกอสิรานุภาพ ฝัง่ถนนเยาวราช (ซอยเยาวราช 6 ) 
 ที่มา : https://www.google.com/maps 

 
ภาพ 140 ซุ้มทางเข้าตลาด ทงอิน ประเทศเกาหลีใต้   
 ที่มา : http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=15758
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ภาพ 141 ตัวอย่างซุ้มป้ายตลาดเก่า ฝัง่ตรงข้ามทางเข้าตรอกอิสรานุภาพ  

 ที่มา : https://www.google.com/maps 
4) ดูแลและบรูณะศาลเจ้าเลง่บ้วยเอี้ยให้ไม่เสื่อมสภาพ เพราะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

และมีคุณค่าต่อความเช่ือของคนในชุมชน ปรับปรงุพื้นทีเ่ปิดโล่งหน้าศาลเจ้าใหเ้ป็นพื้นที่พักผ่อน
ส่วนกลางได ้

 
ภาพ 142 พื้นที่เปิดโล่งหน้าศาลเจ้าเลง่บ้วยเอี้ย 
 ที่มา : https://www.thairath.co.th/lifestyle/travel/482050 

5) ออกแบบเส้นทางเดินท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตอนกลางวัน ให้ผ่านตรอกอิสรานุภาพ
เพราะมีศักยภาพในการเช่ือต่อกับสถานนีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมงักร และสถานทีส่ําคัญอย่างวัดมงักร 
และซอยวานิชในสําเพ็ง 
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6) ตอนกลางคืนตรอกอสิรานุภาพเส้นหลกัเป็นทางเดินจากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีวัดมังกร 
และป้ายรถเมล์หน้าวัดมงักรมาสู่ถนนเยาวราช ให้เพิ่มแสงสว่างเหมาะกับการใช้เป็นทางสัญจร และ
สนับสนุนใหร้้านอาหารในตรอกเปิดตอนกลางคืนด้วย เพื่อให้มีบรรยากาศที่คึกคักต่อเนือ่งกัน 

7) ปรับปรงุอาคารในตรอกให้แข็งแรง และมีสภาพแวดลอ้มที่ดีข้ึนสําหรับการอยู่อาศัย
เพื่อให้คนในชุมชนรูส้ึกพอใจ และลดการย้ายออก  

8) วางแผนสําหรับอนาคตหากมกีารย้ายออกของชุมชนมากข้ึนเพราะมีความแออัด และ
ปัญหาค่าเช่าที่ แนะนําให้ช้ัน 1 ของอาคาร เป็นร้านขายของแบบเดมิ และช้ันบนทําเป็นที่อยู่อาศัย
รวมไม่เกิน 7 ช้ัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ของร้านค้าเดมิ การขยายที่อยู่อาศัยรวมเพื่อให้
สภาพแวดล้อมไม่แออัด อาคารเดิมในตรอกมีความสูงทีสุ่ดคือ 7 ช้ัน ส่วนมากเป็นตึกแถวที่มีดาดฟ้า 
แล้วต่อเติมดาดฟ้าเป็นช้ันที่ 8 การปรับปรงุต่อเตมิอาจใช้ช้ันดาดฟ้าเป็นสวน เพื่อเพิม่พื้นทีส่ีเขียว
ให้กับชุมชน  
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ภาพ 143 อาคารในตรอกอสิรานุภาพ และพื้นที่เปิดโลง่ในบริเวณศาลเจ้าเล่งบ้วยเอี้ย 
 ที่มา : https://www.google.com/maps 

 
ภาพ 144 อาคารแฟลตกรมภูธเรศ ในตรอกอิสรานุภาพ 
 ที่มา : https://www.google.com/maps 
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ภาพ 145 ภาพตัวอย่างสวนดาดฟ้าที่เป็นพื้นที่พักผ่อนส่วนกลาง The vegetative roof ที่ 
Washington, D.C. ใช้สําหรับเป็นแนวทางการปรับปรงุอาคารอยู่อาศัยในตรอกอิสรานุภาพ 

ที่มา : https://www.greenbuildingadvisor.com/article/washington-d-c-heads-
green-roof-list 
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6.4.3 ถนนเยาวราชตอนกลาง 

 
ภาพ 146 แผนที่แสดงถนนเยาวราชตอนกลาง 
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ถนนเยาวราชตอนกลาง หรือบรเิวณที่เรียกกันว่าท้องมังกร มีอัตลักษณ์ทางสถานทีท่ี่
สําคัญคือ กิจกรรมการค้าขาย และลักษณะทางกายภาพของอาคารพาณิชยกรรมในแบบชุมชนชาวจีน
ที่มาต้ังรกรากเป็นย่านการค้า บริเวณนี้มีการเปลี่ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพหลายช่วง ทําให้เกิด
ลักษณะอาคารแบบยุคต่าง ๆ ทางผู้วิจัยสรปุไว้ว่ามี 5 ยุค โดยอาคารยุคที่ 3 เป็นอาคารรูปแบบทีม่ี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่มีการยึดกับคุณค่าทางจิตใจของคนในชุมชนมากที่สุด ดูคําอธิบายอาคาร
แต่ละยุคในเยาวราชได้ในภาพประกอบที่ 6.39 

ยงธนิศร์ พิมลเสถียร (2552) ได้แบ่งอาคารที่มีคุณค่าควรแกก่ารอนุรกัษ์บริเวณถนน
เจริญกรุงตอนบนเป็น ยุคที่ 1 คืออาคารบ้านแถวแบบนีโอคลาสสิค  (neo classic)  มี 2 ช้ัน ยุคที่ 2 
เป็นการพัฒนาตอ่จากยุคที่ 1 มีการก่อสร้างได้มากกว่า 2 ช้ัน และใช้คอนกรีตเสรมิเหล็ก   

 สําหรบัอาคาร ยุคที่ 3 ทางผู้วิจัยกําหนดให้เป็น ยุคเยาวราชรุ่งเรือง แสดงถึงความเจรญิ
ของเยาวราชในครั้งอดีต อาคารที่โดดเด่นในบรเิวณท้องมงักรนี้ได้รับอทิธิพลมาจากตะวันตกผ่านทาง
เซี่ยงไฮ้ มรีูปแบบอาร์ตเดโค (art deco) และมีความสงูมากกว่าอาคารตึกแถวนีโอคลาสสิคยุค 1 และ
ยุค 2 เป็นอาคารห้างทอง โรงหนงั ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ที่เคยทันสมัยในอดีต ปัจจุบันรูปทรงและ
ป้ายยังคงสภาพอยู่บ้าง แต่กจิการเลิกไปแล้ว เลยปล่อยให้ร้านค้าขนาดเล็กมาเช่าช้ัน 1 อาคารและ
ป้ายเหล่าน้ีมีความโดดเด่น ประกอบกับร้านค้ามาก กิจการมากมาย เลยทําให้บริเวณนี้เกิดความรู้สกึ
ถึงความเป็นสถานที่ (sense of place) สําหรับนักท่องเที่ยว และคนในชุมชนบางส่วน จะเห็นได้จาก
ข้อมูลภาพถ่ายโซเชียลมเีดียในบทที่ 4 และข้อมูลจากแบบสอบถามที่ภาพถ่ายถนนเยาราชตอนกลาง
ได้คะแนนความมีอัตลักษณ์และความชอบมากทีสุ่ด ข้อเสนอแนะสําหรับบรเิวณนี้คือการรักษา
ลักษณะทางกายภาพของอาคารและองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ป้าย เพื่อให้ยังคงบรรยากาศแบบไชน่า
ทาวน์ ตอบสนองความรู้สกึถึงความเป็นสถานที่ของทั้งคนใน และคนนอก ข้อเสนอแนะจะให้อ้างองิ
กับวิถีชีวิตของคนในมากกว่าคนนอก หน้าตาอาคารอาร์ตเดโคเหล่าน้ียังคงมีคุณค่าต่อคนเยาวราช
แม้ว่าบางอาคารจะร้างแล้วก็ตาม ข้อเสนอแนะเลยจะให้มีการควบคุมสัดส่วนอาคารไว้ให้เป็นแบบ
อาคารพาณิชยกรรมคล้ายของเดิม และควบคุมหน้าตาอาคารที่สําคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรมค้าขายขนาดใกลเ้คียงกบัแบบดัง้เดิม  

 ปัจจบุันบริเวณที่นักท่องเที่ยวไปถึง เริ่มมกีระบวนการ Gentrification คือกระบวนการ 
การเปลี่ยนแปลงของย่านในเมือง จากการเข้ามาของชนช้ันที่มั่งค่ังมากกว่า แทนกลุม่ที่อยู่อาศัยเดิม 
(Lees, 2008) 

ย่านที่ถูกเปลี่ยนแปลง จะมีการเข้ามาลงทุนของคนนอก โดยเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกจิ
ให้แก่ย่านเดิม  ทําให้ค่าครองชีพเพิม่ขึ้น ที่อยู่อาศัยมีราคาแพงข้ึน มีการสร้างอาคารทีท่ันสมัยแทน
อาคารเดิม ผูอ้ยู่อาศัยเดิมที่รายได้น้อยจะได้รับผลกระทบ และต้องย้ายออกไป ทําใหเ้กิดการ
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เปลี่ยนแปลงประชากร เกิดความขัดแย้งระหว่างการเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ และการย้ายออกของคน
กลุ่มเดิม (Center for Disease Control, 2009) 

 
ภาพ 147 อาคารนีโอคลาสสิคปี ค.ศ. 1920 ตั้งอยู่ข้างอาคารแบบ Loft ที่ Mexico City's Roma 
แสดงแนวคิด การเปลี่ยนแปลงย่านโดยความมั่งค่ัง 

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Gentrification 
กระบวนการ การเปลี่ยนแปลงย่านโดยความมัง่ค่ังจากคนนอก จะนํามาปรบัใช้กับ

เยาวราชโดยจะไมเ่ปลี่ยนหน้าตาอาคารที่สําคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แต่จะนํามาใช้กับ
กิจกรรม กจิการใหมอ่าจมาจากคนนอกบ้าง สําหรบัอาคารที่ถูกทิ้งร้างไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้อาคารร้าง
อาร์ตเดโคเหล่าน้ีได้กลบัมามีชีวิตอีกครัง้ กิจการใหม่ที่เข้ามาแทนที่ ควรมีการออกแบบให้คนใน
เยาวราชได้มีส่วนร่วมด้วย และมกีิจกรรมทีส่่งเสริมวัฒนธรรมทั้งแบบดั้งเดิม และร่วมสมัย เช่น การ
พัฒนาย่านใหเ้ป็นย่านแหง่วัฒนธรรม โดยมีกลุ่มศลิปิน และนักออกแบบเข้าไปช่วยจัดกจิกรรมการ
แสดงงานภาพถ่ายและงานศิลปะ ที่สือ่ถึงชุมชน ซึ่งการจัดกจิกรรมเหล่าน้ีต้องมีพื้นทีส่่วนกลางรองรบั 
และควรสร้างรายได้ ถนนเยาวราชตอนกลางมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าถนนสายอื่นในเยาวราช 
ปัจจุบันเริ่มมีกจิการที่มีการตกแต่งสวยงามสําหรับการมาถ่ายรูปจากคนนอก โดยไปแทนที่ร้านค้าเดมิ
ในท้องถ่ิน อัตลักษณ์ทางสถานที่แบบกายภาพของอาคารจงึสําคัญเพราะมีความเป็นไปได้ทีจ่ะเปลี่ยน
กลุ่มเจ้ามากกว่าในบรเิวณชุมชน ทําให้ต้องรกัษาหน้าตาและบรรยากาศถนนแบบนี้ไว้ให้มากทีสุ่ด เพื่อ
ตอบสนองกบัความเป็นไชน่าทาวน ์
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อาคารอาร์ตเดโค มีเอกลักษณ์ในตัวเองอยู่แล้ว จึงมีศักยภาพในการเกิดกิจการใหม่ ที่
รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ เช่น บาร์ ร้านกาแฟ โฮสเทล พื้นที่แสดงงานศิลปะ พื้นที่สอน
งานฝีมือ และสอนทําอาหาร (workshop space)  ซึ่งเยาวราชมีงานฝีมือ และสูตรอาหารทีม่ีช่ือเสียง
และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอยู่แล้ว  

นอกจากนี้ยังมีการคํานึงถึงด้านการท่องเที่ยว และการค้าขาย ที่มีการพึง่พาคนนอก 
ได้แก่การสง่เสรมิกิจกรรมสมัยใหม่อย่างสตรทีฟู๊ด ที่ปจัจบุันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของ
ประเทศไทย ที่ได้รบัการยอมรบัจากสํานักข่าวต่างชาติ CNN  

CNN ได้จัดอันดับ 23 เมืองทีม่ีสตรีทฟู๊ด ดีทีสุ่ดในโลก โดยกรุงเทพมหานครได้เป็น 
อันดับ 1 ในเนื้อหาทีเ่ผยแพร่ได้กล่าวถึงความหลากหลายของอาหารริมทางในกรุงเทพฯ ทีห่าได้ง่าย 
และหมุนเวียนกันตลอดเวลา ตั้งแต่มอืเช้าไปจนถึงมื้อดึก (CNN 2016) 

 สตรีทฟู๊ดในเยาวราชมีลักษณะเป็นถนนคนเดินกลางคืน ขายอาหารหลายแบบ ทั้งแบบ
ดั้งเดิมจากคนในชุมชนเยาวราช และจากคนจากทีอ่ื่น ซึ่งคนจากที่อื่นเป็นสัดส่วนทีม่ากกว่า ร้านสตรี
ทฟู๊ดเหล่าน้ีจึงไมส่ามารถอ้างอิงได้ว่าเป็นกิจกรรมทีเ่ป็นอัตลกัษณ์แท้ ๆ ของคนเยาวราช แต่ก็มี
ความสําคัญต่อเยาวาราชที่มกีารพึง่พารายได้จากการท่องเทีย่ว จากผลวิจัยในความคิดคนในชุมชน
มองว่าสตรีทฟู๊ดน้ันไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยวราชมากนัก หากไม่ใช่ร้านดั้งเดิมของ
เยาวราชหรอืร้านทีม่ีการตกแต่งแบบจีน และคนในชุมชนรบัได้กับรูปแบบกิจกรรมแบบนี้ โดยตัด
ประเด็นความแท้ของประเภทอาหารที่ขายออกไป  ข้อเสนอแนะจึงเสนอการออกแบบรปูแบบแผง
ลอย และจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายสตรีทฟู๊ด เพื่อใหส้ภาพแวดล้อมดูเป็นระเบียบ และเสนอให้มกีาร
จัดการจัดการโดยใหส้ิทธ์ิกับคนในเยาวราชก่อน 
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ภาพ148 สรปุอาคารแต่ละยุค ในย่านเยาวราช 
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ภาพ 149 สรุปอาคารแต่ละยุค ในย่านเยาวราช 
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ภาพ 150 สรุปอาคารแต่ละยุค ในย่านเยาวราช 
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ภาพ 151 สรุปอาคารแต่ละยุค ในย่านเยาวราช 
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ข้อเสนอแนะสําหรับบรเิวณต่อเนื่องจากถนนเยาวราชตอนกลาง สรุปไว้ดังนี้ 
1) กําหนดโควต้าผู้ขายสตรทีฟู๊ด ใหส้ิทธิคนในเยาวราชก่อน และทางหน่วยงานภาครัฐ

ควรส่งเสริมอาหารดั้งเดิมของเยาวราชใหม้าร่วมขายด้วย โดยการจัดงานเทศกาลอาหารเยาวราช 
เพิ่มเตมิจากเทศกาลกินเจ เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลไหว้พระจันทร์ โดยนําเอาประเพณีท้องถ่ิน
ดั้งเดิมมาเป็นแกนหลักของงาน  

2) การจัดระเบียบสตรทีฟู๊ด โดยการกําหนดแบง่ประเภทร้านค้าเป็นแบบมีที่นัง่ทาน กับ
แบบแผงขายอย่างเดียว กําหนดขนาดพื้นที่ของทัง้ 2 แบบ และจัดบรเิวณใหม่ โดยร้านที่ตอ้งมทีี่นั่ง
ทานให้อยู่ในซอย แล้วปิดซอยเวลากลางคืน ร้านทีเ่ป็นแผงลอยขายอย่างเดียว จัดบริเวณที่ถนน
เยาวราชตอนกลาง และจัดให้มีที่นัง่ทานรวมกัน โดยลดผิวถนนจราจรลงในเวลากลางคืนมาเป็นที่นัง่
ทาน รูปแบบของร้านให้เป็นแบบช่ัวคราวเก็บได้เวลากลางวันและวันจันทร์ ที่จะไม่มีการขาย  
ดูภาพ 152  

การจัดระเบียบสตรทีฟู๊ด ต้องมกีารปรบัปรุงสุขอนามัย และระบบสาธารณูปโภค โดยมี
การกําหนดจุดนํ้า ไฟ และแยกมเิตอรร์้านค้า มีการจัดการน้าํทิ้งที่ถูต้อง เพราะปัจจุบันร้านค้าใช้วิธีต่อ
น้ําไฟ จากร้านทีเ่ป็นอาคารในเยาวราช ทําให้อันตรายเสี่ยงต่ออัคคีภัย และมีการจัดการน้ําเสียที่ไม่ได้
สุขอนามัย  
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ภาพ 152 แผนที่แสดงข้อเสนอแนะในการจัดการพื้นที่ถนนคนเดิน และตลาดกลางคืน บริเวณถนน
เยาวราชตอนกลาง 

 
ภาพ 153 ทางซ้ายภาพถนนแปลงนาม เวลากลางคืน ทางขวา ภาพถนนผดุงด้าวเวลากลางคืน 
ที่มา : Instagram #yaowarat 
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ภาพ 154 ตัวอย่างการจัดการพื้นทีส่ตรทีฟู๊ดบนถนนทีป่ิดไมใ่ห้รถผ่าน โดยแบง่เป็นฝัง่ร้านค้า และฝั่ง
นั่งทานของย่านไชน่าทาวน์ ประเทศมาเลเซีย ใช้เป็นตัวอย่างสําหรับพื้นที่ทีป่ิดถนน 
ที่มา : http://dulichhe.intertour.vn/blog/meo-di-du-lich/kham-pha-3-khu-chinatown-o-
singapore-malaysia-indonesia/ 
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ภาพ 155 ร้านอาหาร ในตลาดดงแดมุน ประเทศเกาหลีใต้ ใช้เป็นตัวอย่างการจัดการพื้นทีร่้านแผง
ลอยสตรีทฟู๊ดที่ต้องมีที่นั่งทาน 

ที่มา : https://nobelstravelandtours.com/product/5d-4n-affordable-
autumn-in-korea/ 
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ภาพ 156 ร้านแผงลอยแบบมีที่นัง่ทาน ที่กําหนดขนาด และรูปแบบใหเ้หมือนกัน ในย่านไชน่าทาวน์ 
ประเทศสงิคโปร์ ใช้เป็นตัวอย่างการกําหนดขนาดแผงลอย และการจัดการพื้นที่ 

ที่มา : https://www.talontiew.com/chinatown-food-street-singapore/ 

 
ภาพ 157 ร้านแผงลอยแบบมีที่นัง่ทาน ที่กําหนดขนาด และรูปแบบใหเ้หมือนกัน ในย่านไชน่าทาวน์ 
ประเทศสงิคโปร์ ใช้เป็นตัวอย่างการกําหนดขนาดแผงลอย และการจัดการพื้นที่ 

ที่มา : https://www.talontiew.com/chinatown-food-street-singapore/ 
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ภาพ 158 ร้านแผงลอยแบบไม่มีที่นัง่ทาน ที่กําหนดขนาดใหเ้หมอืนกัน ในถนนคนเดินเมียงดง 
ประเทศเกาหลีใต้  ใช้เป็นตัวอย่างการกําหนดขนาดแผงลอย 

ที่มา : https://goodlifeupdate.com/healthy-food/dining/26569.html 
 
3) ปรับปรงุสภาพแวดล้อมถนน เอาสายไฟลงดิน ออกแบบออกแบบองค์ประกอบถนน 

ได้แก่ เสาไฟ ม้านั่ง ถังขยะ กระบะต้นไม้ โดยใช้ตีมลักษณะแบบจีน ใช้เป็นแนวทางเดียวในทุกบรเิวณ
ในย่านเยาวราช  



 181 

 

 
ภาพ 159 ตัวอย่างการออกแบบ องค์ประกอบถนน และเฟอร์นิเจอร์ถนน สําหรับไชน่าทาวน์ 
ที่มา : Office of Planning Washington, D.C.. (1999). Chinatown design guidelines 
study. เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก https://planning.dc.gov/ 
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ภาพ 160 ตัวอย่างการออกแบบ องค์ประกอบถนน และเฟอร์นิเจอร์ถนน สําหรับไชน่าทาวน์ 

ที่มา : Office of Planning Washington, D.C.. (1999). Chinatown design 
guidelines study. เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2562 . เข้าถึงได้จาก https://planning.dc.gov/ 

 
4) ทําการสํารวจอาคารที่มีคุณค่า เพื่อทําความเข้าใจอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ต่อเยาวราช ซึ่งได้แก่ อาคารยุคที่ 1 2 และ 3 มีลักษณะแบบตึกแถวเก่าแก่ซึง่เหลือนอ้ยในถนน
เยาวราชตอนกลาง จะพบในถนนเจริญกรุง และทรงวาดมากกว่า ให้ปรบัปรุงหรือสร้างใหม่ให้แข็งแรง 
และเหมือนรูปทรงเดิม โดยเน้นที่รปูด้านหน้าอาคาร อาคารยุคนี้มีสัดส่วนหน้าอาคารที่กว้างไม่มาก
เท่าอาคารยุคหลงั ๆ ซึ่งแสดงลกัษณะของการค้าขายแบบครอบครัวดั้งเดิมของเยาวราช และเป็น
ลักษณะแบบหนึ่งของย่านชุมชนเก่าแก่ กจิการภายในอาคารสามารถเช่ือมตอ่กันได้ในแต่ละหลงั แต่
ต้องคงรปูด้านหน้าไว้ตามแบบดั้งเดมิ  

อาคารยุคที่ 3 รูปแบบอาร์ตเดโค ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของเยาวราช ให้ปรับปรงุใหม่ให้
รูปทรงและหน้าตาอาคารเหมือนแบบดั้งเดิมทุกหลัง เพราะอาคารยุคนี้มีคุณค่าต่อคนเยาวราชและ
เป็นส่วนสําคัญทีท่ําให้เกิดความรูส้ึกถึงความเป็นสถานที่ กจิกรรมอาคารไมจ่ําเป็นต้องเป็นตามแบบ
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ดั้งเดิม ปรับให้เข้ายุคสมัยโดยแบ่งพื้นที่แต่ละช้ันให้เช่า เช่น ช้ัน 1 เป็นร้านค้า ช้ันบนเป็น โรงแรม 
ห้องเช่า บาร์ พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ หรอืเป็นพื้นที่กจิกรรมแห่งวัฒนธรรม เช่น การสอนทําอาหาร
ท้องถ่ิน และงานฝีมอืที่พบได้ในเยาวราชเท่านั้น พื้นทีเ่ช่าสําหรบัจัดงานตามโอกาสต่าง ๆ ปรับให้
อาคารเหล่าน้ีเป็นแหล่งธุรกิจใหม่ ที่มีคนท้องถ่ิน และนกัท่องเที่ยวร่วมกันใช้งาน อาคารยุคสมัยหลัง
สงครามโลก รูปแบบโมเดริ์น ถึงยุคปัจจุบัน ใหป้รบัปรุงองค์ประกอบบางส่วนให้สอดคล้องกัน โดยมี 2 
ทางเลือกคือ ปรับปรงุใหเ้หมอืนอาคารยุค 1 - 3 หรือ ตกแต่งบางส่วนให้มลีักษณะร่วมแบบจีน ได้แก่ 
กันสาดด้านหน้า เปลือกอาคารแบบร้านทอง และส่วนสําคัญคืองานป้าย โดยอาคารจะต้องทําสัดส่วน
รูปด้านหน้าอาคารใหเ้หมือนตึกแถว เพื่อคงสัดส่วนทีเ่หมาะสมกบัอาคารอื่น สําหรับอาคารรูปแบบ
โมเดิร์นที่สํารวจแล้วพบว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สําคัญในอดีต  
ให้อนุรักไว้โดยบรูณะใหเ้หมือนสภาพเดิม  

 
 
 

 
ภาพ 161 ทางซ้าย อาคารรปูแบบนีโอคลาสสิค ยุค 2 ที่ยังหลงเหลืออยู่ในเยาวราช และโดนป้าย
โฆษณาในลักษณะเปลือกอาคารบัง 
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ภาพ 162 ภาพบน อาคารยุค 1 รูปแบบนีโอคลาสสิค ที่ยังหลงเหลืออยู่ แต่โดนเปลือกอาคาร
บังไว้ ให้ปรบัปรุงรูปด้านหน้าให้เป็นรปูแบบเดิม ภาพล่าง อาคารยุค 1 ที่ยังคงสภาพเกือบ
สมบรูณ์ 
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ภาพ 163 อาคารรูปแบบอาร์ตเดโค ที่ยังหลงเหลอือยู่ในเยาวราช ชุดน้ีควรจะปรับปรงุรปูด้านหน้าให้
เหมอืนเดิม 

 
ภาพ 164 ทางซ้าย อาคารโรงหนงัไชน่าทาวน์รามา ทางขวา อาคารเซ่งเฮงหลี ห้างทองตรามงกุฎ ทั้ง 
2 อาคารเป็นอาคารรูปแบบอาร์ตเดโค ในถนนเยาวราชตอนกลาง ทีป่ัจจุบันเลกิกิจการไปแล้ว 
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ภาพ 165 อาคารหัวมุมสี่แยก ซึ่งเป็นรูปแบบอาร์ตเดโค ในถนนเยาวราชตอนกลาง 
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ภาพ 166 อาคารเก่าปรับปรงุใหม่ เปลี่ยนกิจกรรมเป็นศูนย์การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าไชน่าทาวน์ 
ประเทศสงิคโปร ์

ที่มา : https://www.visitsingapore.com/th_th/see-do-singapore/culture-
heritage/heritage-discovery/chinatown-heritage-centre/ 

 

 
ภาพ 167 อาคารเดิมที่มอียู่ในถนนเยาวราชตอนกลาง ที่คงไว้ได้ 
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ภาพ 168 อาคารเดิมที่มอียู่ในถนนเยาวราชตอนกลาง ที่ควรปรับปรุงรูปด้านหน้าอาคาร 

 
ภาพ 169 อาคารเดิมที่มอียู่ในถนนเยาวราชตอนกลาง ที่ออกแบบกันสาดอาคาร ให้ดเูป็นตีมจีน ใช้
เป็นตัวอย่างในการปรับปรงุอาคารที่ไม่ไดบ้่งบอกยุคสมัยที่ชัดเจน 
ที่มา :  https://www.google.com/maps 
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ภาพ 170 อาคารเดิมที่มอียู่ในถนนเยาวราชตอนกลาง ที่ออกแบบเปลือกรูปด้านหน้าอาคาร ให้ดูเป็น
ตีมจีน โดยมากเป็นอาคารร้านขายทอง ใช้เป็นตัวอย่างในการปรับปรุงอาคารที่ไม่ได้บง่บอกยุคสมัยที่
ชัดเจน 

 



 190 

 

 
ภาพ 171 ตัวอย่างการออกแบบอาคารใหม่ในถนนเยาวราชตอนกลาง โดยใช้รปูแบบจีนร่วมสมัย  
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5) กําหนดรปูแบบป้ายอาคาร ใหท้ําแบบดัง้เดิมเท่านั้น โดยมีตัวอย่างทั้งแบบภาษาไทย 
และ จีน  โดยมีทั้งป้ายข้างอาคาร ป้ายเหนือประตูร้าน และห้ามทําเปลือกอาคารในลักษณะป้าย
โฆษณาแบบคลุมหมด ห้ามทําป้ายจอLED เพราะไมส่อดคลอ้กับสัดส่วนอาคารอื่น ๆ ในบริเวณ
เดียวกัน 

 

 
ภาพ 172 รูปแบบป้ายด้านข้างอาคาร ที่ควรอนรุักไว้ และเป็นตัวอย่างสําหรบัการทําใหม่ โดยมีทั้ง
ภาษาจีน และภาษาไทย 
ที่มา : http://web2.stou.ac.th/oce/edupark/?p=1195 

 

 
ภาพ 173 รูปแบบป้ายด้านหน้าอาคาร ที่เหมาะสม 

http://web2.stou.ac.th/oce/edupark/?p=1195
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6.4.4 ถนนต่อเนื่องจากถนนเยาวราชตอนกลาง ที่เช่ือมไปยงัถนนเจริญกรุง 

 
ภาพ 174 แผนที่แสดงถนนที่ตอ่เนื่องจากถนนเยาวราชตอนกลางไปสู่ถนนเจรญิกรุง 
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ข้อเสนอแนะจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับถนนเยาวราชตอนกลาง สําหรบัประเด็นเรื่อง
อาคารแต่ละยุค และการจัดระเบียบสตรีทฟู๊ด บริเวณถนนเหล่าน้ีมลีักษณะเป็นย่านค้าขายที่ยัง
หลงเหลือรูปทรงของทัง้อาคารยุค 1 และ 2 ซึ่งมีมากกว่าถนนเยาวราชตอนกลาง จึงใช้แนวทางเรื่อง
ควบคุมรูปด้าน สัดส่วนอาคารเหมือนเยาวราชตอนกลาง โดยเฉพาะอาคารยุค 1 ที่พบมากเปน็ชุด
เดียวกันตลอดถนน เช่น ที่ถนนแปลงนาม ผดงุด้าว และทรงสวัสดิ์ อัตลักษณ์ทีส่ําคัญของบริเวณนี้คือ
ลักษณะทางกายภาพของอาคารเก่าแก่ที่ยงัมีกจิกรรมค้าขายที่เป็นของเยาวราชแบบดั้งเดิม   

ข้อเสนอแนะสําหรับบรเิวณต่อเนื่องจากถนนเยาวราชตอนกลาง สรุปไว้ดังนี้ 
1) หากมีการปรับปรงุอาคารใหม่ ให้สทิธิเช่า ซื้อ กับคนในเยาวราชก่อน โดยรักษา

สัดส่วนอาคารตามแบบอาคารพาณิชยกรรมแบบดั้งเดิมไว้ 
2) ใช้แนวทางการจัดระเบียบสตรีทฟู๊ด ร่วมกับถนนเยาวราช  
3) ทําการสํารวจอาคารที่มีคุณค่าเช่นเดียวกบัถนนเยาราชตอนกลาง และปรับปรงุรปู

ด้านอาคารให้เหมือนแบบเดิม สําหรบัอาคารยุค 1 ซึ่งพบไดม้ากที่ถนนทรงสวัสดิ์ และถนนแปลงนาม 
สําหรับอาคารยุคอื่น ๆ ให้ปรับปรุงรูปด้านอาคาร ให้สัดส่วนหน้ากว้างอาคารให้เหมือนตึกแถวอาคาร
ยุค 1 หรือยุค 2  หรือทําเปลือกอาคารแบบร้านทอง ห้ามทาํเปลอืกอาคารในลักษณะป้ายโฆษณา
แบบคลมุหมด  ห้ามทําป้ายจอ LED เพื่อรักษาอัตลักษณ์ทางสถานที่ทัง้แบบลกัษณะทางกายภาพ 
และขนาดอาคารจะกําหนดขนาดกจิกรรมค้าขายได้ส่วนหนึง่ ซึ่งส่วนมากเป็นร้านค้าขนาดเล็ก 

 
ภาพ 175 อาคารยุค 1 ในถนนทรงสวัสดิ์ ซ้ายคืออาคารทีป่รับปรุงแล้ว ขวายังไม่ได้ปรับปรงุ 
ที่มา : https://www.google.com/maps 
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ภาพ 176 อาคารยุค 1 หัวมุมถนนทรงสวัสดิ์ เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอาคารยุคนี้ 
ที่มา : https://www.google.com/maps 

 
ภาพ 177 อาคารยุค 1 ในถนนแปลงนาม ที่ยงัหลงเหลืออยูบ่้าง 
ที่มา : https://www.google.com/maps 
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ภาพ 178 อาคารหนึ่งในถนนผดงุด้าว ใช้เป็นแนวทางสําหรบัการปรบัปรุงอาคารยุคสมัยใหม่อื่น ๆ ซึง่
ในถนนผดุงด้าวมีการเปลี่ยนแปลงของอาคารมาก 
ที่มา : https://www.google.com/maps 

 
ภาพ 179 การปรบัปรุงอาคารยุค 1 และยุคอื่น ๆ ในถนนพาดสาย โดยยังคงสัดส่วนอาคารและรปู
ด้านอาคารมีความสอดคล้องกบัอาคารยุค 1 
ที่มา : https://www.google.com/maps 
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ภาพ 180 ทางขวาอาคารยุค 1 ทางซ้ายอาคารร่วมสมัย ที่ไม่ได้สัดส่วนของอาคารแบบดัง้เดมิ และใช้
เปลือกอาคารที่ไม่เข้ากบัย่านเมือกเก่า 
ที่มา : https://www.google.com/maps 
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6.4.5 ถนนเยาวราช บริเวณต่อเนื่องจากถนนเยาวราชตอนกลาง ไปทางทิศตะวันตก 

 
ภาพ 181 แผนที่แสดงถนนเยาวราช ทิศตะวันตก 
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ข้อเสนอแนะจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับถนนเยาวราชตอนกลางแต่ไม่ควบคุมลักษณะ
ทางกายภาพของอาคารเข้มงวดเท่า เพราะบริเวณนี้อยูห่่างออกไปจากศูนย์กลางการท่องเที่ยว และ
เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าทีโ่ดดเด่นตรงทีร่วมกลุ่มกันขายสนิค้าชนิดเดียวกัน มีทั้งร้านเก่าแก่และร้าน
สมัยใหม่ หน้าตาอาคารจึงไม่ได้เป็นส่วนสําคัญเท่ากิจกรรมการค้าขาย ตัวอย่างร้านค้า เช่น ย่านขาย
เครื่องเสียง และสินค้าอิเล็กโทรนิค ตรงซอยวัดชัยชนะสงคราม บริเวณนี้ยังมีอาคารแบบยุค 1 - 2 
หลงเหลืออยู่มาก แต่ส่วนมากถูกปรบัปรุงเป็นร้านค้าโดยสรา้งเปลือกอาคารคลมุทับรูปด้านเดิม หรือมี
การรื้อสร้างใหม่ไปแล้วบางบริเวณ เช่นชุมชนเลือ่นฤทธ์ิที่เปน็ตึกแถวยุค 1 ที่สร้างใหม่ใหเ้ป็น
ศูนย์การค้า แต่สร้างอาคารเลียนแบบของเดมิ โดยให้ผูเ้ช่าเดิมมีสทิธ์ิจองเป็นเจ้าของก่อน ข้อมลูนี้จาก
การสมัภาษณ์ชาวบ้านที่อาศัยบริเวณนั้นและเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ เป็นโครงการทีเ่ป็นตัวอย่างที่
เหมาะสมสําหรบัการปรบัปรุงย่านชุมชนค้าขายเก่าแก่ 

ข้อเสนอแนะสําหรับบรเิวณต่อเนื่องจากถนนเยาวราชตอนกลาง สรุปไว้ดังนี้ 
1) ส่วนที่เป็นชุมชนเก่าแก่ ที่มเีอกลักษณ์เป็นตึกแถว อาคารยุค 1 ในกรณีเดียวกับชุมชน

เลื่อนฤทธ์ิ ให้ทําแนวทางเดียวกัน คือสร้างอาคารใหม่ให้เหมอืนรูปแบบเดิม ให้คนในชุมชนมีสิทธ์เช่า
หรือซื้อ อาคารก่อนสําหรับค้าขายที่ช้ัน 1 และพัฒนาเป็นย่านค้าขายแบบร่วมสมัยมีกจิกรรมสําหรบั
นักท่องเที่ยว  

 

 
ภาพ 182 ชุมชนเลื่อนฤทธ์ิที่ถูกปรับปรงุใหม่ ใหเ้ป็นย่านการค้า 
ที่มา :https://www.facebook.com/714793848583663/posts/2016122928450742/ 
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ภาพ 183 ชุมชนเลื่อนฤทธ์ิก่อนถูกปรับปรงุ 

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/582431 
 
2) ทําการสํารวจอาคารที่มีคุณค่าเช่นเดียวกบัถนนเยาราชตอนกลาง และรกัษารูป

ด้านหน้าอาคารในแบบยุค 1 และ ยุค 2 ไว้ สําหรับอาคารยคุอื่น ๆ ให้รักษาสัดส่วนหน้ากว้างอาคาร
ไม่ให้ใหญเ่กิน อาคารตึกแถว ที่พบเป็นส่วนใหญ่ในบรเิวณเดยีวกัน อาคารยุคหลังจากอาคารยุค 2 
หากมีการปรับปรงุอาคาร ให้ยึดแนวทางตามแบบอาคารยุค 2 โดยไม่จําเป็นต้องเคร่งครัดด้านรปูแบบ
ให้เหมือนแบบดั้งเดิม เพียงแต่ต้องออกแบบให้สัดส่วนรปูด้านหน้าอาคารคล้ายกับอาคารยุค 2  

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/582431
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ภาพ 184 อาคารยุคที่ 2 ที่ควรยึดเป็นตัวอย่างในการปรบัปรุงรปูด้านหน้าอาคาร ในถนนเยาวราช ฝั่ง
ทิศตะวันตก 

 
ภาพ 185 อาคารยุคที่ 2 ที่ควรยึดเป็นตัวอย่างในการปรบัปรุงรปูด้านหน้าอาคาร ในถนนเยาวราช ฝั่ง
ทิศตะวันตก 
ที่มา : https://www.google.com/maps 
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ภาพ 186 อาคารยุคที่ 2 ที่ควรยึดเป็นตัวอย่างในการปรบัปรุงรปูด้านหน้าอาคาร ในถนนเยาวราช ฝั่ง
ทิศตะวันตก 
ที่มา : https://www.google.com/maps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps
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6.4.6 ถนนทรงวาด 

 
ภาพ 187 แผนที่แสดงถนนทรงวาด   
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ถนนทรงวาดเป็นถนนที่เช่ือมตอ่ไปยังชุมชนในสําเพ็งได้ไม่ไกล และมีอาคารที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ และมีความหายากหลงเหลืออยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์อยูม่าก และเป็นถนนทีเ่ต็ม
ไปด้วยวัฒนธรรมของชาวเยาวราช ถนนทรงวาดมีทั้งอาคารตึกแถวยุค 1 และ 2 โรงเรียนเผยอิง  
ศาลเจ้า มสัยิด โกดังเก่าแก่ มีบรรยากาศที่ไม่คึกคักเท่าถนนเยาวราชและถนนเจรญิกรงุ เป็นเพราะ
ไม่ใช่เส้นทางสัญจรหลัก และในอดีตยุคแรกเริ่มเป็นย่านโกดงั และบริษัทที่นําเข้าสินค้ามาทางเรือ 
ปัจจุบันมกีารติดตั้งงานศิลปะรมิถนน (street art) เพื่อดึงดดูนักท่องเที่ยว มีการพัฒนาอาคารเดิมให้
เป็นโรงแรมขนาดเล็ก ร้านกาแฟ เพื่อรองรบัท่องเที่ยว ถนนทรงวาดมีตรอกมากมายทีเ่ช่ือมต่อเข้าไป
ในส่วนชุมชนสําเพ็ง และตลาดสําเพง็ จึงมีศักยภาพพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ให้เจ้าของอาคารเดิม
และคนในชุมชนมีโอกาสหารายได้มากข้ึน อัตลักษณ์ทีส่ําคัญของถนนทรงวาดคือ อาคารและ
ศิลปกรรมเก่าแก่ มเีอกลักษณ์ในแบบเมืองเก่าย่านชาวจีนโพ้นทะเลสมัยรัชกาลที่ 5 ข้อเสนอแนะจึง
มุ่งเน้นเพื่อรักษาบรรยากาศแบบเมืองเก่า ร่วมกบัการพัฒนาให้เป็นย่านเศรษฐกจิใหม่ และแหล่ง
วัฒนธรรมท้องถ่ินร่วมกับวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยอาศัยแนวคิดเรื่อง กระบวนการ การเปลี่ยนแปลง
ย่านโดยความมั่งค่ังจากคนนอก  ที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อถนนเยาวราชตอนกลาง แนวคิดน้ีจะนํามา
ปรับใช้กบัย่านทรงวาด โดยจะไมเ่ปลี่ยนหน้าตาอาคารที่มีคุณค่า แต่จะนํามาใช้กับกิจกรรม เพื่อให้
ย่านถนนทรงวาดเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ การเข้ามาของทุนจากภายนอกโดยจะต้องรักษาบรรยากาศ
แบบเมืองเก่าไว้ จะทําใหอ้าคารเก่าแก่เหล่าน้ีไม่ถูกทิ้งร้าง  ย่านถนนทรงวาดมลีักษณะถนนที่ไม่กว้าง
มาก มี 2 เลน ทําให้มบีรรยากาศดี เหมาะกบัการเดิน อีกทัง้ ยังสามารถชมวิวแม่น้ําเจ้าพระยาได้จาก
อาคารที่อยูร่ิมแม่น้ํา เลยมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ที่น่าเดิน มีการใช้เวลานานใน
การมาเที่ยวมากกว่าเยาวราชบรเิวณอื่น ลักษณะแบบนี้ไดเ้กดิข้ึนบ้างแล้วที่ซอยนานา บรเิวณขอบ
เยาวราชทางทิศเหนือ ย่านเก่าแก่ที่เคยเป็นย่านค้าขายสมุนไพรจีน ตอนนีเ้กิดกจิการใหม่ ๆ ที่ไว้
รองรับกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่าคนที่มาจับจ่ายที่เยาวราช และรองรับแนวคิด Instagrammable 
สําหรับคนรุ่นใหมท่ี่ใช้แอปพลเิคชัน Instagram ในการโพสต์ภาพถ่าย ซึ่งเจ้าของกิจการมีทัง้คนใน
และคนนอก บริเวณเหล่าน้ีสามารถพฒันาได้โดยไม่กระทบกบัชุมชนเดิม เพราะส่วนมากเป็นอาคาร
ร้านค้า บริษัท โกดัง ที่คนอาศัยอยูเ่หลือน้อยลงแล้ว 
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ภาพ 188 การปรบัเปลี่ยนกิจการเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ ในซอยนานา  
ที่มา : https://www.google.com/maps 

 
ภาพ 189 การปรบัเปลี่ยนพื้นที่ภายในอาคารยุค 1 เพื่อเป็นร้านกาแฟ ในซอยนานา  
ที่มา : https://thestandard.co/nana-coffee-roasters/ 
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ข้อเสนอแนะสําหรับถนนทรงวาด สรุปได้ดังนี ้
1) ออกแบบเส้นทางทอ่งเที่ยวเช่ือมต่อกับตรอกในสําเพง็ โดยย่านถนนทรงวาดให้พฒันา

เป็นย่านเศรษฐกิจใหม่และแหล่งวัฒนธรรมท้องถ่ินร่วมกบัวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสนบัสนุนให้มี
กิจการร่วมสมัย เช่น พื้นที่แสดงงานศิลปะ ร้านกาแฟ บาร์ โรงแรมขนาดเลก็ โดยอาจเพิ่มกจิกรรมที่
ร่วมกับคนทอ้งถ่ินในพื้นทีส่่วนกลางชุมชนอย่างศาลเจ้า เช่น เปิดสอนทําอาหารจีน การเขียนพู่กัน 
และสนบัสนุนกิจกรรมการเดินเที่ยวถ่ายรูป ทีป่ัจจุบันมีงานศิลปะติดตั้งอยู่บ้างแล้ว การแนะนําการ
ท่องเที่ยวด้วยวิธีการสร้างประสบการณ์การมาเที่ยวให้นกัท่องเที่ยวได้รบัข้อมลูด้านวัฒนธรรม 
ศิลปกรรม และประวัติศาสตร์ ด้วยตนเอง จากเทคโนโลยี เช่น การใช้ Augmented Reality 

2) ทําการสํารวจอาคารที่มีคุณค่า อาคารยุคที่ 1 และ 2 ที่ควรค่าแก่การอนรุักษ์ในถนน
ทรงวาดมีอยูม่าก และมีความหายาก มลีักษณะที่ไม่พบในถนนเจริญกรุง และเยาวราช ให้ปรับปรงุให้
มีลักษณะเหมอืนแบบดัง้เดิม ซึง่แสดงถึงอัตลักษณ์ทางสถานที่ของถนนทรงวาด และเป็นลักษณะทาง
กายภาพที่สําคัญทีท่ําให้ถนนทรงวาดเกิดความรู้สกึถึงความเป็นสถานที่ อาคารอื่น ๆ ใหป้รบัปรุงรูป
ด้านหน้าอาคารใหส้อดคลอ้งกบัอาคารเก่าในถนนทรงวาด โดยใช้ตีมเดียวกัน คือนีโอคลาสสิค โดย
กําหนดความสูงไว้ห้ามเกิน 3 ช้ัน เพื่อรักษาสัดส่วนของอาคารในบรเิวณเดียวกัน 

 3) ปรับปรงุสภาพแวดล้อมถนน เอาสายไฟลงดิน ออกแบบออกแบบ
องค์ประกอบถนน ได้แก่ เสาไฟ ม้านั่ง ถังขยะ กระบะต้นไม ้โดยให้สอดคลอ้งกบัศิลปกรรมดัง้เดิมของ
บริเวณนี ้
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ภาพ 190 Sunshine Aquarium ใsนประเทศญีปุ่่น ใช้ Augmented Reality เพื่อนําทาง
นักท่องเที่ยวมายัง Aquarium และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สกึร่วมมากขึ้นด้วย
การรบัรู้ข้อมูลด้วยตนเอง  
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=IK4-zPD_25U 
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ภาพ 191 บริษัท Etipsmobile  สร้างแอปพลิเคช่ัน โดยใช้เทคโนโลย ีAugmented Reality  เพื่อ
แสดงข้อมลูสถานที่ต่างๆในเมือง และสร้างเส้นทางสําหรับการท่องเที่ยว 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=a90DDQZmGj4 
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ภาพ 192 อาคาร ยุค 1 ที่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ ในถนนทรงวาด 



 209 

 

 
ภาพ 193 อาคาร ยุค 1 ที่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ ในถนนทรงวาด  
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/.JPG 
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ภาพ 194 บรรยากาศถนนทรงวาด 
ที่มา : https://www.google.com/maps 

 
ภาพ 195 บรรยากาศถนนทรงวาด   
ที่มา : https://www.google.com/maps 
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ภาพ 196 ตัวอย่างอาคารที่ปรับปรุงใหม่ในถนนทรงวาด  
ที่มา : https://www.google.com/maps 

 
ภาพ 197 ตัวอย่างอาคารที่ควรปรับปรุงใหม่  ในถนนทรงวาด  
ที่มา : https://www.google.com/maps 
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ภาพ 198 บรรยากาศไชน่าทาวน์ สิงคโปร์ แสดงอาคารทีส่อดคล้องกันตลอดแนวถนน และการ
ประดบัถนนด้วยโคมไฟ เสาไฟ และจัดระเบียบเอาสายไฟ สายสื่อสาร ลงใต้ดิน 
ที่มา : https://www.thefinder.com.sg/things-to-do/explore-sg/3-easy-things-do-
chinatown-chinese-new-year-singapore/ 
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ภาพ 199 แผนที่เส้นทางเดินท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

 
ภาพ 200 หนึ่งในงาน street art ในถนนทรงวาด 
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ภาพ 201 งาน street art ที่ตั้งอยู่ในที่จอดรถ ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ในถนนทรงวาด  
ที่มา : https://www.google.com/maps 
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6.4.7 ถนนเจริญกรงุ 

 
ภาพ 202 แผนที่แสดงถนนเจริญกรุง  
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ถนนเจรญิกรุงเป็นย่านค้าขายเก่าแกท่ี่เกิดข้ึนช่วงเวลาไล่เลี่ยกับถนนเยาวราช ถนนเจริญ
กรุงเป็นถนนสายยาวที่ต่อเนื่องไปยังย่านอื่น ในงานวิจัยนี้จะหมายถึงถนนเจรญิกรุงตอนบนที่ถูกรวม
ได้ว่าเป็นย่านเยาวราช เพราะกลุม่คนที่อาศัยอยู่ด้ังเดิมเป็นกลุ่มเดียวกัน ถนนเจริญกรงุตอนบนมีอัต
ลักษณ์ทางสถานที่ทีส่ําคัญคือลักษณะทางกายภาพอาคาร รว่มกับกจิกรรมค้าขายของร้านเก่าแก่  มี
อาคารตึกแถวชุดนีโอคลาสสิคยุค 1 และ 2 ที่ยังคงหลงเหลอือยู่เยอะกว่าถนนเยาวราชตอนกลาง แต่ก็
มีส่วนที่ถูกพฒันาไปแล้วผสมอยู่ด้วย ลักษณะแบบนี้ปรากฏให้เห็นต่อเนื่องไปในถนนและซอยอื่น ๆ ที่
ต่อจากถนนเจรญิกรงุอีกด้วย เพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะของถนนเจรญิกรุงตอนบนจะเน้นการรักษา
บรรยากาศแบบเมืองเก่าย่านค้าขาย โดยเน้นการรกัษาเอกลกัษณ์ของอาคาร สัดส่วนอาคารให้
สอดคล้องกบัอาคารเก่า และพยายามรักษากลุ่มคนดั้งเดิมให้ได้มากทีสุ่ด 

ข้อเสนอแนะสําหรับถนนเจริญกรุง สรปุได้ดังนี้ 
1) กําหนดความสูงอาคารทีจ่ะสร้างใหม่ใหเ้หมาะสมกบับริบทรอบอาคารนั้น หากเป็น

อาคารสร้างใหม่ หรอืปรับปรุงที่เป็นตึกแถวแล้วอยู่ติดกับตึกแถวเก่าแก่ ให้กําหนดความสงูเท่ากัน 
หากเป็นอาคารสร้างใหม่ หรือต่อเติมที่ไม่ได้อยู่ติดกับตึกแถวเก่าแก่ ให้กําหนดความสูงตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารโดยอ้างองิจากความกว้างถนน ซึ่งไม่ควรเกิน 7 ช้ัน จะช่วยให้สภาพแวดล้อมของถนน
เจริญกรุงยงัคงแบบดั้งเดมิไว้ได้บ้าง และการควบคุมขนาดและความสงูอาคาร จะช่วยให้ควบคุมขนาด
กิจการให้เหมาะสมกับกจิการส่วนใหญ่ในถนนที่เป็นร้านค้าแบบตึกแถว หากเป็นอาคารและ
เช่นเดียวกับบริเวณอื่น คือหากปรับปรุงอาคาร หรอืหมดสญัญา ให้สิทธ์ซื้อหรือเช่ากบัคนในเยาวราช
เดิม 

2) ทําการสํารวจอาคารที่มีคุณค่า  อาคารยุคที่ 1 และ ยุค 2  ให้ปรับปรงุ หรือสร้างใหม่
ให้แข็งแรง และเหมือนรูปทรงเดิม โดยเน้นที่รปูด้านหน้าอาคาร และเน้นทีอ่าคารชุดหัวมุมถนน 
เพราะเป็นจุดเด่นของอาคารชุดแบบนี้ อาคารยุคนีม้ีสัดส่วนหน้าอาคารทีก่ว้างไม่มากเท่าอาคารยุค
หลงั ๆ ซึ่งแสดงลกัษณะของการค้าขายแบบดั้งเดิมของย่านเยาวราช   และเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของ
ย่านชุมชนเก่าแก่ หากทํากจิการที่ต้องใช้พื้นมากให้กจิการภายในอาคารสามารถเช่ือมต่อกันได้ในแต่
ละหลัง แต่ต้องคงรปูด้านหน้าไว้ตามแบบดัง้เดิม ดูคําอธิบายอาคารยุคต่าง ๆ ในเยาวราชได้ใน 
ภาพ 148 อาคารยุคหลังจากยุค 1 และ ยุค 2 ที่สํารวจแล้วพบว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ควรค่า
แก่การอนรุักษ์ ให้รกัษาสภาพเดิมไว้ บูรณะให้แข็งแรง  อาคารอื่น ๆ ให้ใช้แนวทางเดียวกับอาคารใน
ถนนเยาวราช คือหากมีการปรบัปรุงหรอืสร้างใหม่ ให้คงสัดส่วนอาคารใหเ้หมอืนด้านหน้าอาคารยุค
แรก ๆ หรอืออกแบบใหเ้ป็นรูปแบบนีโอคลาสสิค ตามอย่างอาคารดั้งเดมิของถนนเจรญิกรงุ 
โดยเฉพาะอาคารชุดหัวมมุ เป็นจุดเด่นของอาคาร ยุค 1 และยุค 2 จะพบได้มากที่ถนนเจรญิกรุง 
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3) ออกแบบองค์ประกอบถนน ได้แก่ เสาไฟ ม้านั่ง ถังขยะ กระบะต้นไม้ ให้สอดคล้อง
กับถนนเจรญิกรงุ โดยใช้ตีมนีโอคลาสสิค หากเป็นทางเท้าหน้าศาลเจ้าต่าง ๆ ให้ใช้ตีมจีน เหมือนของ
ถนนเยาวราช  

 

 
ภาพ 203 อาคารยุค 2 บนถนนเจริญกรุง ทีบู่รณะให้เหมือนแบบดั้งเดิม 
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ภาพ 204 อาคารสถานีรถไฟใต้ดิน วัดมังกร ออกแบบเป็นตีมนีโอคลาสสิค ใหเ้ข้ากับอาคารที่เป็น
เอกลักษณ์ของถนนเจรญิกรงุ 

 
ภาพ 205 อาคารสถานีรถไฟใต้ดิน วัดมังกร และอาคารยุค 2 ที่ทํารูปด้านแบบเปลอืกอาคารคลุมหมด 
ทําให้ไม่เข้ากัน 
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ภาพ 206 อาคารยุค 2 บนถนนเจริญกรุง ทางซ้าย อาคารทีถู่กปรบัปรุงใหม่ใหเ้ป็นตามแบบดั้งเดิม 
ทางขวา อาคารที่ติดป้ายใหญ่เกินไป ทําให้ไม่เข้ากัน 
 

 
ภาพ 207 อาคารยุคเก่า และอาคารทําใหม่ ทีเ่ข้ากันได้ บนถนนเจรญิกรุง  
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ภาพ 208 อาคารยุคอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีเอกลักษณ์ แต่สัดส่วนอาคารเหมาะสม 
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ภาพ 209 อาคารศูนย์การค้าที่สร้างใหม่ ที่รกัษาสัดส่วนอาคารที่เหมาะสม 

 
ภาพ 210 อาคารศูนย์การค้า สร้างใหม่ ที่ไมเ่ข้ากับรูปแบบอาคารดั้งเดิม 
ที่มา : https://siamrath.co.th/n/127503 
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6.4.8 สถานที่สําคัญในถนนเยาวราชตอนกลาง และบริเวณต่อเนื่อง 

 
ภาพ 211 แผนที่แสดงสถานทีส่ําคัญ ที่เป็นแลนด์มาร์กในเยาวราช   
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สถานที่สําคัญในถนนเยาวราชตอนกลาง และสถานที่ที่เป็นแลนด์มารก์ มีหลายแห่งที่มี
คุณค่าต่อชุมชน ได้แก่วัด และศาลเจ้าต่าง ๆ ที่อยู่คู่กบัชาวเยาวราชมานาน เป็นทั้งที่พึ่งทางใจและ
พึ่งพาอาศัยในชีวิตประจําวันเพราะเป็น มูลนิธิ โรงเรียน และโรงพยาบาลแผนจีนรวมอยูก่ับศาสน
สถาน อีกแห่งคือซุ้มประตู ที่ตั้งอยู่กลางวงเวียนโอเดียน เปน็สัญลักษณ์ของไชน่าทาวน์ทั่วโลก 
ข้อเสนอแนะจะเน้นการรักษาสถานที่เหล่าน้ีให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากทีสุ่ด และรักษาหน้าตา
อาคารที่โดดเด่น เช่นศาลเจ้าจีน เพราะเป็นลกัษณะร่วมแบบจีนที่ชัดเจนของถนนเยาวราช 

ข้อเสนอแนะสําหรับสถานทีส่ําคัญ ในถนนเยาวราชตอนกลาง 
1) ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  ให้ควบคุมมุมมองจากถนน

โดยรอบอย่าให้มสีิ่งปลกูสร้างมาบังมุมมองด้านหน้า สํารวจพื้นที่โดยรอบเพื่อเพิม่ไม้ยืนต้นทีร่ิมถนนรอ
บวงเวียนเพือ่เป็นฉากหลังให้กับซุ้มประตู ปรับปรงุพื้นทีล่านให้เป็นที่นั่งพกัผ่อน เพิ่มองค์ประกอบ
ตกแต่งอื่น ๆ ให้เข้ากบัศิลปกรรมของซุ้มประตู โดยให้เป็นตีมจีน แบบจีนเหนือ เพิม่การออกบบ เสา
ไฟ ม้านั่ง กระถางต้นไม้ ลายพื้น ใหเ้ข้าชุดกัน เพื่อให้ความสาํคัญกับการเป็นสิง่ก่อสร้างที่เป็น
สัญลักษณ์ของย่านไชน่าทาวน์ 

สุภางค์ จันทวานิช (2559, pp. 217-232) ซุ้มประตเูฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา สร้างเนื่องในวโรกาสที่ชาวไทยเช้ือสายจีนมีจิตสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย ค่าใช้จ่ายการสร้างมาจากกรุงเทพมหานคร และมาจากชาวไทยเช้ือสายจีนใน
ประเทศไทย การสร้างซุ้มประตูเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นยุทธศาสตรเ์ขตสมัพันธวงศ์ เขตที่มี
ชาวไทยเช้ือสายจีนอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด มลีักษณะทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ทีอ่อกแบบ
โดยช่างผู้ชํานาญด้านศิลปกรรมของจีน โดยสร้างตามลักษณะสถาปัตยกรรมจีนภาคเหนือ และสร้าง
ถูกหลักฮวงจุ้ยโบราณ ศิลปกรรมประดับ และสี มีความหมายที่เป็นมงคล ปัจจุบันมีความสําคัญเป็น
สัญลักษณ์ของเขตสัมพันธวงศ์ เช่นเดียวกับวัดไตรมิตร และเป็นสัญลักษณ์ของไชน่าทาวน์ประเทศไทย 

 



 224 

 

 
ภาพ 212 ลานบรเิวณข้างซุ้มประตเูฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ควรเพิม่พื้นที่นัง่พัก และ
ออกแบบองค์ประกอบอื่น ๆ ใหเ้ข้าชุดกัน และเข้ากบัศิลปกรรมซุ้มประตู 
ที่มา : https://www.google.com/maps 
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ภาพ 213 ตัวอย่างการออกแบบ สวนสําหรับไชน่าทาวน์  
ที่มา : Office of Planning Washington, D.C.. (1999). Chinatown design guidelines study. 
เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก https://planning.dc.gov/ 
 

2) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร มีเอกลักษณ์อยูท่ี่อาคารอุโบสถ และเป็นแลนด์มารก์ที่
อยู่ใกล้กบัซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ มีอุโบสถที่มีเอกลกัษณ์ เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่ใช้โครงสร้าง
แบบคอนกรีตเสรมิเหล็กอาคารแรก ภายในมีพระพุทธรูปทองคําเป็นโบราณวัตถุที่สําคัญ จึงควรรักษา
รูปทรงของอุโบสถนี้ไว้ และรักษามุมมองจากถนนสายสําคัญที่เข้าถึงเยาวราช อย่าให้มสีิ่งปลูกสร้างมา
บังมมุมองอาคารอุโบสถ วัดไตรมิตรฯ ตั้งอยู่ในตําแหน่งทีเ่ช่ือมต่อถึงถนนเจรญิกรงุ เยาวราช และ
ถนนมิตรภาพไทยจีน มีอาณาเขตกว้าง เหมาะสมสําหรบัการเป็นจุดบริการการท่องเที่ยว เพราะอยู่
ใกล้กับสถานทีส่ําคัญหลายแหง่และเข้าถึงง่าย จัดให้มจีุดบรกิารการท่องเที่ยวโดยใช้พื้นทีเ่ปิดโล่ง
ภายในบางส่วนโดยไม่รบกวนกจิกรรมของวัด เช่น จุดให้นักท่องเที่ยวยืมคืนสกูตเตอร์ จักรยาน เครื่อง
บรรยายให้ความรู้ และห้องน้ํา 
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ปัจจุบันวัดไตรมิตรวิทยาราม มีความสําคัญและบทบาท เปน็สถานที่ท่องเที่ยว ภายในมี
ร้านค้าของทีร่ะลกึสําหรบันักท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช (China Town 
Heritage Center) นอกจากนี้ยังเป็นทีพ่ึ่งทางใจของชาวชุมชนเยาวราชสําเพง็ สําหรับมาทําบญุ
สะเดาะเคราะห์ และมโีรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร และโรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย 
ซึ่งมีศูนย์การศึกษาภาษาจีนสําหรบัการเรียนการสอนภาษาจีน (สุภางค์ จันทวานิช 2559, pp. 203-
204) 

จะเห็นว่าแต่เดิมวัดไตรมิตรวิทยารามมีศักยภาพด้านศูนย์บรกิารนักทอ่งเที่ยวอยู่แล้ว จึง
เหมาะสมที่จะพัฒนาให้มีการบริการด้านอื่น ๆ เพิ่มจากเดมิ และเป็นพื้นที่ให้ชาวชุมชนเยาวราช และ
นักท่องเที่ยว ได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้  

3) ศาลเจ้าแมก่วนอิม โรงพยาบาลเทียนฟ้า มีซุ้มประตูทางเข้าศาลเจ้าต้ังอยู่ริมถนนเยา
ราช ข้อเสนอแนะคือ ใหร้ักษามุมมองจากถนนเยาวราชมายงัซุ้มประตทูางเข้า อย่าใหม้ีอะไรบัง และ
จัดระเบียบร้านค้าหน้าประตูให้เรียบร้อย เพิม่องค์ประกอบตกแต่งอื่น ๆ ให้เป็นตีมจีน เช่นเสาไฟ ม้า
นั่ง กระถางต้นไม้ ตัวอาคารและองค์ประกอบอื่น ๆ ในวัดมีเอกลักษณ์ในตัวเองอยู่แล้วตามแบบวัด
และศาลเจ้าจีนในประเทศไทย จงึควรอนรุักษ์อาคารและที่ว่างเดิมไว้ให้อยู่ในลักษณะเดิมมากทีสุ่ด 

4) วัดมังกรกมลาวาส เป็นแลนด์มาร์กสําคัญของฝัง่ถนนเจรญิกรงุ เป็นจุดหมายของคน
ทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการมาเที่ยว และทาํบุญ สะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง ด้านหน้าวัด
มังกรมีความพลกุพล่านมาก ข้อเสนอแนะคือ จัดระเบียบพืน้ที่ด้านหน้าตรงซุ้มทางเข้า ใหท้างเท้าเดิน
สะดวกขึ้น ถอยร่นส่วนร้านค้าของไหว้เข้าไปเพื่อขยายพื้นทีด่้านหน้า ด้านในวัดเป็นพื้นที่เปิดโล่งทีร่าย
ล้อมด้วยอาคารเรียน อาคาร วัด และอาคาร อื่น ๆ อาคารของวัดมีเอกลักษณ์ในตัวเองจึงควรอนุรกัษ์
ไว้ให้อยู่ในลักษณะเดิมมากทีสุ่ด อาคารอื่นหากมีการปรับปรงุให้ออกแบบเป็นตีมวัดจีนใหส้อดคล้อง
กับวัด รักษาพื้นทีเ่ปิดโล่งเดิมไว้เพื่อใช้เป็นทีจ่ัดกิจกรรมของย่าน และเพิ่มมุมนั่งพักสําหรบั
นักท่องเที่ยว 

5) ศาลเจ้ากวางตุง้ เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ สถานพยาบาลเก่าแก่ ตั้งอยู่
ริมถนนเจรญิกรงุ บรเิวณใกลเ้คียงกบัวัดมังกร ข้อเสนอแนะคือ จัดระเบียบด้านหน้า และอนรุักษ์
อาคารศาลเจ้าไว้ให้ดั้งเดมิทีสุ่ด   

6) วัดกุศลสมาคร เป็นวัดที่ไม่ได้มีช่ือเสียงสําหรับนกัท่องเทีย่วเท่าวัดอื่น ๆ เป็นวัดที่ซ่อน
อยู่ในซอยชุมชนกุศลสามัคคี ซึ่งเป็นซอยที่มีศักยภาพพฒันาเป็นเส้นทางเดินทอ่งเที่ยว 
วัดน้ีมีประเพณีนึ่งข้าวเหนียวเก่าแก่ที่ยงัคงปฏิบัติกันอยู่ โดยคนในชุมชน และผู้ศรัทธาจากที่อื่นมา
ช่วยกัน ข้อเสนอแนะคือทําการประชาสัมพันธ์วัด สร้างซุม้ทางเข้าที่ปากซอย และออกแบบเส้นทาง
เดินท่องเที่ยวใหเ้ช่ือมกบัพื้นที่อื่น 
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