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บทคัดย่อ 
 

สวนสนุกเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจกลางแจงขนาดใหญที่มีกิจกรรมพักผอนหยอนใจที่
หลากหลาย การศึกษาธุรกิจสวนสนุกในพ้ืนที่กรุงเทพสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมในกรุงเทพอยาง การพักผอนหยอนใจ วิถีชีวิตประจําวัน ในแตละชวงเวลาได          
เนื่องจากกรุงเทพเป็นศูนยแกลางทางเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง สงผลใหกรุงเทพในฐานะ
เมืองหลวงกลายเป็นเมืองโตเดี่ยวที่มีพัฒนาการทางกายภาพอยางรวดเร็วและรับอิทธิพลวัฒนธรรม
ยุโรปไดมากกวาเมืองอ่ืนๆ ในประเทศ กิจกรรมการพักผอนหยอนใจและความบันเทิงรูปแบบใหม
จึงแพรหลายในกรุงเทพ สวนสนุกในเมืองกรุงเทพกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นพื้นที่ใหความบันเทิง
ที่เกี่ยวของกับการพนันสําหรับผูใหญเป็นหลัก เชน สวนสนุก (ในลุมพินี) อันแตกตางจากพื้นที่
สวนสนุกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่  2 โดยเฉพาะสวนสนุกแดนเนรมิตที่เกิดขึ้นในปี 2519 ที่
รองรับทั้งเด็กและผูใหญ โดยรับอิทธิพลสวนสนุกดีสนียแแลนดแและสื่อการแตูนดีสนียแในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในชวงทศวรรษ 2520 สวนสนุกไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เชน สวนสยามที่มีทั้งพ้ืนที่สวน
น้ําและสวนสนุก รวมถึงพ้ืนที่สวนสนุกและสวนน้ําบนศูนยแการคาตางๆ ไดเกิดขึ้นหลายแหงในยาน
ชานเมืองของกรุงเทพ แตวิกฤตเศรษฐกิจปีพ.ศ. 2540 ไดสรางกระทบตอธุรกิจสวนสนุกในกรุงเทพ 
ทําใหธุรกิจสวนสนุกตางๆในกรุงเทพตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงใหอยูรอด การศึกษาธุรกิจสวนสนุก
ในกรุงเทพจึงสามารถอธิบายการเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่สวนสนุกที่มีบริบทเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมที่แตกตางในแตละชวงเวลา 

 
ค าส าคัญ: สวนสนุก, การพักผอนหยอนใจ, ธุรกิจการพักผอนหยอนใจ, กรุงเทพ, ประวัติศาสตรแสังคม 
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ABSTRACT 
 

Amusement parks are the large outdoor leisure place with many various 
leisure activities. The Bangkok amusement parks business studies aim to reflect social 
and culture transformations of Bangkok such as leisure and everyday life. Due to Bangkok 
has been the economic core continuously, it has also been the prime city with 
westernized modernization. That affected Bangkok, the capital become the prime city 
with many rapid physical developments and also been more influenced than the other 
cities by European culture. Many leisure and entertainment activities took place within 
Bangkok core and also suburban. Pre WW II amusement park characters were relating to 
gambler and adult leisure especially “Suan S’nuk (In Lumpini)” amusement park. It was 
different with the pro WW II family oriented leisure amusement park which response 
both children and adult such as “DarnDayramit” (Magic land) amusement park on 1976. 
This park was influenced by American Disneyland and Disney animations. “Suan Siam” 
(Siam park) is the first Bangkok water park with an amusement park zone. During 1970-
1997 there were many leisure places took place in Bangkok such as indoor amusement 
parks and water parks within many suburban shopping malls. Nevertheless, the 1997 
economy crisis had brought many Bangkok amusement parks business to survived 
themselves.  The Bangkok amusement parks business studies could describe their rise 
and fall. It also reflects and criticizes Bangkok economic, social and cultural 
transformations on the different context and era with the social history perspective. 

 
Keywords: Amusement parks, Leisure, Leisure business, Bangkok, Social history 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กอนที่จะอธิบายถึงเรื่องอ่ืนๆ ในวิทยานิพนธแเลมนี้ ผมขอเขียนแบบไมเป็นทางการ  
(ไมเป็นทางการมากๆ) ผมขอกลาวถึงประโยคหนึ่งที่ผมไดยินในวันปฐมนิเทศวันแรกที่ อ.เมธาวี  
ไดกลาวไวคราวๆ วา “ในการเรียนปริญญาโท ใหนึกไววา คุณมีอาชีพเป็นนักศึกษาปริญญาโท” 
ยอมรับวาในตอนนั้นผมงง แตพอไดเรียนจริงก็ไดรับรูเลยวา เทอมแรกในการเรียนวิชาพ้ืนฐานนั้น
เขมขนมาก ผมตองปรับตัวเองอยางมาก เพราะวิชาหนึ่งวิชาใน ป.โท เทากับเรียนวิชา ป.ตรีทั้งหมด 
ภายใน 1 เทอมดวยซ้ํา  เราตองอานและเขียนงานออกมา ตอนเรียนวิชาพ้ืนฐานก็คิดวา ตอนทํา
วิทยานิพนธแไมยากเทานี้ แตปรากฏวา มีความยากกวาเดิม เพราะเราตองดูแลตัวเอง เราตองคนควา
หาหลักฐานเอง เราตองควบคุมอารมณแและสติใหแนวแน เพ่ือทํางานใหดีที่สุด 

ตอนเรียน ป.โท ผมเป็นโรคเกากําเริบหนึ่งครั้ง (เสนเลือดสมองตีบตัน เป็นมาตั้งแตอายุ 
15 ปี ) อีกครั้งก็ เป็นโรคไวรัสขึ้นสมองในชวงกลางปี 2558 แถมปีเดียวนั้นยังเป็นโรคเก฿าอีก                       
ชวงปลายปี 2559 ผมก็ปวดหัวทายทอย (เป็นๆ หายๆ) ดังนั้นใครเรียน ป.โท ก็ตองแบงเวลา               
ออกกําลังกายและรักษาสุขภาพดวยนะครับ ทัง้สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ในเรื่อง วิทยานิพนธแ เลมนี้ เริ่มตนจากความคิดริ เริ่มในขอสอบปลายภาควิชา
ประวัติศาสตรแเศรษฐกิจที่อาจารยแใหอธิบายเหตุการณแไทยหนึ่งเรื่องดวยแนวคิดเศรษฐกิจตางๆ                  
ซึ่ งผมยอมรับวา ตอนนี้ ลืมเนื้อหาทฤษฏีอยางละเอียดไปแลว แตผมจําไดว า ผมเขียนวา                         
ทําไมสวนสนุกแดนเนรมิตถึงปิดกิจการไปดวยเรื่องการขยายตัวของเมืองกรุงเทพที่ทําใหราคาที่ดินสูง
จนเจ าของแดนเนรมิตขอตอสัญญาเชา ไม ไหว ในใจผมก็มี อีกหัวขอวิทยานิพนธแที่ คิดไว                            
คือ Popular culture ในเกม Civilization V ที่มีชนชาติไทยในภาคนี้ดวย ในแงมุมที่การศึกษาเกม                 
ที่พยายามเป็นตัวแทนจําลองประวัติศาสตรแในชวงตางๆ นอกจากนี้หากถามวา ทําไมถึงสนใจสวนสนุก 
ผมรูจักสวนสนุกครั้งแรกจากการเห็นคนอ่ืนเลนเกม Theme park ในเครื่อง PS พอผมโตขึ้นก็เลย        
ลองเลนบาง เกมนี้ใหเราสรางสวนสนุก ดวยติดตั้งเครื่องเลน รานอาหารตางๆ ใหจางพนักงาน        
บริหารเงินทุน แตสวนมาก ผมเลนแลวจะทํากิจการลม แตผมก็ยังชอบเกมแนวสรางมาเรื่อยๆ                   
ทั้งไดเลนเกมคาย Bullfrog ที่สรางเกมนี้ตอมา เชน เกม Shin Theme park ภาษาญี่ปุุน (กดมั่วจน
จับทางได) แลวก็ Theme park world แลวก็ลองขามคายมาเป็น Roller coaster tycoon 2                 
ผมเลนจนติด สิ่งเหลานี้ทําใหผมคอนขางชอบเกมแนวสราง Simulation แมจะไมเกงมาก แตก็ทําให
ผมเนนเลนเกมแนวตางๆบนเครื่องคอมแทนทีเ่ครื่อง PS  

การศึกษาหลักฐานในการเขียนวิทยานิพนธแเลมนี้คอนขางยากในตอนเริ่มแรก  
ผมจับจุดไมได เพราะหลักฐานที่พบตอนแรกเป็นเรื่องเดิม ที่ไมตองทําวิทยานิพนธแเลมนี้ ก็หาอานได 
แตตอมาไดพบหลักฐานขาวสวนสนุก (ในลุมพินี) ทีส่ํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จึงคนควาตอได 



Ref. code: 25595606030103EAP

 (4) 

  ผมขอขอบคุณโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ดานมนุษยศาสตรแ -สังคมศาสตรแ         
ประจําปีงบประมาณ 2558 และพ่ีๆเจาหนาที่โครงการ สกว. ที่ใหทุนวิจัยสนับสนุนและคําชี้แนะตางๆ                          
  ทั้งนี้ผมตองขอบคุณอ.นิภาพร อาจารยแที่ปรึกษาที่เตือนสติและใหกําลังใจในการทํางาน 
รวมถึงสอนการคิดและการเขียนงานตางๆ รวมถึงขอขอบคุณอาจารยแทุกคนในภาควิชา ตั้งแตอ.วิศรุตที่
เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธแที่ใหคําแนะนําในชวงแรกที่สนใจทําเรื่องกรุงเทพในวิชาพ้ืนฐาน
ขอขอบคุณอ.ธิกานตแ ศรีนารา ที่เป็นเกียรติ มาเป็นอาจารยแกรรมการภายนอกและที่ใหคําแนะนําเรื่อง
ชีวิตคนในกรุงเทพผานการศึกษาวรรณกรรมตางๆ และอ.อดิศรที่เปิดสอนวิชาประวัติศาสตรแเศรษฐกิจที่
ทําใหผมคิดหัวขอนี้ดังที่ เขียนแลวและประวัติศาสตรแทองถิ่นที่ทําใหผมลองทํางานภาคสนามใน                   
ถนนรัตนาธิเบศนแในเรื่องประวัติศาสตรแเมืองผานรานอาหาร , ตลอดทั้งอ.สุกัญญา อ.วัชระ อ.จุฬาพร                
อ.นภดล อ.นุชธิดา อ.ชวลิต อ.ศุภวิทยแ อ.กรพนัช อ.ปรีดี อ.ตามไท อ.ฐิติพงษแ รวมถึงอาจารยแคนอ่ืนๆ ใน
ภาคที่ใหคอยสอบถามและใหกําลังใจ รวมถึงอ.อรอนงคแที่ ใหคําแนะนํามาตั้งแตสมัยเรียน ป.ตรี                    
อ.พิพัฒนแที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องงานวัด พ่ีวานที่มาสอบถามและใหกําลังใจ อ.เมธาวี ในภาคภาษา
และวรรณคดีอังกฤษ ที่ใหขอคิดและลดความเครียดในการทํางาน ตลอดทั้งอาจารยแทานอ่ืนๆ เชน              
อ.พอพันธแที่แนะนําดานเศรษฐกิจในกรุงเทพ อ.อุดมพรที่ใหคําแนะนําตางๆเกี่ยวกับเมืองกรุงเทพ                   
อ.บุญเลิศสําหรับเรื่องสังคมในกรุงเทพ อ.ตุลยแและอ.วิลลาที่ใหขอคิดและมุมมองใหมๆ แมไมไดเป็นการ
ปรึกษาโดยตรง ตลอดทั้งพ่ีๆ เจาหนาที่ในหองบัณฑิตศึกษา (พ่ีนอย พ่ีปุูม พ่ีหวาน พ่ีปอ) และเจาหนาที่
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติทั้งหองชั้น 1 และชั้น 2 ที่คอยชวยเหลือและดูแลเอกสารที่ผมใช                      
ตลอดทั้งขอขอบคุณคุณตู มะนาวตัด ที่อนุญาตใหใชภาพสวนน้ําโอเชี่ยนเวิลดแ , คุณ Phuvanut Tae 
Wongudompat ที่อนุญาตใหใชภาพสวนสนุกแดนเนรมิต นอง Satta Arayametakul ที่ชวยถายภาพ
ในการลงพ้ืนที่สวนสยาม และเพจเฟซบุ฿ค suansanook.net ชมรมคนรักสวนสนุก  

ผมขอขอบคุณพ่ีๆ และเพ่ือนๆ ไดแก พ่ีกวินวัฒนแ (พ่ีเตย) ที่ใหคําแนะนําและชวยตรวจ
ความถูกตองในวิทยานิพนธแเลมนี้ พ่ีวิลาวรรณ (พ่ีตื๊ดตี่) พ่ีอัฉราภรณแ (พ่ีบิ๋ว) และพ่ียศไกร ที่มาพูดคุย
ใหกําลังใจ พ่ีสุพลธัช (พ่ีแชมป) ที่ใหขอมูลวารสารมีเดียที่เกี่ยวกับสวนสนุก พ่ีๆ ป.เอก เชน พ่ีชานันทแ 
พ่ีภัควุฒิ ที่มาพูดคุยใหกําลังใจ พ่ีๆเพ่ือนๆกลุม ป.โท รุนเดียวกันไดแก พ่ีศุภเกียรติ (ปาแบงคแ) ที่
เคารพที่ชวยเรื่องภาษาอังกฤษ, อาชญาสิทธิ์ (โอมหรือแครส) ทําใหไมเครียดที่รวมทุกขแสุขตลอดมา, 
ภาคิน (คิน) ที่เป็นเพ่ือนที่ดีทั้งการเรียนและการกิน, พรรณแทิพยแ (เบล) ที่คอยมาพูดคุย, วรธิภา                
(เจหลิน) ที่เคารพ, วิภาวี (วิ) ที่สรางมุขตลก, ณัฐพงศแ (เขม) ที่เฮฮา, ปรณัรรทแ (บาส) ที่สรางความฮา 
และเพ่ือนที่รวมกลุม สกว. สองคน คือ อารยาและจิรพัฒนแ (สองใหม) อารยา ไดชวยเรื่องระเบียบ
เอกสารและเรื่องการเรียนตางๆ และจิรพัฒนแที่พบหลักฐานสวนสยามชิ้นสําคัญและมีอาจารยแ                  
ที่ปรึกษาคนเดียวกัน รวมถึง ป.โท รุนอ่ืนๆ ที่เยอะมาก (เชน สม ตังเม จุ฿ย ออม นองมายดแ                     
และคนอื่นๆ) ซ่ึงมีทีเ่ขียนถึงไมพอ แตไมใชวาไมนึกถึง (ป.โทภาคเราทุกคนกินเกงมาก) 
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ผมขอขอบคุณพ่ีธีรภัทร เจริญสุข (พ่ีอุย) ที่ใหคําแนะนําเรื่องตางๆ โดยเฉพาะความรู
รอบตัวใหกวางไกลขึ้น, พ่ีไชยวุฒิ ตันไชย (พ่ีกอง) ที่แนะนําทั้งการเรียนและชีวิตที่อยูยากขึ้น ,                       
พ่ีดลวุฒิที่ไดเจอกันอีกตอนขอทุน สกว. เพ่ือนสนิทกลุมสมัยป.ตรี (อยางเล็ก เปู เอ็กซแ ท็อป แบม เนีย 
และพ่ีตูน) ที่ถามสารสุขทุกขแดิบ เพ่ือนๆกลุมสภากาแฟที่เกาแกก็ไดเขาสู  วิถี ป.โทหลายคน เชน                  
เชาวแวัฒนแ (หนุย) และนลินทิพยแที่พาไปทานของอรอย, ชัชชลและอนุพงษแ (อารแม) แตบางคนก็ไดดีไป
หลายดาน เชน เปรมกวีที่ไปทํางานที่อเมริกา แตก็เป็นธุระให, ปวรรัตนแที่เป็นนักเขียนและแปลอิสระ 
(นักหอกอิสระ), ประกิต (อ฿อฟ) ที่ลุยการถายภาพ, ตะวันและพีระที่จะเรียนจบเอกที่อังกฤษ (รวมถึง
พงษแที่กําลังเรียนตออยู) ตลอดทั้งเพ่ือนๆ รวมชะตากรรม ป.โท เชน สรพงษแ (บอย) ที่มาใหกําลังใจ 
เทียนธวัชแหงจุฬา และเพ่ือนๆ มธ.ทีเ่รียนป.โทในมหาวิทยาลัยอื่นๆ (เชน เมยแที่ใหกําลังใจในการเรียน
, ทานวี่ บัณฑิตแหงเบปปุ, ออยที่กําลังเรียนป.เอก) รวมถึงเพ่ือนๆที่กลับมาสอนในมหาวิทยาลัย                
(เชน กั๊มและพลอยแหงศิลปศาสตรแที่ถามทุกขแสุขเสมอ) ขอขอบคุณภัทริยา คงชนะ (ดิว จาก มช.               
ที่รูจักกันจากการรับทุนสกว.), พงศแเกษม (กาย) เพ่ือนมัธยมและรวมหองสมัยป.ตรี, จรัศพงษแ (ตั๊ง) 
เพ่ือนมัธยมที่เรียนจบ ป.โท กอนผมแลว, ทศพล (มิก)เพ่ือนตั้งแตประถมที่เรียนโทที่จุฬา, ทานจามีกร 
ชูทรัพยแ (จา) เพ่ือนมัธยมที่เรียนตอที่ศิลปากร และเพ่ือนๆสมัยประถมและมัธยมคนอ่ืนๆ รวมถึงทาน
เบอรแหนาดที่เรียกใหซื้อถั่วทุกครั้งที่ผานลานโพธิ์  และรานถายเอกสาร (รานพ่ีเปูา) นอกจากนี้
ขอขอบคุณ Ma Sirui ที่ดูแลพวกเราตอนสัมมนาที่สิงคโปรแ, Iqbal Ahnaf and Ifan for your kind 
welcome at 8th IGSSCI conference at Yogyakarta. อาทิตยแที่ดูแลพวกเราตอนไปอินโดนีเซียทั้ง
สองครั้ง, นองๆ SEAS หลายคนที่เจอตอนไปอินโดนีเซีย, นองๆ ประวัติศาสตรแป.ตรี (เชน นองมิ้ง) 
รวมถึงเพ่ือนๆ สมัยป.ตรี หลายคน (เชน บูม แหวน แอปเปิ้ล นิก และอ่ืนๆ), พ่ีๆนองๆ (นองกุลคนเกง
และพ่ีบี) และญาติๆ (แพรว พ๊ันซแ ปู) ที่ไดพูดคุยกัน, ชุติกาญจนแ (นองตูน) และมณฑกานตแ (จูน)                
ที่ใหกําลังใจในการเรียน และขอบคุณฑิฐาพร (เดียรแ) ทีใ่หกําลังใจในชวงกอนสอบวิทยานิพนธแ  

ทายที่สุด ผมขอขอบคุณพอ แม และนองสาว ที่แมจะมี เรื่องไม เขาใจกันบาง                             
แตก็รักกันตลอดมา การอยู เคียงขางกันทุกๆวันก็คือ การใหกําลังใจที่ดีที่สุด ขอขอบใจมัชชา         
เจาโกลเดนยักษแที่ผมตั้งใจจะถายรูปชุดครุย ป.โท ดวยกัน แตอนิจจา มัชชานอนหลับยาวไปอยู                  
บนสวรรคแ ตอนตนปี 2558  ซ่ึงไมตองโทษใคร เป็นเพราะเราทํางานชาเอง ชีวิตเรามีขึ้นมีลงในหวงจังหวะ
ของการเขียนวิทยานิพนธแ วิทยานิพนธแก็ไดขีดเขียนชีวิตเราไปเชนเดียวกัน สิ่งเหลานี้ทําใหผมเขาใจ
แลววา อาชีพนักศึกษา ป.โท นั้นคือ นักวิ่งมาราธอน เป็นมาราธอนที่จะหยุดหรือจะวิ่งตอเมื่อไรก็ได
แลวแตเรา เป็นการเดินทางไกลที่คุมคา แตก็ผานอะไรที่ทําใหทอใจหรือเสียใจไมนอย แตมันก็คุมคา                                 
มักมีคนถามวา ทําไมเรียน ป.โทจบชา ผมวา เราไปตัดสินใครไมไดหรอก เพราะวิทยานิพนธแแตละเลม
ยอมมีเรื่องราวตางๆทั้ง ความดีใจ ความเสียใจ รอยยิ้มและบาดแผลของแตละคนที่แตกตางกันไป 

 
นายภาสวร สังขแศร (e-mail: passavon_9@hotmail.com) 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาพสังคม เศรษฐกิจของกรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก                     
โดยมีลักษณะที่แตกตางกับชวงเวลากอนหนานั้นอยางชัดเจน ซึ่งมีงานศึกษาจํานวนหนึ่งที่อธิบายประเด็น                    
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยางพ้ืนที่พักผอนหยอนใจและความบันเทิงตางๆ ในกรุงเทพ                    
เพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในเชิงประวัติศาสตรแ เชน โรงภาพยนตรแ 
หางสรรพสินคา สถานบันเทิง เป็นตน1 งานศึกษาเหลานี้ใหความสําคัญทั้งปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของเมืองกรุงเทพ เชน การสรางถนน การขยายตัวของเมือง ที่มีผลตอการดําเนินชีวิตและรูปแบบการพักผอน
หยอนใจของผูคน ตลอดจนปัจจัยในเชิงวัฒนธรรม  โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่บริบทสงครามเย็น
เอ้ือใหสหรัฐอเมริกาเขามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศไทยมากขึ้น สงผลใหกรุงเทพที่เป็น
เมืองหลวงและศูนยแกลางความเจริญของประเทศไดเริ่มรับวัฒนธรรมอเมริกันที่เขามาผสมรวมกับวัฒนธรรม
ยุโรปที่มีอิทธิพลอยูมากตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เชน การเขามาของสื่อภาพยนตรแ
และดนตรีของอเมริกัน ซึ่งไดรับความนิยมอยางชัดเจนมากขึ้นในสังคมไทยผานปรากฏการณแความนิยม
ภาพยนตรแฮอลลีวูดหรือนักรองเอลวิส เพรสลี่ยแ เป็นตน รวมถึงการเกิดขึ้นของโรงแรมและสถานบันเทิง                         
ในย านสุ ขุมวิท  เ พ่ือรองรับการเข ามาของทหารจี ไอ  ที่ เป็นรูปแบบความบัน เทิ งแบบอเมริกัน                                  
ในชวงสงครามเวียดนาม ซึ่งอธิบายถึงอิทธิพลวัฒนธรรมอเมริกันที่เปลี่ยนแปลงสังคมเมืองกรุงเทพอยางมาก 
โดยเฉพาะแนวคิดบริโภคนิยมและสื่อความบันเทิงสมัยใหม เชน ภาพยนตรแ วิทยุ และโทรทัศนแ ซึ่งมีอิทธิพลตอ
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจําวันและพ้ืนที่พักผอนหยอนใจในกรุงเทพอยางมาก 

                                           
1 ตัวอยางเชน ปิ่นเพชร จําปา, “วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544,” 

(วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตรแ คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ, 2545).
หรือ ยุวรี โชคสวนทรัพยแ, “กิจการสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2488-2545,” (วิทยานิพนธแปริญญา
มหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตรแ คณะอักษรศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554).                                            
หรือ ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจนแ, “ศูนยแการคากับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526-
2539,” (วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตรแ คณะอักษรศาสตรแ  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550). และอ่ืนๆ 
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 นอกจากพ้ืนที่ พักผอนหยอนใจอยาง โรงภาพยนตรแ หางสรรพสินคา สถานบันเทิงแลว                      
ในชวงเวลาคาบเกี่ยวของการเปลี่ยนแปลงสังคมเมืองกรุงเทพในชวงกอนและหลังทศวรรษ 2480 นั้น                      
“สวนสนุก” ยังเป็นพ้ืนที่พักผอนหยอนใจอีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง
กรุงเทพ แมจะยังไมมีงานศึกษาสวนสนุกในเชิงประวัติศาสตรแเพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงของเมืองกรุงเทพ           
แตสวนสนุกก็เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจขนาดใหญที่มีเครื่องเลนหลากหลาย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในการ
ดําเนินกิจการและการเขาใชบริการเพ่ือพักผอนหยอนใจแตกตางกับสถานที่พักผอนหยอนใจรูปแบบอ่ืน                        
ซึ่งการศึกษาการดําเนินกิจการของสวนสนุกจะชวยทําใหเขาใจวัฒนธรรมของการพักผอนหยอนใจ                         
ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมืองกรุงเทพในชวงเวลาที่ศึกษาได 
 
1.2 ทบทวนวรรณกรรม 
 
 จากการศึกษาเอกสารชั้นตนตลอดจนงานศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวกับเมืองกรุงเทพและสวนสนุก 
พบว า ในช ว งก อนสงครามโลกครั้ งที่  2  “ปฺ ากสาม เสน” ซึ่ ง เปิ ดบริการ ในปีพ .ศ .  2451  และ                               
“สวนสนุก (ในลุมพินี)” ที่เปิดบริการระหวางปีพ.ศ. 2472-2477 เป็นพ้ืนที่สวนสนุกในกรุงเทพที่มีรูปแบบ                 
สวนพักผอนหยอนใจ (Pleasure Garden) อันเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจแบบลานโลงที่เนนความบันเทิง
สําหรับผู ใหญที่ เขามาใชบริการดวยการเสียคาผานประตู  ในขณะที่ภายหลังสงครามโลกครั้ งที่  2                         
สถานที่พักผอนหยอนใจแบบลานโลงแบบสวนสนุกที่ถาวรไมปรากฏขึ้นในกรุงเทพจนกระทั่งปี พ.ศ. 2519               
เมื่อมีการสรางสวนสนุกแดนเนรมิตบริเวณลาดพราว  

ทั้งนี้สวนสนุกแดนเนรมิตเป็นธุรกิจสวนสนุกแหงแรกของกรุงเทพที่กอสรางขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่
พักผอนหยอนใจที่รองรับทั้งเด็กและผูใหญในสถานที่เดียวกัน ตลอดทั้งไดรับอิทธิพลของสวนสนุกดีสนียแแลนดแ
ใ น ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  เ ช น  เ ค รื่ อ ง เ ล น  อ า ค า ร สิ่ ง ก อ ส ร า ง ใ น ส ว น ส นุ ก  ห รื อ ข บ ว น พ า เ ห ร ด  
ที่จําลองภาพและเชื่อมโยงกับการแตูนวอลตแ  ดีสนียแ  อันเป็นจุดเดนที่ทําใหสวนสนุกแดนเนรมิตเป็น                          
สถานที่พักผอนหยอนใจแบบใหมที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมอยางมาก สะทอนถึงความสําเร็จอยางหนึ่ง
ของวัฒนธรรมความบันเทิงแบบอเมริกันท่ีมีอิทธิพลในสังคมเมืองกรุงเทพผานสื่อการแตูนวอลตแ ดีสนียแ หลังจาก
ที่สวนสนุกแดนเนรมิตประสบความสําเร็จ ทําใหเกิดสวนสนุกหลายแหงขึ้นในกรุงเทพอยางแฮปปี้แลนดแหรือ
สวนสนุกในรมบนศูนยแการคาตางๆ ตลอดทั้งการเกิดขึ้นของสวนสยามที่เป็นสวนน้ําแหงแรกของกรุงเทพที่มี
พ้ืนที่สวนสนุกดวย รวมถึงการเกิดขึ้นของสวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคาตางๆ โดยเฉพาะเดอะมอลลแหลายสาขา
ในชวงปี  พ.ศ. 2533-2537 สิ่งเหลานี้ลวนสะทอนถึงกระแสความนิยมสวนสนุกที่ เกิดขึ้นในกรุงเทพ                             
ตลอดทั้งอธิบายการขยายตัวของเมืองในกรุงเทพไปบริเวณชานเมืองรอบนอกมากข้ึน 
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 การศึกษาธุรกิจสวนสนุกและสวนน้ําในกรุงเทพ ชวงปี พ.ศ. 2470-2540 สามารถสะทอนถึง                
การเปลี่ยนแปลงในแงมุมตางๆ ของกรุงเทพไดผานการเกิดขึ้นของสวนสนุกและสวนน้ําที่เป็นตัวแทน                           
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและวัฒนธรรมที่บอกลักษณะเฉพาะของเมืองกรุงเทพและสังคมในเมืองกรุงเทพ
หรือกระท่ังลักษณะเฉพาะของสวนสนุกในกรุงเทพที่มีความเหมือนหรือตางจากเมืองอ่ืนๆ งานชิ้นนี้จึงสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องการพักผอนหยอนใจและการใชเวลาวางของสังคม
เมืองกรุงเทพไดดวยการศึกษาพ้ืนที่สวนสนุกและสวนน้ําในกรุงเทพ 
 หนังสือ The global theme park industry ของ S. Anton Calve2 ไดกลาวถึงสวนสนุก              
วาเป็นธุรกิจการพักผอนหยอนใจที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันในแตละประเทศ               
แตโดยพ้ืนฐานแลวมีรูปแบบรวมกัน กลาวคือสวนสนุกเป็นพ้ืนที่แหงการพักผอนหยอนใจที่ถูกจําลองและ
พยายามแยกจากสภาพโลกความเป็นจริง โดยธุรกิจสวนสนุกเป็นธุรกิจสถานที่พักผอนหยอนใจขนาดใหญ                  
ที่อาศัยเครื่องเลนเป็นสิ่งสําคัญในการสรางกิจกรรมพักผอนหยอนใจแกลูกคาและสรางรายไดแกเจาของกิจการ 
ดังนั้นเครื่องเลนตางๆ ที่สราง ความสนุกสนานหลายๆ แบบจึงมีหนาที่ดึงดูดและตอบสนองลูกคา                               
ที่มีความตองการในการพักผอนหยอนใจที่แตกตางกันไป เชน ความหวาดเสียวจากรถไฟเหาะและความนากลัว                     
จากบ านผี สิ ง  เป็ นต น  กิ จกรรม เหล านี้ ยั ง ร วมถึ ง การ พักผ อนหย อน ใจ ในบรรยากาศที่ พิ เ ศษ                                      
เชน โลกของตัวการแตูน โลกของเทพนิยายและโลกของหุนยนตแ เป็นตน เพ่ือสรางความโดดเดนและจุดขาย                       
แกสวนสนุก อันทําใหเจาของสวนสนุกตางๆ จําเป็นตองสรางหรือติดตั้งเครื่องเลนที่ตอบสนองลูกคาตามที่  
สว นส นุ ก แ ห ง นั้ น ว า ง แ ผน ไ ว  ทั้ ง นี้ เ ค รื่ อ ง เ ล น ต า ง ๆ  เ ห ล า นี้ มี ต น ทุ น แล ะค า บํ า รุ ง รั ก ษ า สู ง                                         
ทําใหธุรกิจสวนสนุกเป็นธุรกิจที่ลงทุนในระยะยาวสอดคลองกับตนทุนที่สูง ตั้งแตการใชที่ดินขนาดใหญ  
การลงทุนและบํารุงรักษาเครื่องเลนและสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดจนบรรยากาศภายในสวนสนุก                       
รวมถึงคาใชจายดานเงินเดือนของพนักงานและผูเชี่ยวชาญที่ดูแลเครื่องเลน เป็นตน สิ่งเหลานี้เป็นตนทุนและ
คาใชจายที่เจาของสวนสนุกจําเป็นตองใชเงินทุนและเงินหมุนเวียนสูง ทําใหสวนสนุกเป็นสถานที่พักผอนหยอน
ใจที่มีขอจํากัดหลายดาน สวนสนุกจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ตองคํานึงถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของกระแสนิยมในสังคมเป็นอยางมาก เพราะลูกคาสวนสนุกเขามาใชบริการสวนสนุกเพ่ือการพักผอนหยอนใจ
ดวยความตองการที่หลากหลาย ซึ่งมีผลตอการอยูรอดของสวนสนุกที่มีรายไดจากการมีจํานวนลูกคาที่สูงมาก
พอเพียงกับคาใชจาย การเกิดขึ้นและดํารงอยูของสวนสนุกจึงเป็นสิ่งที่สะทอนใหเห็นบริบทเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในพื้นท่ีเมืองแตละแหงอันมีปัจจัยหลากหลายที่มีสวนตอการกอรูปลักษณะเฉพาะของสวนสนุก
ในแตละสังคม 

                                           
2 S. Anton Calve, The global theme park industry, trans. and ed. Andrew Clarke 

(Oxfordshrine, CABI, 2007). 
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 ตัวอยางที่โดดเดนของธุรกิจสวนสนุกที่สะทอนใหเห็นสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม                   
ก็เชน สวนสนุกดีสนียแแลนดแในประเทศสหรัฐอเมริกา งานเขียนที่ศึกษาธุรกิจสวนสนุก เชน วิทยานิพนธแ                            
The “Fairest” of the fairs ของ Jackie Botterill3  รวมถึงเนื้อหาบท “Introduction: Variations on                  
a Theme Park” และ “See you in Disneyland” ในหนังสือของ Michael Sorkin4  เนนปรากฏการณแ
สวนสนุกดีสนียแแลนดแวาเป็นแมแบบของการเปลี่ยนแปลงสวนสนุกใหมีความทันสมัยดวยการใชหุนยนตแและ
การสรางโลกจําลองที่เชื่อมโยงกับความเป็นการแตูนดีสนียแและถายทอดความคิดความเป็นเด็กตามอุดมการณแ
และความตองการของวอลตแ ดีสนียแ (เจาของสวนสนุกดีสนียแแลนดแ) สงผลใหสวนสนุกดีสนียแแลนดแสามารถ       
สรางโลกจําลองสําหรับเด็กที่ปราศจากเรื่องเพศและการพนัน ซึ่งแตกตางจากลักษณะของงานรื่นเริงหรือ               
สวนสนุกในในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เนนการพักผอนหยอนใจของผูใหญ ทั้งนี้ งานเหลานี้อธิบาย                 
ใหเห็นลักษณะสําคัญของธุรกิจสวนสนุกในสหรัฐอเมริกาที่เกิดรูปแบบสวนสนุกที่เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ                   
สําหรับเด็ก เพื่อตอบสนองชนชั้นกลางที่เป็นครอบครัวขนาดเล็กที่ตองการพ้ืนที่พักผอนหยอนใจที่รับรองคนได
ทั้งครอบครัว อันเป็นผลพวงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ เกิดแนวคิดและคุณคาที่ใหความสําคัญ                        
กับเด็กมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาสวนสนุกในพ้ืนที่ดังกลาวจึงสามารถประยุกตแใชแนวคิดและคําอธิบายดังกลาว 
มาใชศึกษาพ้ืนที่ธุรกิจสวนสนุกในกรุงเทพได โดยเฉพาะสวนสนุกแดนเนรมิตอันเป็นสวนสนุกแหงแรก                          
ในกรุงเทพที่รับรองท้ังเด็กและผูใหญ อีกทั้งสวนสนุกแหงนี้ ยังไดรับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากดีสนียแแลนดแ
ในเชิงสถาปัตยกรรมและความบันเทิงตางๆ โดยเฉพาะการสรางปราสาทจําลองและ พ้ืนที่เทพนิยายที่เกี่ยวของ
กับตัวการแตูนดีสนียแได ดังที่ปรากฏใน วิทยานิพนธแ การศึกษาปัญหาและแนวโนมทางดานการตลาดของ                 
สวนสนุกในเขตกรุ ง เทพมหานคร ของ บุญธรรม สิ ริกุตตา 5 จากการศึกษาธุ รกิจสวนสนุกและ                                   
สวนสนุกดิสนียแแลนดแขางตนจะเห็นไดวาการอธิบายกําเนิด การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนลักษณะเฉพาะ                     
ของธุรกิจสวนสนุกของแตละสังคมนั้นเกี่ยวพันกับบริบทหลายประการดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรม
ก า ร พั ก ผ อ น ห ย อ น จ ริ ง  ซึ่ ง เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ อ ย า ง ยิ่ ง ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ป ร ะ เ ภ ท นี้                                  

                                           
3 Jackie Botterill, “The “Fairest” of the fairs: a history of fairs, amusement parks,                    

and theme parks,” (Master’s thesis, BA Simon Fraser University, 1993) 
4 Michael Sorkin, “Introduction: Variations on a Theme Park” and “See you                          

in Disneyland,” In Variations on a theme park: The new American city and the end of public 
space (New York: Hill and Wang, 1992). 

5 บุญธรรม สิริกุตตา , “การศึกษาปัญหาและแนวโนมทางดานการตลาดของสวนสนุกใน                         
เขตกรุงเทพมหานคร ,” (วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต , ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรแ                        
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527). 
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วิทยานิพนธแ วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544 ของปิ่นเพชร จําปา6 เป็นงานเพียงชิ้นเดียว
ที่ศึกษาพัฒนาการของการพักผอนหยอนใจของคนในสังคมไทยในชวงระยะเวลายาว โดยใหภาพการเกิดขึ้น
ของการพักผอนหยอนใจที่มนุษยแใชเวลาวางจากการทํางานประจําในภาคอุตสาหกรรมที่มีชวงเวลาทํางาน
ชัดเจนและมีวันหยุดสุดสัปดาหแ ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงการใชเวลาวางไปพักผอนหยอนใจของคน
ในสังคมไทยที่เริ่มในกลุมชนชั้นสูงไปถึงคนทุกระดับในสังคมมากขึ้น เนื่องจากการยกเลิกระบบการเกณฑแ
แรงงานแบบไพรและทาสทีทําใหคนในสังคมมีวิถีชีวิตและชวงเวลาวางจากการทํางานประจําตางๆ ที่ไมมีระบบ
เกณฑแแรงงานมาควบคุมเวลาของคน รวมถึงการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ทําใหคนในสังคมมีโอกาสเขาถึง
อาชีพที่หลากหลายมากขึ้นกวาการประกอบอาชีพเกษตรหรือแรงงานไรฝีมือ ทําใหเกิดกลุมคนชนชั้นกลางที่
สามารถประกอบอาชีพที่มีรายไดและวันหยุดในการทํางาน โดยทั้งนี้การพักผอนหยอนใจในชวงรัชกาลที่ 4 -7 
กลุมชนชั้นสูงมีโอกาสไปพักผอนหยอนใจมากกวาคนในสังคม เนื่องจากมีรายไดและวันหยุดทางราชการหรือ
การลาปุวยเพ่ือไปพักฟ้ืนรางกายในสถานที่ตางๆ โดยเฉพาะการเที่ยวตากอากาศในพ้ืนที่ติดทะเล                               
เชน เกาะสีชัง อางศิลา หัวหิน และชะอํา ในขณะที่แหลงพักผอนหยอนใจริมทะเลอยางบางปู บางแสน และ
พัทยา กลายเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจของกลุมคนที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายการเกิดขึ้นของ
คานิยมการพักผอนหยอนใจของคนในสังคมไทยที่เริ่มตนจากชนชั้นสูงที่นิยมการเที่ยวแบบตากอากาศ                    
เพ่ือใชเวลาวางไปพักผอนใหรางกายแข็งแรงในสถานที่มีอากาศสดชื่น อันเป็นคําแนะนําของแพทยแ
ชาวตะวันตกตามวัฒนธรรมการพักผอนหยอนใจของคนยุโรป อันสะทอนถึงบริบทการพักผอนหยอนใจของชน
ชั้นสูงในกรุงเทพชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่นิยมการพักผอนหยอนใจดวยการไปเที่ยวสถานที่ตากอากาศ
ตางๆ เนื่องจากงานชิ้นนี้ศึกษาการพักผอนหยอนใจเฉพาะกรณีการทองเที่ยวเทานั้น ทําใหยังขาดมิติของ
วัฒนธรรมการพักผอนในรูปแบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะการพักผอนหยอนใจในสถานที่ที่จัดสรางเพ่ือการพักผอน
โดยเฉพาะอยางสวนสนุก ซ่ึงสามารถใชในการวิเคราะหแการเติบโตของเมืองนั้นๆ ไดดวย 
 งานเขียนจํานวนหนึ่งอธิบายไววาการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพของกรุงเทพมีลักษณะ                   
เป็นเมืองโตเดี่ยวอยางตอเนื่องเกิดจากการที่มีประชากรเติบโตอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีแรงงานชาวจีนอพยพ
มาทํางานและประกอบอาชีพการคาในกรุงเทพเป็นจํานวนมาก เพ่ือรองรับการเป็นเมืองทาของกรุงเทพที่มี
การคาระหวางประเทศที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง  ตั้ งแตครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษที่  24 ตลอดทั้ ง                           
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจากสังคมริมน้ําที่ใชเรือ ไปสูสังคมบกที่ใชถนนเป็นการคมนาคมหลัก อันเอ้ือให
เกิดการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่ชานเมืองในกรุงเทพที่เกิดขึ้นไปตามถนนที่กอสรางใหม ในชวงครึ่งแรกของ

                                           
6 ปิ่นเพชร จําปา, “วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544,” (วิทยานิพนธแปริญญา

มหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตรแ คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ, 2545). 
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พุทธศตวรรษท่ี 257 การขยายตัวของเมืองเชนนี้เกิดข้ึนไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
เกี่ยวกับการใชพ้ืนที่และการพักผอนหยอนใจแบบใหม ของสังคมแตละกลุม ทั้งนี้กรุงเทพในครึ่งแรก             
ของพุทธศตวรรษที่ 24 เป็นชวงที่มีการพัฒนาเมืองเชิงกายภาพ ใหมีความทันสมัยและอารยะเพ่ือสราง                   
ความศิวิไลซแ ไมใชเพียงเอ้ือตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสยามอยางที่งานหลายชิ้นอธิบายไวเทานั้น                       
แตยังตอบสนองตอภาพลักษณแและรสนิยมแบบตะวันตกของชนชั้นสูงที่ กอรูปขึ้นอยางเขมขนในชวงเวลา
ดังกลาว ซึ่งการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมรูปแบบใหมที่มีสวนในการสรางอัตลักษณแของกลุมชนชั้นสูงในสังคมไทย
ผานการจัดการพ้ืนที่นั้นไดรับการอธิบายไวสวนหนึ่งแลวใน Lords of things: the fashioning of the 
Siamese monarchy's modern image ของ Maurizio Peleggi8 ที่เนนการวิเคราะหแสถาปัตยกรรมและ
อํานาจของชนชั้นสูงในสยามที่ตองการสรางพ้ืนที่ชานเมืองบริเวณดุสิตใหเป็นที่อยูอาศัยที่ทันสมัยอยางในยุโรป 

นอกเหนือจากการสรางตัวตนและอัตลักษณแของชนชั้นสูงผานการสรางพ้ืนที่ดังกลาวขา งตน           
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในชวงเวลาเดียวกัน ยังนํามาสูการกอตัวของคนรุนใหมที่มีโอกาสประกอบ
อาชีพหลากหลาย จากฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นทําใหสามารถเขาถึงสื่อและขอมูลขาวสาร                     
จากโลกตะวันตกที่ถายทอดรสนิยมและวัฒนธรรมมาดวย ทั้งนี้จากการสรางถนนสมัยใหมและการผลิตไฟฟูาใช
ใ นกรุ ง เทพทํ า ให เ กิ ดกา ร สร า ง พ้ืนที่ อ ยู อ าศั ย  ห า ง ร าน  ห รื อสถ านที่ พั กผ อนหย อน ใ จต า ง ๆ                                         
ตามถนนเสนใหมๆ เหลานี้ไปดวย สงผลใหคนในสังคมกรุงเทพมีพ้ืนที่พักผอนหยอนใจตางๆ ตามรสนิยมและ
ความตองการของตนเอง ซึ่งวิทยานิพนธแเรื่องชีวิตประจําวันของชาวสยามในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2426-2475 ของ
จิรวัฒนแ แสงทอง9 และ กรุงเทพฯ ยามราตรี ของวีระยุทธ ปีสาลี10 ไดศึกษาประเด็นเหลานี้ไวอยางนาสนใจ 
งานเขียนทั้งสองชิ้นอธิบายเหตุการณแทางประวัติศาสตรแเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกรุงเทพที่เอ้ือให
สถานที่พักผอนหยอนใจและการใชเวลาวางรูปแบบตางๆ ที่รับอิทธิพลวัฒนธรรมหรือคานิยมแบบยุโรปดํารง

                                           
7 เชน อดิศร หมวกพิมาย, “การใชที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในสมัยรัชกาลที่ 1 -3                       

พ.ศ. 2325-2394,” วารสารธรรมศาสตร์ 21, ฉ.1 (2538): 7-45. ตลอดจนงานของพอพันธแ อุยยานนทแ,                  
“เมืองกรุงเทพฯ ในประวัติศาสตรแรัตนโกสินทรแตอนตน (พ.ศ. 2325-2398),” วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 11, 
ฉ.2 (2541): 107-117. และ “Physical and Economic Change In Bangkok, 1851-1925,”                           
Journal of Southeast Asian Studies 36, no. 4 (March 1999): 437-474. 

8 Peleggi, Maurizio, Lords of things: the fashioning of the Siamese monarchy's modern 
image, (Honolulu: University of Hawaii Press, 2002) 

9 จิรวัฒนแ แสงทอง, “ชีวิตประจําวันของชาวสยามในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2426-2475,” (วิทยานิพนธแ
ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตรแ คณะอักษรศาสตรแ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546). 

10 วีระยุทธ ปีสาลี, กรุงเทพฯ ยามราตรี  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557). 
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อยูในชวงเวลานั้น ซึ่งเป็นชวงเวลาเดียวกับที่ “ปฺากสามเสน” และ “สวนสนุก (ในลุมพินี)” เปิดใหบริการ                     
งานทั้งสองชิ้นอธิบายลักษณะความบันเทิงในชวงกอนพุทธทศวรรษ 2480 ไววาเป็นพ้ืนที่ที่รองรับผูใชบริการ                  
ที่เป็นผูใหญเป็นหลัก แตการเกิดขึ้นของ “ปฺากสามเสน” และ “สวนสนุก (ในลุมพินี)” ที่ไมไดรองรับเฉพาะ
ผูใหญเทานั้น แสดงใหเห็นความหลากหลายของรูปแบบการพักผอนหยอนใจในสังคม กลาว อีกอยางหนึ่ง                      
คือ คนรุนใหม ที่เกิดขึ้นพรอมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นมีความหลากหลายในวัฒนธรรมการพักผอน
หยอนใจ ถึงแมสวนสนุกทั้งสองแหงจะเปิดบริการอยูไมนาน แตก็สะทอนใหเห็นไดวามีกลุมคนที่มีวัฒนธรรม
การพักผอนหยอนใจในลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นมาแลว แมจะมีจํานวนไมมากพอที่ทํา ใหธุรกิจสวนสนุกอยูได                             
อยางยาวนานก็ตาม ซ่ึงการศึกษาธุรกิจสวนสนุกทั้งสองแหงนี้จะชวยทําใหเขาใจวัฒนธรรมการพักผอนหยอนใจ
ทีห่ลากหลายกวาที่งานสองชิ้นนี้เคยวิเคราะหแไว  

ทั้งนี้งานที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมของเมืองกรุงเทพมีขอสรุปที่สอดคลองกันวา
สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือพุทธทศวรรษ 2480 เป็นชวงเวลาเปลี่ยนผานที่สําคัญในการแบงลักษณะ                       
ทางวัฒนธรรมของสังคมเมืองกรุงเทพ โดยใหคํานิยามลักษณะทางวัฒนธรรมชวงหลังพุทธทศวรรษ 2480                 
วา ยุควัฒนธรรมอเมริกา เพ่ืออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอกรุงเทพ                    
ในฐานะศูนยแกลางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการรับอิทธิพลวัฒนธรรมอเมริกัน
ที่กอตัวขึ้นอยางตอเนื่อง งานที่วิเคราะหแการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเมืองกรุงเทพในชวงเวลาดังกลาวไว
อยางแหลมคมก็เชน ในกระจก: วรรณกรรมและการเมืองยุคอเมริกัน ของ เบเนดิกทแ แอนเดอรแสัน11                        
โดยวิเคราะหแวรรณกรรม ที่สะทอนวิถีชีวิตประจําวันและการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยเฉพาะการเสียดสีหรือ
สะทอนปัญหาชนชั้นกลางในกรุงเทพหรือการอพยพเขาสูกรุงเทพที่อธิบายถึงบริบทการเปลี่ยนแปลง                     
เชิงความคิดของคนที่อาศัยอยูในเมืองกรุงเทพดวย แมงานชิ้นนี้จะไมไดกลาวถึงธุรกิจการพักผอนหยอนใจ
โดยตรง แตกรอบการวิเคราะหแเรื่องวัฒนธรรมอเมริกันที่งานชิ้นนี้ไดเสนอไวไดกลายเป็นแนวทางใหกับ
การศึกษาประวัติศาสตรแของการพักผอนหยอนใจ ที่สําคัญเชนวิทยานิพนธแเรื่อง กําเนิดและการขยายตัวของ
เมืองพัทยา ของ ขวัญแกว   อุดมบุญญานุภาพ12 ไดขยายความยุควัฒนธรรมอเมริกัน ดวยการศึกษาธุรกิจ
สถานบัน เทิ งกลางคืนที่ เ กิ ดขึ้ น เ พ่ือ เป็ นสถานที่ พักผ อนหย อนใจแบบ การพักผ อนและพัก ฟ้ืน 
(Rest&Recreation) สําหรับทหารอเมริกันที่เขาประจําการในฐานทัพในประเทศไทยชวงสงครามเวียดนาม 
(พ.ศ. 2498-2518) สงผลใหกรุงเทพกลายเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่รองรับการเขามาของทหารอเมริกัน                        

                                           
11 เบเนดิกทแ แอนเดอรแสัน, ในกระจก: วรรณกรรมและการเมืองสยามยุคอเมริกัน (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพแอาน, 2553). 
12 ขวัญแกว อุดมบุญญานุภาพ, “กําเนิดและการขยายตัวของเมืองพัทยา,” (วิทยานิพนธแปริญญา

มหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตรแ คณะอักษรศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2546). 
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ทําใหเกิดสถานบันเทิงกลางคืนหลายแหงในกรุงเทพ ในขณะที่ชวงสงครามเวียดนาม พ้ืนที่เมืองพัทยา                      
เป็นสถานที่ตากอากาศและเลนกีฬาทางน้ําสําหรับทหารอเมริกัน  งานชิ้นนี้ยังไดวิเคราะหแการปรับตัว                     
ของสถานที่พักผอนหยอนใจในพัทยาที่ปรับตัวภายหลังจากสหรัฐอเมริกาลดจํานวนทหารประจําการ                       
ในประเทศไทยในชวงกอนสิ้นสุดสงครามเวียดนาม ทําใหกลุมทหารอเมริกันที่ เป็นลูกคาหลักลดลง                           
อยางตอเนื่อง จนทําใหธุรกิจสถานบันเทิงในกรุงเทพไดรับผลกระทบและตองปรับตัว ในขณะที่เมืองพัทยาได
พยายามเปลี่ยนไปรองรับนักทองเที่ยวชาวไทยทดแทนกลุมนักทองเที่ยวเดิม   
 นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาอีกจํานวนหนึ่งที่ศึกษาธุรกิจการพักผอนหยอนใจในเมืองกรุงเทพ                
ซึ่งแมไมไดใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมากนัก แตก็ใหภาพการเติบโตของธุรกิจพักผอน
หยอนใจในกรุงเทพไดเป็นอยางดี เชน วิทยานิพนธแ กิจการสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2488-2545 
ของ ยุวรี โชคสวนทรัพยแ13 ที่อธิบายแนวคิดและความหมายของกิจกรรมพักผอนหยอนใจและความบันเทิง             
ที่หนวยงานภาครัฐควบคุมและกํากับดวยกฎหมายตางๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพ โดยเนนศึกษาบทบาทหนาที่ของ
ภาครัฐที่เขาควบคุมสถานบันเทิงที่เป็นสิ่งบั่นทอนเยาวชน โดยไมไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ของสังคมเมืองกรุงเทพที่เอ้ือใหเกิดธุรกิจบันเทิงแตอยางใด ซึ่งแตกตางกับ วิทยานิพนธแ ศูนยแการคากับการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526-2539 ของ ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจนแ14ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
แนวคิดบริโภคนิยมและคานิยมในการพักผอนหยอนใจของคนในกรุงเทพในพ้ืนที่ศูนยแการคาที่ทําหนาที่เป็น
พ้ืนที่พักผอนหยอนใจดวย ประกอบทั้งทําเลที่ตั้งของศูนยแการคาในชวงเวลาปี พ.ศ. 2526-2539 ที่นิยมอยูใน
ยานชานเมืองที่เหมือนกับทําเลที่ตั้งสวนสนุกดวย รวมถึงมีศูนยแการคาหลายแหงที่มีการสรางพ้ืนที่สวนน้ํา                  
ลอยฟูาหรือสวนสนุกในรมไวภายในศูนยแการคาดวย ดังนั้นศูนยแการคาจึงเป็นแหลงพักผอนหยอนใจรวมสมัย
และมีบริบทที่ทางกายภาพใกลเคียง เชน การใชพื้นท่ีขนาดใหญและทําเลที่ตั้งในยานชานเมืองเหมือนกับธุรกิจ
สวนสนุกที่ผูวิจัยสนใจการศึกษางานชิ้นนี้จึงสามารถใชเปรียบเทียบความเหมือนกันและความแตกตาง                   
ตลอดทั้งบริบททางประวัติศาสตรแที่เกื้อหนุนใหสังคมกรุงเทพเกิดสถานที่พักผอนหยอนใจขนาดใหญอยาง              
สวนสนุกหรือสวนน้ําในชานเมือง และรวมถึงพ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาหรือสวนสนุกในรมบนศูนยแการคาได 

 
 

                                           
13 ยุวรี โชคสวนทรัพยแ, “กิจการสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2488-2545,” (วิทยานิพนธแ

ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตรแ คณะอักษรศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554). 
14 ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจนแ, “ศูนยแการคากับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร                      

พ.ศ. 2526-2539,” (วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต , ภาควิชาประวัติศาสตรแ คณะอักษรศาสตรแ  
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2550). 
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1.3 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

1.3.1 เพ่ือศึกษากําเนิดและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสวนสนุกในกรุงเทพ พ.ศ. 2472-2540 
1.3.2 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเมืองกรุงเทพที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสวนสนุก  
 

1.4 สมมติฐานของวิทยานิพนธ์ 
 

ธุรกิจสวนสนุกในกรุงเทพเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลา เพราะการเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกรุงเทพ โดยในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 การพักผอนหยอน
ใจในกรุงเทพมีรูปแบบและลักษณะที่รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการพักผอนหยอนใจของยุโรป ในขณะภายหลัง
ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง กรุงเทพเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรและการขยายตัวของเมืองกรุงเทพ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของ                  
ชนชั้นกลางและรูปแบบครอบครัวขนาดเล็กในกรุงเทพ ทําใหเกิดสถานที่พักผอนหยอนใจและวิถีชีวิตใน
รูปแบบใหมที่รับอิทธิพลการพักผอนหยอนใจของวัฒนธรรมอเมริกัน สงผลใหเกิดธุรกิจสวนสนุกตางๆ                     
เชน แดนเนรมิต แฮปปี้แลนดแ ธุรกิจสวนน้ําอยางสวนสยาม และธุรกิจสวนสนุกในรมหรือสวนน้ําลอยฟูาใน
ศูนยแการคาตางๆ ในพ้ืนที่ชานเมืองกรุงเทพ สะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีการเชื่ อมโยงและสัมพันธแ ซึ่ งกันและกันในหลากมิติ  ซึ่ งสามารถอธิบายถึ งรูปแบบ                             
หรือลักษณะเฉพาะของเมืองกรุงเทพที่ไดรับอิทธิพลจากบริบทในหลายๆ ดาน  
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 เพ่ือเขาใจสาเหตุการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสวนสนุกในกรุงเทพรวมถึงบริบท
แวดลอมที่เก่ียวของ ชวงปีพ.ศ. 2472-2540 

1.5.2 เพ่ือเขาใจการเปลี่ยนแปลงของเมืองกรุงเทพทางมิติเศรษฐกิจและกายภาพผานการศึกษา
ธุรกิจสวนสนุก 
 
1.6 ขอบเขต 
 

1.6.1 ขอบเขตทางกายภาพ : ศึกษาธุรกิจสวนสนุกกลางแจงแบบถาวร ซึ่งมีการเปิดใหบริการ
แบบตลอดปี ตลอดทั้งศึกษาสถานที่พักผอนหยอนใจอ่ืนๆที่สําคัญในกรุงเทพในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่  2 
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เชน งานวัด งานรื่นเริงฤดูหนาว เป็นตน เพ่ืออธิบายบริบทที่ทําใหเกิดสวนสนุกกลางแจงแบบถาวร                     
ทั้งนี้ในสวนของธุรกิจสวนสนุกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูวิจัยเนนศึกษาธุรกิจสวนสนุกในกรุงเทพ                    
ธุรกิจสวนน้ํา ธุรกิจสวนสนุกในรมและสวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคา ในพ้ืนที่กรุงเทพ โดยสวนสนุก สวนน้ํา
และสถานที่พักผอนหยอนใจที่เกี่ยวของทั้งหมดที่ทําการศึกษาแสดงไวในภาพที่ 1.1 

 

 
ภาพที่ 1.1 ที่ตั้งของสถานที่พักหยอนใจ สวนสนุกและสวนน้ําตางๆ ในกรุงเทพ ในวิทยานิพนธแเลมนี้15 
ที่มา: ดัดแปลงจากภาพ Bus Network in Bangkok, 1965 From Ichiro Kakizaki, Trams, Buses and 
Rails: The History of Urban Transport in Bangkok, 1886-2010  (Chiang Mai: Silkworm, 2014), 177. 

                                           
15 ผูวิจัยไดเลือกใชสีที่ตางกัน เพ่ือแบงรูปแบบสถานที่พักผอนหยอนใจที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธแนี้ 
- สถานที่ท่ีใช้สีเขียว คือ สถานที่พักผอนหยอนใจในกรุงเทพ ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 (ซึ่งปรากฏ

ในบทที่ 2) 
- วงกลมสีม่วง คือ บริเวณท่ีจัดงานรื่นเริงฤดูหนาว (ซึ่งปรากฏในบทที่ 2) 
- สถานที่ท่ีเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดง คือ สวนสนุกกลางแจงในกรุงเทพ (ซึ่งปรากฏในบทที่ 3) 
- สถานที่ที่ เป็นรูปสามเหลี่ ยมสีแดง  คือ  สวนสนุกในรมบนศูนยแการค าที่ ผู วิ จั ยศึกษา  

(ซึ่งปรากฏในบทที ่3) 
- วงกลมสีน้ าเงิน คือ สวนสยาม (ซึ่งปรากฏในบทที่ 4) 
- สถานที่ที่ เป็นรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ า เงิน  คือ สวนน้ํ าลอยฟูาในศูนยแการคาเดอะมอลลแ  

(ซึ่งปรากฏในบทที่ 4) 
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1.6.2 ขอบเขตทางเวลา : ศึกษาชวงเวลาปี พ.ศ. 2472-2540 เนื่องจากสวนสนุก                

(ในลุมพินี) เปิดกิจการในปี พ.ศ. 2472 รวมถึงศึกษาการเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสวนสนุก
ตางๆในกรุงเทพ โดยถือเอาปีพ.ศ. 2540 เป็นจุดสิ้นสุด เนื่องจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปีพ.ศ. 2540 
ที่สงผลกระทบใหธุรกิจสวนสนุกตางๆเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาและ
วิเคราะหแหลักฐานทางประวัติศาสตรแที่ เกี่ยวของในชวงกอนและหลังปี  พ.ศ. 2472 -2540                          
เพ่ืออธิบายและวิ เคราะหแถึงการเปลี่ยนแปลงของสวนสนุกในกรุงเทพในชวงเวลาดังกลาว                    
ไดชัดเจนมากข้ึน 
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บทที่ 2 
สวนสนุกและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในกรุงเทพก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 

 
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 สยามเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในหลายๆ ดาน

ใหทันสมัยตามโลกตะวันตก เชน การปฏิรูประบบราชการ การรวมอํานาจเขาสูศูนยแกลาง                            
การพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตประจําวันของผูคน โดยเฉพาะกรุงเทพที่
เป็นศูนยแกลางทางการปกครองและเศรษฐกิจ ไดกลายเป็นเมืองที่ทันสมัยตามอิทธิพลโลกยุโรป
มากกวาพ้ืนที่เมืองอ่ืนๆ คนในเมืองกรุงเทพสามารถเขาถึงและรับรูวัฒนธรรมตะวันตกแบบยุโรปได
มากขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะชนชั้นสูงมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจเพียงพอตอการทํากิจกรรม
พักผอนหยอนใจแบบใหมๆ ที่กอตัวขึ้น โดยในบทนี้จะศึกษากิจกรรมพักผอนหยอนใจที่จัดกลางแจง
ในกรุงเทพตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 25 จนถึงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เพ่ือทําความเขาใจลักษณะการ
ใชพ้ืนที่และกิจกรรมพักผอนหยอนใจของสังคมกรุงเทพ กอนที่จะเกิดสวนสนุกแบบที่มีบรรยากาศ
เดียวกัน (Theme Park) ในทศวรรษ 2520 โดยแบงเนื้อหาออกเป็นสองสวน คือ  2.1 การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพและการพักผอนหยอนใจในกรุงเทพ อันอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของเมืองกรุงเทพที่สัมพันธแกับการจัดกิจกรรมพักผอนหยอนใจแบบกลางแจงในรูปแบบงานเทศกาล 
(Fair)  อยางงานวัดและงานรื่นเริ งฤดูหนาว และ  2.2 สวนสนุกแบบสวนพักผอนหยอนใจ                       
(Pleasure Garden) ในกรุงเทพ กอนสงครามโลกครั้งที ่2 ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
เมืองกรุงเทพทีส่ัมพันธแกับการจัดกิจกรรมพักผอนหยอนใจแบบกลางแจงในรูปแบบสวนพักผอนหยอนใจ 
(Pleasure garden) 
 
2.1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการพักผ่อนหย่อนใจในกรุงเทพ 

 
การพัฒนาประเทศใหทันสมัยและศิวิไลซแตามโลกตะวันตกที่สงผลใหวิถีชีวิตประจําวัน

ของคนในกรุงเทพเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการตัดถนนและสรางโรงไฟฟูาที่ทําใหเกิดยานที่อยูอาศัย
และยานการคาใหมๆ ที่ขยายตัวไปตามถนนที่ตัดขึ้นใหม ในขณะเดียวกันไฟฟูาทําใหเกิดแสงสวาง                  
ในเวลากลางคืนและขยายชวงเวลาการใชชีวิตของคนในกรุงเทพใหยาวขึ้น  สะทอนการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพและวัฒนธรรมของกรุง เทพที่ เกิดขึ้น ไปพรอม ๆ กัน  สาธารณูปโภคเหล านี้                             
กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่รับรองใหเกิดสถานที่พักผอนหยอนใจรูปแบบตางๆ 

ทั้งนี้รูปแบบสถานที่พักผอนหยอนใจในลานโลงของกรุงเทพอยางงานวัดยังมีปรากฏใน
กรุงเทพ เชน งานวัดภูเขาทองที่ยังเป็นงานเทศกาลที่เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจของคนในกรุงเทพ 
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หรืองานวัดเบญจมบพิตรที่พัฒนากลายเป็นงานรื่นเริงฤดูหนาวที่เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจขนาดใหญ
ที่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่วัดเบญจมบพิตร สนามเสือปุา และพ้ืนที่โดยรอบบริเวณพระราชวังสวนดุสิตที่มี
คนหลากหลายกลุมมาพักผอนหยอนใจ 

 
2.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกรุงเทพท่ีส่งผลต่อการพักผ่อนหย่อนใจ 

การสร า งถนนในกรุ ง เทพในช ว งก อนรั ชกาลที่  4  เป็ นถนนที่ ใ ช ง าน                            
ภายในพระบรมมหาราชวัง  ไดแก  ถนนอมรวิถี  ถนนจักรีจรัล  และถนนเขื่อนขัณฑแนิ เวศ                          
รวมถึงถนนที่ลอมรอบพระบรมมหาราชวัง ไดแก ถนนหนาพระลาน ถนนทายวัง ถนนขางกําแพง                 
วังหลวงดานตะวันตก (ถนนมหาราช) และถนนสนามไชย เพ่ือสรางความสะดวกสบายและปลอดภัย                       
ของพ้ืนที่พระบรมมหาราชวัง รวมถึงเพ่ือใชในพระราชพิธีตางๆ1 ในขณะที่ประชาชนสวนใหญเดินทาง
ดวยเรือที่สัญจรบนคลองตางๆ ที่รายลอมเกาะรัตนโกสินทรแและกรุงเทพ ทั้งนี้การสรางถนน                         
แบบตะวันตกไดเริ่มในสมัยรัชกาลที่ 4 ดวยการสรางถนนตางๆ เชน ถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง
และถนนเฟ่ืองนคร (ในประมาณชวงปี พ.ศ. 2406)2 อันทําใหเกิดตึกแถวที่เป็นรานคาและที่อยูอาศัย
ตามเสนทางถนนตางๆ ในกรุงเทพ ทําใหเกิดยานชุมชนที่คนมาอาศัยอยู ในตึกถนนริมถนน                          
อยางตอเนื่อง ตลอดทั้งการสรางถนนราชดําเนิน (ในประมาณชวงปี พ.ศ. 2445)3 ที่ทําใหสรางขึ้น                     
เพ่ือรองรับสถานที่ราชการและวังตางๆ ในบริเวณถนนราชดําเนินใหเชื่อมตอกับพระบรมมหาราชวัง      
ในใจกลางกรุงเทพ โดยเฉพาะโครงการการสรางวังสวนดุสิต (ในชวงปี พ.ศ. 2441) ที่เป็นวังในบริเวณ
ชานเมือง เพ่ือใชสําหรับการพักผอนหยอนใจของคนในราชสํานักท่ีเลียนแบบวิถีชีวิตของชาวยุโรปมาก
ขึ้น สิ่งเหลานี้ ทําใหถนนตางๆ มีบทบาทเป็นยานการคาและท่ีอยูอาศัยที่มีความสําคัญมากขึ้นทดแทน
ชุมชนริมน้ําที่อาศัยการคมนาคม ดวยเรือ4 การสรางถนนตางๆ ในกรุงเทพจึงทําใหเกิดพ้ืนที่กิจกรรม
ทางการคา กิจการราชการ รวมถึงการพักผอนหยอนใจตามเสนทางถนนที่กอสรางขึ้นใหม                   

                                           
1 สยมพร ทองสาริ, “ผลกระทบจากการตัดถนนในกรุงเทพมหานครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2411-2453): ศึกษาเฉพาะกรณีการตัดถนนในกําแพงพระนครดานเหนือ
และดานใตพระนคร,” (วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตรแ คณะอักษรศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 10-12. 

2 Porphant Ouyyanont, “Physical and Economic Change In Bangkok, 1851-
1925,” Journal of Southeast Asian Studies 36, no. 4 (March 1999): 441-442. 

3 Ibid., 455. 
4 Ibid., 456-458. 
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ที่มีบทบาทแทนที่ พ้ืนที่ริมน้ํ าและคลองในรูปแบบการตั้ งถิ่นฐานแบบเดิมที่อาศัยอยู ริมน้ํ า                   
หรือบนเรือเป็นหลัก 

ในขณะที่บริษัทไฟฟูาสยามเปิดบริการเพ่ือจําหนายไฟฟูาในกรุงเทพครั้งแรก             
ใน ปี พ.ศ. 2432 ที่บริเวณวัดเลียบ5 โดยเริ่มแรกมีกลุมลูกคาหลักเป็นพ้ืนที่พระบรมมหาราชวัง               
เพ่ือใชแสงสวางจากไฟฟูาประกอบพระราชพิธีตางๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2441 บริษัทสยามอิเล็ก            
ตริซิตี้คอมปานีลิมิเต็ดของนักธุรกิจชาวเดนมารแกไดลงทุนซื้อโรงไฟฟูา 6 โดยมีเงินลงทุนจาก                    
ทั้งในประเทศเดนมารแกและชนชั้นสูงในสยาม ประกอบกับการเกิดขึ้นของบริษัทอีสตแเอเชียติก จํากัด 
(เปิดกิจการในปี พ.ศ. 2440) ซึ่งเป็นบริษัทของชาวเดนมารแกที่ดําเนินธุรกิจซื้อขายสินคาและเดินเรือ
ระหวางประเทศที่ทําหนาที่ประสานงานขนสงอุปกรณแและเครื่องมือในการผลิตไฟฟูาตาง ๆ7                      
อันทําใหโรงไฟฟูามีเงินลงทุนและประสิทธิภาพมากขึ้น  ทําใหมีกลุมลูกคาที่ ใชไฟฟูามากขึ้น                     
จากเพียงพ้ืนที่พระบรมมหาราชวังขยายไปสูหนวยงานราชการ  สถานกงสุล รานคาตางๆ                        
ที่พักของชาวตางประเทศ บานเรือนคนที่มีฐานะดี รวมถึงการติดตั้งดวงโคมไฟฟูาที่ใหแสงสวาง               
ในถนนตางๆ เชน ถนนราชดําเนิน ถนนเจริญกรุง เป็นตน8  

จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2457 โรงไฟฟูาสามเสนไดเปิดกิจการเป็นโรงไฟฟูาแหงแรก
ของรัฐบาล9 เ พื ่อ เป ็นแหลงผล ิตกระแสไฟฟูาให แกโรงส ูบน้ําประปาที ่สามเสนเป็นหล ัก                      
รวมถึงผลิตไฟฟูาใหแกบริษัทปูนซีเมนตแไทยและบริษัทเอกชนตางๆ รวมถึงใหบริการในพ้ืนที่                        
วังสวนดุสิตและหนวยงานราชการตางๆ 10 เพ่ือลดคาใชจายไฟฟูาที่รัฐบาลตองจายใหแกบริษัทไฟฟูา
ของเอกชน ทั้งนี้การสรางโรงไฟฟูาสามเสนยังทําใหประชาชนในบริเวณพระนครเหนือไดใชไฟฟูาดวย 
ตลอดทั้งโรงไฟฟูาสามเสนมีบริการติดตั้งไฟฟูาชั่วคราวในงานตางๆ เพื่อใหแสงสวางเพื่อใชสอย
และตกแต ง ใ ห ความสวยงามด วย  เ ช น  งานวั ด  งาน เฉลิ มฉลอง  งาน เลี้ ย ง  เป็ นต น11                                    
อ ันสะท อนถ ึงประโยชน แของการใช ไฟฟ ูาที ่เ อื ้อ ให ก ิจกรรมพ ักผ อนหย อนใจในกร ุง เทพ                                     

                                           
5 วิภารัตนแ ดีออง, “พัฒนาการของกิจการไฟฟูาในประเทศไทยระหวางปี พ.ศ. 2427-2488,” 

(วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตรแ คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ, 
2534), 36. 

6 เรื่องเดียวกัน, 76. 
7 เรื่องเดียวกัน, 83-84. 
8 เรื่องเดียวกัน, 91-92. 
9 เรื่องเดียวกัน, 134. 
10 เรื่องเดียวกัน, 166-170. 
11 เรื่องเดียวกัน, 171-172. 
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สามารถเกิดขึ ้นในชวงเวลากลางคืนและมีความสวยงามมากขึ้น ดวยประโยชนแจากแสงสวาง                      
ของดวงโคมไฟฟูา 

งานรื่นเริงกลางแจงสําหรับประชาชนทั่วไปที่จัดตามเทศกาลและวันสําคัญ                
เชน งานวัดยังทําหนาที่เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีความสําคัญและไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง 
เพราะงานรื่นเริงไดรับผลประโยชนแจากระบบไฟฟูา ประชาชนสามารถใชเวลากลางคืนเพ่ือพักผอน
หยอนใจไดสะดวกขึ้น ตลอดทั้งการกอสรางถนนอยางตอเนื่องไดเชื่อมตอสถานที่พักผอนหยอนใจ             
เขากับที่อยูอาศัย รวมทั้งทําใหพ้ืนที่ชานเมืองขยายตัวมากขึ้นสงผลใหเกิดการสรางที่อยูอาศัยและ
สถานที่พักผอนหยอนใจแหงใหมๆ ขยายตัวไปตามถนนใหมๆ อีกดวย 

 

 
 
ภาพที่ 2.1 ที่ตั้งของสวนสนุก สถานที่พักผอนหยอนใจ ในกรุงเทพ กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 
ที่มา: ดัดแปลงจากภาพ 1917 Bangkok Map จาก http://2bangkok.com/2bangkok-mass 
transit-map-1917map.html (สืบคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560). 
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2.1.2 งานวัดและงานรื่นเริงฤดูหนาวในกรุงเทพ 
แมการพักผอนหยอนใจของคนในกรุงเทพหลายรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรม

ยุโรปเชน รานอาหาร สมาคมกีฬา คลับสําหรับเตนรํา เป็นตน ซึ่งไดเปิดใหบริการเป็นอยางมาก
บนถนนเจริญกรุงเพื่อตอบสนองทั้งชาวตะวันตกที่เขามารับราชการและทําธุรกิจ  รวมถึงชนชั้นสูง
และขุนนางขาราชการในราชสํานักสยาม รวมทั้งชนชั้นสูงในกรุงเทพเริ่มมีความนิยมในวัฒนธรรมและ
วิทยาการของโลกยุ โ รปมากขึ้น  โดยเฉพาะในหมู ชนชั้ นสู งที่ ไดมี โอกาสไปเรียนที่ ยุ โ รป                               
ทําใหมีความคุนเคยกับวิถีชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมตางๆแบบยุโรป สงผลใหชนชั้นสูงหลายคน                  
นําวิถีชีวิตดังกลาวกลับมาแพรหลายในกรุงเทพอีกดวย เชน การแตงกาย การรับประทานอาหาร                   
การดื่มน้ําชายามบาย รวมถึงการพักผอนหยอนใจอยางการชมภาพยนตรแ การดูละครสัตวแ                 
การเลนกีฬาตางๆ เชน เทนนิส กอลแฟ เป็นตน12 การเกิดแตสถานที่ พักผอนหยอนใจเหลานี้                        
มี ลั ก ษณะ เป็ น พ้ื น ที่ เ ฉพาะกลุ มสํ าหรั บคนที่ มี สถานะทางสั งคมหรื อรายได สู ง เท านั้ น                                              
ในขณะเดียวกันสถานที่พักผอนหยอนใจในพ้ืนที่เปิดกวางกลางแจง และรองรับกลุมคนที่หลากหลาย                                     
ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับสวนสนุกสมัยใหมปรากฏในลักษณะงานรื่นเริงกลางแจงที่จัดตามเทศกาล
หรือวันสําคัญตางๆ โดยเฉพาะงานวัด 

งานวัดเป็นงานรื่นเริงที่จัดขึ้นตามเทศกาลและวันสําคัญตางๆ นอกเหนือจาก 
การทําบุญตามพิธีกรรมทางศาสนาแลว ยังมีการแสดงมหรสพตางๆ และการออกรานขายของ ภายใน
พ้ืนที่วัดรวมถึงการพนันที่เกิดขึ้นภายในวัดดวย เชน งานวัดภูเขาทอง (เกิดขึ้นประมาณในชวงรัชกาลที่ 5) 
งานดังกลาวจัดขึ้นประจําทุกกลางเดือนพฤศจิกายนประมาณ 3 วัน บรรยากาศภายในงานวัดภูเขาทอง 
จึงมีคนมาเที่ยวเป็นจํานวนมาก โดยมีกลุมคนหลากหลายทั้งคนที่อาศัยอยูในเมืองกรุงเทพและ 
คนตางจังหวัดที่เขามาเที่ยวทําใหมีการจัดพลตระเวน (ตํารวจ) เพ่ือดูแลควบคุมความเรียบรอย                        
ในงานดวย13 

งานวัดภูเขาทองมีพ้ืนที่สําหรับการพักผอนหยอนใจที่หลากหลาย เชน ทิศเหนือ
เป็นพ้ืนที่รานขายอาหารและโรงละครใหญอยางละครรํา ทิศใตของภูเขาทองเป็น พ้ืนที่ขายของ                  
เชน  ดอกไม เพลิ ง  ของ เลนที่ ทํ าจากไม  ตุ฿ กตา  เป็นต น  ส วนทิศตะวันตกส วนมากเป็ น                               

                                           
12 อรวรรณ ศรีอุดม, “การศึกษาเรื่องการทองเที่ยวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว (พ.ศ. 2453-2466),” (วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตรแไทย                 
คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรแวิโรฒ, 2543), 56. 

13 กาญจนาคพันธุแ [นามแฝง], กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน (กรุงเทพฯ: เรืองศิลป, ม.ป.ป.), 
160-161. 
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รานแสดงของแปลกๆ เชน ละครลิง สัตวแแปลกๆ รานแสดงกล14 นอกจากนี้ยังมีรานที่จัดใหมีการเลน 
การพนันตางๆ เชน โยนหวง ลูกกลิ้ง ยิงเปูา เป็นตน15 โดยมีการอธิบายวิธีการเลนการพนัน                        
“เลนดวยเงิน ใชกันดวยสิ่งของ” ที่ใหผูเลนจายเงิน และไดรับรางวัลเป็นสิ่งของ เชน รานตกเบ็ดที่ให
รางวัลที่ราคาแตกตางตามชองหมายเลขที่ลวดเหล็กบนกระดานหมุนชี้ไปโดน16 

การเลนพนันรูปแบบ “เลนดวยเงิน ใชกันดวยสิ ่งของ” เป็นที่นิยมใน                    
การจัดงานวัดตางๆ ในกรุงเทพ เชน งานวัดในวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) ชวงเทศกาลสงกรานตแ                       
ปี พ.ศ. 2449 ที่ขุนชํานิโยธา (สิน) ขออนุญาตจัดการพนันตางๆ จากกระทรวงนครบาล                      
เชน ไมหมุน โยนสิ่งของลงขวด ตกเบ็ด ลวงเหรียญ ยิงเปูา เป็นตน เพ่ือเก็บเงินบํารุงปฏิสังขรณแ และ
ซอมแซมที่ ชํ ารุ ด  ซึ่ งมีกํ าหนดในการจัดการพนันในวันที่  12 -15 เมษายน พ.ศ.  2449                             
รวมทั้งขอใหพลตระเวนไปดูแลในงานดวย17 ซึ่งศาลาวาการนครบาลไดอนุญาตให ขุนชํานิโยธา (สิน) 
จัดการพนันตามที่ รองขอมาได  ภายใต รูปแบบ “เลนกันดวยเงินและใชกันดวยสิ่ งของ”                        
และยังไดจัดพลตระเวนไปปูองกันเหตุวิวาทในงานดวย18 

จากเหตุการณแงานวัดที่กลาวมามีลักษณะของการขออนุญาตจัดการพนันในชวง
เทศกาลหรือเก่ียวของกับการบํารุงกิจการทางศาสนาอยางการจัดการพนันเพ่ือนํารายไดไปปฏิสังขรณแ
หรือซอมแซมศาสนสถาน การจัดการพนันในวัดจึงถูกเชื่อมโยงกับการทําบุญหรือสาธารณประโยชนแ 
สิ่งเหลานี้สะทอนถึงความสําคัญของการพนันในสถานะความบันเทิงที่ดึงดูดประชาชนและเป็นแหลง
รายไดสําคัญของผูจัดงานอีกดวย อีกทั้งยังสะทอนถึงบริบทที่การพนันเป็นความบันเทิงแบบเฉพาะ
อยางหนึ่งที่ไมสามารถจัดเลนไดตามวิถีชีวิตประจําวันปกติได  การที่กระทรวงนครบาลอนุญาต                         
ใหผูคนจัดการพนันไดในชวงเวลาพิเศษสะทอนถึงภาพลักษณแของงานวัดที่เป็นสถานที่พักผอน
หยอนใจ ที่เกิดขึ้นตามเทศกาล ฤดูกาล หรือวาระสําคัญที่เหมาะสมกับความบันเทิงที่ปลดปลอย               
ใหผูคนในสังคมกระทําสิ่งตางๆ ได โดยละเวนกฎหมายหรือขอหามทางสังคมบางประการที่บังคับใช
เวลาปกติ19 ทั้งนี้ในขณะเดียวกันบริบทการจัดงานวัดในชวงเวลาดังกลาวมีการขอพลตระเวนชวย

                                           
14 เรื่องเดียวกัน, 155-159. 
15 เรื่องเดียวกัน, 153-154. 
16 เรื่องเดียวกัน, 155-156. 
17 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.5 น7.7 ง./21 เรื่อง ขุนชํานิโยธา (สิน) ขออนุญาตออก

รานขายของ และเลนการพนันที่วัดพระเชตุพน ในงานนักขัตฤกษแสงกรานตแ (ร.ศ. 124), 2. 
18 เรื่องเดียวกัน, 4. 
19 Passavon Sungsorn, “Winter fairs in Bangkok, the representation of pre WW 

II Bangkok leisure,” (The 8th International Graduate School and Scholars’ Conference 
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ตรวจตราภายในงาน ซึ่งสะทอนถึงพ้ืนที่งานวัดที่เป็นสาธารณะที่มีผูคนจํานวนมากภายในงานที่
สามารถเกิดการโจรกรรมหรือทะเลาะวิวาทกันโดยงาย รวมทั้งเป็นการควบคุมการพนันมิใหมีผูจัดเลน
การพนันนอกเหนือจากที่รองขออนุญาตไว 

นอกเหนือจากงานวัดภู เขาทองยั งมีการจัดงานวัด เบญจมบพิตรที่ มี                         
การออกรานตางๆ รวมถึงกิจกรรมพักผอนหยอนใจตางๆ ดวย เชน รานตกเบ็ด (พนันตกเบ็ด)              
เครื่องเลนลองเรือชมถ้ําจําลอง มีพ้ืนที่เมืองจีนจําลองที่มีการแสดงละครตลกอยูภายใน  เป็นตน20 
โดยการจัดงานวัดดังกลาวมีเปูาหมายเพ่ือเก็บเงินใชบูรณะวัดเบญจบพิตร  (จัดครั้งแรกในสมัย             
รัชกาลที่ 5) ตอมาเมื่อการบูรณะวัดเบญจมบพิตรใกลสําเร็จแลว งานวัดดังกลาวจึงขยายกลายเป็น
งานรื่นเริงฤดูหนาวที่จัดงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 246121 การจัดงานฤดูหนาวมีลักษณะที่นาสนใจ                
คือ การใชพ้ืนที่สาธารณะที่เกี่ยวของกับราชสํานักสยามอยางสวนจิตรลดาและพ้ืนที่ใกลเคียงกับ                     
วัดเบญจมบพิตร โดยมีสภากรรมการจัดงานภายใตกระทรวงวังเป็นผูจัดงานในวันที่ 7-10 มกราคม            
ปี พ.ศ. 246122 เพ่ือเก็บรายไดจากงานไปบํารุงโรงเรียนมหาดเล็กหลวง23 

สิ่งเหลานี้สะทอนถึงงานรื่นเริงฤดูหนาวในกรุงเทพที่เกี่ยวของกับงานการกุศล
หรือสาธารณประโยชนแที่คลายคลึงกับการทํานุบํารุงศาสนสถานดังในงานวัดที่กลา วไวขางตน                    
ทั้งนี้การจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวมีพ้ืนที่ที่อนุญาตใหจัดการเลนการพนันเหมือนในงานวัดอีกดวย                             
ซึ่งมีการสงเสมียนไปออกใบอนุญาตสําหรับการจัดการเลนพนัน โดยมีการออกรานการพนันตางๆ                    
ในประเภทที่  2 ณ วันที่  7-10 มกราคม พ.ศ. 2461 ซึ่ งการพนันรูปแบบดังกลาวเคยจัดมา                                  
ในงานวัดเบญจมบพิตรแลว24 

ลักษณะและรูปแบบการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวดังกลาวอธิบายใหเห็นถึงพ้ืนที่งาน 
ที่มีกิจกรรมพักผอนหยอนใจที่หลากหลาย รวมถึงการแบง พ้ืนที่การใหคนมาเชารานเป็น                           
รานผูมีบรรดาศักดิ์และรานสําเพ็งตั้งอยูพ้ืนที่ภายนอก สะทอนถึงการแบงกลุมคนเลนการพนัน                      
ไดในระดับหนึ่ง โดยสามารถวิเคราะหแไดชัดเจนมากขึ้นจากเหตุการณแปัญหาที่ไมสามารถควบคุม

                                                                                                                         
in Indonesia proceeding, Yogyakarta: The Graduate School of Universitas Gadjah Mada, 
27 October 2016), 432-433. 

20 ดูเพ่ิมไดใน พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ., “ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร,” ใน รวมชุดสารคดี 
(กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2500), 227-234. 

21 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.6น17.15/1 เรื่อง งานรื่นเริงฤดูหนาว (พ.ศ. 2461), 9-10. 
22 เรื่องเดียวกัน, 2. 
23 เรื่องเดียวกัน, 9-10. 
24 เรื่องเดียวกัน, 20. 
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ผูจัดการพนันในรานผูมีบรรดาศักดิ์ ในงานฤดูหนาวปี พ.ศ. 2461 โดยเฉพาะการที่รานผูมีบรรดาศักดิ์
จัดเลนการพนันนอกเหนือจากที่ไดขออนุญาตไวตอนแรก เชน เปิดเลนพนันในเวลากลางคืน                         
ทั้ งที่ ขออนุญาตเฉพาะชว งกลางวัน  หรือ  เลนพนันด วยการตอบแทนด วย เงิน  เป็นตน                                   
แตในขณะที่รานสําเพ็ง กลับถูกกวดขันมากเป็นพิเศษ25 

เหตุการณแดังกลาวสะทอนถึงปัญหาการจัดการพนันของรานของผูมีบรรดาศักดิ์ที่
มีการเลนพนันที่นอกเหนือจากที่ขออนุญาตไวเหลานี้ เนื่องจากเจาหนาที่ไมสามารถควบคุมหามปราบ
โดยกวดขันได เพราะผูเชาออกรานเป็นผูมีตําแหนงทางราชการหรือสถานะทางสังคมสูงที่ทําให
สามารถจัดการพนันรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไมไดขออนุญาตไว โดยที่เจาหนาที่ไมกลาเขาไปควบคุมกวดขัน26 
โดยเฉพาะการพนัน “เลนดวยเงิน ใชดวยเงิน” ที่แตกตางจากรูปแบบการพนัน “เลนดวยเงิน ใชดวย
สิ่งของ” 

นอกจากนี้การจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวดังกลาวยังมีลักษณะที่คลายคลึงกับงานวัด 
เชน การจัดมหรสพและการแสดงตางๆ โดยรานหลวง หรือ การออกรานขายของตางๆ ในงาน แตมี
การจัดงานที่แตกตางกัน เชน การเก็บเงินคาผานประตูของผูเขาชมงาน 25 สตางคแและมีคาผานประตู
สําหรับผูนํารถยนตแเขาชมงานที่มีถึงราคา 10 บาท ใหนํารถยนตแเขาไปจอดในงานได สะทอนถึงพ้ืนที่
งานรื่นเริงที่รองรับคนหลากหลายกลุมทั้งประชาชนทั่วไปและชนชั้นสูงที่ใชรถยนตแเป็นยานพาหนะ 
ตลอดทั้งยังมีการนํา “รถเหาะ” มาเป็นเครื่องเลนที่เก็บคาบริการจากผูที่ตองการเลนดวย 

พ้ืนที่ ง านรื่ น เ ริ งฤดูหนาวมี การแบ ง พ้ืนที่ ก ว า ง ๆ  เป็ น  ภายนอกเขต                             
ที่ ไ ม ต อ ง เ สี ย ค า ผ า น ป ระตู  ( ภ า ย น อก ส น าม เ สื อ ปุ า )  ที่ เ ป็ นบ ริ เ ว ณ ขอ ง ร า น สํ า เ พ็ ง                                   
แ ล ะภ า ย ใ น เ ข ต ส น า ม เ สื อ ปุ า ที่ ผู เ ข า ง า น ใ น บ ริ เ ว ณ นี้ จํ า เ ป็ น ต อ ง เ สี ย ค า ผ า น ป ร ะตู                             
ที่เป็นบริเวณท่ีมีรานหลวง และรานผูมีบรรดาศักดิ์ โดยมีรายละเอียดตางๆ ของการจัดงานนักขัตฤกษแ
ฤดูหนาว สวนจิตรลดาในปี พ.ศ. 2463 ดังนี้ 

ใหมีงานรื่นเริงออกรานขายของที่สวนจิตรแลดาเพ่ือเปนการยังประโยชนแใหแกชาติ                    
เก็บเงินซื้อ ปืนแบบพระราม 6 ใหแกเสือปุา มีกําหนดในวันที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10                    
เดือนมกราคมศกนี้ รวม 6 วัน... ดังระเบียบการที่จะแสดงใหทราบตอไปนี้ 

1. รานที่จะออกในงานนี้จัดมีเปน 3 ประเภท คือ 
ก. รานหลวง จะไดจัดมีเปนพิเศษกวาปีที่แลวมา เชนนอกจากมีภัตตาคาร      

และ รานขายของตางๆ จะมีการเลนแขงขันตางๆ เปนพิเศษ ซึ่งลวนเปนเครื่องบันเทิงใจ 

                                           
25 เรื่องเดียวกัน, 22-23. 
26 เรื่องเดียวกัน, 29. 
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ข. รานผูมีบรรดาศักดิ์  สํ าหรับเพ่ือความสะดวกแกทานที่จะออกราน                             
เจานาที่กรมศิลปากรจะไดจัดปลูกรานไวใหเสร็จโดยจัดทําเปนหอง หองมีขนาดกวาง
ดานนา 2 วา ลึก 1 วา เมื่อทานผูใดใครเชากี่หองก็ขอใหเชิญตกลงกับเลขาธิการสภา                   
นายกรรมการ จะเปนผูจัดการใหทานตามความประสงคแ 

ค. รานสําเพ็ง สําหรับบริเวณพ้ืนที่ชั้นนอก เจานาที่กรมพระคลังขางที่จะได
จัดสราง ไวใหเสร็จเชนเดียวกันและเมื่อผูใดประสงคแจะวาเชา ก็เชิญไปตกลงกับเจานาที่
ที่กรมพระคลังขางที่ไดโดยตรง 

2. นอกจากรานตางๆ ที่กลาวมาแลว ยังมีรถเหาะ ซึ่งใครใครจะขึ้นขี่ไดตามชอบใจ 
โดยเสียคาโดยสานพอสมควร และในปีนี้นายชางผูชํานาญไดจัดแกไขเสริมความมั่นคง
ใหดียิ่งขึ้น นับวาเปนที่เรียบรอย 

3. จะมีการแสดงศิลปหัตถกรรมของนักเรียน  ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิการ                       
จะไดจัดออกรานเปนพิเศษ 

4. เ รื่ อง ไฟฟูาสํ าหรับติ ด ในร านนั้ น  ร านๆ  หนึ่ งกรรมการจะติ ด ไฟฟูา                         
ใหรานละ 2 ดวง  รวมอยูในคาเชาราน  แตถาผูใดจะเพ่ิมเติมไฟขึ้นอีกเป็นพิเศษ                        
ก็ ให ไปพูดจากับ เจ าน าที่ ไฟฟูา อีกส วนหนึ่ ง  และเ พ่ือความสะดวกในเรื่ องนี้                                 
เจาพนักงานไฟฟูาสามเสนจะไดไปตั้ งทําการในบริเวณที่ออกงานเพ่ือคอยรีบสง                      
ทําการตามที่มีผูตองการ 

5. สําหรับคาผานประตูในงานนี้นับวาเปนสวนเก็บเงินปืนใหเสือปุา จึงกําหนดให
เก็บเงินคาผานประตู 25 สตางคแสําหรับครั้งหนึ่ง  แตถาซื้อตั๋วพิเศษเขาออกตลอดงาน 
เรียกราคาตั๋วเพียง 2 บาท  กําหนดประตูทางเขาใหเขาทางประตูพระยมอยูดานถนน 
ศรีอยุธยาทางเดียว อนึ่งสําหรับรถยนตแ ถาจะเขาไปในบริเวณที่มีงาน ตองเสียคาผาน
ประต ู10 บาท จะซื้อใบอนุญาตไดจากเลขาธิการสําหรับผูก ที่ขางนาหมอน้ําเปนสําคัญ 
แ ล ะ ใ บ อ นุ ญ า ต นั้ น ใ ช ไ ด ต ล อ ด ง า น  เ มื่ อ เ ข า ไ ป แ ล ว ใ ห ห ยุ ด จ อ ด                                      
ตามท่ีสารวัตเสือปุาจะกําหนดใหจอด 

6. บรรดาการเลนตางๆ ที่เปนเชิงการพนันนั้นจัดเปนสวนหนึ่งตางหากไมรวมใน 
เรื่องขายของ เพราะฉะนั้นผูออกเลนจะตองไดรับอนุญาตจากเลขาธิการเปนพิเศษ           
กอนจึงเลนได แลการเลนที่กลาวมานี้ตองเปนสวนชวยออกเงินซื้อปืนใหเสือปุา                      
จึงจะเปนการสมควร27 

                                           
27 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.6น17.15/2 เรื่อง งานรื่นเริงฤดูหนาว (พ.ศ. 2463), 8. 
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ลักษณะและรูปแบบการแบงพ้ืนที่ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการจํากัดคนที่
สามารถเขารวมงานรื่นเริงฤดูหนาวในพ้ืนที่สนามเสือปุา ซึ่งมีคาผานประตูที่รองรับสําหรับคนที่มีฐานะ
และรายไดคอนขางสูงที่สามารถพักผอนหยอนใจกับกิจกรรมที่หลากหลายทั้งจากรานหลวง รานผูมี
บรรดาศักดิ์ เครื่องเลนรถเหาะ การแสดงศิลปหัตถกรรม และรวมถึงการแสดงยุทธการทางเรือที่มี          
การแสดงเรือรบจําลอง โดยมีอัฒจันทรแใหคนนั่งดู ในพ้ืนที่สระน้ําในสวนดุสิต28 ซึ่งแตกตางจาก
กิจกรรมภายนอกในบริเวณสําเพ็งที่มีกิจกรรมนอยกวา อีกทั้งการมีคาผานประตู 10 บาท สําหรับผูที่
ตองการนํารถยนตแเขาในงานไดทุกวัน ราคาคาผานประตูดังกลาวมีราคาสูงมากและรองรับสําหรับ
ชนชั้นสูงในกรุงเทพที่มีรายไดสูงพอเพียงตอการเป็นเจาของรถยนตแ การมีคาผานประตูดังกลาว
สะทอนถึงกลุมคนชนชั้นสูงในสยามที่มีรายไดและ เป็นกลุมคนสําคัญที่เขามาพักผอนหยอนใจในงาน
รื่นเริงฤดูหนาวที่ทําใหทางผูจัดงานไดจัดทํา คาผานประตูแบบพิเศษที่หรูหราเชนนี้ 

 

                                           
28 ดูเพ่ิมไดใน จุลจักรพงษแ, พระองคแเจา., “พรากจากกัน,” ใน เกิดวังปารุสก์ ฉบับสมบูรณ์: 

สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย, พิมพแครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแริเวอรแบุ฿ค 
จํากัด, 2540), 126-127. 
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ภาพที่ 2.2 งานรื่นเริงฤดูหนาวและพ้ืนที่ใกลเคียง 
ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ผกบค.1-(3-19) แผนที่บริเวณเขาดิน (2477). 
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ทั้งนี้การจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวยังมีปรากฏอีกครั้งในปี พ.ศ. 2465 แตไดยายไป
จัดงานที่สวนสราญรมยแแทนและในการจัดงานครั้งนี้ ไดยายรานสําเพ็งออกไปไวนอกพ้ื นที ่
วังสราญรมยแ29 อันเป็นการเนนย้ําถึงการแบงพ้ืนที่สําหรับจัดการพนันและกลุมคนในระดับหนึ่ง                 
ดังที่เคยกระทํามาในงานรื่นฤดูหนาวครั้งกอน   

ในเวลาตอมาเริ่มมีกลุมนักธุรกิจและภาคเอกชนขออนุญาตจัดงานรื่นเริงขึ้นเอง 
เชน กรณีท่ีนายกิมเจ็ง สุสังกรกาญจนแ เจาของหางปุสตาการ (รานอยูที่สามยอด พระนคร) ยื่นหนังสือ 
ในนามคณะผูแทนพอคา (ประกอบดวย นายกิมเจ็ง สุสังกรกาญจนแ นายเจือ เพ็ญภาคกุล และนายเต฿ก 
สําเร็จประสงคแ30) ขออนุญาตมีงานเพ่ือขออนุญาตจัดงานประกวดและเผยแผสินคา ที่พระราชอุทยาน
สราญรมยแและริมถนนหนาพระลาน เพ่ือจัดทดแทนงานนมัสการพระแกวมรกตหรืองานฤดูหนาว
เหมือนในปีที่ผานมา  โดยกําหนดวันที่ 7 มกราคม 2471 เป็น เวลา 7 วัน 7 คืน โดยอธิบายเหตุผล
การจัดงานเพ่ือใหเผยแผสินคาใหแพรหลายและเป็นเครื่องยอมน้ําใจชาวเมืองทั้งปวง  ทั้งนี้ยังไดขอ
อนุญาตจัดงานมหรสพและการพนันดวย31 ทั้งนี้ทางคณะจัดงานยังขอนํารายได เมื่อหักรายจายแลว 
50 เปอรแเซ็นตแ ถวายแด พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ใหเป็นเงินบํารุงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
หรือสมทบทุนการสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา เพ่ือเป็นพระราชอนุสาวรียแสําหรับราชวงศแจักรี32 
(การสรางสะพานที่กลาวคาดวาเป็นการสรางสะพานพุทธ) 

การยื่นหนังสือเพ่ือขอจัดงานประกวดและแสดงสินคาดังกลาว  มีลักษณะ                           
เป็นงานเทศกาลรื่นเริงที่มีมหรสพและกิจกรรมความบันเทิงที่เขาขายการพนันดวย  สงผลใหทาง 
กรมราชเลขาธิการมีหนังสือตอบกลับและอนุญาตใหนายกิมเจ็งสามารถจัดงานดังกลาวและ                     
จัดการพนันภายในงานไดเหมือนที่งานวัดภูเขาทองหรืองานรื่นเริงฤดูหนาวเคยทํามาแลว33 

สิ่งเหลานี้แสดงถึงบริบทสังคมเมืองกรุงเทพที่มีงานวัดและงานรื่นเริงตางๆ  
เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจและความบันเทิงที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเลนพนันมาอยางตอเนื่อง 

                                           
29 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.6น17.15/3 เรื่อง เชิญออกรานในงานฤดูหนาว (พ.ศ. 

2465), 3-4. 
30 อางจากรายชื่อที่ลงนามทายหนังสือที่ยื่น ดูเพ่ิมไดจาก สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ,  

ร.7รล.99/45 เรื่อง นายกิมเจ็งขอมีงานประกวดสินคาที่วังสราญรมยแและสวนลุมพินี (พ.ศ. 2471), 3. 
31 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.7รล.99/45 เรื่อง นายกิมเจ็งขอมีงานประกวดสินคาที่ 

วังสราญรมยแและสวนลุมพินี (พ.ศ. 2471), 2-3. 
32 เรื่องเดียวกัน, 3. 
33 เรื่องเดียวกัน, 4-7. 
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เนื่องจากเป็นงานเทศกาลที่จัดตามชวงเวลาฤดูกาลระยะหนึ่งและนํารายไดผลกําไรจากกิจกรรมพนัน
ในงานเทศกาลดังกลาวไปทํานุบํารุงศาสนาหรือกิจการของหนวยงานภาครัฐ 

ดังนั้นงานวัดและงานรื่นเริงตางๆ จึงเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่เกิดขึ้นตาม
ฤดูกาลหรือวันสําคัญตางๆ มีการเปิดพ้ืนที่ใหผูจัดการพนันเขามาใชพ้ืนที่และวาระโอกาสที่พิเศษ
ดังกลาวที่ละเวนกฎหมายหรือขอหามทางสังคมบางประการที่บังคับใชเวลาปกติ  ลักษณะสําคัญของ
การจัดงานเหลานี้คือผูจัดงานจะเชื่อมโยงการนํารายไดจากการพนันกับการทํานุบํารุงศาสนาหรือ 
การบําเพ็ญสาธารณประโยชนแตางๆ ตามแตละบริบทสถานที่ที่จัดงานและชวงเวลา ขณะเดียวกัน
งานวัดและ งานรื่นเริงฤดูหนาวมีความแตกตางกันในเรื่องการเปิดพ้ืนที่  เนื่องจากงานวัดเป็นพ้ืนที่               
เปิดกวางที่ทําใหผูจัดงานมีการขอพลตระเวนมาชวยดูแลสถานที่ แสดงถึงการระวังอันตรายจาก                 
การมีผูคนมารวมกันอยูเป็นจํานวนมาก เชน โจรกรรมหรือการทะเลาะวิวาท แตในงานรื่นเริง                     
มีลักษณะเป็น พ้ืนที่กึ่งสาธารณะ เพราะมีการเก็บคาผานประตูที่เป็นเสมือนกําแพงปูองกันผูคนดวย
เงือนไขทางเศรษฐกิจและรวมถึงวิธีการจัดพ้ืนที่รานผูมีบรรดาศักดิ์แยกออกจากรานสําเพ็งที่อยู
ภายนอก สะทอนถึงการแบงพ้ืนที่ของกลุมคนที่มารวมงานรื่นเริงฤดูหนาวไดในระดับหนึ่ง34 

จากรายละเอียดดังกลาวขางตน อาจกลาวไดวา การจัดงานวัดและงานรื่นเริง 
ฤดูหนาวเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่คลายคลึงกับงาน “Fair” ตางๆ ของประเทศแถบยุโรปที่มี
ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ซึ่งงาน “Fair”เหลานี้มีการควบคุมความเป็นระเบียบเรียบรอย
ภายในงาน รวมถึงการจัดงานในพ้ืนที่สาธารณะและกึ่งสาธารณะที่ตอบสนองคนในสังคมเมืองที่มี
ความหลากหลายในดานฐานะอาชีพ รายไดและวัฒนธรรมไดมากข้ึน35 
 
2.2 สวนสนุกแบบสวนพักผ่อนหย่อนใจ (Pleasure Garden) ในกรุงเทพ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 
 

นอกเหนือจากการจัดงานวัด ซึ่งจัดในพ้ืนที่วัดและสวนของวังแลว ในชวงเวลา
ใกลเคียงกันยังมีการจัดกิจกรรมในลานโลงอีกรูปแบบหนึ่ง  คือ การจัดสวนพักผอนหยอนใจ 
(Pleasure garden) ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือ สถานที่ในการจัดงานเป็นสวนกลางแจงที่ตกแตงพ้ืนที่ดวย 
พันธุแไมตางๆ แลวจึงจัดกิจกรรมพักผอนหยอนใจรูปแบบตางๆ ที่คนนิยมในชวงเวลาดังกลาว                   
ไวในพ้ืนที่สวนนั้น เชน การฉายภาพยนตรแการแสดงมหรสพ การแขงขันมวย รวมถึงการพนัน เป็น

                                           
34 Passavon Sungsorn, “Winter fairs in Bangkok, the representation of pre WWII 

Bangkok leisure,” 436-438. 
35 Jackie Botterill, “The “Fairest” of the fairs: a history of fairs, amusement 

parks, and theme parks,” (Master’s thesis, BA Simon Fraser University, 1993), 70-72 
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ตน โดยมีการเก็บคาผานประตู ซึ่งในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่  2 มีการจัดกิจกรรมในลักษณะ
ดังกลาว อยูสองแหงคือ ปฺากสามเสน และสวนสนุก (ในลุมพินี) 

ทั้งนี้ยังมีสถานที่พักผอนหยอนใจในกรุงเทพที่จัดกิจกรรมในลานโลงอยางละคร
สัตวแหรือการแสดงกายกรรมกลางแจง เชน HARMSTON CIRCUS และมนิลาโชวแ โดยการแสดง
ดังกลาวเป็นรูปแบบคณะการแสดงเรของชาวตางชาติที่เขามาจัดการแสดงชั่วคราวในกรุงเทพตามชวง
ฤดูกาล ไมใชรูปแบบถาวรเหมือนดังปฺากสามเสนหรือสวนสนุก (ในลุมพินี) แตมีการเก็บคาผานประตู
เหมือนกัน อันสะทอนถึงพ้ืนที่ลานโลงภายในเมืองกรุงเทพที่กลายเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจของ 
คนกรุงเทพในชวงเวลาดังกลาว 

 
2.2.1 ป๊ากสามเสนและละครสัตว์ในกรุงเทพ 

สวนสนุกแหงแรกที่เกิดขึ้นในเมืองกรุงเทพ คือ ปฺากสามเสน (บานหิมพานตแ)                  
ที่ดําเนินกิจการโดยพระยาสรรพการหิรัญกิจ (เชย อิศรภักดี) ที่เคยเป็นผูจัดการธนาคารไทยพาณิชยแ36 
โดยปฺากสามเสนเป็นพ้ืนที่คฤหาสนแสองหลังและพ้ืนที่สวนที่เปิดใหบริการ  เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน      
ปี พ.ศ. 2451 มีลักษณะเป็นสวนพักผอนหยอนใจที่มีการเก็บคาผานประตู  คนละ 1 บาท                       
ภายในมีพ้ืนที่สวนใหคนเดินเลนหรือนั่งพักผอน มีถ้ําใหคนเดินชมและมีจัดฉายภาพยนตรแในเวลา
กลางคืนดวย37 

หิรัญกิจยังไดจัดเก็บโบราณวัตถุที่มีคาตางๆ ที่ซื้อจากสหพันธรัฐมลายูและ 
หมูเกาะอีสตแอินเดีย (มาเลเซียและอินโดนีเซียในปัจจุบันตามลําดับ) มาจัดเก็บและแสดงภายในคฤหาสนแ
ของปฺากสามเสนดวย อีกทั้งมีการจัดฉายภาพยนตรแดวยเครื่องฉายที่ทันสมัย38 สิ่งเหลานี้สะทอนให
เห็นถึงฐานะของเจาของสวนสนุกปฺากสามเสนในระยะแรกที่มีความร่ํารวยอยูกอนที่ลงทุนเปิดกิจการ
ดังกลาว เพราะใชการลงทุนที่ดินและการกอสรางที่สูง โดยเฉพาะเครื่องฉายภาพยนตรแที่ทันสมัยมาก
ในชวงเวลานั้น ตลอดทั้งสะทอนถึงรสนิยมในการพักผอนหยอนใจของหิรัญกิจที่สนใจกิจกรรม  
การพักผอนหยอนใจตางๆ เชน การสะสมวัตถุโบราณ การฉายภาพยนตรแ การจัดสวน ที่เลียนแบบ
ตามวิถีชีวิตประจําวันของชนชั้นกลางในยุโรป รวมทั้งเป็นหลักฐานที่อธิบายวาปฺากสามเสนเป็นสวน

                                           
36 Arnold Wright and Oliver T. Breakspear, Twentieth Century Impressions of 

Siam: Its History, People, Commerce, Industries and Resources (Bangkok: White Lotus, 
1994), 254. 

37 ดูเพ่ิมใน วีรยุทธ ปีสาลี, กรุงเทพฯ ยามราตรี (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 72-75. 
38 Arnold Wright and Oliver T. Breakspear, Twentieth Century Impressions of 

Siam: Its History, People, Commerce, Industries and Resources, 256. 
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พักผอนหยอนใจ (Pleasure Garden) ที่รองรับการเดินในสวนหรือชมโบราณวัตถุที่สวยงามที่เป็นการ
เดินเลนเปลี่ยนบรรยากาศ ตลอดจนการตั้งชื ่อบานหลังนี้วา  “บานหิมพานตแ” ซึ่งสะทอน                     
ใ ห เ ห ็น ค ว า ม พ ย า ย า ม จํ า ล อ ง ร ูป แ บ บ ส ว น ที ่น า รื ่น ร ม ย แแ ล ะ จ ัด แ ส ด ง ข อ ง แ ป ล ก ต า                                  
ซึ่งเป็นลักษณะสําคัญของปุาหิมพานตแ ตามท่ีบรรยายไวในหนังสือไตรภูมิ39 

จากลักษณะและรูปแบบดังกลาวไดอธิบายวา  ปฺากสามเสนมีลักษณะเป็น
สวนสนุกแบบ Pleasure Garden ที่เนนการพักผอนหยอนใจที่มีบรรยากาศที่รมรื่นเหมาะกับเดินชม
หรือนั ่ง พักผอนเป็นหลัก ทั้งนี้ปฺากสามเสนของพระยาสรรพการไดปิดกิจการลงในเวลาตอมา
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงซื้อพ้ืนที่คฤหาสนแและสวนดังกลาว  พรอมทั้ง 
ทรงบริจาคให สําหรับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลเปิดในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 245540 
 

 
 
ภาพที่ 2.3 พระยาสรรพการและพ้ืนที่ปฺากสามเสน 
ที่มา: Arnold Wright and Oliver T. Breakspear, Twentieth Century Impressions of Siam: 
Its History, People, Commerce, Industries and Resources (Bangkok: White Lotus, 1994), 
256. 
 

                                           
39 ดูเพ่ิมใน พญาลิไทย, ไตรภูมิพระร่วง (กรุงเทพฯ: องคแการคาของคุรุสภา, 2503), 86. 
40 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.6น.7.5/6 เรื่อง รายงานวชิรพยาบาลประจําปี ตั้งแต

ปลายปี พ.ศ. 2455 เป็นตนมา (พ.ศ. 2455-2495), 2. 
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ภาพที่ 2.4 คฤหาสนแและบรรยากาศในปฺากสามเสน 
ที่มา: Arnold Wright and Oliver T. Breakspear, Twentieth Century Impressions of Siam: 
Its History, People, Commerce, Industries and Resources (Bangkok: White Lotus, 
1994), 255 

 
ในกรุงเทพไดมีสถานที่ พักผอนหยอนใจลักษณะที่ใกล เคียงกับสวนสนุก  

ปฺากสามเสน คือ ละครสัตวแ (Circus) ของชาวตางประเทศ ที่เขามาจัดการแสดงในพ้ืนที่กวางๆ              
ในชวงฤดูหนาวของทุกปี (ประมาณเดือนพฤศจิกายน) โดยมีการแสดงละครสัตวแและการแสดง                      
ผาดโผนตางๆ ในบริเวณสนามหญาโลงที่ใกลกับศาลเจาพอหลักเมือง ภายในพ้ืนที่ สนามหญา                      
มีกระโจมสําหรับการแสดงละครสัตวแของชาวตางชาติ  (ฝรั่ง) ที่มีสัตวแและกรงสัตวแตั้งไว  ดานริม                       
ถนนราชดําเนินใน รวมทั้งมีการแสดงกายกรรมตางๆ เชน การกระโดดไปจับชิงชาสูง การเลนบารแเดี่ยว                     
การไตลวดดวยเทาเปลาหรือจักรยาน มีการขี่รถจักรยานยนตแผาดโผน เป็นตน โดยราคาคาเขาชม
แตกตางตามที่นั่ง ที่นั่งที่อยูสูงจะยิ่งมีราคาแพงกวาดานลาง ตลอดทั้งมีคน มาตั้งแผงจําหนายอาหาร
ใกลกับสะพานหกรถราง ทั้งนี้มีละครสัตวแหลายคณะเปลี่ยนมาเลนทุกปี  ปีละประมาณ 2-3 เดือน  
โดยกาญจนาคพันธุแจําชื่อคณะที่เลนไดเพียงคณะเดียว คือ HARMSTON CIRCUS41 

                                           
41 กาญจนาคพันธุแ [นามแฝง], กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน, 248-249. 
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โดย HARMSTON CIRCUS เป็นคณะละครสัตวแของ William Batty Harmston 
(ชาวบริติช) ที่เริ่มเปิดคณะละครสัตวแในเกาะอังกฤษ ตั้งแตปี พ.ศ. 242342 แลวเริ่มมาแสดงในเมือง
ตางๆ ในเอเชียในชวงประมาณชวงทศวรรษ 2430-2470 เชน เซี่ยงไฮ บอมเบยแ ฮองกง ปีนัง สิงคโปรแ 
ปัตตาเวีย (จาการแตา) ยางกุง เป็นตน43 ซึ่งสวนใหญเป็นเมืองทาสําคัญในเอเชีย อันสะทอนใหเห็นถึง
บริบทของเมืองกรุงเทพที่เป็นเมืองทาสําคัญในเอเชียที่เอ้ือใหมีคณะละครสัตวแที่รวมถึง  HARMSTON 
CIRCUS เดินทางมาจัดการแสดงดวย  

นอกจากนี้ในบริเวณสนามน้ําจืด (โรงภาพยนตรแเฉลิมกรุงในเวลาตอมา)                           
เคยเป็นพ้ืนที่โลงกวาง ที่มีสถานที่พักผอนหยอนใจที่จัดการแสดงและเครื่องเลนคลายกับพ้ืนที่                       
สวนสนุกที่ปฺากสามเสน คือ พ้ืนที ่“มนิลาโชวแ” ที่มีการออกรานตางๆ ใหคนเลน เชน ยิงเปูา โยนหวง 
ลูกกลิ้ง เป็นตน เมื่อผูเลนชนะก็ไดสิ่งของ ซึ่งในพ้ืนที่ตรงกลางของลานโลงของมนิลาโชวแมีติดตั้ง                
เครื่องเลนเป็นครั้ งคราว  เชน มาหมุน กระเชาสวรรคแ  รวมถึงการแสดงกายกรรมอีกดวย                               
เชน การกระโดดสูงลงกระถางไฟ44 คลายกับการแสดงละครสัตวแที่สนามหญาขางศาลเจาพอหลักเมือง 
ทั้งนี้กาญจนาคพันธุแไดอธิบายถึงบรรยากาศภายในมนิลาโชวแที่มีคนเที่ยวคอนขางนอย45 

จากทั้งสถานที่พักผอนหยอนใจอยาง ปฺากสามเสน, HARMSTON CIRCUS            
และมนิ ลา โชวแ นั้ นต า ง เป็น พ้ืนที่ พักผ อนหย อน ใจที่ เป็ นธุ รกิ จแสวงหากํ า ไรของ เอกชน                                
ที่มีการเก็บคาชมตางๆ ซึ่งมีลักษณะรวมกันคือ การใชพ้ืนที่ลานโลงขนาดใหญในเมืองกรุงเทพ                        
เพ่ือใชทํากิจกรรมความบันเทิงตางๆ อยางในกรณี HARMSTON CIRCUS ไดเนนการจัดแสดงละคร
สัตวแ กรณีปฺากสามเสนที่เนนการพักผอนเปลี่ยนบรรยากาศ และมนิลาโชวแมีเครื่องเลนตางๆ                            
ที่ใหบริการ ที่ใกลเคียงกับสวนสนุก โดย HARMSTON CIRCUS และมนิลาโชวแมีลักษณะ                              
ที่เปิดดําเนินการ ตามชวงฤดูกาล คือ ชวงฤดูหนาวของแตละปี 
 
  

                                           
42 Matthew Isaac Cohen, The Komedie Stamboel: popular theater in colonial 

Indonesia, 1891-1903 (Athens: Ohio Univ. Press, 2006), 18. 
43 “Circus,” Harmston Web Pages, https://sites.google.com/site/harmston 

onthenet/The-Harmston-Circus (accessed February 28, 2017). 
44 กาญจนาคพันธุแ [นามแฝง], กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน, 85-87. 
45 เรื่องเดียวกัน, 85-87. 
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2.2.2 การเกิดขึ้นของสวนสนุก (ในลุมพินี) โดยพระยาคทาธรบดีฯ 
ในเวลาตอมามีการสรางสวนสนุกขึ้นในพ้ืนที่สวนลุมพินีที่ตั้งอยูในทุงศาลาแดง 

โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงริเริ่มการสรางสวนลุมพินีเพ่ือเป็นสถานที่พักผอน
หยอนใจและรองรับการจัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑแเพ่ือจัดแสดงสินคาและทรัพยากรธรรมชาติ              
ตลอดทั้งมีการประกวดสินคาและการแสดงมหรสพ เพ่ือกระตุนใหชาวตางประเทศสนใจมาลงทุนใน
ประเทศสยาม46 แตโครงการดังกลาวไดหยุดลง ทําใหการกอสรางสวนลุมพินีเพ่ือจัดงานสยามรัฐ
พิพิธภัณฑแยังติดตั้งไฟฟูาและกอสรางทางเดินตางๆไมสมบูรณแเรียบรอย เนื่องจากการสวรรคต                           
เมื่อ 25 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 246847 ตอมาพระยาคทาธรบดีฯ (เทียบ อัศวรักษแ) เป็นผูริเริ่ม                      
การกอสรางสวนสนุกขึ้นในพ้ืนที่สวนลุมพินี โดยมีสัญญาขอเชาเป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวทรงรวมลงทุนเป็นจํานวน 20,000 บาทดวย48 

ดังนั้นการสรางสวนสนุก  (ในลุมพินี )  ไดดํา เนินการที่จะเปิดใหบริการ                             
ในวันที่  7 สิงหาคม ปี  พ.ศ. 2472 เ พ่ือใหอยู ในชวงวันพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  โดยในเวลาประมาณ 15 นาฬิกา พระบาทสมเด็จ                              
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จมารวมพิธีเปิดสวนสนุกโดยรถยนตแ  แลวเสด็จขึ้น
ทอดพระเนตรฟุตบอล ที่พระยาคทาธรฯ ไดนําหัวหนาคณะฟุตบอลลแจีนซึ่งมาจากจังหวัดเประ 
เฝูาทูลละอองธุลีพระบาท แลวก็เริ่มการแขงขัน ประทับทอดพระเนตรอยูจนหมดเวลาครึ่งแรก                        
ก็เสด็จกลับ ภายในงานวันนั้น มีประชาชนมารวมชมฟุตบอลในสวนสนุก (ในลุมพินี) เป็นจํานวนมาก49                     
โดยสวนสนุก (ในลุมพินี )  แบงประเภทความบันเทิงไวดังตอไปนี้  คือ มหรสพ การแขงขัน                        
กิจกรรมการเลนเกมหรือ การพนันตางๆ และรานขายของหรือกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะ                       
ซึ่งมีคาผานประตูคนละ 10 สตางคแ ผูที่ซื้อคาผานประตูแลวสามารถชมมหรสพ ภาพยนตรแ มวย งิ้ว 

                                           
46 อรวรรณ ศรีอุดม, “การศึกษาเรื่องการทองเที่ยวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว (พ.ศ. 2453-2466),” 97-102. 
47 รักษแ อัศวราช, “มหาเสวกโท พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง,” ใน ที่ระลึกในงาน

พระราชทานเพลิงศพ พลต ารวจตรี พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง (เทียบ อัศวรักษ์) (กรุงเทพฯ: 
บํารุงนุกูลกิจ, 2512), 58. 

48 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.7ม.26.5/122 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระ
บรมราชูปการะแกสวนสนุก (สวนลุมพินี) (พ.ศ. 2471), 3-4. 

49 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.7ม.26.5/278 เรื่อง สวนสนุก (พ.ศ. 2472), 35-36. 
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และการเลนเกมตางๆ ได ยกเวนการแขงขันพิเศษ เชน ฟุตบอลหรือมวยที่มีผูจัดจากภายนอกเป็น
รายการพิเศษท่ี ตองเสียคาผานประตูเพ่ิมเติม50 

 

 
 

ภาพที่ 2.5 พระยาคทาธรบดี (คนขวามือที่ยืนจูงมา) 
ที่มา: รักษแ อัศวราช, ที่ระลึกในงานพระราชทาน เพลิงศพ พลต ารวจตรี พระยาคทาธรบดีสีหราชบาล
เมือง (เทียบ อัศวรักษ์) (กรุงเทพฯ: บํารุงนุกูลกิจ, 2512), คํานําที ่16. 
 

 
 
ภาพที่ 2.6 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จรวมพิธีเปิดสวนสนุก (ในลุมพินี) 
ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ภ003 หวญ69/22 เหตุการณแสําคัญ-เปิดสวนสนุก (2 ใน 2 ภาพ) 
NAT P004922 
 

                                           
50 เรื่องเดียวกัน, 26. 
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ภาพที่ 2.7 บรรยากาศสวนสนุก (ในลุมพินี) (มีหอนาฬิกาและสระน้ําอยูกลางภาพ) 
ที่มา: สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ภ003 หวญ69/22 เหตุการณแสําคัญ-เปิดสวนสนุก (1 ใน 2 ภาพ) 
NAT P004003 
 

ทั้งนี้สวนสนุก (ในลุมพินี) มีการจัดแขงมวยเป็นประจําอยางชกมวยไทยหรือฝรั่ง
เป็นประจําแลว51 การจัดแขงขันมวยในสวนสนุก (ในลุมพินี) แหงนี้เป็นที่นิยมและจดจําของคนใน
ชวงเวลาดังกลาว เนื่องจากมีการแขงมวยกับชาวตางประเทศเป็นประจํา โดยเฉพาะชาวฟิลิปปินสแ 
เชน เทอรีโอ คัมโป ตลอดทั้งบรรยากาศการชกมวยในสวนสนุก (ในลุมพินี) มีคนชมเป็นจํานวนมาก          
ถึงข้ันมีคนปารองเทาไปบนเวทีและตะโกนเสียงดัง52 

สิ่งเหลานี้สะทอนถึงลักษณะของสวนสนุก (ในลุมพินี) ที่เป็นสถานที่พักผอน
หยอนใจขนาดใหญในชานเมืองกรุงเทพที่รองรับกิจกรรมพักผอนหยอนใจที่ตองการใช พ้ืนที่กวาง 
โดยเฉพาะการแขงขันกีฬาอยางฟุตบอลที่ทําการแขงขันในวันเปิดสวนสนุก รวมทั้งเป็นสถานที่แขงวิ่ง
และจักรยานดวย53 รวมทั้งเป็นพ้ืนที่สําหรับกิจกรรมทางน้ําดวย เชน วายน้ํา หรือ พายเรือ ที่มีใหใช
บริการภายในสวนสนุกโดยจัดเก็บคาบริการดวย ดังที่ปรากฏใน“...ประเภทที่เกี่ยวดวย ความสนุกทางน้ํา 

                                           
51 เรื่องเดียวกัน, 3. 
52 สมศรี สุกุมลนันทนแ, สารคดีชีวประวัติ, พิมพแครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2541), 91-92. 
53 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.7ม.26.5/278, 3. 
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เพ่ือผูที่ชอบสนุกทางน้ํานั้นมีอยูพอสมควรที่จะเลนเรือหรือวายน้ํา เมื่อไดเสียคาธรรมเนียมมากนอยก็
สมประสงคแ”54 

 

 
 

ภาพที่ 2.8 หัวกระดาษเอกสารของสวนสนุก (ในลุมพินี) 
ที่มา: หัวกระดาษของเอกสาร สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, สร.0201.31/1 เรื่อง พระยาคทาธรบดี
ขออนุญาตใหจับสลากที่สวนสนุกฯ (พ.ศ. 2475), หนา 4, 5, 10, 11, 12, และ 13. 

 
สวนสนุก (ในลุมพินี) สรางขึ้นในพื้นที่สวนหนึ่งของสวนลุมพินีที่แบงใหเชา 

เพ่ือแสวงหารายไดมาใชดําเนินกิจการพัฒนาสวนลุมพินีโดยรวม สวนสนุก (ในลุมพินี ) แหงนี้                                   
มีลักษณะที่นาสนใจที่มีความเกี่ยวของกับการพนันอีกดวย  ซึ่งในชวงเทศกาลปีใหมสวนสนุก                       
(ในลุมพินี) ไดจัดการพนันจับสลากแจกรางวัลใหกับผูซื้อบัตรผานประตูในราคา 25 สตางคแ (จากราคา 
คาผานประตูปกติเพียง 10 สตางคแ) โดยมีของรางวัลแตกตางไปตามกระดาษภายในซองชิงโชคท่ีไดรับ 
เชน เครื่องทอง เครื่องเงิน ถวยชาม เป็นตน55 โดยมีวิธีการจับสลากตามดังวิธีการเลนการพนัน                     
จับสลากของสวนสนุกตามบัญชีหมาย 2 เลข 9 แหงพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2473                             
และการอนุญาต ซึ่ งพระยาคทาธรบดีไดขออนุญาตใหมีการพนันจับสลากตามวิธีดั งกลาว                             
โดยดําเนินการยื่นเรื่องในวันที่ 5 มีนาคม 2473 เพ่ือขอจัดการพนันดังกลาวในชวงเทศกาลปีใหมไทย 
คือ วันที่ 1 และ 2 เมษายน 2474 ทางศาลาวาการนครบาลอนุญาต ดวยเหตุผลวา 
  

                                           
54 เรื่องเดียวกัน, 36. 
55 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, สร.0201.31/1 เรื่อง พระยาคทาธรบดีขออนุญาตใหจับ

สลากท่ีสวนสนุกฯ (พ.ศ. 2475), 18-19. 
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เป็นโอกาสพิเศษตามทํานองเทศกาล ประกอบดวย การแจกของขวัญและจับสลาก
เชนนี้ไมมีประตูกินเปลาไมรายแรงอะไรและตามปกติเวลานั้นการเขาไปเที่ยวเตร
หยอนใจในสวนสนุกก็ตองเสียคาผานประตู คนละ 10 สตางคแอยูแลว ทั้งเพ่ือเป็น                  
การประคับประคองเก่ียวแกการเลี้ยงตัวของสวนสนุกตามสมควร จึงอนุญาต56 

ทั้งนี้ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2474 พระยาคทาธรบดีไดยื่นเรื่องขออนุญาตจัด      
การพนันจับสลากอีกครั ้งในระหวางวันที ่  1-2 มกราคม พ.ศ. 2475 ดวยรูปแบบ
เดียวกับการพนันจับสลากในเทศกาลปีใหมไทย (เมื่อวันที่ 1 และ 2 เมษายน พ.ศ. 2474) 
โดยใหเหตุผลในการขออนุญาตจัดครั้งนี้ เพราะเป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหมฝรั่ง ซึ่งทาง 
สมุหพระนครบาลเห็นวา การพนันจับสลากดังกลาวควรจัดปีละหนึ่งครั้ง แตที่พระยา
คทาธรบดียื่นขอมาเป็นปีละสองครั้ง ทําใหเกิดการประชุมระหวางหัวหนาแผนกตางๆ 
ในนครบาลเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตของพระยาคทาธรบดี  โดยที่ประชุมลงมติ                 
ใหจัดการพนันประเภทนี้ ไดปีละหนึ่งครั้ง  (12 เดือนจัดไดหนึ่งครั้ง)  ถาหากจัด                      
ในวันขึ้นปีใหมฝรั่งแลว ก็ไมสามารถจัดในวันขึ้นปีใหมไทยได  ซึ่งพระยาคทาธรบดี
ยอมรับมตินี้และชี้แจงวา ถานครบาลอนุญาตใหจัดในวันที่ 1-2 มกราคม พ.ศ. 2475 
แลวจะไมขอจัดอีก ในวันที่  1-2 เมษายน พ.ศ. 2475 สงผลใหนครบาลอนุญาต                      
ใหพระยาคทาธรบดีจัดการพนันจับสลากในวันที่ 1-2 มกราคม พ.ศ. 2475 ได57 

แตทวาเมื่อวันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2475 พระยาคทาธรบดีไดยื่นหนังสือที่
ตองการ แจกของขวัญแกประชาชนที่มาเที่ยวสวนสนุกที่เขาขายตามพระราชบัญญัติการพนัน                    
พ.ศ. 2473 ในวันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2475 ดังที่พระยาคทาธรบดีเขียนไววา “วันที่ 18                    
และ 19 กุมภาพันธแนี้ ขาพเจาใครจะแจกของขวัญสิ่งละอันพันละนอยใหแกผูที่ไปเที่ยวเตร  แตการ
แจกของขวัญเชนนี้ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พระพุทธศักราช 2473 ทานวาอยูในบัญชีหมาย 2 
เลขที่ 9 (การจับสลากโดยวิธีใดๆ)”58 สงผลใหพระยาคทาธรบดียื่นหนังสือขออนุญาตจัดการพนัน                   
จับสลากที่สวนสนุก (ในลุมพินี) ในวันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธแ 2475 โดยใหเหตุผลวา 

สําหรับปีนี้ ขาพเจาไดกําหนดจะเปิดใหเป็นงานใหญในวันที่ 18 กุมภาพันธแ 2475 
พรอมกันนี้ขาพเจาจะไดเปิดการเลนตางๆ ตามที่สมุหนครบาลไดอนุญาติไวแลว 24 ราน 
กับ มีลคร, ลิเก, จําอวด, ภาพยนตรแ, เตนรํา, ระบํากาบาเรต, แขงขันมวย, กอลแฟเล็ก, 

                                           
56 เรื่องเดียวกัน, 18-19. 
57 เรื่องเดียวกัน, 19. 
58 เรื่องเดียวกัน, 4. 
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สะ เก฿ ด ,  เ พ่ื อจะได เป็ น เครื่ อ งชั กจู ง ใจประชาชนไป เที่ ย ว เ ตร ไปหย อน ใจ                                        
ใหดีกวาปีที่แลวๆ มา 

ประกอบทั้ ง ให เ หตุ ผ ล อีกว า  “ทั้ ง นี้  ข าพ เ จ า ได เ คยรั บอนุญาติ จ าก                           
สมุหพระนครบาลแลวตามหนังสือของสมุหพระนครบาล ที่ 4773 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2465 
โดยกําหนดวา ใหเลนไดปีละ 1 ครั้ง59 ซึ่งบัดนี้เวลาก็ลวงเลยปีหนึ่งแลว”60 

จากการขออนุญาตจัดการพนันจับสลากดังกลาวสะทอนถึงบริบททางสังคม 
เมืองกรุงเทพที่การพนันเป็นความบันเทิงรูปแบบสําคัญอยางหนึ่งที่ดึงดูดประชาชนและสรางรายไดใน
ระดับท่ีเจาของกิจการตองการจัดการพนันในกิจการของตนเอง แตการพนันตางๆ ในเมืองกรุงเทพอยู
ภายใตการควบคุมของนครบาล สงผลใหเจาของกิจการสวนสนุกตองการที่จะจัดการพนันจับสลากที่  
สวนสนุก พรอมกับจัดการแสดงตางๆ เพ่ือดึงดูดประชาชนใหมาเที่ยวที่สวนสนุก (ในลุมพินี) โดยเจาของ
สวนสนุกไดอางวันเดือนปีที่ไดรับอนุญาตใหจัดการพนันจับสลากในสวนสนุก ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 
2474 วา “เวลาก็ลวงเลยปีหนึ่งแลว” ทั้งที่การจัดการพนันจับสลากในสวนสนุกเกิดขึ้นจริงในวันที่ 1-2 
มกราคม พ.ศ. 2475 ที่เป็นปีเดียวกับเจาของสวนสนุกขออนุญาต จัดการพนันจับสลากซ้ํา และมี
ระยะเวลาหางจากกําหนดการที่ยื่นขอจัดการพนันในวันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2475 ครั้งปี 2475 
เพียง 47 วัน อันสงผลใหไมไดรับอนุญาต เพราะ “ไมเป็นการชอบดวยนโยบายของรัฐบาล ไมมีเหตุจําเป็น
ที่ควรอนุญาต”61 

ภายหลังเหตุการณแที่สวนสนุก (ในลุมพินี) ไมรับอนุญาตใหจัดการพนันจับสลาก 
พระยาคทาธรบดี จึงไดยื่นหนังสือตอนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธแ 2475 อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความเดือดรอนจากการที่ไมรับอนุญาตและผอนผันใหสวนสนุกแจก “ของขวัญสิ่งละอันพันละนอย” 
ตามรูปแบบการพนันจับสลากที่ดังที่กลาวไวขางตน ทั้งยังอธิบายถึงรายละเอียดของสวนสนุก (ในลุมพินี) 
ที่สรางขึ้นดวย “เงินสวนตัว โดยน้ําพักน้ําแรงของคนไทย มิไดเขาหุนกับคนตางประเทศหรือ                    
แมแตคนไทยดวยกันเลย” อีกทั้งยังอธิบายถึงสัญญาระหวางพระคทาธรบดีกับกรมนคราทรที่พระยา
คทาธรบดีรับเป็นผูรักษาบริเวณสวนลุมพินีทั้งหมด โดยมีคาใชจายในการบํารุงรักษาสวนลุมพินี
ประมาณ 3 ,000 บาทตอหนึ่ งปี  เ พ่ือถางหญา  ปราบถนนให เรียบ  การจุดไฟฟูาใหสว าง                        
การรักษาสถานที่มีศาลาหลายแหงใหสะอาด ตลอดทั้งอธิบายกิจกรรมและความบันเทิงภายใน                     
สวนสนุก (ในลุมพินี) ที่เขียนไววา “รายไดอันเกดิจากการมีการเลนมโหรศพและการแขงขันชกมวยใน

                                           
59 การเลนที่พระยาคทาธรบดีหมายถึง การแจกของขวัญแกผูที่ไปเที่ยวเตรสวนสนุกที่เขาขาย

การเลนพนันจับสลาก 
60 เรื่องเดียวกัน, 4-5. 
61 เรื่องเดียวกัน, 6. 
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สมั ยก อน เ พี ยงแตหล อ เลี้ ย งตั ว ในสวนสนุ ก เอง  (มิ ใ ช ส วนลุ ม พินี )  ก็ กลั้ ว เ กลี้ ย เต็ มที”                                           
ที่บงบอกวาสวนสนุก (ในลุมพินี) มีการแสดงมหรสพ และจัดการแขงขันชกมวย อยูภายในดวย 
ประกอบทัง้จากคําอธิบายที่วา 

ยิ่งสมัยนี้รัฐบาลไดใหอนุญาตคนอ่ืนๆ เปิดการแขงขันมวยขึ้นในจังหวัดพระนครและ
จังหวัดธนบุรี ผลรายไดของการชกมวยก็ยิ่งลดนอยลงจนแทบจะเลี้ยงตัวไมรอดอยูแลว 
สวนการรักษาสวนลุมพินี ขาพเจาตองชักทุนออกทุมเทรักษาไว เพ่ือใหเป็นสถานที่ๆ 
สอาดนาเที่ยวเตรของประชาชนทุกชาติทุกชั้น62 

สิ่งเหลานี้สะทอนถึง  การแขงขันชกมวยในสวนสนุก (ในลุมพินี )  ที่ เป็น                         
แหลงรายไดสําคัญอีกสิ่งที่ดึงดูดประชาชนใหมาเที่ยว รวมถึงบริบทความบันเทิงในสังคมเมืองกรุงเทพ                        
ที่คนนิยมการแขงขันมวยจนเกิดการเปิดแขงขันมวยในสถานที่ตางๆ มากขึ้น 

เหตุผลและเรื่องราวตางๆ ภายในหนังสือที่พระยาคทาธรบดีเขียนถึงนายกรัฐมนตรี 
มีเปูาหมายเพ่ือชี้แจงและโนมนาวใหหนวยงานภาครัฐเห็นใจและอนุญาตใหจัดการพนันจับสลากได  
ทําใหเนื้อหาในเอกสารดังกลาวสอดแทรกอารมณแความรูสึกของพระยาคทาธรบดีที่ตองรับภาระ
คาใชจายทั้งการดําเนินกิจการสวนสนุกและตองดูแลทํานุบํารุงสวนลุมพินีไปดวย  พระยาคทาธรบดี
พยายามถายทอดใหหนวยงานภาครัฐเห็นใจสวนสนุกมากข้ึน โดยเฉพาะขอความที่วา 

 เป็นการจริงอยูที่นโยบายของรัฐบาลสมัยปรัตยุบันจะกําจัดเสียซึ่งการพนันทั้งปวง                         
 ก็แตการพนันตางๆ สมัยรัฐบาลกอนยังติดพันตอเนื่องมา มีแขงมา, เลนไพ, ชนไก,  
 กัดปลา ซึ่งรัฐบาลนี้ยังมีความเอ้ือเฟ้ือผอนผันกันอยู  ขาพเจาก็รวมอยูในวงของพวกนี้ 
 มาแตรัฐบาลเดิม จะไมอยูในขายกรุณาของรัฐบาลนี้บางเจียวหรือ63 

ขอความดังกลาวสะทอนถึงบริบทสังคมเมืองกรุงเทพในชวงเวลาดังกลาวที่      
ความบันเทิงในรูปแบบการพนันแพรหลายและไดรับความนิยม ทําใหกิจการสวนสนุก (ในลุมพินี)         
ตองพยายามสรางกิจกรรมการพักผอนหยอนใจและความบันเทิงที่มีลักษณะเกี่ ยวของกับการพนัน         
เพ่ือดึงดูดประชาชนและมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการจําหนายคาผานประตูเขาสวนสนุกที่ใหผูเขาชม                 
ไดรับรางวัลดวย 

งานเทศกาลจึงเป็นพ้ืนที่ปลดปลอยใหประชาชนเขามาพักผอนหยอนใจและ
ดําเนินกิจกรรมพิเศษอยางเชนการพนันที่ชวงเวลาชีวิตประจําวันปกติ ประชาชนไมสามารถกระทําได 
เพราะหนวยงานภาครัฐควบคุมกิจกรรมการพนัน สะทอนถึงบริบทโดยเฉพาะของงานเทศกาลที่อางอิง
ชวงเวลาฤดูกาลสําคัญของวันสําคัญทางศาสนาหรือหนวยงานภาครัฐที่เป็นวาระโอกาสพิเศษที่เอ้ือให

                                           
62 เรื่องเดียวกัน, 11. 
63 เรื่องเดียวกัน, 13. 
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กลุมคนตางๆ ใชเป็นเหตุผลในการขออนุญาตจัดงานมหรสพและโดยเฉพาะการพนันได ซึ่งพ้ืนที่สวนสนุก 
( ในลุ ม พินี )  เ ป็ นสถานที่ พั กผ อนหย อน ใจที่ แส ว งหากํ า ไ รที่ จั ด ง านแสดงมหรสพและ                                         
การแขงขันกีฬาตางๆ พรอมทั้งเครื่องเลนและกิจกรรมพักผอนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่สวนสนุก ถือเป็นพ้ืนที่
ปลดปลอยใหประชาชนมาพักผอนหยอนใจเหมือนงานเทศกาล แตไมเปิดใหบริการ ตามฤดูกาลและ
ไมสามารถจัดการพนันในทุกวันที่เปิดทําการไดทั้งนี้สิ่งที่นาสนใจ คือ สวนสนุก (ในลุมพินี) มีลักษณะ
คลายคลึงกับงานเทศกาลหรืองานวัดในกรุงเทพ คือ มีการออกรานใหเลน การพนันตางๆ และ                        
การจัดแสดงมหรสพตางๆ อยางที่ปรากฏไววา “ภายในสวนสนุกนั้นทานผูเฒา บางคนคงจําไดวา                    
มีโรงละคร มีหนังชนิดจอดรถดูได  และมีโรงเตนรําที่ทันสมัยใหชื่อวา บลูฮอล เพราะสีน้ําเงิน                     
ตลอดทั้งโรง ทานเจาของยังไดนํานักดนตรีมาจากตางประเทศ และอ่ืนๆ อีกมากมาย”64 

สวนสนุก (ในลุมพินี) แตกตางจากงานรื่นเริงเพราะเปิดบริการตลอดทั้งปี                        
ไมใชการเปิดกิจการตามฤดูกาล แตมีความพยายามจัดหาวาระโอกาสพิเศษตามวันสําคัญ                               
เชน วันขึ้นปีใหม เพ่ือเป็นเหตุผลในการจัดการเลนพนันจับสลากเพ่ือดึงดูดประชาชนและเพ่ิมรายได
ดังที่กลาวไวขางตน สะทอนถึงบริบทสังคมเมืองกรุงเทพที่การเลนพนันเป็นความบันเทิงที่คนนิยมและ
สามารถเป็นจุดโฆษณาที่ดึงดูดใหคนมารวมงานที่จัดขึ้นได เป็นอยางดีในร ะดับที่มีกลุมคน                     
พยายามยื่นทําหนังสือเพ่ือจัดการพนันในหลายกรณีดังท่ีกลาวไว 

สวนสนุก (ในลุมพินี) จึงมีลักษณะเป็นสวนสนุกแบบสวนพักผอนหยอนใจ 
(Pleasure Gardens) ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชานเมืองที่ตอบสนองกลุมคนที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ
ใหมในกรุงเทพที่แสวงหาการพักผอนหยอนใจที่เขาถึงงายและเป็นสวนตัวมากขึ้น65 ตลอดทั้งมีรูปแบบ
และกิจกรรมตางๆที่คลายคลึงกับการเที่ยวตากอากาศ เชน การรับประทานอาหาร การชมภาพยนตรแ
การเลนกีฬา การเดินพักผอนในพ้ืนที่สวนและทะเลสาบ อันเชื่อมโยงกับคานิยมการพักผอนหยอนใจ
ของคนในสังคมไทยที่เริ่มตนจากชนชั้นสูงที่นิยมการเที่ยวแบบตากอากาศ เพ่ือใชเวลาวางไปพักผอน
ใหรางกายแข็งแรงในสถานที่มีอากาศสดชื่น อันเป็นคําแนะนําของแพทยแชาวตะวันตกตามวัฒนธรรม
การพักผอนหยอนใจของคนยุโรป66 อันสะทอนถึงบริบทการพักผอนหยอนใจของชนชั้นสูงในกรุงเทพ 
ชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่นิยมการพักผอนหยอนใจดวยการไปเที่ยวสถานที่ตากอากาศตางๆ 

                                           
64 รักษแ อัศวราช, “มหาเสวกโท พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง,” ใน ที่ระลึกในงาน

พระราชทานเพลิงศพ พลต ารวจตรี พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง (เทียบ อัศวรักษ์), 59. 
65 Calve, The global theme park industry, 5-7. 
66  ขวัญแกว อุดมบุญญานุภาพ, “กําเนิดและการขยายตัวของเมืองพัทยา,” (วิทยานิพนธแ

ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตรแ คณะอักษรศาสตรแ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 
32. 
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เชน หัวหิน หรือ ชะอํา67 ซ่ึงสะทอนการเกิดขึ้นของสวนสนุก (ในลุมพินี) และสถานที่พักผอนหยอนใจ
อ่ืนๆรวมสมัยในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ทีท่ําหนาที่เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่ทดแทนการไป
เที่ยวตากอากาศริมทะเลของชนชั้นสูงได อันสะทอนถึงความคิดของชนชั้นสูงในกรุงเทพที่เริ่มสนใจ
สรางสถานที่พักผอนหยอนใจกลางแจงขนาดใหญ ทําใหมีการเกิดจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวในพ้ืนที่                
วัดเบญจมบพิตรและพ้ืนที่รอบวังสวนดุสิต (บริเวณชานเมืองของกรุงเทพ) และรวมถึงการรวมหุนของ
ชนชั้นสูงในการลงทุนสรางสวนสนุก (ในลุมพินี) ที่สวนลุมพินี เพ่ือเป็นการพักผอนหยอนใจในพ้ืนที่
ขนาดใหญในบริเวณชานเมืองของกรุงเทพ ประกอบทั้งมีการแสดงมหรสพและกิจกรรมการพนันที่
คลายกับงานวัดภูเขาทอง อันเป็นกิจกรรมความบันเทิงที่ไดรับความนิยมในชวงรวมสมัยเดียวกัน                 
เพ่ือใหสถานที่พักผอนหยอนใจมีกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของคนในกรุงเทพ 

แมวาในเวลาตอมา สวนสนุก (ในลุมพินี) ไดปิดกิจการลง เนื่องจากศาลา                        
วาการกระทรวงมหาดไทยตองการจัดการใหพ้ืนที่สวนลุมพินีเป็น “พ้ืนที่วน” (สวนสาธารณะ) สําหรับ
ประชาชน ดังที่ปรากฏวา “สวนสวนสนุกเมื่อหมดอายุสัญญาแลว กรรมการเห็นวาควรใหเลิกไป 
เพราะเทาที่ทําอยูเดี๋ยวนี้ก็ไมเป็นไปดั่งความมุงหมายเดิม และนอกจากนั้นเห็นวาควรเอาที่ทั้งสิ้นของ
สวนลุมพินีมาใชการทําวน สัญญาของสวนสนุกจะหมดอายุในเดือนเมษายน พ.ศ. 2477”68                        
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สวนลุมพินีทั้งหมดใหกลายเป็นสวนสาธารณะ ทําใหสวนลุมพินีกลายเป็นสถานที่
พักผอนหยอนใจแบบสวนสาธารณะ โดยไมมีพ้ืนที่สวนใดสวนหนึ่งตองเสียคาผานประตูเหมือนในชวง
ที่มีพ้ืนที่สวนสนุก (ในลุมพินี) ทั้งนี้สวนลุมพินียังทําหนาที่เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจขนาดใหญใจ
กลางเมืองกรุงเทพที่รองรับการจัดงานอ่ืนๆ เชน งานฉลองรัฐธรรมนูญ หรือ งานประกวดนางสาวไทย ใน
เวลาตอมา แตภาพลักษณแของความสนุกสนานแบบการพนันไดลดนอยลง โดยมีกิจกรรมพักผอน
หยอนใจที่ใกลชิดกับธรรมชาติแทน เชน การเดินชมสวน การเลนกีฬา เป็นตน ในขณะที่การเที่ยวตาก
อากาศยังเป็นการพักผอนหยอนใจรวมสมัยเดียวกัน ซ่ึงชนชั้นสูงในกรุงเทพยังนิยมไปเที่ยวตากอากาศ 
เพ่ือพักฟ้ืนรางกายใหแข็งแรง  
 
 2.3 การพักผอ่นหย่อนใจแบบตากอากาศ ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 
 แมวาการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวหรือสวนสนุกแบบสวนพักผอนหยอนใจ (Pleasure 
Gardens) ไดปิดตัวไป แตยังมีสถานที่พักผอนหยอนใจอ่ืนๆในกรุงเทพที่รับอิทธิพลวัฒนธรรม              

                                           
67 เรื่องเดียวกัน, 33-34. 
68 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, สร.0201.31/2 เรื่อง กอสรางสวนลุมพินีใหเป็นวนะ

สาธารณแสําหรับประชาชน (พ.ศ. 2476-2495), 3. 
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การพักผอนหยอนใจแบบยุโรป เชน รานอาหาร คลับ สมาคม เป็นตน รวมถึงการเลนกีฬาตางๆ                     
เชน เทนนิส กอลแฟ ฟุตบอล การแขงมา เป็นตน ซึ่งชนชั้นสูงในสยาม เศรษฐีชาวจีนหรือชาวยุโรปที่
อาศัยอยูกรุงเทพยังตองการพักผอนหยอนใจแบบตากอากาศหรือเปลี่ยนอากาศในสถานที่ปลอดโปรง
หรือลานโลงที่คลายกับลักษณะของสวนสนุกแบบสวนพักผอนหยอนใจ (Pleasure garden)                  
เพราะตองการพ้ืนที่รมรื่น มีอากาศสดชื่น อันทําใหเกิดพ้ืนที่สวนลุมพินีที่ทําหนาที่เป็นสวนสาธารณะ             
ที่มีภาพลักษณแแบบการพนันอยางในสมัยที่เคยเป็นสวนสนุก (ในลุมพินี) หรือ พ้ืนที่สวนสัตวแเขาดิน 
(สวนสัตวแดุสิต) ที่ เริ่ม เปิดใหประชาชนเขาเที่ยวชมได ในสมัยรัชกาลที่  7 69 อันสะทอนถึง                             
บริบทวัฒนธรรมการพักผอนหยอนใจแบบตากอากาศหรือเปลี่ยนอากาศที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ                          
ทําใหเกิดสถานที่พักผอนหยอนใจอยางสวนลุมพินีหรือสวนสัตวแเขาดินที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเพ่ือทดแทน              
การเดินทางไปเที่ยวตากอากาศในจังหวัดริมทะเลที่มีอากาศสดชื่น เชน ชะอํา หรือ หัวหิน                       
ตลอดทั้งบางปู หรือ บางแสน ที่เกิดขึ้นในชวงหลังการปฏิวัติสยาม ปีพ.ศ. 2475 
 

 2.3.1 หัวหินและการตากอากาศของชนชั้นสูง 
จากเดิมที่ชนชั้นสูงในประเทศนิยมการหาความสําราญดวยการเดินทางไป

สถานที่นอกเมืองหลวง อยางพระราชวังลพบุรีในสมัยสมเด็จพระนารายณแ หรือการจารึกแสวงบุญที่
ทั้งชนชั้นสูงและคนทั่วไปนิยมไปสักการะศาสนสถานที่สําคัญ อยางพระพุทธบาทที่สระบุรี70                     
แตสําหรับคนทั่วไปมีอุปสรรคในการเดินทางมากกวาชนชั้นสูง เนื่องจากจําเป็นตองทํางานตามฤดูกาล
การเพาะปลูก รวมถึงการเป็นไพรหรือทาสของมูลนายตางๆ ทําใหไมเวลาหรือโอกาสในการเดินทาง
เทากับชนชั้นสูง ทั้งนี้การเที่ยวตากอากาศของชนชั้นสูงในกรุงเทพเกิดขึ้นจากการเขามาของ                
ชาวยุโรปที่เขามาติดตอกับราชสํานักหรือมาตั้งกิจการในกรุงเทพ ซึ่งมีวัฒนธรรมในการพักผอน              
หยอนใจแบบเที่ยวตากอากาศในพ้ืนที่ที่มีอากาศสดชื่น และมีกิจกรรมพักผอนหยอนใจ เพ่ือใหรางกาย

                                           
69 “ประวัติความเป็นมาของสวนสัตวแดุสิต,” http://www.dusitzoo.org/customize-

%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%
B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B
%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%
B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95
%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%
B8%95-98218-1.html (สืบคนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560). 

70 อรวรรณ ศรีอุดม, “การศึกษาเรื่องการทองเที่ยวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว (พ.ศ. 2453-2466),”, 13-14. 
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แข็งแรง ดังเชน การจัดสรางสถานที่ขี่มาของชาวตางประเทศในยานพญาไท 71 ทั้งนี้ภายหลัง              
การเกิดสนธิสัญญาเบาวแริ่งที่อนุญาตใหคนตางประเทศสามารถเดินทางไปพ้ืนที่ภายนอกเขตกรุงเทพ
จากแตเดิมที่กําหนดวา หามอยูนอกพ้ืนที่ภายนอกกรุงเทพเกิน 24 ชั่วโมง72 อันทําใหชาวตางประเทศ
เริ่มไปพักผอนหยอนใจในพ้ืนที่นอกกรุงเทพ เชน สถานตากอากาศที่อางศิลา ที่สมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวโปรดเกลาฯใหสรางขึ้น73 ทั้งนี้คณะมิชชันนารีตะวันตกที่เขามาอาศัยในกรุงเทพไดถายทอด
ความรูดานการแพทยแตะวันตกแบบสมัยใหม  ทั้งวิธีการตรวจและรักษาโรคดวยเหตุผลทาง
วิทยาศาสตรแ โดยเฉพาะการรักษาโรคที่รายแรง เชน ฝีดาษ อหิวาตกโรค74 หรือการรักษาดวย               
การผาตัด อันทําใหชนชั้นสูงในกรุงเทพหลายคนไววางใจและหันมารักษากับแพทยแตะวันตกมากขึ้น  

แพทยแตะวันตกหลายคนไดแนะนําใหชนชั้นสูงและขาราชการหลายคนไป
พักผอนหยอนใจดวยการเที่ยวตากอากาศสําหรับบุคคลทั่วไป อยางนอยปีละครั้งเพ่ือพักผอนหยอนใจ 
หรือ การ“เปลี่ยนอากาศ” สําหรับผูที่มีอาการปุวย เพ่ือใหมีสุขภาพแข็งแรงและพักผอนหยอนใจจาก
ความเครียดในการทํางานประจํา75 อันทําใหชนชั้นสูง ขุนนาง หรือขาราชการตางๆเริ่มเดินทางออกไป
เที่ยวพ้ืนที่ตางๆในประเทศ ดวยการเที่ยวเตรในสถานที่หางไกลตางๆที่เดินทางลําบาก เพ่ือทั้ง                    
การพักผอนหยอนใจใหคลายเครียดและฟ้ืนฟูสุขภาพรางกาย รวมทั้งเป็นการตรวจตราราชการ                      
เพ่ือเรียนรูภูมิประเทศตางๆ ตลอดทั้งขอมูลประชากรและทรัพยากรธรรมชาติตางๆ 76 เพ่ือใชใน                   
การบริหารราชการไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งเหลานี้ทําใหการเดินทางพักผอนหยอนใจในรูปแบบ
ตางๆเริ่มเป็นที่นิยมและขยายไปสูกลุมคนที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะภายหลังการยกเลิกระบบ
มูลนาย ไพร และทาส77 อันทําใหประชาชนสวนใหญกลายเป็นแรงงานที่สามารถประกอบอาชีพตางๆ
ไดอิสระและมีเวลาวางมากขึ้น รวมถึงการที่ประชาชนเริ่มไดรับการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะความรู
ดานวิชาชีพ ทําใหเกิดกลุมคนใหมๆท่ีประกอบอาชีพ เชน เสมียน พนักงานบัญชี ครู พยาบาล เป็นตน 

                                           
71 ขวัญแกว อุดมบุญญานุภาพ, “กําเนิดและการขยายตัวของเมืองพัทยา,”, 29. 
72 ปิ่นเพชร จําปา, “วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544,” (วิทยานิพนธแ

ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตรแ คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ, 2545),   
52-54. 

73 ขวัญแกว อุดมบุญญานุภาพ, “กําเนิดและการขยายตัวของเมืองพัทยา,”, 31. 
74 อรวรรณ ศรีอุดม, “การศึกษาเรื่องการทองเที่ยวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว (พ.ศ. 2453-2466),”, 39-41. 
75 เรื่องเดียวกัน, 19-24. 
76 เรื่องเดียวกัน. 
77 ปิ่นเพชร จําปา, “วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544,”, 69-70. 
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ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีรายไดมั่นคงที่สามารถพักผอนหยอนใจดวยการทองเที่ยวที่เลียนแบบชนชั้นสูงได
มากขึ้น78 

ทั้งนี้เมื่อเกิดวิกฤตการณแร.ศ. 112 ที่เกี่ยวของกับความขัดแยงระหวางสยามกับ
ฝรั่งเศสในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ทําใหชนชั้นสูงเริ่มหันไปนิยมเที่ยวหัวหินในชายฝั่งทะเล
ตะวันตกมากขึ้น ประกอบทั้งการสรางทางรถไฟสายใตที่เชื่อมกรุงเทพไปยังคาบสมุทรมลายูของ
อังกฤษ ซึ่งยังไดเชื่อมตอการเดินทางจากกรุงเทพไปยังหัวหินใหสะดวกมากขึ้นกวาทางเรือดวย            
ทําใหการตากอากาศหรือเปลี่ยนอากาศในหัวหินไดรับความนิยมมากขึ้น จนเกิดการสรางกองโฮเต็ลใน
ปีพ.ศ. 2465 ภายใตการดูแลของกรมรถไฟหลวง 79 เ พ่ือใหบริการหองพักและหองอาหาร                  
ตามมาตรฐานตะวันตก เพ่ือรองรับการเขามาของนักทองเที่ยวชาวตะวันตกหรือแขกคนสําคัญของ
ประเทศที่สามารถเดินทางมาจากทั้งทางเสนทางกรุงเทพ หรือจากเสนทางสิงคโปรแหรือคาบสมุทร
มลายูมายังพักผอนหยอนใจไดที่หัวหินดวยเสนทางรถไฟสายใต  ดังที่สมเด็จพระอนุชาธิราช                      
เจาฟูาจักรพงษแภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทรงเคยพาเจาชายวิลเลียมแหงสวีเดนไป
พักผอนหยอนใจดวยกีฬาลาสัตวแในเสนทางรถไฟสายใต และไปพักผอนหยอนใจที่หัวหิน80                      
ทั้ งนี้ ชนชั้นสู ง ไปพักผอนหยอนใจที่หัวหินไดอาศัยอยู ในบ านพัก สวนตัวตางๆของตนเอง                                  
โดยที่มีเครื่องทําไฟฟูาใชเองดวย โดยกิจกรรมพักผอนหยอนใจตางๆ เชน “การอาบน้ําทะเล”                    
การเลนเทนนิส เป็นตน81 สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงความหรูหราและสะดวกสบายของการพักผอน
หยอนใจที่หัวหินที่เกิดขึ้นเพ่ือรองรับการพักผอนหยอนใจของชนชั้นสูงเป็นหลัก โดยเฉพาะ                         
การมีไฟฟูาใช และการกอตั้งกองโฮเต็ลเพ่ือบริการชาวตางประเทศที่มีฐานะร่ํารวยตามมาตรฐาน
ตะวันตก อันสงผลใหเกิดการสรางโรงแรมแหงใหมในกรุงเทพ  เชน โรงแรมราชธานี ที่รองรับนักธุรกิจ
ตางประเทศที่มากรุง เทพ และโดยเฉพาะโรงแรมวังพญาไท เ พ่ือรองรับชาวตางประเทศ                         

                                           
78 อรวรรณ ศรีอุดม, “การศึกษาเรื่องการทองเที่ยวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว (พ.ศ. 2453-2466),”, 57. 
79 เรื่องเดียวกัน, 88-89. 
80 จุลจักรพงษแ, พระองคแเจา., “เที่ยวหัวเมือง,” ใน เกิดวังปารุสก์ ฉบับสมบูรณ์: สมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย, พิมพแครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแริเวอรแบุ฿ค จํากัด, 
2540), 79. 

81 เรื่องเดียวกัน, 81-82. 
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ที่มีฐานะร่ํารวย82 อันสะทอนถึงความสําคัญของเสนทางรถไฟสายใตที่ทําใหมีกลุมชาวตางประเทศ            
มาเท่ียวและพักผอนหยอนใจมากขึ้น นอกเหนือจากหัวหิน 

ในชวงหลังการปฏิวัติปีพ.ศ. 2475 ที่ เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง                        
ทําใหเกิดรัฐบาลภายใตการนําของคณะราษฎร ในเวลาตอมาทั้งมีการกอสรางสถานตากอากาศบางปู 
ในชวงปีพ.ศ. 248283 อันเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีสะพานยื่นออกไปในทะเล โดยมีศาลาสุขใจ
เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจดวยกิจกรรมตางๆ เชน การรับประทานอาหาร การฟังดนตรี การเตนรํา        
เป็นตน โดยมีบานพักใหบริการคางคืนดวย ประกอบทั้งรัฐบาลยังออกรัฐนิยม ฉบับที่  1184                   
เพ่ือสงเสริมการพักผอนของประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ตลอดทั้งการที่รัฐบาล
สนับสนุนการสรางพ้ืนที่บางแสนใหเป็นสถานที่ตากอากาศแหงใหมที่เปิดใหบริการในปีพ.ศ. 248685 
สิ่งเหลานี้ทําใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงสถานที่ตากอากาศแหงใหมที่นอกเหนือจากหัวหินได 
แมวาเสนทางที่เดินทางไปบางปูหรือบางแสนเป็นถนนดินที่ไมสะดวกเทาเสนทางรถไฟที่ไปหัวหิน                 
แตภายหลังสงครามโลกครั้งที่  2 สิ้นสุดลง เสนทางรถไฟสายใตที่ เดินท างผานไปหัวหินนั้น                      
ไดรับผลกระทบจากการทิ้งระเบิดโดยฝุายสัมพันธมิตรเป็นอยางมาก ทําใหความนิยมใน                              
การเที่ยวหัวหินเสื่อมความนิยมลง ในขณะที่รัฐบาลไดพยายามพัฒนาถนนสุขุมวิทที่เชื่อมไปยังบางปู
แ ล ะบ า ง แ ส นม า ก ขึ้ น  ทํ า ใ ห ส ถ า น ต าก อ า ก าศ ทั้ ง ส อ ง แ ห ง ไ ด รั บ ค ว าม นิ ย มม า ก ขึ้ น                                       
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซ่ึงรวมถึงพ้ืนที่พัทยาที่เริ่มไดรับความนิยมจากชาวตางประเทศมากขึ้น 
จากการพัฒนาถนนสุขุมวิทที่เชื่อมตอกับพัทยา86ที่กลายเป็นเมืองทองเที่ยวที่รองรับชาวตางประเทศ
ในเวลาตอมา สิ่งเหลานี้สะทอนถึงการพักผอนหยอนใจแบบตากอากาศที่เริ่มแพรหลายจากชนชั้นสูง
ไปถึงประชาชนทั่วไปในสังคมไดมากขึ้น ทําใหการทองเที่ยวหรือการพักผอนหยอนใจแบบหรูหรา
อยางในหัวหินที่มีบทบาทลดลง ในขณะที่สถานที่พักผอนหยอนใจอยางบางปูหรือบางแสนที่เชื่อมตอ
กับกรุงเทพไดงายกวาพ้ืนที่หัวหินดวยเสนทางถนน โดยเฉพาะพ้ืนที่บางปู เพ่ือรองรับความพักผอน
หยอนใจของกลุมประชาชนที่หลากหลายมากกวา 
  

                                           
82 อรวรรณ ศรีอุดม, “การศึกษาเรื่องการทองเที่ยวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว (พ.ศ. 2453-2466),”, 110. 
83 ปิ่นเพชร จําปา, “วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544,”, 133. 
84 ขวัญแกว อุดมบุญญานุภาพ, “กําเนิดและการขยายตัวของเมืองพัทยา,”, 39. 
85 เรื่องเดียวกัน, 40. 
86 เรื่องเดียวกัน, 44. 
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2.4 บทสรุป 

 
ตั้งแตชวงรัชกาลที่ 4 เป็นตนมา  กรุงเทพเกิดเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและวัฒนธรรม

ตามวัฒนธรรมยุโรปมากขึ้นอยางตอเนื่อง การพัฒนาใหกรุงเทพมีความศิวิไลซแนั้น ทําใหกรุงเทพ
เปลี่ยนจากเมืองริมน้ําที่คนตั้งถิ่นฐานตามคลองตางๆ กลายเป็นเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานบนบกแทนที่
การขยายตัวทางกายภาพไปตามเสนทางถนนสมัยใหมที่สรางขึ้นหลายเสนทาง เชน ถนนเจริญกรุง  
ที่รองรับการเติบโตของรานคาและที่อยูอาศัยของชาวตะวันตก หรือ ถนนราชดําเนินที่รองรับ                      
การสรางวังสวนดุสิตและพ้ืนที่ใกลเคียงที่เป็นแหลงที่อยูอาศัยชานเมืองแหงใหมของคนในราชสํานัก
ทดแทนพ้ืนที่พระบรมมหาราชวัง รวมถึงการเกิดขึ้นของโรงไฟฟูาที่ทําใหเกิดความนิยมการใชไฟฟูาที่
แพรหลายจากที่จํากัดเพียงพ้ืนที่พระบรมมหาราชวังไปยังพ้ืนที่การคาและที่อยูอาศัยตางๆ ในกรุงเทพ
อยางตอเนื่อง อันทําให เกิดแสงสวางในเวลากลางคืนที่ เ อ้ือใหเกิดสถานที่ พักผอนหยอนใจ                            
ในเวลากลางคืนมากขึ้น โดยเฉพาะบทบาทของโรงไฟฟูาสามเสนที่รับติดตั้งโคมดวงไฟในงานวัดหรือ                   
งานรื่นเริงตางๆ ที่ใหแสงสวางและความสวยงามแกพ้ืนที่ในงานดวยทั้งการกอสรางถนนและ                          
การสรางโรงไฟฟูาในกรุงเทพ ทําใหพ้ืนที่การจัดกิจกรรมพักผอนหยอนใจแบบลานโลงในพ้ืนที่กรุงเทพ
ชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 สามารถเกิดขึ้นไดในชวงเวลากลางคืนที่รองรับการพักผอนหยอนใจ                         
ของคนในกรุงเทพ ทั้งในสวนที่เป็นงานวัด  งานรื่นเริงฤดูหนาว ละครสัตวแตางๆ และสวนพักผอน
หยอนใจ (Pleasure garden) อยางพ้ืนที่ปฺากสามเสน หรือสวนสนุก (ในลุมพินี) ได 

ทั้งนี้การเกิดข้ึนของสถานที่พักผอนหยอนใจอยางปฺากสามเสน และสวนสนุก (ในลุมพินี) 
เป็นการลงทุนกอสรางของชนชั้นสูงในสยาม โดยกรณีปฺากสามเสนที่ดําเนินการโดยพระยาสรรพการ 
(อดีตผูจัดการธนาคารไทยพาณิชยแ) และพระยาคทาธรบดี (อดีตขาราชการคนสนิทในพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว) อันสะทอนถึงเงินลงทุนที่สูงมากของกิจการดังกลาวที่ตองอาศัยเงินลงทุน
ของชนชั้นสูงที่มีฐานะสูง โดยเฉพาะกรณีการสรางสวนสนุก (ในลุมพินี) ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวทรงรวมหุนในกิจการสวนสนุกแหงนี้ดวย อันเป็นบริบทรวมสมัยที่ทรงมีพระราชดําริ 
ในการกอสรางศาลาเฉลิมกรุงใหเป็นโรงภาพยนตรแขนาดใหญที่ทันสมัยในชวงทศวรรษ  2470  
ดวยสิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของธุรกิจสวนสนุกแบบสวนพักผอนหยอนใจ                     
ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นธุรกิจของชนชั้นสูงสยามที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่งคั่งอยู
กอนที่จะลงทุนในกิจการสวนสนุกดังกลาว เพราะสวนสนุกไมใชธุรกิจที่สรางรายไดในระยะสั้น                      
ในขณะเดียวกัน ยังสะทอนถึงมุมมองของชนชั้นสูงในสยามตองการสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ
ลักษณะดังกลาว เพ่ือตอบสนองรสนิยมและวิถีชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะกรณีปฺากสามเสนที่เป็นพ้ืนที่
คฤหาสนแสวนตัวของพระยาสรรพการที่ตองการสรางสวนพักผอนหยอนใจที่สวยงามและหรูหรา                  
ตามแบบยุโรป รวมถึงคานิยมในการเที่ยวตากอากาศเพ่ือทําใหสุขภาพดีตามคําแนะนําของแพทยแ
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ตะวันตกที่ทําใหเกิดสวนสนุกแบบ Pleasure Garden ที่อยูบริเวณชานเมืองและมีอากาศดี                   
ในระดับหนึ่ ง  อันสามารถทดแทนการไปตากอากาศ ในพ้ืนที่ ริมทะเลหรือต างจั งหวัด ได 
ตลอดทั้งสามารถอธิบายถึงที่บริบทชนชั้นนําสยามเริ่มสนใจในธุรกิจความบันเทิงหรือการพักผอน
หยอนใจมากขึ้นอยางตอเนื่องจนทําใหการเกิดรวมหุนในการสรางสวนสนุก (ในลุมพินี) อีกดวย 

นอกจากนี้ กิ จกรรมการ พักผ อนหย อน ใจ ในกรุ ง เทพที่ มี คว ามหลากหลาย                                 
ทั้งการแสดงมหรสพ การออกรานคาตางๆ และรวมถึงการพนัน โดยการพนันเป็นความบันเทิงที่ไดรับ
ความนิยมอยางมากโดยเฉพาะผูจัดงานที่ตองการขออนุญาตจัดการพนันในพ้ืนที่งานของตนเอง 
เพราะนอกจากที่การพนันสามารถดึงดูดใหคนมารวมงานไดเป็นจํานวนมากแลว  ยังเป็นวิธีการ                      
ในการหารายไดที่สามารถตอบวัตถุประสงคแของงานเทศกาล (Fair) แบบงานวัด งานรื่นเริงฤดูหนาว                       
ที่จัดขึ้นเพ่ือการระดมทุนเพ่ือการบูรณะซอมแซมวัดหรือสนับสนุน เรื่องสาธารณประโยชนแตางๆ                         
แตในกรณีสวนสนุกที่พยายามขออนุญาตจัดการพนัน แตไมไดรับอนุญาต เพราะสวนสนุก (ในลุมพินี) 
เป็นกิจการของพระยาคทาธรบดีที่แสวงหาผลกําไรเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจบันเทิง  ซึ่งไมใชเพ่ือ                   
การระดมทุนสาธารณประโยชนแ  อันสงผลใหเจาของธุรกิจพยายามขออนุญาตจัดการพนัน                             
เพราะการพนันที่เป็นความบันเทิงที่คนนิยมอยูแลวสามารถเป็นเครื่องมือในการดึงดูดคนใหมาเที่ยว
และแหลงรายไดสําคัญแกธุรกิจตนเอง ดวยการยกประเด็นภาระการออกคาใชจายทํานุบํารุงรักษา
สวนลุมพินีที่ทางสวนสนุกเป็นผู รับผิดชอบอยูดวย  ประเด็นปัญหาดังกลาวจึงสะทอนว า                             
สั งคมเมืองกรุ ง เทพมีกลุ มคนที่ตองการกิจกรรมพักผอนหยอนใจในรูปแบบใหมมากขึ้น                                         
แตปริมาณความตองการดังกลาวไมมากเพียงพอที่สามารถทําใหธุรกิจการพักผอนหยอนใจในรูปแบบ
สวนสนุกในกรุงเทพอยูรอดไดในทางเศรษฐกิจในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ได 
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บทที่ 3 
สวนสนุกแดนเนรมิต แฮปปี้แลนด์ และสวนสนกุในร่ม  

 
แมวากิจการสวนสนุก (ในลุมพินี) ที่ดําเนินการโดยพระยาคทาธรบดีไดปิดกิจการลง 

ตลอดทั้งในชวงระหวางสงครามโลกครั้งที่  2 สถานที่พักผอนหยอนใจหลายแหงไดรับผลกระทบจาก
ภัยสงคราม โดยเฉพาะการทิ้งระเบิดของฝุายสัมพันธมิตรในพ้ืนที่ยุทธศาสตรแสําคัญของกรุงเทพอยาง
โรงไฟฟูา สะพานขามทางรถไฟ เป็นตน การทิ้งระเบิดดังกลาวสรางความเสียหายแกอาคารบานเรือน
และสิ่งกอสรางตางๆ ในกรุงเทพ ทําใหในบางชวงเวลาที่โรงไฟฟูาถูกทิ้งระเบิด เมืองกรุงเทพ 
ขาดกระแสไฟฟูาที่ใหแสงสวางและกิจกรรมความบันเทิงตางๆ ในเวลากลางคืน อันทําใหบรรยากาศ
การพักผอนหยอนใจในกรุงเทพซบเซาจากชวงกอนสงครามเป็นอยางมาก แตทวากิจกรรมการพักผอน
หยอนใจอยางโรงภาพยนตรแสามารถปรับตัวใหดําเนินการสราง ความบันเทิงหยอนใจแกคนในกรุงเทพ
ในชวงสงครามได โดยการเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่โรงละคร หรือจัดฉายภาพยนตรแเกามาพากยแเรื่องราวใหม 
เพ่ือทําใหโรงภาพยนตรแยังมีคนมาใชบริการใหกิจการดําเนินตอไปไดในชวงสงคราม 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานที่พักผอนหยอนใจแบบลานโลงแหงใหมอยางสวนสนุก
นั้นไมปรากฏขึ้นในกรุงเทพ การพักผอนหยอนใจที่ใกลเคียงกับสวนสนุกแบบ สวนพักผอนหยอนใจ 
(Pleasure Garden) มากที่สุดนั้นยังปรากฏอยูในพ้ืนที่สวนลุมพินีที่เคยเป็นที่ตั้งของสวนสนุก (ในลุมพินี) 
แตสวนลุมพินีไดกลายเป็นสวนสาธารณะที่ทําหนาที่เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจสําหรับการชมธรรมชาติ
หรือออกกําลังกายแทนกิจกรรมความบันเทิงที่เกิดขึ้นในสวนสนุก (ในลุมพินี) ในขณะที่กิจการ
โรงภาพยนตรแไดเติบโตขยายตัวไปตามพ้ืนที่ชุมชนและตลาดหลายแหงในกรุงเทพ อีกท้ังโรงภาพยนตรแ
ในกรุงเทพสวนใหญเนนจัดฉายภาพยนตรแฮอลลีวูดที่กลายเป็นภาพยนตรแกระแสหลัก  จนกระทั่ง
ในชวงปี พ.ศ. 2510-2523 เริ่มมีนักธุรกิจที่ลงทุนกอสรางสถานที่พักหยอนใจที่หลากหลายมากขึ้น 
เพ่ือทั้งรองรับการเขามาของทหาร อเมริกันที่เขามาพักผอนหยอนในกรุงเทพ และพัทยา ในชวงสงคราม
เวียดนาม รวมทั้งการขยายตัวของเมืองกรุงเทพที่ทําใหเกิดสถานบันเทิงกลางคืน และโรงภาพยนตรแ
ตางๆ มากขึ้น รวมทั้งการกอสรางสถานที่พักผอนหยอนใจแบบลานโลงขนาดใหญ ที่กลับอีกครั้งภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เชน เมืองโบราณ (ปี พ.ศ. 2515) สวนสนุกแดนเนรมิต (ปี พ.ศ. 2519) 
สวนสนุกแฮปปี้แลนดแ (ปี พ.ศ. 2519) สวนสยาม (ปี พ.ศ. 2523) และสวนนงนุช (ปี พ.ศ. 2523) เป็นตน 
แมวาสถานที่พักหยอนใจบางแหงอยูนอกพ้ืนที่กรุงเทพ แตการเกิดขึ้นของสถานที่พักหยอนใจขนาดใหญ
เหลานี้ใชเงินลงทุนสูงและรองรับการพักผอนหยอนใจของคนเป็นจํานวนมาก อันสะทอนถึงการขยายตัว
ของ เมืองกรุ ง เทพและการ เปลี่ ยนแปลงทางสั งคม  ที่ มีประชากร เ พ่ิมขึ้ นอย า งตอ เนื่ อง                              
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จนเป็นกลุมผูใชบริการที่ไปใชบริการสถานที่พักผอนหยอนใจดังกลาว โดยในบทนี้ผูวิจัยขออธิบายสวน
สนุกกลางแจงอยางแดนเนรมิตและแฮปปี้แลนดแ ในสวนของสวนสยามนั้น ผูวิจัยขออธิบายในบทที่ 4 

 
3.1 การขยายตัวของเมืองกรุงเทพฯ: การเพิ่มของประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บริบทโลกในภาวะสงครามเย็นที่ทําใหสหรัฐอเมริกาเขามา
มีอิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทย
เขาเป็นพันธมิตรกับโลกเสรี ทําใหเกิดพัฒนาการทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ
สังคมไทยโนมเอียงตามคานิยมแบบอเมริกันมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายตัวของเมืองกรุงเทพที่มี
จํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง อันทําใหกรุงเทพเป็นเมืองโตเดี่ยวที่มีประชากร 
มากที่สุดในประเทศอยางตอเนื่อง 

บริบททางกายภาพที่กรุงเทพมีประชากรเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในชวงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สงผลใหสถานที่พักผอนหยอนใจตางๆ ในกรุงเทพเติบโตเพ่ือรองรับความตองการพักผอน
หยอนใจของคนในกรุงเทพที่มากขึ้นดวย โดยเฉพาะวงการโรงภาพยนตรแในกรุงเทพที่สามารถปรับตัว
และอยูรอดในชวงสงครามโลกครั้งที่  2 ไดเติบโตมากขึ้นภายหลังสงครามสิ้นสุดลง โดยเฉพาะ                   
ชวงปี  พ.ศ. 2510-2519 ธุรกิจโรงภาพยนตรแมีการแขงขันสูงมาก ทําใหตระกูลกิติพราภรณแ                              
ที่เป็นเจาของโรงภาพยนตรแตัดสินใจลงทุนสรางสวนสนุกแดนเนรมิตที่เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ
รูปแบบใหมที่สามารถมอบความสนุกสนานใหทั้ งเด็กและผู ใหญได  รวมถึงการเกิดขึ้นของ                          
สวนสนุกแฮปปี้แลนดแในชวงเวลาใกลเคียงกัน 
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ภาพที่ 3.1 ที่ตั้งของสวนสนุกกลางแจง และสวนสนุกในรมบนศูนยแการคา ในกรุงเทพ 
ที่มา: ดัดแปลงจากภาพ Bus Network in Bangkok, 1965 From Ichiro Kakizaki, Trams, Buses 
and Rails: The History of Urban Transport in Bangkok, 1886-2010 (Chiang Mai: Silkworm, 
2014), 177. 
 

3.1.1 การเติบโตของสังคมชนชั้นกลางในกรุงเทพ 
สหรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือรัฐบาลไทยอยางตอเนื่องในการพัฒนา                      

ระบบสาธารณูปโภคและพัฒนาเศรษฐกิจไปในแนวทางเสรีนิยม 1 และยังใหทุนการศึกษา                        
รวมถึงการเชิญขาราชการไทยไปฝึกอบรมที่สหรัฐอเมริกา สิ่งเหลานี้สะทอนถึงกลุมขาราชการรุนใหม
ที่ใกลชิดกับโลกอเมริกาทั้งในทางกายภาพและทางความคิด  ขาราชการเหลานี้ เป็นสวนหนึ่ง                          
ในการผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุน  สงผลใหกรุงเทพกลาย                      
เป็นศูนยแกลางเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น มีการสรางโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงในพ้ืนที่                  
ชานเมืองของกรุงเทพ ทําใหแรงงานในภาคเกษตรกรรมจากชนบทอพยพเขาสูกรุงเทพอยางตอเนื่อง 

                                           
1 อภิชาต สถิตนิรามัย, “จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับการเมืองของการปฏิรูปเศรษฐกิจ 

2481-2500,” ใน รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากก าเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 
2540, บรรณาธิการโดย ธนาพล อ๋ิวสกุล (นนทบุรี: ฟูาเดียวกัน, 2556), 55. 
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(หนวย: ลานคน) 

 
 
แผนภูมิที่ 3.1 ประชากรจากสํามะโนครัวประชากรและเคหะ จําแนกเป็นรายภาค  
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2555 (กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2556), 55. 

 
จากแผนภูมิที่  3 .1 จํ านวนประชากรในประเทศเ พ่ิมขึ้นอย างรวดเร็ ว                    

จาก 17.4 ลานคน  เป็น 44.8 ลานคนภายในเวลา 23 ปี  ในชวงเวลาดังกลาวทั้งประเทศมีประชากร
เพ่ิมขึ้นประมาณ 1.19 ลานคนตอปี  ในขณะที่กรุงเทพมีจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นจาก 1.2 ลานคน                    
ในปี พ.ศ. 2490 ไปเป็น 4.7 ลานคน ในปี พ.ศ. 2523 กรุงเทพจึงเป็นเมืองที่มีประชากรเพ่ิมขึ้น                       
ถึง 3.5 ลานคน ภายใน 23 ปี อัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นกวา 3.9 เทาของจํานวนประชากรเดิม                   
ในปี พ.ศ. 2490 ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลว ในกรุงเทพแหงเดียวมีประชากรเพ่ิมขึ้นประมาณ 150,000 คนตอปี 
แมประชากรในภาคอ่ืนๆ มีจํานวนเพ่ิมขึ้นสูง แตเมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่ขนาดของกรุงเทพกับภาคอ่ืนๆ 
สามารถวิเคราะหแไดวา กรุงเทพมีความหนาแนนของประชากรมากกวาจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศ 
กรุงเทพมีจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นตอเนื่องอยางรวดเร็วสงผลใหกรุงเทพเป็นศูนยแกลางกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
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(หนวย: คน) 

 
 
แผนภูมทิี ่3.2 การยายถิ่นเขามาอยูในกรุงเทพมหานคร ปี 2517-2521, 2524 และ 2525  
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติรายปีประเทศไทย 2524-2527 (กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2528), 75. 
 

 

แผนภูมทิี่ 3.3 จํานวนบานในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2516-2526 
ที่มา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติรายปีประเทศไทย 2524-2527 (กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2528), 92. 
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ภาพที่ 3.2 การเปรียบเทียบความหนาแนนของประชากรในกรุงเทพระหวางปี พ.ศ. 2499 และ 2503 
ที่มา: Larry Stertein, Greater Bangkok Metropolitan Area Population Growth and Movement 
1956-1960 (Bangkok: Institute of Population Studies, Chulalongkorn University, 1971), 6, 10. 
 

จากแผนภูมิทั้งสองภาพ และภาพที่ 3.2 การเปรียบเทียบความหนาแนนของ
ประชากรในกรุงเทพระหวางปี พ.ศ. 2499 และ 2503 สิ่งเหลานี้สามารถอธิบายถึงการยายถิ่นของ
ประชากรจากตางจังหวัดเขามากรุงเทพ สอดคลองกับการขยายตัวของจํานวนบานในกรุงเทพที่มี
จํานวนเพ่ิมขึ้น สิ่งเหลานี้สะทอนถึงความหนาแนนของประชากรที่มากขึ้น สงผลใหเกิดการขยายตัว
ของพ้ืนที่อยูอาศัย ทําใหในชวงปี พ.ศ. 2516-2526 กรุงเทพมีจํานวนบานเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยถึง                        
ปีละ 31,000 หลัง สงผลใหกรุงเทพกลายเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดและความหนาแนนมากที่สุด
ของประเทศ โดยมีประชากรจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ในประเทศมาอาศัยอยูในกรุงเทพอยางตอเนื่อง 
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ภาพที่ 3.3 พัฒนาการของการขยายตัวทางกายภาพของเมืองกรุงเทพ พ.ศ. 2443-2514 
ที่มา: Peter Daniell, Thailand: The Environment of Modernisation (Sydney: McGraw-
Hill, 1976), 108. 
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ภาพที่ 3.4 การใชที่ดินในเมืองกรุงเทพ พ.ศ. 2511  
ที่มา: Peter Daniell, Thailand: The Environment of Modernisation (Sydney: McGraw-
Hill, 1976), 109. 
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จากภาพที่ 3.3 พัฒนาการของการขยายตัวทางกายภาพของเมืองกรุงเทพ                  
พ.ศ. 2443-2514 สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเมืองกรุงเทพที่ขยายตัวทางกายภาพไปทาง
ทิศตะวันออก อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะพ้ืนที่อยูอาศัย ยานการคา และรวมถึงสถานที่พักผอนหยอนใจ
เพ่ือรองรับพ้ืนที่เมืองที่ขยายตัว ซึ่งสอดคลองกับภาพที่ 3.4 การใชที่ดินในเมืองกรุงเทพ พ.ศ. 2511       
ที่มีพ้ืนที่ยานการคาสลับกับพ้ืนที่อยูอาศัยอาคารตึกแถวในบริเวณใจกลางกรุงเทพ ในขณะที่ฝั่งธนบุรี 
(ทิศตะวันตกของเมืองกรุงเทพ) มีพ้ืนที่ที่อยูอาศัยสวนใหญเป็นรูปแบบอาคารตึกแถวอยางหนาแนน 
แตทวาบริเวณพ้ืนที่ทิศเหนือและทิศตะวันออกของกรุงเทพกลับเป็นการใชที่ดินรูปแบบที่อยูอาศัยที่มี
เนื้อที่ภายในกวางที่ไมใชแบบอาคารตึกแถว อันสะทอนถึงการขยายตัวของเมืองกรุงเทพแบบชานเมือง
ที่เป็นลักษณะบานเดี่ยวหรือหมูบานจัดสรร อันเป็นที่อยูอาศัยที่ไมมีความหนาแนนเทาใจกลางกรุงเทพ 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ชานเมืองที่มีราคาต่ํากวาในพ้ืนที่ใจกลางเมืองกรุงเทพ อันอธิบายถึงรูปแบบ                    
การเกิดสถานที่พักผอนหยอนใจที่แตกตางไปในแตละพ้ืนที่  โดยพ้ืนที่ใจกลางเมืองหรือชุมชนที่มี                       
ความหนาแนนของประชากรสูง โดยเฉพาะยานการคาหรืออาคารตึกแถวที่มีราคาที่ดินสูงมีการสราง
โรงภาพยนตรแหรือหางสรรพสินคาแบบตึกแถวที่ไมใชพ้ืนที่ขนาดใหญ แตสามารถสรางกําไรในพ้ืนที่ที่
คนจํานวนมาก ในขณะที่พ้ืนที่ชานเมืองที่มีราคาที่ดินไมสูง อันเอ้ือใหเกิดสถานที่พักผอนหยอนใจแบบ
ลานโลงที่ตองการพ้ืนที่ขนาดใหญอยางสวนสนุกแดนเนรมิตหรือแฮปปี้แลนดแที่เกิดข้ึนในเวลาตอมา 

 
(หนวย: พันคน) 

 
 
แผนภูมทิี่ 3.4 จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษา ในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ                      
ปี พ.ศ. 2518 ถึง 2522 

ที่มา: ยุวพร เกื้อกูลเกียรติ, แนวโน้มประชากรผู้มีงานท าของเขตเทศบาลนครกรุงเทพ                          
ในปีพ.ศ. 2518 ถึง 2522 (วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตรแ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518), 52-53. 
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(หนวย: พันคน) 

 
 

แผนภูมิที่ 3.5 จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามอาชีพ ในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ  
ปี พ.ศ. 2518 ถึง 2522 

ที่มา: ยุวพร เกื้อกูลเกียรติ , แนวโน้มประชากรผู้มีงานท าของเขตเทศบาลนครกรุงเทพ                          
ในปีพ.ศ. 2518 ถึง 2522 (วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตรแ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518), 84-85. 

 
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองกรุงเทพ โดยเฉพาะจํานวนประชากร 

ในกรุงเทพ ที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ทําใหเกิดการขยายตัวของเมืองที่เกิดพ้ืนที่ชานเมือง  
ในทิศตะวันออกและทิศเหนือของกรุงเทพ จากแผนภูมิที่ 3.4 และ3.5 สามารถอธิบายไดวา     
ประชากรในกรุงเทพสวนใหญมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา แตประชากรมีแนวโนมมีการศึกษาสูง
อยางตอเนื่อง อีกทั้งประชากรที่ไมรูหนังสือมีจํานวนลดลงทุกปี อันสะทอนถึงแนวโนมที่ประชากรใน
กรุงเทพสามารถเขาถึงการศึกษาได ทําใหมีโอกาสในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ประชากรที่มีอาชีพวิชาชีพ, บริหารธุรกิจ และเสมียน มีอัตราเพ่ิมขึ้นในทุกปี รวมถึงอาชีพการคาที่
เพ่ิมขึ้น อันสะทอนถึงประชากรในกรุงเทพที่มีกลุมคนผูมีกําลังซื้อในการบริโภคหรือพักผอนหยอนใจ               
ที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่ประชากรที่อพยพเขามาประกอบอาชีพกรรมกรที่ เพ่ิมขึ้น ก็สะทอนถึง
การอพยพเขามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงดานอาชีพขนสงหรือบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
การคาหรือโรงงานอุตสาหกรรมประชากรที่มีแนวโนมสูงขึ้นดวย ทําใหกรุงเทพสามารถเติบโตทาง
เศรษฐกิจได ทั้งนี้สามารถวิเคราะหแไดวา ประชากรที่อพยพเขามาอยูในกรุงเทพมีทั้งเพ่ือประกอบ
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อาชีพและเขารับการศึกษาในระดับสูงกวาที่มีในถิ่นเดิม ทําใหประชากรกลุมดังกลาวมีแนวโนมจะอยู
อาศัยในกรุงเทพอยางถาวร เพราะมีโอกาสในการเขาถึงอาชีพและรายไดไดหลากหลายกวาในชนบท
รวมถึงผูที่จบการศึกษาระดับสูงในกรุงเทพไมมีตําแหนงงานรองรับในถิ่นฐานเดิมของตนเอง2  

ทั้งนี้การเกิดขึ้นของครอบครัวขนาดเล็กที่มากขึ้นในประเทศไทย ภายหลังที่
หนวยงานภาครัฐสนับสนุนใหประชาชนวางแผนครอบครัวผานระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา                 
เริ่มตั้งแตปี พ.ศ. 25153 ทําใหประชากรที่อยูในกรุงเทพที่เขาถึงระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เขาถึงและเริ่มใชการวางแผนครอบครัว อันทําใหกรุงเทพเริ่มมีลักษณะครอบครัวแบบเดี่ยวขนาดเล็กที่
สอดรับกับคาครองชีพในกรุงเทพ ทั้งดานที่อยูอาศัย อาหาร การเลี้ยงดูบุตรหลาน เป็นตน                           
ซึ่งในขณะเดียวกันก็ทําใหครอบครัวชนชั้นกลางในกรุงเทพสามารถลดภาระคาใชจายจากการมีบุตร                       
เป็นจํานวนมาก เนื่องจากภาระความรับผิดชอบแบบครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็กมีความพอเหมาะ                      
และยืดหยุนมากกวาครอบครัวขนาดใหญ ทําใหกลุมคนเหลานี้มีกําลังซื้อในดําเนินชีวิตและพักผอน
หยอนใจ นอกเหนือจากภาระคาใชจายที่จําเป็นได  

กรุงเทพจึงเป็นเมืองที่ดึงดูดกลุมคนที่มีรายไดและกําลังซื้อ เพราะกรุงเทพเป็น 
จุดศูนยแรวมความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีโอกาสการกาวหนาทางอาชีพที่หลากหลายกวาเมืองอ่ืนๆใน
ประเทศและ มีความทันสมัย ทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและสถานที่พักผอนหยอนใจ เอ้ือใหเกิดการ
ลงทุนในกิจการพักผอนหยอนใจที่ตอบสนองกลุมคนที่มีกําลังซื้อได แมวาธุรกิจสวนสนุกในกรุงเทพ
ไมไดเกิดขึ้นทันทีภายหลังที่สวนสนุก (ในลุมพินี) ปิดกิจการลง แตธุรกิจการพักผอนหยอนใจอ่ืนๆใน
กรุงเทพกลับเติบโตขึ้นมาก เชน โรงภาพยนตรแ หรือ สถานบันเทิงกลางคืน เป็นตน โดยเฉพาะโรง
ภาพยนตรแเป็นธุรกิจความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่สามารถปรับตัวใหอยูรอดในชวงสงครามโลก ครั้งที่ 2 
ตลอดทั้งสามารถขยายตัว มากขึ้นไปตามยานตลาดหรือชุมชนได จนทําใหตระกูลกิติพราภรณแที่เป็น
เจาของโรงภาพยนตรแสามารถตอยอดจากพ้ืนฐานธุรกิจดังกลาวไปสูการสรางสวนสนุกแดนเนรมิตได  
หรือธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนที่เติบโตในชวงสงครามเวียดนามที่รองรับการพักผอนหยอนใจของ
ทหารอเมริกันในประเทศไทย ทั้งโรงภาพยนตรแและสถานบันเทิงกลางคืนยังทําหนาที่เป็นสถานที่
พักผอนหยอนใจที่ถายทอดวัฒนธรรมอเมริกันในกรุงเทพดวย ดังนั้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจโรงภาพยนตรแและสถานบันเทิงกลางคืน ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปี พ.ศ. 2519               

                                           
 2 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุแ,“การยายถิ่นและการขยายความเป็นเมือง,”  
ใน หนังสืออุเทศประชากรศึกษา, (2519): 667-673. 
 3 ประภาเพ็ญ สุวรรณ,“นโยบายประชากรแหงชาติและโครงการวางแผนครอบครัว,”  
ใน ประชากรศึกษา, (2518): 34-37. 
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(ปีที่สวนสนุกแดนเนรมิตเปิดกิจการ) สามารถอธิบายบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใน
กรุงเทพที่เป็นรากฐานที่เอ้ือใหเกิดสถานที่พักผอนหยอนใจอยางธุรกิจสวนสนุกในกรุงเทพในเวลาตอมา 

 
3.2 ยุคเฟื่องฟูของโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 
โรงภาพยนตรแเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจรูปแบบหนึ่งที่กอตัวขึ้นรวมสมัย  และ 

มีลักษณะเปิดกวางใหคนในกรุงเทพสามารถเขาไปพักผอนหยอนใจ หลังจากที่เทคโนโลยี การจัดฉาย
ภาพยนตรแเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2438 โดยที่หลุยสแและออกุสทแ ลูมิแอรแ (ชาวฝรั่งเศส) จัดฉายภาพยนตรแ
ดวยเครื่อง Cinematograph แกคนจํานวนมากโดยเก็บคาชม ณ หองโถงใตถุนรานกาแฟในกรุงปารีส 
ถือเป็นจุดเริ่มตนของการฉายภาพยนตรแเรและอุตสาหกรรมการสรางภาพยนตรแที่แพรหลายไปทั่วโลก4 

 
3.2.1 การก่อตัวของโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพก่อนสงครามโลกครั้งที่ 25 

ในประเทศสยามมี การจัดฉายภาพยนตรแ เร ครั้ งแรกในปี  พ.ศ.  2440                             
โดยเอส จี มารแคอฟสกี้ ซึ่งจัดฉายแบบเก็บคาชมที่โรงละครหมอมเจาอลังการ แถวบริเวณสามยอด 
สงผลใหเกิดภาพยนตรแเรจากตางประเทศมาจัดฉายอีกหลายครั้งในกรุงเทพ โดยเป็นการจัดฉายและ
เก็บเงินคาชมในโรงละครหรือโรงภาพยนตรแ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2448 นายวาตานาเบะ (ชาวญี่ปุุน) 
ไดจัดตั้งโรงภาพยนตรแถาวรแหงแรกขึ้นในกรุงเทพ โดยตั้งเป็นกระโจมผาใบ ณ เวิ้งหลังวัดชัยชนะ
สงคราม (เวิ้งนาครเกษม) ซึ่งคนนิยมเรียกกันวา “โรงหนังญี่ปุุน” และพรอมกับเรียกภาพยนตรแ                  
ที่จัดฉายวา “หนังญี่ปุุน” ไปดวย6 

โรงหนังญี่ปุุนไดรับความนิยมอยางมาก สงผลใหนักธุรกิจเชื้อสายจีนเริ่มเปิด 
โรงภาพยนตรแมากขึ้น สวนใหญนิยมฉายภาพยนตรแจากยุโรปและอเมริกา ทําใหคนเรียกภาพยนตรแ
เหลานี้วา “หนังฝรั่ง” แทนการเรียก “หนังญี่ปุุน”7 แมภาพยนตรแที่จัดฉายในชวงนั้นเป็นหนังเงียบและ 
มีบทพูดเป็นภาษาตางประเทศขึ้นหนาจอ แตเจาของโรงภาพยนตรแก็ใชแตรวงดึงดูดใหคนชมทั้งกอน
จัดฉายและระหวางฉายภาพยนตรแ  กิจการโรงภาพยนตรแเติบโตมากขึ้น ทําใหเกิดบริษัทที่สราง 

                                           
4 ธนาทิพ ฉัตรภูติ, ต านานโรงหนัง (กรุงเทพฯ: เวลาดี, 2547), 10-11. 

 5 เนื้อหาและขอความบางสวนในบทที่ 3.2.1 นี้ ปรากฏใน ภาสวร สังขแศร, “จากฮอลลีวูดสู              
แดนเนรมิต: วัฒนธรรมอเมริกันที่เอ้ือใหเกิดสวนสนุกในกรุงเทพ” LIBERAL ARTS INTERNATIONAL  
CONFERENCE 2015 (Proceeding) คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ, 6 สิงหาคม 2558. 

6 เรื่องเดียวกัน, 14. 
7 เรื่องเดียวกัน, 16-17. 
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โรงภาพยนตรแและนําเขาภาพยนตรแจากตางประเทศ เชน บริษัทรูปพยนตแกรุงเทพ บริษัทพยนตแพัฒนากร 
ซึ่งตอมาบริษัททั้งสองรวมกันเป็น สยามภาพยนตรแบริษัทที่บริหารโดยนายทุนเชื้อสายจีน ทั้งนี้ชนชั้นนํา
สยามใหความสําคัญและลงทุนในธุรกิจภาพยนตรแดวยเชนกัน เชน บริษัทสยามนิรามัยที่เจาพระยา
รามราฆพจัดตั้งตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และ บริษัทสหศีนิมา จํากัด 
(United Cinema Co., Ltd) ที่จัดตั้งตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว8 
โดยเฉพาะการสรางศาลาเฉลิมกรุงซึ่งเป็นโรงภาพยนตรแแบบสมัยใหมที่ใชเครื่องปรับอากาศและ
จําหนายราคาที่นั่งที่แตกตางกัน 

ความนิยมโรงภาพยนตรแในกรุงเทพแพรหลายอยางรวดเร็วทําใหเกิดโรงภาพยนตรแ
จํานวนมากในยานชุมชนและยานตลาดตางๆ ทั่วกรุงเทพ สะทอนใหเห็นวาการเขาชมภาพยนตรแเป็น
การพักผอนหยอนใจที่คนเขาถึงไดงายกวาแหลงพักผอนหยอนใจแบบวัฒนธรรมยุโรปที่มีขอจํากัด
เรื่องสถานะทางสังคมที่สงวนไวสําหรับชนชั้นสูงหรือชาวตะวันตกและคาใชจายสูง  เชน คลับสมาคม
กีฬาตางๆ สถานที่เตนรํา ในขณะที่การเขาชมภาพยนตรแมีราคาถูกกวาและเขาถึงไดงายกวา                       
โดยไมตองคํานึงถึงขอจํากัดดานสถานะทางสังคมใดๆ และยังเปิดกวางใหคนหลากหลายเขาถึงได                 
ทําใหคนรุนใหมที่เริ่มมีการศึกษาและประกอบอาชีพในกรุงเทพสามารถสัมผัสและเขาถึงวิถีชีวิต                   
แบบใหมและความทันสมัยได โดยที่จํานวนภาพยนตรแตะวันตกหรือหนังฝรั่งสวนใหญในโรงภาพยนตรแ
เป็นภาพยนตรแฮอลลีวูดจากสหรัฐอเมริกา 

3.2.2 โรงภาพยนตร์กับวัฒนธรรมอเมริกันในกรุงเทพ  ในช่วงก่อนและหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 29 

ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2471 โรเบิรแต มอนโร นําอุปกรณแและภาพยนตรแเสียงในฟิลแมของ 
ฮอลลีวูดมาจัดฉายในกรุงเทพ สงผลใหการเกิดพากษแเสียงแปลเป็นภาษาไทยใหผูเขาชมภาพยนตรแ 
รับฟังโดยทิดเขียว (สิน บุญเรือง) การพากษแเสียงภาษาไทยทําใหประชาชนเขาถึงและเขาใจเนื้อหา
ความหมายของภาพยนตรแตางประเทศไดมากขึ้น โดยเฉพาะภาพยนตรแฮอลลีวูดจากสหรัฐอเมริกา  
ที่มีจํานวนมากตอปี เนื่องจากในยานฮอลลีวูดของประเทศสหรัฐอเมริกามีบริษัทผูผลิตภาพยนตรแเป็น
จํานวนมาก ประกอบทั้งระบบการขายแผนภาพยนตรแแบบพวงของตัวแทนจัดจําหนายภาพยนตรแที่
ขายภาพยนตรแฮอลลีวูดคุณภาพดี (เกรดเอ) พรอมกับพวงภาพยนตรแฮอลลีวูดคุณภาพต่ํา (เกรดบี)  

                                           
8 เรื่องเดียวกัน, 20-24. 

 9 เนื้อหาและขอความบางสวนในบทที่ 3.2.2 นี้ ปรากฏใน ภาสวร สังขแศร, “จากฮอลลีวูดสู              
แดนเนรมิต: วัฒนธรรมอเมริกันที่เอ้ือใหเกิดสวนสนุกในกรุงเทพ” LIBERAL ARTS INTERNATIONAL  
CONFERENCE 2015 (Proceeding) คณะศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ, 6 สิงหาคม 2558. 
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จึงทําใหภาพยนตรแฮอลลีวูดตีตลาดภาพยนตรแ ไดแพรหลายและมีจํานวนการผลิตมากกวาภาพยนตรแ
จากยุโรป 

ภาพยนตรแฮอลลีวูดจึงกลายเป็นภาพยนตรแกระแสหลักที่จัดฉายในโรงภาพยนตรแ 
เนื่องจากมีการพัฒนาเทคนิคภาพและเสียงอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีดารานักแสดงที่คนนิยมชื่นชอบ                 
มาดึงดูดผูชม เชน กระแสชื่นชอบเอลวิส เพรสลี่ยแ, มาริลีน มอนโร เป็นตน ปรากฏการณแนี้                             
ทําใหดารานักแสดงกลายเป็นเสมือนสินคาที่มีราคาและคุณคาท่ีผูชมใหความนิยม ทําใหโรงภาพยนตรแ
สวนใหญนิยมจัดฉายภาพยนตรแฮอลลีวูด เนื่องจากมีรายไดจากคาเขาชมสูงตามภาพยนตรแฮอลลีวูด                    
ที่มีดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นคนแสดง 

ภาพยนตรแฮอลลีวูดยังทําหนาที่ถายทอดเนื้อหาและวัฒนธรรมแบบอเมริกันที่
สอดแทรกอยูภายในเนื้อหาของภาพยนตรแ เนื้อหาและความคิดตางๆ แบบอเมริกันจึงถูกถายทอดมาสู
ผูชมภาพยนตรแผานภาพยนตรแแนวตางๆ  เชน  ภาพยนตรแเพลง ภาพยนตรแแนว Epic (เนนตนทุนสูง) 
ภาพยนตรแคาวบอย ภาพยนตรแสะทอนหรือเสียดสีสังคม ภาพยนตรแวัยรุน ภาพยนตรแสงคราม รวมถึง
ภาพยนตรแการแตูน เป็นตน สะทอนถึงเนื้อหาและวิถีชีวิตของคนอเมริกันซึ่งเป็นชนชั้นกลางมากขึ้น
ภาพยนตรแฮอลลีวูดทําหนาที่ผอนคลายหรือนําเรื่องราวในสังคมอเมริกันมาถายทอดเพ่ือตอบสนอง
จินตนาการของผูชมใหรวมสมัยในแตละชวงเวลา เชน ความฝันแบบอเมริกัน (American Dream) 
อันเป็นแนวทางชีวิตที่สมบูรณแของครอบครัวคนชนชั้นกลาง10 หรือ การทาทายศีลธรรมในสังคมผาน
ฉากวาบหวิว เป็นตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคนที่ชมภาพยนตรแไดเห็นการแสดงและการแตงกายของ
ดารานักแสดงที่ตนเองชื่นชอบ ยิ่งทําใหแฟนคลับดารานักแสดงเหลานั้นใหคุณคาและเลียนแบบตาม 

ภาพยนตรแฮอลลีวูดสามารถถายทอดเนื้อหาและวิถีชีวิตประจําวันแบบวัฒนธรรม
อเมริกัน เชน ในกรณีภาพยนตรแเรื่อง Some Like It Hot ที่จัดฉายในปี พ.ศ. 2502 ที่มาริลีน มอนโร 
นําแสดงในบท “ชูการแ” เป็นนักรองวัยสาวชางฝันที่ตองการพบผูชายที่สมบูรณแ  ดําเนินเรื่องแนว
ภาพยนตรแตลกที่เสียดสีสภาพสังคมอเมริกันที่เศรษฐกิจตกต่ํา11 เนื้อหาสอดแทรกวิถีชีวิตของคนใน
สังคมอเมริกันที่พยายามดิ้นรนใหมีชีวิตที่สมบูรณแและปลอดภัย เชน การที่ชูการแพบแตนักดนตรีชาย 
ที่ไมจริงใจหลายคนที่ทําใหชูการแตัดสินใจมาสมัครวงดนตรีหญิงลวน  หรือ ฉากที่ตัวละครชาย                     
หนีการติดตามจากกลุมอันธพาลดวยการปลอมตัวเป็นนักรองหญิง ตลอดทั้งแฟชั่นการแตงกาย และ 
ทรงผมของนักแสดงในภาพยนตรแที่สวยงามและโดดเดน ประกอบทั้งภาพลักษณแของมาริลีน มอนโร  
ที่มีจุดเดนที่เป็นสัญลักษณแทางเพศ (Sex Symbol) อยูแลว สะทอนถึงภาพลักษณแและตัวตนของผูหญิง

                                           
10 กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน และคณะ, หนังอเมริกัน: ประวัติศาสตร์และงานคลาสสิค, 

บรรณาธิการโดย สุชาติ เตชศรีสุธี (กรุงเทพฯ: หองภาพสุวรรณ, 2538), 65. 
11 เรื่องเดียวกัน, 437-439. 
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ในสังคมอเมริกันที่มีความรูความสามารถอยูแลวแตยังมีความเศราแฝ งในชีวิต ทําใหผูหญิง                           
ตองคนหาชายในฝันเพ่ือเติมเต็มชีวิตใหสมบูรณแ หรือในกรณีภาพยนตรแเรื่อง West Side Story ที่จัดฉาย
ในปี พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นภาพยนตรแเพลงแนววัยรุนที่ใหตัวละครหนุมสาวเตนประกอบทาทางใน                      
วิถีชีวิตประจําวันตางๆ โดยใชฉากเป็นพ้ืนที่เมืองในเกาะแมนฮัตตัน12 เนื้อเรื่องของภาพยนตรแ
เกี่ยวของกับความรักระหวางหนุมสาวที่มีอุปสรรค รวมทั้งเสียดสีสังคมอเมริกันอยางปัญหาครอบครัว
และการเหยียดสีผิว จุดสําคัญของภาพยนตรแเรื่องนี้อยูที่ลักษณะตางๆ ของตัวละครวัยรุนที่แตงกาย                   
มีสีสันและมีนิสัยรักสนุก สะทอนถึงสภาพสังคมอเมริกันที่มีปัญหาและความขัดแยงตาง ๆ                                 
ที่เป็นอุปสรรคตอความรักอันบริสุทธิ์ของหนุมสาวที่ตองตอสูและพยายามใหไดมา สิ่งเหลานี้แสดงออก
ถึงแนวคิดแบบแงดี (Positive Thinking) ที่เชื่อมโยงกับแกนหลักของภาพยนตรแที่ถายทอดให                      
คนมีความหวังในชีวิตที่ชีวิตยอมดีขึ้น เสมือนในตอนจบของภาพยนตรแที่สุขสมบูรณแ (Happy Ending) 
สอดคลองอยางยิ่งกับ ความฝันแบบอเมริกัน (American Dream)13 ที่เป็นความคาดหวังในชีวิตที่       
ชนชั้นกลางตองมีชีวิตที่สมบูรณแแบบ แมวาจะตองเผชิญกับอุปสรรคตางๆ ในชีวิตจริงดังที่ตัวละครใน
ภาพยนตรแฮอลลีวูดไดสัมผัสก็ตาม 

ดังนั้นสังคมเมืองกรุงเทพที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยางตอเนื่อง  
ก็ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมอเมริกันผานภาพยนตรแฮอลลีวูดทําใหถายทอดคานิยมและรสนิยมหลายดาน
แกคนในสังคมกรุงเทพ เชน วิถีชีวิตชนชั้นกลางแบบอเมริกาที่มีดารานักแสดงในภาพยนตรแฮอลลีวูด
เป็นตัวแทนที่มีทรงผม เสื้อผาที่แตกตางกันในแตละยุคสมัยที่เป็นรูปแบบแฟชั่นที่วัยรุนนิยมตามอยางใน 

ตํานานโรงภาพยนตรแแคปปิตอลในยานคลองถมและโรงภาพยนตรแคิงสแ  ควีนสแ และ 
แกรนดแ ในยานวังบูรพา อันเป็นถิ่นทองของพวกร็อกแอนดแโรลที่หนุมสาวมาดูหนัง
ในชวงยุคซิกซแตี้ ที่โดดเดนดวยเสียงเพลงของเอลวิส เพรสลี่ยแ, แพ฿ท บูน และ แฟรงคแ  
ซิเนตรา โดยพวกหนุมก็ไวทรงผมที่เรียบแปลใสน้ํามันจนผมขึ้นเงา และสาวใสกระโปรงบาน 
ที่นิยมฟังกัน แตเพลงและหนังฮอลลีวูด14 

หรือที่โรงภาพยนตรแฮอลลีวูดอยูยานพญาไทที่นิยมฉายภาพยนตรแการแตูนจาก
ฮอลลีวูด โดยเฉพาะจากวอลตแ ดิสนียแ 

หากวิเคราะหแชวงอายุกลุมคนที่รับรูและสัมผัสวัฒนธรรมอเมริกันตั้งแตเริ่มมี 
การจัดฉายภาพยนตรแ โดยเฉพาะหลังปี พ.ศ. 2450 ที่โรงภาพยนตรแในกรุงเทพมีจํานวนมากขึ้นอยาง

                                           
12 เรื่องเดียวกัน, 448-451. 
13 ธเนศ วงศแยานนาวา, หนังอาร์ตไม่ได้มาเพราะโชคช่วย: ว่าด้วยการขึ้นมาเป็นศิลปะของ

ภาพยนตร์ในสังคมบริโภค (กรุงเทพฯ: Unfinished Project Publishing, 2551), 64-65. 
14 ธนาทิพ ฉัตรภูติ, ต านานโรงหนัง, 36. 
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ตอเนื่องกลุมคนที่เกิดตั้งแตปี พ.ศ. 2440-2479 ยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในกรุงเทพในชวงกอนและ
ระหวางสงครามโลกครั้ งที่  2 กลุมคนเหลานี้จึงมีโอกาสเขาถึงสื่อภาพยนตรแอยางตอเนื่อง                      
โดยเฉพาะเมื่อเกิดการนําเขาเทคโนโลยีภาพยนตรแเสียงในฟิลแมของฮอลลีวูดมาจัดฉายในกรุงเทพ             
ตั้ งแตหลังปี  พ.ศ.  2471 ที่ทําใหการเกิดพากยแ เสียงแปลเป็นภาษาไทยใหผู ชมภาพยนตรแ                                 
สงผลใหกลุมคนเหลานี้เขาถึงและสัมผัสเนื้อหาวัฒนธรรมและคานิยมแบบอเมริกันผานภาพยนตรแ      
ฮอลลีวูดไดงายขึ้น แมวาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่โรงภาพยนตรแหลายแหงขาดภาพยนตรแฮอลลีวูด
เรื่องใหม ทําใหตองจัดฉายภาพยนตรแฮอลลีวูดเกามาฉายซ้ําและพากยแเนื้อเรื่องดัดแปลงใหมใหผูชม    
ไมเบื่อหนาย เมื่อสงครามโลกครั้งที่  2 สิ้นสุดลง โรงภาพยนตรแถูกฟ้ืนฟูขึ้นและนําเขาภาพยนตรแ                 
ฮอลลีวูดมาฉายไดอีกครั้งและภาพยนตรแฮอลลีวูดไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะ                         
การเกิดปรากฏการณแ ชื่นชอบดารานักรองฮอลลีวูดหลายคนดังที่กลาวไวขางตน โดยกลุมวัยรุน                      
ในยุคซิกซแตี้ (ประมาณชวงปี พ.ศ. 2503-2513) อันเป็นกลุมคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่  2                      
ในชวงปี พ.ศ. 2490-99 กลุมคนที่เกิดชวงปี พ.ศ. 2490-99 ที่ตอมากลายเป็นผูใหญที่มีครอบครัว                  
และเลี้ยงลูกในกรุงเทพในชวงปี พ.ศ. 2510-19 และหลังจากนั้นที่มีรายไดและสัมผัสวัฒนธรรมอเมริกัน
จากภาพยนตรแฮอลลีวูดและภาพยนตรแการแตูนดิสนียแมาตอเนื่องนั้น สามารถพาครอบครัวและลูกของ
ตนเองไปเที่ยวสวนสนุกแดนเนรมิตที่ เปิดในปี  พ.ศ. 2519 ได  ตลอดทั้ งกลุมวัยรุนที่ เกิด                             
ในชวงปี พ.ศ. 2500-2509 ที่เติบโตมาซึมซับวัฒนธรรมอเมริกันยุคซิกซแตี้ไดกลายเป็นกลุมวัยรุนที่เขาถึง
สวนสนุกแดนเนรมิตในชวงปลายวัยรุนที่ตอเนื่องไปถึงชวงชีวิตที่กําลังมีครอบครัวและลูก ดังนั้นกลุมคนใน
กรุงเทพที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สามารถเขาถึงวัฒนธรรมอเมริกันจากสื่อภาพยนตรแฮอลลีวูดและ
ภาพยนตรแการแตูนดิสนียแที่เป็นภาพยนตรแฮอลลีวูดอีกประเภทหนึ่ง รวมทั้งไดมีโอกาสเขาถึงวัฒนธรรม
สวนสนุกอเมริกันที่ถายทอดมาในสวนสนุกแดนเนรมิตไดอยางตอเนื่อง ตลอดทั้งทําใหกลุมคน                        
ที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เขาถึงและนําเอาคานิยมแบบชนชั้นกลาง ที่ถายทอดมาทางภาพยนตรแ
ฮอลลีวูดมาเป็นแนวทางการดําเนินวิถีชีวิตประจําวันมากขึ้น 

สั งคมอเมริ กัน ในช ว ง เ วลาดั งกล าว เกิดชนชั้ นกลาง เป็นจํ านวนมาก                       
ประชากรสวนใหญเป็นครอบครัวขนาดเล็กที่มีฐานะเป็นชนชั้นกลางที่มีที่อยูอาศัยและมีรถยนตแ
สําหรับเดินทางระหวางบานในพ้ืนที่ชานเมืองกับตัวเมือง  เป็นปรากฏการณแที่เกิดขึ้นพรอมกับ
วัฒนธรรมหางสรรพสินคาและการพักผอนหยอนใจดวยถนน สวนสนุกจึงถูกสรางขึ้นเพ่ือเป็น                      
พ้ืนที่พักผอนหยอนใจแกคนในสังคม โดยสวนสนุกบนเกาะโคนียแ (Coney Island) ในรัฐนิวยอรแก 
(New York) สหรัฐอเมริกา ถูกสรางเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจแกคนงานโรงงานอุตสาหกรรมและ
หนุ มสาวที่ ต องการพักผ อนริ มทะ เล  แตกต า งจ ากแหล งส ถานบั น เทิ ง ใน ใจกลาง เมื อ ง                            
สวนสนุกดังกลาวจึงเป็นพ้ืนที่พักผอนเฉพาะสําหรับลูกคาที่ซื้อตั๋วเขาเทานั้น เพ่ือหามหญิงขายบริการ
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หรือขโมยเขามาในพ้ืนที่สวนสนุก15 สิ่งเหลานี้สะทอนถึงอาณาบริเวณสวนสนุกที่ถูกจัดสรางไว                       
เพ่ือกลุมชนชั้นกลางที่ตองการพื้นที่พักผอนหยอนใจจากการทํางานในชีวิตประจําวัน                          

ทั้งนี้สวนสนุกดิสนียแแลนดแไดเปิดกิจการในปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) ในพ้ืนที่   
รัฐแคลิฟอรแเนีย (California) สหรัฐอเมริกา16 เกิดขึ้นจากการตอยอดจากภาพยนตรแการแตูน                   
เครือดิสนียแของวอสตแ ดิสนียแ  ที่ประสบความสําเร็จ เชน มิกกี้ เมาสแ  เจาหญิงนิทรา เป็นตน                              
สวนสนุกดิสนียแนําเอาลักษณะความบันเทิงแบบโลกสมมติหรือโลกการแตูนที่คนเคยสัมผัสใน 
โรงภาพยนตรแมาเป็นจุดเดนหรือจุดขายใหคนเขามาสัมผัสโลกในจินตนาการที่สวนสนุก                          
และยังทําหนาที่เป็นสวนสนุกที่ใหคนผอนคลายจากภาระหนาที่ในโลกความเป็นจริงหรือการทํางาน
ประจําที่เหนื่อยลา นอกจากนี้ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตรแการแตูนใหสวยงาม
และสนุกสนานที่มเีนื้อเรื่องและดนตรีที่สมบูรณแจากดิสนียแแลว17 สวนสนุกดิสนียแแลนดแยังใชเทคโนโลยี
หุนยนตแในเครื่องเลนตางๆ ทําใหสวนสนุกดิสนียแแลนดแสรางความโดดเดนไดโดยอาศัยตัวการแตูนและ
เรื่องราวของการแตูนเป็นจุดดึงดูดคน พรอมทั้งเครื่องเลนแบบใหมที่ทันสมัย สวนสนุกดีสนียแแลนดแ 
จึงเป็นสถานที่ท่ีสามารถทําใหคนที่มาใชบริการมีความสุข จากการเติมเต็มความฝันและมีความหวังใน
การใชชีวิตบนโลกนี้ตอไปได ดังที่วอสตแ ดีสนียแ เจาของสวนสนุกแหงนี้ไดตั้งใจไว18 อีกทั้งยังเป็น                        
สวนสนุกแบบใหมหลังสงครามโลกครั้งที่  2 ที่พยายามสรางคานิยมแบบครอบครัวชนชั้นกลางที่                  
มองเด็กในฐานะผูที่ตองถูกเลี้ยงดูใหมีความสุขมากกวา การเป็นแรงงานในครอบครัวหรืออุตสาหกรรม
แบบในโลกกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 อันสงผลให สวนสนุกแบบดีสนียแแลนดแในสหรัฐอเมริกากลายเป็น
แมแบบของสวนสนุกอ่ืนๆ ในโลกที่พยายามสรางพ้ืนที่พักผอนหยอนใจที่มองเด็กเป็นวัยที่สดใส 
ร ว ม ถึ ง ก า ร ต ก แ ต ง แ ล ะ จั ด ก า ร ภ า ย ใ น ส ว น ส นุ ก  ที่ รั บ ค า นิ ย ม ใ น ก า ร อ บ ร ม เ ด็ ก                                         
โดยเฉพาะเรื่องการแบงแยกเพศ เชน กระโปรงและสีชมพูสําหรับเด็กผูหญิง กางเกงและสีฟูา                      
สําหรับเด็กผูชาย เป็นตน19 ซึ่งสิ่งเหลานี้ไดปรากฏสอดแทรกอยูในพ้ืนที่สวนสนุกดีสนียแแลนดแและ                      
ตัวการแตูนของดีสนียแ โดยเฉพาะการแตงกายของขบวนพาเหรดของตัวการแตูน โดยที่คานิยมเหลานี้
สอดคลองไปกับความตั้งใจของวอสตแ ดีสนียแที่พยายามสรางพ้ืนที่สําหรับเด็กที่สดใสและบริสุทธิ์                       

                                           
15 Jackie Botterillm “The “Fairest” of the fairs: A history of fairs, amusement 

parks, and theme parks,” (Master’s thesis, BA Simon Fraser University, 1993), 92-94. 
16 Ibid., 108. 
17 Ibid., 106-107. 
18 Richard Holliss and Brian Sibley, “Wonderland, Never land and disneyland,” 

in The Disney Studio Story (London: Octopus Books Limited, 1988), 67. 
19 Peter N. Stearns, Childhood in World History (Oxen: Routledge, 2006), 95.  
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อันแตกตางจากสวนสนุกในชวงกอนสงครามโลกครั้ งที่  2 ที่ ไมมีแนวคิดเกี่ยวกับสถานที่                        
พักผอนหยอนใจสําหรับเด็กแบบนี้มากอน 

 

 
 
ภาพที่ 3.5 วอสตแ ดีสนียแและมิกกี้เมาสแ ในสวนสนุกดีสนียแแลนดแ,  
ที่มา: WaltDisneyLand, “Words of Wisdom...or Waltdom perhaps,” 
https://www.facebook.com/WDL1901/photos/a.160091374069239.39176.1600900307
36040/775704739174563/?type=3&theater (สืบคนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559). 
 

 
 

ภาพที่ 3.6 บรรยากาศวันแรกที่สวนสนุกดีสนียแแลนดแเปิดกิจการ 
ที่มา: United Style-David Nix, “Disneyland opening day 1955-Teacups and Fantasyland. 
From Life Magazine, photos by Allan Grant and Loomis Dean. Color corrected by 
United Style,” https://www.pinterest.com/pin/126241595778281772/ (สืบคนเมื่อวันที่ 
23 กันยายน 2559). 
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3.2.3 การเติบโตของโรงภาพยนตร์และสถานบันเทิงกลางคืนในกรุงเทพ  
ในขณะเดียวกันกรุงเทพยังทําหนาที่เป็นศูนยแกลางของความเจริญและทันสมัย

ของประเทศที่มีแหลงพักผอนหยอนใจตางๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตกอยางอเมริกัน                        
นอกจากประชากรที่อพยพเขาสูกรุงเทพไดประกอบอาชีพ มีรายได หรือไดรับการศึกษาเทานั้น                      
แตรวมถึงการสัมผัสวัฒนธรรมอเมริกันในยานโรงภาพยนตรแที่ฉายภาพยนตรแฮอลลีวูดหลายแหง              
แมวาโรงภาพยนตรแในแตละเมืองแตละจังหวัดก็จัดฉายภาพยนตรแฮอลลีวูดเชนกัน หรือการเกิดขึ้นของ
สถานบันเทิงกลางคืนที่เติบโตขึ้นมากในชวงสงครามเวียดนาม ทั้งนี้ดวยบริบทที่กรุงเทพเริ่มเป็นสังคม
ของครอบครัวขนาดเล็กของชนชั้นกลาง อันเป็นผลมาจากการอพยพของคนรุนใหมเพ่ือมาประกอบ
อาชีพหรือมารับการศึกษาในกรุงเทพจนมีครอบครัวได  ในขณะที่บิดามารดายังอาศัยอยูในภาค
เกษตรกรรมเชนเดิม การที่กรุงเทพเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่องทําใหเกิดยานการคา 
หางสรรพสินคาและโรงภาพยนตรแที่ทันสมัยหลายแหงเพ่ือตอบสนองความตองการของชนชั้นกลางใน
เมือง สถานที่พักผอนหยอนใจและธุรกิจความบันเทิงเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากเพ่ือตอบสนองประชากร
จํานวนมากที่อาศัยในกรุงเทพ สิ่งเหลานี้ทําใหวิถีชีวิตประจําวันแบบชนชั้นกลางในเมืองที่เนน 
การอุปโภคและบริโภคแทนการผลิตสิ่งของใชเองมีความเขมขนมากข้ึน 
 

 
 
ภาพที่ 3.7 โรงภาพยนตรแลิโด 
ที่มา:  land_scape_man, “ภาพที ่1,” http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=film 
lover&month=12-2007&date=09&group=7&gblog=15 (สืบคนเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559). 

 
กิจการโรงภาพยนตรแจึงกลายเป็นที่นิยมของนักลงทุนหรือนักธุรกิจที่สนใจสราง

สถานที่พักผอนหยอนใจเพ่ือตอบสนองคนในกรุงเทพที่มีจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง สงผล
ใหเกิดการสรางสถานที่พักผอนหยอนใจที่รองรับประชาชนที่มีพ้ืนที่อยูอาศัยในยานชานเมืองมากขึ้น  
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ตลอดทั้งเป็นการลงทุนในที่ดินที่ราคาไมสูงมากนัก สงผลใหเกิดการสรางสถานที่พักผอนหยอนใจใน
บริเวณถนนตัดใหมหรือยานชานเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะการกอสรางพ้ืนที่สยามสแควรแที่มีโรงภาพยนตรแ
สกาลา, ลิโด และสยาม ซึ่งเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่สําคัญแหงใหม หรือ การสรางโรงภาพยนตรแ
ตามพ้ืนที่ชานเมืองตางๆ เชน คลองเตย สะพานควาย ธนบุรี เป็นตน รวมทั้งการสรางสถานที่พักผอน
หยอนใจรูปแบบอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ในชานเมือง เชน ยานหางสรรพสินคาในบริเวณราชประสงคแ หรือยาน
สวนอาหารและสถานบริการในเวลากลางคืนที่ถนนคลองเตย เป็นตน สิ่งเหลานี้สะทอนถึงการขยายตัว
ของเมืองกรุงเทพที่ทําใหเกิดการใชที่ดินรอบพ้ืนที่ถนนตัดใหมเพ่ือตอบสนองการพักผอนหยอนใจของ
คนในกรุงเทพที่ใชรถยนตแสวนบุคคลเป็นยานพาหนะสําคัญในการเดินทาง เนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตรแ
เป็นที่นิยมมากในชวงเวลาปี พ.ศ. 2500-2515 ที่เกิดการสรางโรงภาพยนตรแจํานวนมากตามยานชานเมือง
หรือที่ดินวางในเมืองที่มีราคาที่ดินสําหรับซื้อหรือเชาที่ไมสูงมาก สวนใหญสรางเป็นโรงภาพยนตรแ
ชั้น 2 ใชตนทุนกอสรางนอย สงผลใหเกิดโรงภาพยนตรแในกรุงเทพเป็นจํานวนมาก จนทําใหวงการ
โรงภาพยนตรแชั้น 2 เกิดการแขงขันสูงมากปรากฏในคําบอกเลาของศุภชัย อัมพุช (เจาของโรงภาพยนตรแ
ชั้น 220 และเจาของศูนยแการคาเดอะมอลลแในเวลาตอมา) ดังนี้ 

สาเหตุที่พอ (หมายถึง ศุภชัย อัมพุช) ตองตะลุยสรางโรงหนังหลายแหงในระยะเวลา
ใกลๆ กันนั้น พอบอกวา ถาทําแลวตองทําใหเต็มที่ ซึ่งธุรกิจโรงหนังในสมัยนั้นยังตอง
อาศัยบารมีในการมีโรงฉายไวเป็นเครือขายมากๆ เพ่ือจะใชเป็นขอตอรองในการที่จะได
หนังดีๆ เขามาฉาย ขณะที่พอกําลังลุยสรางโรงหนังอยูนั้น เป็นชวงเวลาเดียวกับที่กลุมคน
อ่ืนๆ ไดสรางโรงหนังชั้นสองขึ้นมาเหมือนกันทั้งในเมืองและฝั่งธนบุรี  รวมทั้งรุกขาม
มาถึง ทางพระโขนง จนกระทั่งถึงชวงปี 2513 เวลานั้นธุรกิจโรงหนังชั้นสองเริ่มแขงขัน
กันหนัก ขณะเดียวกันพฤติกรรมของผูชมก็เริ่มเปลี่ยนไปดูโรงหนังชั้น 1 ที่เริ่มมีจํานวนโรง
มากขึ้น ประกอบกับภาษีอากรมหรสพที่สูงขึ้น . . . พอเล็งเห็นวา โรงหนังของคนกลุมใหม
ที่มานั้นเขามีทุนมากกวา โรงหนังที่เขาสราง ก็ใหญกวา ใหมกวา ขืนอยูในธุรกิจนี้ตอไป 
เรายอมเสียเปรียบ และสูคาใชจายไมไหว21 

  จากคําอธิบายดังกลาว อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโรงภาพยนตรแ                          
ที่มีแขงขันที่สูง สงผลใหเจาของกิจการโรงภาพยนตรแชั้น 2 สวนใหญที่แมสามารถขยายกิจการไดงาย 

                                           
20 ศุภชัย อัมพุช เริ่มตนทําธุรกิจโต฿ะบิลเลียด ชื่อ “สมาคมชาวพระชาวโขนง” แลวเริ่มลงทุน

ธุรกิจโรงภาพยนตรแชั้น 2 ตามยานชานเมือง เชน สําโรงซีเนมา, บางนาซีเนมา, จันทรแซีเนมา                       
(ตรอกจันทรแ ยานนาวา), เจาพระยา (พระโขนง) และศรียาน (ราชวัตร) โปรดอานเพ่ิมที่ อนุสรณ์เนื่อง
ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศุภชัย อัมพุช (ม.ป.ท., 2549). 

21 อนุสรณ์เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศุภชัย อัมพุช (ม.ป.ท., 2549), 47. 
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แตทําใหเกิดการแขงขันกันเองสูง ตลอดทั้งเจาของกิจโรงภาพยนตรแชั้น 1 ที่มีเงินทุนมากกวา            
สามารถเขามามีบทบาทในวงการโรงภาพยนตรแไดมากกวา และยังมีหางสรรพสินคาตางๆ ที่กอตัวขึ้น
อยางตอเนื่อง เชน อินทรา เพลินจิตอาเขต ราชดําริอาเขต สยามเซ็นเตอรแ ในยานราชดําริ                           
ยานราชประสงคแ รวมถึงการเกิดขึ้นของเซนทรัลชิดลม สิ่งเหลานี้สะทอนถึงการแขงขันในการใชที่ดิน
เพ่ือกอสรางสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีกําไรและมูลคาสูงในกรุงเทพ ทําใหเจาของกิจการตางๆ                    
ตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจการใหสอดคลองกับความตองการของคนในกรุงเทพที่มี 
ลักษณะสังคมชนชั้นกลางที่มีรายไดในการอุปโภคและบริโภคมากข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดกิจการ
การพักผอนหยอนใจที่ตองมีรูปแบบและรายละเอียดที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือดึงดูดและตอบสนอง
ความตองการของชนชั้นกลางและครอบครัวขนาดเล็กในกรุงเทพที่มีจํานวนมากข้ึน 
 

 
 
ภาพที่ 3.8 โรงภาพยนตรแโคลีเซียม 
ที่มา: ยอนอดีตวันวาน, “Bangkok Colesium Theater.... Robert Jazdzewski 1972,” 
https://www.facebook.com/199476353430283/photos/a.409614122416504.96549.199
476353430283/445070338870882/?type=3&theater (สืบคนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559). 

 
ดังนั้นวัฒนธรรมดิสนียแเขามาสูสังคมเมืองกรุงเทพผานภาพยนตรแฮอลลีวูด  

ในโรงภาพยนตรแ อันเป็นปรากฏการณแเดียวกับในสหรัฐอเมริกาที่คนอเมริกันรูจักตัวการแตูนดิสนียแและ
เที่ยวสวนสนุกดิสนียแแลนดแจากการชมโรงภาพยนตรแการแตูนเครือดิสนียแ นอกจากนี้กรุงเทพ มีชนชั้นกลาง
เป็นครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็กคลายกับสหรัฐอเมริกา ประกอบกับอิทธิพลวัฒนธรรมอเมริกันที่สอดแทรก
ภายในภาพยนตรแฮอลลีวูดที่เป็นภาพยนตรแกระแสหลักของโรงภาพยนตรแ หลายแหงในกรุงเทพ และ
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บริบททางการเมืองในชวงสงครามเย็นมาอยางตอเนื่อง สิ่งเหลานี้ทําให สวนสนุกแดนเนรมิตนําเอา
ลักษณะและรูปแบบการสรางสวนสนุกดิสนียแแลนดแมาใชในการสรางปราสาทจําลองและดินแดนเทพนิยาย
ที่สะทอนการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมที่ใชเรื่องราวและตัวการแตูนเชื่อมโยงกับดิสนียแและนํามาเป็น
จุดขายของสวนสนุก เนื่องจากเป็นภาพยนตรแการแตูนที่คนในกรุงเทพรูจักและคุนเคยอยูแลว 
 

 
 
ภาพที่ 3.9 ดานหนาโรงภาพยนตรแฮอลลีวูด 
ที่มา: ยอนอดีตวันวาน, “THAILAND-MARCH 03: Men visit shrines under a billboard for an 
American Walt Disney film, Bangkok, Thailand (Photo by Wilbur E. Garrett/ National 
Geographic/GettyImages),” https://www.facebook.com/199476353430283/photos/ 
a.409614122416504.96549.199476353430283/446799675364615/?type=3&theater 
(สืบคนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559). 

 
ในขณะเดียวกัน สถานบันเทิงกลางคืนตางๆในกรุงเทพไดเกิดขึ้นเพ่ือรองรับการ

เขามาของทหารอเมริกันในชวงสงครามเวียดนาม (ปีพ.ศ. 2498-2518) ที่เขามาประจําการในฐานทัพ
อเมริกันที่อยูในประเทศไทย ทําใหหนวยงานกองทัพทหารของสหรัฐอเมริกาไดลงเริ่มลงทุนธุรกิจ
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สถานบั น เ ทิ ง เ พ่ื อ ให ทห า รอ เ ม ริ กั น ไ ด พั ก ผ อนหย อน ใ จและบํ า รุ ง ข วั ญกํ า ลั ง ใ จ ต าม                          
แนวคิดพักผอนและฟ้ืนฟู (Rest&Recreation)22 ทําใหเกิดสถานบันเทิงอยาง Villa Club และ 59 
Ers (Nco) Club ที่ลงทุนโดยสมาคมเพ่ือนันทนาการของชาวอเมริกัน ในขณะเดียวกันก็ไดมีนักธุรกิจ
มาลงทุนสรางสถานบันเทิงกลางคืนในกรุงเทพดวย ทําใหเกิดแหลงสถานบันเทิงกลางคืน  เชน 
ไนตแคลับและบารแ ในยานพัฒนแพงศแที่เป็นเสมือน “อเมริกันทาวนแ” กลางกรุงเทพที่รองรับการพักผอน
หยอนใจของทหารอเมริกัน และยานถนนเพชรบุรีตัดใหมที่รองรับทั้งทหารอเมริกันและคนไทย23                        
รวมถึงบนพื้นที่อ่ืนๆในกรุงเทพ เชน “โลลิตา” ที่ถนนราชดําเนิน24  

ทั้งนี้มีนักธุรกิจไทยหลายคนที่ลงทุนในธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนในกรุงเทพ 
อยางศุภชัย อัมพุช ที่เริ่มลงทุนเปิด “ดาราไนตแคลับ”  ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม โดยใหนักรองดัง                
ในยุคนั้นมารองเพลง ทําใหไนตแคลับนี้ไดรับนิยมมาก ทําใหศุภชัยไดรับกําไรกลับมาภายในเวลาเพียง 
9 เดือน ดวยเงินลงทุนไมกี่แสนบาท ทําใหศุภชัยลงทุนสรางรานอาหาร “หองอาหารดารา”                              
ในยานเดียวกัน เพ่ือใหนักรองจาก “ดาราไนตแคลับ” เดินขามฝั่งมารองเพลงในหองอาหารได25 
เนื่องจากธุรกิจดังกลาวทําใหศุภชัยไดกําไรรวดเร็ว ศุภชัยจึงทยอยเลิกหรือขายกิจการโรงภาพยนตรแ
ชั้น 2 จนกระทั่งศุภชัยไดเลิกทํากิจการโรงภาพยนตรแทั้งหมดในปีพ.ศ. 251626 ในขณะเดียวกันศุภชัย
ไดลงทุนสราง “ไซซีคลับ”, ภัตตาคารอาหารทะเล “ซีพาเลซ”(ติดกับ “ดาราไนตแคลับ”), ค็อฟฟ่ีช็อป
ที่มีดนตรีอยาง “โมแกมโบ”, ดิสโกเธคสําหรับวัยรุน “มิวสิคคาเฟุแอนดแไนตแคลับ” รวมทั้งสถาน
บริการอยาง “แนนซี่”, “เมรี”, “ฮูหยิน” และ “บีวา” ในเสนถนนเพชรบุรีตัดใหม27 เนื่องจากศุภชัย
ตองการรวบรวมธุรกิจบันเทิงใหครบวงจร เพ่ือใหสามารถดึงดูดคน เพ่ือทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
และม่ันคง ดังที่ศุภชัยกลาวไววา  

“ไปดูแถวบานหมอสิ เขามีรานเพชรอยูกันเยอะๆ ลูกคาไปแลวจะไดมีเลือกหลายๆที่ ” 
เพราะฉะนั้นแหลงเที่ยวจึงนาจะทําหลายๆจุดใหอยูในกลุมนักรองชุดหนึ่งสามารถ

                                           
22 ขวัญแกว อุดมบุญญานุภาพ, “กําเนิดและการขยายตัวของเมืองพัทยา,” (วิทยานิพนธแ

ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตรแ คณะอักษรศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, 2546), 
54. 

23 ขวัญแกว อุดมบุญญานุภาพ, “กําเนิดและการขยายตัวของเมืองพัทยา,”, 56. 
24 อนุสรณ์เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศุภชัย อัมพุช, 49. 
25 เรื่องเดียวกัน. 
26 เรื่องเดียวกัน, 51. 
27 เรื่องเดียวกัน, 50-51. 
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วิ่งรอกไปรองเพลงที่หองอาหารนั้น ที่ไนตแคลับนี้ไดสะดวกไมไกลเกินไป คนมาใชบริการ
สามารถเลือกไดวา กินขาวเสร็จจะไปนั่งฟังเพลงหรือเตนรําตอก็ได ไมตองเดินทางไกล28 

สิ่งเหลานี้สะทอนถึงการเติบโตของธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนในกรุงเทพ                      
ที่เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เพ่ือรองรับการพักผอนหยอนใจของทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 
โดยเฉพาะทหารอเมริกัน ประกอบทั้งการเกิดขึ้นของหางสรรพสินคาในกรุงเทพเริ่มกอตัวตั้งแต                     
การเกิดของเซ็นทรัล สาขาวังบูรพา ที่เป็นลักษณะอาคารตึกแถวหลายชั้นที่รวมกันเป็นศูนยแการคา                
ที่จําหนายสินคาแยกเป็นหมวดหมูตางๆ การกอสรางหางสรรพสินคาเซ็นทรัลแหงนี้อยูในยานการคาที่
มีคนนิยมมาซื้อของอยูแลว คือ ยานพาหุรัด อีกทั้งใกลกับยานโรงภาพยนตรแคิงสแ , ควีน และแกรนดแ29 
ทั้งนี้ในทศวรรษ 2510 ถึงตนทศวรรษ 2520 เริ่มมีการกอสรางศูนยแการคาแบบใหมๆ ที่เป็นอาคาร
ขนาดใหญทั้งหมดแทนรูปแบบตึกแถวหลายอาคารพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ที่ทันสมัยอยางบันไดเลื่อนหรือลิฟตแ รวมถึงมีพ้ืนที่หางสรรพสินคาที่จําหนายสินคา
ซูปเปอรแมารแเก็ตที่จําหนายอาหารสด เพ่ือดึงดูดลูกคาทดแทนพ้ืนที่โรงภาพยนตรแ 30 ทําใหเกิดพ้ืนที่
ศูนยแการคาตางๆ เชน ศูนยแการคาอินทรา ศูนยแการคาราชดําริอาเขต ศูนยแการคาสยามเซ็นเตอรแ                   
อันเป็นชวงเวลารวมสมัยที่มีการกอสรางโรงภาพยนตรแแบบเดี่ยว (Stand Alone) ที่ไมไดตั้ง                       
อยูในยานชุมชนหรือตลาดแบบเดิม เชน โรงภาพยนตรแสยาม ลิโดและสกาลา ในยานสยามสแควรแ                       
สิ่งเหลานี้สะทอนถึงการขยายตัวของยานการคาและความบันเทิงที่แยกตัวออกจากชุมชนและตลาด 
ในรูปแบบเดิม อันทําใหพ้ืนที่เมืองในกรุงเทพเต็มไปดวยการกอสรางอาคารตางๆ อันทําใหใจกลาง
เมืองกรุงเทพมีมูลคาและราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

การเกิดขึ้นของธุรกิจโรงภาพยนตรแ ธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืน และธุรกิจ
หางสรรพสินคาที่เติบโตอยางตอเนื่อง จนทําใหพ้ืนที่ใจกลางเมืองกรุงเทพมีพ้ืนที่จํากัด รวมทั้งที่ดิน                    
มีมูลคาและราคาสูงขึ้น อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดยานที่อยูอาศัยหรือสถานที่พักผอนหยอนใจใน
ยานชานเมืองมากขึ้น แทนที่การสรางในพ้ืนที่ใจกลางเมืองดังเดิม โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของ                    
หมูบานจัดสรรของหรือการเคหะของหนวยงานภาครัฐที่มีราคาไมสูงเทาที่อยูอาศัยในใจกลางเมือง                            
แตทั้งนี้ธุรกิจสถานบันเทิงในกรุงเทพเริ่มไดรับความนิยมลดลง เนื่องจากการกอสรางฐานทัพอูตะเภา                         

                                           
28 เรื่องเดียวกัน, 51. 
29 ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจนแ, “ศูนยแการคากับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2526-2539,” (วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตรแ คณะอักษรศาสตรแ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 33. 

30 เรื่องเดียวกัน, 33-34. 
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ในปี พ.ศ. 251031 ที่ทําใหทหารอเมริกันนิยมยายไปอาศัยอยูและพักผอนหยอนใจในฐานทัพดังกลาว 
เนื่องจากมีบานพักสวัสดิการและรานคาที่จําหนายสุราปลอดภาษีภายใตการจัดการของ                         
กองทัพสหรัฐอเมริกา และโดยเฉพาะเมื่อสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงในปีพ.ศ. 2518 ทําใหจํานวน
ทหารอเมริกันที่เคยประจําการในประเทศไทยลดลงอยางตอเนื่อง จากในปีพ.ศ. 2512 มีจํานวน 
70,000 คน ตอมาในปีพ.ศ. 2514 ลดเหลือเป็นประมาณ 26,600 คน และในปีพ.ศ. 2517                          
ไดลดลงเหลือเพียงราว 3,500 คน32 เหตุการณแดังกลาวทําใหธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนในกรุงเทพ 
โดยเฉพาะยานพัฒนแพงศแ (อเมริกันทาวนแ) ที่เคยรองรับชาวอเมริกันไดรับผลกระทบอยางมาก                       
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนไมไดรับความนิยมเหมือนเดิม ประกอบทั้ง
สภาพธุรกิจโรงภาพยนตรแที่โรงภาพยนตรแชั้นสองมีการแขงขันสูง ขณะเดียวกันกรุงเทพยังทําหนาที่
เป็นศูนยแกลางของความเจริญและทันสมัยของประเทศที่มีแหล ง พักผอนหยอนใจตางๆ                                 
ที่ไดรับวัฒนธรรมอเมริกันที่มีความสําคัญมากขึ้นทดแทนวัฒนธรรมยุโรป ธุรกิจหางสรรพสินคาและ                   
โรงภาพยนตรแมีการแขงขันกันสูงอยางตอเนื่องเพ่ือตอบสนองความตองการของชนชั้นกลางในเมือง 
หรือ ธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนที่ไดรับผลกระทบดานลบอยางมากจากการสิ้นสุดสงครามเวียดนาม 
สิ่งเหลานี้เป็นปัจจัยที่ทําใหตระกูลกิติพราภรณแ กลุมนักธุรกิจที่พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจจากการดําเนิน
ธุรกิจโรงภาพยนตรแหลายแหง ตัดสินใจสรางสวนสนุกแดนเนรมิตขึ้น ซึ่งเป็นธุรกิจการพักผอนหยอนใจ
แบบใหมที่ยังไมมีคูแขงในกรุงเทพ 

 

 
 
ภาพที่ 3.10 เครื่องฉายภาพยนตรแของโรงหนังพาราเมาทแ 
ที่มา: “ภาพที ่8,” http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4336&page=4& 
keyword= (สืบคนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559). 

                                           
31 ขวัญแกว อุดมบุญญานุภาพ, “กําเนิดและการขยายตัวของเมืองพัทยา,”, 101. 
32 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 3.10 เป็นเหตุการณแที่ทางหอภาพยนตรแรับเครื่องฉายภาพยนตรแเกา                   
ของโรงภาพยนตรแพาราเมาทแ  โดยมีคําอธิบายวา คุณพัณณิน กิติพราภรณแ ซึ่งเป็นทายาทของ  
นายไมตรี  กิติพราภรณแ  ซึ่ งแตกอนเคยทําธุ รกิจโรงหนั งชั้ นหนึ่ ง ในกรุ ง เทพฯ หลายแห ง                       
ประสงคแจะบริจาคเครื่องฉายภาพยนตรแที่โรงหนังพาราเมาทแ เคยใชฉายใหแกหอภาพยนตรแฯ33 

นายไมตรี กิติพราภรณแ เป็นเจาของโรงภาพยนตรแพาราเมาทแ (ชื่อเดิม ศรีเพ็ชรแ)34 
และโรงภาพยนตรแฮอลลีวูดที่นิยมฉายภาพยนตรแการแตูนจากฮอลลีวูด โดยเฉพาะจากวอลตแ ดิสนียแ                   
โรงภาพยนตรแทั้งสองแหงตั้งอยูยานพญาไท บนถนนเพชรบุรีตัดใหม นอกจากโรงภาพยนตรแ 2 แหงนี้ 
นายไมตรียังเป็นเจาของโรงภาพยนตรแโคลีเซียม และปารีสดวย35 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ                  
ทั้ ง ก า ร รั บ วั ฒน ธ ร รม อ เ ม ริ กั น ใ น ก า ร ใ ช เ ว ล า ว า ง  พั กผ อน หย อน ใ จ ที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ล                                      
จากสถานบันเทิงกลางคืนที่เกิดขึ้นเพ่ือรองรับการเขามาของทหารอเมริกัน  การยึดถือดารานักแสดง                    
ฮอลลีวูดในภาพยนตรแที่ฉายในโรงภาพยนตรแตางๆเป็นเสมือนสินคาที่มีคุณคาซึ่งทําใหคนเลียนแบบ 
ตลอดทั้ งการเกิดวิถีชี วิตประจํ าวันของชนชั้นกลางและการขยายตัวของ เมืองกรุ ง เทพ                               
ทํา ให เกิดย านชานเมือง สิ่ ง เหล านี้ทํา ให วัฒนธรรมดิสนียแ เข ามาสู สั งคมเมืองกรุ ง เทพได                                
ผานสื่อภาพยนตรแฮอลลีวูด กรุงเทพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและกายภาพอยางรวดเร็ว 
สงผลใหกรุงเทพเป็นศูนยแกลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่องสงผลใหสภาพสังคม 
เมืองกรุงเทพทั้งทางกายภาพและวัฒนธรรมเหมาะสมที่จะลงทุนในธุรกิจสวนสนุกแดนเนรมิต                            
ในปี พ.ศ. 2519 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ตอบสนองกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม                         
ของเมืองกรุงเทพในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได 
 
 
 
 
 
 

                                           
33 นายศรี, “เรื่องของหอภาพยนตรแ,” (17 มีนาคม 2551), http://www.thaifilm.com/ 

forumDetail.asp?topicID=4336&page=4&keyword= (สืบคนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559). 
34 อนุสรณ์เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศุภชัย อัมพุช, 45. 
35“ลากอน... แดนเนรมิต,” ผู้จดัการรายเดือน (เมษายน 2543), http://info.goto 

manager.com /news/details.aspx?id=444 (สืบคนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557). 
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3.3 การเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสวนสนุกของตระกูลกิติพราภรณ์ 
 

 
 
ภาพที่ 3.11 ชิงชาสวรรคแในสวนสนุกแดนเนรมิต 
ที่มา: ยอนอดีต... วันวาน, “magic land....แดนเนรมิต, ” https://www.facebook.com/1994 
76353 430283/hotos/a.423466857697897.94691112.199476353430283/423504334 
360816/?type=3&theater (สืบคนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559). 
 

สวนสนุกแดนเนรมิตเป็นสวนสนุกที่สําคัญของกรุงเทพ มีลักษณะเป็นสวนสนุก
กลางแจง ขนาดใหญที่มีเครื่องเลนจํานวนมาก สวนสนุกแหงนี้เริ่มสรางในชวงกลางปี พ.ศ. 2518 และ
เปิดกิจการ ในวันที่ 29 มกราคมป ีพ.ศ. 251936 โดยมีตระกูลกิติพราภรณแเป็นเจาของ การเกิดขึ้นของ
สวนสนุกแดนเนรมิตทําใหเกิดสถานที่พักหยอนใจแบบใหมในกรุงเทพ ทําใหสวนสนุกแดนเนรมิต
ประสบความสําเร็จและเป็นที่จดจําของคนในกรุงเทพที่สมกับวลีที่วา “สนุกสุดแสนเที่ยวแดนเนรมิต” 

                                           
36 บุญธรรม สิริกุตตา, “การศึกษาปัญหาและแนวโนมทางดานการตลาดของสวนสนุกในเขต

กรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรแและ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527), 7. 



Ref. code: 25595606030103EAP

71 
 

สวนสนุกแดนเนรมิต ตั้งอยูที่ เลขที่ 72 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพ37  
มีขนาดเนื้อที่ 33 ไร38 ตั้งอยูบริเวณเขตลาดพราวซึ่งเป็นพ้ืนที่ชานเมืองของกรุงเทพ โดยตระกูล 
กิติพราภรณแไดทําสัญญาเชาพ้ืนที่ดังกลาวจากการรถไฟแหงประเทศไทย39 การกอสรางสวนสนุก 
แดนเนรมิตสะทอนถึงการขยายตัวของเมืองกรุงเทพมาถึงบริเวณลาดพราว (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมืองกรุงเทพ) ทําใหเกิดสาธารณูปโภคอยางไฟฟูาและประปาไวรองรับ พ้ืนที่อยูอาศัยและ 
การกอสรางสวนสนุกแดนเนรมิต   

 
3.3.1 สวนสนุกแดนเนรมิตกับความสนุกของคนทุกวัย 

ตระกูลกิติพราภรณแเคยดําเนินธุรกิจบันเทิงและโรงภาพยนตรแมากอน สวนสนุก
แดนเนรมิตเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของผูบริหารของสวนสนุก โดยอําพล สุทธิเพียรเคยใหสัมภาษณแ
ไววา มูลเหตุของการกอตั้ง (สวนสนุกแดนเนรมิต) เป็นความคิดริเริ่มมาจากผูบริหารของสวนสนุก                   
ซึ่งมีประสบการณแ ในการเดินทางไปตางประเทศหลายแหง และไดเห็นสวนสนุกของตางประเทศ                      
ซึ่งเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ หาความสนุกสนานเพลิดเพลินไดทั้งเด็กและผูใหญ แตปรากฏวาในขณะนั้น 
(กอนปี พ.ศ. 2519) เมืองไทยยังไมมีสถานที่ที่จะสามารถเที่ยวสนุกไดทั้งครอบครัว  คือ พอแมลูก           
หรือเด็กและผูใหญนั่นเอง จะเห็นไดวาในสมัยนั้นถาไปเที่ยวสวนสาธารณะหรือเขาดิน ลูกๆ หรือเด็กๆ                    
จะสนุกสนาน  แตผู ใหญ ไมค อยสนุกด วย  แตถ า ไป เที่ ยวตามศูนยแการค าผู ใหญจะสนุ ก                                  
แตเด็กจะไมสนุกดวย ดังนั้นทางผูบริหารจึงไดเริ่มลงมือกอตั้งสวนสนุกขึ้นมาเพ่ือใหเป็นที่สําหรับ                
หาความสําราญพักผอนได ทุกเพศทุกวัยทุกระดับชั้น40 

การกอตั้งสวนสนุกแดนเนรมิตในชวงเวลาดังกลาวจึงสะทอนถึงบริบทที่กรุงเทพ
ขาด สถานที่พักผอนหยอนใจกลางแจงที่สามารถตอบสนองหรือมีกิจกรรมรองรับทั้งเด็กและผูใหญ  
(ทั้งครอบครัว) ในพ้ืนที่เดียวกัน โดยในชวงเวลาดังกลาว กรุงเทพมีเพียงแคสวนสาธารณะหรือ                     
สวนสัตวแ เขาดิน ที่สามารถเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่รองรับการพักผอนของคนทั้งครอบครัวได                        
ในขณะที่พ้ืนที่พักผอนหยอนใจ อยางหางสรรพสินคาและโรงภาพยนตรแจํานวนมากในกรุงเทพตาง
ไดรับความนิยมมาอยางตอเนื่องนั้น ไมสามารถเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีกิจกรรมพักผอนหยอน
ใจใหกับเด็กและผูใหญไดเพียงพอ ในพ้ืนที่เดียวกัน การอธิบายมูลเหตุของการสรางสวนสนุกแดน
เนรมิตดังกลาวยังสะทอนถึงลักษณะ การพักผอนหยอนใจของเด็กภายหลังสงครามโลกครั้งที่  2 ที่มี

                                           
37 เรื่องเดียวกัน, 8. 
38 “สกู฿ปจากปก เสือสวนสนุกคํารามรับปิดเทอม,” มีเดีย (มีนาคม 2530): 15. 
39 “แดนเนรมิตเจรจา รฟท. เชาที่ตอ 20 ปี,” สยามธุรกิจ, 31 ตุลาคม 2542, 13, 18. 
40 เรื่องเดียวกัน, 7. 
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ความแตกตางจากผูใหญอยางชัดเจนมากขึ้น จากในอดีต รวมถึงการใหคุณคาและความหมาย                   
กับเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลใสใจในดานอารมณแมากขึ้นอยางตอเนื่องมากกวาการมองเด็กใน
ฐ านะแร ง ง านสํ า รอ งที่ ต อ งช ว ยทํ า ง าน ในครั ว เ รื อนแบบสั ง คม เกษตรกรรม ในอดี ต                                          
ทําใหเด็กมีความสําคัญมากขึ้นในฐานะผูที่ควรไดรับดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง41 ประกอบทั้งบริบท
จํานวนประชากรโดยรวมในกรุงเทพที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องที่ทําให มีจํานวนประชากรเด็กมากขึ้นดวย 
ทําใหพ้ืนที่สวนสาธารณะหรือสวนสัตวแเขาดินที่ตอบสนอง การพักผอนหยอนใจของเด็กไมเพียงพอกับ
ความตองการของผูปกครองที่ตองการหาสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีกิจกรรมสําหรับเด็กได สิ่งเหลานี้
ทําใหตระกูลกิติพราภรณแเล็งเห็นโอกาสและตัดสินใจกอตั้งสวนสนุกแดนเนรมิตเพ่ือเป็นพ้ืนที่พักผอน
หยอนใจที่มีกิจกรรมสําหรับเด็กมากขึ้นและรองรับผูใหญในพ้ืนที่เดียวกันดวย ตลอดทั้งเป็นการลงทุน
ในธุรกิจความบันเทิงแบบใหมท่ียังไมมีคูแขงในกรุงเทพ 

ตลอดทั้งบริบทการสรางถนนที่เชื่อมโยงการคมนาคมระหวางพ้ืนที่ตอนในของ
กรุงเทพกับชานเมืองที่เอ้ืออํานวยใหคนเดินทางสัญจรไปมาระหวางที่ทํางานในพ้ืนที่ตอนในของ
กรุงเทพกับ พ้ืนที่ที่อยูอาศัยในชานเมือง มีรถโดยสารประจําทางสาย 28, 34, 39, 59, 63, 104, 112 
ปอ.3 และ ปอ.12 ที่ผานหนาสวนสนุกแดนเนรมิตดวย42 ทําใหคนพ้ืนที่ตางๆ ของกรุงเทพมาเที่ยว
สวนสนุกแดนเนรมิตได ทั้งรถสวนบุคคลและรถขนสงมวลชน นอกจากนั้นสวนสนุกแดนเนรมิตยัง
ตั้งอยูใกลกับพื้นท่ีชุมชน อยางหมูบานจัดสรร โดยเฉพาะยานหมูบานตางๆ ของบานพักขาราชการใน
ยานบางเขน หรือ หมูบานรอบคลองประปา เชน หมูบานประชานิเวศนแหลายโครงการที่มีรถโดยสาร
ประจําทาง สัญจรหลายเสนทาง เชน สาย 66 (หมูบานประชานิเวศนแ 1 – ทาน้ําภาษีเจริญ) สาย 67 
(หมูบานประชานิเวศนแ 1 – วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ) และ สาย 70 (หมูบานประชานิเวศนแ 2 – 
สนามหลวง)43 สะทอนถึงการเจริญเติบโตของพ้ืนที่อยูอาศัย ที่เติบโตและขยายตัวมากขึ้นทางทิศเหนือ
ของกรุงเทพ ซึ่งมีจํานวนประชากรมากเพียงพอ จนเป็นยานที่อยูอาศัยที่สําคัญในระดับที่มีรถโดยสาร
ประจําทางใหบริการหลายสาย 

                                           
41 ภาคิน นิมมานนรวงศแ, “ยิ่งโตยิ่งปลอย: เด็กและวัยเด็กในยุครัตนโกสินทรแตอนตนถึงการ

ปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5,” วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16, ฉ.2 (2559): 
42-49. 

42 ขอมูลรถโดยสารประจําทางที่ผานสวนสนุกแดนเนรมิต ในปี พ.ศ. 2527, จาก บุญธรรม 
สิริกุตตา, “การศึกษาปัญหาและแนวโนมทางดานการตลาดของสวนสนุกในเขตกรุงเทพมหานคร,” 
21. 

43 Ichiro Kakizaki, Trams, Buses and Rails: The History of Urban Transport in 
Bangkok, 1886-2010 (Chiang Mai: Silkworm, 2014), 217. 
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สวนสนุกแดนเนรมิตเปิดใหบริการทุกวัน ในวันธรรมดา เปิดตั้งแต 9.30-18.00 น. 
และในวันหยุด เปิดตั้งแต 9.00-18.30 น.44 มีรูปแบบการเก็บคาบริการ 2 แบบ ดังนี้ 

1. อัตราคาบริการแบบชุด  ผูใหญ ราคา 60 บาท และ เด็ก ราคา 40 บาท 
(สามารถใชบริการเครื่องเลนไดทุกชนิดอยางละ 1 รอบเทานั้น) 

2. อัตราคาผานประตูอยางเดียว ราคา 15 บาท จะตองเสียคาบริการเครื่องเลน
ตางหาก (ราคาคาบริการแตกตางไปตามเครื่องเลน)45 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.12 โมโนเรล กับ ปลาหมึกยักษแ ในสวนสนุกแดนเนรมิต 
ที่มา: ยอนอดีต... วันวาน, “โมโนเรล กับปลาหมึกยักษแ,” https://www.facebook.com/199476 
353430283/photos/a.423466857697897.94691112.199476353430283/42346717769786
5/?type=3&theater (สืบคนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559). 

สวนสนุกแดนเนรมิตเป็นสวนสนุกที่มี เครื่องเลนจํานวนมากไวสํ าหรับ                  
“ผูบริโภคทุกวัย ตั้งแตเด็กเล็กจนกระทั่งวัยรุนและผูใหญ ซึ่งทางสวนสนุกลงทุนไปแลวทิ้งสิ้นเป็นเงิน
สามรอยกวาลานบาท”46 ทั้งนี้อําพล สุทธิเพียร ไดอธิบายถึงลักษณะและรูปแบบของเครื่องเลนใน
สวนสนุกแดนเนรมิตไววา “เครื่องเลนเรา (สวนสนุกแดนเนรมิต) จะแบงเป็น 3 แบบ คือ 

                                           
44 บุญธรรม สิริกุตตา, “การศึกษาปัญหาและแนวโนมทางดานการตลาดของสวนสนุกในเขต

กรุงเทพมหานคร,” 8. 
45 เป็นขอมูลในปี พ.ศ. 2527 จาก เรื่องเดียวกัน, 25-26. 
46 เรื่องเดียวกัน, 7. 
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1. เครื่องเลนสําหรับเด็กโดยเฉพาะ เชน หนอนวิเศษ ราชรถเนรมิต ฯลฯ 
2. เครื่องเลนสําหรับครอบครัว  เชน ลองแกง กระเชาลอยฟูา โมโนเรล                      

   รถไฟเล็ก ฯลฯ 
3. เครื่องเลนสําหรับวัยรุน เชน รถไฟตีลังกา รถไฟเหาะ บานผี ไวกิ้ง ฯลฯ”47 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.13 รถไฟเหาะในสวนสนุกแดนเนรมิต 
ที่มา: แดนเนรมิตาลัย... สวนสนุกแหงแรกของสยามประเทศ, “ภาพที่ 6,” http://www.blog 
gang.com/mainblog.php?id=xzelder (สืบคนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559). 
  

                                           
47 “สกู฿ปจากปก เสือสวนสนุกคํารามรับปิดเทอม,” 19. 
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ภาพที่ 3.14 รถไฟเหาะตีลังกาในสวนสนุกแดนเนรมิต 
ที่มา: แดนเนรมิตาลัย... สวนสนุกแหงแรกของสยามประเทศ, “ภาพที่ 8,” http://www.blog 
gang.com/mainblog.php?id=xzelder (สืบคนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559). 
 

ลักษณะและรูปแบบของเครื่องเลนดังกลาวในสวนสนุกแดนเนรมิตอธิบายถึง 
การตอบสนองตอลูกคาที่มีอยูอยางหลากหลาย ทั้งเด็กและผูใหญที่มาเป็นครอบครัวรวมถึงวัยรุน  
สวนสนุกแดนเนรมิตไดวางรากฐานเพ่ือรองรับเด็กและผูใหญที่เป็นลูกคากลุมหลักมาตั้งแตตอนกอตั้ง  
ซึ่งวิเคราะหแไดจากเครื่องเลนที่กอสรางในระยะแรกที่เป็นมิตรกับครอบครัว เชน ชิงชาสวรรคแ มาหมุน 
เป็นตน เมื่อสวนสนุกแดนเนรมิตเปิดกิจการในระยะหนึ่ง  สวนสนุกจึงติดตั้งเครื่องเลนรถไฟเหาะ 
(Roller Coaster)48 ที่เป็นเครื่องเลนที่ทันสมัยและแปลกใหมในชวงเวลานั้น49 สอดคลองกับที่อําพล 
สุทธิเพียรไดอธิบายถึงความนิยมของสวนสนุกแดนเนรมิตไววา  หลังจากเปิดกิจการแลว ปรากฏวา
ไดรับความสนใจจากประชาชนจํานวนมาก เนื่องจากเป็นของแปลกใหมที่ยั งไม เคยมีมากอน                        

                                           
48 บุญธรรม สิริกุตตา, “การศึกษาปัญหาและแนวโนมทางดานการตลาดของสวนสนุกในเขต

กรุงเทพมหานคร,” 14. 
 49 สามารถชมบรรยากาศความสนุกสนานและหวาดเสียวของรถไฟเหาะของสวนสนุก 
แดนเนรมิต นาทีที่ 0.00-01.15 ไดที่ Chedped Studio, สื่อ สวนสนุกแดนเนรมิต ปีพ.ศ. 2541                  
(นาทีท่ี 00.00-19.34)  ใน “19980320 26 แดนเนรมิตร กทม Leo Land Central บางนา” 
https://www.youtube.com/watch?v=pzVQjDXy87k (สืบคนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560). 
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ทางสวนสนุกก็ไดมีการปรับปรุงพัฒนาและเสนอบริการใหมๆ แกผูบริโภคตลอดเวลา จนกลาวไดวา
ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2527) “แดนเนรมิต” เป็นที่ติดตลาดทางดานสวนสนุกแลว เมื่อเอยถึงสวนสนุกคน
สวนมากจะนึกถึงแดนเนรมิตกอนที่อ่ืน50 

นอกจากนี้สวนสนุกแดนเนรมิตยังใหความสนใจกับกลุมวัยรุน โดยเฉพาะตั้งแต 
ภายหลังปี พ.ศ. 2524 ที่มีการติดตั้งรถไฟเหาะตีลังกา (Cork Screw)51 เป็นเครื่องเลนทันสมัยและ
ใชเทคโนโลยีระดับสูงในชวงเวลานั้นและถือเป็นการลงทุนที่สูงมากครั้งหนึ่งของสวนสนุกแดนเนรมิต 
ที่มากถึง 50 ลานบาทในชวงปี พ.ศ. 252452 

ตลอดทั้งการติดตั้งเครื่องเลนหวาดเสียวที่มีชื่อเสียงอยางเรือไวกิ้ง (Viking) ในปี 
พ.ศ. 2525 และการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องเลนบานผี (Ghost House) ที่มีอยูแลวใหพัฒนา
ความสนุกสนานมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2527 เพ่ือใหมีความแปลกใหมและทําใหผูบริโภคที่เคยเที่ยวไม
เบื่อหนายและกลับมาใชบริการอีก53 สิ ่งเหลานี้สะทอนถึงพัฒนาการของสวนสนุกที่มีขึ ้นอยาง
ตอเนื่อง ทําใหสวนสนุกแดนเนรมิตเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจพิเศษในชวงเวลานั้นที่มีความสนุก
หลายแบบที่ตอบสนองคนในกรุงเทพไดจนทําใหเกิดวลีติดปากที่วา “สนุกสุดแสนเที่ยวแดนเนรมิต”54 
ซึ่งวลีดังกลาวปรากฏอยูในเพลงประกอบโฆษณาของสวนสนุกแดนเนรมิตในชวงปีพ.ศ. 2527 ดวย55 

 

                                           
50 บุญธรรม สิริกุตตา, “การศึกษาปัญหาและแนวโนมทางดานการตลาดของสวนสนุกในเขต

กรุงเทพมหานคร,”  7. 
51 เรื่องเดียวกัน, 14. 
52 “สกู฿ปจากปก เสือสวนสนุกคํารามรับปิดเทอม,” 12. 
53 บุญธรรม สิริกุตตา, “การศึกษาปัญหาและแนวโนมทางดานการตลาดของสวนสนุกในเขต

กรุงเทพมหานคร,” 14-15. 
54“FAREWELL ‘แดนเนรมิต’ ที่แพง-ขาดทุน-โลวแคลาส,” ฐานเศรษฐกิจ, 20 มกราคม 

2543, 28. 
 55 โปรดดูเพิ่มใน นาทีที่ 0.25-0.29 ของ TonLadprao. สื่อ โฆษณา แดนเนรมิต  
(นาทีท่ี 0.15-0.30) ใน “โฆษณา นมตรามะลิ & สวนสนุกแดนเนรมิตร.” 
https://www.youtube.com/watch? v=8GgzFibIzjs (สืบคนเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559). 
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ภาพที่ 3.15 เครื่องเลนไวกิ้งในสวนสนุกแดนเนรมิต 
ที่มา: แดนเนรมิตาลัย... สวนสนุกแหงแรกของสยามประเทศ, “ภาพที่ 9,” http://www.blog 
gang.com/mainblog.php?id=xzelder (สืบคนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559). 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2528 สวนสนุกแดนเนรมิตไดกลับมาลงทุนกอสราง 
เครื่องเลนที่เป็นรูปแบบครอบครัวและเด็กดวยการสรางพิพิธภัณฑแสัตวแโลกลานปีและในปี พ.ศ. 2529 
ที่ครบรอบ 10 ปีของ การเปิดสวนสนุกแดนเนรมิตที่มีการกอสรางดินแดนเทพนิยายที่มีปราสาท
จําลองและดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบทั้งหมดใหเขากับลักษณะดินแดนเทพนิยาย56 ซึ่งสะทอน
วา สวนสนุกแดนเนรมิตไดนํา กลิ่นอายความเป็นดีสนียแจากสวนสนุกดีสนียแแลนดแและสื่อการแตูนดีสนียแ
มาปรับใชสวนสนุกของตนเอง 

3.3.2 สวนสนุกแดนเนรมิตกับกลิ่นอายวัฒนธรรมดีสนีย์ 
การกอสรางดินแดนเทพนิยายและปราสาทจําลองในปี พ.ศ. 2529 มีความสําคัญ

ตอรูปแบบและลักษณะของสวนสนุกแดนเนรมิตเป็นอยางมาก เนื่องจากเครื่องเลนในชวงเวลากอนปี 
พ.ศ. 2529 ไมมีรูปแบบหรือลักษณะรวมกันเป็นเรื่องราวหรือบรรยากาศเดียวกัน (Theme) แตกลับมี
ลักษณะความสนุกสนานตามเครื่องเลนแตละอยางไป เชน รถไฟเหาะหรือรถไฟเหาะตีลังกาที่เนน
ความทันสมัยและหวาดเสียว, ไวกิ้งที่เป็นความหวาดเสียวที่เลนกับความสูง, บานผีที่สรางความสนุกสนาน
จากความหวาดหลัวหรือตกใจ หรือแมกระทั่งพิพิธภัณฑแสัตวแโลกลานปีที่ เชื่อมโยงกับเรื่องราวของ
ไดโนเสารแและสัตวแดึกดําบรรพแ ดินแดนเทพนิยายและปราสาทจําลองไดกลายเป็นภาพลักษณแหรือ
สัญลักษณแใหมของสวนสนุกแดนเนรมิตที่แปลกใหมและโดดเดนในฐานะที่เป็นดินแดนในเทพนิยายในฝัน
หรือโลกจินตนาการที่เชื่อมโยงกับโลกการแตูนของดีสนียแ 

                                           
56 “สกู฿ปจากปก เสือสวนสนุกคํารามรับปิดเทอม,” 12. 
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ภาพที่ 3.16 เปรียบเทียบภาพปราสาทซินเดอเรลา (ทางดานซาย) ที่สวนสนุก Disney World 
Florida (เปิดในปี พ.ศ. 2514) กับ ปราสาทจําลองในดินแดนเทพนิยาย (ทางดานขวา) ที่สวนสนุก
แดนเนรมิต 
ที่มา:  Suzi Lozzi, “Cinderella’s Castle, Magic Kingdom, Walt Disney World, Florida7,” 
https://www.flickr.com/photos/9433416@N07/6280962464/in/album-72157626 4950 
26800/ (accessed June 7, 2016), “ภาพที่8/10 ของอัลบั้ม,” http://money.sanook.com/ 
gallery/gallery/184979/44937/ (สืบคนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559). 

 
สวนสนุกแดนเนรมิตจึงเป็นสวนสนุกแหงแรกในกรุงเทพที่กอสรางตามอิทธิพล

และไดรับแรงบันดาลใจจากสวนสนุกดีสนียแแลนดแในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอําพล สุทธิเพียร ไดอธิบาย
เกี่ยวกับ การนําความสนุกบางสวนบางรูปแบบจากสวนสนุกดีสนียแแลนดแมาใช รวมถึงการประยุกตแใช
จุดดีของสวนสนุกหลายแหงในโลกมาใชในสวนสนุกแดนเนรมิต57 โดยเฉพาะการมีขบวนพาเหรดที่

                                           
57 “ลากอน... แดนเนรมิต,” ผู้จัดการรายเดือน (เมษายน 2543), http://info.goto 

manager.com/news/details.aspx?id=444 (สืบคนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557). 
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จําลองภาพและเชื่อมโยงกับการแตูนวอลตแ ดีสนียแที่ปรากฏอยูในโฆษณาของสวนสนุกแดนเนรมิต58  
ที่เนนดินแดนเทพนิยาย และปราสาทจําลองตลอดทั้งเพลงประกอบโฆษณาดังกลาวที่มีคํารอง
ภาษาไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกเทพนิยายและโลกแหงความฝัน  อันมีทํานองสอดคลองเพลง  
It’s small world59 ของสวนสนุกดีสนียแแลนดแ สิ่งเหลานี้เป็นจุดเดนและความแปลกใหม                             
ที่ทําใหสวนสนุกแดนเนรมิตมีชื่อเสียงและเป็นที่จดจํามากขึ้นในฐานะดินแดนในเทพนิยาย                         
นอกจากความสนุกสนานแบบความทันสมัยอยางรถไฟเหาะหรือความหวาดเสียวอยางไวกิ้ง 

การสรางปราสาทจําลองและดินแดนเทพนิยายในสวนสนุกแดนเนรมิต                         
จึงเป็นหลักฐานยืนยันวา วัฒนธรรมความบันเทิงจากโลกสหรัฐอเมริกาสามารถถายทอดวัฒนธรรม 
ขามพรมแดนมายังพ้ืนที่เมืองกรุงเทพไดสําเร็จ ผานความเป็นสวนสนุกดีสนียแแลนดแและสื่อการแตูน
วอลตแ ดีสนียแ ซึ่งวัฒนธรรมดีสนียแเป็นความบันเทิงภายใตอิทธิพลวัฒนธรรมสวนสนุกแบบดีสนียแ                     
ในอเมริกา (สวนสนุกที่เนนสรางโลกจําลองหรือจินตนาการสําหรับเด็ก)  มาสรางพ้ืนที่ดังกลาวใน 
สวนสนุกแดนเนรมิต เพ่ือตอบสนองความตองการของคนในกรุงเทพ ตลอดทั้งสะทอนบทบาทของ 
โรงภาพยนตรแสวนใหญในกรุง เทพที่นิยมฉายภาพยนตรแฮอลลีวูดที่รวมถึงภาพยนตรแการแตูน                      
ของวอลตแ ดีสนียแที่สามารถเขาถึงคนในกรุงเทพไดอยางตอเนื่องจนทําใหมีชื่อเสียงและเป็นที่รูจัก                   
มากเพียงพอที่สวนสนุกแดนเนรมิตนํามาใชสรางจุดขายและความแปลกใหมที่ดึ งดูดลูกคาได                          
รวมถึงเกี่ยวของกับภูมิหลังของตระกูลกิติพราภรณแที่ เป็นเจาของโรงภาพยนตรแ  โดยเฉพาะ                          
โรงภาพยนตรแฮอลลีวูดที่นิยมจัดฉายภาพยนตรแการแตูนตางๆ ของวอลตแ ดีสนียแเป็นประจํา อันสงผลให
ตระกูลกิติพราภรณแทีคุ่นเคยกับสื่อการแตูนดีสนียแมาอยางตอเนื่องแลว จึงตัดสินใจนํามาใชในสวนสนุก 
 

โฆษณา ทีวีกรุงเทพ ทีวี 
ตางจังหวัด 

หนังสือพิมพแ นิตยสาร โรง
ภาพยนตรแ 

รวม 
(หนวย: บาท) 

แดนเนรมิต (ท้ังพื้นที่) 1,149,000 - 54,000 5,000 - 1,208,000 
รถไฟเหาะในแดนเนรมิต  - - - - 16,000 16,000 

 
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบสถิติการใชสื่อโฆษณาแดนเนรมิตเดือนมกราคม-กุมภาพันธแ 253060 

                                           
58 ของเกาของใหม, สื่อ “โฆษณา แดนเนรมิต/1986 Thai AD,” https://youtube/4350 

_CnJExg (สืบคนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559). 
59 MissParkerAngel, “It’s A Small World – Disney,” https://www.youtube.com/ 

watch?v=nxvlKp-76io (accessed June 7, 2016). 
60 “สกู฿ปจากปก เสือสวนสนุกคํารามรับปิดเทอม,” มีเดีย (มีนาคม 2530): 16. 
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เดือน  กิจกรรมและการจัดโปรโมชั่นในแดนเนรมิต 
มกราคม 2529 1. สัตวแโลกแสนรู 31 ธ.ค.2528 – 4 ม.ค. 2529 

2. บาทเดี่ยวเที่ยวสนุก (วันเด็ก) 11 ม.ค. 2529 

กุมภาพันธแ 2529 นันทิดาอินคอนเสิรแต (วันตรุษจีน) 8-9 ก.พ. 2529 

มีนาคม 2529 - 

เมษายน 2529 คอนเสิรแตพุมพวง (งานสงกรานตแ) 13 เมษายน 2529 

พฤษภาคม 2529 - 

มิถุนายน 2529 รวมกับเชลลแ แถมหนังสือนิทานเชลลแ 10 เรื่อง 1 มิ.ย.-31 ต.ค. 2529 

กรกฎาคม 2529 1. เปิดดินแดนเทพนิยาย 20 ก.ค. 2529 
2. รวมกับเชลลแ แถมหนังสือนิทานตอเนื่อง 

สิงหาคม 2529 หนังสือนิทานเชลลแ 

กันยายน 2529 หนังสือนิทานเชลลแ 

ตุลาคม 2529 1. หนังสือนิทานเชลลแ 

 2. ปีเตอรแแพน (รับปิดเทอม) 

พฤศจิกายน2529 เทศกาลลอยกระทง 15 พ.ย. 2529 พรอมประกวด “หนูนอยนพมาศ” 
ถายทอดสดชอง 5 โตรุง 

ธันวาคม 2529 สตริงโตรุง รับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธ.ค. 2529 

มกราคม 2530 บาทเดียวเที่ยวสวนสนุก (วันเด็ก) 10-11 ม.ค. 2530 

กุมภาพันธแ   2530 รายการ Do family รับสมัครสมาชิก มีสิทธ์ิลดราคาบัตรชุด 15 บาท 
1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2530 

มีนาคม 2530 1. รวมกับโรบินสัน จัดรายการ “อิ่มสนุก... สดุมัน ดวยแสตมป                 
โรบินสัน” 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2530 ใชแสตมปโรบินสัน  15 ดวง แลกบัตร
ชุดฟรี 

2. รวมกับเปฺปซี่ นําฝาเปฺปซี่ขนาด 10 และ 15 ออนซแ 1 ฝา                       
ซื้อบัตรชุดสดได 30 บาท 7 มี.ค. – 31 มี.ค. 2530 

3. จดัรายการ “โลกของเมอรแลินพอมด ผูวิเศษ”                                       
14 มี.ค. – 17 พ.ค. 2530 

 
ตารางที่ 3.2 รายการโปรโมชั่นของแดนเนรมิต ปี 2529 (ม.ค.-ธ.ค.) และปี 2530 (ม.ค.-มี.ค.) 61 

                                           
61 “สกู฿ปจากปก เสือสวนสนุกคํารามรับปิดเทอม,” มีเดีย (มีนาคม 2530): 16. 
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จากตารางที่ 3.1 และ 3.2 อธิบายถึงกลุมตลาดของสวนสนุกแดนเนรมิต                          
ที่เนนการทําตลาดกับกลุมลูกคาในกรุงเทพ ดวยการโฆษณาทางโทรทัศนแในกรุงเทพและนิตยสาร                  
เป็นหลักที่ทําใหเขาถึงกลุมผูปกครองที่มีฐานะและรายไดระดับหนึ่งซื้อโทรทัศนแสวนตัวในบาน                         
ในสวนการโฆษณาในโรงภาพยนตรแสามารถวิ เคราะหแถึงการเนนกลุมลูกคาวัยรุนที่ชอบ                          
การชมภาพยนตรแ  ตลอดทั้ งการฉายโฆษณารถไฟเหาะด วยภาพเคลื่ อนไหวและเสี ย ง                                  
ที่แสดงความตื่นเตนนั้นสามารถถายทอดอารมณแและความรูสึกไดเขาถึงผูชมไดมากกวาโฆษณา
ภาพนิ่ งบนสื่ อสิ่ ง พิมพแ  นอกจากนี้ ในตาราง  3 .2  ยั งอธิ บายถึ ง เทศกาลวันสํ าคัญต างๆ                                       
ที่สวนสนุกแดนเนรมิตใหความสําคัญ คือ วันเด็กที่ เป็นกลุมลูกคาสําคัญ ตลอดทั้งวันสําคัญ                             
ในปฏิทินไทย เชน วันสงกรานตแ วันลอยกระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษา รวมถึงวันตรุษจีน                        
ที่กลายเป็นวันหยุดหรือเทศกาลสําคัญในการพักผอนหยอนใจดวย ซึ่งนิยมจัดกิจกรรมที่ “โตรุง”                       
ที่ เปิดเวลาทําการในชวงเวลากลางคืนจนถึงเช าดวย อันเป็นกิจกรรมพิ เศษที่ สะทอนถึ ง                               
การจัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลหรือวันสําคัญ  

ทั้งนี้ ในตารางที่  3.1 และ 3.2 ยังมีการจัดงานใหเหมาะสมกับเทศกาล                       
อยางงานวันลอยกระทงที่มีการประกวดหนูนอยนพมาศ ตลอดทั้งการจัดคอนเสิรแตตางๆที่เป็นนักรอง
ที่มีชื่อเสียงในชวงเวลาดังกลาว ทั้งนี้สวนสนุกแดนเนรมิตยังจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการแตูนดีสนียแ 
เชน  ปี เตอรแ แพน พ อมด เมอรแ ลิ น  ซึ่ ง สอดคล องกับบรรยากาศภายในปราสาทจํ าลอง                                     
ที่มีการจําลองทั้งฉากและตัวละครจากการแตูนดีสนียแ เชน พินอคคิโอ, ปีเตอรแแพน หรือ สโนวไวทแ62                 
อันเป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงถึงอิทธิพลวัฒนธรรมดีสนียแในสังคมเมืองกรุงเทพที่สวนสนุกแดนเนรมิต
นํ า ม า เ ป็ น จุ ด ข า ย ข อ ง ต น เ อ ง ไ ด ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร เ ปิ ด ดิ น แ ด น เ ท พ นิ ย า ย                                          
นอกจากนี้ยังมีการจัดโปรโมชั่นรวมกับภายนอก เชน หนังสือนิทานเชลลแ การลดราคาบัตรที่รวมกับ
หางสรรพสินคาโรบินสัน หรือเครื่องดื่มเปฺปซี่  

 
 
 
 
 

                                           
 62 โปรดดูเพิ่มใน นาทีที่ 14.16-16.00 ของ Chedped Studio, สื่อ สวนสนุกแดนเนรมิต  
ปีพ.ศ. 2541 (นาทีที ่14.16-28.32)  ใน “19980320 แดนเนรมิตร กทม.” 
https://youtu.be/ERgGJ_PgNVI?t=14m16s (สืบคนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560). 
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ภาพที่ 3.17 ขบวนพาเหรดตัวการแตูน ในโฆษณาของสวนสนุกแดนเนรมิต 
ที่มา: ภาพบันทึกในชวงนาทีที่ 0.15 จาก ของเกาของใหม, สื่อ “โฆษณา แดนเนรมิต/1986 Thai AD,” 
https://youtube/4350_CnJExg?t=15s (สืบคนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559). 
 

 

ภาพที่ 3.18 จารุณี สุขสวัสดิ์ ที่แสดงเป็นสโนไวทแ  
หมายเหตุ: ผูวิจัยไดรับไฟลแภาพนี้จาก อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ. 
 

 

ภาพที่ 3.19 ฉากจําลองปลาฉลามขาวในเครื่องเลนมูฟวี่เวิลดแ (Movie World)  
ที่มา: ภาพบันทึกในชวงนาทีที่ 0.22 จาก e55469, สื่อ “โฆษณาไทยที่ออกอากาศ                                       
เมื่อปี พ.ศ. 2538 -แดนเนรมิต Movie World.” 
https://www.youtube.com/watch?v=vWnPEDUHBBI (สืบคนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559). 
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ทั้งนี้ในเวลาตอมา สวนสนุกแดนเนรมิตยังไดติดตั้งเครื่องเลนมูฟวี่เวิลดแ (Movie 
World)63  ซึ่งเป็นการจําลองการถายภาพยนตรแฮอลลีวูดที่รวมมือกับคายภาพยนตรแยูนิเวอแซล                 
จากสหรัฐอเมริกา โดยมีการจําลองฉากภาพยนตรแและตัวละครตางๆจากภาพยนตรแฮอลลีวูด                        
ที่มีชื่อเสียงตางๆ เชน ซุปเปอรแแมน (Superman), คิงคอง (King Kong), สตารแวอรแ (Star War) และ
รวมถึง จอวแ (Jaws)64 ดังในภาพที่ 3.17 ที่มีฉากจําลองปลาฉลามขาวใหคนเขาไปสัมผัส                           
หรือถายรูปดวยได อันสะทอนใหถึงความนิยมสื่อภาพยนตรแฮอลลีวูดในเมืองกรุงเทพที่คอนขางมาก        
ในระดับท่ีทําใหสวนสนุกแดนเนรมิตเลือกนํามาใชเป็นจุดดึงดูดใหคนในชวงสมัยนั้นได รวมถึงสะทอน
ภูมิหลังของตระกูลกิติพราภรณแที่เป็นเจาของสวนสนุกแดนเนรมิตที่เคยทําธุรกิจโรงภาพยนตรแ                     
อันทําใหมีความผูกพันในความบันเทิงของวัฒนธรรมอเมริกันที่ถูกนํามาใชในสวนสนุกแดนเนรมิต 
อยางปราสาทจําลองและดินแดนเทพนิยายที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมดีสนียแ และมูฟวี่เวิลดแที่เชื่อมโยง
กับวัฒนธรรมฮอลลีวูด อันทําใหสวนสนุกแดนเนรมิตมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอเมริกันเป็นอยางมาก 

 

 

ภาพที่ 3.20 บัตรเขาสวนสนุกแดนเนรมิตในปี พ.ศ. 2537 ทั้งดานหนาและดานหลัง 
ที่มา: “บัตรเขาสวนสนุกแดนเนรมิต นึกๆ แลวเสียดายจัง รูปที่ 1,” http://www.cokethai.com/ 
forum/viewtopic.php?f=89&t=24235&start=510 (สืบคนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559), 
o_copy, “บัตรเขาสวนสนุกแดนเนรมิต นึกๆ แลวเสียดายจัง รูปที่ 2,” http://www.coke thai. 
com/forum/viewtopic.php?f=89&t=24235&start=510 (สืบคนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559). 

                                           
 63 e55469, สื่อ “โฆษณาไทยที่ออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2538 - แดนเนรมิต Movie World.” 
 https://www.youtube.com/watch?v=vWnPEDUHBBI (สืบคนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559). 
 64 โปรดดูเพิ่มใน นาทีที่ 10.51-14.49 ของ Chedped Studio, สื่อ สวนสนุกแดนเนรมิต  
ปีพ.ศ. 2539 (นาทีที ่09.25-14.56) ใน “19960131 The Mall บางกะปิ.” 
https://youtu.be/22g6UbSL0yM?t=9m25s (สืบคนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560). 
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จากภาพที ่3.19 บัตรเขาสวนสนุกแดนเนรมิตในปี พ.ศ. 2537 ทั้งดานหนาและ
ดานหลัง ภาพนี้ไดอธิบายถึงรูปแบบของบัตรผานประตูแบบราคาประหยัดที่ใชเลนเครื่องเลน                    
ไดอยางละหนึ่งครั้ง อันสังเกตไดจากรูปดานหลังของบัตรที่เป็นชองราคาของเครื่องเลนแตละอยางไว
สําหรับเจาะชอง เ พ่ือเลนเครื่องเลนตางๆ เชน เครื่องเลนเฮอริ เคนและแกรนดแแคนยอน                            
ที่มีราคาแพงที่สุด (30 บาท) รถไฟเหาะและรถไฟเหาะตีลังกา (25 บาท) ในขณะที่เครื่องเลนสําหรับ
เด็กมีราคา 15 บาทเทากัน เชน กรังคแปรียจิ๋ว, สไลดแหรรษา เป็นตน 
 

 
 
ภาพที่ 3.21 สวนสนุกแดนเนรมิต, Thai Retro (ยอนความหลัง ครั้งเป็นเด็ก) 
ที่มา: “สวนสนุกแดนเนรมิตจากมุมสูง (ผูสง Phuvanut Tae Wongudompat),” https://www. 
facebook.com/ThaiRetro/photos/a.173354449374868.36704.173354156041564/ 
649581258418849/?type=3&theater (สืบคนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559). 

 
จากภาพที่ 3.20 สวนสนุกแดนเนรมิตสามารถกลายเป็นพ้ืนที่พักผอนหยอนใจ                    

ที่ไดรับความนิยม ทําใหมีเครื่องเลนหลายชนิดติดตั้งภายในพ้ืนที่สวนสนุก แตพ้ืนที่โดยรอบของสวน
สนุกแดนเนรมิตนั้น เป็นที่อยูอาศัยที่หนาแนน รวมถึงสถานที่ราชการอยางกองปราบปราม                     
(พ้ืนที่อาคารและลานจอดรถในดานบนของภาพที่  3.20)  ซึ่งทําใหสวนสนุกแดนเนรมิตมีขอจํากัด                   
ในการขยายพ้ืนที่โดยรอบ 
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ทั้ งนี้ ตระกูลกิติ พราภรณแยั ง ได ลงทุน กว า  1 ,000 ล านบาท เ พ่ือสร า ง                           
สวนสนุกดรีมเวิลดแขึ้นที่บริเวณคลองสาม (กิโลเมตรที่ 7 ของถนนรังสิต -นครนายก) อําเภอธัญบุรี                         
จังหวัดปทุมธานี มีขนาด 160 ไร เปิดกิจการในวันที่ 12 พฤศจิกายน ปีพ.ศ. 253665 การลงทุนสราง       
ดรีมเวิลดแครั้งนี้สะทอนถึงความนิยมของสวนสนุกแดนเนรมิตที่ทําใหตระกูลกิติพราภรณแกลาลงทุน
สรางสวนสนุกกลางแจงแหงใหมในพ้ืนที่ชานเมืองจังหวัดปทุมธานีที่ติดกับกรุงเทพ สิ่งที่นาสนใจ                      
คือ พ้ืนที่ของสวนสนุกดรีมเวิลดแ 66มีขนาดที่ใหญกวาสวนสนุกแดนเนรมิตมาก อันสะทอนถึง                     
การเปลี่ยนแปลงของการลงทุนครั้งสําคัญที่ตระกูลกิติพราภรณแไดวางแผนในระยะยาวเพ่ือขจัดปัญหา
ที่ดินที่เคยมีขนาดจํากัดและเล็กเกินไปของสวนสนุกแดนเนรมิต แตกระนั้นสวนสนุกแดนเนรมิต                        
ก็ไมไดลดบทบาทลง เพราะดวยทําเลของสวนสนุกแดนเนรมิตที่ยังอยูกลางใจกลางเมืองและ                            
มีระบบขนสงมวลชนที่สะดวกสบายกวาการเดินทางไปสวนสนุกดรีมเวิลดแที่เกิดขึ้นใหม 

ดังนั้นสวนสนุกแดนเนรมิตจึงเป็นสวนสนุกที่มีความบันเทิงและความสนุกสนาน
สําหรับครอบครัวที่เนนเด็กและผูใหญ ซ่ึงสวนสนุกแดนเนรมิตไดพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่สวนสนุกให
มีความแปลกใหมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนสรางเครื่องเลนมีความสนุกสนานในรูปแบบอ่ืนๆ 
ในเวลาตอมา เชน ความทันสมัย ความหวาดเสียว เพ่ือรองรับกลุมวัยรุนมากขึ้น รวมถึงความเป็น               
โลกเทพนิยายที่เชื่อมโยงกับโลกการแตูนของวัฒนธรรมดีสนียแที่มีขบวนพาเหรดตัวการแตูนตาง ๆ                     
สรางบรรยากาศแหงโลกเทพนิยายมากขึ้นอีกดวย ตลอดทั้งกิจกรรมพาเหรดและการแสดงตางๆ                    
ในแตละเดือนเพ่ือสรางความสนุกสนานแกคนที่มาเที่ยวสวนสนุก นอกจากนี้สวนสนุกแดนเนรมิต                    
ยังเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีกิจกรรมตามวันสําคัญตางๆ เชน งานลอยกระทง งานสงกรานตแ 
การจัดคอนเสิรแตที่มนีักรองและวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมาทําการแสดง ในสวนสนุก ตลอดทั้งการนําดารา
และนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาเป็นสวนหนึ่งในการโฆษณาหรืองานกิจกรรมตางๆ ของสวนสนุกเป็น                       
การดึงดูดลูกคาใหมาเท่ียวสวนสนุกแดนเนรมิตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุมวัยรุน ที่ชื่นชอบนักรองหรือ
นักแสดงที่มารวมงานที่สวนสนุกแดนเนรมิต สิ่งเหลานี้ทําใหสวนสนุกแดนเนรมิตมีจุดเดนที่ดึงดูด                
ใหคนจดจําและชื่นชอบสวนสนุกแดนเนรมิตได 

                                           
65 “เกี่ยวกับเรา,” http://www.dreamworld.co.th/th/aboutus.php                            

(สืบคนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560). 
 66 โปรดดูเพิ่มใน ชัยวัฒนแ มะคา, สื่อ “โฆษณา สวนสนุกดรีมเวิลดแ (2537).” 
https://www.youtube.com/watch?v=0B4sqrZpe1o (สืบคนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560). 
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3.3.3 การเกิดขึ้นของสวนสนุกในร่มของตระกูลกิติพราภรณ์  
ศูนยแการคาตางๆ โดยเฉพาะในยานชานเมืองพย ายามสรางความครบวงจร                                  

ในดานความบันเทิงและกิจกรรมการพักผอนหยอนใจเพื่อดึงดูดใหคนมาใชบริการ สงผลใหศูนยแการคา
หลายแหงมีบทบาทเป็นสถานที่ พักผอนหยอนใจที่ทดแทนการไปเที่ยวสวนสนุกกลางแจง                        
ดังนั้นสวนสนุกในรมจึงมีบทบาทและความสําคัญในฐานะสวนเติมเต็มที่ทําใหศูนยแการคา                        
ยานชานเมือง มีความครบวงจรและมีกิจกรรมการพักผอนหยอนใจอยางสวนสนุกที่เป็นที่นิยม                    
ในชวงเวลาดังกลาว (พ.ศ. 2520-2539) อันสงผลใหศูนยแการคาตางๆ ในชานเมืองของกรุงเทพ
พยายามสรางสวนสนุกในรมเพ่ือเป็นจุดเดนในการดึงดูดลูกคา แตในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหา                     
เรื่องการจัดการหรือดูแลรักษาเครื่องเลน  เนื่องจากมีพ้ืนที่จํากัดและขาดความเชี่ยวชาญใน                         
การบริหารจัดการสวนสนุก อันทําใหเกิดปัญหาอุบัติเหตุในเวลาตอมา 

จากความนิยมในศูนยแการคาแบบอาคารตึกแถวที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ           
และ สิ่งอํานวยความสะดวกอยางลิฟตแหรือบันไดเลื่อน67 ซึ่งเป็นการเกิดของศูนยแการคาในยานใจ             
กลางเมืองกรุงเทพที่มีมูลคาและราคาอสังหาริมทรัพยแที่สูงมาก ทั้งนี้ ในชวงหลังปี พ.ศ. 2526                         
มีการกอสรางศูนยแการคาแบบครบวงจรตอเนื่องจากศูนยแการคาขนาดใหญที่เพ่ิมพ้ืนที่ความบันเทิง
และการพักผอนหยอนใจตางๆ เขาไปดวย68  โดยเฉพาะการกอสรางเซนทรัล สาขาลาดพราว และ                           
เดอะมอลลแทั้งสามสาขา (สาขา 2, 3 และ 4)69 บนถนนรามคําแหง เพ่ือตอบสนองคนในยานชานเมือง
กรุงเทพที่ตองการสถานที่ พักผอนหยอนใจที่มีทั้งการจําหนายสินคาและความบันเทิงตางๆ                                
เชน โรงภาพยนตรแ ลานสเก็ต เป็นตน ศูนยแการคาเหลานี้มีพ้ืนที่ลานจอดรถจํานวนมากเพ่ือรองรับ         
การใชรถยนตแสวนบุคคลของคนที่อาศัยอยูในยานชานเมืองและหมูบานจัดสรร การเกิดขึ้นของ
ศูนยแการคายานชานเมืองอธิบายถึงการขยายตัวของเมืองกรุงเทพที่มีพ้ืนที่อยูอาศัยในยานชานเมือง                     
ที่เชื่อมตอกับใจกลางเมืองกรุงเทพมากขึ้น รวมถึงการกอสรางศูนยแการคาในใจกลางกรุงเทพ                            
ที่มีการแขงขันกันเองสูงอยางตอเนื่อง ประกอบกับราคาที่ดินที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหการกอสราง
ศูนยแการคายานชานเมืองมีตนทุนที่ดินที่ต่ํากวาและมีคู แขงในพ้ืนที่ชานเมืองนอยกวาในใจกลาง                       
เมืองกรุงเทพ รวมถึงเป็นการดึงดูดลูกคากลุมใหม ในยานชานเมืองใหเขามาใชบริการทั้งการซื้อสินคา             
และพักผอนหยอนใจทดแทนการเขามาในศูนยแการคาในพ้ืนที่ใจกลางเมืองไดดวย 

                                           
 67 โปรดดูเพิ่มในกรณีไทยไดมารู จาก Film Archive Thailand (หอภาพยนตรแ),  
สื่อ “ไทยไดมารู หางที่มีบันไดเลื่อนแหงแรกในประเทศไทย ๒๕๐๗.” 
https://www.youtube.com/watch?v=FxE7rjQ9Tkc (สืบคนเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560). 

68 เรื่องเดียวกัน, 35. 
69 ศูนยแการคาเดอะมอลลแสาขาแรก อยูที่ถนนราชดําริ เปิดเมื่อปีพ.ศ. 2524 
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ศูนยแการคาแบบครบวงจรทําหนาที่ เป็นไดทั้งสถานที่จําหนายสินคาและ                     
สถานที่พักผอนหยอนใจที่ตอบสนองคนในยานชานเมืองไดอยางครบถวน โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของ                    
โรงภาพยนตรแยอสวนหรือมินิเธียเตอรแ อันเป็นโรงภาพยนตรแขนาดเล็กมีที่นั่งประมาณ 300-400 ที่นั่ง 
ซึ่งเป็นการปรับตัวของกิจการโรงภาพยนตรแตางๆ ที่ลดคาใชจายในการบํารุงรักษาและลงทุนสราง                   
โรงภาพยนตรแแหงใหมใหมีขนาดเล็กเ พ่ือนําพ้ืนที่ อ่ืนๆ ในอาคารไปใชประโยชนแดานอ่ืนๆ                                 
ในขณะเดียวกันก็มีการสรางโรงภาพยนตรแยอสวนในศูนยแการคา เชน โรงภาพยนตรแยอสวนเอ็มจีเอ็ม 
(ในเครือเพชรรามาและแมคเคนนา) ที่เปิดใหบริการภายในศูนยแการคาเดอะมอลลแ 2 ที่รามคําแหง70 
สะทอนถึงบทบาทของศูนยแการคาที่พยายามสรางกิจกรรม การพักผอนหยอนใจเติมเต็ม                           
ความครบวงจรของศูนยแการคาใหตอบสนองความตองการของคนในสังคมเมืองกรุงเทพ 

ตลอดทั้งศูนยแการคาพยายามจัดกิจกรรมตางๆ ตามงานเทศกาลและวันสําคัญ 
เพ่ือดึงดูดใหลูกคามาซื้อสินคาตางๆ อันเป็นแหลงรายไดสําคัญของศูนยแการคานั้นๆ ดวย                              
เชน เทศกาลตรุษจีนที่ศูนยแการคา เดอะมอลลแที่มีขบวนแหสิงโต มีการประกวดมิสกี่ เพา                             
ตลอดทั้งการจัดโปรโมชั่นของศูนยแการคาตางๆ ที่ตอนรับเทศกาลตรุษจีนดวยสินคาสําหรับเซนไหว
หรือสินคาประเภทเสื้ อผา 71 สิ่ งเหลานี้สะทอนถึงความพยายามของศูนยแการคาครบวงจร                                  
ที่จะใชพ้ืนที่ตางๆ ภายในศูนยแการคาดึงดูดและสรางรายไดใหเหมาะสมตามชวงเวลาตางๆ อันทําให
ศูนยแการคาตางๆ ตองปรับตัวและพัฒนาใหมีจุดเดนเพ่ือดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการหรือซื้อสินคา
ภายในศนูยแการคาของตนเองใหไดมากท่ีสุด 

แมวาสวนสนุกแดนเนรมิตที่เป็นสวนสนุกกลางแจง มีคูแขงขันจากสวนสนุก               
ในรมบนศูนยแการคาที่กอตัวเป็นจํานวนมากตามจํานวนศูนยแการคาหลายแหงที่ เกิดขึ้นตาม                 
ยานชานเมืองของกรุงเทพ แตสวนสนุกในรมบนศูนยแการคา มีปัญหาและขอเสียเปรียบของตนเอง
เชนเดียวกัน ดังที่ปรากฏไววา 

จริงๆ แลว ผมมองในแงที่วา ที่ไหนก็ตามที่พอแมสามารถพาลูกไปเดินเลนได นั่นคือ 
คูแขงเพราะเป็นแหลงพักผอน ตั้งแตปลายปี 2528 เป็นตนมา หางสรรพสินคาบูมมาก 
พวกนี้มาแชรแตลาดเราเยอะ บางแหงก็มีสวนสนุกขนาดเล็กอยู เดี๋ยวนี้หางฯ ก็นํา                     
เรื่องความบันเทิงเขาไปรวมดวย มีศูนยแพัก มีคอนเสิรแตเลน ทําใหการจัดคอนเสิรแตใน  
แดนเนรมิต ซึ่งแตกอนคนเคยฮือฮามาก ตกไปเยอะ เพราะในหางเขาเลนฟรี และมีบอย 
แลวใครเขาจะมาดูของเรา... วิธีแกก็คือ เราจะจัดการแสดงที่ฉีกแนวออกมา ในลักษณะ

                                           
70 “ธุรกิจบันเทิง ยุทธการโรงหนังกรุง,” มีเดีย (กุมภาพันธแ 2531): 110-111. 
71 “ลมหายใจธุรกิจ สรรพสินคา,” มีเดีย (พฤษภาคม 2531): 112-113. 
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ที่ เป็นขบวนพาเหรด และตัวการแตูน เนนที่กิจกรรมที่ตางไปจากหางฯ ซึ่งเราไดเปรียบ
กวาตรงที่มีเนื้อที่กวางขวางและในหางเขาจะเนนพ้ืนที่ขายของมากกวา72 

คําอธิบายนี้สะทอนถึงการเติบโตของศูนยแการคาครบวงจรที่เริ่มกลายเป็น 
สถานที่พักผอนหยอนใจที่คนนิยมมากขึ้น ทั้งจากการมีพ้ืนที่สวนสนุกในรม หรือ การเป็นสถานที่
พักผอนหยอนใจที่อยูกระจายตามชานเมืองตางๆ ที่เขาถึงคนในหมูบานจัดสรรหรือ พ้ืนที่ใกลเคียงได
มากกวา แตในขณะเดียวกัน สวนสนุกในรมมีขอจํากัดในเชิงพ้ืนที่ ทํา ใหไมสามารถติดตั้งเครื่องเลน
ขนาดใหญที่ สร า งความสนุกสนานหรือบรรยากาศสวนสนุกกลางแจ งแบบในสวนสนุก 
แดนเนรมิตได ทั้งนี้การกอสรางสวนสนุกขนาดเล็กบนศูนยแการคาตางๆ ไดเกิดขึ้นหลายแหง                     
โดยที่ตระกูลกิติพราภรณแเจาของสวนสนุกแดนเนรมิตไดกอตั้ง บริษัท เมจิกเวิลดแ จํากัด ที่เปิดกิจการ       
ในปี  พ.ศ. 2534 เ พ่ือใหบริการใหคํ าปรึ กษาและดํา เนินการกอสร างสวนสนุกขนาดเล็ ก                                       
บนศูนยแการคาตางๆ โดยที่ทางบริษัท เมจิกเวิลดแได เขาบริหารพ้ืนที่สวนสนุกขนาดเล็กเอง                                        
เชน เดอะมอลลแ, อิมพีเรียล สาขาบางนา-สําโรง, แฟชั่น ไอรแแลนดแ, โลตัส, จัสโก, แม็คโคร                             
รวมถึง ฟิวเจอรแปารแค รังสิต73 นอกจากนี้ยังกอสรางสวนสนุกบนศูนยแการคาที่มีเครื่องขนาดใหญ                     
บางชนิด อยางรถไฟเหาะ เชน ซีคอนสแควรแ เดอะมอลลแและเซนทรัลพลาซา โดยใชการออกแบบ
ติดตั้งเครื่องเลน อยางเต็มที่ภายใตขอจํากัดของ “สวนสนุกในรม”74 สิ่งเหลานี้สะทอนถึงบทบาทของ
สวนสนุกในรมที่ทําหนาที่เป็นพ้ืนที่พักผอนหยอนใจที่เติมเต็มพ้ืนที่ศูนยแการคาตางๆ มีครบวงจรและ
ตอบสนองลูกคาท่ีมีความตองการไดหลากหลาย 

ดังนั้นลักษณะการกอสรางสวนสนุกบนศูนยแการคาของบริษัทในเครือ                     
ตระกูลกิติพราภรณแ ไมไดเป็นการแยงกลุมลูกคาที่ไปสวนสนุกแดนเนรมิต เนื่องจากทางผูบริหาร                  
สวนสนุกแดนเนรมิตเล็งเห็นถึงขอดีของสวนสนุกในรมบนศูนยแการคาที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็กที่มีเครื่องเลน
และความสนุกที่ไมเทากับสวนสนุกกลางแจง สงผลใหลูกคาที่ไดใชบริการสวนสนุกขนาดเล็กใน
ศูนยแการคามีโอกาสมาสัมผัสความสนุกที่ครบถวนและหลากหลายมากกวาในสวนสนุกกลางแจงอยาง
สวนสนุกแดนเนรมิตได75 สะทอนใหเห็นถึงขอจํากัด ของสวนสนุกบนศูนยแการคาที่ไมเป็นอุปสรรค                 
ตอการเติบโตหรือความนิยมในสวนสนุกกลางแจง ลักษณะดังกลาวทําใหสวนสนุกแดนเนรมิตสามารถ
ทําหนาที่ เป็นสวนสนุกกลางแจงที่สําคัญและ ไดรับความนิยมในกรุงเทพไดอยางตอเ นื่อง                        

                                           
72 “สกู฿ปจากปก เสือสวนสนุกคํารามรับปิดเทอม,” 13. 
73 “ดรีมเวิลดแ ไมใชแดนเนรมิต 2,” ผู้จัดการรายเดือน (เมษายน 2543), http://info.goto 

manager.com/news/details.aspx?id=445 (สืบคนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557). 
74 เรื่องเดียวกัน. 
75 เรื่องเดียวกัน. 
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จนกระทั่งไดปิดกิจการในปี พ.ศ. 2543 แมวามีสวนสนุกในรมเกิดขึ้นบนศูนยแการคาตางๆ ในกรุงเทพ
เป็นจํานวนมากในชวงเวลารวมสมัยเดียวกันก็ตาม 
 

 

ภาพที่ 3.22 สวนสนุกลีโอแลนดแ 
ที่มา: suansanook.net ชมรมคนรักสวนสนุก, “ภาพที่ 1,” https://www.facebook.com/Suan 
sanooknet/photos/pcb.644277352295567/644276902295612/?type=3&theater (สืบคน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559). 

 

 

ภาพที่ 3.23 รถไฟเหาะในสวนสนุกลีโอแลนดแ 
ที่มา: suansanook.net ชมรมคนรักสวนสนุก, “ภาพที่ 3,” https://www.facebook.com/Suan 
sanooknet/photos/pcb.644277352295567/644277005628935/?type=3&theaterr (สืบคน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559). 
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การเกิดขึ้นของสวนสนุกในรมลี โอแลนดแบนศูนยแการคา เซนทรัลบางนา                        
ที่ เ ปิ ดกิ จการ ในปี  พ . ศ .  2538 76  โ ดยภายในสวนสนุ ก ในร มแห งนี้ มี เ ค รื่ อ ง เล นต า งๆ                         
และมีกิจกรรมและความสนุกสนานที่หลากหลาย เพ่ือดึงดูดลูกคาใหใชบริการอยางตอเนื่อง  
ซึ่งสวนสนุกในรมลีโอแลนดแมีลักษณะเฉพาะและบรรยากาศที่เกี่ยวของกับตัวการแตูนดอกเตอรแลีโอ                            
มี เครื่ อง เล นรถไฟ เหาะขนาด เ ล็ กที่ ต กแต ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ร า ว เกี่ ย วกั บ ตั ว ก า รแ ตู นดั ง กล า ว                                    
สะทอนวาสวนสนุกในรมลีโอแลนดแมีลักษณะเฉพาะที่สรางบรรยากาศที่เกี่ยวของกับโลกการแตูน                        
ที่คลายคลึงกับพ้ืนที่ปราสาทจําลองและดินแดนเทพนิยายที่มีลักษณะที่เกี่ยวกับโลกการแตูนและ
จินตนาการในสวนสนุกแดนเนรมิต 

การก อสร า ง พ้ืนที่ ส วนสนุ ก ในร มลี โ อแลนดแที่ มี บ รรยากาศดั งกล า ว                            
ไดรับอิทธิพลจากการที่บริษัท เมจิกเวิลดแ จํากัด ในเครือตระกูลกิติพราภรณแ เป็นผูกอสราง                           
สวนสนุกในรมบนศูนยแการคาตางๆ จึงไดประยุกตแโลกจําลองแบบการแตูนในสวนสนุกแดนเนรมิต                      
มาปรับใชและถายทอดสูสวนสนุกในรมลีโอแลนดแ  

ทั้งนี้ศูนยแการคาเซนทรัลสาขาบางนายังมี พ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาอีกดวย77                   
การสรางสวนน้ําลอยฟูาดังกลาว ทําใหเครือศูนยแการคาเซนทรัลมีสวนน้ําลอยฟูาที่ดึ งดูดคนให                     
มาใชบริการได นอกจากเครือศูนยแการคาเดอะมอลลแแลวมีศูนยแการคาไมกี่แหงที่มีพ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูา 
การสรางพ้ืนที่สวนน้ําดังกลาวจึงเป็นการลงทุนครั้งสําคัญของเครือศูนยแการคาเซนทรัลที่เริ่มสนใจ
สรางพ้ืนที่พักผอนหยอนใจรูปแบบสวนน้ําเพ่ือสรางความครบวงจรใหแกศูนยแการคาของตนเอง                    
โดยเนนใหบริการลูกคากลุมท่ีเป็นครอบครัว78 

แมวาตระกูลกิติพราภรณแสามารถครองตลาดสวนสนุกในกรุงเทพ ทั้งรูปแบบ
สวนสนุ กกลางแจ งด วย  และรวมถึ งสวนสนุ กแดน เนรมิ ตหรื อรูปแบบสวนสนุ ก ในร ม                                           
ที่บริษัท เมจิกเวิลดแ จํากัด ทําหนาที่กอสรางและใหคําปรึกษา ยังมีสวนสนุกในรม คือ โยโยแลนดแ 
ที่ตั้งอยูในศูนยแการคาซีคอนสแควรแที่ไมเกี่ยวของกับบริษัท เมจิกเวิลดแ จํากัด อยูดวย 

                                           
76 S. Anton Calve, The global theme park industry, trans. and ed. Andrew 

Clarke (Oxfordshrine, CABI, 2007), 83. 
77 รายละเอียดของสาเหตุและความเป็นมาของสวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคา ผูวิจัยขอยกไป

อธิบายในบทที่ 4 ที่เกี่ยวของกับเรื่องสวนน้ําโดยตรง 
78 “สวนสนุกในหางเฮ ดูดลูกคาเด็กเพลิน ไมมีแดนเนรมิตเป็นกาง,” ประชาชาติธุรกิจ,  

17 มกราคม 2543, 14. 
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สวนสนุกในรมโยโยแลนดแตั้งอยูในศูนยแการคาซีคอนสแควรแ สาขาศรีนครินทรแ 
เปิดกิจการในปี พ.ศ. 253779 มี ไมเคิล เดนนิ่ง ชาวตางประเทศเป็นผูบริหารสวนสนุกแหงนี้80                
ทําใหสวนสนุกในรมโยโยแลนดแ เป็นคูแขงกับสวนสนุกในรมอ่ืนๆ ในชวงเวลาเดียวกันที่อยู                               
ภายใตการกอสรางหรือการใหคําปรึกษาของบริษัท เมจิกเวิลดแ จํากัด ในเครือตระกูลกิติพราภรณแ 

 

 
 
ภาพที่ 3.24 ทางเขาสวนสนุกโยโยแลนดแ 
ที่มา: packfanlv, “ภาพที่ 6,” http://www.themeparkreview.com/forum/viewtopic.php?p 
=600490 (สืบคนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559). 

 
ทั้ งนี้ สวนสนุกโยโยแลนดแมี เครื่ องเลนต างๆ ที่น าสนใจและดึ งดูดคนให                             

มาใชบริการได รวมถึงการมีเครื่องเลนขนาดใหญอยางชิงชาสวรรคแ รถรางโมโนเรล เรือพายในน้ํา 
โดยเฉพาะรถไฟเหาะ 81 ก า รก อส ร า ง เ ครื่ อ ง เ ล นขนาด ใหญบ งบอกถึ ง คว ามพยายาม                                          
ของศูนยแการคาซีคอนที่ตองการลงทุนและพัฒนาพ้ืนที่สวนสนุกในรมที่ใชเงินลงทุนสูง เพ่ือเติมเต็ม
และเสริมสรางความครบวงจรของศูนยแการคาแหงนี้เพ่ือดึงดูดใหคนมาใชบริการอยางตอเนื่อง 

 

                                           
79 Calve, The global theme park industry, 83. 
80 สุชาติ สวัสดิยานนทแ, “สวนสนุกกลางแจง คูแขง-คูเสริม,” ผู้จัดการรายเดือน (กุมภาพันธแ 

2538), http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=4925 (สืบคนเมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2557). 

81 Calve, The global theme park industry, 83. 
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ภาพที่ 3.25 รถไฟเหาะในสวนสนุกโยโยแลนดแ 
ที่มา: packfanlv, “ภาพที่ 12,” http://www.themeparkreview.com/forum/viewtopic.php? 
p =600490 (สืบคนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559) 

 
การ เกิดขึ้ นของสวนสนุกในรม โยโยแลนดแสะท อนถึ งความนิยมของ                       

สถานที่พักผอนหยอนใจแบบสวนสนุกที่สงผลใหเกิดการขยายตัวของสวนสนุกในรมที่เกิดขึ้นภายใต     
บริษัท เมจิกเวิลดแ จํากัด ในเครือตระกูลกิติพราภรณแ ความนิยมของสวนสนุกในรมดังกลาวสงผลให        
มีกลุมทุนใหมมาลงทุนและบริหารกิจการสวนสนุกในรมอยางในกรณีของสวนสนุกในรมโยโยแลนดแ                      
สิ่งเหลานี้สะทอนถึงบทบาทและความสําคัญของสถานที่พักผอนหยอนใจแบบสวนสนุกที่เป็นนิยมและ
ดึงดูดใหคนมาใชบริการไดมีประสิทธิภาพ แมวาธรรมชาติของธุรกิจสวนสนุกที่รวมถึงพ้ืนที่                        
สวนสนุกในรมจําเป็นตองลงทุนสูงในการติดตั้งเครื่องเลน ใหตอบสนองความตองการของคนในสังคม
อยางตอเนื่อง เพ่ือไมใหคนที่มาใชบริการเกิดความเบื่อหนาย อีกทั้งเป็นธุรกิจที่ไดผลกําไรตอบแทน                  
ในระยะยาว 

บทบาทของสวนสนุกในรมจึงทําหนาที่เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจรูปแบบหนึ่ง
ที่เติมเต็มศูนยแการคาตางๆ ใหมีความครบวงจรมากขึ้น อีกทั้งทําใหศูนยแการคาสามารถดึงดูดลูกคา                   
ไดเพ่ิมข้ึนดวย ดังที่สุชาติ พรบุญญานุภาพ ผูจัดการฝุายปฏิบัติการสวนน้ํา82และสวนสนุก เดอะมอลลแ  
บางกะปิกลาวไววา 

                                           
82 เนื้อหาเพ่ิมเติมที่เกี่ยวของกับสวนน้ําลอยฟูาในศูนยแการคาเดอะมอลลแ อยูในบทที่ 4 



Ref. code: 25595606030103EAP

93 
 

เมื่อสํ ารวจถึงรูปแบบความหลากหลายของคอมเพลกซแที่ มี อิทธิพลใน                      
การดึงคนเขามาใชบริการแลวพบวา สวนสนุกมีอิทธิพลตอผู เขามาใชบริการมากถึง 5 ตอ 1                           
เมื่อเปรียบเทียบกับผูเขามาใชบริการดานบันเทิงรูปแบบอื่น เชนการชมภาพยนตรแ83 

แมวาการกอสรางสวนสนุกในรมใชเงินลงทุนสูง คาใชจายในการบํารุงรักษาที่สูง
และสรางกําไรในระยะสั้นที่นอย แตศูนยแการคาครบวงจรหลายแหงตัดสินใจสรางพ้ืนที่สวนสนุกในรม
ใหเป็นจุดเดนของศูนยแการคาแหงนั้น ตลอดทั้งเป็นเครื่องมือสนับสนุนและเชื่อมโยงกับพ้ืนที่จําหนาย
สินคาท่ีเป็นรายไดหลักของศูนยแการคาดวยการจัดโปรโมชั่นและการสัมมนาคุณตางๆ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.26 บรรยากาศสวนสนุกในรม ในภาพยนตรแ “เสียดาย” (นาทีที่ 34.50-35.55) 
ที่มา: เสียดาย, กํากับการแสดงโดย ชาตรี เฉลิมยุคล , พรอมมิตรภาพยนตรแ, 2537, ฉากเที่ยว                 
สวนสนุกบนศูนยแการคาและมีปัญหากับ “จิ๊กโกเ” (นาทีท่ี 34.50-35.55) 

 
ทั้งนี้สวนสนุกในรมบนศูนยแการคาตางๆยังเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจสําหรับ

เด็กนักเรียนและวัยรุนที่ไปเที่ยว โดยเฉพาะการเป็นสถานที่โดดเรียนของนักเรียนมัธยม ซึ่งไดสะทอน
ออกมาในภาพยนตรแ ไทยเรื่อง “เสียดาย” (Daughter) ที่ฉายครั้งแรกในปีพ.ศ. 253784                         
ดังเชนในภาพที่ 3.26 เป็นภาพเครื่องรถรางลอยฟูา และชิงชาสวรรคแภายในสวนสนุกในรม                         

                                           
83 สุชาติ สวัสดิยานนทแ, “สวนสนุกในหาง ถึงเวลาแยกไปโต,” ผู้จัดการรายเดือน (กุมภาพันธแ 

2538), http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=4924 (สืบคนเมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2557). 

84 ภาพยนตรแไทยเรื่อง เสียดาย กํากับโดยชาตรีเฉลิม ยุคล เป็นภาพยนตรแสะทอนชีวิตของ
นักเรียนมัธยมหญิงที่มีภูมิหลังแตกตางกัน ซึ่งตอมาไดเริ่มใชยาเสพติด ซึ่งสะทอนปัญหาชีวิตวัยรุนใน
แงมุมตางๆ ในบริบทชวงเวลาดังกลาว โปรดอานเพ่ิมที่ http://www.imdb.com/title/tt0287401/ 
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ที่สะทอนถึงการสรางเครื่องเลนตางๆที่ไมตางจากสวนสนุกกลางแจง เพียงแตมีขนาดที่เล็กกวา                  
เครื่องเลนในสวนสนุกกลางแจง อีกทั้งในภาพนี้ยังมีเหตุการณแที่กลุมนักเรียนชาย “จิ๊กโกเ” กลุมหนึ่ง                    
ที่ พักผอนหยอนใจในสวนสนุกในรมแห งหนึ่ ง 85 ได  “แซว” ตัวละครหญิงในภาพยนตรแ                        
จนนําไปสูการทะเลาะกัน อันสะทอนถึงสภาพสวนสนุกในรมในชวงเวลาดังกลาว เป็นสถานที่พักผอน
หยอนใจใน “ดานลบ” เนื่องจากเป็นสถานที่ “โดดเรียน” และ “มั่วสุม” ของนักเรียนที่ใสชุดนักเรียน
ม า เ ที่ ย ว  ทั้ ง ที่ ค ว ร ใ ช เ ว ล า ดั ง ก ล า ว ไ ป ศึ ก ษ า เ ล า เ รี ย น  อั น ทํ า ใ ห ภ า พย น ต รแ เ รื่ อ ง นี้                                              
นําฉากการเที่ยวสวนสนุกในรม สะทอนมุมมองชีวิตของวัยรุนในสังคมไทยในชวงเวลาดังกลาว  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.27 เครื่องเลนในสวนสนุกในรม ในภาพยนตรแ “เสียดาย” (นาทีที่ 25.26-25.53) 
ที่มา: เสียดาย, กํากับการแสดงโดย ชาตรี เฉลิมยุคล , พรอมมิตรภาพยนตรแ, 2537,                               
ฉากเลนรถโกคารแท (นาทีท่ี 25.26-25.53) 

 
ภาพที่  3 .27 ไดอธิบายถึงความนิยมการเลนรถโกคารแท หรือรถบั๊มพแ                          

ในสวนสนุกในรมบนศูนยแการคา ทั้งนี้ยังมีเครื่องเลนตูเกม (Arcade) อยูภายในสวนสนุกในรมดวย          
อันสะทอนถึงความสนุกสนานที่ตอบสนองวัยรุนไดหลากหลาย ซึ่งทําใหสวนสนุกในรมกลายเป็น
สถานที่พักผอนหยอนใจของวัยรุนทั้งหญิงและชายที่สามารถเลนเครื่องเลนตางๆได ทั้งนี้จากเนื้อเรื่อง
ของภาพยนตรแเสียดาย ในฉากการเลนโกคารแทในรูปนี้ ไดอธิบายถึงชีวิตของตัวละครนักเรียนหญิง
มัธยมคนหนึ่งที่มาเลนเครื่องเลนโกคารแท กอนที่จะมีเพ่ือนมาเรียกหาใหไปทํางานขายบริการ                     
ทางเพศ86 อันสะทอนถึงการที่ภาพยนตรแไดเลือกใชพ้ืนที่สวนสนุกในรมบนศูนยแการคาเป็นสถานที่               

                                           
85 ผูวิจัยไมทราบวา คือ สวนสนุกในรมท่ีใด แตตัวละครในภาพยนตรแ บอกวา เป็นเหตุการณแ

ในเดอะมอลลแ (ไมไดระบุสาขา) 
86 เสียดาย, กํากับการแสดงโดย ชาตรี เฉลิมยุคล, พรอมมิตรภาพยนตรแ, 2537,                               

ฉากเลนรถโกคารแท (นาทีที่ 25.26-25.53)  
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ที่นักเรียนตางๆมาใชเวลาวางในการพักผอน แทนการไปโรงเรียน รวมถึงกลุ มนักเรียนที่มี                             
ปัญหาชีวิตตางๆที่มาใชเวลาวางในพ้ืนที่สวนสนุกในรมดวย อันสะทอนถึงความนิยมสวนสนุกในรม
ของกลุมนักเรียนและวัยรุนหลากหลายกลุมอยางแทจริ ง  อันทําใหภาพยนตรแ ได เลือกใช                              
ฉากสวนสนุกในรมในการดําเนินเรื่องของภาพยนตรแดวย เพ่ือสะทอนมุมมองชีวิตนักเรียนมัธยม                    
หรือวัยรุนใหใกลเคียงที่สุด  

การที่ศูนยแการคาหลายแหงในยานชานเมืองไดกอสรางพ้ืนที่สวนสนุกในรม                   
ที่มีพ้ืนที่ขนาดและจํานวนเครื่องเลนที่แตกตางกันไป สงผลใหเกิดภาวะอ่ิมตัวของสถานที่พักผอน
หยอนใจแบบสวนสนุกในรมที่ศูนยแการคาสวนใหญตางสรางเพ่ือดึงดูดลูกคาไว ทําใหเกิดการแขงขัน                 
ในดานคุณภาพของเครื่องเลนและบรรยากาศภายในแตละสวนสนุกในรม ซึ่งเคยแทนที่รูปแบบ                     
ที่คนในยานชานเมืองเลือกไปเที่ยวสวนสนุกในรมในศูนยแการคาที่อยูใกลละแวกบานมากกวาการไปเที่ยว
สวนสนุกแดนเนรมิต แตในอีกดานนั้น สวนสนุกในรมตองพัฒนาและปรับปรุงดานเครื่องเลนหรือ
บรรยากาศภายในดวยการลงทุนมากขึ้น โดยมีขอจํากัดสําคัญในเรื่องพ้ืนที่ทางกายภาพที่                          
สวนสนุกในรมไมสามารถสรางความสนุกสนานหรือบรรยากาศไดเทากับสวนสนุกกลางแจงได                      
ทําใหสวนสนุกในรมบนศูนยแการคาตางๆไดรับผลกระทบจากการแขงขันกับสถานที่พักผอนหยอนใจ
อยางสวนสนุกกลางแจงที่ไดเปรียบทางกายภาพและความสนุกสนานที่หลากหลายมากกวา 

แตกระนั้น ศูนยแการคามีความยืดหยุนได เปรียบกวาสวนสนุกกลางแจง                        
ที่สามารถปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สวนสนุกในรมไปเป็นพ้ืนที่พักผอนหยอนใจแบบอ่ืนๆ ซึ่งสามารถตอบสนอง 
คนที่มาใชบริการไดงายกวา เชน ลานโบวแลิ่ง โรงภาพยนตรแ ศูนยแแฟชั่น เป็นตน อีกทั้งศูนยแการคา                   
มีแหลงรายไดหลายทางจากคาเชารานคาตางๆ หรือการจําหนายสินคาเองของศูนยแการคาที่ทําให
ศูนยแการคาสามารถตัดปัญหาการขาดทุนจากพ้ืนที่สวนสนุกในรมได แตทางสวนสนุกกลางแจงเป็น
สถานที่พักผอนหยอนที่มีรูปแบบและลักษณะที่ดึงดูดคนใหมาใชบริการไดดวยเครื่องเลนและ
บรรยากาศที่สรางความสนุกสนานเป็นหลักเทานั้น สิ่งเหลานี้สามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของ 
ธุรกิจสวนสนุกในบริบทตางๆ ได  โดยเฉพาะหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี  พ.ศ.  2540                                
ที่สรางผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงวงการธุรกิจสวนสนุกในกรุงเทพ 

 
3.3.4 การปิดกิจการสวนสนุกแดนเนรมิตที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 

ในชวงปี พ.ศ. 2519-2539 สวนสนุกแดนเนรมิตเติบโตและไดรับความนิยม                           
อยางตอเนื่อง สะทอนไดจากการลงทุนติดตั้ งและกอสรางเครื่องเลนใหมๆ อยางตอเนื่อง                               
เชน รถไฟเหาะ ไวกิ้ง โดยเฉพาะการสรางดินแดนเทพนิยายและปราสาทจําลอง สิ่งเหลานี้อธิบายถึง
ความมั่นใจของ ผูบริหารสวนสนุกแดนเนรมิตที่ลงทุนอยางตอเนื่อง สงผลใหสวนสนุกแดนเนรมิต                         
มีเครื่องเลนที่หลากหลายรูปแบบ รองรับความสนุกของเด็กเล็ก วัยรุน หรือคนทั้งครอบครัว ตลอดทั้ง                      
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การเติบโตของรูปแบบการพักผอนหยอนใจและวิถีชีวิตประจําวันของชนชั้นกลางที่มีขึ้นอยางตอเนื่อง   
ทําใหเกิดการขยายตัวเมืองกรุงเทพไปยานชานเมืองตางๆ มากขึ้น สงผลใหการลงทุนในดานตางๆ 
ขยายตัวตามไปดวย แตเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 กอตัวขึ้นจากปัญหาการลดคาบาท
อยางรวดเร็ว ทําใหมูลคาของเงินบาทออนตัวลงอยางมากสําหรับการชําระหนี้สินตามอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา ระหวางประเทศ ปัจจัยนี้ ทําใหกระทบตอวงการเศรษฐกิจหลายๆดาน                    
รวมถึงการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยแ อันสงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซบเซาลง                      
อยางรวดเร็ว 

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจปี  พ.ศ. 2540 ทําใหธุรกิจความบันเทิงและ                           
การพักผอนหยอนใจตางๆ รวมถึงสวนสนุกตางไดรับผลกระทบจากจํานวนลูกคาที่มาใชบริการลดลง 
ในขณะที่ธ ุรกิจตองบริหารและจัดการหนี ้สินที ่เกิดขึ ้นจากการลงทุนอีกดวย สิ ่งเหลานี ้ทําให                        
เ จ า ของธ ุร ก ิจ หลายภาคส วนจํ า เป็นต องปรับ เปลี่ ยนแผนการพัฒนาหรือขยายกิจการ                                      
ที่ ใ ช เ งิ น ล ง ทุ น ต า ง ๆ  ด ว ย  ส ง ผล ให เ กิ ดการ เปลี่ ยนแปลง ในกิ จกา รต า งๆ  มากมาย                                  
โดยเฉพาะกิจการสวนสนุ กแดนเนรมิ ตที่ เผชิญกับ อุปสรรคครั้ ง ใหญที่ ทํ า ให การวางแผน                               
สรางสวนสนุกแดนเนรมิตแหงที่ 2 ประสบปัญหา เนื่องจากท่ีดินของสวนสนุกแดนเนรมิตเป็นที่ดินเชา 
รวมถึงที่ดินรอบขางสวนสนุกแดนเนรมิตกลายเป็นพ้ืนที่อยู อาศัยหนาแนนมากขึ้น ประกอบทั้ง                           
การเกิดขึ้นของศูนยแการคาเซนทรัล ลาดพราวที่ตั้งอยู  ใกลสวนสนุกแดนเนรมิตที่ เปิดกิจการ                              
ในปี พ.ศ. 252687 ทําใหพ้ืนที่โดยรอบสวนสนุกแดนเนรมิต มีมูลคาที่ดินสูงขึ้นมาก อันทําให                          
สวนสนุกแดนเนรมิตไมสามารถจัดซื้อที่ดินใกลเคียงได แม วาตระกูลกิติพราภรณแ ไดซื้อที่ดิน                       
บริเวณปทุมธานีเพ่ือกอสรางสวนสนุกดรีมเวิลดแแลว แตทางสวนสนุกแดนเนรมิตยังวางแผนหาที่ดิน
สําหรับกอสรางสวนสนุกแดนเนรมิตแหงที่ 2 แทนที่เดิม เพราะในชวงเวลาดังกลาวสวนสนุกดรีมเวิลดแ
ยังอยูในพ้ืนที่ชานเมืองที่หางไกลที่แตกตางจาก สวนสนุกแดนเนรมิตที่มีรถโดยสารประจําทางหลายสาย
สัญจรผานมากกวา ทําใหลูกคาเดินทางไป สวนสนุกดรีมเวิลดแลําบาก ทั้งนี้ผูบริหารสวนสนุกแดนเนรมิต
ไดอธิบายถึงการวางแผนสราง สวนสนุกแดนเนรมิตแหงที่ 2 ไววา 

เราจะยายไปแถวบางนา หรือไมก็ พุ ทธมณฑล ซึ่ งสวนสนุกแหงใหมดั งกลาว                             
มี พ้ืนที่ประมาณ 200 ไร  โชครายเมื่อวิกฤติ เศรษฐกิจ (ปี  พ.ศ. 2540) เกิดขึ้น                           
งบประมาณที่ วาง ไว เ พ่ิมเป็นเท าตั ว โครงการแดนเนรมิต 2 จึ งหยุดชะงักไป                                   
เราคอยดูสถานการณแ และขณะนี้ยังมีคนเสนอ ที่ดินใหทํา แตก็ไมสามารถลงทุนได                     
เพราะมี เงินไมพอ แมทุกวันนี้  (ปี  พ.ศ.  2543) ค าเงินบาท จะดูดี ขึ้นมาบาง                                

                                           
87 วิรัตนแ แสงทองคําและคณะ, 70 ปีจิราธิวัฒน์ Central ยิ่งสู้ยิ่งโต (กรุงเทพฯ: ผูจัดการ, 

2546), 56. 
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แตในสายตาพวกเขาแลว ไมใชโอกาสการลงทุนเราไมรอโครงการแดนเนรมิต 2 อีกตอไป 
และไมคิดจะทําสวนสนุกแหงใหมเพราะเศรษฐกิจคงฟ้ืนยากและคาเงินบาท กระโดดไป
ไกลกวา ที่เราจะรับได88

 

ตลอดทั้งปัญหาสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ     
ปี พ.ศ. 2540 ทําใหสวนสนุกแดนเนรมิตตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนภายในสวนสนุก 
สงผลใหในปี พ.ศ. 2541 สวนสนุกแดนเนรมิตวางแผนที่เนนประหยัดคาใชจาย งดการลงทุนใหม 
รวมถึงการลดปริมาณการจางการแสดงจากตางประเทศ89 รวมทั้งการลดงบประมาณดานโฆษณา            
และประชาสัมพันธแถึง 50% ในปี พ.ศ. 2541 และ 254290 สิ่งเหลานี้ทําใหสวนสนุกแดนเนรมิต                        
อยู ในชวงเวลาที ่ไม ม ีการลงท ุนและพัฒนาอย างต อเนื ่องเหม ือนในช วงกอนปี พ.ศ. 2540                              
สงผลใหสวนสนุกแดนเนรมิตที่เปิดกิจการมายาวนานตั้งแตปี พ.ศ. 2519 ไมไดรับการปรับปรุงและ                      
พัฒนาตอเนื่องตามธรรมชาติของธุรกิจสวนสนุกที่ควรจะดําเนินการ 

การที่ตระกูลกิติพราภรณแไมสามารถเจรจาเรื่องการขอตอเวลาในสัญญาเชาที่ดิน
แหงเดิมได ประกอบกับมูลคาที่ดินที่สูงมากขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและผลพวงจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2540 ที่กระทบตอวงการธุรกิจการพักผอนหยอนใจโดยรวม สงผลใหตระกูลกิติพราภรณแ
ตัดสินใจเลือกไปบริหารและพัฒนาสวนสนุกดรีมเวิลดแแทน สงผลใหสวนสนุกแดนเนรมิตตองปิดกิจการ 
ในวันที่ 28 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 254391 

การที่ สวนสนุกแดนเนรมิต ไดปิดกิจการลงยั งสะทอนถึ งบทบาทและ                       
ความหมายของ พ้ืนที่สวนสนุกแดนเนรมิตที่ เป็นสวนสนุกกลางแจงที่ สํ าคัญของกรุ ง เทพ                             
ในหลายมุมมอง ในแงมุมของความทรงจํารวมสมัยนั้น สวนสนุกแดนเนรมิตกลายเป็นสวนสนุก                    
ที่ผูคนจดจําและระลึกถึง ซึ่งสอดคลองไปกับวลี “สนุกสุดแสนเที่ยวแดนเนรมิต” ที่แสดงถึง                             
พ้ืนที่ความสนุกสนานของการพักผอนหยอนใจในสวนสนุกแหงนี้ แมแตในชวงที่สมัชชาคนจน                           
มาชุมนุมในกรุงเทพ เพ่ือเรียกรองขอเสนอกับรัฐบาลของบรรหาร ศิลปอาชา นักการเมืองที่เกี่ยวของ                          
อยาง “หนูนา” กาญจนา ศิลปอาชา (บุตรสาวของบรรหาร ศิลปอาชา) และ วัลลภ ตังคณานุรักษแ 

                                           
88 “ลากอน... แดนเนรมิต,” ผู้จัดการรายเดือน (เมษายน 2543), http://info.goto 

manager.com/news/details.aspx?id=444 (สืบคนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557). 
89 “‘สวนสนุก’หงอยรับปีใหม รวมหัวงดโชวแตางประเทศ,” มติชน, 1 มกราคม 2541, 8. 
90 “สวนสนุกปรุงโฉมรับหนารอน ปรับแผนเนนทําตลาดชวงสั้น,” ประชาชาติธุรกิจ,  

4 มีนาคม 2542, 17-18. 
91 ภัทรพรรณ สายเติมศรี, “แดนเนรมิต... ฉันจะคิดถึงเธอ,” ประชาชาติธุรกิจ, 5 มิถุนายน 

2543, 31. 
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(วุฒิสมาชิกและเลขาธิการมูลนิธิสรางสรรคแเด็ก) ไดพาลูกหลานของผูชุมนุมสมัชชาคนจน                        
ที่มีอายุ 2-20 ปี จํานวน 170 คน ไปเที่ยวสวนสนุกแดนเนรมิต เมื่อวันที่ 18 เมษายน 253992                        
โดยความคิดริเริ่มนี้ เกิดจากการที่วัลลภเห็นวา “เด็กที่ผูปกครองพามารวมชุมนุมอยูกันเฉยๆ                           
ไมเกิดประโยชนแ” และกาญจนาเห็นวา “คิดวาเด็กๆอยูเฉยๆ อาจจะไมสบายตัว คงอยากจะออกไป
เที่ยวขางนอกกันบาง จึงประสานไปสวนสนุกแดนเนรมิต ซึ่งก็ไดรับความรวมมือเป็นอยางดี ”93 
เหตุการณแนี้สะทอนถึงมุมมองของการเที่ยวสวนสนุกในบริบทรวมสมัยของสวนสนุกแดนเนรมิต                    
ในสายตาผูใหญวา เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่ใหเด็กไดมีความสนุกสนาน รวมทั้งสวนสนุกสามารถ
เป็นวิธีการหนึ่งทางการเมืองที่นักการเมืองใชในการสรางมิตรภาพกับผูเรียกรองทางการเมืองอยาง
ผูปกครองของเด็กๆในสมัชชาคนจนได อันสะทอนถึงวลี  “สนุกสุดแสนเที่ยวแดนเนรมิต”                            
ที่คนในสังคมบริบทชวงเวลาดังกลาวก็เขาใจและยอมรับดวย มิใชเป็นเพียงแควลีโฆษณาเกินจริง                    
หรือเป็นกลยุทธแการตลาดของฝุายสวนสนุกแดนเนรมิตเพียงฝุายเดียว 

ฉ ะ นั้ น เ มื่ อ ส ว น ส นุ ก แ ด น เ น ร มิ ต จํ า เ ป็ น ต อ ง ปิ ด กิ จ ก า ร                                              
วันสุดทายที่สวนสนุกแดนเนรมิตเปิดกิจการ คือ วันที่ 28 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2543 ที่ไดเปิดบริการ
ตั้ งแต  10.00 ไปถึง 21.00 น. และมีการจัดงานอําลา “แดนเนรมิต. . .  ฉันจะคิดถึงเธอ”                             
ในช ว ง กล า งคื น  ส ง ผ ล ให คื น อํ า ล า วั นนั้ น มี ผู ค น  ม า ร ว ม ง านมากกว า  4 0 ,000  คน94                                         
ทั้งนี้พัณณิน กิติพราภรณแ (เจาของสวนสนุกแดนเนรมิต) ไดกลาวถึงการปิดกิจการไววา   

ถาสวนสนุกทํากันงายๆ เกิดกันงายๆ ก็คงเกิดกันหลายแหงแลว แตเราเลือกที่จะทํา 
ตองลงทุนสูงมาก ความเสี่ยงก็สูง ตองเดาใจ เดาอารมณแคนใหได คนทําสวนสนุกไดตองรัก
และอดทนถึงจะทําได ทุกคนที่ทํางานในแดนเนรมิตรูสึกเสียใจ ถาเปรียบไปแดนเนรมิตก็
เป็นประชาชนคนหนึ่ง เขาไดทําหนาที่พลเมืองที่ดี รับผิดชอบตอหนาที่ดีท่ีสุดแลว...95 

                                           
92 “‘ลูกหลาน’ม็อบจ฿าบ! พ่ีนาพาลุย ‘สวนสนุก’,” ข่าวสด, 19 เมษยน 2539, 1,12. 
93 เรื่องเดียวกัน. 
94 ภัทรพรรณ สายเติมศรี, “แดนเนรมิต... ฉันจะคิดถึงเธอ,”, 31. 
95 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 3.28 วันสุดทายในสวนสนุกแดนเนรมิต 
ที่มา:  Travel MThai, “ภาพที่ 6,” http://travel.mthai.com/news/107956.html (สืบคนเมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2559). 

 
สิ่งนี้สะทอนถึงธรรมชาติของธุรกิจสวนสนุกที่เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่สราง

ความสนุกสนานแกลูกคา ดวยการลงทุนระยะยาวที่สูงมาก ประกอบดวยการพัฒนาและปรับปรุงให
ตอบสนองตอลูกคาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสวนสนุกมีความสนุกในรูปแบบตางๆ ของคนวัยตางๆ ได 

 

 
 

ภาพที่ 3.29 แสดงภาพแมเหล็กท่ีระลึกสวนสนุกแดนเนรมิต   
ที่มา:  vertical limit, “Magnet แดนเนรมิต ฉันจะคิดถึงเธอ 2518-2543, แอบบิ่นไปนิดนึง,” 
http://pantip.com/topic/31441209 (สืบคนเม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2559)., Dr.ฮิลรุค Onepiece, 
“Rare Item แมกเนต แดนเนรมิตร,” http://byrays.exteen.com/20091021/ll-day-life-ll-
forget-me-not (สืบคนเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559). 
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ทั้งนี้ยังมีภาพสะทอนความทรงจํารวมสมัยเกี่ยวกับสวนสนุกแดนเนรมิตที่นาสนใจ
จากนายอําพล สุทธิเพียร (ผูชวยกรรมการผูจัดการสวนสนุกแดนเนรมิต) และนายพิจิตต รัตตกุล  
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น) ซึ่งนายอําพลกลาวถึงการปิดกิจการของสวนสนุกแดนเนรมิตไว
วา “ตอนแรกรูสึกเสียใจ แตพอถึงวันนี้ เห็นผูคนเขามาในแดนเนรมิตเพ่ือมารวมสงเขาขนาดนี้                    
ตอนนี้ผมไมรูสึกเสียใจที่แดนเนรมิตถึงวาระที่ตองปิดฉากลงแลว เป็นการจากกันที่นาประทับใจ”96 
ในขณะที่นายพิจิตตไดเปรียบเปรยสวนสนุกแดนเนรมิตวา “วันนี้แดนเนรมิตเป็นเหมือนสตรีคนหนึ่ง                       
ผู มี อ า ยุ  2 5  ปี  เ ธ อ เ ป็ น ผู มี เ ม ตต า  พ าก เ พี ย ร  ปู อน ค ว า ม สุ ข ให กั บ เ ด็ ก ๆ  แ ล ะผู ค น                                        
แดนเนรมิตไมไดไปไหน เพียงแตเดินจากลาดพราวไปรังสิต เราไมมีความเสียใจแสดงออกใหเธอเห็น 
เรามีแตความยินดีใหกับเธอ”97 คําอธิบายเหลานี้สะทอนถึงความเขาใจและการรับรูของคนรวมสมัยที่
มีตอสวนสนุกแดนเนรมิต ที่มองเห็นสวนสนุกแดนเนรมิตในแงมุมที่เป็นสถานที่พักหยอนใจที่มีคุณคา
เสมื อน เป็ นบุ คคลสํ า คัญคนหนึ่ งที่ มี อิทธิ พลต ออารมณแและความรู สึ กของคนในสั งคม                               
สงผลใหเกิดความเสียดายและโหยหาพ้ืนที่ความทรงจําดังกลาว 
 

 
 
ภาพที่ 3.30 เกมกระดาษแดนเนรมิต 
ที่มา: www.kamoman.com, “เกมสแกระดาษ แดนเนรมิต ไมมีตัวเดิน สภาพตามรูขายแผนละ 200 
สง 20,” https://www.google.co.th/search?q=kamoman+%E0%B9%81%E0%B8%94%... 
(สืบคนเมื่อวันที่ 24กันยายน 2559). 

                                           
96 เรื่องเดียวกัน. 
97 เรื่องเดียวกัน. 
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การที่ พิจิตตไดอธิบายถึง พ้ืนที่สวนสนุกแดนเนรมิตที่ยายจากลาดพราว                      
ไปที่สวนสนุกดรีมเวิลดแ บริเวณรังสิต ที่อยูในเครือกิจการของตระกูลกิติพราพรณแ สะทอนถึงบทบาท
และความสําคัญของสวนสนุกแดนเนรมิตในแงมุมสถานที่พักหยอนใจที่สําคัญในกรุงเทพที่มีอิทธิพล   
ตอการสรางความสนุกสนานในรูปแบบสวนสนุกที่ทําใหคนในกรุงเทพไดรับประสบการณแและ                   
การพักผอนหยอนใจที่มีความสุขและไมสามารถหาไดจากสถานที่พักผอนหยอนใจรูปแบบเดียวกัน                 
ในกรุงเทพ เนื่องจากสวนสนุกแดนเนรมิตเป็นสวนสนุกกลางแจงในกรุงเทพในชวงเวลาตั้งแต                         
ปี พ.ศ. 2519-2543 เพียงกิจการเดียวที่เปิดใหบริการและพัฒนาอยางตอเนื่องมากกวา 20 ปี                      
จนกลายเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจรูปแบบสวนสนุกที่ตอบสนองคนทุกวัยได ทําให สวนสนุก                  
แดนเนรมิตกลายเป็นสวนสนุกที่ประสบความสําเร็จได ในขณะเดียวกันสวนสนุกแดนเนรมิตยังมี
ความหมายในอีกแงมุมที่เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีปัญหาหลายดาน เชน ปัญหาการขาดทุน
และปัญหาความไมปลอดภัยในพื้นที ่สวนสนุก อันมีผลตอเนื่องมาจากธรรมชาติของธุรกิจ                       
ที่ตองลงทุนและพัฒนาอยางตอเนื่อง ประกอบทั้งผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540                      
ทําใหสวนสนุกแดนเนรมิตมีสภาพแตกตางจากชวงกอนปี พ.ศ. 2540 ซึ่งสวนสนุกแดนเนรมิต
จําเป็นตองตัดงบประมาณในหลายดาน โดยเฉพาะการไมลงทุนพัฒนาเพ่ิมเติม สงผลใหเครื่องเลนเดิม
ที่มีอายุการใชงานเดิมอยูแลวนั้นยังทํางานในสภาพคงที่และใชเทคโนโลยีแบบเดิม ประกอบกับ                 
เมื่อไมมีการลงทุนติดตั้งเครื่องเลนชนิดใหม สงผลใหเครื่องเลนมีสภาพเกาและไมปลอดภัย                         
อันสงผลใหเกิดมุมมองอีกดานของคนในสังคมที่ตองการให สวนสนุกแดนเนรมิตปรับปรุงกิจการ                
ครั้งใหญหรือปิดกิจการดวยสาเหตุความไมปลอดภัยตางๆ ดังเชนที่นายธวัชชัย กลาวไววา 

ผมเคยพาลูกไปเที่ยวเมื่อประมาณสองเดือนที่แลว เดินเขาไปแรกๆ ก็ไม คิดอะไร                       
แตพอเห็นอุปกรณแเครื่องเลน ไมวากระเชาลอยฟูา รถไฟเหาะตีลังกา เห็นแลวก็กลัว 
เพราะมีสภาพคอนขางเกา ซึ่งแตละชิ้นเห็นแลวมีอายุไมต่ํากวา 10 ปี ใหลูกไปเลนก็
เหมือนเอาชีวิตลูกไปแขวนบนเสนดาย. . . ผมเห็นวาหากในอยูสภาพนี้แดนเนรมิต                   
ก็ควรปิดกิจการ แตหากจะเปิดบริการก็ตองมีการปรับปรุงครั้งใหญในเรื่องการดูแล                
เอาใจใสกับอุปกรณแเครื่องเลนและควรจะมีอบรมในเรื่องพนักงานทางดานดูแล                   
ความปลอดภัยสําหรับเด็กๆ ที่จะไปเที่ยว98 

รวมถึงที่นางบุปผาที่เสียดายที่สวนสนุกแดนเนรมิตจะปิดกิจการ แตก็มีความกังวล
เกี่ยวกับ สวนสนุกแดนเนรมิตไววา “แตก็ยอมรับวา เคยเขาไปเที่ยวแลวก็รูสึกกลัวเชนกันเพราะอุปกรณแ
เครื่องเลนบางชิ้นดูจะไมปลอดภัย บางครั้งเด็กๆ เขาไปเลน มักรูเทาไมถึงการณแ เคยเห็นเด็กตกลงจาก

                                           
98“คนกรุงเทพฯ ชี้สมควรปิด,” ประชาชาติธุรกิจ, 13 มกราคม 2543, 21-22. 
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เครื่องเลนมาหมุนหัวแตก พนักงานก็ไมคอยสนใจไมคอยดูแลหรือสามารถเซฟหรือใหความมั่นใจกับผูไป
เที่ยวได”99 

สิ่งเหลานี้สะทอนถึงสภาพสวนสนุกแดนเนรมิตที่มีปัญหาเรื่องเครื่องเลน                    
ในสวนสนุก ตลอดทั้งผลประกอบการของสวนสนุกแดนเนรมิตที่ไมดีนัก ที่หนังสือพิมพแฐานเศรษฐกิจ  
ไดอางถึงการสํารวจผลประกอบการจากกระทรวงพาณิชยแที่พบวา ในปลายปี พ.ศ. 2541                                  
สวนสนุกแดนเนรมิตขาดทุน 8 ลานกวาบาท100 แมวาการขาดทุนดังกลาวนี้เป็นตัวเลข ที่คอนขางนอย
เมื่อเทียบกับขนาดของกิจการ แตเนื่องจากบริบททางเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบ จากวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2540 และการไมไดรับการตอสัญญาเชาที่ดินของสวนสนุกแดนเนรมิต ในปี พ.ศ. 2543                        
สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลสําคัญตอการปิดกิจการสวนสนุกแดนเนรมิตที่ประสบปัญหาหลายดานพรอมกัน 

 

 
 
ภาพที่ 3.31 ปราสาทจําลองท่ีไรดินแดนเทพนิยายในแดนเนรมิตเดิม 
ที่มา: Travel MThai, “ภาพที่ 7,” http://travel.mthai.com/news/107956.html (สืบคนเมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2559). 
 

                                           
99 เรื่องเดียวกัน. 
100“FAREWELL ‘แดนเนรมิต’ ที่แพง-ขาดทุน-โลวแคลาส,” ฐานเศรษฐกิจ, 20 มกราคม 

2543, 28. 
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สวนสนุกแดนเนรมิตที่ปิดกิจการไปนั้นไดกลายเป็นความทรงจํารวมสมัย                         
ของคนที่เคยเที่ยวสวนสนุกแดนเนรมิตที่สามารถมีไดหลากหลายมุมมองและความหมาย หลังจากที่
สวนสนุกแดนเนรมิต ไดปิดกิจการลง พ้ืนที่ดังกลาวไดกลายเป็นพ้ืนที่สนามแขงรถ Go-Kart กลางกรุงเทพ 
ทีย่ังคงมีปราสาทจําลองหลงเหลืออยู แมปราศจากดินแดนเทพนิยายและขบวนพาเหรดตัวการแตูนที่เคยอยู
เคียงขางในสวนสนุกแดนเนรมิตแบบเดิมแลว ปราสาทจําลองจึงทําหนาที่เสมือนเป็นอนุสาวรียแที่เป็น
ตัวแทนความสนุกสนานที่เคยเกิดในสวนสนุกแดนเนรมิตที่เป็นหลักฐานของสถานที่พักผอนหยอนใจ        
ที่สําคัญแหงหนึ่งของกรุงเทพ ในขณะเดียวกันวิกฤตเศรษฐกิจปีพ.ศ. 2540 ยังทําใหบริษัท เมจิกเวิลดแ                   
ของตระกูลกิติพราภรณแ ที่ดูแลธุรกิจสวนสนุกในรมบนศูนยแการคาตางๆ ไดรับผลกระทบไปดวย 

3.3.5 สวนสนุกในร่มในศูนย์การค้าในกรุงเทพ หลังวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540  
เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ศูนยแการคาหลายแหงไดปรับตัวและ

เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาและสวนสนุกในรมใหมีความสําคัญนอยลง โดยเฉพาะการลดการลงทุน
เพ่ิมเติม ทั้ งนี้สวนสนุกในรมบนศูนยแการคาที่ เคยทําหนาที่ชวยสงเสริมการจําหนายสินคา                           
ของศูนยแการคา ดวยการดึงดูดลูกคามาใชบริการและซื้อสินคาภายในศูนยแการคา จากสภาวะที่
ศูนยแการคาตางๆ เคยแขงกันลงทุนพัฒนาเครื่องเลนหรือบรรยากาศตางๆ ในสวนสนุกในรมหรือสวน
น้ําลอยฟูาดังที่ สุชาติ พรบุญญานุภาพ ผูจัดการฝุายปฏิบัติการสวนน้ํา /สวนสนุก เดอะมอลลแ บางกะปิ 
กลาวไววา 

ผมเชื่อวาในระยะแรกเวลาอีกไมเกิน 2 ปี (ปี พ.ศ. 2538-2540) การแขงขันดวย                
การนําเครื่องเลนแปลกใหมหวาดเสียว ตื่นเตนมาสนองความตองการของลูกคานั้น               
จะลดนอยลงไปทุกขณะ สิ่งที่จะมาทดแทนนั่นก็คือ การแขงขันดวยการตกแตงภายใน 
ซึ่งหากเราเป็นผูริเริ่มนําเสีย เราก็จะไดเปรียบคูแขง101 

ต ล อ ด ทั้ ง บ ริ บ ท ก า ร แ ข ง ขั น ข อ ง ศู น ยแ ก า ร ค า ต า ง ๆ  ใ น ก รุ ง เ ท พ                         
ในชวงเวลากอนปี พ.ศ. 2540 ที่ตางพยายามสรางพ้ืนที่สวนสนุกในรมเพ่ือเติมเต็มความครบวงจรของ
ศูนยแการคาของตนเอง ดวยการลงทุนสูงที่สงผลใหศูนยแการคาตางๆ รับภาระคาใชจายที่มากขึ้นอยาง
ตอเนื่องตามธรรมชาติของธุรกิจสวนสนุก แตศูนยแการคากลับไมไดผลกําไรจากพ้ืนที่สวนสนุกในรม
มากเพียงพอกับการลงทุนดังกลาว อันเป็นเหตุการณแที่คุณสุชาติไดอธิบายไวดังนี้ 

ในขณะนี้ทางหางจะแบกภาระในสวนของสวนสนุกไวคอนขางมากก็ตาม และทางหาง
ตองพยายามรักษาระดับราคาคาบริการใหเทากับสวนสนุกของหางอ่ืนก็ตาม แตก็
เชื่อมั่นวา ดวยอัตราเติบโตของผูเขามาใชบริการสวนสนุกโดยทั่วไป ซึ่งมียอดเติบโตขึ้น

                                           
101 เรื่องเดียวกัน. 
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ทุกปี ๆ ละ 2-3 เทา จึงมั่นใจวาหลังจากเปิดตัวเดอะมอลลแบางกะปิ เมื่อปลายปีที่แลว 
(ปี พ.ศ. 2537) ในปีนี้ยอดผูมาใชบริการสวนสนุก จะอยูในอัตรา 100,000 คน102 

สิ่งเหลานี้สะทอนถึงบทบาทของสวนสนุกในรมในศูนยแการคาตางๆ ที่ทําหนาที่
เ ป็ น พ้ื นที่ พั ก ผ อนหย อน ใ จที่ ทํ า หน า ที่ ดึ ง ดู ดคน ให ม า ใ ช บ ริ ก า ร ในศู น ยแ ก า ร ค า ต า ง ๆ  
แตไมสามารถทํากําไรไดดวยตนเอง เนื่องจากมีตนทุนที่สูง รวมถึงศูนยแการคาไมสามารถเพ่ิมราคา
คาบริการใหสูงเพียงพอกับคาใชจายหรือจัดทําพ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาหรือสวนสนุกในรมใหเป็นธุรกิจ
ความบันเทิงเนนกําไรไดมาก เพราะการเพ่ิมราคาคาบริการใหสูงสามารถสงผลใหคนหันไปใชบริการ
สวนน้ําลอยฟูาหรือสวนสนุกในรมในศูนยแการคาอ่ืนที่ ราคาถูกกวาได อีกทั้งไมสามารถแขงขัน                    
กับสวนน้ํากลางแจงอยางสวนสยาม หรือสวนสนุกกลางแจงอยาง แดนเนรมิตที่มีเครื่องเลนและ
บรรยากาศที่หลากหลายมากกวาได 

เมื่อเกิดวิกฤตการณแเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 สภาวะที่ศูนยแการคาตางๆ แขงขัน
การลงทุนพัฒนาพ้ืนที่สวนสนุกในรมนั้นไดหายไป เพราะศูนยแการคาตางๆ ตองการลดคาใชจายและ
การลงทุนที่รวมถึงคาใชจายของสวนสนุกในรม โดยศูนยแการคาเริ่มหันไปเนนพ้ืนที่จําหนายสินคาเป็น
หลักที่สรางรายไดมากกวา ในขณะที่เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ใหสวนสนุกในรมเป็นพื้นที่สงเสริมการจําหนาย
สินคาตามบริบท เชน ชวงปิดเทอมที่มีโปรโมชั่นสินคาของเลนและการลดราคาคาใชบริการสวนน้ําลอยฟูา
หรือสวนสนุกในรม เป็นตน ทําใหพ้ืนที่สวนสนุกในรมบนศูนยแการคาจึงถูกลดบทบาทอยางตอเนื่อง 
เพราะศูนยแการคาหลายแหงไมลงทุนเพ่ิมเครื่องเลน แตไปเนนการจัดโปรโมชั่นที่สงเสริมการจําหนาย
สินคาแทน ตลอดทั้งผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ ยังทําใหไมมีธุรกิจสวนสนุกในรมแหงใหม              
ในกรุงเทพอีกดวย 

หลังจากที่สวนสนุกแดนเนรมิตไดปิดกิจการในปี พ.ศ. 2543 ทําใหสวนสนุกในรม
ตางๆ ไมมีคูแขงรายใหญเชนเดิมแลว สงผลใหสวนสนุกในรมบนศูนยแการคาสามารถดึงดูดลูกคาไดมากขึ้น 
แต เนื่องจากบริบททางกายภาพของสวนสนุกแดนเนรมิตที่ เป็นสวนสนุกกลางแจงขนาด ใหญ                                  
ที่มีเครื่องเลนโลดโผน ขนาดใหญที่ตอบสนองลูกคากลุมวัยรุนไดมากกวา ทําใหสวนสนุกในรม                         
ที่มีขนาดเล็กและมีขอจํากัดของการเป็นพ้ืนที่ศูนยแการคาที่ไมสามารถรองรับเครื่องเลนขนาดใหญ                    
ที่ตอบสนองลูกคากลุมดังกลาว ในขณะที่สวนสนุก ในรมหลายแหงสามารถรับรองกลุมลูกคาหลักที่
เป็นครอบครัว เชน ลีโอแลนดแ หรือ โยโยแลนดแ103 ซึ่งสะทอนถึงบรรยากาศและความนิยมของสวนสนุก
ในรมที่ทรงตัว โดยไมมีลูกคาเพ่ิมมากขึ้นจากการปิดกิจการของสวนสนุกแดนเนรมิต แตทวากลับตอง
เผชิญกับปัญหาขอจํากัดทางกายภาพของศูนยแการคาที่ทําใหสวนน้ําลอยฟูาหรื อสวนสนุกในรม                       

                                           
102 เรื่องเดียวกัน. 
103 “สวนสนุกในหางเฮ ดูดลูกคาเด็กเพลิน ไมมีแดนเนรมิตเป็นกาง,” 14. 
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ไมสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาเครื่องเลนใหหลากหลายไดเพียงพอความตองการของลูกคา                     
อันสงผลถึงปัญหาการติดตั้ งเครื่องเลนตางๆ ในพ้ืนที่จํากัดที่มีความอันตรายและเสี่ยงตอ                        
การเกิดอุบัติเหตุ 

จากขอจํากัดทางกายภาพของสวนสนุกในรมบนศูนยแการคาที่มีขนาดเล็ก                  
ตามพ้ืนที่ศูนยแการคาแหงนั้น อันทําใหเครื่องเลนและบรรยากาศแวดลอมภายในพ้ืนที่ ดังกลาว                         
ไมสามารถรองรับความสนุกสนานไดหลากหลายเทาพ้ืนที่สวนสนุกกลางแจง อีกทั้งมีความเสี่ยงตอ                        
การเกิดอุบัติเหตุบนเครื่องเลน เมื่อเกิดอุบัติเหตุในสวนสนุกในรมบนศูนยแการคา เหตุการณแดังกลาว
สงผลให พ้ืนที่สวนสนุกในรมบางแหงถูกปิดกิจการ ตลอดทั้งทําใหสวนสนุกในรมหลายแหง                         
ถูกลดบทบาทไป จนกลายเป็นพ้ืนที่ความบันเทิงรูปแบบอ่ืน เนื่องจากสวนสนุกในรมหลายแหงได
ติดตั้ ง เครื่ อง เลนที่ โดดเดนและทันสมัย เ พ่ือดึ งดูดคนใหมาใชบริการศูนยแการคาแห งนั้น                               
โดยเฉพาะเครื่องเลนชนิดรางอยางรถไฟฟูาเหาะขนาดเล็ก แตภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 
ศูนยแการคาหลายแหงไดลดการลงทุนและปรับปรุงพ้ืนที่สวนสนุกในรม เพ่ือประหยัดคาใชจาย                       
และเปลี่ยนไปพัฒนาพ้ืนที่การจําหนายสินคาที่สรางกําไรโดยตรงไดมากกวา อันสงผลใหสวนสนุกในรม
หลายแหงอยูสภาพที่ขาดการพัฒนาหรือปรับปรุง 

 

 
 
ภาพที่ 3.32 ภาพขาวอุบัติเหตุรถไฟเหาะไฟไหม 
ที่มา: “Grief anger over young lives lost,” The Nation, June 25, 2002, 1A, 4A. 
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การเกิดอุบัติ เหตุรถไฟเหาะขนาดเล็กไฟไหมจนทําให เกิดผู เสียชีวิตใน                       
สวนสนุกในรมบนศูนยแการคาแฟชั่นไอสแแลนดแ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2545104 
เหตุการณแอุบัติเหตุดังกลาวเกิดขึ้นจากเครื่องเลนรถไฟเหาะขนาดเล็กเกิดความขัดของจนเครื่องยนตแ
ไฟไหม แตเจาหนาที่ไมสามารถชวยเหลือไดทันเวลา อีกทั้งระบบฉีดน้ําเพลิงอัตโนมัติไมสามารถ
ทํางานไดเต็มที่105 จึงทําใหเกิดเหตุการณแนาเศราดังกลาว ทําใหเครื่องเลนดังกลาวถูกสั่งใหปิดบริการ 
ตลอดทั้งทําใหหนวยงานภาครัฐเขามาตรวจสอบและจัดการเครื่องเลนอ่ืนๆ ในสวนสนุกตางๆ 
โดยเฉพาะสวนสนุกในรมบนศูนยแการคา ทําใหพบวา สวนสนุกในรมหลายแหงในกรุงเทพ                               
อ ยู ใ น ส ภ า พที่ ไ ม ป ล อ ด ภั ย  เ พ ร า ะมี เ ค รื่ อ ง เ ล น ห ล า ย ชิ้ น  เ สื่ อ ม โ ท ร ม แ ล ะ ชํ า รุ ด                                                     
เชน มีสนิมเกาะในจุดยึดน็อตของเครื่องเลนตางๆ ระบบไฟเดินไมปลอดภัย ไมมีการตอสายดิน                          
ไมมีระบบปูองกันภัยที่ดี เป็นตน106 สิ่งเหลานี้สะทอนถึงสภาพของสวนสนุกในรมที่เกิดปัญหาเสื่อมโทรม
อยางตอเนื่องจากทั้งธรรมชาติของธุรกิจสวนสนุกที่เจาของกิจการลดตนทุนในการบํารุงรักษา                       
และพัฒนาเครื่องเลน รวมถึงลักษณะรูปแบบการสรางสวนสนุกในรมที่ทําหนาที่หลักเป็นสวนเติมเต็ม
ของศูนยแการคา สะทอนถึงบริบทที่เจาของหรือผูบริหารศูนยแการคาไมมีศักยภาพหรือความเชี่ยวชาญ
ดานเครื่องเลนหรือพ้ืนที่สวนสนุกโดยตรง ทําใหขาดความรูความเชี่ยวชาญในการจัดการสวนสนุกในรม
ใหมีความปลอดภัยไดเหมาะสม แมวามีบริษัทที่ รับผิดชอบในการกอสรางหรือใหคําปรึกษา                            
แตเนื่องจากบริบทวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ที่ทําใหศูนยแการคาหลายแหงมีแนวโนมตองการลด
บทบาทและความสําคัญ ของสวนสนุกในรมเพ่ือปรับเปลี่ยนไปเนนพ้ืนที่ที่สรางรายไดและกําไร
โดยตรงไดมากกวา 

การควบคุมและจัดการพ้ืนที่สวนสนุกในรมโดยหนวยงานภาครัฐเพ่ือปูองกัน
อุบัติ เหตุจึ ง เป็น อีกปัจจัยที่ทํ าใหสวนสนุกในรมบนศูนยแการคาต างๆ อยู ในภาวะทรงตัว                               
ทําใหเจาของศูนยแการคาหลายแหงเปลี่ยนพ้ืนที่สวนสนุกในรมไปเป็นพ้ืนที่ความบันเทิ งหรือสถานที่
จําหนายสินคาอ่ืนๆ แทน เพ่ือลดทั้งปัญหาตนทุนที่สูงและทางกฎหมายที่หนวยงานภาครัฐ                        
เขามาดูแลมากขึ้น 

 

                                           
104 “แฉเจาหนาที่หางแฟชั่นไมชวยด.ญ.หวงแตรถไฟจะไหม,” ไทยรัฐ, 25 มิถุนายน 2545, 

10, 11. 
105 “Theme parks to face state checks,” Bangkok Post, June 25, 2002, 2. 
106 “สวนสนุก 14 หางดังเจอจุดอันตรายอ้ือ,” เดลินิวส,์ 13 กรกฎาคม 2545, 14. 
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ภาพที่ 3.33 ภาพขาวเกี่ยวกับการปูองกันอุบัติภัยจากเครื่องเลนไฟฟูาในสวนสนุก 
ที่มา: “เรื่องแนวทางและมาตรการปูองกันและแกไขอุบัติภัยจากเครื่องเลนไฟฟูาในสวนสนุก ,” 
สยามรัฐ, 25 กันยายน 2545, 2. 

 
อุบั ติ เ หตุ ดั ง กล า วส ง ผล ให ศู นยแ ก า รค าหลายแห ง ลดความสน ใจ ใน                             

การลงทนุกอสรางสวนสนุกในรมแหงใหมในศูนยแการคาแหงใหมดวย แตสรางเป็นเพียงพ้ืนที่เครื่องเลน
ขนาดเล็กสําหรับเด็กเล็กแทนที่ เครื่องเลนขนาดกลางหรือใหญอยางรถไฟเหาะ การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวอธิบายไดถึงปัญหาขอจํากัด ทางกายภาพและบทบาทของสวนสนุกในรมบนศูนยแการคา                   
ของกรุงเทพที่ถูกจํากัดใหทําหนาที่หลักเป็น สวนเติมเต็มความวงจรของศูนยแการค า แตเนื่องดวย
ธรรมชาติของสวนสนุกที่มีตนทุนสูงและจําเป็นตองพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหเจาของศูนยแการคา
สามารถตัดสินใจเลือกปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สวนสนุกในรมไปเป็นพ้ืนที่อ่ืน ที่ตอบสนองการจําหนายสินคา
หรือสรางกําไรโดยตรงมากกวา  

จากการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาดังกลาวที่ทําใหตระกูลกิติพราภรณแ                           
ไดลดบทบาทในธุรกิจสวนสนุก จากการปิดกิจการสวนสนุกแดนเนรมิต และการที่สวนสนุกในรมบน
ศูนยแการคาเสื่อมความนิยมลง ภายใตเครือขายของธุรกิจเมจิกเวิลดแที่เคยรับผิดชอบดูแลธุรกิจ                  
สวนสนุกในรม แตกระนั้นตระกูลกิติพราภรณแยังมีสวนสนุกกลางแจงอยางดรีมเวิลดแในพ้ืนที่ยานรังสิต 
จังหวัดปทุมธานีที่อยูติดกับชานเมืองกรุงเทพ ทั้งนี้ผูวิจัยยังคนพบวา ตระกูลกิติพราภรณแไมได                   
เป็นเพียงเจาของธุรกิจสวนสนุกกลางแจงแหงเดียวในกรุงเทพ แตยังมีสวนสนุกแฮปปี้แลนดแที่เคยเปิด
กิจการและมอบความสนุกแกคนในกรุงเทพอีกดวย 
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3.4 สวนสนุกแฮปป้ีแลนด์กับการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่บางกะปิ 
 

สวนสนุกแฮปปี้แลนดแเป็นสวนสนุกที่ตั้งอยูบริเวณหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ  
เป็นการลงทุนรวมกันระหวางตระกูลคีตวรนาฏและตระกูลรักปัญญา สวนสนุกแฮปปี้แลนดแเปิดกิจการ
หลังแดนเนรมิต 3 เดือน107 คือ ประมาณเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2519 

 

 

ภาพที่ 3.34 ประตูทางเขาสวนสนุกแฮปปี้แลนดแ 
ที่มา: คนคลองลําเจียก, “ภาพที่ 1,” http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/ 
2011/05/A10522659/A10522659.html (สืบคนเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559). 
 

3.4.1 การเกิดขึ้นของสวนสนุกแฮปป้ีแลนด์ 
เมื่อเปรียบเทียบทําเลที่ตั้งของสวนสนุกแฮปปี้แลนดแกับสวนสนุกแดนเนรมิต 

สวนสนุกแฮปปี้แลนดแตั้งอยูในพ้ืนที่หางไกลจากยานชุมชนหรือยานการคาที่มีประชากรหนาแนน                   
ในกรุ ง เทพมากกว า สวนสนุ กแดน เนรมิ ตที่ เ ดิ นทา งด ว ย ระบบขนส งมวลชนง ายกว า                                   
สงผลใหการเดินทางไปสวนสนุกแฮปปี้แลนดแยากกวา เพราะจําเป็นตองเดินทางดวยรถยนตแสวนตัว
เพียงอยางเดียว 
 

                                           
107 “สกู฿ปจากปก เสือสวนสนุกคํารามรับปิดเทอม,” 11. 
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ภาพที่ 3.35 รถไฟเหาะในสวนสนุกแฮปปี้แลนดแ 
ที่มา: คนคลองลําเจียก, “ภาพที่ 3,” http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/ 
2011/05/A10522659/A10522659.html (สืบคนเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559). 

 
สวนสนุกแฮปปี้แลนดแเป็นสวนสนุกที่เนนเครื่องเลนแบบครอบครัวเหมือน 

สวนสนุกแดนเนรมิต เชน ชิงชาสวรรคแ มาหมุน รวมถึงมีรถไฟเหาะ เป็นตน การที่สวนสนุกแฮปปี้แลนดแ 
มีเครื่องเลนที่มี เทคโนโลยีทันสมัยเชนเดียวกับในสวนสนุกแดนเนรมิต สะทอนวาสวนสนุกแฮปปี้แลนดแ
พยายามติดตั้งเครื่องเลนที่ทันสมัยเพ่ือดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ เพ่ือแขงขันกับสวนสนุกแดนเนรมิต 
โดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องเลนรถไฟเหาะที่มีในสวนสนุกแดนเนรมิตเชนกัน  สิ่งเหลานี้สะทอนถึง 
สถานที่พักผอนหยอนใจรูปแบบสวนสนุก ที่เริ่มเป็นธุรกิจแบบบันเทิงที่คนสนใจมาลงทุนมากขึ้นและ
อธิบายถึง สภาพสังคมของเมืองกรุงเทพที่มีประชากรมากเพียงพอที่รองรับการเติบโตของธุรกิจ
สถานที่พักผอนหยอนใจขนาดใหญอยางสวนสนุกได 

ตลอดทั้งการเกิดขึ้นของสวนสนุกแฮปปี้แลนดแยังสะทอนถึงการขยายตัวของ
กรุงเทพ ไปทิศตะวันออกท่ีตอเนื่องที่มีสวนสนุกแดนเนรมิตในยานลาดพราวและสวนสนุกแฮปปี้แลนดแ
ในยานบางกะปิ รวมถึงแสดงใหเห็นวาสังคมเมืองกรุงเทพมีความตองการสถานที่พักผอนหยอนใจ
ขนาดใหญแบบสวนสนุก ที่รองรับชนชั้นกลางที่เป็นครอบครัวขนาดเล็กมาก เนื่องจากตองการสถานที่
พักผอนหยอนใจที่รองรับคนทั้งครอบครัว 
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ภาพที่ 3.36 ดารานักแสดงในสวนสนุกแฮปปี้แลนดแ 
ที่มา: คนคลองลําเจียก, “ภาพที่ 6,” http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/ 
2011/05/A10522659/A10522659.html (สืบคนเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559). 

 
จากภาพที่  3.27 สะทอนถึงลักษณะที่นาสนใจของสวนสนุกแฮปปี้แลนดแ                      

คือ การนําดารา นักแสดงและวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมาเป็นสวนหนึ่งในการโฆษณาและกิจกรรม                           
ของสวนสนุก ที่คลายคลึงกับในสวนสนุกแดนเนรมิตดังที่กลาวไวขางตน ดังเชนกรณีนักแสดง                       
ของภาพยนตรแเรื่อง รักอุตลุดในภาพที่ 3.27 ที่เป็นภาพยนตรแความรักของวัยรุนที่มีการเตนบั๊มพแ      
(การเตนโดยใชสะโพกกระทบกันตามจังหวะ) ที่เป็นจังหวะการเตนแบบดนตรีแบบอเมริกัน108                        
ซึ่งภาพยนตรแและการเตนแบบจังหวะดังกลาวกําลังเป็นที่นิยมในชวงเวลาดังกลาวที่ตอบสนอง                      
กลุมวัยรุนในยุคสมัยนั้นไดการจัดกิจกรรมตางๆ ในสวนสนุกที่ เกี่ยวของ กับดารา นักแสดง                        
และวงดนตรีต างๆ ทําใหสวนสนุกมีลูกคาและรายไดมากขึ้น  สะทอนถึ งสั งคมรวมสมัย                             

                                           
108 ยุวรี โชคสวนทรัพยแ, “กิจการสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2488-2545,” 

(วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตรแ คณะอักษรศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2554), 78. 
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ใ น ช ว ง เ ว ล า ดั ง ก ล า ว ที่ รู ป แ บ บ ก า ร แ ส ด ง ค อ น เ สิ รแ ต ใ น พ้ื น ที่ ก ล า ง แ จ ง ต า ง ๆ                                                   
อันเป็นรูปแบบการพักผอนหยอนใจ และความบันเทิงแบบหนึ่งที่สวนสนุกนํามาใชเป็นกิจกรรม                    
เพ่ือดึงดูดลูกคามากขึ้น เชน การจัดคอนเสิรแตวงดนตรีสตริงตางๆ ในสวนสนุกแฮปปี้แลนดแ109 

3.4.2 การปิดกิจการของสวนสนุกแฮปป้ีแลนด์ 
หลังจากสวนสนุกแฮปปี้แลนดแเปิดกิจการไดประมาณ 4-5 ปี สวนสนุกไดพบ

อุปสรรค เนื่องจากเจาของกิจการประสบปัญหากิจการขาดทุนอยางตอเนื่อง เพราะผูบริหารกิจการ
สวนสนุกมีความถนัดในธุรกิจอสังหาริมทรัพยแอยางการจัดสรรที่ดินมากอนแลว 110 ประกอบกับ 
ความขัดแยงของหุนสวน ที่ลงทุนรวมกันจนทําใหสวนสนุกแฮปปี้แลนดแตองเลิกกิจการ111 ทําใหพ้ืนที่
สวนสนุกแฮปปี้แลนดแแปรสภาพเป็นบานจัดสรรและตึกแถวตามที่เจาของกิจการสนใจอยูกอนแลว 

กรณีการปิดกิจการของสวนสนุกแฮปปี้แลนดแดังกลาวทําใหเกิดกระแสขาวลือ
เกี่ยวกับอุบัติเหตุในสวนสนุกทําใหเกิดบรรยากาศคลายกับสวนสนุกผีสิงที่ทําใหผูคนหวาดกลัว 
จนไมกลาเขาสวนสนุกแหงนี้อีก ทั้งนี้หากวิเคราะหแประเด็นธรรมชาติของธุรกิจสวนสนุกที่จําเป็น              
ตองมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง  ทําใหพบวาสวนสนุกแฮปปี้แลนดแมีการลงทุนสูง                 
ในระยะตน โดยเฉพาะการลงทุนในเครื่องเลนรถไฟเหาะ  แต เนื่องดวยปัจจัยหลายดาน                              
ทั้ งจากคา ใชจ ายในการบํารุ งรักษาเครื่ อง เลนและการลงทุนเครื่ อง เลนใหม  ที่ ส งผลให                           
สวนสนุกแฮปปี้แลนดแมีคาใชจายสูง แตมีรายไดนอย ประกอบทั้งความยากลําบากในการเดินทางมา    
สวนสนุ กแฮปปี้ แลนดแที่ อยู ย านบางกะปิและห างไกลจากพ้ืนที่ ใจกลางกรุ ง เทพมากกว า                                    
สวนสนุกแดนเนรมิต ทําใหมีรถโดยสารประจําทางเพ่ือบริการลูกคาที ่มาสวนสนุกแฮปปี ้แลนดแ                        
นอยกวาสวนสนุกแดนเนรมิต สิ ่งเหลานี ้ทําใหสวนสนุกแฮปปี ้แลนดแไมสามารถแกไขปัญหา                        
การขาดทุนอยางตอเนื่องไดจนทําใหตองปิดกิจการ  แลวเปลี่ยนการใชที่ดินจากสวนสนุก                           
ไปสูพ้ืนที่จัดสรรแทน 

บรรยากาศสวนสนุกแฮปปี้แลนดแในชวงที่ขาดการพัฒนาและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องสะทอนถึงความทรงจําเกี่ยวกับการปิดกิจการสวนสนุกแฮปปี้แลนดแที่เชื่อมโยงกับเรื่องราว
สวนสนุกผีที่รางคน ซึ่งเป็นการอธิบายเหตุผลการปิดกิจการในรูปแบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกับสภาพของ
สวนสนุกแฮปปี้แลนดแ  ที่ประสบปัญหาตางๆ ที่ เกี่ยวของกับธรรมชาติของธุรกิจสวนสนุก                             

                                           
109 Ton Ladprao, สื่อ “โฆษณางานสวนสนุกแฮปปี้แลนดแ,” 

https://www.youtube.com/ watch?v=8GgzFibIzjs (สืบคนเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559). 
110 “สกู฿ปจากปก เสือสวนสนุกคํารามรับปิดเทอม,” 11-12. 
111 บุญธรรม สิริกุตตา, “การศึกษาปัญหาและแนวโนมทางดานการตลาดของสวนสนุกในเขต

กรุงเทพมหานคร,” 6. 
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ที่ภายในสวนสนุกมีเครื่องเลนเกา และขาดเครื่องเลนใหมที่ทําใหเกิดบรรยากาศที่ไมปลอดภัย                      
เทากับสวนสนุกแดนเนรมิตที่กําลังพัฒนาอยางตอเนื่องในชวงเวลาเดียวกัน (ปี พ.ศ. 2519-2524)                                          
สิ่งเหลานี้จึงเป็นปัจจัยหลายดานที่สงผลให เจาของกิจการสวนสนุกแฮปปี้แลนดแตัดสินใจปิดกิจการ
สวนสนุกแหงนี้ 
 
3.5 บทสรุป 

 
ทั้งสวนสนุกแดนเนรมิตและสวนสนุกแฮปปี้แลนดแที่กอตั้งในปี  พ.ศ. 2519 เหมือนกัน

และมีลักษณะและรูปแบบของสวนสนุกที่คลายกัน โดยเฉพาะลักษณะเครื่องเลนที่เนนใหบริการ                 
แกครอบครัวที่เป็นผูใหญและเด็กเป็นหลัก รวมถึงทําเลที่ตั้งที่อยูในยานชานเมืองที่มีราคาถูกกวา   
พ้ืนที่ภายในใจกลางเมืองกรุงเทพที่ใกลกับยานชุมชนหรือยานการคา  รวมทั้งสวนสนุกทั้งสองแหง
กอสรางในพ้ืนที่ชานเมืองมีที่ดินกวาง ขนาดใหญเหมือนกัน สะทอนถึงการขยายตัวของเมืองกรุงเทพ
ที่มาทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพ คือ บริเวณลาดพราวของสวนสนุกแดนเนรมิตและ                   
บริเวณบางกะปิของสวนสนุกแฮปปี้แลนดแ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยูอาศัยที่มีความหนาแนนของประชากร      
นอยกวาพ้ืนที่อ่ืน แตเริ่มมีหมูบานจัดสรรหรือ การกอสรางบานเดี่ยว ทั้งนี้การกอตัวขึ้นของสวนสนุก
ทั้งสองแหงยังสะทอนถึงบริบททางกายภาพที่ บริเวณทิศตะวันออกของกรุงเทพเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม
อยางไรนาอันมีลักษณะเชิงกายภาพเป็นพ้ืนที่กวาง  ไมมีแมน้ําหรือคลองขนาดใหญในบริเวณนี้ 
แตกตางจากพ้ืนที่ เกษตรกรรมในทิศตะวันตกของกรุงเทพ  เชน บริ เวณฝั่ งธนบุรี  ตลิ่ งชัน                       
คลองบางกอกนอย  คลองบางกอกใหญ เป็นตน ที่มีพ้ืนที่สวนผลไมและคลอง เป็นจํานวนมาก                  
ตลอดทั้งพ้ืนที่อุตสาหกรรมขนาดยอมและขนาดใหญที่เกิดขึ้นไปตามริมแมน้ําเจาพระยา ตั้งแตบริเวณ
ภาษีเจริญไปถึงยานบางมดและพระประแดงที่เชื่อมตอกับการขนสงทางทาเรือของกรุงเทพได                       
สิ่งเหลานี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไมสามารถรองรับใหเกิดสถานที่พักหยอนใจขนาดใหญอยางสวนสนุกในทิศ
ตะวันตกของกรุงเทพ สงผลใหพ้ืนที่บริเวณตะวันออกของกรุงเทพสามารถรองรับการเกิดของสวนสนุก 
เพราะมีขอจํากัดนอยกวาบริเวณตะวันตกของกรุงเทพ 

แมสวนสนุกแฮปปี้แลนดแจะไดรับความนิยมในชวงระยะเวลาที่สวนสนุกทั้งสองแหงเพ่ิง 
เปิดกิจการ แตสวนสนุกแดนเนรมิตไดเปรียบในดานการคมนาคมที่มีสายทางรถโดยสารประจําทางที่
สัญจรมากกวา ประกอบกับพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของเจาของกิจการ ที่เจาของกิจการสวนสนุก 
แดนเนรมิต เคยดําเนินธุรกิจความบันเทิงอยางโรงภาพยนตรแ  ในขณะที่เจาของกิจการสวนสนุก 
แฮปปี้แลนดแเคยดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยแ  การที่สวนสนุกแฮปปี้แลนดแปิดกิจการและ
เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่โครงการบานจัดสรร สะทอนถึงลักษณะการใชพ้ืนที่ในยานชานเมืองที่มีขนาดใหญ
และราคาถูก นอกจากที่การนําพื้นที่ดังกลาวเป็นสวนสนุกกลางแจงในชวงเวลาหนึ่งเพื่อแสวงหารายได 
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พ้ืนที่สวนสนุกยังทําใหที่ดินโดยรอบมีมูลคามากขึ้น อีกทั้งสวนสนุกแฮปปี้แลนดแยังทําหนาที่ดึงดูดให
ประชาชนสนใจและรูจักที่ดินในบริเวณดังกลาว สงผลใหประชาชนสามารถจดจําพ้ืนที่แฮปปี้แลนดแ
ดังกลาวที่ตอมากลายเป็นพื้นที่จัดสรรที่มีชื่อเสียง ทําใหประชาชนที่เคยมาใชบริการหรือรูจักสวนสนุก
แฮปปี้แลนดแสนใจซื้อพ้ืนที่จัดสรรไดงายขึ้น ในชวงเวลาดังกลาวที่เจาของที่ดินไดใชผลประโยชนแ                  
ของที่ดินยานชานเมืองที่มีส งผลใหสวนสนุกกลางแจง  ที่มีขนาดเล็กและสวนน้ํ าไดกอตัว                          
ตามศูนยแการคาตางๆ แทน 

ทั้งนี้การเกิดข้ึนของสวนสนุกทั้งสองแหงสามารถอธิบายบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของสังคมเมืองกรุงเทพที่มีความตองการพ้ืนที่พักผอนหยอนใจขนาดใหญมากขึ้น รวมทั้งพ้ืนที่พักผอน
หยอนใจสําหรับครอบครัวขนาดเล็กที่มีผู ใหญและเด็ก  บริบทที่สวนสนุกแดนเนรมิตประสบ
ความสําเร็จและขยายการใหบริการดวยการเพ่ิมเครื่องเลนใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะ
การสรางปราสาทจําลองและดินแดนเทพนิยายที่ตอบสนองเด็ก สะทอนใหเห็นถึงการขยายตัวของ
สังคมชนชั้นกลางและครอบครัวขนาดเล็กในกรุงเทพที่ผูใหญ (ผูปกครอง) มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
รายไดที่สูงในระดับที่สามารถพาครอบครัวมาพักผอนหยอนใจในพ้ืนที่สวนสนุกได รวมถึงการกอตัว
ของคุณคาและความคิดเกี่ยวกับการพักผอนหยอนใจ สําหรับเด็กที่กอตัวมากขึ้นในกรุงเทพ จนทําให
ธุรกิจสวนสนุกเกิดขึ้นมาและรองรับความตองการของคน ในสังคมได รวมถึงผูปกครองที่สัมผัสและ
คุนเคยกับวัฒนธรรมอเมริกันและตัวการแตูนดีสนียแนั้นมี อํานาจ ในการตัดสินใจที่เลือกพาลูกหลานไป
เที่ยวสวนสนุกได โดยเฉพาะสวนสนุกแดนเนรมิตที่มีกลิ่นอายดีสนียแมากภายหลังการสรางปราสาท
จําลองและดินแดนเทพนิยาย สิ่งเหลานี้สะทอนถึงลักษณะการพักผอนหยอนใจภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ที่เริ่มใหคุณคาและความสําคัญกับเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะบทบาทที่ผูปกครอง เริ่มดูแลใสใจ
เด็กในดานอารมณแมากขึ้น อันทําใหผูปกครองตองการสถานที่พักผอนหยอนใจที่มี กิจกรรมพักผอน
หยอนใจสําหรับเด็กไดตามอิทธิพลวัฒนธรรมสวนสนุกแบบดีสนียแในสหรัฐอเมริกาที่เนนการสราง     
พ้ืนที่จําลองที่เสริมสรางจินตนาการสําหรับเด็ก ซึ่งแตกตางจากสวนสนุกในชวงกอนสงครามโลก                
ครั้งที่ 2 ที่เป็นพ้ืนที่สวนพักผอนหยอนใจ (Pleasure Garden) ที่มีกิจกรรมหลากหลายทั้งการพนัน
และมหรสพตางๆ สําหรับผูใหญเป็นหลัก 

ตลอดทั้งการเกิดขึ้นของธุรกิจสวนสนุกในรม ที่มีบริษัทเมจิกแลนดแในเครือตระกูล                      
กิติพราภรณแที่เป็นเจาของสวนสนุกกลางแจงแดนเนรมิตที่หันมาทําหนาที่ติดตั้งและใหคําปรึกษาใน
การสรางเครื่องเลนบนศูนยแการคาเดอะมอลลแอีกดวย สงผลใหศูนยแการคาตางๆ พยายามสรางพ้ืนที่
สวนสนุกในรมเพ่ือเติมเต็มความวงจรของศูนยแการคาของตนเองใหทําหนาที่เป็นสถานที่พักผอน     
หยอนใจที่สมบูรณแเพ่ือตอบสนองคนในยานชานเมือง สวนสนุกในรมกลายเป็นสถานที่พักผอน              
หยอนใจที่ ได รับความนิยมอยางมากที่ศูนยแการคาตางๆ ตองพยายามกอสรางไว  แมแต                       
เครือศูนยแการคาเซนทรัลยังสนใจลงทุนสรางสวนสนุกในรมลีโอแลนดแ ภายใตการดูแลและปรึกษาของ
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บริษัทเมจิกเวิลดแ หรือ กรณีศูนยแการคาซีคอนแสควรแที่ไดสวนสนุกโยโยแลนดแภายใตการดูแลของ
ชาวตางชาติที่แตกตางจากศูนยแการคาอ่ืนๆ ในกรุงเทพที่สวนใหญไดจางบริษัทเมจิกเวิลดแ                           
เป็นที่ปรึกษา สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการเติบโตของสวนสนุกในรมที่ขยายตัวไปตามการเกิดขึ้น
ของศูนยแการคาชานเมืองที่พยายามสรางความครบวงจรของตนเองใหมากที่สุด  

ทั้งนี้การเกิดขึ้นของสวนสนุกในรมโดยหลักนั้นเป็นสวนเติมเต็มของศูนยแการค า              
เพ่ือดึงดูดคนมาใชบริการหรือใชจายในพื้นที่การจําหนายสินคาที่เป็นรายไดสําคัญของศูนยแการคามาก
ขึ้นดวย สิ่งเหลานี้อธิบายไดวา พ้ืนที่สวนสนุกในรมบนศูนยแการคากลายเป็นสวนสนับสนุนพ้ืนที่
กิจกรรมหลักที่สรางรายไดหลักแกธุรกิจศูนยแการคา แตทวาธรรมชาติของธุรกิจสวนสนุกที่มีตนทุนสูง
และมีระยะเวลาคืนทุนที่ยาว สงผลใหเจาของธุรกิจจําเป็นตองเสียคาใชจายสูง เพราะพ้ืนที่สวนสนุก
จําเป็นตองพัฒนาและลงทุนตอเนื่อง เพ่ือใหมีเครื่องเลนที่ทันสมัยและตอบสนองคนที่มาใชบริการได  

นอกจากนี้ธรรมชาติของธุรกิจสวนสนุกเป็นปัจจัยหลักที่ทําใหสวนสนุกในกรุงเทพ
ประสบปัญหาการขาดทุนอยางตอเนื่อง เนื่องจากตองลงทุนพัฒนาและปรับปรุงสวนสนุกใหทันสมัย
และตอบสนอง ความตองการของคนในสังคม โดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องเลนใหมที่มีราคาสูง                  
ธุรกิจสวนสนุกจึงเป็นการลงทุนระยะยาวที่ตองพยายามพัฒนาใหตอบสนองและสอดรับกับ                    
การพักผอนหยอนใจของคนในสังคม การปิดกิจการของทั้งสวนสนุกแดนเนรมิตและแฮปปี้แลนดแมี
ความคลายคลึงกันในเหตุผลดานธรรมชาติของสวนสนุกที่เจาของกิจการตองพัฒนาสวนสนุกอยาง
ตอเนื่อง การลงทุนไมตอเนื่องหรือขาดการบํารุงรักษาภายในสวนสนุกจะทําใหสวนสนุกอยูใน
บรรยากาศเครื่องเลนเกาและขาดเครื่องเลนใหมที่สรางความกังวลและ ความไมปลอดภัยแกคนที่มา
เที่ยวสวนสนุก เหตุการณแเหลานี้เกิดขึ้นกับสวนสนุกแฮปปี้แลนดแในชวงหลังเปิดกิจการได  4-5 ป ี
ในขณะที่สวนสนุกแดนเนรมิตประสบความสําเร็จในการพัฒนากิจการสวนสนุกอยางตอเนื่องจนเป็น
สวนสนุกในความทรงจําของคน แตสวนสนุกแดนเนรมิตประสบปัญหาที่ดินจํากัดที่มีเพียง 33 ไร 
สงผลกระทบตอการติดตั้งเครื่องเลนชนิดใหมๆ แมวาสวนสนุกแดนเนรมิตพยายามหาที่ดินแหงใหม       
เพ่ือกอสรางสวนสนุกแดนเนรมิตแหงที่ 2 ทดแทนการตอสัญญาเชาในที่ดินเดิม แตวิกฤตเศรษฐกิจ                 
ปีพ.ศ. 2540 สงผลใหมูลคาเงินในการกูยืมมาลงทุนมีมูลคาสูงเกินไปและยังทําใหสวนสนุกแดนเนรมิต
ขาดรายไดจนขาดทุน เนื่องจากมีจํานวนคนมาเที่ยวนอยลงมาก เพราะสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําและ
กระทบตอกําลังซื้อ ของคนในสังคม รวมทั้งการที่สวนสนุกแดนเนรมิตเนนการประหยัดและ                         
งดการลงทุนเครื่ อง เลนชนิดใหมภายหลั งวิกฤตดั งกล าว  สิ่ ง เหลานี้ เป็นองคแประกอบให                              
สวนสนุกแดนเนรมิตไมสามารถดําเนินการตามธรรมชาติของสวนสนุกได ประกอบกับการสิ้นสุดของ
สัญญาเชาที่ดินทําใหสวนสนุกแดนเนรมิตปิดกิจการลงและไมมีสวนสนุกแดนเนรมิตแหงที่สองเกิดขึ้น
ตามท่ีวางแผนไว  
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ทั้งนี้วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ยังสงผลกระทบตอสวนสนุกในรมบนศูนยแการคา           
แมวาเจาของธุรกิจศูนยแการคาตางๆไมไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจมากเทากรณีการปิดกิจการของ
สวนสนุกแดนเนรมิต เพราะมีการปรับตัวไปเนนการจําหนายสินคาเป็นนโยบายหลักที่สรางรายได                    
จึงสามารถประคองพ้ืนที่สวนสนุกในรมบนศูนยแการคาได แตการเกิดอุบัติเหตุในปี พ.ศ. 2545 นั้น              
เป็นผลกระทบตอเนื่องจากการลดบทบาทความสําคัญของสวนสนุกในรมที่ทําใหขาดการดูแลรักษา
หรือพัฒนาสวนสนุกในรมใหดําเนินไปตามธรรมชาติของธุรกิจสวนสนุก เนื่องจากเจาของธุรกิจ
ศูนยแการคาจําเป็นตองลดคาใชจายตางๆที่รวมถึงตนทุนของสวนสนุกในรม ซึ่ง อุบัติเหตุดังกลาวทําให
การเกิดการตรวจสอบเครื่องเลนตางๆ ในสวนสนุกในรมที่บั่นทอนความเชื่อใจในการใชบริการ                     
สวนสนุกในรม ทําใหสวนสนุกในรมไดรับความนิยมลดลง ประกอบกับทั้งเจาของกิจการตองการ                    
ลดปัญหาการขาดทุนและมาตรการของหนวยงานภาครัฐ ทําใหสวนสนุกในรมบนศูนยแการคาตางๆ 
หมดบทบาทและความสําคัญไป 
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บทที่ 4 
สวนสยาม และสวนน้ าลอยฟ้า ในกรุงเทพ  

 
หลังจากที่สวนสนุกแดนเนรมิตประสบความสําเร็จ จนกลายเป็นสวนสนุกที่มีชื่อเสียง

และ อยูในความทรงจํารวมสมัยของคนในชวงเวลาดังกลาว ในปี พ.ศ. 2523 สถานที่พักผอนหยอนใจ
อยางสวนน้ํา ไดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงเทพ คือ สวนสยาม ซึ่งเริ่มตนจากการเป็นสวนน้ํา  
แลวขยายสรางพ้ืนที่สวนสนุกในเวลาตอมา สวนสยามกลายเป็นสวนน้ําที่ประสบความสําเร็จที่
สามารถดึงดูดใหคน ไปพักผอนหยอนใจได จากความสําเร็จดังกลาวทําใหเกิดการสรางสวนน้ําลอยฟูา
บนศูนยแการคาเดอะมอลลแหลายสาขา รวมทั้งบริบทที่ศูนยแการคาตางๆ เริ่มสรางขึ้นในยานชานเมือง
กรุงเทพ โดยนิยมสรางพ้ืนที่สวนสนุกในรมหรือสวนน้ําลอยฟูาไวภายในศูนยแการคาดวย 

ดังนั้นในชวงปี พ.ศ. 2523-2540 สถานที่พักผอนหยอนใจแบบลานโลงอยางสวนสนุก
หรือสวนน้ําไดถูกยอยสวนหรือลดขนาดไปสรางในพ้ืนที่ศูนยแการคาตางๆ อันสะทอนถึงกระแส 
ความนิยมสวนน้ําลอยฟูา หรือ สวนสนุกในรมที่ศูนยแการคาตางๆ ในกรุงเทพพยายามใชเป็นจุดดึงดูด
ลูกคาใหมาใชบริการศูนยแการคาของตนเอง อีกทั้งยังสะทอนการขยายตัวของเมืองกรุงเทพไปบริเวณ
ชานเมืองดานทิศตะวันออกของกรุงเทพอยางตอเนื่อง รวมถึงการขยายตัวของเมืองกรุงเทพไปทาง 
ทิศตะวันตกอยางยานธนบุรีอีกดวย โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของศูนยแการคาเดอะมอลลแ สาขาทาพระ
และบางแค ซึ่งมีพ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาดวย 

การเกิดขึ้นของสวนสยามจึงมีความสําคัญตอการพักผอนหยอนใจในกรุงเทพ       
โดยเฉพาะการเกิดลักษณะการพักผอนหยอนใจแบบการเลนสวนน้ํา  ซึ่งเป็นความสนุกสนาน                       
อีกประเภทหนึ่งที่แตกตางจาก ความสนุกสนานแบบอื่นๆ ในสวนสนุกแดนเนรมิตที่เกิดจากเครื่องเลน 
แตมกีลุมเปูาหมายเดียวกัน คือ เด็กและครอบครัว ซึ่งสะทอนถึงการพักผอนหยอนใจและใชเวลาวาง
ที่เกี่ยวของกับกีฬาทางน้ํา  ที่สรางประโยชนแแกรางกายดวย อันประสบความสําเร็จจนทําให                         
เกิดการสรางสวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคาเดอะมอลลแ  
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ภาพที่ 4.1 ที่ตั้งของสวนน้ํากลางแจงและสวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคา ในกรุงเทพ 
ที่มา: ดัดแปลงจากภาพ Bus Network in Bangkok, 1965 From Ichiro Kakizaki, Trams, Buses 
and Rails: The History of Urban Transport in Bangkok, 1886-2010 (Chiang Mai: 
Silkworm, 2014), 177. 
 
4.1 การเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงของสวนสยาม 
 

สวนสยามเปิดบริการในปี พ.ศ. 25231 ตั้งอยูบนถนนสุขาภิบาล 22 (บริเวณรอยตอ 
เขตคันนายาวกับเขตมีนบุรี) โดยเป็นการรวมลงทุนระหวางกลุมเอเชียการลงทุนและกลุม ช.อมรพันธุแ 
ซึ่งการลงทุนดังกลาวแบงเป็นที่ดินสําหรับหมูบานจัดสรรในเนื้อที่ 500 ไร และที่ดินสําหรับสวนสยาม
เพ่ือดําเนินกิจการสวนน้ําและสวนสนุกในเนื้อที่ 300 ไร3 

                                           
1 สวนสยามและโฆษณา, 14. เอกสารแนบใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, พ.1.8.3/1  

เรื่อง โครงการสวนราชการและเอกชนเสนอเขารวมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ 200 ปี. 
2 ปัจจุบัน คือ ถนนเสรีไทย 
3 เรื่องเดียวกัน, 14. 
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ไชยวัฒนแ เหลืองอมร หนึ่งในเจาของกิจการสวนสยามจากกลุม ช.อมรพันธุแ เคยดําเนิน
ธุรกิจเพาะพันธุแปลาน้ําจืด ตอมาไดเริ่มธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยแและไฟแนนซแ ทําใหสวนสยามไดเปิด
กิจการไปพรอมกับโครงการพ้ืนที่หมูบานจัดสรรที่อธิบายถึงการพัฒนาพ้ืนที่ชานเมืองรอบนอก  
สวนสยามกลายเป็นพื้นที่พักผอนหยอนใจแหงแรกในกรุงเทพที่เนนพ้ืนที่สวนน้ําเป็นเครื่องเลนหลักใน
ฐานะทะเลเทียม หรือ ทะเลกรุงเทพ เพ่ือตอบสนองการวายน้ํา เลนน้ําและกีฬาทางน้ําใหกับ                        
คนในกรุงเทพแทนที่การทองเที่ยวทะเลในจังหวัดที่ติดทะเลและมีเครื่องเลนตางๆ แบบสวนสนุก
ใหบริการดวย 

พ้ืนที่ขนาดใหญของสวนสยามอยูในบริเวณคันนายาวและมีนบุรีที่ เป็นชานเมือง 
รอบนอก ที่หางจากที่ตั้งของสวนสนุกแดนเนรมิต ทําใหสวนสยามมีพ้ืนที่วางเป็นจํานวนมากสําหรับ
กอสรางและพัฒนากิจการสวนน้ําและสวนสนุกในอนาคตได  ขณะเดียวกันในชวงที่สวนสยามไมมี 
รถโดยสารประจําทางสัญจรผานในชวงระยะแรกที่เปิดกิจการ4 เนื่องจากตั้งอยูหางไกลจากยานชุมชน 
ทําใหผูใชบริการจําเป็นตองเดินทางไปสวนสยามดวยรถยนตแสวนบุคคลเทานั้น จนกระทั่งเริ่มมีรถโดยสาร
ประจําทางสาย 27 เดินรถถึงสวนสยาม ในประมาณปี พ.ศ. 25305 แตกตางจากสวนสนุกแดนเนรมิต
ที่มีเสนทางรถโดยสารประจําทางผาน ตั้งแตตน เนื่องจากสวนสนุกแดนเนรมิตตั้งอยูยานลาดพราวที่มี
พ้ืนที่ที่อยูอาศัยหนาแนนมากกวายานคันนายาวและมีนบุรีของสวนสยาม 
 

4.1.1 สวนน้ าแห่งแรกในกรุงเทพ 
สวนสยามเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีพ้ืนที่สวนน้ําที่เนนใหบริการแกคนใน

กรุงเทพ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกคนในกรุงเทพที่ไมตองเดินทางไปเที่ยวทะเลถึงหัวเมืองชายทะเล 
โดยมีคําอธิบายไวในหนังสือสวนสยามและโฆษณา ซึ่งเอกสารแนบใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ,  
พ.1.8.3/1 เรื่อง  โครงการสวนราชการและเอกชนเสนอเขารวมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ  200 ป ี
(เมื่อปี พ.ศ. 2525) ไววา 
  

                                           
4 บุญธรรม สิริกุตตา, “การศึกษาปัญหาและแนวโนมทางดานการตลาดของสวนสนุกในเขต

กรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธแปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรแและ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527), 21. 

5 “สกู฿ปจากปก เสือสวนสนุกคํารามรับปิดเทอม,” มีเดีย (มีนาคม 2530): 12, 20. 
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ปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครมีประชากรอยูประมาณ 5 ลานคน นับไดวาเป็นนครใหญ 
แหงหนึ่งของโลก กรุงเทพฯ มีประชากรอยูอยางหนาแนนยัดเยียดบริเวณใจกลางเมือง 
สวนรอบนอกชานเมืองมีประชากรอยูอยางเบาบาง . . . การขยายเมืองออกไปอยางรวดเร็ว
นี้เองที่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําใหกรุงเทพฯ ขาดความนาอยูและความรมรื่น จากลักษณะ
ที่เป็นอยู จะเห็นไดวาประชาชนชาวกรุงเทพฯ พยายามแสวงหาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
เชน หัวเมืองชายทะเลและจังหวัดใกลเคียงซึ่งบริเวณเหลานี้อยูหางจากกรุงเทพฯ  
เป็นระยะทางเกินกวา 100-200 กิโลเมตรขึ้นไป การเดินทางตองสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงแลว ยังกอใหเกิดปัญหาทางการจราจรบนถนนบางสาย เกิดความแออัด 
ยัดเยียดในตัวเมือง อาทิเชน พัทยา หัวหิน เป็นตน อีกประการหนึ่งประชาชนเพียง 
สวนนอยเทานั้นที่ สามารถแสวงหาสถานที่พักผอนหยอนใจ เชนนี้ไดเนื่องจากตองเสีย
คาใชจายสูง และใชเวลาในการเดินทางมาก6 

ตลอดทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับสวนสยามที่อธิบายไววา นักลงทุนมีความมั่นใจวา 
สวนอเนกประสงคแจะสนองความตองการของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ในการที่จะแวะพักผอนหยอนใจสัก
ครั้งในบรรยากาศของธรรมชาติ ถึงแมวาลักษณะสวนเป็นของเอกชนและจะตองเสียคาบริการสําหรับ
กิจกรรมที่ทางสวนจัดเสนอ นอกจากนั้นสวนน้ําจะดึงดูดผูที่ชอบไปเที่ยวชายทะเลใหยอมรับ  
แทนการเสียเวลาและ การสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงจํานวนมากในการเดินทางไปเที่ยวตางจังหวัด7 

สิ่งเหลานี้สะทอนถึงมุมมองของเจาของกิจการสวนสยามที่ตองการสรางพ้ืนที่
พักผอนหยอนใจขนาดใหญที่อํานวยความสะดวกและตอบสนองแกคนในกรุงเทพได  โดยที่จํานวน
ประชากรในกรุงเทพ มีมากเพียงพอตอธุรกิจสวนน้ําแหงนี้  แตยังขาดสถานที่พักผอนหยอนใจใน
รูปแบบสวนน้ําที่ทดแทน การทองเที่ยวทะเลที่อยูหางจากกรุงเทพมากกวา 100 กิโลเมตร อันเป็น
บริบทการเที่ยวพักผอนหยอนใจในตางจังหวัดที่สืบเนื่องจากการตากอากาศในพ้ืนที่ชายทะเลอยาง 
หัวหิน บางปู บางแสน และพัทยา8 อันสะทอนถึงความพยายามของสวนสยามที่สรางพ้ืนที่พักผอน
หยอนใจที่มีลักษณะคลายคลึงกับสถานที่ตากอากาศริมทะเลดังกลาวใหเกิดข้ึนในชานเมืองกรุงเทพ 

ในพ้ืนที่สวนน้ําของสวนสยามสามารถแบงเป็นพ้ืนที่ตางๆ ไดตามรูปแบบ 
ลักษณะและความสนุกที่แตกตางกัน  ไดแก  ทะเลน้ําจืด (Wave Pool), บอน้ําวน (Flowing Pool), 
กระดานลื่น (Slider), น้ําตก, น้ําพุและทะเลสาบ ซึ่งพ้ืนที่ตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

                                           
6 สวนสยามและโฆษณา, 1.   
7 เรื่องเดียวกัน, 12. 
8 เนื้อหาดังกลาว เคยอธิบายใน บทที่ 2.3.1 หัวหินและการตากอากาศของชนชั้นสูง 
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1. ทะเลน้ําจืด (Wave Pool) ซึ่งเป็นสวนสําคัญที่สุดของสวนสยามมีเนื้อที่ประมาณ 
7 ไร  ที่ประกอบดวยทะเลน้ําจืดที่มีคลื่นขนาดใหญและขนาดกลางที่เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณแ
ทําคลื่น (Wave Generator) ที่ออกแบบในประเทศไทย โดยสามารถปรับคลื่นไดตั้งแต 30-80 ซม. 
จึงทําใหทะเลน้ําจืดคลายกับทะเลจริง โดยสามารถเลนน้ําชายหาดไดอยางปลอดภัย เพราะมีขนาด 
ลึกที่สุด 2 เมตร  และตื้นที่สุด 50 ซม. ทั้งนี้มีระบบกําจัดและควบคุมน้ําเสียดวยเครื่องกรองน้ํา 
(Filter) จํานวน 8 ตัว อยูตลอดเวลา9 พ้ืนที่ทะเลน้ําจืดจึงเป็นพ้ืนที่สวนน้ําที่สําคัญของสวนสยาม 
เพราะสวนสยามใช พ้ืนที่ดังกลาวเป็นจุดเดนที่ดึงดูดใหคนมาใชบริการและเลนน้ําไดไมตาง                         
จากการเดินทาง ไปเที่ยวทะเลจริงในจังหวัดติดทะเล เพราะทะเลน้ําจืดดังกลาวมีคลื่นเทียม                       
ที่เลียนแบบธรรมชาติ 

จากในภาพท่ี 4.3 สามารถเห็นไดทั้งบรรยากาศที่สวนสยามพยายามจําลองทะเล
น้ําจืดใหเหมือนทะเลจริงดวยการกอสรางอาคารที่หลังคามุงดวยใบจากและการปลูกตนไมใหรมรื่น
เหมือนริมชายฝั่งทะเล ประกอบทั้งการเลนน้ําที่ในภาพนี้มีเด็กหลายคนใชอุปกรณแยางลอรถมาใชเลน
แทนหวงยางดวย ซึ่งยิ่งสะทอนถึงบรรยากาศการเลนน้ําทะเลจริงที่สวนสยามสามารถสรางขึ้นได
ภายในพ้ืนที่ทะเลน้ําจืดแหงนี้ ภายใตความปลอดภัยที่มีความลึกมากสุดเพียง 2 เมตร ที่แตกตางจาก              
พ้ืนที่ทะเลจริง ที่มีความลึกและสภาพคลื่นที่ไมแนนอน อันแตกตางจากในพ้ืนที่ทะเลน้ําจืดที่สามารถ
ควบคุมใหการเลนน้ําของเด็กและผูใหญมีความปลอดภัยได 

 

 
 
ภาพที่ 4.2 ทะเลน้ําจืดที่กําลังดําเนินการกอสรางในสวนสยาม 
ที่มา: สวนสยามและโฆษณา, 20. เอกสารแนบใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, พ.1.8.3/1  
เรื่อง โครงการสวนราชการและเอกชนเสนอเขารวมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ 200 ปี. 
                                           

9 เรื่องเดียวกัน, 8. 
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ภาพที่ 4.3 ทะเลน้ําจืดและเกลียวคลื่นในสวนสยาม 
ที่มา: สวนสยามและโฆษณา, 30. เอกสารแนบใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, พ.1.8.3/1  
เรื่อง โครงการสวนราชการและเอกชนเสนอ เขารวมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ 200 ปี. 

 
2. บอน้ําวน (Flowing Pool) มีเนื้อที่ 6 ไร บอน้ําวนกวางหลายขนาด                        

ตั้งแต 5-10 เมตร มีระยะทาง 380 เมตร โดยบอลึกเพียง 1.10 เมตร ระบบน้ําวนถูกควบคุมดวยเครื่องจักร
ที่สามารถปรับความเร็วของการไหลได  ซึ่ งเหมาะสําหรับผูที่ฝึกหัดวายน้ําหรือการลอยตัวได                         
เพราะไมตองออกแรงในการสงตัวไปขางหนา ก็สามารถยังเคลื่อนที่ได10 บอน้ําวนจึงเป็นพ้ืนที่การเลนน้ํา 
ที่ใชสําหรับการลอยตัวที่มีระบบน้ําวนคอยสงตัวผูเลนน้ําไปขางหนาไดอยางตอเนื่องที่สามารถสราง
ความสนุกสนานหรือผอนคลายสําหรับคนที่ไมตองการออกแรงวายน้ําหรือวายน้ําไมเป็นได 
 
  

                                           
10 เรื่องเดียวกัน, 8-9. 
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ภาพที่ 4.4 เปรียบเทียบบอน้ําวนที่กําลังกอสรางใน “สวนสยาม” และบอน้ําวนที่เปิดบริการในสวนสยาม 
ที่มา: สวนสยามและโฆษณา, 22, 31. เอกสารแนบใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, พ.1.8.3/1 
เรื่อง โครงการสวนราชการและเอกชนเสนอเขารวมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ 200 ปี. 
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3. กระดานลื่น (Slider) สรางจากอลูมิเนียม โดยมีกลไกน้ําหลอลื่นอยูตลอดเวลา 
มีความสูง 19 เมตร ประกอบดวย 6 เลน มีทางขึ้นทั้งสําหรับเด็กและผูใหญ จาก Slider จะลื่นลงบอ
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ลึกประมาณ 80 ซม.11 โดยเครื่องเลนนี้มีความสําคัญอยางมากใน
สวนสยาม เพราะสามารถสรางความตื่นเตนไดแกทั้งเด็กและผูใหญ 
 

 
 
ภาพที่ 4.5 การกอสรางกระดานลื่น (Slider) ในสวนสยาม  
ที่มา: สวนสยามและโฆษณา, 23. เอกสารแนบใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, พ.1.8.3/1  
เรื่อง โครงการสวนราชการและเอกชนเสนอเขารวมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ 200 ปี. 

 

 
 
ภาพที่ 4.6 กระดานลื่น (Slider) สีรุงที่โดดเดน ในสวนสยาม 
ที่มา: สวนสยามและโฆษณา, 31. เอกสารแนบใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, พ.1.8.3/1  
เรื่อง โครงการสวนราชการและเอกชนเสนอเขารวมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ 200 ปี. 

                                           
11 เรื่องเดียวกัน, 9. 
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4. น้ําตกและน้ําพุ บริเวณทะเลน้ําจืดประกอบดวย น้ําพุ น้ําตก ซึ่งไดจัดทําให
เป็นธรรมชาติที่สุด โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ซึ่งไมตองเป็นหวงวาจะเกิดอันตราย12 พ้ืนที่น้ําตกและน้ําพุ
เป็นพ้ืนที่ที่ใหผูเลนน้ําสามารถสัมผัสน้ําในรูปแบบที่คลายการอาบน้ําดวยฝักบัวได  ซึ่งเป็นการเลนน้ํา            
ที่สรางความสนุกสนานและผอนคลายได ซึ่งเหมาะสําหรับเด็กเล็กที่ตองการเลนน้ํา โดยไมตองลงไป 
เลนน้ําทั้งรางกาย 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.7 เปรียบเทียบน้ําตกที่กําลังกอสรางและสรางเสร็จแลวในสวนสยาม 
ที่มา: สวนสยามและโฆษณา, 23. เอกสารแนบใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, พ.1.8.3/1  
เรื่อง โครงการสวนราชการและเอกชนเสนอเขารวมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ 200 ปี. 

 

                                           
12 เรื่องเดียวกัน, 9. 
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ภาพที่ 4.8 เปรียบเทียบน้ําพุเด็กเล็กที่กําลังกอสรางและสรางเสร็จแลวในสวนสยาม 
ที่มา: สวนสยามและโฆษณา, 36-37. เอกสารแนบใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, พ.1.8.3/1 
เรื่อง โครงการสวนราชการและเอกชนเสนอเขารวมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ 200 ปี. 
 

5. ธารน้ําไหล น้ําผุด ที่กอสรางใกลกับน้ําตก โดยเนนการจําลองธรรมชาติเป็น
ธารน้ําไหล มาตามลําธารตื้นๆ ที่มีพ้ืนเป็นกรวดทรายและโขดหิน และมีน้ําขางที่ผุดขึ้นมาพ้ืนลําธาร 
เหมาะสําหรับใหเด็กๆ ที่สามารถมานั่งเลนได13 พ้ืนที่ดังกลาวมีลักษณะคลายการเที่ยวน้ําตกตาม
ธรรมชาติ ที่ผูเลนน้ําสามารถใชรางกายสวนใดสวนหนึ่งสัมผัสหรือแชกับน้ําได  อันสะทอนถึงความ
พยายามของสวนสยามที่สรางพื้นท่ีการเลนน้ําตางๆ ที่ใหใกลเคียงกับการเลนน้ําตกในธรรมชาติจริง 

 

                                           
13 บุญธรรม สิริกุตตา, “การศึกษาปัญหาและแนวโนมทางดานการตลาดของสวนสนุกในเขต

กรุงเทพมหานคร,” 10. 



Ref. code: 25595606030103EAP

126 
 

 
 
ภาพที่ 4.9 ธารน้ําไหลในพื้นที่สวนน้ําของสวนสยาม 
ที่มา: dooasia.com, “ภาพที่6,” http://www.dooasia.com/bangkok/006m007.shtml  
(สืบคนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559). 

 
พ้ืนที่ตางๆ ในสวนน้ําของสวนสยามมีลักษณะสําคัญรวมกัน คือ การสรางพ้ืนที่

สวนน้ําใหเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเลนน้ําในรูปแบบตางๆ ทั้งพ้ืนที่ทะเล
น้ําจืดขนาดใหญที่มีคลื่นที่สรางเพ่ือสรางบรรยากาศเหมือนในทะเลจริง  บอน้ําวนที่เหมาะสําหรับ 
การลอยตัวหรือผูฝึกหัดวายน้ํา กระดานลื่นสําหรับผูที่ตองการความสนุกสนานและหวาดเสียว        
บริเวณน้ําตกและน้ําพุสําหรับเด็กเล็กที่สามารถเลนน้ําไดอยางปลอดภัย รวมถึงธารน้ําไหลและน้ําผุด 
ที่เลียนแบบพ้ืนที่น้ําตกจริงที่สามารถใหเด็กหรือคนที่ตองการบรรยากาศแบบการเที่ยวน้ําตก                   
มาใชบริการได สิ่งเหลานี้สะทอนถึงความพยายามสรางสถานที่  พักผอนหยอนใจเพ่ือทดแทนการไป
เที่ยวตางจังหวัดในพ้ืนที่ที่มีการเลนน้ํา ทั้งในจังหวัดติดชายทะเลหรือ มีน้ําตกจริง ทั้งนี้สวนสยาม
สามารถสรางกิจกรรมที่ไมมีในการเที่ยวทะเลหรือน้ําตกจริง ดวยการติดตั้งกระดานลื่นที่สรางความ
สนุกสนานและโลดโผนได นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องความปลอดภัยภายในการเลนน้ํา  เนื่องจาก                 
สวนน้ําของสวนสยามมีขอบเขตชัดเจนชวยใหผูปกครองสามารถดูแลบุตรหลานไดหรือผูหัดวายน้ํา
สามารถฝึกหัดไดปลอดภัยมากกวาในทะเลจริง ทําใหสวนสยามสามารถสรางความโดดเดนและความ
ทรงจําแกคนในกรุงเทพเป็นวลีติดปากวา “สวนสยามทะเลกรุงเทพ” ได ประกอบทั้งการมีโฆษณา
สวนสยาม14 โดยใชเพลง Hawaii Five-O ของ The Ventures15 ประกอบโฆษณา โดยเพลงนี้เป็น

                                           
 14 สื่อ โฆษณาสวนสยาม (นาทีที่ 1.35-1.50)  ใน “โฆษณาเกาๆๆ2537 1994 /  
Thai ads (3)” https://youtu.be/CVyxVDV6zZw?t=1m35s (สืบคนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560).  
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เพลงประกอบละครโทรทัศนแของสหรัฐอเมริกา (ออกฉายในปีพ.ศ. 2506 -2523) เป็นละครแนว
สืบสวนในฮาวาย16 ซึ่งเป็นเมืองทองเที่ยวที่มีทะเลที่สวยงามและกีฬาโตคลื่นระดับโลก ทําใหเพลงนี้ที่
มีทํานองสนุกสนานและเชื่อมโยงกับเรื่องราวของทะเลฮาวาย สามารถถูกนํามาใชสงเสริมภาพลักษณแ
สวนสยามใหกลายเป็น “ทะเลกรุงเทพ” ที่มีเกลียวคลื่นของทะเลเทียมและความหวาดเสียวของ
กระดานลื่น (สไลเดอรแ) ที่สรางความสนุกสนานไดไมแพการโตคลื่นในฮาวายไดอยางเต็มท่ี 

  

 
 
ภาพที่ 4.10 บรรยากาศความสนุกสนานในทะเลกรุงเทพของสวนสยาม 
ที่มา: สวนสยามและโฆษณา, 39. เอกสารแนบใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, พ.1.8.3/1  
เรื่อง โครงการสวนราชการและเอกชนเสนอเขารวมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ 200 ปี. 

 
นอกจากนี้การเกิดขึ้นของสวนสยามที่เนนกิจกรรมการพักผอนหยอนใจที่

เกี่ยวกับ การเลนน้ําที่นอกจากทดแทนการเที่ยวทะเลจริงแลว ยังเกี่ยวของกับกิจกรรมของเด็กดวย 
โดยเฉพาะพ้ืนที่สวนน้ํ าที่ มีความปลอดภัยแก เด็กและเด็กเล็ก  เชน พ้ืนที่น้ํ าตกและน้ํ า พุ                            
หรือพ้ืนที่ธารน้ําไหลและน้ําผุด สวนสยามพยายามสรางพ้ืนที่ใหเด็กไดมีกิจกรรมการพักผอนหยอนใจ

                                                                                                                         
 15 theandruushow, “The Ventures - Hawaii Five-O [original theme song]” 
https://www.youtube.com/watch?v=Rcvo4U33_L4 (accessed April 7, 2017). 
 16 “Hawaii Five-O.” IMDb Web Pages. http://www.imdb.com/title/tt0062568/     
(accessed June 10, 2017). 
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ที่สรางสรรคแมากขึ้น แทนที่การทองเที่ยวในตางจังหวัดที่มีคาใชจายสูงที่อธิบายไววา  “เยาวชน
เกือบจะไมทางออก คงมั่วสุมกันตามสถานเริงรมยแตางๆ ตามรานกาแฟที่มีตูเพลงซึ่งรานดังกลาวมักมี
เครื่องเลนประเภทเกมการพนันเป็นสวนใหญ อันจะกอใหเกิดปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ ตามมา”17  

ซึ่ ง ในระยะเวลาตอมาสวนสยามไดกอสร าง พ้ืนที่ ค ายลูก เสือ พักแรม                        
เพ่ือใหนักเรียนมาจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือและใชบริการสวนน้ําในสวนสยามไดดวย  ซึ่งเป็น                     
การตอยอดที่นาสนใจของสวนสยามที่พยายามใหเด็กสามารถเขาถึงการพักผอนหยอนใจแบบสวนน้ํา
และการวายน้ําเป็นไดมากขึ้น โดยเชื่อมโยงพ้ืนที่สวนน้ําใหเขากับวิชาลูกเสือที่อยูในโรงเรียน                       
สิ่งเหลานี้สะทอนวา สวนสยามพยายามสรางพ้ืนที่สวนน้ําใหเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีประโยชนแ 
ในการออกกําลังกายหรือการกีฬาทางน้ําเพ่ิมเติมจากความสนุกสนาน สวนสยามตองการผลักดันให
การเลนน้ําในสวนสยามเป็นกิจกรรมที่มีสาระและมีคุณคาในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ  
โดยเฉพาะแกเด็ก ซึ่งสวนสยามไดพยายามใหสถานที่พักผอนหยอนใจของตนเองเกี่ยวของกับกิจกรรม
ของหนวยงานรัฐมากขึ้น โดยเฉพาะการกอสรางพ้ืนที่คายพักแรมลูกเสือที่ใหโรงเรียนและนักเรียน
สามารถมาอบรมกิจกรรมลูกเสือหรือเนตรนารีได พรอมกับกิจกรรมการเลนน้ําในพ้ืนที่สวนน้ําของ
สวนสยามได 
 

 
 
ภาพที่ 4.11 การข่ีชางในพ้ืนที่เกาะสัตวแของสวนสยาม 
ที่มา: สวนสยามและโฆษณา, 33. เอกสารแนบใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ,  
พ.1.8.3/1 เรื่อง โครงการสวนราชการและเอกชนเสนอเขารวมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ 200 ปี. 

 

                                           
17 สวนสยามและโฆษณา, 1.  
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ทั้งนี้สวนสยามเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่อธิบายตนเองวาเป็น “อุทยาน
อเนกประสงคแ” ที่มีคําอธิบายดังตอไปนี้ 

สวนสยามไดเล็งเห็นความสําคัญของสถานที่พักผอนหยอนใจ จึงไดริเริ่มจัดตั้งโครงการ 
สวนสยาม “อุทยานอเนกประสงคแ”ขึ้น สรางอุทยานขนาดใหญสําหรับเป็นปอดใหม 
ของชาวกรุงเทพฯ ในอุทยานนี้ประกอบดวย สวนน้ํา และสวนอุทยานอเนกประสงคแ 
กอปรดวยตนไมนานาชนิดจํานวนหมื่นๆ ตน เพ่ือใหเป็นสถานที่พักผอนและผอนคลาย 
ความตึงเครียด นอกจากเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจแลว เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปจะไดมีโอกาสศึกษาหาความรูทางพฤกษศาสตรแ  ชลศาสตรแ 
อุทกศาสตรแ สมุทรศาสตรแ และวิศวกรรมชายฝั่ง. . . 

. . .การออกแบบสวนน้ําและสวนอุทยานอเนกประสงคแนี้ไดยึดหลักการตกแตงให
งดงาม ตามธรรมชาติ อาศัยรมเงาและความรมรื่นของหมูไม สงเสริมใหเกิดความเจริญ
ตาเจริญใจ การเลือกพันธุแไมชนิดตางๆ ก็ไดเลือกใหเหมาะกับบรรยากาศแบบตางๆ 
อาทิเชน บริเวณทะเลน้ําจืดไดปลูกตนไมตระกูลปาลแมเพ่ือใหไดบรรยากาศของหาด
ทรายชายทะเล ผูไปพักผอนจะรูสึกเหมือนนั่งอยูริมชายหาดจริงๆ ไดยินเสียงคลื่นซัด
สาดกระทบฝั่ง ลมเย็นพัดโบกใบมะพราวไหวเอน หรือจะปีนปุายกอนหินนอยใหญเลน
น้ําตกไดตามความพอใจ เมื่อรูสึกหิวก็สามารถสั่งอาหารวางมานั่งรับประทานใตรมไมได
อยางสบายใจ18 

คําอธิบายดังกลาวสะทอนถึงความพยายามของสวนสยามที่ตองการสราง 
สถานที่พักผอนหยอนใจที่มีกิจกรรมหลากหลายที่สอดแทรกดวยความรู อันเป็นการพักผอน ที่มีสาระ
ความรูแฝงอยูดวย การเป็นอุทยานอเนกประสงคแที่สามารถเป็นทั้งสถานที่พักผอนหยอนใจที่ถายทอด
ความรูใหแกเด็กที่มาเที่ยวพรอมกับผูใหญได สิ่งนี้อธิบายใหถึงการที่สวนสยามพยายามผลักดันตนเอง
เป็นสถานที่ทองเที่ยวและมีกิจกรรมที่หลากหลายครบถวนที่แตกตางจากสวนสนุกแดนเนรมิตหรือ
แฮปปี้แลนดแในชวงเวลารวมสมัยที่เนนแตกิจกรรมการพักผอนหยอนใจแบบสวนสนุกที่เนนความ
สนุกสนานจากการเลน เครื่องเลนเป็นหลักมากกวา อันเป็นการสรางจุดเดนของสวนสยามที่พยายาม
ดึงดูดลูกคาที่เป็นกลุมครอบครัว ดวยการสรางพ้ืนที่ภายในสวนสยามใหมีกิจกรรมที่หลากหลายกวา 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีสาระความรูและความเป็นธรรมชาติ  ประกอบทั้งกิจกรรมการออกกําลังกาย
ทางน้ําในพื้นที่สวนน้ํา สิ่งเหลานี้ทําใหสวนสยามสามารถดึงดูดผูปกครองใหเลือกตัดสินใจพาลูกหลาน
มาใชบริการไดดวยความหลากหลายและรูปแบบกิจกรรมที่ไมไดมีเพียงแคความสนุกสนาน แตยังมี
สาระความรูสอดแทรกอยูดวย 

                                           
18 เรื่องเดียวกัน, 9. 
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สิ่งเหลานี้ยังอธิบายใหเห็นถึงบรรยากาศท่ีสวนสยามพยายามสรางขึ้นเพ่ือใหผูมา
ใชบริการไดใกลชิดกับธรรมชาติที่สมจริงไมแตกตางจากการเที่ยวทะเลจริงๆ สงผลใหสวนสยาม
พยายามสรางพ้ืนที่ๆ เกี่ยวของกับธรรมชาติอีก เชน สวนพฤกษชาติที่มีตนไมนานาพันธุแที่เป็นพ้ืนที่
พักผอนและทัศนศึกษาเรื่องพันธุแไมไดหรือพ้ืนที่ทะเลสาบที่มีเนื้อที่มากกวา 70 ไรที่เหมาะสําหรับผูรัก
สงบ การฝึกหัดดําน้ํา การแลนเรือใบหรือแขงเรือเร็วบังคับวิทยุได และรวมถึงพ้ืนที่สวนสัตวแอีกดวย19 
 

 
 
ภาพที่ 4.12 แผนที่งานแสดงสินคาสยามเอกซแโป 82 ที่สวนสยาม 
ที่มา: สวนสยามและโฆษณา, ไมมีหนา. เอกสารแนบใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, พ.1.8.3/1 
เรื่อง โครงการสวนราชการและเอกชนเสนอเขารวมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ 200 ปี. 

 
ทั้งนี้การที่สวนสยามพยายามผลักดันตนเองใหเป็น “อุทยานอเนกประสงคแ” 

เพ่ือสราง กิจกรรมการพักผอนหยอนใจและความบันเทิงที่หลากหลายมากขึ้น  จุดประสงคแหลัก 
เพ่ือดึงดูดให มีผูมาใชบริการมากขึ้นเพ่ือทดแทนทําเลที่อยูหางไกลและไมมีรถโดยสารประจําทางใน
ระยะแรกที่เปิดกิจการ การสรางกิจกรรมการพักผอนหยอนใจที่หลากหลายมากขึ้นของสวนสยาม

                                           
19 บุญธรรม สิริกุตตา, “การศึกษาปัญหาและแนวโนมทางดานการตลาดของสวนสนุกในเขต

กรุงเทพมหานคร,” 10-11. 
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เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดตามงานเทศกาลหรือ 
วันสําคัญ เชน งานแสดงสินคาพ้ืนเมืองและ การแสดงกลางแจงในเทศกาลงานสงกรานตแ งานแสดงสินคา
สยามเอกซแโปในปี พ.ศ. 2525 (ดังในภาพที่ 4.12) เป็นตน  กิจกรรมเหลานี้สะทอนถึงขอไดเปรียบของ
สวนสยามที่มีที่ดินขนาดใหญที่สามารถรองรับ การจัดงานตางๆ ได ตลอดทั้งสามารถพัฒนาและเพ่ิมเติม
กิจกรรมการพักผอนหยอนใจตางๆ ที่ทําให มีความสนุกสนานหลายแบบภายในพื้นที่สวนสยามไดมาก 
เพราะไมมีขอจํากัดทางพ้ืนที่  สงผลใหสวนสยามสามารถสราง พ้ืนที่สวนสนุกเพ่ือเป็น “อุทยาน
อเนกประสงคแ” ได 

4.1.2 พื้นที่สวนสนุกในสวนสยาม 
 

 
 
ภาพที่ 4.13 เครื่องเลนมาหมุนสองชั้น (Double Deck Merry Go Round)                                              
และเครื่องเลนมังกรสองหัว (Twin Dragon) 
ที่มา: สวนสยาม, “ภาพที่ 1,” http://www.siamparkcity.com/park_fami_double.php      
(สืบคนเมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2559) , Nakanya Malithong, “ภาพที่  1 ,” 
http://thainarug.blogspot. com/ 2013/10/vertex.html (สืบคนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559). 

 
การที่สวนสยามเนนพ้ืนที่สวนน้ําเป็นหลัก ทําใหพ้ืนที่สวนสนุกเป็นความสนุกสนาน

ที่เพ่ิมเติมแกผูใชมาบริการ เครื่องเลนที่สวนสยามนํามาติดตั้งในพ้ืนที่สวนสนุกมีความหลากหลาย
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ตอบสนองความสนุกสนานสําหรับเด็กที่เป็นเครื่องเลนที่เลนไดพรอมกับผูปกครองหรือไมมีความตื่นเตน
มากนัก เชน มาหมุนสองชั้น (Double Deck Merry Go Round) มาหมุนเล็ก (Mini Merry Go Round) 
รถไฟดวนจิ๋ว (Mini train) เป็นตน รวมถึงความสนุกสนานสําหรับวัยรุนที่เป็นเครื่องเลนที่โลดโผน 
หรือหวาดเสียว เชน รถโกคารแท (Go Kart) มังกรสองหัว (Twin Dragon)20 ที่เป็นเรือเหาะคลายเครื่องเลน
ไวกิ้งที่แดนเนรมิต รวมถึงการกอสรางเครื่องเลนรถไฟเหาะที่ทันสมัยอีกดวย21 พ้ืนที่สวนสนุกในสวนสยาม 
จึงมีความสนุกสนานสําหรับเด็กและครอบครัวรวมถึงมีความสนุกสนานแบบวัยรุน ซึ่งมีลักษณะคลาย
กับความสนุกสนานในสวนสนุกแดนเนรมิต สะทอนถึงธรรมชาติของสวนสนุกที่สามารถนํามาอธิบาย
สวนสยามได 

 

 
 

ภาพที่ 4.14 พ้ืนที่สวนน้ําและสวนสนุกในสวนสยาม 
ที่มา: สวนสยามและโฆษณา, 35. เอกสารแนบใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, พ.1.8.3/1  
เรื่อง โครงการสวนราชการและเอกชนเสนอเขารวมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ 200 ปี. 

แมวาสวนสยามเนนพ้ืนที่สวนน้ํา แตรูปแบบและลักษณะของสถานที่พักผอน
หยอนใจ ของสวนสนุกที่พยายามสรางความสนุกสนานหลากหลายเพ่ือใหเป็น “อุทยานอเนกประสงคแ” 

                                           
20 เรื่องเดียวกัน, 21-23. 
21 ชื่อเครื่องเลนตางๆ คือ มาหมุนสองชั้น มาหมุนเล็ก รถไฟดวนจิ๋ว รถโกคารแท มังกรสองหัว 

ยกเวนรถไฟเหาะถูกติดตั้งและกอสรางในสวนสยาม กอนปี พ.ศ. 2527 ดังที่ปรากฏใน บุญธรรม สิริกุตตา, 
“การศึกษาปัญหาและแนวโนมทางดานการตลาดของสวนสนุกในเขตกรุงเทพมหานคร,” 21-23. 
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จําเป็นตองใชเงินลงทุนสูงและเป็นธุรกิจระยะยาวและการกอสรางพ้ืนที่สวนน้ําขนาดใหญ                            
ที่มีคาบํารุงรักษา ตลอดทั้งการสรางพ้ืนที่สวนสนุกท่ีจําเป็นตองลงทุนติดตั้งเครื่องเลนที่ทันสมัยและ
ตอบสนองผูมาใชบริการได รวมถึงคาบํารุงรักษาเครื่องเลนตางๆ เหลานี้ดวย สงผลใหสวนสยามมี
คาใชจายและการลงทุนสูง ที่ไมตางจากสวนสนุกแดนเนรมิต ประกอบกับที่สวนสยามพยายามสราง 
“อุทยานอเนกประสงคแ” ซึ่งมีบรรยากาศความเป็นธรรมชาติดวยสวนพฤกษชาติและสวนสัตวแดวย                   
สิ่งเหลานี้ยิ่งทําใหสวนสยาม มีตนทุนคาใชจายที่คอนขางสูง 

ทั้งนี้ พ้ืนที่สวนสนุกในสวนสยามมีลักษณะเฉพาะที่ปรากฏในเครื่องเลน                         
ทีน่าสนใจตางๆ เชน บานผีสิงที่สอดแทรกความนากลัวของผีไทย พิพิธภัณฑแสัตวแโลกลานปีที่ใหคนชม
และสัมผัสไดโนเสารแจําลองที่เคลื่อนไหวได รวมถึงรถซาฟารีที่เป็นเครื่องเลนที่ใหคนชมและสัมผัส
บรรยากาศธรรมชาติจําลอง ที่มีสัตวแปุาจําลองที่เคลื่อนไหวได ตลอดทั้งมีสัตวแปุาจริงใหชมระหวาง      
การเดินทางสะทอนถึงรูปแบบ การจัดแสดงของสวนสยามที่สามารถผสมผสานเครื่องเลนใน                     
พ้ืนที่สวนสนุกใหเชื่อมโยงกับความเป็นธรรมชาติทั้งแบบจําลองและของจริงได  เนื่องจากมีพ้ืนที่กวาง
เพียงพอที่สามารถสรางความสนุกสนานในลักษณะตางๆ ได สิ่งเหลานี้สะทอนถึงลักษณะเฉพาะของ
สวนสยามที่สามารถใชประโยชนแจากที่ดินขนาดใหญยานชานเมืองใหกลายเป็น  “อุทยาน
อเนกประสงคแ” ที่มีการพักผอนหยอนใจที่หลากหลายได 
 

 

ภาพที่ 4.15 การแสดงเชิดสิงโตในเทศกาลตรุษจีนในสวนสยาม 
ที่มา: สวนสยามและโฆษณา, 45. เอกสารแนบใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, พ.1.8.3/1  
เรื่อง โครงการสวนราชการและเอกชนเสนอเขารวมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ 200 ปี 
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ภาพที่ 4.16 การแสดงขบวนชางในสวนสยาม 
ที่มา: สวนสยามและโฆษณา, 45. เอกสารแนบใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, พ.1.8.3/1  
เรื่อง โครงการสวนราชการและเอกชนเสนอเขารวมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทรแ 200 ปี 
 

โฆษณา ทีวีกรุงเทพ ทีวี 
ตางจังหวัด 

หนังสือพิมพแ นิตยสาร โรง
ภาพยนตรแ 

รวม 
(หนวย: บาท) 

สวนสยาม 391,000 - 580,000 - - 899,000 

 
ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบสถิติการใชสื่อโฆษณาสวนสยาม เดือนมกราคม-กุมภาพันธแ 253022 

 

จากตารางที่ 4.1 สามารถอธิบายไดวา สวนสยามเนนการโฆษณาทางโทรทัศนแใน
กรุงเทพเพ่ือเขาถึงกลุมลูกคาในกรุงเทพใหมาใชบริการสวนน้ําแทนที่การไปเที่ยวตากอากาศใน
ตางจังหวัด ตลอดทั้งยังมีการโฆษณาในหนังสือพิมพแที่เขาถึงกลุมคนไดหลากหลาย 

พ้ืนที่สวนสนุกในสวนสยามสามารถเติมเต็มบทบาทการเป็นสวนน้ําของ 
สวนสยาม ที่สามารถดึงดูดใหมีคนมาใชบริการไดมากขึ้นและยังทําใหสวนสยามสามารถใชพ้ืนที่สวน
สนุกรองรับ การจัดงานตางๆ ตามเทศกาลและวันสําคัญไดหลากหลายมาก เชน เทศกาลตรุษจีนที่มี
การเชิดสิงโต การแสดงแฟชั่นโชวแชุดวายน้ําและการแขงสไลเดอรแผาดโผน งานเทศกาลลอยกระทง 
งานทองเที่ยวไทยและเสริมสรางเอกลักษณแไทย รวมถึงการแสดงพาเหรดตางๆ 23 สิ่งเหลานี้สะทอนให

                                           
22 “สกู฿ปจากปก เสือสวนสนุกคํารามรับปิดเทอม,” มีเดีย (มีนาคม 2530): 16. 
23 เรื่องเดียวกัน, 17. 
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เห็นวา นอกจากพ้ืนที่สวนน้ําแลว สวนสยามยังมีพ้ืนที่สวนสนุกที่มีเครื่องเลนเปิดใหบริการ สงผลให
สวนสยามมีศักยภาพในการจัดงานตางๆ ไดหลากหลายทั้งบนบกและในน้ํา ทั้งความสนุกแบบแหง
และเปียกโชก ตลอดทั้งการสวนสยามที่พยายามเป็น “อุทยานอเนกประสงคแ” ที่ทําใหสวนสยาม
สามารถรองรับการจัดงานตางๆ ไดจากสิ่งเอ้ืออํานวยทางกายภาพและนโยบายของสวนสยาม                  
ซึ่งสอดคลองกับที่ไชยวัฒนแอธิบายไวดังนี้ 

เราเนนการแสดงออกที่เกิดประโยชนแตอสวนรวมเป็นหลัก ไมไดยึดคอนเซ฿พทแใดตลอด 
รวมๆ แลว คือเป็นโลกแหงความสุข เราเป็นที่ที่คนเขามาจัดงานไดสบาย เพรามันกวาง
ไมจํากัดวาเป็นงานอะไรแลวแตจังหวะ เวลา และความตองการของประชาชน แตเนน
ในทางมีคุณธรรมและสรางสรรคแ เชน งานกลวยไมอาเชี่ยน งานกุศลตางๆ นั่นถือวาเป็น
งานวิ่ง ซึ่งคาตอบแทนก็แลวแตจะคุยกัน ถาเป็นงานกุศล ไมตองมีก็ได24 

สวนสยามจึงเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจขนาดใหญในรูปแบบสวนน้ําขนาดใหญ
แหงแรก ของกรุงเทพที่มีพ้ืนที่สวนสนุกใหบริการดวย สิ่งเหลานี้ทําใหสวนสยามประสบความสําเร็จใน
การสราง ความสนุกสนานที่หลากหลาย จนกลายเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจแบบสวนน้ําในกรุงเทพ
ที่ทดแทน การไปเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวที่ติดทะเลจริง ดังที่เจาของสวนสยามตั้งใจไวได แตเนื่อง
ดวยธรรมชาติของธุรกิจสวนสนุกที่ทําใหสวนสยามที่เนนพ้ืนที่สวนน้ําเป็นหลัก แตการสรางพ้ืนที่สวน
สนุกท่ีตองติดตั้งและพัฒนาเครื่องเลนใหทันสมัย ทําใหสวนสยามตองลงทุนสูง แมแตในพ้ืนที่สวนน้ําก็
จําเป็นตองลงทุนและพัฒนาอยางตอเนื่องอยางการติดตั้งกระดานลื่น (Slider) ในรูปแบบใหมๆ เพ่ือ
สรางความสนุกสนาน ใหผูใชบริการไมเกิดความเบื่อหนาย 

 

เดือน  กิจกรรมและการจัดโปรโมชั่นในสวนสยาม 
มกราคม 2529 - 
กุมภาพันธแ 2529 เทศกาลตรุษจีน 8 – 10 ก.พ. 2529: เชิดสิงโต มังกร,                                           

แฟช่ันชุดวายน้ํา, แขงขันสไลเดอรแผาดโผน 

มีนาคม 2529 1. เทศกาล Big Holiday 15 มี.ค. – 15 พ.ค. 2529 

 2. รวมรายการกับโคก นําฝาโคกซิ้อบัตรผานประตู ลด 50%                                       
15 มี.ค. – 15 พ.ค. 2529 

 
ตารางที่ 4.2 รายการโปรโมชั่นของสวนสยาม ปี 2529 (ม.ค.-ธ.ค.) และปี 2530 (ม.ค.-มี.ค.)25 

                                           
24 เรื่องเดียวกัน, 15. 
25 เรื่องเดียวกัน, 16. 
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เดือน  กิจกรรมและการจัดโปรโมชั่นในสวนสยาม 
เมษายน 2529 1. เทศกาลสงกรานตแ อนุรักษแประเพณีไทย ประเพณีพื้นบาน,                                

ขบวนแหนก, แหปลา, ขบวนแหนางสงกรานตแ 
2. รายการ Big Holiday ตอเนื่อง 

พฤษภาคม 2529 1. รายการ Student Day เปิดใหนักเรียนเขาทัศนศึกษาตลอดปีการศึกษา    
มีกระทรวงศึกษาฯใหการสนบัสนนุ (เก็บคาเครื่องเพียงคนละ 10 บาท) 

2. รายการ Big Holiday ตอเนื่อง 

มิถุนายน 2529 - 

กรกฎาคม 2529 - 

สิงหาคม 2529 - 

กันยายน 2529 - 

ตุลาคม 2529 - 

พฤศจิกายน 2529 1. งานกลวยไมอาเซียน (รวมกับกรมวิชาการเกษตร) 7-11 พ.ย. 2529 
2. เทศกาลลอยกระทง 15 พ.ย. 2529  

ถายทอดสดชอง 3 โตรุง ประกวดกระทง, การแสดงตางๆ ฯลฯ 
ธันวาคม 2529 งานทองเที่ยวไทย และเสริมสรางเอกลักษณแไทย 27 ธ.ค. 2529 – 4 ม.ค. 2530 

มกราคม 2530 เทศกาลตรุษจีน 29 – 31 ม.ค. 2530 

กุมภาพันธแ 2530 - 

มีนาคม 2530 1. รวมกับโคก จดัรายการ “สนุกทุกฝาโคก สไปรทแ ขนาด 10 ออนซแ                        
ที่มีขอความลด 20 บาท หรือ แลกลด 20 บาท หรือแลกบัตรฟรี 1 ใบ                 
หรือใชสงไปชิงรางวัลเที่ยวฟรีทั้งป ี15 มี.ค. – 31 พ.ค. 2530 

2. จัดงานแสดง “ The New York Fantasy Factory”                                                 
21 มี.ค. -31 พ.ค. 2530 

 
ตารางที่ 4.2 รายการโปรโมชั่นของสวนสยาม ปี 2529 (ม.ค.-ธ.ค.) และปี 2530 (ม.ค.-มี.ค.) (ตอ)26 

 
   จากตารางที่ 4.2 สามารถอธิบายไดวา  สวนสยามใหความสําคัญกับวันสําคัญใน
ปฏิทินไทย เชน สงกรานตแ ลอยกระทง และตรุษจีน ซึ่งมีการแสดงตางๆที่เหมาะสมกับวันสําคัญหรือ
เทศกาลนั้น ตลอดทั้งมีการจัดโปรโมชั่นกับสินคาภายนอก เชน เครื่องดื่มโคก ซึ่งคลายคลึงกับ              

                                           
26 เรื่องเดียวกัน. 
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การจัดงานในสวนสนุกแดนเนรมิต รวมถึงการจัดโปรโมชั่น Big Holiday ตั้งแตชวงเดือนมีนาคม-
พฤษภาคมซึ่งเป็นชวงปิดเทอมและฤดูรอนที่ผูปกครองนิยมพาบุตรหลานไปเที่ยวตางจังหวัดอยาง
จังหวัดติดทะเลอันเป็นการดึงดูดใหผูปกครองและเด็กมาใชบริการเที่ยวพักผอนหยอนใจที่สวนน้ําใน
สวนสยามแทนแตสิ่งที่นาสนใจคือ การจัดงานและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐอยางงาน
กลวยไมอาเซียนที่รวมมือกับกรมวิชาการเกษตร หรือแมงานทองเที่ยวไทยและเสริมสรางเอกลักษณแ
ไทยที่มีภาพลักษณแเชื่อมกับนโยบายสนับสนุนการทองเที่ยวของหนวยงานการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย (ททท.) ที่กอตั้งและทําเนื้อหามาตั้งแตปีพ.ศ. 250227 ตลอดทั้งการจัดโปรโมชั่น Student Day 
ของสวนสยามที่รวมกับกระทรวงศึกษาธิการที่ใหนักเรียนเขาทัศนศึกษาไดในราคาถูก สิ่งเหลานี้
สะทอนบทบาทของสวนสยามที่พยายามจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมให
ธุรกิจสวนสยามสามารถเติบโตจากการพ่ึงพาจากโครงการหรือความรวมมือตางๆของหนวยงาน
ภาครัฐ อันสอดคลองกับการเกิดขึ้นของคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีในสวนสยามที่เกี่ยวของกับ
การเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี เพ่ือประสานงานกับโรงเรียนตางๆใหมาจัดกิจกรรมใน
พ้ืนที่สวนสยาม ตลอดทั้งภูมิหลังของไชยวัฒนแที่เคยทําธุรกิจเพาะพันธุแสัตวแน้ําที่ไดรับความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐดานประมง28 และรวมถึงการที่ไชยวัฒนแเคยทําหนาที่เป็นคณะกรรมการผูกํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร รุนวันกองทัพไทย ปีพ.ศ. 252129  

สวนสยามกลายเป็นสวนน้ําที่ประสบความสําเร็จ จนทําใหมีสวนน้ําแหงอ่ืนๆ 
เกิดขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีที่ติดทะเลอยางสวนน้ําที่พัทยาปารแคที่เปิดกิจการในชวงตนปี              
พ.ศ. 2529 ที่สรางในพ้ืนที่ริมชายหาดพัทยา ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของกิจการโรงแรมพัทยา บีช โฮเต็ล30                    
ที่เกิดขึ้นเพื่อใหบริการสวนน้ําแกผูมาใชบริการโรงแรม31 หรือสวนน้ําโอเชี่ยนเวิลดแที่เปิดกิจการ
ใ น ช ว ง ป ล า ย ป ี พ . ศ .  2 5 2 9  ใ น พ้ื น ที่  ริ ม ช า ย ห า ด บ า ง แ ส น  ภ า ย ใ ต ก า ร ล ง ทุ น                                      

                                           
27 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 25 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (กรุงเทพฯ:                   

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2528), 16-21. 
28 ไชยวัฒนแ เหลืองอมรเลิศ, ใครลิขิตชีวิตข้า ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ (กรุงเทพฯ: 

เนชั่นบุ฿คสแ, 2556), 75-77. 
29 เรื่องเดียวกัน, 204. 
30 “สกู฿ปจากปก เสือสวนสนุกคํารามรับปิดเทอม,”, 14. 

 31 โปรดดูเพิ่มที่ Animate Group. สื่อ โฆษณา สวนน้ าพัทยาปาร์ค (นาทีที ่5.35-6.05)  
ใน“โฆษณาเกาปี 2525 2535.” https://youtu.be/71ewCGp806g?t=5m35s  
(สืบคนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560). 
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ระหวางนายทุนชาวเนเธอรแแลนดแและไทย โดยกรรมการผูจัดการ คือ คุณอาภรณแ กิติพราพรณแ32 จาก
ตระกูลกิติพราภรณแที่กอสรางสวนสนุกแดนเนรมิตและแยกการบริหาร ออกจากสวนสนุกแดนเนรมิต 
ดังในคําที่อธิบายไววา  “เราตางคนตางทํา เขาเนนไปทาง เรื่องเครื่องเลน ดานแฟนตาซี แตเราเนน
เรื่องน้ํา             และทะเล โปรดักสแมันคนละอยาง คงไมตองจอยอะไรกันมาก”33 

 

        
 
ภาพที่ 4.17 สวนน้ําพัทยาปารแค ในโฆษณาพัทยาปารแค 
ที่มา: ภาพบันทึกในชวงนาทีที่ 5.39 จาก Animate Group. สื่อ โฆษณา สวนน้ าพัทยาปาร์ค  
(นาทีท่ี 5.35-6.05) ใน“โฆษณาเกาปี 2525 2535.” https://youtu.be/71ewCGp806g?t=5m35s 
(สืบคนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560). 

 

             
ภาพที่ 4.18 สวนน้ําโอเชี่ยนเวิลดแ, ตู มะนาวตัด 
ที่มา: “สวนน้ําโอเชี่ยนเวิลดแ (ผูสง ตู มะนาวตัด),” 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1204834912948527&set=oa.16282446105
33864&type=3&theater (สืบคนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560). 

                                           
32 เรื่องเดียวกัน, 15. 
33 เรื่องเดียวกัน, 15. 
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การกอตัวของกิจการสวนน้ําในจังหวัดติดทะเลอยางชลบุรีที่ เป็นสถานที่
ทองเที่ยวติดทะเลจริงสามารถอธิบายถึงการขยายตัวของรูปแบบการพักผอนหยอนใจแบบสวนน้ํา                     
ที่ทางจังหวัดติดทะเลก็สามารถสรางสวนน้ําได สงผลใหสวนสยามที่เคยไดเปรียบในจุดเดนของสวนน้ํา                     
ที่ทดแทนการไปเที่ยวทะเลจริงของคนในกรุงเทพได  รวมถึงจุดเดนในความปลอดภัยและ                         
ความสนุกสนานจากกระดานลื่นที่ทะเลจริงไมสามารถอํานวยไดนั้น  แตทวากลุมทุนอ่ืนๆ สามารถ                
นําจุดเดนของสวนสยามไปใชสงเสริมในธุรกิจโรงแรมริมชายทะเลหรือสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ
แหงใหมที่ตอยอดจากทําเลที่เป็นสถานที่ทองเที่ยวติดทะเลอยูแลว ใหพัฒนาและมีศักยภาพดึงดูด                         
ใหคนไปใชบริการที่สามารถสัมผัสไดทั้งการเลนน้ําในชายหาดติดทะเลจริงและการเลนกระดานลื่น          
โลดโผนในสวนน้ําไดในพ้ืนที่เดียวกัน สิ่งเหลานี้ทําใหสวนสยามจําเป็นตองพัฒนาและปรับปรุงทั้ง
รูปแบบกระดานลื่นในพ้ืนที่สวนน้ํา รวมถึงการติดตั้งและพัฒนาเครื่องเลนตางๆ ในพ้ืนที่สวนสนุกใน
สวนสยามใหมีคุณภาพมากข้ึน เพ่ือสรางจุดเดนในการดึงดูดคนใหสวนสยามแขงขันกับคูแขงได 

 

 
 
ภาพที่ 4.19 ซูปเปอรแสไปรัล (Super Spiral) ในสวนสยาม 
ที่มา: ภาพถายจากการลงพ้ืนที่สวนสยามของผูวิจัย (บันทึกเม่ือวันที่ 10 เมษายน 2559) 
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ภาพที่ 4.1 บอสปา ในสวนสยาม 
ที่มา: ภาพถายจากการลงพ้ืนที่สวนสยามของผูวิจัย (บันทึกเม่ือวันที่ 10 เมษายน 2559) 
 

ทั้งนี้การพัฒนารูปแบบกระดานลื่นในพ้ืนที่สวนน้ําใหทันสมัย มีความสนุกสนาน
หรือกิจกรรม การพักผอนหยอนใจในพ้ืนที่สวนน้ําที่หลากหลายมากขึ้น เชน การสรางกระดานลื่น
แบบซูปเปอรแสไปรัล (Super Spiral) ที่เป็นกระดานลื่นแบบรางน้ําคดเคี้ยวที่สรางความสนุกสนานใน
การเลนสวนน้ําได หรือ การสรางพ้ืนที่บอสปาใหผูใชบริการมาผอนคลายได34 ผูวิจัยเห็นวากระดาน
ลื่นมีลักษณะและรูปแบบที่เหมือนกับเครื่องเลนชนิดหนึ่งในพ้ืนที่สวนสนุก แตกระดานลื่นทําหนาที่
เป็นเครื่องเลนที่สรางความสนุกสนานรูปแบบหนึ่งของพ้ืนที่สวนน้ํา เพราะการเลนกระดานลื่นยังอยูใน
บริบทของการเลนน้ําหรือวายน้ํา 

ดังนั้นการพัฒนาหรือติดตั้งกระดานลื่นรูปแบบตางๆ สามารถสรางความสนุกสนาน
และ ความตื่นเตนใหแกพ้ืนที่สวนน้ําโดยรวมได ทําใหผูมาใชบริการสวนน้ําไมเกิดความเบื่อหนาย  
การพัฒนากระดานลื่นจึงเป็นการลงทุนและปรับปรุงพ้ืนที่สวนน้ําของสวนสยามใหทันสมัยสามารถ
ดึงดูดใหคนมาใชบริการได  ภาวะที่สวนสยามตองลงทุนทั้งพ้ืนที่สวนน้ําและสวนสนุก สงผลให 
สวนสยามมีตนทุนคาใชจาย ที่คอนขางสูง ซึ่งโดยธรรมชาติของธุรกิจสวนสนุก เจาของธุรกิจ
จําเป็นตองลงทุนในระยะยาวและตอเนื่อง  ทําใหสวนสยามมีคาใชจายสูง โดยไดรับผลกําไร                    
กลับคืนมาชา จนสวนสยามมีปัญหาทางการเงิน สงผลใหไชยวัฒนแจําเป็นตองขายกิจการหลายแหง

                                           
34 “ฉลองครอบครัวสุขสันตแฯ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ,” ไทยรัฐ, 14 ตุลาคม 2545, 35. 
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และที่ดินหลายอยางของตนเอง35 มาเพ่ือพัฒนาและพยุงรักษาใหสวนสยามสามารถดําเนินกิจการได
อยางตอเนื่อง แมแตในชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 

4.1.3 การปรับตัวของสวนสยามหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 
สวนสยามสามารถพัฒนาและดําเนินกิจการมาไดทามกลางบริบทธรรมชาติของ

ธุรกิจสวนสนุก ที่จํา เป็นตองลงทุนสูงอยางตอเนื่องและไดผลกําไรตอบแทนในระย ะยาว                             
แตวิกฤตเศรษฐกิจปี  พ.ศ. 2540 สรางผลกระทบรายแรงทั้งสภาพเศรษฐกิจของไทยโดยรวม                         
และธุรกิจตางๆ สวนสยามเองประสบปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 เชนกัน แตสวนสยาม
สามารถเปิดกิจการเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจในกรุงเทพ มาไดจนถึงปัจจุบัน 

ดังที่กลาวไวแลวในบทที่ 3 สวนสนุกแดนเนรมิตมีปัญหาเรื่องที่ดินที่ไมสามารถ
ขอตอสัญญาเชาที่ดินได หรือลงทุนซื้อที่ดินแหงใหมเพ่ือสรางสวนสนุกแดนเนรมิตแหงที่  2 ได                             
จนตองปิดกิจการไปโดยปริยาย แตในกรณีของสวนสยามเป็นเจาของที่ดินทั้งหมดเอง ที่ดินของสวน
สยามมีขนาดกวาง จึงไมมีปัญหาที่ดินแบบสวนสนุกแดนเนรมิตที่เป็นที่ดินเชาและตั้งอยูลอมรอบดวย
ที่อยูอาศัยที่หนาแนนมากขึ้น จนทําใหมูลคาที่ดินโดยรอบของสวนสนุกแดนเนรมิตเพ่ิมสูงขึ้น                         
สงผลใหการตอสัญญาหรือขอซื้อที่ดินกระทําไดยากในบริบทที่เศรษฐกิจไทยรับผลกระทบจาก                      
วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 

แมวาสวนสยามพยายามประสานงานหรือทํางานกับหนวยงานภาครัฐอยาง
ตอเนื่อง แตในชวงเริ่มแรกนั้น สวนสยามลงทุนกอสรางโดยไมไดรับการสนับสนุนหรือชวยเหลือทาง
การเงินจากหนวยงานภาครัฐอยางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เพราะเนื่องจาก
ไมมีการจัดประเภทธุรกิจสวนสนุกเป็นประเภทธุรกิจที่ใหการสนับสนุน36 ทําใหสวนสยามไมมีเงินทุน
กอนใหญมากเพียงพอตอการพัฒนาและบํารุงรักษาเครื่องเลนตามธรรมชาติธุรกิจสวนสนุกไดราบรื่น 

ในชวงปี พ.ศ. 2539 สวนสยามไดมีโอกาสเจรจากับ “ทูสเซาวแส กรุ฿ป” ซึ่งเป็น 
กลุมทุนผูประกอบการสวนสนุกขนาดใหญในอังกฤษ เพ่ือใหเขามาเป็นหุนสวนกับสวนสยามและ                       
จะสงผลใหสวนสยามมีสภาพการเงินที่คลองมากข้ึน37 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตางๆ ในสวนสยามไดมากขึ้น                          
แตภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 สวนสยามจําเป็นตองงดการลงทุนเพ่ิมเติมในชวงปี พ.ศ. 254138 

                                           
35 ไชยวัฒนแ เหลืองอมรเลิศ, ใครลิขิตชีวิตข้า ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ, 116. 

 36 สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษแกุล. “สวนน้ํา...กิจการทองเที่ยวที่นาจับตาในประเทศไทย”  
วารสารส่งเสริมการลงทุน 25, ฉ.9 (กันยายน 2557): 24-26. 

37 “สวนสยามทาบทูสเซาวแสฯพลิกโฉมเทาดีสนียแแลนดแ,” ประชาชาติธุรกิจ, 20 พฤษภาคม 
2539, 46. 

38 “‘สวนสนุก’ หงอยรับปีใหม รวมหัวงดโชวแตางประเทศ,” มติชน, 1 มกราคม 2541, 8. 
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ตลอดทั้งบรรยากาศที่เคยมีนักลงทุนตางชาติมารวมลงทุนเปิดสาขาสวนสนุกในแถบเอเชียไดระงับ
แผนการ เนื่องจากยังหาพันธมิตรรวมไมได ประกอบทั้งมีคาใชจายในการลงทุนสูงกวาที่กําหนดไว39 

ในชวงปี พ.ศ. 2541 สวนสยามมียอดผูใชบริการลดลง 10% เมื่อเทียบกับ           
ชวงเดียวกันในปี ที่ผานมา แตทวาในชวงปี พ.ศ. 2542 สวนสยามไดวางแผนลงทุนใหมในระยะยาว
และการพยายามให มีหุนสวนตางชาติมารวมลงทุนได เพ่ือที่จะรองรับการฉลองครบรอบ 20 ปีที่สวน
สยามเปิดกิจการ ในปี พ.ศ. 254340 สวนสยามไดวางแผนโครงการหลายดาน เชน การสรางพ้ืนที่              
เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมตางๆ ใหมากขึ้น41 การพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่สวนน้ําใหมีอุปกรณแเครื่องเลน
รองรับวัยรุนและ เด็กเล็กมากข้ึน การสรางพื้นที่สวนสนุกในรม (อินดอรแพาวิลเลียน) ที่สามารถรองรับ
คนได 1, 200 คนตอชั่วโมงรวมถึงการสรางศูนยแวัฒนธรรมไทยอีกดวย42 สงผลใหสวนสยามสามารถ
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง นโยบายตางๆ เพ่ือดึงดูดคนใหมารวมงานกิจกรรมตางๆ หรือพักผอน          
หยอนใจในพ้ืนที่ตางๆ ของสวนสยามไดอยางตอเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.21 ภาพขาวโครงการของสวนสยามจากหนังสือพิมพแผูจัดการรายวัน 
ที่มา: “สวนสยามทุมงบกวา 400 ลานเปิด ‘สวนเหี้ย’ ใหญที่สุดในโลก,” ผู้จัดการรายวัน, 6 ธันวาคม 
2542, 20. 

                                           
39 “ธุรกิจสวนสนุก 2 ปี หดตัว 30% ตางชาติเล็งกลับมาลงทุนอีก,” มติชน, 19 กันยายน 

2541, 8. 
40 “‘สวนสยาม’ มุงสูระดับสากลเผยแผนสิบปีลงทุน 7 พันลาน,” ผู้จัดการรายวัน, 24 

กุมภาพันธแ 2542, 4. 
41 เรื่องเดียวกัน, 4. 
42 “สวนสยามลงทุนอีก 7 พันลานดึงตางประเทศบริหาร-ถือหุน,” 8. 
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จากภาพที่ 4.21 ขาวดังกลาวที่อธิบายรายละเอียดโครงการดังกลาวที่สะทอน

ความคิดริเริ่ม ของสวนสยามและการทําใหสวนสยามมีโครงการท่ีโดดเดนและนาสนใจ ซึ่งเป็นรูปแบบ
ในการนําเสนอ และโฆษณาพ้ืนที่สวนสยามใหทั้งนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจไดอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งสะทอนถึงบริบททางกายภาพของสวนสยามที่เป็นที่ดินชานเมืองขนาดใหญที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเป็น พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวแได ซึ่งสวนสยามเคยสรางสวนพฤกษชาติหรือสวนสัตวแในอดีต
มาแลวที่เป็นรากฐานที่ดีของสวนสยามที่พยายามผลักดันและสราง “อุทยานอเนกประสงคแ” ที่ทําให
สวนสยามสามารถรองรับ และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดไมยาก 

สวนสยามยังมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง43 แตรูปแบบไมหวือหวาเหมือน              
ในอดีต ทั้งนี้สวนสยามยังสนับสนุนการจัดงานตางๆ ทั้งที่เกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
อยางตอเนื่อง  เชน  การจัดงาน “อะแมซิ่ง บิ๊กฮอลิเดยแ’99” ที่รวมกับบริษัทเชลลแ (ประเทศไทย) 
และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ในชวงวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2542 
เพ่ือรวมเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบและสงเสริมใหคนไทย
เที่ยวเมืองไทย44 หรือการจัดงานมหัศจรรยแเมืองไทยหุนโคมไฟจี้กงที่มีการแสดงชุดหุนโคมไฟ 800 ป ี
จากเมืองเสฉวน  และมีการแสดงกายกรรม  จัดงานระหวางวันที่ 28 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธแ               
พ.ศ. 2546 โดยเป็นการจัดงานรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)45เป็นตน 

ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2543 ที่สวนสยามไดจัดงานฉลองครบรอบ 20 ปีของการเปิดกิจการ 
โดยจัดงานระหวางวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 12 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2543 โดยในงานจะมีการแสดงตางๆ 
เชน กายกรรมจากประเทศจีน การจัดศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรมในเทศกาลลอยกระทง 
ที่ใชงบประมาณ 10 ลานบาท46 ซึ่งเป็นชวงเวลาปีเดียวกับที่สวนสนุกแดนเนรมิตไดปิดกิจการลง              
ในปี พ.ศ. 2543 

เหตุการณแในชวงปี พ.ศ. 2543 ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงธรรมชาติของธุรกิจ
สวนสนุกในกรุงเทพที่ปัจจัยที่ดินมีอิทธิพลสูงตอการดําเนินกิจการสถานที่พักผอนหยอนใจขนาดใหญ

                                           
43 “ธุรกิจสวนสนุก 2 ปี หดตัว 30% ตางชาติเล็งกลับมาลงทุนอีก,” มติชน, 19 กันยายน 

2541, 8. 
44 “สวนสนุกปรุงโฉมรับหนารอน ปรับแผนเนนทําตลาดชวงสั้น,” ประชาชาติธุรกิจ,  

4 มีนาคม 2542, 17-18. 
45 “สวนสยามทุม 5 พันล. แสดงหุน “โคมไฟจี้กง”,” มติชน, 15 ธันวาคม 2545, 12. 
46 “‘สวนสยาม’ รับอานิสงสแแดนเนรมิตปิด ดิวนายทุนนอกฟ้ืนโครงการซิตี้วอลแค,” ดอกเบี้ย

ธุรกิจ, 19 เมษายน 2543, 19. 
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อยางสวนสนุกที่ใหขอดีและขอเสียแตกตางกัน ทั้งนี้ในดานขอดี คือ ทําเลที่ตั้งของสวนสนุกที่อยู                   
ไมหางจากใจกลางเมืองมากไดรับผลประโยชนแจากการคมนาคมที่สะดวก ดวยการมีรถโดยสาร                  
ประจําทางที่สัญจรผานหลายสาย เอ้ืออํานวยใหผู คนเดินทางไปใชบริการไดสะดวกมากขึ้น                                    
แตในขณะเดียวกันมูลคาและราคาของที่ดินในบริเวณดังกลาว สูงมากขึ้นจนเป็นอุปสรรคในการขยาย
กิจการใหมีความสนุกสนานมาก อีกทั้งธรรมชาติของธุรกิจสวนสนุกจําเป็นตองมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องเลนชนิดใหมและรูปแบบใหมที่ทันสมัย                         
เพ่ือตอบสนองความตองการ เพ่ือใหผูที่เคยมาใชบริการไมเบื่อหนายและตองการกลับมาใชบริการอีก 
สวนสยามที่เคยมีขอเสียเปรียบในดานทําเลที่ไมมีรถโดยสารประจําทางสัญจรผาน แตสามารถแกไข
ปัญหาดังกลาว จนทําใหมีรถโดยสารประจําทางสัญจรผานสวนสยามในเวลาตอมา แตสวนสยาม                    
มีขอไดเปรียบ ในเรื่องที่ดินที่สวนสยามเป็นเจาของเอง ไมใชการเชาเหมือนสวนสนุกแดนเนรมิต รวมทั้ง
การที่สวนสยาม มีที่ดินขนาดใหญมาก ทําใหสวนสยามสามารถปรับตัว ติดตั้งและเปลี่ยนแปลง                    
เครื่องเลนตางๆ ไปตามบริบทชวงเวลาตางๆ ไดอยางยืดหยุน ซึ่งแตกตางจากกรณีสวนสนุกแดนเนรมิต    
ที่มีปัญหา เรื่องที่ดินคับแคบจํากัด จนเป็นอุปสรรคท่ีทําใหสวนสนุกแดนเนรมิตไมสามารถเปลี่ยนแปลง
หรือติดตั้งเครื่องเลนตางๆภายในสวนสนุกใหพัฒนาไดตามธรรมชาติของธุรกิจสวนสนุกได 
 
4.2 การเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงของสวนน้ าลอยฟ้าและสวนสนุกในร่มบนศูนย์การค้าเดอะมอลล์ 

 
สวนสนุกและสวนน้ําบนศูนยแการคาจํานวนมากในกรุงเทพไดเกิดขึ้นตามเสนทางถนนที่

ขยายตัว โดยเฉพาะกรณีศูนยแการคาเดอะมอลลแที่สรางสวนสนุกในและสวนน้ําลอยฟูาไวดวย เจาของ
ศูนยแการคา เดอะมอลลแ คือตระกูลอัมพุชที่เคยดําเนินธุรกิจสถานบันเทิงและศูนยแการคามากอน            
โดยเดอะมอลลแสาขาแรก คือ สาขาราชดําริ ในยานราชดําริ แตในขณะที่สาขาที่  2, 3 และ 4 อยูใน
ยานชานเมือง บริเวณรามคําแหง ทั้งนี้ศูนยแการคาเดอะมอลลแเริ่มสรางพ้ืนที่สวนสนุกในรมและสวนน้ํา   
ลอยฟูาที่สาขาทาพระเป็นแหงแรก ทําใหเกิดการสรางพ้ืนที่สวนสนุกในรมและสวนน้ําลอยฟูาในสาขา
ยานชานเมืองตางๆ ไดแก สาขางามวงศแวาน สาขาบางกะปิและสาขาบางแค เพ่ือใหเป็นศูนยแการคา 
ครบวงจรที่ตอบสนองการพักผอนหยอนใจของ ผูที่อยูอาศัยในพ้ืนที่ชานเมืองและหมูบานจัดสรรที่มี
จํานวนประชากรมากข้ึน 

สวนสนุกในรมและสวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคาเดอะมอลลแจึงเป็นสถานที่พักผอน
หยอนใจที่สะทอนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจําวันและการพักผอนหยอนใจของคนในกรุงเทพที่เริ่ม
อาศัยอยูยานชานเมืองของกรุงเทพมากขึ้น ทําใหเกิดความตองการสถานที่พักผอนหยอนใจในบริเวณ
ใกลเคียง ศูนยแการคาเดอะมอลลแจึงสรางพ้ืนที่พักผอนหยอนใจดังกลาว  เพ่ือดึงดูดใหกลุมลูกคา
ครอบครัวเขามาใชบริการ รวมทั้งเป็นสวนเติมเต็มใหศูนยแการคาครบวงจรมากขึ้นดวยการมีกิจกรรม
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พักผอนหยอนใจที่หลากหลาย โดยเฉพาะการสรางศูนยแการคาเดอะมอลลแ สาขา 2, 3 และ4                          
ที่รามคําแหง47 เป็นความพยายามของตระกูลอัมพุชในการสรางศูนยแการคาที่มีความครบวงจร                  
เพ่ือตอบสนองความตองการของคนในกรุงเทพ โดยเฉพาะยานชานเมือง 

 
4.2.1 สวนน้ าลอยฟ้าและสวนสนุกในร่มของศูนย์การค้าเดอะมอลล์ 

ตระกูลอัมพุชที่เป็นเจาของเครือศูนยแการคาเดอะมอลลแที่ประสบความสําเร็จจาก
การกอสรางศูนยแการคาแบบครบวงจรในยานรามคําแหงแลว ตระกูลอัมพุชภายใตการนําของศุภชัย 
อัมพุชที่มีภูมิหลังในธุรกิจความบันเทิงอยางโรงภาพยนตรแหรือสถานบันเทิงกลางคืนนั้น ไดริเริ่ม
โครงการศูนยแการคาแหงใหมในบริเวณทาพระและไดเพ่ิมเติมความบันเทิงและการพักผอนหยอนใจใน
ศูนยแการคามีความครบวงจรและแปลกใหมเพ่ือเป็นจุดเดนที่ดึงดูดลูกคา ดังที่ศุภชัยเคยใชกลยุทธแนี้ใน
การสรางยานธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนในถนนเพชรบุรีตัดใหมมาแลว 48 ดวยการคิดริเริ่มใหพ้ืนที่
ศูนยแการคาเดอะมอลลแ สาขาทาพระ มีพ้ืนที่สวนสนุกในรมและสวนน้ําลอยฟูาดวย ซึ่งตระกูลอัมพุช
ไดรับแรงบันดาลใจจากการเกิดขึ้นของสวนสยาม ของไชยวัฒนแ เหลืองอมร และสวนน้ําโอเชี่ยนเวิลดแ
ของตระกูลกิติพราภรณแที่เป็นเจาของสวนสนุกแดนเนรมิต ดังที่อธิบายไววา 

พอมีโครงการอยากจะทําศูนยแการคาครบวงจรที่มีสวนน้ําลอยฟูาบนตึกดวย เพราะพอ
ไดความคิดมา จากตอนนั้นมีคนทําสวนน้ําที่สวนสยาม พ่ีตุ฿กตา-พัณณิน กิติพราภรณแ 
ลูกสาวของปูานงนุช ซึ่งเป็นคนสรางแดนเนรมิตก็ไปทําสวนน้ําโอเชี่ยนเวิลดแที่บางแสน 
และพอก็ไปเห็นโรงแรมตางๆ มีสระวายน้ําอยูบนตึกดวย จึงคิดวา นาจะมีสถานที่
สําหรับสรางความบันเทิงใหเด็กๆ ได จึงคิดออกมาเป็นสวนน้ําลอยฟูา แลวปรึกษากับ
ดร.ธวัชชัยวา จะทําไดหรือไม เมื่อดร.ธวัชชัย บอกวาสามารถสรางได เลยกลายเป็นที่มา
ของสวนน้ําลอยฟูาแหงแรก49 

การสรางพ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคาเดอะมอลลแ  สาขาทาพระ ที่เปิด
ใหบริการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ปี พ.ศ. 253350 ความนิยมสวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคาเดอะมอลลแ
ทําให เครือศูนยแการคาเดอะมอลลแประสบความสําเร็จในการสรางพ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาใหเป็นจุดเดนที่
ดึงดูดลูกคา และเติมเต็มใหศูนยแการคาเดอะมอลลแมีความครบวงจรที่โดดเดนและแปลกใหมใน

                                           
47 “ธุรกิจบันเทิง ยุทธการโรงหนังกรุง,” มีเดีย (กุมภาพันธแ 2531): 110-111. 
48 เนื้อหาดังกลาว เคยอธิบายใน บทที่ 3.2.3 การเติบโตของโรงภาพยนตรแและสถานบันเทิง

กลางคืน ที่สะทอนการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการพักผอนหยอนใจในกรุงเทพ 
49 อนุสรณ์เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศุภชัย อัมพุช, 69. 
50 เรื่องเดียวกัน, 71. 
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ชวงเวลาดังกลาว สะทอนถึงกระแสความนิยมสวนน้ําที่กอตัวขึ้นตั้งแตการเกิดขึ้นของสวนสยามทําให
การเลนสวนน้ําเป็นที่นิยมในสังคมเมืองกรุงเทพ ประกอบกับการสรางพ้ืนที่สวนสนุกในรมขนาดยอม
ในศูนยแการคาที่ดึงดูดใหคนมาใชบริการทั้งสวนน้ําและสวนสนุกดังกลาวไดพักผอนหยอนใจกับ                  
ความสนุกที่หลากหลายมากกวาศูนยแการคาแหงอ่ืนในชวงเวลาเดียวกัน  สงผลใหศูนยแการคา                   
เดอะมอลลแสาขาตางๆ ที่กอสรางภายหลังสาขาทาพระไดกอสรางพ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาและ                          
พ้ืนที่สวนสนุกไวดวย เชน เดอะมอลลแงามวงศแวาน (เปิดวันที่ 22 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2534) ที่อยูในพื้นที่
เชื่อมตอระหวางเขตบางเขนของกรุงเทพและอําเภอเมืองนนทบุรี  รวมถึงเดอะมอลลแบางกะปิ                     
และบางแค (ทั้งสองสาขาเปิดวันเดียวกันเมื่อ 5 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2537)51 
 

 
 
ภาพที่ 4.22 บรรยากาศในสวนน้ําลอยฟูาเดอะมอลลแ บางแค 
ที่มา:  ซาสี่สีสม, “ภาพที่ 5,” http://www.dooasia.com/bangkok/006m007.shtml (สืบคนเมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2559). 
 

                                           
51 เรื่องเดียวกัน, 73-74. 
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ภาพที่ 4.23 สระน้ําในสวนน้ําลอยฟูาเดอะมอลลแ บางแค 
ที่มา: ซาสี่สีสม, “ภาพที่ 5,” http://www.dooasia.com/bangkok/006m007.shtml (สืบคนเมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2559). 
 

 
 
ภาพที่ 4.24 ภาพโฆษณาสวนน้ําลอยฟูาของศูนยแการคาเดอะมอลลแ 
ที่มา: ภาพบันทึกในชวงนาทีที่ 0.27 และ 0.29 จาก e55469. สื่อ “โฆษณาไทยที่ออกอากาศเมื่อปี  
พ.ศ. 2538 - The Mall.” https://www.youtube.com/watch?v=Sck6K30zv6I  
(สืบคนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560). 
 

พ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคาเดอะมอลลแจึงกลายเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ
ที่ตอบสนองการเลนสวนน้ําที่เป็นความสนุกสนานของเด็กที่ทําใหผูปกครองตองพาบุตรหลานมาพักผอน
หยอนใจ  อันส ง เสริมใหสมาชิกในครอบครัวที่ มาศูนยแการค าสามารถพักผอนหยอนใจ                             
หรือ มีกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในศูนยแการคาแตกตางไปตามความตองการของตนเองไดอีกดวย เชน                     
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การชมภาพยนตรแ การซื้อสินคา การรับประทานอาหาร เป็นตน ตลอดทั้งโฆษณาของศูนยแการคา    
เดอะมอลลแที่เนนจุดขายสวนน้ําลอยฟูาที่มีกลุมเด็กเป็นลูกคาหลัก ดังในภาพที่ 4.24 ที่เป็นโฆษณา
สวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคาเดอะมอลลแที่มีวาฬพนน้ําใหเด็กเลนน้ํา พรอมกับประโยควา “สนุกแบบ
เดอะมอลท เดอะมอลลแ” และมีประโยค “อาณาจักรแหงความสุขทุกครอบครัว”ที่ปรากฏเหนือ
สัญลักษณแของศูนยแการคาเดอะมอลลแที่วาฬพนน้ําใสอยู52 อันสะทอนใหเห็นถึงความพยายามของ
ศูนยแการคาเดอะมอลลแที่พยายามทําใหสถานที่พักผอนหยอนใจที่ครบวงจรของคนทุกวัยในครอบครัว
ใหมาใชบริการ โดยเฉพาะการใชสวนน้ําลอยฟูาเป็นจุดเดนที่พิเศษของศูนยแการคา ทั้งนี้ความสําเร็จ
ของเดอะมอลลแสงผลใหศูนยแการคาครบวงจรอ่ืนๆในยานชานเมืองหลายแหง เชน เซนทรัล อิมพีเรียล 
เป็นตน ไดพยายามจัดกิจกรรมและความบันเทิงใหหลากหลาย เชน การจัดแสดงคอนเสิรแต                        
การจัดงานเทศกาลตางๆ สิ่งเหลานี้ทําใหศูนยแการคาครบวงจรกลายเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ                   
ของคนในยานชานเมืองที่ทดแทนกิจกรรมที่มีลักษณะใกลเคียงกันที่จัดขึ้นในสถานที่พักผอน                       
หยอนใจอ่ืนๆ ของกรุงเทพ เชน การเที่ยวสวนสนุกกลางแจงหรือสวนน้ําขนาดใหญ 

ดังนั้นสวนสนุกในรมและสวนน้ําลอยฟูาที่อยูบนศูนยแการคาครบวงจรของ 
เดอะมอลลแสาขาตางๆ จึงทําหนาที่เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจพ้ืนที่สวนหนึ่งของศูนยแการคาเหลานี้  
เพ่ือเติมเต็มและสราง ความครบวงจรใหแกศูนยแการคาและดึงดูดลูกคาใหมากข้ึน เนื่องจากศูนยแการคา
สวนใหญที่เกิดขึ้นในชวงเวลา ปี พ.ศ. 2520-2539 เนนตั้งในพ้ืนที่ชานเมืองและมีพ้ืนที่จอดรถจํานวนมาก 
เพ่ือรองรับรถยนตแสวนบุคคลของครอบครัวขนาดเล็กที่อาศัยอยูในยานหมูบานจัดสรรชานเมืองกรุง
เทพใหมาใชบริการ ศูนยแการคาหลายแหง ไดพยายามสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและความบันเทิงให
ครบถวน เชน การสรางสวนอาหาร การจัดคอนเสิรแต การจัดเวทีมวย การสรางโรงภาพยนตรแภายใน
ศูนยแการคา และรวมถึงการสรางพ้ืนที่สวนสนุกและสวนน้ําบนศูนยแการคา โดยพ้ืนที่สวนสนุกในรม
และสวนน้ําลอยฟูาสามารถตอบสนองลูกคาที่เป็นครอบครัวขนาดเล็กในยานชานเมืองได เนื่องจาก
ศูนยแการคามีรูปแบบการพักผอนหยอนใจที่หลากหลายสําหรับครอบครัวขนาดเล็กที่พอแมสามารถนํา
ลูกหลานมาพักผอนหยอนใจในสวนสนุกในรม หรือสวนน้ําลอยฟูา ในชวงวันหยุดสุดสัปดาหแได 
ในขณะเดียวกันผูปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผูใหญก็สามารถมาพักผอนหยอนใจดวย
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ศูนยแการคาไดดวย เชน การชมภาพยนตรแ การซื้อสินคาตางๆ เป็นตน นอกจากนี้
กระแสความนิยมของการเลนสวนน้ําลอยฟูาของเครือศูนยแการคาเดอะมอลลแยังทําใหแมแต                    

                                           
 52 โปรดดูเพิ่มในนาทีที่ 0.25-0.30 ของ e55469. สื่อ “โฆษณาไทยที่ออกอากาศเมื่อปี  
พ.ศ. 2538 - The Mall.”https://www.youtube.com/watch?v=Sck6K30zv6I  
(สืบคนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560). 
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เครือศูนยแการคาเซนทรัลหันมาสนใจสรางพ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาและสวนสนุกในรมลีโอแลนดแดังที่ได                 
กลาวไวในบทที่ 3 สิ่งเหลานี้สะทอนถึงบริบทของแขงขันของศูนยแการคาตางๆพยายามสรางความ   
ครบวงจรของศูนยแการคาของตนเองเพ่ือดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการใหมากท่ีสุดเทาท่ีสามารถทําได 
 

4.2.2 พื้นที่สวนน้ าลอยฟ้าและสวนสนุกในร่มภายในศูนย์การค้า เดอะมอลล์                                   
หลังวิกฤตเศรษฐกิจปีพ.ศ. 2540 

  ศูนยแการคาเดอะมอลลแที่ประสบความสําเร็จในการสรางสวนน้ําลอยฟูาให                  
เป็นจุดเดน มาตั้งแตสาขาทาพระ ทําใหเกิดการสรางสวนน้ําลอยฟูาและสวนสนุกในรมในเดอะมอลลแ
สาขาตางๆ ในกรุงเทพ รวมถึงการกอสรางสวนสนุกในรมบนศูนยแการคาตางๆ หลายแหงและทําให
เกิดพ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาแหงใหมอยางในสวนน้ําลีโอแลนดแในศูนยแการคาเซนทรัล  สาขาบางนา หรือ
สวนสนุกในรมตางๆ อีกมากมาย แตเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ศูนยแการคาตางตองปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูา และสวนสนุกในรม ตามบริบทภาวะเศรษฐกิจตกต่ําที่ไมเอ้ือ
ตอการลงทุนกิจการใหม รวมทั้งทําใหการบริโภคของคนลดลงดวย ทําใหพ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาและสวน
สนุกในรมของศูนยแการคาตางๆ ในกรุงเทพ จึงถูกลดบทบาทลง 

วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ทําใหศูนยแการคาหลายแหงจําเป็นตองปรับตัวและ
พ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาจึงมีบทบาทและความสําคัญนอยลง สวนน้ําลอยฟูาที่ชวยสงเสริมการจําหนายสินคา
ของศูนยแการคา ดวยการดึงดูดลูกคามาพักผอนหยอนใจและซื้อสินคาภายในศูนยแการคา เหตุการณแ
วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 สรางผลกระทบใหพ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาในศูนยแการคาเดอะมอลลแอยูใน
สภาพทรงตัว โดยทางศูนยแการคาเดอะมอลลแจําเป็นตองปรับตัวไปเนนนโยบายการขายสินคาตางๆ
โดยอิงการขายคาผานประตูสวนน้ําลอยฟูาเขากับการจัดโปรโมชั่นการจําหนายตางๆ เพ่ือกระตุนใหมี
รายไดจากการจําหนายสินคาเป็นหลัก อันคลายคลึงกับกรณีการลดบทบาทของพ้ืนที่สวนสนุกในรม
บนศูนยแการคาตางๆ ดังในบทที่ 3 ซึ่งทําใหสวนน้ําลอยฟูาไมเกิดขึ้นใหมในกรุงเทพอีกดวย                               
แตในขณะเดียวกันพ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาสามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเนื่อง โดยไดรับผลกระทบ               
ทางลบที่ต่ําเพราะรูปแบบกิจกรรมพักผอนหยอนใจ ที่มีเครื่องเลนสําคัญอยางกระดานลื่นที่มี                      
ความเสี่ยงอันตรายนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องเลนตางๆ ในสวนสนุกในรมที่สวนใหญเกี่ยวของ
กับกระแสไฟฟูาที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดมากกวา 
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4.3 บทสรุป 

 
การเกิดขึ้นของสวนสยามภายใตการดูแลของไชยวัฒนแ เหลืองอมรเลิศ ในปี พ.ศ. 2523 

สงผลใหเกิดสถานที่พักผอนหยอนใจแบบสวนน้ํากลางแจงที่สรางกิจกรรมการพักผอนหยอนใจแบบ
การเลนน้ําใหเป็นที่นิยมของคนในสังคมกรุงเทพไดประสบความสําเร็จ จนทําใหสวนสยามกลายเป็น   
ที่จดจําในฐานะ“ทะเลกรุงเทพ” โดยที่เจาของสวนสยามมีภูมิหลังดานธุรกิจเพาะพันธุแปลาที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีการใชน้ํา แมวาในระยะแรกสวนสยามที่ตั้งอยูในบริเวณเขตคันนายาวและมีนบุรีมี
ปัญหาที่ไมมีรถโดยสารประจําทางสัญจรผาน ทําใหสวนสยามจําเป็นตองพัฒนาจุดอ่ืนๆ มาเพ่ิมเติม
ความสนุกสนานที่มากกวาการเลนน้ําในพ้ืนที่สวนน้ําเทานั้น สวนสยามจึงพยายามสรางความเป็น 
“อุทยานอเนกประสงคแ” ที่เพ่ิมเติมความเป็นธรรมชาติมากขึ้น รวมถึงสรางพ้ืนที่สวนสนุกเพ่ิมเติมให
สวนสยามมีความสนุกสนานที่หลากหลาย ประกอบการพยายามผลักดันใหการเลนสวนน้ําเป็นการ
ออกกําลังกายหรือพ้ืนที่กิจกรรมอ่ืนๆ ในสวนสยามใหมีสาระความรู ที่มิใชเพียงแคการเลนเพ่ือความ
สนุกสนานเพื่ออยางเดียว สงผลใหสวนสยามกลายเป็นที่นิยมและจดจําได 

กระแสความนิยมสวนน้ําที่สวนสยามไดริเริ่มสงผลใหเกิดสวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคา 
เดอะมอลลแในเครือตระกูลอัมพุชที่ไดนําความสนุกสนานแบบการเลนน้ํามาเติมเต็มความครบวงจร 
ของศูนยแการคาในเครือเดอะมอลลแจนประสบความสําเร็จ อีกทั้งยังไดสรางพ้ืนที่สวนสนุกในรม ที่มี
บริษัทเมจิกแลนดแในเครือตระกูลกิติพราภรณแที่เป็นเจาของสวนสนุกกลางแจงแดนเนรมิตที่หันมาทํา
หนาที่ติดตั้งและใหคําปรึกษาในการสรางเครื่องเลนบนศูนยแการคาเดอะมอลลแอีกดวย  สงผลให
ศูนยแการคาตางๆ พยายามสรางพ้ืนที่สวนสนุกในรมเพ่ือเติมเต็มความวงจรของศูนยแการคาของตนเอง
ใหทําหนาที่เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่สมบูรณแเพ่ือตอบสนองคนในยานชานเมือง สวนสนุกในรม
กลายเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจที่ไดรับความนิยมอยางมากที่ศูนยแการคาตางๆ ตองพยายามกอสราง
ไว แมแตเครือศูนยแการคาเซนทรัลยังสนใจลงทุนสรางสวนน้ําและสวนสนุกในรมลีโอแลนดแ อันสะทอน
ถึงการเติบโตของสวนสนุกในรมที่ขยายตัวไปตามการเกิดของศูนยแการคาเดอะมอลลแสาขาตางๆที่
พยายามสรางความครบวงจรของตนเองใหมากที่สุด อีกทั้งยังอธิบายถึงการขยายตัวของเมืองกรุงเทพ
ที่มีศูนยแการคาตามยานชานเมืองทั้งทางตะวันออกอยางบางกะปิหรือบางนา และทางทิศตะวันตก
อยางทาพระหรือบางแค 

ทั้งนี้การเกิดขึ้นของสวนสยามและสวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคาเดอะมอลลแมีลักษณะ 
ความสนุกสนานจากการเลนน้ําตางพยายามสรางพ้ืนที่สวนสนุกมาเป็นสวนเติมเต็มใหพ้ืนที่สวนน้ํา
หลักมีความสมบูรณแเพ่ือดึงดูดคนมาใชบริการหรือพักผอนหยอนใจไดมากขึ้น  ในขณะเดียวกันที่
ศูนยแการคาสรางพ้ืนที่ สวนสนุกในรมเพ่ือเป็นสวนเติมเต็มใหดึงดูดคนมาใชบริการหรือใชจายในพ้ืนที่
การจําหนายสินคาที่เป็นรายไดสําคัญของศูนยแการคามากขึ้นดวย สิ่งเหลานี้อธิบายไดวา พ้ืนที่สวน
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สนุกในพื้นที่สวนน้ํากลางแจงหรือศูนยแการคากลายเป็นสวนสนับสนุนพ้ืนที่กิจกรรมหลักที่สรางรายได
หลักแกกิจการ แตทวาธรรมชาติของธุรกิจสวนสนุกที่มีตนทุนสูงและมีระยะเวลาคืนทุนที่ยาว สงผลให
เจาของกิจการจําเป็นตองเสียคาใชจายสูง เพราะพ้ืนที่สวนสนุกจําเป็นตองพัฒนาและลงทุนตอเนื่อง 
เพ่ือใหมีเครื่องเลนที่ทันสมัยและตอบสนองคนที่มาใชบริการได 

แตทวาวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 สงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและกําลัง
ซื้อของคนในสังคมทําใหเจาของกิจการตางๆ มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่แตกตางกัน ทั้งนี้สวนสยาม
สามารถปรับเปลี่ยนใหดําเนินการไดอยางตอเนื่อง พ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาของศูนยแการคาเดอะมอลลแ
สามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเนื่องโดยอิงกับการจัดโปรโมชั่นตางๆ  
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บทที่ 5  
บทสรุป 

 
 
การเกิดขึ้นของสวนสนุกในกรุงเทพในแตละชวงเวลาสามารถอธิบายและสะทอนบริบท

ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในเมืองกรุงเทพได  เมืองกรุงเทพที่ พัฒนาตามโลกยุโรป 
อยางตอเนื่อง ทั้งการสรางสาธารณูปโภคที่สําคัญของถนน ไฟฟูา ประปา เป็นตน สิ่งเหลานี้ทําใหเกิด
สถานที่และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพักผอนหยอนใจขยายตัวไปตามถนนที่กอสรางเพ่ิมขึ้น  รวมถึง 
การเกิดขึ้นของกระแสไฟฟูาที่สรางแสงสวางในชวงเวลากลางคืน ทําใหเกิดกิจกรรมการพักผอนหยอนใจ
ตางๆ เกิดขึ้นและขยายเวลาของการใชชีวิตประจําวันในชวงกลางคืนมากขึ้นอยางตอเนื่อง  เชน  
การเกิดคลับ โรงภาพยนตรแ และรวมถึงสวนสนุกดวย 

การศึกษาประวัติศาสตรแเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงของเมืองกรุงเทพผานมุมมองของ
สถานที่พักผอนหยอนใจ สามารถทําใหเราเขาใจแงมุมการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของกรุงเทพและคนในเมืองกรุงเทพไดหลากหลายแงมุม ทั้งการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เมือง
เชิงกายภาพที่มีการกอสรางถนนและสาธารณูปโภคตางๆ ในขณะเดียวกันสามารถอธิบาย                       
วัฒนธรรมเมือง ผานการกิจกรรมการพักผอนหยอนใจอยางสวนสนุกได  ทั้งสาเหตุที่ทําใหสวนสนุก
สามารถกอตัวไดมีบริบทเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรมในพ้ืนที่กรุงเทพที่เอ้ืออํานวย หรือสาเหตุ
ผูประกอบการจึงตัดสินใจลงทุนสรางสถานที่พักหยอนใจอยางสวนสนุกขึ้นมา ตลอดทั้งสวนสนุก 
มีลักษณะความเหมือนหรือแตกตางจากสถานที่พักผอนหยอนใจอ่ืนๆ ในกรุงเทพ เชน รานอาหาร 
โรงแรม โรงภาพยนตรแ หรือหางสรรพสินคา 

พระยาคทาธรบดีไดกอตั้งสวนสนุก (ในลุมพินี) ที่เกิดขึ้นในบริเวณสวนลุมพินีในชวงกอน
สงครามโลกครั้งที่ 2 เพ่ือหารายไดมาพัฒนาพื้นที่สวนลุมพินีที่ยังกอสรางไมเสร็จ สวนสนุกแหงนี้ไดทํา
หนาที่เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจรูปแบบสวนพักผอนหยอนใจในพ้ืนที่ชานเมือง โดยมีกิจกรรมที่
หลากหลายเกี่ยวของกับการแสดงตางๆ การชมกีฬา และเกี่ยวของกับการพนันที่เป็นกิจกรรม 
ความบันเทิงที่นิยมจัดในงานวัดและงานรื่นเริงอ่ืนๆ ในชวงรวมสมัยเดียวกัน เมื่อสวนสนุก (ในลุมพินี) 
ไดปิดกิจการลง เนื่องจากพ้ืนที่สวนสนุกดังกลาวไดกลายเป็นพื้นที่สวนสาธารณะสวนลุมพินี 

ทั้งนี้ในชวงระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการโรงภาพยนตรแเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ 
ที่สามารถเปิดบริการไดอยางตอเนื่องดวยการเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่โรงละครหรือนําภาพยนตรแเกามา
พากยแใหม ทําใหภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการโรงภาพยนตรแตางๆ สามารถดําเนินการและเติบโต
ไดอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดโรงภาพยนตรแหลายแหงในกรุงเทพ เชน ยานวังบูรพามีโรงภาพยนตรแคิง 
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ควีน และแกรนดแ ตลอดทั้งโรงภาพยนตรแชั้นหนึ่งและชั้นสองตางๆ ตามยานชุมชนและตลาดในบริเวณ
ชานเมืองกรุงเทพมากขึ้น ทําใหวงการโรงภาพยนตรแอยูในภาวะที่แขงขันกันสูงมาก ในขณะเดียวกัน
ธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนเริ่มกอตัวมากขึ้นในกรุงเทพ เนื่องจากการเขามาของทหารอเมริกันในชวง
สงครามเวียดนามที่ตองการการพักผอนหยอนใจแบบอเมริกัน ทําใหเกิดยานสถานบันเทิงกลางคืน
แหงใหม อยางพัฒนแพงศแ (ที่เป็นเสมือนอเมริกันทาวนแ) หรือถนนเพชรบุรีตัดใหม ทําใหกรุงเทพเต็มไป
ดวยธุรกิจความบันเทิงและพักผอนหยอนใจที่รับอิทธิพลอเมริกันมากขึ้น แตทวาธุรกิจสถานบันเทิง
กลางคืนไดรับผลกระทบดานลบอยางรวดเร็ว เมื่อมีการลดจํานวนทหารอเมริกันที่ประจําการในไทย 
เนื่องจากสงครามเวียดนามไดใกลสิ้นสุดลง จนสิ้นสุดลงอยางเป็นทางการเมือปีพ.ศ. 2518                 
สิ่งเหลานี้เป็นปัจจัยและบริบทแวดลอมที่ทําให  ตระกูลกิติพราภรณแที่เป็นเจาของโรงภาพยนตรแใน
กรุงเทพริเริ่มเปิดกิจการสวนสนุกแดนเนรมิตในปี พ.ศ. 2519 เพราะเป็นธุรกิจพักผอนหยอนใจที่ยังไม
คูแขงเหมือนธุรกิจโรงภาพยนตรแหรืออยูในภาวะซบเซาอยางธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืน  อันทําให    
สวนสนุกแดนเนรมิตเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจแหงใหมที่รองรับไดทั้งเด็กและผูใหญในบริเวณ
ลาดพราว อีกทั้งในปีเดียวกันสวนสนุกแฮปปี้แลนดแไดเปิดกิจการที่บริเวณบางกะปิ  แตตอมาไดปิด
กิจการและเปลี่ยนพ้ืนที่สวนสนุกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพยแ 

ในปี พ.ศ. 2523 สวนสยามไดเปิดกิจการเป็นสวนน้ําในบริเวณมีนบุรี (เขตคันนายาวใน
ปัจจุบัน) ที่มีทะเลเทียมเป็นจุดเดน เพ่ือทดแทนการเที่ยวตากอากาศหรือตางจังหวัดของคนกรุงเทพใหมา
ใชบริการพักผอนหยอนใจที่สวนสยามแทน และรวมทั้งยังมีเครื่องเลนอ่ืนๆ อีกดวย ทั้งสวนสนุก               
แดนเนรมิตและสวนสยามตางไดรับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจขนาดใหญที่มี
กิจกรรมการพักผอนหยอนใจรูปแบบใหม โดยเฉพาะเมื่อสวนสนุกแดนเนรมิตไดสรางปราสาทจําลองและ
ดินแดนเทพนิยายเชื่อมโยงกับโลกการแตูนจากดีสนียแ ตลอดทั้งความนิยมการเลนสวนน้ําที่สวนสยามได               
ทําใหเกิดการสรางสวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคาเดอะมอลลแ สาขาทาพระ ในปี พ.ศ. 2533 รวมทั้งการเกิด
สวนสนุกในรมภายในศูนยแการคาตางๆ ที่ทําหนาที่เป็นสวนเติมเต็มและจุดดึงดูดใหคนมาใชบริการ
ศูนยแการคาแหงนั้นมากขึ้น 

จนกระท่ังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ทําใหพ้ืนที่สวนสนุกและสวนน้ําตางๆ ไดรับ
ผลกระทบจากมูลคาเงินกูที่เพ่ิมขึ้นและภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ทําใหสวนสนุกและสวนน้ําตางๆ ตอง
ลดคาใชจายดานตางๆ โดยเฉพาะการลงทุนติดตั้งเครื่องเลนใหมๆ อันขัดแยงกับธรรมชาติของธุรกิจ
สวนสนุกที่จําเป็นตองลงทุนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีเครื่องเลนที่ทันสมัย รวมถึงการบํารุงรักษาเครื่องเลน
เดิมใหมีความปลอดภัย สิ่งเหลานี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําใหสวนสนุกกลางแจงและในรมบนศูนยแการคา
ไดรับผลกระทบ โดยสวนสนุกแดนเนรมิตมีปัญหาการเชาที่ดินที่มีเนื้อที่จํากัดเพียง 33 ไร และไมสามารถ
ติดตั้งเครื่องเลนไดเพ่ิมเติมแลว ตระกูลกิติพราภรณแไมสามารถเจรจาขอเชาที่ดินหรือลงทุนซื้อที่ดิน
แหงใหมเพ่ือสรางสวนสนุกแดนเนรมิต แหงที่  2 ได แตเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจปี                       
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พ.ศ. 2540 รวมถึงการลดคาใชจายที่ลดการลงทุนติดตั้งหรือปรับปรุงเครื่องเลน ทําใหสวนสนุกแดน
เนรมิตประสบปัญหาหลายดานจนตองปิดกิจการ ในขณะที่สวนสนุกในรมที่ขาดการปรับปรุงและ
พัฒนา เนื่องจากศูนยแการคาสวนใหญเปลี่ยนไปสนใจในพื้นที่สวนอื่นในศูนยแการคาท่ีสรางกําไรโดยตรง
ไดมากกวา ทําใหสวนสนุกในรมบางแหงเกิดอุบัติเหตุสงผลใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบสภาพเครื่อง
เลนตางๆ ในสวนสนุกในรมตางๆ ทําใหศูนยแการคาหลายแหงเปลี่ยนพ้ืนที่สวนสนุกในรมใหเป็นพ้ืนที่
พักผอนหยอนใจอยางอ่ืนที่มีตนทุนและความเสี่ยงนอยกวา  ทั้งนี้สวนสยามและสวนน้ําลอยฟูาใน
ศูนยแการคาสามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเนื่อง แมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหลังวิกฤต
เศรษฐกิจป ีพ.ศ. 2540 

การศึกษาพ้ืนที่สวนสนุกในกรุงเทพจึงอธิบายและสะทอนการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพใน
แงมุมตางๆ การมีสวนสนุกเป็นตัวแทนทางการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพและเชิงความคิดที่บงบอก
ลักษณะเฉพาะของเมืองกรุงเทพและคนในเมืองกรุงเทพหรือกระทั่งลักษณะเฉพาะของสวนสนุกใน
กรุงเทพได ตลอดทั้งลักษณะการพักผอนหยอนใจในรูปแบบเนนความบันเทิงของผูใหญที่เกี่ยวกับการพนัน
และการชมการแขงขันกีฬาที่ปรากฏในพื้นท่ีสวนสนุก (ในลุมพินี) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสูการพักผอน
หยอนใจที่เนนความบันเทิงของเด็กและครอบครัวในสถานที่พักผอนหยอนใจพ้ืนที่เดียวกันอยางใน
พ้ืนที่สวนสนุกแดนเนรมิตหรือแฮปปี้แลนดแ ตลอดทั้งการเกิดขึ้นของสถานที่พักผอนหยอนใจที่เกี่ยวของ
กับการเลนน้ําอยางในพ้ืนที่สวนสยามและสวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคาเดอะมอลลแ รวมถึงพ้ืนที่สวนสนุก
ในรมขนาดยอมที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นสวนเติมเต็มความครบวงจรใหกับพ้ืนที่ศูนยแการคาตางๆ ที่พยายาม
ดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการพักผอนหยอนใจในชวงกอนและหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 สามารถวิเคราะหแไดวา ลักษณะและบรรยากาศของสวนสนุก (ในลุมพินี) ที่มีรูปแบบ
ความบันเทิงของผูใหญ ทั้งเรื่องการพนันในการพนันจับสลาก หรือ เรื่องการใชกําลังอยางในการแขงขัน
มวย เป็นลักษณะ ของสวนสนุกที่คลายงานรื่นเริงหรืองานวัดมากกวารูปแบบสวนสนุกถาวรที่เกิดขึ้น
ในกรุงเทพภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อยางสวนสนุกแดนเนรมิตที่เป็นสวนสนุกพ้ืนที่ความบันเทิง
สําหรับเด็กและครอบครัวมากกวา ที่ไดรับอิทธิพลจากการเกิดขึ้นของสวนสนุกดีสนียแแลนดแใน
สหรัฐอเมริกาที่สรางรูปแบบของสวนสนุกแบบใหมที่เนนการสรางโลกจําลองสําหรับเด็กและคนทั้ง
ครอบครัวดวยการสรางบรรยากาศความบันเทิงที่เกี่ยวของกับตัวการแตูนมากยิ่งขึ้น  อันแตกตางจาก
สวนสนุกแบบเดิมในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ที่เนนกิจกรรมของการเลนพนัน การเกิดขึ้นของสวนสนุก
แดนเนรมิตและแฮปปี้แลนดแที่เป็นสวนสนุกที่รองรับความสนุกสนานของคนทั้งครอบครัวที่สะทอน
การกอตัวของครอบครัวชนชั้นกลางที่มีครอบครัวขนาดเล็กในเมืองกรุงเทพที่มีจํานวนมากขึ้นจนเป็น
ผูบริโภคสําคัญท่ีทําใหสวนสนุกแดนเนรมิตประสบความสําเร็จได โดยเฉพาะการสรางปราสาทจําลอง
และดินแดนเทพนิยายที่มีกลิ่นอายโลกการแตูนของดีสนียแอยางมาก รวมถึงการพักผอนหยอนใจแบบ
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เลนน้ําในสวนสยาม และสวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคาเดอะมอลลแและในลีโอแลนดแ รวมไปถึงบทบาท
ของสวนสนุกในรมที่เติมเต็มการพักผอนหยอนใจใหครบวงจรของศูนยแการคายานชานเมืองของกรุงเทพ 

 
ลักษณะสําคัญ ศูนยแการคา โรงภาพยนตรแ สวนสนุก 
ก า ร ก อ ตั ว แ ล ะ
ขยายตัว 

เริ่มตั้งจากยานชุมชนใน 
ใจกลางกรุงเทพกอนขยายไป
ยานชานเมือง 

เริ่มตั้งจากยานชุมชนใน 
ใจกลางกรุงเทพกอนขยาย
ไปยานชานเมือง 

เริ่มตนท่ียานชานเมือง 
ตั้งแตเริ่มแรก 

การใชพื้นที ่ เริ่มตนจากอาคารพาณิชยแไป
จนถึงพื้นที่ศูนยแการคาขนาด
ใหญ 

เริ่มตนจากอาคารพาณิชยแ
ไปจนถึงพื้นที่โรงภาพยนตรแ
ขนาดใหญ 

เริ่ ม ใชพื้นที่ ขนาดใหญ 
ตั้งแตแรก 

วั นและ เ วลาที่ เ ปิ ด
ใหบริการ 

ทุกวัน เริ่มเปิดจากชวงเชาถึง
เย็น กอนจะขยายไปสูชวงค่ํา 

เริ่มจากฉายสัปดาหและหนึ่ง
ค รั้ ง ใ น ช ว ง หั ว ค่ํ า ข อ ง
วันหยุด  กอนขยายเป็น            
ทุกวันและฉายเป็นรอบๆ 
โดยเฉพาะเวลากลางคืน 

ทุกวัน และเปิดตั้งแตเชา
ถึ ง เ ย็ น  ไ ม มี เ ปิ ด ใ น
ชวงเวลากลางคืน เวน
วาระพิเศษ เชน งานลอย
กระทง หรืองานคอนเสิรแต 

วิธีการคิดคาเขาชม ไมตองเสียคาเขาชม เริ่มตนจากคาใชบริการใน
อั ต ร า เ ดี ย ว  แ ล ะ
เปลี่ ยนแปลงเป็นราคา
ตามที่น่ังที่ตองการ 

เริ่มตนจากคาเขาชมเป็น  
ตั๋วผานเขาประตู และให
ลูกคาซื้อคาเลนเครื่องเลน
ตางหาก ซึ่งพัฒนาเป็นตั๋ว
เหมาที่รวมทั้งตั๋วผานเขา
ประตูและเครื่องเลนดวย 

กลุมลูกคา เริ่ มจากกลุ มคนที่ มี ร าย ได
คอนขางสูงที่นิยมสินคานําเขา 
และขยายเปิดกวางไปสูกลุม
คนหลากหลายมากขึ้น 

คอนขางเปิดกวางใหกลุม
คนที่หลากหลายเขาถึงได 
เพราะราคาไมสูง 

เริ่ มจากกลุ มผู ใหญที่ มี
รายไดสูง แลวขยายเป็น
ก ลุ ม ค ร อ บ ค รั ว ที่
ผูปกครองพาลูกมาเที่ยว 
และกลุมวัยรุน 

จุดเดนที่ดึงดูดลูกคา เริ่มจากการจําหนายสินคา
นําเขาใหลูกคา แลวพัฒนาเป็น
แ ห ล ง พั ก ผ อ น ห ย อ น ใ จ ที่                 
ค ร บ ว ง จ ร ม า ก ขึ้ น                            
เ ช น  โ ร ง ภ า พ ย น ต รแ                 
สวนสนุกในรม สวนน้ําลอยฟูา 

เ ริ่ ม จ า ก ก า ร จั ด ฉ า ย
ภาพยนตรแต างประเทศ  
ตอมาไดฉายภาพยนตรแไทย 
โดยโรงภาพยนตรแต างๆ              
ไ ด ป รั บปรุ ง ให ทั น สมั ย
แตกตางกัน  

เริ่มจากเป็นสวนพักผอน
ห ย อ น ใ จ  ( Pleasure 
Garden) แลวพัฒนาเป็น
สวนสนุกสําหรับเด็กและ
ครอบครัวที่มีเครื่องเลน
และพื้นที่จําลองตางๆ  

 
ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบลักษณะสําคัญของสถานที่พักผอนหยอนใจในกรุงเทพ 
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ทั้งนี้สถานที่พักผอนหยอนใจตางๆ สวนใหญในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่  2 มีความ
เกี่ยวของกับชนชั้นสูงของสยาม จากการรวมลงทุนในกิจการธุรกิจความบันเทิงตางๆ เชน บริษัทสยาม
นิรามัยที่เจาพระยารามราฆพจัดตั้งตามพระราชดําริของรัชกาลที่ 6 หรือกิจการ บริษัทสหศีนิมา จํากัด 
(United Cinema Co., Ltd) ที่จัดตั้งตามพระราชดําริของรัชกาลที่ 7 รวมถึงสวนสนุก (ในลุมพินี) ที่
รัชกาลที่ 7 ทรงรวมลงทุนในการกอสรางสวนสนุกกับพระยาคทาธรบดี  ลักษณะที่ชนชั้นสูงเกี่ยวกับ
ธุรกิจความบันเทิงสะทอนถึงบทบาทของชนชั้นนําที่เป็นกลุมคนที่มีทรัพยแสินและโอกาสในการลงทุน
กอสรางสถานที่พักผอนหยอนใจได ในขณะเดียวกันสะทอนถึงธุรกิจความบันเทิงทั้งสวนสนุกและ 
โรงภาพยนตรแที่เป็นความบันเทิงที่ไดรับความสนใจและความนิยมในสังคมเมืองกรุงเทพในระดับที่
สามารถดึงดูดใหชนชั้นสูงในชวงเวลาดังกลาวมาลงทุน ในขณะที่กลุมเจาของกิจการสวนสนุกหรือ 
สวนน้ําในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่  2 มีลักษณะเป็นผูประกอบการที่มีเงินทุนหรือกิจการอ่ืนๆ มา
กอนแลว โดยเฉพาะธุรกิจความบันเทิงอยางในกรณีตระกูลกิติพราภรณแเจาของสวนสนุกแดนเนรมิต 
หรือตระกูลอัมพุชเจาของสวนน้ําลอยฟูาบนศูนยแการคาเดอะมอลลแที่ตางเป็นเจาของธุรกิจโรง
ภาพยนตรแมากอน ในขณะเดียวกันกลุมเจาของกิจการที่มีภูมิหลังดานอสังหาริมทรัพยแไดสนใจมา
ลงทุนธุรกิจสวนสนุกหรือสวนน้ําดวยเชนกัน เชน ไชยวัฒนแ เหลืองอมรเลิศเจาของสวนสยามหรือ 
กลุมผูบริหารสวนสนุกแฮปปี้แลนดแ สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของเจาของกิจการที่มีเงินทุนหรือ
ทรัพยแสินในระดับหนึ่งที่สามารถลงทุนในธุรกิจสวนสนุกที่เป็นธุรกิจระยะยาวได โดยเฉพาะปัจจัยที่ดิน 
รวมถึงกลุมทุนตางๆ ที่ลงทุนสรางศูนยแการคาที่มีพ้ืนที่สวนน้ําลอยฟูาหรือสวนสนุกในรมดวย สะทอน
ถึงภาวะการแขงขันในธุรกิจศูนยแการคาที่พยายามสรางจุดเดนอยางสวนสนุกในรมใหดึงดูดลูกคาดวย 

ในดานการขยายตัวของเมืองที่เชื่อมโยงกับการเกิดขึ้นของสวนสนุกได  เนื่องจากบริบท
ทางกายภาพของที่ดินชานเมืองขนาดใหญที่ราคาถูกท่ีเอ้ือตอการกอสรางสวนสนุกที่ใชพ้ืนที่ขนาดใหญ
ในการติดตั้งเครื่องเลนหรือสรางบรรยากาศความสนุกสนาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมืองกรุงเทพ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมอเมริกันอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเด็น
การใชเวลาวางพักผอนหยอนใจ การเกิดวิถีชีวิตประจําวันของชนชั้นกลางและการกอตัวของสังคม
เมืองที่มีครอบครัวขนาดเล็ก สิ่งเหลานี้ทําใหวิถีชีวิตประจําวันของคนในสังคมเมืองกรุงเทพเปลี่ยนแปลง
โดยรับวัฒนธรรมที่แบบอเมริกันที่มีอิทธิพลทดแทนแบบยุโรปอยางตอเนื่อง ทําใหการสรางสวนสนุก
แดนเนรมิตที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2519 เป็นสวนสนุกรูปแบบใหมที่รองรับการพักผอนหยอนใจของคน
ทุกวัยที่มีผูปกครองพาบุตรหลานไปพักผอนหยอนใจในชวงเวลาวันหยุด และโดยเฉพาะเมื่อสวนสนุก
แดนเนรมิตไดกอสรางปราสาทจําลองและดินแดนเทพนิยายที่สรางบรรยากาศโลกการแตูนที่รับอิทธิพล
จากสวนสนุกดีสนียแแลนดแ รวมถึงวิถีชีวิตแบบชนชั้นกลางที่เป็นครอบครัวขนาดเล็กเริ่มนิยมการอาศัย
อยูในพ้ืนที่ชานเมือง โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของหมูบานจัดสรรที่สรางวิถีชีวิตของคนที่เดินทางดวย
รถยนตแสวนบุคคล สะทอนไดจากการกอตัวขึ้นของศูนยแการคาครบวงจรตางๆ ในพ้ืนที่ชานเมืองที่
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เกิดขึ้นเพ่ือรองรับคนในพ้ืนที่หมูบานจัดสรรในบริเวณใกลเคียง ในชวงปี พ.ศ. 2525-2539 ที่ศูนยแการคา
ตางๆ ในชานเมืองมีพ้ืนที่จอดรถขนาดใหญและมีกิจกรรมพักผอนหยอนใจที่หลากหลาย เชน คอนเสิรแต 
โรงภาพยนตรแ รานอาหาร สวนน้ําลอยฟูา รวมถึงสวนสนุกในรม เป็นตน โดยเฉพาะการขยายตัวของ
เมืองกรุงเทพใน ทางทิศตะวันออก ที่มีสถานที่พักหยอนใจสําคัญอยางสวนสนุกแดนเนรมิต แฮปปี้แลนดแ 
หรือสวนสยาม เป็นตน ตลอดจนการขยายตัวของเมืองในทางทิศตะวันตกที่เริ่มปรากฏขึ้นผานสวนน้ํา
ลอยฟูาที่ปรากฏในศูนยแการคาเดอะมอลลแ สาขาทาพระ และสาขาบางแค อันสะทอนถึงการขยายตัว
ของเมืองกรุงเทพที่มีหมูบานจัดสรรในทิศตะวันตกของกรุงเทพมากขึ้นจนเป็นฐานผูบริโภคที่รองรับ
การเกิดขึ้นของศูนยแการคาใยบริเวณดังกลาวได 

ดังนั้นการที่ธุรกิจสวนสนุกกลางแจงประสบความสําเร็จไมยืนยาวเทาธุรกิจสวนน้ําใน
กรุงเทพ สามารถวิเคราะหแไดจากรูปแบบและลักษณะการพักผอนหยอนใจที่สังคมเมืองกรุงเทพเป็น               
เมืองโตเดี่ยว ที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ แตขาดระบบขนสงสาธารณะอยางรถโดยสารประจํา
ทางและรวมถึง รถไฟฟูาไมทั่วถึงทั้งเมือง อันเป็นปัญหาการเดินทางที่สําคัญของสวนสยามในระยะแรกที่
ไมมีรถโดยสาร ประจําทาง สิ่งนี้สะทอนใหถึงอํานาจของผูปกครองที่สามารถเลือกตัดสินใจพาลูกหลานใน
ครอบครัวไปพักผอนหยอนใจในพื้นท่ีตางๆ ไดเป็นหลักดวยรถยนตแสวนบุคคลมากกวาเป็นการตัดสินใจ
ของเด็กเอง อันแตกตางจากเมืองอ่ืนๆ ในโลกที่เด็กสามารถเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะที่ทั่วถึง
และปลอดภัย ตั้งแตจากที่อยูอาศัยของตนเองไปยังสถานที่พักผอนหยอนใจอยางสวนสนุกหรือสวนน้ํา
ดวยตนเองไดเหมือนในประเทศญี่ปุุนที่มีระบบรถไฟฟูาครอบคลุมจากยานที่อยูอาศัยไปถึงสวนสนุกได 
ในขณะที่เมืองกรุงเทพมีลักษณะเป็นครอบครัวชนชั้นกลางขนาดเล็กที่พ่ึงพารถยนตแสวนบุคคลในการ
เดินทางจากยานที่อยูอาศัยยานชานเมืองอยางหมูบานจัดสรรไปสูใจกลางเมืองหรือสวนสนุกดังที่กลาว
ไวขางตน ซึ่งประเด็นดังกลาวสามารถอธิบายไดถึงการเลือกของผูปกครองที่สนใจเลือกไปสวนสนุกแดน
เนรมิตดวยสาเหตุที่คานิยมเกี่ยวกับการใหความสําคัญในการเลี้ยงดูและใสใจเด็กในดานอารมณแที่มากขึ้น
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประกอบทั้งครอบครัวในกรุงเทพที่ผูปกครองเติบโตและมีโอกาสสัมผัส
กับวัฒนธรรมอเมริกันมากขึ้นจากทั้งบริบทสงครามเวียดนามที่ทําใหเกิดสถานบันเทิงกลางคืนที่
ถายทอดวิถีชีวิตการพักหยอนใจแบบอเมริกันในเวลากลางคืน หรือการขยายตัวของโรงภาพยนตรแใน
กรุงเทพที่นิยมภาพยนตรแฮอลลีวูดที่ถายทอดความสนุกสนานแบบโลกดีสนียแ ผานการชมภาพยนตรแ
หรือการแตูนในเครือดีสนียแมายาวนาน จึงสามารถตัดสินใจไปพักผอนหยอนใจในพ้ืนที่ที่มีวัฒนธรรม
อเมริกันที่ตนเองคุนเคยและอยากสัมผัสตัวการแตูนดังกลาวได 

ในขณะเดียวกันเครื่องเลนอ่ืนๆ ในสวนสนุกแดนเนรมิตหรือสวนสนุกในรมบน
ศูนยแการคา มีหลากหลายรูปแบบเครื่องเลนหวาดเสียวและตื่นเตนตางๆ สามารถดึงดูดวัยรุนหรือ
ผูใหญหลายคนได เชน ไวกิ้ง หรือ รถไฟเหาะ แตก็เป็นขอจํากัดสําหรับเด็กที่มีความสูงไมเพียงพอหรือ
ผูปกครองที่มีความกลัวหรืออยากเลน แตจําเป็นตองอยูดูแลลูกหลานที่ความสูงไมถึง สิ่งเหลานี้
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กลายเป็นอุปสรรคที่นาสนใจ เมื่อมีขาวอุบัติเหตุหรือความไมปลอดภัยของเครื่องเลนที่ทําใหสวนสนุก
กลางแจงหรือในรมมีผูไปใชบริการลดลงได เนื่องจากผูคนเกรงกลัวอันตรายหรือไมตองการใชบริการ 
เพราะไมตองการเลนเครื่องเลนที่ตนเองไมชอบ จึงไมตองการเสียคาผานประตูหรือเสียเวลาไปเที่ยวใน
สถานที่ดังกลาว 

แตทวาในพ้ืนที่สวนน้ํากลับเป็นพ้ืนที่ที่เป็นกลางที่คนทุกวัยทั้งเด็กเล็ก เด็กโต วัยรุน 
หรือผูใหญสามารถเขาไปเลนน้ําได แมกระทั่งแตคนที่วายน้ําไมได ก็สามารถเขาไปเลนน้ําในรูปแบบ
อ่ืนๆ นอกจากการวายน้ําในแบบกีฬาได เชน ในสระน้ําวนที่ทําใหลอยตัวไดอัตโนมัติ หรือสไลดแที่ไมตองใช
ทักษะกีฬาในการวายน้ําใดๆ ก็สามารถใชบริการได ตลอดทั้งพ้ืนที่สวนน้ํามีความปลอดภัยมากกวาพ้ืนที่
ทะเลจริงที่มีความสูงหรือคลื่นที่ไมแนนอน รวมถึงเป็นกิจกรรมที่สามารถมีสาระหรือคุณคาไดมากกวา
สวนสนุกที่เนนแตความสนุกสนานเป็นหลัก เชน การฝึกวายน้ํา หรือ การออกกําลังกายใหมีสุขภาพ
แข็งแรงได ประกอบทั้งการเลนน้ําเป็นการดับรอนสําหรับสภาพอากาศและฤดูกาลในกรุงเทพที่มี
ความรอนเกือบตลอดปี สิ่งเหลานี้ทําใหการเลนน้ํา เป็นเรื่องใกลตัวที่เป็นการออกกําลังกายที่ถือวา
เป็นการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแแกรางกาย มิใชเป็นเพียงแคความสนุกสนานเพียงอยางเดียว และ
มีขอจํากัดที่นอยกวาการเที่ยวสวนสนุกอยูประการหนึ่ง ทั้งนี้ผูวิจัยยังคนพบหลักฐานที่ล้ําคาเป็น
จํานวนมากที่บันทึกภาพบรรยากาศภายในสวนสนุกแดนเนรมิต สวนสนุกในรมและสวนน้ําลอยฟูาบน
ศูนยแการคาตางๆในกรุงเทพ ในชวงเวลาประมาณปีพ.ศ. 2539- 2541 ในชองสื่อ Youtube ของ 
Chedped Studio โดยผูที่สนใจสามารถเขาไปชมได 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่สวนสนุกและสวนน้ําในกรุงเทพ ในชวง พ.ศ. 2470-
2540 สามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและความคิดของคนในกรุ งเทพ ในแตละ
ชวงเวลาที่มีบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกันได รวมถึงประเด็นลักษณะของ
เจาของธุรกิจและการขยายตัวของเมืองกรุงเทพที่ทําใหสรางสรรคแหรือรับรองทําใหสถานที่พักผอน
หยอนใจอยางสวนสนุกหรือสวนน้ําได 
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