
 

 

 
บทที ่3 

สถานบันเทิงในช่วงแรก: ช่วงก่อน ปี พ.ศ. 2533 
 
 สถานบนัเทิง คือ สถานท่ีใหค้วามบนัเทิง พกัผอ่นหยอ่นใจ กบัผูท่ี้มาใชบ้ริการ ไม่วา่จะ
เป็นการนั่งพกัผ่อน ฟังเพลง ร้องเพลง สนทนา หรือชมภาพยนตร์ เป็นตน้ ธุรกิจสถานบนัเทิงใน
เมืองเชียงใหม่สมยัแรกเร่ิมน้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม (รูป 3.1) กลุ่มแรกเป็นสถานบนัเทิง
ประเภทโรงภาพยนตร์ และโรงละคร กลุ่มท่ีสองเป็นสถานบนัเทิงประเภทดิสโกเ้ธค กลุ่มท่ีสามเป็น
สถานบนัเทิงประเภทอาบอบนวด กลุ่มท่ีส่ีเป็นสถานบนัเทิงประเภทคาราโอเกะ คาเฟ่ บาร์และ
ภตัตาคาร บาร์เบียร์ อะโกโก ้และคาบาเร่ต์  เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงสภาพของสถานบนัเทิงใน
เขตเมืองเชียงใหม่ในสมยัแรกเร่ิม คือ ในช่วงเวลาก่อนปีพ.ศ. 2533 ซ่ึงจะน ามาวเิคราะห์ในดา้นท าเล
ท่ีตั้ง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล รูปแบบโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ี และรูปแบบความสัมพนัธ์ของธุรกิจสถาน
บนัเทิงกบักิจกรรมการใชท่ี้ดิน และกิจกรรมในพื้นท่ี 
 
3.1 โรงภาพยนตร์ และโรงละคร 
 โรงภาพยนตร์ และโรงละคร เป็นสถานบนัเทิงท่ีจดัข้ึนโดยเฉพาะส าหรับการรับชม
ภาพยนตร์ และการแสดงละคร มีขนาดเล็กหรือใหญ่แตกต่างกนัออกไป ส าหรับการรองรับกับ
ผูใ้ชบ้ริการทุกเพศ ทุกวยั  โดยจากการศึกษาช่วงก่อนปีพ.ศ. 2533 ส าหรับโรงภาพยนตร์จะพบวา่มี
ท าเลท่ีตั้งกระจายกนัอยู่โดยรอบในเขตเมืองชั้นในของเมืองเชียงใหม่ มีจ  านวนทั้งหมด 15 แห่ง
ด้วยกนั (ตาราง 3.1) โดยโรงภาพยนตร์แห่งแรกของเมืองเชียงใหม่คือ โรงภาพยนตร์พฒันากร 
ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2466 ตั้งอยูบ่ริเวณไนท์บาซ่าร์ ถ.ช้างคลาน เจา้ของกิจการคือ ขุนพุฒพานิช 
และขุนอุปติพงษ์ โดยเม่ือเร่ิมกิจการมีค่าบริการ 25 สตางค์ 50 สตางค์ และ 1 บาท ต่อมามีการ
เปล่ียนเจา้ของเป็นคุณนายลดัดา พนัธาภา ในช่วงปี พ.ศ. 2471 ไดมี้การเปล่ียนช่ือโรงภาพยนตร์ดว้ย 
เป็นโรงภาพยนตร์ศรีเวียง โดยไดห้ยุดกิจการไปในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 คือช่วงปี พ.ศ. 2482 - 
2488 และกลบัมาด าเนินกิจการต่อ ซ่ึงเวลาต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือ เป็นโรงภาพยนตร์เวียงพิงค ์และได้
ปิดกิจการลงในปี พ.ศ. 2513 ซ่ึงเจา้ของคนสุดทา้ยคือ เจา้ไชยสุริวงศ ์ณ เชียงใหม่ โดยโรงภาพยนตร์
น้ีจดัฉายภาพยนตร์ไทย อินเดีย และญ่ีปุ่น  โรงภาพยนตร์แห่งท่ีสองของเมืองเชียงใหม่ คือ โรง
ภาพยนตร์ตงเฮง เจา้ของกิจการเป็นชาวจีนท่ีร่วมหุน้ลงทุนกนัเปิดกิจการ ซ่ึงก่อตั้งในช่วงก่อน  
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รูป 3.1 ท าเลท่ีตั้งของธุรกิจสถานบนัเทิงก่อนปี พ.ศ. 2533 
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ตาราง 3.1 โรงภาพยนตร์และโรงละครก่อนปี พ.ศ. 2533 

ประเภท ล าดบั ช่ือ ปีก่อตั้ง ท่ีตั้ง จ านวนโรง 

โรงภาพยนตร์ 1 
พฒันากร     ศรีเวยีง 
เวยีงพิงค ์ 2466 ถ.ชา้งคลาน ต.ชา้งคลาน  1 

  2 ตงเฮง   ถ.ท่าแพ ต.ชา้งคลาน  1 

  3 ตงก๊ก   ควนี   ศรีวศิาล 2475 ถ.ท่าแพ ต.ชา้งคลาน  1 

  4 ศรีนครพิงค ์ 2488 ถ.ชา้งม่อย ต.ชา้งม่อย  1 

  5 สุริวงค ์
 

ถ.ท่าแพ ต.ชา้งคลาน  1 

  6 สุริยา 
 

ถ.ท่าแพ ต.ชา้งคลาน  1 

  7 สุริยงรามา 
 

ถ.ลอยเคราะห์ ต.ชา้งคลาน  1 

  8 ชินทศันีย ์ 2510 ถ.เจริญเมือง ต.วดัเกต 1 

  9 นวรัฐเธียเตอร์ 
 

ถ.ชา้งม่อย ต.ชา้งม่อย  1 

  10 แสงตะวนั 
 

ถ.ชา้งคลาน ต.ชา้งคลาน  1 

  11 ทิพยเนตร 
 

ถ.ทิพยเนตร ต.หายยา  1 

  12 ฟ้าธานี 
 

ถ.หว้ยแกว้ ต.สุเทพ  1 

  13 มหานคร 
 

ถ.เวยีงบวั ต.ชา้งเผือก  1 

  14 นครเชียงใหม่ 
 

ถ.ชา้งเผือก ต.ชา้งเผือก  1 

  15 เมืองฟ้า 
 

ถ.วงัสิงห์ค า ต.ชา้งม่อย  1 

โรงละคร 1 วทิยาลยันาฏศิลป์ 
 

ถ.สุริยวงศ ์5 ต.หายยา  1 
 

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตั้งอยูบ่ริเวณ ถ.ท่าแพ แต่ต่อมาไดมี้การเปล่ียนเป็นโรงฝ่ิน และปิดกิจการลง 
ซ่ึงในเวลาต่อมาท่ีบริเวณน้ีไดก้ลายเป็นหา้งตนัตราภณัฑ ์สาขาท่าแพ โรงภาพยนตร์ท่ีเร่ิมกิจการเป็น
โรงท่ีสามของเมืองเชียงใหม่ คือ โรงภาพยนตร์ตงก๊ก เร่ิมกิจการในปี พ.ศ. 2475 ตั้งอยูบ่ริเวณ ถนน
ท่าแพ หนา้วดัแสนฝาง โดยเจา้ของกิจการคือ กลุ่มชาวจีนหลายคน โดยหุ้นส่วนหลกัคือ นายเปล่ง 
เลา-หะเพ็ญแสง และเจ๊กเปงล้ง โตวิจกัษ์ชัยกุล และต่อมามีการขายกิจการต่อให้กับคนอ่ืน จน
สุดทา้ยขายใหแ้ก่ตระกลูชินวตัร คือ นายเลิศ ชินวตัร บิดาของ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร ซ่ึงช่ือของโรง
ภาพยนตร์นั้นได้เปล่ียนตามกาลเวลา คือ จากโรงภาพยนตร์ตงก๊ก เป็น โรงภาพยนตร์ควีน และ
สุดทา้ยเป็นโรงภาพยนตร์ศรีวศิาล โดยค่าตัว๋ในตอนแรกเร่ิมกิจการนั้นอยูท่ี่หน่ึงรูเปีย หรือประมาณ 
70 สตางค ์ปัจจุบนัพื้นท่ีโรงภาพยนตร์น้ีกลายเป็นบริษทัแอดวานซ์ อินโฟ แอนด์เซอวิส (AIS)  โรง
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ภาพยนตร์ท่ีเร่ิมกิจการเป็นล าดบัท่ีส่ีต่อจากตงก๊ก คือ โรงภาพยนตร์ศรีนครพิงค์ เร่ิมกิจการในปี 
พ.ศ. 2488 หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง ท าเลท่ีตั้ งอยู่บริเวณ ถนนช้างม่อย ตดักับ ถนน
ราชวงศ ์เจา้ของกิจการแรกเร่ิมคือ เจา้ไชยสุริวงศ ์ณ เชียงใหม่ แต่ต่อมาไดข้ายต่อให้กบัเจา้ของอ่ืน 
ซ่ึง เจา้ไชยสุริวงศ ์ณ เชียงใหม่ น้ีเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในธุรกิจโรงภาพยนตร์เชียงใหม่ในช่วงเวลา
นั้น เม่ือขายโรงภาพยนตร์ศรีนครพิงค์ ต่อมาไดเ้ปิดกิจการโรงภาพยนตร์อีกหลายแห่ง คือ สุริวงศ ์
สุริยา สุริยงรามา และแสงตะวนั ตามล าดบั จากการศึกษาในช่วงแรกของธุรกิจโรงภาพยนตร์จะพบ
ได้ว่า ในตอนก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เมืองเชียงใหม่ยงัไม่ขยายตวัมาก เขตธุรกิจการคา้กลาง 
(Central Business District) อยูบ่ริเวณกลางเมืองคือบริเวณ ถนนท่าแพ ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ จะรวมตวั
กนัอยูบ่ริเวณน้ีรวมทั้งโรงภาพยนตร์ดว้ย แต่เม่ือหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เร่ิมมีการขยายตวัของเขต
ธุรกิจการคา้กลางท าให้ธุรกิจต่าง ๆ เร่ิมขยายออกไปแต่ไม่กวา้งมากนกั แต่เม่ือการคมนาคมต่าง ๆ 
เร่ิมสะดวก เมืองเร่ิมมีการขยายตวั ท าใหธุ้รกิจโรงภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นสถานบนัเทิงท่ีไดรั้บความนิยม
ในช่วงเวลานั้นมีจ านวนเพิ่มข้ึน จากโรงภาพยนตร์สุริวงศ์ บริเวณข่วงประตูท่าแพ ท่ีถือว่าเป็นโรง
ภาพยนตร์ท่ีทนัสมยั ใชร้ะบบฟิล์ม 8 มม. เป็นแห่งแรก ต่อมาก็เป็น สุริยา สุริยงรามา ในเขตกลาง
เมือง เม่ือมีการขยายตวัของเมืองก็มีโรงภาพยนตร์บริเวณถนนรัศมีท่ีออกจากเมือง เกิดข้ึนในช่วง
เวลาใกลเ้คียงกนั โดยในทางทิศตะวนัออก ตั้งอยูบ่น ถนนเจริญเมือง มีโรงภาพยนตร์ชินทศันียข์อง
ตระกูลชินวตัร เร่ิมกิจการในปีพ.ศ. 2510 ทิศใตบ้น ถ.ช้างคลาน มีโรงภาพยนตร์แสงตะวนั และ
ถนนทิพยเนตร มีโรงภาพยนตร์ทิพยเนตร ทางทิศตะวนัตกของเมืองเชียงใหม่ บน ถ.ห้วยแกว้ มีโรง
ภาพยนตร์ฟ้าธานี และทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่ บน ถ.วงัสิงห์ค า มีโรงภาพยนตร์เมืองฟ้า และ 
ถนนชา้งเผอืก มีโรงภาพยนตร์มหานคร และนครเชียงใหม่ และบริเวณกลางเมืองมีนวรัฐเธียร์เตอร์ 
บริเวณตลาดนวรัฐ เห็นไดว้า่โรงภาพยนตร์ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2533 กระจุกรวมตวักนัอยูก่ลางเมือง
ชั้นใน 10 แห่ง และกระจายอยูร่อบนอกเมืองชั้นใน 5 แห่ง (รูป 3.2) 
 โดยโรงภาพยนตร์ท่ีอยูใ่นช่วงเวลาน้ีจะเป็นโรงภาพยนตร์สมยัเก่า คือ ตั้งอยูเ่ด่ียว ๆ ไม่
รวมตวักนั เป็นโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ มีจ านวนท่ีนัง่มากกวา่ 300 ท่ีนัง่ เบาะนัง่มีลกัษณะเป็นไม ้
ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศในโรงภาพยนตร์ช่วงเร่ิมแรก ไม่มีท่ีจอดรถยนต ์เพราะวา่ในช่วงสมยัก่อนนั้น
พาหนะท่ีใชส่้วนมากคือ จกัรยาน และจกัรยานยนต ์โดยท าเลท่ีตั้งของโรงภาพยนตร์ในช่วงเวลาน้ี
จะกระจุกรวมตัวกันอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ หรือบริเวณย่านธุรกิจการค้ากลาง ได้แก่ โรง
ภาพยนตร์ท่ีอยูใ่นเครือเดียวกนั คือ สุริวงศ ์สุริยา สุริยงรามา  และแสงตะวนั ซ่ึงเจา้ของธุรกิจคือ เจา้
ไชยสุริวงศ์ ณ เชียงใหม่ ส่วนโรงอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ โรงภาพยนตร์ตงเฮง โรงภาพยนตร์ศรีนครพิงค์ โรง
ภาพยนตร์เมืองฟ้า โรงภาพยนตร์เวยีงพิงค ์โรงภาพยนตร์ศรีวศิาล และนวรัฐเธียร์เตอร์  โดยปัจจยั 
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รูป 3.2 ท าเลท่ีตั้งโรงภาพยนตร์ และโรงละคร ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2533   
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ท่ีมีอิทธิพล คือ การเข้าถึงท่ีสะดวก เพราะเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลานั้นยงัไม่ขยายตวัมากเท่า
ปัจจุบนั ศูนยร์วมทุกอย่างทางธุรกิจหรือการบริการจะอยู่บริเวณกลางเมือง ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการใช้
ท่ีดินแบบพาณิชยกรรม โดยโรงภาพยนตร์ท่ีไม่อยูก่ลางเมืองแต่อยูบ่ริเวณถนนรัศมีท่ีออกจากเมือง 
คือ โรงภาพยนตร์ฟ้าธานี โรงภาพยนตร์มหานคร โรงภาพยนตร์นครเชียงใหม่ โรงภาพยนตร์ชิน
ทศันีย ์และโรงภาพยนตร์ทิพยเนตร ในดา้นการใหบ้ริการของโรงภาพยนตร์ในเมืองเชียงใหม่พบวา่
โรงภาพยนตร์บางโรงมีการจดัฉายภาพยนตร์ตามแบบของตวัเอง เช่น โรงภาพยนตร์ชินทศันีย ์เนน้
ฉายภาพยนตร์จีนก าลงัภายใน นวรัฐเธียร์เตอร์ ฉายภาพยนตร์จีนกลาง โรงภาพยนตร์เวียงพิงค ์เนน้
ฉายภาพยนตร์ไทย อินเดีย ญ่ีปุ่น โรงภาพยนตร์สุริยงรามา เน้นฉายภาพยนตร์ตะวนัตก โรง
ภาพยนตร์สุริวงศ ์เนน้ฉายภาพยนตร์ตะวนัตก มีพากยไ์ทยสดทุกรอบ ยกเวน้รอบดึกท่ีเป็นเสียงใน
ฟิล์ม และโรงภาพยนตร์ศรีวิศาลท่ีมกัจะมีการฉายหนงัโป๊ควบกบัเร่ืองอ่ืน เป็นตน้ เพื่อตอบสนอง
กบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ โดยผูใ้ช้บริการของโรงภาพยนตร์เหล่าน้ีคือประชากรในเมือง
เชียงใหม่ รวมทั้งอ าเภอท่ีอยูข่า้งเคียงดว้ย โดยโรงภาพยนตร์ท่ีเปิดกิจการในช่วงเวลาน้ีจะพบวา่ได้
ปิดกิจการไปหลายโรง เพราะความทนัสมยัของเทคโนโลยีท่ีเพิ่มข้ึนตามกาลเวลา ซ่ึงถา้ไม่พฒันา
ตามก็ตอ้งปิดกิจการลง และสาเหตุหลกัท่ีท าให้ปิดกิจการลงคือ การเขา้มาของโทรทศัน์จอสี ท าให้
คนดูเร่ิมลดลง และปิดกิจการในท่ีสุด โดยโรงภาพยนตร์ท่ีปิดกิจการในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2533 คือ 
โรงภาพยนตร์เวยีงพิงค ์โรงภาพยนตร์ตงเฮง โรงภาพยนตร์ศรีนครพิงค ์      โรงภาพยนตร์ชินทศันีย ์ 
นวรัฐเธียร์เตอร์ โรงภาพยนตร์สุริวงศ์ โรงภาพยนตร์สุริยา โรงภาพยนตร์สุริยงรามา โรงภาพยนตร์
เมืองฟ้า และโรงภาพยนตร์นครเชียงใหม่ 
 ส่วนของโรงละครในเมืองเชียงใหม่ช่วงก่อนปีพ.ศ. 2533 มีทั้งหมด 1 โรง คือ โรงละคร
โรงเรียนนาฏศิลป์ วิทยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่ ตั้งอยูบ่นถนนสุริยวงศ ์5 ต าบลหายยา มีโรงละคร 1 
โรง โดยโรงละครน้ีจดัตั้งข้ึนในวิทยาลยันาฏศิลป์เชียงใหม่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อท าเลท่ีตั้งนั้นก็คือ 
วทิยาลยันาฏศิลป์นั้นจ าเป็นจะตอ้งมีสถานท่ีเพื่อจดัการแสดงของนกัเรียน โดยในช่วงเวลานั้นเมือง
เชียงใหม่ไม่มีโรงละครส าหรับจดัการแสดง จ าเป็นตอ้งเช่าโรงภาพยนตร์เพื่อการจดัแสดง วิทยาลยั
นาฏศิลป์จึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัการจดัตั้งโรงละคร ซ่ึงท าเลท่ีตั้งของวิทยาลยันาฏศิลป์นั้นก็
อยูใ่นเมืองเชียงใหม่ มีการเขา้ถึงสะดวก มีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอ ท าให้โรงละครน้ีกลายเป็นสถานท่ี
จัดการแสดงของนักเรียนนาฏศิลป์ในแต่ละสาขา รวมทั้ งจัดการแสดงประเภทต่าง ๆ จาก
บุคคลภายนอกด้วย ซ่ึงขอบเขตการให้บริการของโรงละครน้ีไม่กวา้งเหมือนกบัโรงภาพยนตร์ 
เพราะไม่ไดมี้การจดัแสดงทุกวนั และแต่ละการแสดงก็แตกต่างกนัไป ผูท่ี้รับชมการแสดงจะเป็นแค่
กลุ่มเฉพาะเท่านั้น  
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 ความสัมพนัธ์ของโรงภาพยนตร์และโรงละครกบักิจกรรมอ่ืน ๆ ในช่วงเวลาน้ีมีความ
เช่ือมโยงแบบแข่งขนักนักบัธุรกิจประเภทเดียวกนัเองนัน่ก็คือ โรงภาพยนตร์กบัโรงภาพยนตร์ตอ้ง
มีการแข่งขนักนัเพื่อดึงดูดลูกคา้ ซ่ึงโรงภาพยนตร์แต่ละโรงจะมีวิธีดึงดูดลูกคา้แตกต่างกนัออก เช่น 
การฉายหนงัต่างประเทศเพียงอยา่งเดียวเหมือนท่ีกล่าวขา้งตน้ เพื่อท่ีจะให้ลูกคา้ไดมี้โอกาสเลือกใน
การบริการ  
 ความสัมพนัธ์ในรูปแบบเช่ือมโยงและส่งเสริมกนักบักิจกรรมอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจอาหาร
และเคร่ืองด่ืม โดยร้านอาหารเหล่าน้ีจะรองรับลูกคา้ และพนกังานของธุรกิจโรงภาพยนตร์ และโรง
ละครน้ี ซ่ึงบางร้านเป็นจุดขายหรือดึงลูกคา้ของโรงภาพยนตร์ไดเ้ช่นกนั    ไดแ้ก่        ร้านน ้าแขง็ใส  
และร้านสล่ิมของโรงภาพยนตร์ศรีนครพิงค์ ร้านนมสดป่ันของโรงภาพยนตร์ศรีวิศาล ร้านอาหาร
ของโรงภาพยนตร์ทิพยเนตร และร้านปอเป๊ียะสดของโรงภาพยนตร์ฟ้าธานี ธุรกิจขนส่ง เพราะ
ธุรกิจขนส่งน้ีจะคอยรองรับลูกคา้ และพนกังานท่ีไม่มีพาหนะเป็นของตวัเอง เช่น ธุรกิจสามล้อ
รับจา้งในเมืองเชียงใหม่ และรถมา้รับจา้งหนา้โรงภาพยนตร์พฒันากร  ธุรกิจร้านขายหนงัสือบริเวณ
โรงภาพยนตร์ แต่ท่ีมีช่ือเสียงคือ ร้านสุริวงศ์บุ๊กเซ็นเตอร์ หนา้โรงภาพยนตร์สุริยงรามา และธุรกิจ
ร้านขายไอศกรีม โดยท่ีเป็นท่ีนิยมคือ ร้านไอศกรีมของโรงภาพยนตร์ศรีวิศาล และสุริยงรามา โดย
ธุรกิจเหล่าน้ีจะสัมพนัธ์กบัโรงภาพยนตร์คือให้บริการกบัลูกคา้ท่ีมารอชมภาพยนตร์ และหลงัจาก
ชมภาพยนตร์  
 ความเช่ือมโยงแบบใช้สถานท่ีร่วมกนั ในช่วงเวลาน้ีคือ โรงละคร กบัโรงเรียนนาฎศิลป์ 
เพราะใชส้ถานท่ีเดียวกนั ทั้งใชเ้ป็นสถานท่ีในการจดัแสดง และเป็นสถานศึกษา 
 ความเช่ือมโยงในเชิงประกอบกนั คือ เป็นความสัมพนัธ์กนัของกิจกรรมหลายประเภท 
ท่ีมาอยู่รวมตัวกันใกล้กับธุรกิจสถานบันเทิงเพื่อท่ีจะขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หรือ
พนกังานผูท่ี้อยู่ในสถานบนัเทิงนั้น โดยธุรกิจท่ีพบคือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านขายหนงัสือ 
ร้านขายไอศกรีม และร้านขายของช าหรือร้านสะดวกซ้ือ 
 สถานบนัเทิงตั้งแต่กลุ่มท่ีสอง ถึงกลุ่มท่ีส่ี จะเป็นสถานบนัเทิงท่ีเปิดให้บริการเฉพาะวนั
และเวลาท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น และให้บริการแก่บุคคลท่ีอายุไม่ต  ่ากวา่ 18 หรือ 20 ปี โดยเป็นสถานท่ี
ท่ีมีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอยา่งอ่ืนจ าหน่ายหรือใหบ้ริการ ซ่ึงจะมีการใหบ้ริการแตกต่างกนัไป 
 
3.2 ไนท์คลบั และดิสโก้เธค 
 สถานบนัเทิงประเภทน้ีจดัข้ึนเพื่อการพกัผอ่น ผอ่นคลายโดยการเตน้ร า จากดนตรีหรือ
การแสดงดนตรีสดท่ีทางร้านจดัข้ึน โดยจะให้บริการแก่ทุกเพศ ท่ีอายุไม่ต  ่ากวา่ 18 หรือ 20 ปี จาก
การศึกษาในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2533 พบวา่มีดิสโกเ้ธคอยู ่23 แห่ง (ตาราง 3.2) 
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ตาราง 3.2 ไนทค์ลบั และดิสโกเ้ธคก่อนปี พ.ศ. 2533 

ล าดบั ช่ือ ท่ีตั้ง 
ล าดบั
ศกัด์ิ 

1 ไม่ทราบช่ือ ถนนหว้ยแกว้ ต.ชา้งเผือก เลก็ 

2 รินแกว้ไนทค์ลบั ถ.หว้ยแกว้ ต.สุเทพ ใหญ่ 

3 มาเบิล (Mable) ถ.หว้ยแกว้ ต.สุเทพ กลาง 

4 77 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด ถ.หว้ยแกว้ ต.สุเทพ กลาง 

5 ครัวเธค ถ.หสัดิเสว ีต.ชา้งเผือก กลาง 

6 แมมมอธ  โรงแรมไอยรา ถ.ชา้งเผือก ต.ชา้งเผือก ใหญ่ 

7 อะคูสติก (Acoustic) ถ.ราชวถีิ ต.ศรีภูมิ เลก็ 

8 ไม่ทราบช่ือ โรงแรมพลาซ่าอินน ์ถ.ทา้ยวงั ต.ชา้งม่อย กลาง 

9 ไม่ทราบช่ือ โรงแรมปร้ินซ์โฮเทล ถ.ทา้ยวงั ต.ชา้งม่อย กลาง 

10 กงัสดาล โรงแรมอโนดาต ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ ใหญ่ 

11 บลูมูน (Blue moon) ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ ใหญ่ 

12 ไม่ทราบช่ือ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง ถ.ศรีดอนไชย ต.ชา้งคลาน กลาง 

13 โฮริซนั (Horizon) โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั ถ.ลอยเคราห์ ต.ชา้งคลาน ใหญ่ 

14 ฟ็อกซ่ี เลด้ี (Foxy Lady) ถ.ท่าแพ ซอย 1 ต.ชา้งคลาน เลก็ 

15 ไม่ทราบช่ือ ถ.ท่าแพ ซอย 1 ต.ชา้งคลาน เลก็ 

16 ไม่ทราบช่ือ ถ.ท่าแพ ซอย 1 ต.ชา้งคลาน เลก็ 

17 เดอะ วอล (The Wall) ถ.ชา้งคลาน ต.ชา้งคลาน กลาง 

18 บบัเบ้ิล (Bubble) โรงแรมพรพิงคท์าวเวอร์ ถ.เจริญประเทศ ต.ชา้งคลาน กลาง 

19 ฮอ็ตช็อต (Hotshot) โรงแรมพรพิงคท์าวเวอร์ ถ.เจริญประเทศ ต.ชา้งคลาน กลาง 

20 เพชรงาม โรงแรมเพชรงาม ถ.เจริญประเทศ ต.ชา้งคลาน กลาง 

21 ตะเกียง ถ.ศรีดอนไชย ต.ชา้งคลาน กลาง 

22 ไม่ทราบช่ือ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า ถ.ศรีดอนไชย ต.ชา้งคลาน กลาง 

23 คริสตลัเคฟ (Crystal Cave) โรงแรมดิเอม็เพรส ถ.ชา้งคลาน ต.ชา้งคลาน กลาง 
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 ในอดีตหรือช่วงเวลาท่ีเมืองเชียงใหม่ยงัไม่ขยายตวัมาก พอโรงภาพยนตร์เร่ิมฉายรอบ
ดึก กิจกรรมตอนกลางคืนจะเงียบ เพราะไม่มีโรงแรมขนาดใหญ่ ไม่มีห้างสรรพสินคา้ ค๊อฟฟ่ีช๊อป 
สถานบนัเทิงของคนกลางคืนนั้นมีเพียงแต่ บลูมูนไนทค์ลบั ซ่ึงเป็นไนทค์ลบัและดิสโกเ้ธคแห่งแรก
ในเมืองเชียงใหม่ และรินแกว้ไนทค์ลบัเท่านั้น ซ่ึงผูใ้ช้บริการมีแต่วยัผูใ้หญ่ วยัท างาน แต่ในเวลา
ต่อมาเม่ือเมืองเกิดการขยายตวั มีการเดินทางท่ีสะดวกข้ึน กระแสวฒันธรรมจากประเทศตะวนัตก
เร่ิมเขา้มา มีโรงแรมขนาดใหญ่ มีห้างสรรพสินคา้ และค๊อฟฟ่ีช๊อป ท าให้เกิดไนทค์ลบั และดิสโก้
เธคท่ีเพิ่มจ านวนมากข้ึน ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นล าดบัศกัด์ิได ้โดยมีมีการแบ่งเป็นล าดบัศกัด์ิ ทั้งขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยวดัไดจ้ากขนาดเล็กจะมีจ านวนโต๊ะไม่เกิน 30 โต๊ะ ขนาดกลาง 
30 – 60 โต๊ะ และขนาดใหญ่ 60 โต๊ะข้ึนไป โดยไนท์คลบั และดิสโก้เธคถ้าล าดบัศกัด์ิใหญ่จะมี
ขอบเขตการใหบ้ริการท่ีกวา้ง ล าดบัศกัด์ิเล็กมีขอบเขตการให้บริการแคบ จะอยูเ่ป็นเป็นร้านเด่ียว ๆ  
ส่วนไนท์คลบั และดิสโกเ้ธคขนาดใหญ่นั้นจะเปิดอยู่ภายในโรงแรมในเมืองเชียงใหม่ จะเห็นได้
วา่ดิสโกเ้ธคจะกระจุกรวมอยูใ่จกลางเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงมีโรงแรมเปิดอยูเ่พื่อรองรับนกัท่องเท่ียว ใน
บริเวณต าบลชา้งคลาน ต าบลชา้งม่อย ต าบลพระสิงห์ และต าบลศรีภูมิ (รูป 3.3)  
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อท าเลท่ีตั้ งของดิสโก้เธคในช่วงเวลาน้ีคือ การขยายตวัของเมือง 
ในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2533 น้ีการขยายตวัของเมืองยงัไม่มาก ธุรกิจต่าง ๆ ยงักระจุกอยูบ่ริเวณใจกลาง
เมือง ดิสโกเ้ธคเป็นธุรกิจท่ีตอ้งเปิดกิจการในท่ีคนสังเกตไดง่้าย ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีศึกษานั้นประเภท
ของสถานบนัเทิงไม่ได้หลากหลาย ท าให้ดิสโก้เธคเป็นตวัเลือกแรก ๆ ในการพกัผ่อนให้ความ
บนัเทิง ดงันั้นถ้าเปิดดิสโก้เธคท่ีโรงแรมจะได้ทั้งนักท่องเท่ียวท่ีพกัในโรงแรม และผูใ้ช้บริการ
ทัว่ไป รวมทั้งยงัมีพื้นท่ีจอดรถด้วย อีกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลคือการมีท าเลท่ีตั้งอยู่ใกล้กนัของสถาน
บนัเทิงไม่วา่จะเป็นดิสโกเ้ธคเหมือนกนั หรือสถานบนัเทิงประเภทอ่ืน ท าให้เกิดจุดสนใจต่อผูม้าใช้
บริการ สถานบนัเทิงบริเวณนั้นในการเลือกใช้บริการได้ง่าย โดยดิสโก้เธคแต่ละท่ีมีลักษณะ
แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีสด เปิดเพลง แนวเพลง เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่
ผูใ้ชบ้ริการ      โดยขอบเขตการให้บริการของดิสโกเ้ธคในเขตใจกลางเมืองเชียงใหม่จะกวา้งขวาง
ทัว่เมืองเชียงใหม่ ให้บริการตั้งแต่วยัรุ่น ถึงผูใ้หญ่ ดิสโกเ้ธคท่ีอยูบ่ริเวณถนนห้วยแกว้ ต าบลสุเทพ 
และชา้งเผอืก ก็จะให้บริการแก่ผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียงสถานบนัเทิงบริเวณนั้นในการเลือกใชบ้ริการไดง่้าย 
โดยดิสโกเ้ธคแต่ละท่ีก็มีลกัษณะแตกต่างกนัไป ไม่วา่จะเป็นการเล่นดนตรีสด เปิดเพลง แนวเพลง 
เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผูใ้ช้บริการ โดยขอบเขตการให้บริการของดิสโกเ้ธคล าดบัศกัด์ิขนาดใหญ่
ในเขตใจกลางเมืองเชียงใหม่จะกวา้งขวางทั่วเมืองเชียงใหม่ ให้บริการตั้งแต่วยัรุ่น ถึงผูใ้หญ่ 
ส่วนดิสโก้เธคขนาดล าดับศักด์ิเล็ก ท่ีอยู่บริเวณถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ และช้างเผือก จะ
ใหบ้ริการแก่ผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียง ความสัมพนัธ์ของธุรกิจดิสโกเ้ธคกบักิจกรรมการใชท่ี้ดินขา้งเคียงใน 
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รูป 3.3 ท าเลท่ีตั้งไนทค์ลบั และดิสโกเ้ธค ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2533 
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ช่วงเวลาน้ี สัมพนัธ์กบัเขตพาณิชยกรรม โดยจะเห็นไดว้่ากระจุกตวัรวมกนัมากบริเวณกลางเมือง 
ซ่ึงไนตค์ลบัและดิสโกเ้ธคจะอยูใ่นโรงแรมเป็นส่วนมาก และโรงแรมก็จะสัมพนัธ์กบัการใชท่ี้ดิน
แบบพาณิชยกรรม 
 ความสัมพนัธ์กนัของธุรกิจดิสโกเ้ธคกบักิจกรรมอ่ืน ๆ ในช่วงเวลาน้ีพบได ้4 รูปแบบ
คือ ความเช่ือมโยงแบบแข่งขนักนั ระหว่างธุรกิจดิสโกเ้ธคเหมือนกนั โดยดิสโกเ้ธคท่ีมีล าดบัศกัด์ิ
ใหญ่ก็จะแข่งขนักบัล าดับศกัด์ิเดียวกัน ความเช่ือมโยงแบบส่งเสริมกนัและกัน ในช่วงเวลาน้ีมี
ความสัมพนัธ์กบัธุรกิจประเภทโรงแรม ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ เพราะสามารถเป็นท่ีพกั และรองรับ
นักท่องเท่ียว ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจขนส่ง ความสัมพนัธ์แบบท่ีสามคือ การ
เช่ือมโยงแบบใชส้ถานท่ีร่วมกนั คือธุรกิจโรงแรม และความสัมพนัธ์แบบสุดทา้ยคือ การเช่ือมโยง
ในเชิงประกอบกนั ไดแ้ก่ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจร้านขายของช า  
 
3.3 สถานอาบ อบ นวด 
 สถานบนัเทิงประเภทน้ีจดัข้ึนเพื่อบริการในด้านการอาบน ้ า อบ หรือนวดตวั ซ่ึงมีผู ้
บริการให้แก่ลูกคา้  โดยมีการยินยอมให้ลูกคา้ล่วงเกิน หรือมีเพศสัมพนัธ์ดว้ย จากการศึกษาสถาน
บนัเทิงประเภท อาบ อบ นวด ในช่วงเวลาก่อนปีพ.ศ. 2533 พบวา่มีจ านวน 9 แห่ง (ตาราง 3.3) โดย
มีท าเลท่ีตั้ง กระจายตวัในแนวทิศตะวนัออก – ตะวนัตก ซ่ึงอยูใ่นเขตเมืองชั้นในทั้งหมด โดยสถาน
อาบ อบ นวด  5 แห่ง ตั้งอยูใ่นโรงแรม และอีก 4 แห่งตั้งอยู่อยา่งเด่ียว ๆ (รูป 3.4) ธุรกิจสถานอาบ 
อบ นวด น้ี เร่ิมข้ึนมาจากประเทศในตะวนัออกกลาง โดยมีช่ือธุรกิจเรียกวา่ เทอกิช บาท (Turkish- 
Bath) แต่ธุรกิจน้ีเขา้มาในเชียงใหม่ไดรั้บอิทธิพลมากจากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงอิทธิพลจากชาวญ่ีปุ่นนั้น
สังเกตไดง่้ายจากช่ือของสถานอาบ อบ นวด ท่ีเป็นภาษาญ่ีปุ่น คือ กินซ่า อาตามิ และซายริู เพราะแต่
เดิมในเมืองเชียงใหม่จะมีบริเวณกินซ่าของชาวญ่ีปุ่น คือ บริเวณโรงเรียนวรเชษฐอนุสสรณ์ ถนน
มณีนพรัตน์ โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจอาบ อบ นวด ในช่วงเวลาน้ีคือ โอวต่ี หรือนายสมศกัด์ิ 
โชคล ้ าเลิศ ซ่ึงเปิดผูเ้ปิดกิจการ เชียงใหม่อาบ อบ นวด บริเวณ ถนนท่าแพ ซอย 1 ในปี พ.ศ. 2513 
กินซ่าอาบ อบ นวด และแพนโดร่า ซ่ึงปัจจุบนัน้ีไดข้ายกิจการให้คนอ่ืนท าแทนหมดแลว้ และไดมี้
กิจการโอวต่ีโพธิเวชนวดแผนโบราณ อยูบ่ริเวณเจริญเมืองพลาซ่า 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อท าเลท่ีตั้งของ อาบ อบ นวด ในช่วงเวลาน้ีคือจะตอ้งเป็นสถานท่ีท่ี
คนไม่พลุกพล่านมากนกั สะดวกในการเดินทาง ไม่ห่างจากตวัเมืองมากนกั โดยดูไดจ้ากท าเลท่ีตั้ง
ในช่วงเวลาน้ีจะเห็นไดว้า่ ส่วนมากท่ีตั้งอยูใ่นโรงแรม เพราะสะดวกในเร่ืองหอ้งพกั มีพื้นท่ีจอดรถ 
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ตาราง 3.3 สถานอาบ อบ นวด ก่อนปี พ.ศ. 2533 

ล าดบั ช่ือ ท่ีตั้ง 

1 เชียงใหม่อาบ อบ นวด ถ.ท่าแพ ซอย 1 ต.ชา้งคลาน 

2 กินซ่า อาบ อบ นวด ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ 

3 เชียงใหม่อาบ อบ นวด โรงแรมเชียงใหม่ภูค า ถ.คนัคลองชลประทาน ต.สุเทพ 

4 ซาวน่า เฮลล ์คลบั โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล ์ถ.หว้ยแกว้ ต.สุเทพ 

5 อมัรินทร์ อาบ อบ นวด โรงแรมพิงคพ์ยอม ถ.สุเทพ ต.สุเทพ 

6 อาตามิ (แนนซ่ี) โรงแรมเพรสซิเดน้ท ์ถ.วชิยานนท ์ต.ชา้งม่อย 

7 พรพิงคอ์าบ อบ นวด  โรงแรมพรพิงคท์าวเวอร์ ถ.เจริญประเทศ ต.ชา้งคลาน 

8 นิวซายริู ถ.บ ารุงราษฎร์ ต.วดัเกต 

9 แพนโดร่า ถ.เจริญเมือง ต.วดัเกต 

 
เพียงพอ ทั้งยงัได้ลูกค้าท่ีเป็นนักท่องเท่ียวด้วย โดยโรงแรมท่ีเป็นท่ีตั้ งของอาบ อบ นวดน้ีเป็น
โรงแรมเก่าแก่ เป็นท่ีรู้จกักนัมานาน ท าให้เป็นท่ีรู้จกัของผูใ้ชบ้ริการ เป็นท่ีนิยม ส่วนอาบ อบ นวด 
ท่ีตั้งอยูอ่ยา่งเด่ียว ๆ บนถนนเจริญเมือง คือ ซายริู และแพนโดร่า นั้น เป็นสถานบนัเทิงท่ีรู้จกักนัมา
นาน ถนนเจริญเมืองเป็นถนนรัศมีท่ีออกจากเมืองเชียงใหม่ ท าให้มีผูค้นผา่นไปมาตลอด แต่ทั้งสอง
แห่งน้ี ไม่ไดอ้ยู่ติดถนนเจริญเมือง แต่จะเขา้ซอยเพื่อท่ีจะไม่ให้คนพลุกพล่านมากนกั เพียงแต่ติด
ป้ายบอกไวท่ี้ปากซอยถนนเจริญเมืองเท่านั้น และทั้งสองแห่งน้ีก็มีห้องรองรับ และมีพื้นท่ีจอดรถ 
อาบ อบ นวด โดยอาบ อบ นวด ในเมืองเชียงใหม่น้ีให้บริการตั้งแต่วยัรุ่น จนถึงผูใ้หญ่ ซ่ึงขอบเขต
การให้บริการของธุรกิจประเภทน้ีจะไม่ข้ึนอยู่กบัขนาดล าดบัศกัด์ิ แต่จะอยู่ท่ีความพึงพอใจของ
ลูกคา้ ซ่ึงขอบเขตการให้บริการของธุรกิจประเภทน้ีคือทัว่เมืองเชียงใหม่ อ าเภอขา้งเคียง รวมทั้ง
นกัท่องเท่ียวดว้ย ความสัมพนัธ์ของธุรกิจสถานอาบ อบ นวด กบักิจกรรมการใชท่ี้ดินขา้งเคียงใน
ช่วงเวลาน้ี จะสัมพนัธ์กบัการใชท่ี้ดินแบบพาณิชยกรรม โดยจะเห็นไดว้่าท าเลท่ีตั้งนั้นอยู่บริเวณ
กลางเมือง และถนนรัศมีท่ีออกจากเมือง  
 ความสัมพนัธ์กันของธุรกิจอาบ อบ นวดกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ในช่วงเวลาน้ีพบได้ 4 
รูปแบบ การเช่ือมโยงแบบแข่งขนักนั ระหว่างธุรกิจอาบ อบ นวด แต่ละแห่ง การเช่ือมโยงแบบ
ส่งเสริมกนัไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจร้านขายของช า 
การเช่ือมโยงแบบใชส้ถานท่ีร่วมกนัไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม เพราะธุรกิจอาบ อบ นวด ในช่วงเวลาน้ีอยู ่
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รูป 3.4 ท าเลท่ีตั้งสถานอาบ อบ นวด ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2533  
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ร่วมกับธุรกิจโรงแรม 5 แห่ง และการเช่ือมโยงเชิงประกอบกัน ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 
  
3.4 คาราโอเกะ คาเฟ่ บาร์และภัตตาคาร บาร์เบียร์ อะโกโก้ และคาบาเร่ต์   
 ธุรกิจสถานบนัเทิงกลุ่มน้ีจะเป็นธุรกิจท่ีพบเห็นไดน้้อยในช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ. 2533 
โดยธุรกิจคาราโอเกะและคาเฟ่ คือธุรกิจท่ีมีการให้บริการโดยมีการจดัอุปกรณ์ส าหรับการร้องเพลง
ให้กบัลูกคา้ และมีการจดัให้มีผูบ้ริการร้องเพลงร่วมกบัลูกคา้ด้วย  หรือจะมีเป็นการแสดงดนตรี 
หรือการแสดงอ่ืนใดแก่ลูกคา้โดยมีการยินยอมให้นกัร้อง นกัแสดง หรือพนกังานนัง่กบัลูกคา้ โดย
ไดมี้การแบ่งล าดบัศกัด์ิของคาราโอเกะ และคาเฟ่คือ จ านวนโต๊ะ ถา้มีจ  านวนโต๊ะไม่เกิน 20 โต๊ะมี
ล าดบัศกัด์ิขนาดเล็ก จ านวน 20 – 40 โต๊ะมีขนาดล าดบัศกัด์ิกลาง และ 40 โต๊ะข้ึนไปมีขนาดล าดบั
ศกัด์ิใหญ่ ในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2533 มี คาราโอเกะ และคาเฟ่ จ  านวน 8 แห่ง    (ตาราง 3.4)    
 
ตาราง 3.4 คาราโอเกะ และคาเฟ่ ก่อนปี พ.ศ. 2533 

ล าดบั ช่ือ ท่ีตั้ง ล าดบัศกัด์ิ 

1 อมัรินทร์คาเฟ่ โรงแรมพิงคพ์ยอม ถ.สุเทพ ต.สุเทพ กลาง 

2 โสภาวดี โรงแรมพิงคพ์ยอม ถ.สุเทพ ต.สุเทพ เลก็ 

3 พิสมยัคอ๊ฟฟ่ีช๊อป โรงแรมเพรสซิเดน้ท ์ถ.วชิยานนท ์ต.ชา้งม่อย กลาง 

4 เพชรงามคาเฟ่ โรงแรมเพชรงาม ถ.เจริญประเทศ ต.ชา้งคลาน กลาง 

5 แม่น ้ าคอ๊ฟฟ่ีช๊อป โรงแรมเพชรงาม ถ.เจริญประเทศ ต.ชา้งคลาน กลาง 

6 ซายริูคอมเพลก็ซ์ ถ.บ ารุงราษฎร์ ต.วดัเกต กลาง 

7 ซายริูคอฟฟ่ีช๊อป ถ.บ ารุงราษฎร์ ต.วดัเกต กลาง 

8 แพนโดร่าคาราโอเกะ ถ.เจริญเมือง ต.วดัเกต กลาง 

 
 โดยท าเลท่ีตั้งของธุรกิจคาราโอเกะ และคาเฟ่ จะตั้งอยู่กระจายเป็นแนวตะวนัออก – 
ตะวนัตก ของเมืองเชียงใหม่เช่นเดียวกบั อาบ อบ นวด (รูป 3.5) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อท าเลท่ีตั้งใน
ช่วงเวลาน้ีคือ การอยูใ่นท่ีผูค้นไม่พลุกพล่านมากนกั ไม่ห่างจากตวัเมืองมาก การเดินทางสะดวก มี
พื้นท่ีจอดรถ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้อยูใ่นโรงแรมซ่ึงมี 5 แห่งดว้ยกนั ส่วนอีก 3 แห่งตั้งอยูแ่บบเด่ียว 
ๆ ใหบ้ริการแบบคอมเพล็กซ์ ซ่ึงเม่ือเทียบกบัธุรกิจ อาบ อบ นวด แลว้มีถึง 7 แห่งท่ีอยูท่ี่เดียวกนักบั 
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รูป 3.5 ท าเลท่ีตั้งคาราโอเกะ และคาเฟ่ ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2533 
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ธุรกิจ อาบ อบ นวด เพราะปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อท าเลท่ีตั้งเหมือนกนั และบางแห่งธุรกิจคาราโอเกะ 
และคาเฟ่กบั อาบ อบ นวด ก็เป็นเครือเดียวกนั ใหบ้ริการโดยพนกังานเดียวกนั โดยธุรกิจน้ีส่วนมาก
ผูใ้ชบ้ริการจะเป็นวยัท างานจนถึงวยัผูใ้หญ่ บาร์และภตัตาคาร (pub and restaurant) หรือร้านอาหาร
ท่ีจดัไดว้า่เป็นสถานบนัเทิง เป็นสถานท่ีใหค้วามบนัเทิงในการนัง่พกัผอ่น รับประทานอาหาร พูดคุย 
ฟังเพลง หรือมีการเตน้ร า จากการแสดงดนตรี จากการศึกษาธุรกิจประเภทน้ีไดแ้บ่งออกเป็นล าดบั
ศกัด์ิ คือ จ านวนโต๊ะนอ้ยกว่า 20 โต๊ะมีล าดบัศกัด์ิขนาดเล็ก จ านวน 20 -40 โต๊ะมีขนาดล าดบัศกัด์ิ
กลาง และ 40 โต๊ะข้ึนไปมีขนาดล าดับศกัด์ิใหญ่ ซ่ึงในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2533 พบมีเพียง 7 แห่ง 
(ตาราง 3.5)  
 
ตาราง 3.5 บาร์และภตัตาคาร ก่อนปี พ.ศ. 2533 

ล าดบั ช่ือ ท่ีตั้ง ล าดบัศกัด์ิ 

1 ไม่ทราบช่ือ ถ.มหิดล ต.สุเทพ กลาง 

2 ไม่ทราบช่ือ ถ.คชสาร ต.ชา้งคลาน กลาง 

3 กาแฟ ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ กลาง 

4 ไม่ทราบช่ือ ถ.เจริญราษฎร์ ต.วดัเกต กลาง 

5 เดอะ กู๊ดววิ (The Good View) ถ.เจริญราษฎร์ ต.วดัเกต ใหญ่ 

6 ริเวอร์ไซด ์(Riverside) ถ.เจริญราษฎร์ ต.วดัเกต ใหญ่ 

7 ลกัก้ีวนั (Lucky One) ถ.ศรีดอนไชย ต.ชา้งคลาน กลาง 

   
มีท าเลท่ีตั้งอยู ่ต  าบลชา้งคลาน 2 แห่ง ตั้งบนถนนคชสาร และถนนศรีดอนไชย ต าบลวดัเกต 3 แห่ง 
ตั้งบนถนนเจริญราษฎร์ ต าบลศรีภูมิ 1 แห่งตั้งบนถนนมูลเมือง และต าบลสุเทพ 1 แห่งตั้งบนถนน
มหิดล (รูป 3.6) จะเห็นไดว้า่ในช่วงการศึกษาน้ีธุรกิจประเภทน้ียงัมีไม่มาก ซ่ึงเมืองเชียงใหม่ก็ยงัไม่
เจริญเติบโตมาก ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อท าเลท่ีตั้ง อยูใ่นเขตเมือง มีการเขา้ถึงท่ีสะดวก อยูบ่ริเวณท่ีพบ
เห็นไดง่้าย ธุรกิจประเภทน้ียงัไม่เป็นท่ีนิยม เพราะว่าเชียงใหม่ในช่วงเวลานั้น การมานัง่พกัผ่อน
รับประทานอาหาร ถ้าไม่รับประทานอาหารท่ีบา้น ก็จะไปท่ีร้านอาหารเลย เพราะร้านบาร์และ
ภตัตาคารน้ีราคาจะแพงกว่าร้านอาหารทัว่ไป ท าให้ไม่เป็นท่ีนิยม ผูค้นท่ีตอ้งการออกมาพกัผ่อน 
หรือเท่ียวสถานบนัเทิง สถานบนัเทิงประเภทน้ีจึงไม่ใช่ทางเลือกแรก ๆ ในการตดัสินใจ ซ่ึงลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการส่วนมากจะเป็นวยัท างาน หรือวยัผูใ้หญ่ 
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รูป 3.6 ท าเลท่ีตั้งบาร์และภตัตาคาร ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2533 
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 สถานบันเทิงกลุ่มบาร์เบียร์ อาโก้โก้ และคาบาเร่ต์ เป็นสถานท่ีท่ีจัดให้บริการแก่
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ส าหรับประเภทบาร์เบียร์และอะโกโกน้ั้น จะมีการจดั
โต๊ะสนุกเกอร์ มีการถ่ายทอดสดกีฬาจากต่างประเทศ มีการเตน้หรือจดัแสดงการเตน้บนเวที หรือ
โต๊ะอาหาร ส่วนคาบาเร่ต์นั้นจะเป็นการจดัแสดงการเตน้ หรือการแสดงอ่ืนใดบนเวที ให้ลูกค้า
ไดรั้บชม จากการศึกษาช่วงเวลาก่อนปีพ.ศ. 2533 มีจ านวน 16 แห่ง (ตาราง 3.6)  
 
ตาราง 3.6 บาร์เบียร์ อะโกโก ้และคาบาเร่ต ์ก่อนปี พ.ศ. 2533 
ล าดบั ช่ือ ท่ีตั้ง ล าดบัศกัด์ิ 

1 ไม่ทราบช่ือ ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ เลก็ 

2 ไม่ทราบช่ือ ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ เลก็ 

3 ไม่ทราบช่ือ ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ เลก็ 

4 ไม่ทราบช่ือ ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ เลก็ 

5 ไม่ทราบช่ือ ถ.ท่าแพ ต.ชา้งคลาน เลก็ 

6 ไม่ทราบช่ือ ถ.ลอยเคราะห์ ซอย 2 ต.ชา้งคลาน เลก็ 

7 ไม่ทราบช่ือ ถ.ลอยเคราะห์ ซอย 2 ต.ชา้งคลาน เลก็ 

8 ไม่ทราบช่ือ ถ.ลอยเคราะห์ ซอย 2 ต.ชา้งคลาน เลก็ 

9 ไม่ทราบช่ือ ถ.ลอยเคราะห์ ซอย 2 ต.ชา้งคลาน เลก็ 

10 ไม่ทราบช่ือ ถ.ท่าแพ ซอย 1 ต.ชา้งคลาน เลก็ 

11 ไม่ทราบช่ือ ถ.ท่าแพ ซอย 1 ต.ชา้งคลาน เลก็ 

12 ไม่ทราบช่ือ ถ.ท่าแพ ซอย 1 ต.ชา้งคลาน เลก็ 

13 ไม่ทราบช่ือ ถ.ท่าแพ ซอย 1 ต.ชา้งคลาน เลก็ 

14 ไม่ทราบช่ือ ถ.ท่าแพ ซอย 1 ต.ชา้งคลาน เลก็ 

15 ไม่ทราบช่ือ ถ.ท่าแพ ซอย 1 ต.ชา้งคลาน เลก็ 

16 ไม่ทราบช่ือ ถ.ท่าแพ ซอย 1 ต.ชา้งคลาน เลก็ 

 
 โดยมีท าเลท่ีตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ โดยจะกระจุกอยู่บนถนนมูลเมืองใกล้กบัข่วง
ประตูท่าแพ บริเวณถนนลอยเคราะห์ และบริเวณถนนท่าแพซอย 1 หลงัไนทบ์าร์ซ่า (รูป 3.7) ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อท าเลท่ีตั้งคือ ตอ้งอยู่ใกล้กบัท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เป็นบริเวณท่ีผูค้น
พลุกพล่านในตอนกลางคืน และต้องมีการเกาะกลุ่มหรือกระจุกตัวกันหลายร้านเพื่อดึงดูด
นกัท่องเท่ียว โดยจะเป็นร้านเล็ก ๆ ขายเบียร์ หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นแกว้ เพื่อท่ีจะรองรับกบั 
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รูป 3.7 ท าเลท่ีตั้งบาร์เบียร์ อะโกโก ้และคาบาเร่ต ์ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2533 
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นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ไม่มีพื้นท่ีจอดรถ โดยล าดบัศกัด์ิของบาร์เบียร์ อะโกโก ้และคาบาเร่ต ์จะ
แบ่งโดยดูจ านวนโต๊ะถา้มีไม่เกิน 10 โต๊ะมีล าดบัศกัด์ิขนาดเล็ก จ านวน 10 – 20 โต๊ะมีขนาดกลาง 
และจ านวน 20 โต๊ะข้ึนไปมีล าดบัศกัด์ิขนาดใหญ่ โดยจะเห็นไดว้่าในช่วงเวลาน้ีจะมีแต่ขนาดเล็ก
ทั้งนั้ น ซ่ึงขอบเขตการบริการนั้นส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาพกัอยู่บริเวณ
ใกลเ้คียง 
 ความสัมพนัธ์ของธุรกิจน้ีกบักิจกรรมการใชท่ี้ดินใกลเ้คียงคือ จะเป็นเขตพาณิชยกรรม 
ถา้ไม่อยูบ่ริเวณกลางเมือง จะอยูบ่ริเวณถนนรัศมีออกจากตวัเมืองเชียงใหม่ โดยกิจกรรมการใชท่ี้ดิน
ท่ีเห็นไดช้ดัในธุรกิจน้ีคือ คาราโอเกะและคาเฟ่สัมพนัธ์กบัธุรกิจโรงแรม เพราะจะเป็นธุรกิจเครือ
เดียวกบัอาบอบนวดในโรงแรม  บาร์เบียร์ และอาโก้โก้สัมพนัธ์กบัธุรกิจโรงแรมและเกสเฮา้ส์
เพราะใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
 ความสัมพนัธ์ของธุรกิจสถานบนัเทิงกลุ่มน้ีกบักิจกรรมอ่ืน มี 4 รูปแบบ คือ การเช่ือมโยง
แบบแข่งขนักนัในธุรกิจประเภทเดียวกนั เช่น การรวมตวักนัของธุรกิจบาร์เบียร์บริเวณไนทบ์าร์ซ่า 
การเช่ือมโยงแบบส่งเสริมกนั ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม     ธุรกิจโรงแรมและเกสทเ์ฮา้ส์  
ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจร้านขายของช า และธุรกิจขายของกลางคืน การเช่ือมโยงแบบใชส้ถานท่ีร่วมกนั 
ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น ผบัแอนด์เรสทวัรอง หรือ บาร์เบียร์ ท่ีกลางวนัเปิดเป็น
ร้านอาหาร หรือร้านกาแฟ แต่กลางคืนเปล่ียนเป็นสถานบนัเทิง และการเช่ือมโยงเชิงประกอบกนั 
ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านขายของช า และท่ีพกัหรือเกสเฮา้ส์   
  
3.5 สรุป 

 ธุรกิจสถานบนัเทิงในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2533 มี 4 กลุ่ม กลุ่มท่ีหน่ึง คือ โรงภาพยนตร์ และ
โรงละคร โดยเป็นโรงภาพยนตร์ 15  แห่ง และโรงละคร 1 แห่ง ซ่ึงโรงภาพยนตร์น้ีไดก้ระจุกตวัอยู่
บริเวณกลางเมือง 10 แห่ง และถนนรัศมีออกจากเมือง 5 แห่ง ในช่วงเวลาน้ีโรงภาพยนตร์เป็นแบบ
สมยัเก่า คือตั้งอยูเ่ด่ียว ๆ ไม่มีการรวมตวักนั แต่จะมีเป็นเครือหรือเจา้ของเดียวกนั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อท าเลท่ีตั้งคือ การเขา้ถึงท่ีสะดวก โดยช่วงแรกจะกระจุกตวัอยูก่ลางเมืองซ่ึงเป็นเขตธุรกิจการคา้
กลาง เม่ือเขตธุรกิจการคา้กลางและเมืองเร่ิมขยายตวั โรงภาพยนตร์ขยายไปบนถนนรัศมีท่ีออกจาก
เมือง ส าหรับโรงละครในเมืองเชียงใหม่แต่เดิมนั้นไม่มีโรงละคร ตอ้งมีการเช่าโรงภาพยนตร์เพื่อจดั
แสดงละคร และโรงละครท่ีตั้ งข้ึนมีอยู่แห่งเดียวคือ วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ โดยปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อท าเลท่ีตั้งคือ การเขา้ถึงท่ีสะดวก ซ่ึงวิทยาลยันาฏศิลป์นั้นจ าเป็นจะตอ้งมีสถานท่ีเพื่อ
จดัการแสดงของนกัเรียนอยู่แลว้ และในช่วงเวลานั้นเมืองเชียงใหม่ไม่มีโรงละครส าหรับจดัการ
แสดง วิทยาลยันาฏศิลป์จึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัการจดัตั้งโรงละคร ขอบเขตการให้บริการ
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ของโรงละครน้ีไม่กวา้งเหมือนกบัโรงภาพยนตร์ เพราะไม่ไดมี้การจดัแสดงทุกวนั และแต่ละการ
แสดงก็แตกต่างกันไป ผูท่ี้รับชมการแสดงจะเป็นแค่กลุ่มเฉพาะเท่านั้ น โดยความสัมพนัธ์กับ
กิจกรรมอ่ืนนั้นมี 4 รูปแบบ คือ การเช่ือมโยงแบบแข่งขนักนัระหว่างโรงภาพยนตร์ด้วยกนั การ
เช่ือมโยงแบบส่งเสริมกนักบักิจกรรมอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจขนส่ง 
การเช่ือมโยงแบบใช้สถานท่ีร่วมกนั ในช่วงเวลาน้ีคือ โรงละครกบัโรงเรียนนาฎศิลป์ และการ
เช่ือมโยงเชิงประกอบกนั คือ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจร้านขายของช า  
 กลุ่มท่ีสอง คือ สถานบนัเทิงประเภทดิสโกเ้ธค พบวา่มีดิสโกเ้ธคอยู่ 23 แห่ง โดยมีทั้ง
ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ โดยดิสโกเ้ธคขนาดเล็ก จะอยู่เป็นเป็นร้านเด่ียว ๆ  ส่วนดิสโกเ้ธคขนาด
ใหญ่นั้นส่วนมากจะเปิดอยูภ่ายในโรงแรมในเมืองเชียงใหม่ ดิสโกเ้ธคจะกระจุกรวมอยูใ่จกลางเมือง
เชียงใหม่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อท าเลท่ีตั้งมีอยู่ 2 ชนิด คือ การจดัตั้งอยูใ่นธุรกิจโรงแรม และการอยู่
ใกล้กนัของดิสโก้เธคเพื่อดึงดูดลูกคา้ ขอบเขตการให้บริการของดิสโก้เธคในเขตใจกลางเมือง
เชียงใหม่จะกวา้งขวางทัว่เมืองเชียงใหม่ ใหบ้ริการตั้งแต่วยัรุ่น ถึงผูใ้หญ่ ส่วนดิสโกเ้ธค ท่ีอยูบ่ริเวณ
ถนนรัศมีออกจากเมือง ก็จะให้บริการแก่ผูท่ี้อยู่ใกล้เคียงสถานบนัเทิงบริเวณนั้นในการเลือกใช้
บริการไดง่้าย โดยส่วนมากแลว้กิจกรรมการใช้ท่ีดินท่ีสัมพนัธ์กบัดิสโกเ้ธค คือ การใช้ท่ีดินแบบ
พาณิชยกรรม เพราะอยูก่ลางเมืองเชียงใหม่ และความสัมพนัธ์กบักิจกรรมอ่ืน ๆ มี 4 รูปแบบคือ การ
เช่ือมโยงแบบแข่งขนักนัระหวา่งดิสโกเ้ธคดว้ยกนั โดยล าดบัศกัด์ิท่ีขนาดเดียวกนัจะแข่งขนักนั การ
เช่ือมโยงแบบส่งเสริมกนักบัธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจโรงแรม การ
เช่ือมโยงแบบใช้สถานท่ีร่วมกนั คือ ธุรกิจโรงแรม และการเช่ือมโยงเชิงประกอบกนั คือ ธุรกิจ
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจร้านขายของช า 
 กลุ่มท่ีสามคือ ธุรกิจสถานบนัเทิงประเภทอาบ อบ นวด พบ 9 แห่ง โดยจะอยูก่นัอย่าง
กระจายตวัในแนวทิศตะวนัออก – ตะวนัตก ซ่ึงอยู่ในเขตเมืองชั้นในทั้งหมดโดย อาบ อบ นวด 5 
แห่ง ตั้งอยูใ่นโรงแรม และอีก 4 แห่งตั้งอยูอ่ยา่งเด่ียว ๆ อยูบ่ริเวณกลางเมือง และถนนรัศมีออกจาก
เมือง เห็นไดว้า่สัมพนัธ์กบักิจกรรมการใชท่ี้ดินประเภทพาณิชยกรรม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อท าเลท่ีตั้ง 
คือ พื้นท่ีคนไม่พลุกพล่าน เขา้ถึงสะดวก มีพื้นท่ีจอดรถ ขอบเขตการบริการคือ มีขอบเขตกวา้งทัว่
เมืองเชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมอ่ืน 4 รูปแบบ คือ การเช่ือมโยงแบบแข่งขนักนักบัธุรกิจ
อาบ อบ นวด บริเวณใกล้กนั การเช่ือมโยงแบบส่งเสริมกนั คือ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านขายของช า การเช่ือมโยงแบบใช้สถานท่ีร่วมกนัไดแ้ก่ ธุรกิจ
โรงแรม และการเช่ือมโยงเชิงประกอบกนั คือ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 กลุ่มท่ีส่ีคือ ธุรกิจสถานบนัเทิงประเภทคาราโอเกะ คาเฟ่ บาร์และภตัตาคาร บาร์เบียร์ 
อะโกโก ้และคาบาเร่ต ์ธุรกิจกลุ่มน้ีพบไดน้อ้ยในช่วงเวลาก่อนปีพ.ศ. 2533 เพราะยงัไม่เป็นท่ีนิยม
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ของลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้ส่วนมากจะเป็นกลุ่มเฉพาะ เช่น คาราโอเกะ คาเฟ่ จะเป็นวยัท างาน บาร์และ
ภตัตาคารยงัมีน้อยลูกค้าจะมีเฉพาะกลุ่มเพราะราคาแพง บาร์เบียร์ และอะโกโก้ จะเป็นกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยจะกระจุกตวัอยูบ่ริเวณกลางเมือง และถนนรัศมีออกจากเมือง สัมพนัธ์
กบักิจกรรมการใชท่ี้ดินแบบพาณิชยกรรม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อท าเลท่ีตั้งของ คาราโอเกะ และคาเฟ่ 
คือการเขา้ถึงสะดวก มีพื้นท่ีจอดรถซ่ึงสัมพนัธ์กบัธุรกิจอาบ อบ นวด เพราะบางแห่งอยูด่ว้ยกนัเป็น
เครือเดียวกนั บาร์และภตัตาคารมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลคือ การเขา้ถึงสะดวก พบเห็นไดง่้าย บาร์เบียร์ 
อะโกโก้ และคาบาเร่ต์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อท าเลท่ีตั้ งคือ ต้องอยู่ใกล้กับท่ีพกัของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ เป็นบริเวณท่ีผูค้นพลุกพล่านในตอนกลางคืน และตอ้งมีการเกาะกลุ่มหรือกระจุกตวั
กนัหลายร้านเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว ความสัมพนัธ์ของธุรกิจสถานบนัเทิงกลุ่มน้ีกบักิจกรรมอ่ืน มี 4 
รูปแบบ คือ การเช่ือมโยงแบบแข่งขนักนัในธุรกิจประเภทเดียวกนั การเช่ือมโยงแบบส่งเสริมกนั 
คือ ธุรกิจร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม ธุรกิจโรงแรมและเกสทเ์ฮา้ส์ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจร้านขายของช า 
และธุรกิจขายของกลางคืน การเช่ือมโยงแบบใช้สถานท่ีร่วมกัน ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และการเช่ือมโยงเชิงประกอบกนั คือ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านขายของช า และ
ท่ีพกัหรือเกสทเ์ฮา้ส์   


