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บทที ่1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

 คลองคูเมืองเดิมเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี 
เมื่อแรกเริ่มขุดคลองบทบาทของคลองคูเมืองเดิมใช้เป็นแนวเขตบอกพื้นที่ของพระนคร หลังจากมี
การย้ายพระนครจากฝั่งธนบุรีมาอยู่ฝั่งบางกอกในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ การขยายเมืองจึงเกิดขึ้นในฝั่ง
บางกอกแทนฝั่งธนบุรี สมัยนั้นการสัญจรทางน้ าเป็นการสัญจรหลักซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเมือง 
คลองคูเมืองเดิมจึงมีความส าคัญและมีบทบาทมากตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นทาง
สัญจรหลักของคนในพระนครเพื่อออกสู่แม่น้ าเจ้าพระยา บทบาทคลองคูเมืองเดิมจึงไม่ใช่แนวเขต
พระนครนับแต่นั้นมา หลังจากมีการขยายเมืองในฝั่งบางกอกริมคลองคูเมืองเดิมจึงเป็นที่ตั้งของวัง
เจ้านายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้น หลังจากมีการขยายพื้นที่พระนครมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ท าให้เกิดความหลากหลายของพื้นที่และกิจกรรมบริเวณริม
คลองคูเมืองเดิมมากขึ้น เกิดชุมชนบริเวณริมคลอง บริเวณนี้ยังเป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยหนึ่ง 
โดยเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่โดยรอบคลองคูเมืองเดิมยังคงหลงเหลือสิ่งที่บ่งบอก
เอกลักษณ์ของพื้นแต่ละยุคสมัยอยู่ สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ สถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า ย่านชุมชนเก่าแก่
ที่ยังคงมีประชาชนอยู่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่ภายในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน 
 พื้นที่คลองคูเมืองเดิมเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์
โดยรอบของคลองคูเมืองเดิมเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ชุมชนเก่าแก่ ย่านการค้าเก่าแก่ที่มีการ
ค้าขายกันมาอย่างยาวนาน และสิ่งปลูกสร้างที่บ่งบอกถึงค่านิยมในแต่ละยุคสมัยได้ ในปัจจุบันนี้สิ่ง
เหล่านี้ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่โดยการอนุรักษ์ ซ่อมแซมให้มีการใช้งานอยู่ในพื้นที่ ท าให้พื้นที่ริม
คลองคูเมืองเดิมมีความหลากหลายของย่านในแต่ละช่วงของคลอง เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่พบเห็นได้
บริเวณริมคลองคูเมืองเดิม 
 ปัจจุบันคลองคูเมืองเดิมมีบทบาทแตกต่างจากในอดีต สภาพน้ าในคลองเน่าเสีย สภาพ

กายภาพโดยรอบของคลองเปลี่ยนไปเห็นได้ชัดจากการสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ท าให้คลองคู

เมืองเดิมบางส่วนขาดหายไป ไม่มีความต่อเนื่อง ขาดการรับรู้ถึงความเป็นคลองที่ยาวต่อเนื่องออกสู่

แม่น้ าเจ้าพระยาอย่างเช่นในอดีต หลังจากสร้างสะพานพื้นที่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ากลายเป็น
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พื้นที่ที่ไม่มีการใช้งานที่ชัดเจน ท าให้เป็นพื้นที่เสื่อมโทรม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้พื้นที่คลองคูเมือง

เดิมลดความส าคัญลงสภาพชุมชนเก่าแก่โดยรอบมีสภาพทรุดโทรม ขาดการดูแล และจัดการอย่าง

เข้าใจ ความแออัดของการใช้งานของชุมชน สถานที่ราชการ และย่านการค้าต่าง ๆ โดยรอบคลองคู

เมืองเดิมส่งผลกระทบไปถึงการจราจร การใช้พื้นที่ถนนบางส่วนเป็นที่จอดรถ ความสะอาด และขยะ

ซึ่งเป็นปัญหาหน่ึงที่พบได้ชัดเจนในพื้นที่ นอกจากนี้ปัญหาของคนไร้บ้านที่เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อเป็นที่พัก

อาศัย หรือการเข้ามาใช้พื้นที่ของบุคคลบางกลุ่มโดยแสดงอาณาเขตด้วยวิธีต่าง ๆ ท าให้เป็นสาเหตุ

หน่ึงที่ไม่มีบุคคลเข้ามาใช้งานพื้นที่ริมคลองคูเมืองในปัจจุบัน 

 

 
ภาพที ่1 คลองคูเมืองในอดีต บริเวณสะพานพระปิ่นเกล้าในปัจจุบัน 
ที่มา: ศริิชัย นฤมิตรเรขการ, สะพานเก่าในกรุงเทพ, เข้าถึงวันที่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้

จาก http://www.clipmass.com/story/12988 
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ภาพที ่2 คลองคูเมืองในปัจจุบัน    
 (ถ่ายภาพโดย อมรรตัน์ ฤทธิทิศ เมื่อ 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559) 
 

 
ภาพที ่3 คลองคูเมืองในปัจจุบัน บริเวณปากคลองตลาด 
 (ถ่ายภาพโดย อมรรตัน์ ฤทธิทิศ เมื่อ 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559) 
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ภาพที ่4 ปัญหาคนเร่ร่อน    
 (ถ่ายภาพโดย อมรรตัน์ ฤทธิทิศ เมื่อ 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559)  
 

 
ภาพที ่5 ปัญหาต้นไม้ยืนต้นตายและขยะในพื้นที ่
 (ถ่ายภาพโดย อมรรตัน์ ฤทธิทิศ เมื่อ 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559) 
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ภาพที ่6 การใช้พื้นที่คลองคูเมืองบริเวณปากคลองตลาดในปัจจุบัน 
 (ถ่ายภาพโดย อมรรตัน์ ฤทธิทิศ เมื่อ 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559) 
 

 
ภาพที ่7 การใช้พื้นที่คลองคูเมืองบริเวณตรงข้ามวัดราชบพิธ ฯ ในปัจจุบัน 
 (ถ่ายภาพโดย อมรรตัน์ ฤทธิทิศ เมื่อ 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559) 
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ที่ผ่านมาการขยายเมืองออกไปสู่พื้นที่รอบนอกหลังจากเกิดความแออัดของพื้นที่ในเกาะ

รัตนโกสินทร์ หลายที่ในย่านกรุงเก่าไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ท าให้พื้นที่ซบเซา และถูก

ละเลยไม่ได้รับการดูแล คลองคูเมืองเดิมเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากขยายเมืองออกไปสู่รอบ

นอก ท าให้บทบาทจากที่เคยเป็นมาในอดีตลดลง คนทั่วไปพบเห็นปัญหากายภาพ ปัญหาสังคม

โดยรอบคลองคูเมืองเดิมจนชินตา กระทั้งไม่รู้สึกเกิดค าถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คลองคู

เมืองเดิมนี้มีบทบาทอย่างไรกับเมืองในปัจจุบัน เป็นค าถามหน่ึงที่หลังจากมีการขยายเมืองออกไปแล้ว

คลองคูเมืองเดิมที่มีคุณค่า และมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ก าลังถูกละเลยจากผู้เกี่ยวข้อง และ

ประชาชนทั่วไป โดยการมองข้ามความส าคัญในพื้นที่ที่มีศักยภาพนี้หันไปพัฒนาพื้นที่รอบนอกแทน 

อาจด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่อ านวยมากกว่า แต่การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพอยู่แล้วให้เหมาะสมกับปัญหา 

สภาพปัจจุบัน สังคมโดยรอบ ท าให้เกิดผลดีกับเมืองในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาของชุมชนโดยรอบ 

การลดมลพิษภายในเมือง ซึ่งในอีกไม่นานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ก าลังมีระบบขนส่งทางรางเข้ามา

ในพื้นที่รวมถึงพื้นที่ริมคลองคูเมืองเดิมนี้ด้วย ท าให้ควรได้รับการออกแบบ ฟื้นฟูแก้ไขอย่างเข้าใจ 

เพื่อคนในชุมชน และพื้นที่โดยรอบ ในทางกลับกันถ้าในอนาคตไม่มีการศึกษาความส าคัญ และ

พัฒนาพื้นที่ริมคลองคูเมืองเดิมให้สามารถมีบทบาทในระดับเมือง คลองคูเมืองอาจจะถูกแปรเปลี่ยน

สภาพเป็นพื้นที่อื่นที่ไม่มีความเหมาะสม และชุมชนโดยรอบอาจสร้างปัญหาในระดับเมืองได้  

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่  ประวัติศาสตร์ บริบทของพื้นที่  ศักยภาพตลอดจน

สิ่งแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่คลองคูเมืองเดิม และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่คลองคูเมืองเดิม 

ด้วยหลักการที่เหมาะสม 

 2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ริมคลองคูเมืองให้สอดคล้องกับปัญหาและ

สภาพปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน

บริเวณคลองคูเมืองเดิมลดลง 

3. ค าถามการวิจัย 

 3.1 บทบาทของคลองคูเมืองเดิมและพื้นที่ใกล้เคียงในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
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 3.2 อะไรคือปัญหาบริเวณพื้นที่ริมคลองคูเมืองเดิมและพื้นที่ใกล้เคียงในปัจจุบัน 

 3.3  แนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงพื้นที่ริมคลองคูเมืองเดิมควรเป็นอย่างไร 

4. ขอบเขตการศึกษา 
 4.1 ขอบเขตพื้นที่  

 
ภาพที ่8 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
 (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 

 
 พื้นที่บริเวณคลองคูเมืองเดิมตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เขตพระนครเป็นพื้นที่

ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ศึกษามีขอบเขตตั้งแต่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตลอด
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แนวคลองถึงปากคลองตลาด เป็นระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร ตัวคลองมีความกว้าง 10 -12 

เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร (ส านักการระบายน้ า กรุงเทพมหานคร) รวมทั้งศึกษาบริเวณพื้นที่ริม

คลองคูเมืองเดิม ถนนราชินี ถนนอัษฎางค์ และอาคาร ย่านริมถนนทั้ง 2 ฝั่งคลอง จากริมคลอง

ระยะทาง 50 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่สามารถสังเกตและมองเห็นคลองได้อย่างชัดเจน 

 4.2 ขอบเขตการศึกษาเนื้อหา  

 4.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา การใช้พื้นที่สาธารณะ รวมถึง

แนวคิดการอนุรักษ์ชุมชน และคลอง 

 4.2.2 ศึกษาบทบาทของคลองคูเมืองเดิม บริบทของพื้นที่ ประวัติศาสตร์ความ

เป็นมา สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม ศึกษา

องค์ประกอบของพื้นที่ทั้ง สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า สถานที่ราชการ เอกชน โรงเรียน วัด วัง พื้นที่เปิด

โล่ง พื้นที่สัญจร และชุมชนที่อยู่ริมคลองคูเมืองทั้งสองฝั่งคลองคูเมืองเดิม รวมถึงศึกษาโครงการที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา 

  4.2.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด และเทศบัญญัติ ที่

เกี่ยวข้องกับคลอง และพื้นที่อนุรักษ์ 

 4.2.4 ส ารวจศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่งานพื้นที่ของคนในชุมชน และคนที่เข้ามา

ใช้พื้นที่ชั่วคราวโดยการลงพื้นที่ส ารวจ สอบถาม และสังเกตการณ์ 

5. วิธีการและข้ันตอนการศึกษา 

 5.1 ก าหนดค าถามงานวิจัย ก าหนดเรื่องที่ต้องการท าการวิจัย โดยศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา หาข้อมูล หลักการ แนวคิด ทฤษฎี

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และคลอง 

 5.2 ก าหนดตัวแปร ตัวแปรที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็นตัวแปรต้น และตัวแปรตามที่

งานวิจัยนี้  

 ตัวแปรต้น  คือคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ บทบาทหน้าที่ของพื้นที่ ปัญหาที่

พบในพื้นที่ องค์ประกอบที่ส าคัญของพื้นที่ และชุมชนบริเวณใกล้เคียงคลองคูเมือง 

 ตัวแปรตาม  คือแนวทางการพัฒนาคลอง และพื้นที่เปิดโล่งริมคลองคูเมืองเดิม

อย่างเหมาะสม 
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 5.3 ก าหนดกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  

กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบคลองคูเมืองเดิมได้แก่ ชุมชน

แพร่งภูธร ชุมชนแพร่งนรา ชุมชนแพร่งสรรพศาสตร์ ชุมชนบ้านหม้อ ชุมชน และปากคลองตลาด  

 กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เข้ามาใช้พื้นที่คลองคูเมืองเดิมชั่วคราวเช่น พ่อค้าแม่ค้า 

ประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของ ประชาชนที่ใช้พื้นที่ในการเปลี่ยนผ่านการสัญจร หรือประชาชนที่

เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อการพักผ่อนและพนักงาน หรือข้าราชการที่มาท างานบริเวณรอบคลองคูเมืองเดิม 

เป็นต้น 

 กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลชุมชนและคลองคูเมืองเดิมเช่น กรม

ศิลปากร ส านักงานเขตพระนคร เป็นต้น 

 5.4 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลในการท าวิจัย มี 2 ส่วน ดังนี้ 

 5.4.1 การส ารวจและเก็บบันทึกข้อมูลทางกายภาพบริเวณพื้นที่ศึกษา 

 การลงส ารวจพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ 

บทบาทของพื้นที่ศึกษาองค์ประกอบส าคัญของพื้นที่และชุมชน วิถีชีวิต กิจกรรม การใช้พื้นที่ของคน

ในชุมชนและคนที่เข้ามาใช้พื้นที่ชั่วคราว ปัญหาที่พบภายในพื้นที่ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ 

 5.4.2 การส ารวจความคิดเห็น และสังเกตการณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ 

 เครื่องมือในการใช้ส ารวจในส่วนนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ในการส ารวจกลุ่ม

ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม คือประชาชนในพื้นที่ ประชาชนที่เข้ามาใช้พื้นที่ชั่วคราวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการดูแลรักษาพื้นที่ การสอบถาม พูดคุยสัมภาษณ์ใช้ประเด็นของค าถามที่เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อให้

เข้าใจในสภาพแวดล้อมปัจจุบันและปัญหาของพื้นที่ศึกษา โดยมีหัวข้อส าคัญหลักดังนี้ 

 5.4.2.1 ความคิดเหน็เกี่ยวกับบทบาทของพื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน 

 5.4.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ด้านกายภาพ สังคม 

เศรษฐกิจ ภายในพื้นที่ศึกษา และชุมชน 

 5.4.2.3 ปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา เกี่ยวกับปัญหาด้านความ

ปลอดภัย ความสะอาด การเข้าไปใช้พื้นที่ หรือความยากล าบากในการพัฒนาพื้นที่ เป็นต้น 

 5.4.2.4 โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

 5.4.2.5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากผู้ให้สัมภาษณ์ 
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ตารางที่ 1 ตวัแปรในการท าวิจัยและวิธีการเก็บข้อมูลในการท าวจิัย 
ตัวแปรต้น ตัวแปรย่อย วิธีการเก็บข้อมูล 

สังเกตการณ์ แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลทุติยภูมิ 
1. ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
กายภาพ 

ลักษณะทางกายภาพ 
- ขอบเขตของพื้นที่ 

•   •  

- การสัญจรภายในพื้นที่ •  •  •  
- การใช้วัสดุภายในพื้นที่ •  •   

- พื้นที่ว่าง •    

สภาพเศรษฐกิจ 
- การประกอบกิจการภายในพื้นที่ 

•  •   

สภาพสังคม 
- ลักษณะชุมชน 

•    

- การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
หน่วยงานดูแลพื้นที่ 

 •   

- โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  •  •  
2. บทบาทของพื้นที่ - ลักษณะการใช้พื้นที่ •   •  

- กิจกรรมภายในพื้นที่ •  •   

3 . อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ที่
ส าคัญ 

- คลอง •  •  •  
- ถนน •  •  •  
- ชุมชน •  •  •  
- สถานที่ส าคัญ •  •  •  
- สถาปัตยกรรม •  •  •  
- พืชพรรณ •  •  •  

4. ปัญหาที่พบในพื้นที่ - ความสะอาด •  •   

- ความปลอดภัย •  •   

- การครอบครองพื้นที่ •  •   

- กิจกรรมที่เหมาะสม •  •   

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งข้อมูล

เอกสารลายลักษณ์อักษร การบอกเล่าเรื่องราวของพื้นที่ศึกษาและการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

 5.5.1 ขั้นปฐมภูมิ  

 5.5.1.1 ได้จากการลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบัน ลักษณะทาง

กายภาพองค์ประกอบที่ส าคัญของพื้นที่ศึกษาและสังเกตการณ์การใช้พื้นที่ของผู้ที่ใช้งานจริง ด้วยการ
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จดบันทึก และการถ่ายภาพ  

 5.5.1.2 ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือรวบรวม

ข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและประชาชนที่เข้ามาใช้พื้นที่คลองคูเมืองเดิมทั้ง 3 กลุ่ม

ตัวอย่าง 

 5.5.2 ขั้นทุติยภูมิ  

 5.5.2.1 ข้อมูลที่ได้จากหนังสือ เอกสาร วารสารวิชาการ เว็ปไซต์ งานวิจัย 

และวิทยานิพนต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคลองคูเมืองเดิม  

 5.5.2.2 จากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 5.5.2.3 โครงการที่คล้ายคลึงกับการวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

 5.5.2.4 จากภาพถ่าย และแผนที่ในอดีตของคลองคูเมืองเดิม 

 5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  5.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากท าการลงพื้นที่ส ารวจ

เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน บทบาท และปัญหาของพื้นที่ และสอบถามด้วยแบบสัมภาษณ์ที่ท า

การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มประชาชนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง กลุ่มประชาชนที่เข้ามาใช้พื้นที่

แบบชั่วคราว และหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ โดยสรุปจากการสัมภาษณ์ 

 5.6.1.1 การส ารวจและเก็บบันทึกข้อมูลทางกายภาพบริเวณพื้นที่ศึกษา 

โดยสรุปข้อมูลเป็นหัวข้อหลักทั้งหมด 4 ข้อดังนี้ 

 5.6.1.1.1 ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ 

 5.6.1.1.2 ข้อมูลบทบาทของพื้นที่ 

  5.6.1.1.3 ข้อมูลองค์ประกอบที่ส าคัญ 

  5.6.1.1.4 ข้อมูลปัญหาที่พบในพื้นที่ 

 หลังจากรวบรวมข้อมูล 4 หัวข้อหลักจากการลงพื้นที่ส ารวจ เพื่อ

วิเคราะห์โดยใช้แนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และน ามาแสดงผล

ในตาราง แผนภาพ และแผนผัง ประกอบกับการเขียนบรรยาย 

  5.6.1.2 การส ารวจความคิดเห็นและสังเกตการณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ การ

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ท าให้ทราบถึง 
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 5.6.1.2.1 ข้อมูลเกี่ ยวกับผู้ ให้สัมภาษณ์  เช่น อายุ  อาชีพ เพศ 

พฤติกรรมการใช้พื้นที่รวมถึงความถ่ีในการใช้พื้นที่ เป็นต้น 

 5.6.1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ความการใช้งานพื้นที่  ค่านิยม 

ทัศนคติของหน่วยงานที่ดูแล รวมถึงคนในชุมชนที่มีต่อพื้นที่ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 

 5.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการศึกษาข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลทางด้านเอกสาร สิ่งพิมพ์ และรูปภาพ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา เพื่อมาวิเคราะห์ 

และรวบรวมข้อมูล น ามาแสดงผลในตาราง แผนภาพ และแผนผัง ประกอบกับการเขียนบรรยาย 

 5.7 การอภิปลายผลและข้อเสนอแนะ  

 การสรุปข้อมูลการวิจัยโดยการน าเสนอแนวทางการออกแบบกายภาพของพื้นที่ที่

เหมาะสม จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา และลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยอ้างอิงจาก

ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อประกอบการอภิปราย จัดท าส่วนข้อเสนอแนะส าหรับ

การท าวิจัยในขั้นตอนต่อไปส าหรับผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ รวมถึงข้อจ ากัดในการท าวิจัยในครั้งนี้อีกด้วย 

6. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ในการศึกษานี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพื้นที่ เริ่มจากความเป็นมาของ

พื้นที่ตั้ง การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มขุดคลอง วิวัฒนาการของคลองในด้าน

บทบาทหน้าที่ ความส าคัญของพื้นที่  และความส าคัญของสถานที่โดยรอบ ทั้งถนน วัด สถานที่

ราชการ ชุมชน ย่านการค้าต่าง ๆ โรงเรียน วัง เป็นต้น ได้ทราบถึงสภาพกายภาพปัจจุบันของคลองคู

เมืองเดิมว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในแบบใด ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการดูแลและรักษาพื้นที่ 

ท าให้ได้ทราบถึงศักยภาพในปัจจุบันของคลองคูเมืองเดิมที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ อย่างไร  และใน

อนาคตจะมีนโยบายที่ก าลังจะเกิดขึ้นอะไรบ้างในบริเวณคลองคูเมืองเดิมนี้ 

 ข้อมูลจากการวิจัยสามารถเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล จัดการ 

ปรับปรุง อนุรักษ์พื้นที่คลองคูเมืองเดิมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

ของคนในชุมชนตลอดล าคลอง สอดรับกับนโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

โดยประชาชนในพื้นที่และที่เข้ามาใช้พื้นที่ได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนา สร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับ

บริเวณคลองคูเมืองเดิมต่อไป 
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ภาพที ่9 ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย 
 (จากการศึกษาของผู้วจิัย)
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อน ามาเป็น

แนวทางในการคิด วิเคราะห์ ตามล าดับขั้นตอน ตลอดจนถึงขั้นสรุปผล และได้กรอบแนวคิด โดยผู้

ศึกษาได้แบ่งเป็นหัวข้อที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังนี้ 

  1. จินตภาพของเมือง 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์ 

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

6. กรณีศึกษาที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ 

7. สรุปกรอบแนวความคิด และทฤษฎี 

1. จินตภาพของเมือง (The Image of the City) 

 เควิน ลินซ์ (Kevin Lynch) สถาปนิกชาวอเมริกันได้ศึกษาองค์ประกอบของเมืองด้วย

การสังเกต แล้วพบว่ามีองค์ประกอบ 3 ส่วนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดจินตภาพ 

ที่เด่นชัดขึ้น ประกอบด้วย เอกลักษณ์ (Identity) เป็นองค์ประกอบที่สามารถรับรู้ความแตกต่าง และ

สามารถแยกออกได้จากองค์ประกอบอื่น ๆ โครงสร้าง (Structure) พื้นที่ หรือรูปแบบความสัมพันธ์

ของพื้นที่ กับผู้มองเห็น และวัตถุอื่น ๆ โดยรอบ และความหมาย (Meaning) ท าให้ผู้พบเห็นสามารถ

รับรู้ถึ งความรู้สึกบางอย่างต่อความสัมพันธ์นี้  (Lynch, 1960, อ้างถึงใน MacBride, 2011) 

องค์ประกอบทั้ง 3 นี้ มักจะได้เห็น หรือปรากฏภายในเมืองพร้อม ๆ กันซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

 จินตภาพของสิ่งแวดล้อม (The Image of the Environment) เมืองแต่ละที่มีสภาพ 

และลักษณะคล้าย ๆ กัน แต่การพิจารณาเมืองแต่ละเมืองก็ให้ความรู้สึกที่พิเศษแตกต่างกันไป เพราะ

สถานการณ์ และกลุ่มคนที่แตกต่างกัน เป็นปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญในการพัฒนาของเมือง  
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 องค์ประกอบที่เคลื่อนที่ได้ภายในเมืองมีความส าคัญเทียบเท่าองค์ประกอบที่หยุดนิ่ง 

เพราะสิ่งที่คนได้รับประสบการณ์ไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ส าคัญ ๆ ในเมืองเท่านั้น แต่เป็นตัวคนในพื้นที่

ด้วยที่เป็นผู้มีส่วนร่วม (Lynch, 1960, อ้างถึงใน แปลเมือง, 2544: 2-3) 

 ความสามารถในการท าความเข้าใจได้ (Legibilbty) คือเมืองที่สามารถจดจ า และสังเกต

ได้ง่าย แล้วน ามาประกอบเป็นภาพรวม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ซึ่งกระบวนการการเรียนรู้

สภาพแวดล้อมโดยการสร้างความเชื่อมต่อกันของจินตภาพในสภาพแวดล้อม จิตภาพที่เกิดขึ้นในภาพ

ความทรงจ า เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละคนที่จะสร้างข้ึน เป็นผลจากการรับรู้โดยทันทีที่ได้เห็น ร่วมกับ

ความทรงจ าในอดีต แล้วถูกตีความออกมาเป็นข้อมูลเก็บไว้ เพื่อใช้เป็นเครื่องน าทางต่อไป ส่วน

สภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบอย่างเช่น เมืองที่เป็นระบบตาราง สภาพกายภาพที่เด่นชัดสามารถเป็น

ตัวช่วยให้สร้างจินตภาพให้เกิดขึ้นชัดเจนได้  

 จินตภาพของสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่สร้างความรู้สึกปลอดภัยได้ การ

สร้างสภาพกายภาพที่ดีก็สามารถเป็นพื้นที่ที่ให้ความหมายที่ดีได้อีกเช่นกัน (Lynch, 1960, อ้างถึงใน 

แปลเมือง, 2544: 4-9) 

 การสร้างจินตภาพ (Building the Image) การสร้างจินตภาพของสภาพแวดล้อม เป็น

ผลมาจากกระบวนการระหว่างผู้คน และสภาพแวดล้อม ไม่ว่าเมืองจะมีลักษณะ รูปร่างแบบไหน การ

กระตุ้นท าให้เกิดจินตภาพก็มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้คนในเมือง ส าหรับคนที่มีลักษณะคล้ายกัน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ อายุ อาชีพ อุปนิสัย วัฒนธรรม และความคุ้นเคย ก็จะโอกาสมีจินตภาพใน

ภาพรวมของเมืองร่วมกันสูง ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น คือ จินตภาพสาธารณะ  

 รูปทรงทางกายภาพในจินตภาพของเมืองแบ่งออกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ที่น ามาใช้

พิจารณา สภาพแวดล้อม และท าให้เข้าใจตรงกันในการอธิบายสถานที่ได้แก่ (Lynch, 1960, อ้างถึง

ใน แปลเมือง, 2544: 20-27) องค์ประกอบดังนี้ 

 เส้นทาง (Paths) องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบที่ชัดที่สุด เป็นองค์ประกอบที่คน

สามารถจดจ าได้ดี เป็นเส้นทางที่ผู้คนใช้ผ่านไป-มาได้เป็นประจ า เช่น ถนน ทางเดินเท้า เส้นทางข้าม

ผ่าน คู คลอง หรือทางรถไฟ เป็นต้น ในขณะการสัญจรผ่านเส้นทาง จะสามารถเห็นองค์ประกอบอื่น 

ๆ ของสภาพแวดล้อมเป็นล าดับ จึงท าให้เห็นความเกี่ยวเน่ืองซึ่งกันขององค์ประกอบอื่นอีกด้วย 

 ขอบเขต (Edges) เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงการกั้น การขวาง หรือการตัดพื้นที่ทั้ง 2 
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พื้นที่ออกจากกัน แยกสิ่งแวดล้อมที่ต่อเน่ืองกันออกจากกัน เป็นได้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ลักษณะทาง

กายภาพ คือ ชายทะเล ทางรถไฟที่ตัดผ่าน ริมฝั่งแม่น้ า ก าแพง เป็นต้น ขอบเขตมักจะใช่ในการ

อ้างอิงมากกว่าการใช้เป็นองค์ประกอบหลัก ถึงแม้ขอบเขตจะมีความส าคัญน้อยกว่าเส้นทาง แต่ผู้คน

ก็สามารถจดจ าได้ และน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการพื้นที่ต่าง ๆ ได้ 

 ย่าน (Districts) เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีตั้งแต่ขนาดปานกลางถึง

ขนาดใหญ่ จะมีความรู้สึกรับรู้ได้เมื่อเข้าไปสู่ย่านนั้น ๆ ท าให้รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างภายในย่าน

และภายนอกย่านได้ชัดเจน ซึ่งท าให้ผู้ที่เข้าไปสามารถจดจ าได้ ส่วนมากจะใช้องค์ประกอบย่านกับ

เส้นทางเป็นโครงสร้างที่ก าหนดจินตภาพของเมือง ซึ่งแล้วแต่ว่าองค์ประกอบไหนเด่นชัดมากกว่ากัน 

 

 
ภาพที่ 10 องค์ประกอบในการสร้างจินตภาพเมืองโดยเควิน ลินซ์ (Kevin Lynch) 
ที่มา: Prasenjit Karmakar, Image of the city, kevin lynch & case study, เข้าถึงเมื่อ 7 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.slideshare.net/rajapukai/image 
-of-the-city-kevin-lynch-case-study  

 
 ที่รวมกิจกรรม (Nodes) เป็นพื้นที่ที่ใช้เปลี่ยนถ่ายการสัญจร ทั้งเข้า–ออกของผู้คน หรือ

เป็นพื้นที่รวมกิจกรรม องค์ประกอบนี้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะชุมนุมกันเพื่อการเดินทาง จุดเปลี่ยน

เส้นทาง หรือเปลี่ยนระบบการคมนาคม สถานีต่าง ๆ หรือจุดสิ้นสุดการเดินทางของคน ซึ่งรวมถึง

เส้นทางเบี่ยง หรือเส้นทางที่ตัดกัน ทั้งนี้ยังรวมถึงพื้นที่ที่คนนัดพบกันเพื่อรวมตัวท ากิจกรรม ซึ่ง

อาจจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ หรือจัตุรัส ที่รวมกิจกรรมในบางที่จึงเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของ
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ย่าน ซึ่งอาจจะบอกสัญลักษณ์ของย่าน หรือเป็นศูนย์กลางของย่าน องค์ประกอบที่รวมกิจกรรม จึง

เกี่ยวเนื่องกับย่านและเส้นทาง เพราะเส้นทางมาบรรจบกันจึงเกิดเป็นที่รวมกิจกรรม เกิดจุ ด

ศูนย์กลางย่าน ทั้งกิจกรรมการเดินทางหรือ การค้าขาย เป็นต้น 

 ที่หมายตา (Landmarks) เป็นองค์ประกอบประเภทหนึ่งที่เป็นจุดอ้างอิง แตกต่างจากที่

รวมกิจกรรมคือไม่สามารถให้คนผ่านเข้าไปได้เช่น อาคารส าคัญ ๆ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ป้าย

สัญลักษณ์ รวมไปถึงภูมิประเทศที่เดินชัด เช่น ภูเขา แม่น้ า เป็นต้น การเลือกองค์ประกอบที่จะมา

เป็นที่หมายตานั้น ส่วนมากจะมีลักษณ์โดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากหลาย ๆ มุมมอง จากที่สูง 

หรือจากที่ไกลก็ยังสามารถที่จะมองเห็นได้ ลักษณะเด่นชัดนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คนในชุมชนรู้จักดี เป็น

สัญลักษณ์ที่คนในชุมชนใช้โดยเฉพาะ จึงท าให้เห็นว่าองค์ประกอบนี้สามารถเป็นได้หลากหลาย

ลักษณะ แล้วแต่ว่าผู้คนจะสร้างจินตภาพร่วมกันจนเกิดความคุ้นเคย แล้วใช้องค์ประกอบนั้นเป็น

จุดอ้างอิงร่วมกัน 

 ในชุมชนเมือง องค์ประกอบทุกอย่างอยู่รวมกันเป็นจินตภาพรวม คือ ย่าน (Districts) 

เป็นการรวมตัวของพื้นที่รวมกิจกรรม (Nodes) และถูกจ ากัดและแบ่งแยกด้วยขอบเขต (Edges)  

โดยมีเส้นทาง (Paths)  เป็นโครงข่ายภายในที่เชื่อมต่อกันและมีจุดอ้างอิงที่เด่นชัดจากที่หมายตา 

(Landmarks) องค์ประกอบเหล่านี้จะเหลื่อมกัน ถ้าหากจะวิเคราะห์ความแตกต่างขององค์ประกอบ

ใดองค์ประกอบหน่ึง ผลที่ได้จึงมักจะต้องพิจารณาทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันเป็นภาพรวม  

2. แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ 

 2.1 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะ 

 พื้นที่สาธารณะในพื้นที่เมือง หรือบริเวณย่านพักอาศัยสามารถเอื้อให้คนเข้ามาใช้

พื้นที่เพื่อเข้ามาท ากิจกรรม โดยการกระตุ้นให้คนย้ายจากพื้นที่ส่วนตัวเข้าสู่พื้นที่สาธารณะ แต่มี

บางส่วนไม่น้อยที่พื้นที่สาธารณะก็ไม่สามารถเอื้อคนให้เข้ามาใช้พื้นที่โดยง่าย ทั้งทางกายภาพ และ

ทางจิตวิทยา 

 การท าให้รอยต่อของพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่สาธารณะไม่ตัดขาดจากกันอย่างสิ้นเชิง 

หรือการแบ่งเขตพื้นที่โดยให้มีพื้นที่กึ่งกลางระหว่างความเป็นสาธารณะ และความเป็นส่วนตัว เรียก

พื้นที่นี้ว่า (Transitional Zone) ท าหน้าที่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อพื้นที่ส่วนตัวออกสู่พื้นที่สาธารณะ ทั้ง

ทางด้านกายภาพ และจิตวิทยา 
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 การมองเห็นท าให้เกิดการเชื้อเชิญ ดึงดูดให้คนเข้ามาท ากิจกรรม เพราะกิจกรรมที่

คนมองเห็นเป็นสิ่งเร้า กระตุ้นให้คนต้องการที่จะเข้ามาในพื้นที่เพื่อเข้าร่วมท ากิจกรรมนั้น เช่น เด็ก

มองเห็นสนามเด็กเล่น เกิดการกระตุ้นเร้าจึงอยากเข้าไปท ากิจกรรมในสนามเด็กเล่น ต่างจากจากเด็ก

ที่มองไม่เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น  

 เส้นทางการเชื่อมต่อของแต่ละส่วนควรมีระยะทางที่ไม่ไกล เดินง่าย สะดวก 

ปลอดภัย และสวยงาม ซึ่งสังเกตจากคนที่อาศัยอยู่ใกล้กันมักจะมีโอกาสได้พบปะกับคนที่อยู่ห่างไกล

กันมาก เด็กเล็ก ๆ มักจะมีการเคลื่อนที่ไม่ไกลเกินกว่า 50 เมตร จึงสังเกตว่าเด็กมักเล่นกับเพื่อนที่อยู่

ในละแวกบ้านที่ไม่ห่างกันมากนัก ระยะทางจึงเป็นสิ่งส าคัญในการเดิน หรือเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะ 

 พื้นที่สาธารณะควรมีการตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ในรูปแบบของ จ าเป็นที่

จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ (Contact) ความจ าเป็นในการรับรู้ข่าวสาร (Knowledge) และความจ าเป็นต้อง

ได้รับสิ่งเร้า (Stimulation) ทั้งหมดนี้อยู่ในกลุ่มของความต้องการทางจิตใจ ซึ่งคนมักจะใช้การกระท า

อื่นเพื่อเป็นข้ออ้างในการตอบสนองความต้องการที่กล่าวมานี้ เช่น การออกไปซื้อของซึ่งมีการซื้อของ

จริง ส่วนที่เหลือเป็นข้ออ้างในการปฏิสัมพันธ์ และสิ่งเร้าเป็นแผนการในการซื้อของพวกเขาอีก 

 สิ่งจูงใจที่ท าให้คนเห็นถึงความส าคัญของพื้นที่สาธารณะที่ต้องการจะเดินทางไป 

สถานที่นั้นต้องเป็นพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง พิเศษ เช่นชุดชมวิว ร้านค้า หรือสนามกีฬา เป็นต้น ส าหรับ

เด็ก ๆ สนามเด็กเล่นมักจะเป็นจุดหมายปลายทางของพวกเค้า ซึ่งสนามเด็กเล่นนั้นเครื่องเล่นอาจจะ

ใช้งานไม่ได้บ้าง หรือไม่มีเครื่องเล่นหลากหลาย แต่สนามเด็กเล่นก็เป็นจุดนัดพบที่ส าคัญของพวกเค้า 

ทั้งนี้สนามเด็กเล่นก็คือจุดเริ่มต้นของการท ากิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งนอกจากพื้นที่สาธารณะจะดึงดูด

คนด้วยความเป็นพื้นที่เฉพาะแล้ว ยังเป็นจุดก าเนินของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วย 

 ถ้าพื้นที่ใดพื้นที่ที่หน่ึงมีบางสิ่งที่ดึงดูดให้เข้าไปท ากิจกรรม หรือใช้เป็นข้ออ้างในการ

เข้าไปใช้ในพื้นที่นั้น อย่างเช่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นของเด็กที่ท าให้เด็กเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งต่อมาท า

ให้เกิดกิจกรรมอื่น ๆ ตามมา เมื่ออากาศดี การเข้ามาเดินเล่นในสวนเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้คนเข้ามา

ใช้พื้นที่นั้น ซึ่งสวนก็คล้ายกับเครื่องเล่นที่ดึงดูดคนเข้ามา และท าให้เกิดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป ถ้าสวน

อยู่ในบริเวณที่คนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ก็จะยิ่งท าให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย กับกลุ่มคน

ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมด้านสังคม เป็นต้น ส่วนพื้นที่สาธารณะย่านที่

พักอาศัยนั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่เดินเล่น นั่งเล่นเท่านั้น บางครั้งก็ยังมีการน ากิจกรรมภายในบ้าน
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เล็ก ๆ น้อย ๆ ออกมาท าในพื้นที่สาธารณะ เช่น การกินข้าวนอกบ้าน วาดรูป หรือท างานอดิเรก เป็น

ต้น (Gehl, 1970) 

 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดและการปิดล้อมพื้นที่ 

 กิจกรรมบางอย่างถูกใช้งานภายในอาคารโดยไม่เปิดเผยออกสู่ภายนอก บาง

กิจกรรมเป็นการปิดล้อมที่เป็นปกติอยู่แล้ว เช่น สระว่ายน้ า สนามแบตมินตัน เป็นต้น ซึ่งไม่มี

ปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับสิ่งแวดล้อมภายนอก การวางผังจึงความพิจารณาประเมินผลในการวางผังว่าควร 

หรือไม่ควรในการปิดล้อม เลือกวิธีการเปิดล้อมที่เหมาะสม โดยค านึงถึงข้อดี ข้อเสียด้วย การท าให้

พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ส่วนตัว คือการท าพื้นที่สาธารณะภายในพื้นที่ส่วนตัว เช่น การท าจัตุรัส

ภายในโรงแรม การท าปิดล้อมท าคอร์ดทกลางขนาดใหญ่ภายในอาคาร เป็นต้น เป็นมุมมองที่น่าสนใจ 

แต่โดยมุมมองของเมือง ท าให้คนแยกตัว กระจัดกระจายออก เพื่อไปอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่

สาธารณะที่ปิดล้อม ส่งผลให้พื้นที่สาธารณะจริง ๆ ไม่ได้รับการใช้งาน ไม่มีผู้คน และขาดกิจกรรมที่

น่าดึงดูดอีกด้วย เมื่อคนน้อยลงท าให้เมืองดูเงียบเหงา ร้าง และเกิดอันตรายมากขึ้น ซึ่งการใช้งาน 

และกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ปิดล้อมสามารถน ามาท าในพื้นที่เปิด หรือพื้นที่สาธารณะ ก็สามารถท าให้

พื้นที่สาธารณะได้รับการปรับปรุง และท าให้เมืองโดยรวมน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วย การเคลื่อนไหวมีความน่า

ดึงดูดส าหรับคนทั่วไปอยู่บ้าง ซึ่งจะเห็นได้จากคนชอบที่จะเดินริมถนนที่มีคนนั่ง คนยืน และมีรถวิ่ง 

มากกว่าเส้นทางที่เงียบร้าง แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีสถานที่ต่าง ๆ รอบ ๆ ที่น่าดึงดูดใจมากกว่าคนจะมุ่ง

ความสนใจไปที่นั่น เช่น พื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้งานที่ดี จัตุรัส เป็นต้น การท าให้คนได้มีโอกาส

ออกมาพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการรอบชุมชน ท าให้พื้นที่โดยรอบมีการเคลื่อนไหว รื่นเริง น่าอยู่ ท า

ให้ลดความเสี่ยงในการถูกท าลายทรัพย์สิน หรือเกิดอาชญากรรม ตัวอย่างเช่น โครงการที่พักอาศัยมี

การจัดที่จอดรถให้ไกลจากที่พักออกไป ประมาณ 100-200 เมตร ท าให้คนได้เดิน และพบปะกัน เป็น

ต้น (Gehl, 1970) 

 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการเดิน 

 การเดินเป็นการสัญจรที่มีความส าคัญอันดับแรก ๆ เป็นการเคลื่อนไหวไปมาอย่าง

อิสระ ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนในการที่จะไปปรากฏตัวในที่ต่าง ๆ การสัญจรทางเท้าต้องการ

สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดด้วยร่างกาย และจิตใจ คือพื้นที่เดินง่าย สะดวก เหมาะสมกับสภาพ

ร่างกายของผู้สัญจร ความรู้สึกปลอดภัย เป็นต้น การเดินจึงต้องมีพื้นที่ให้เดินอย่างอิสระ ไม่ถูกบังคับ 
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ไม่ถูกก าหนด ไม่มีสิ่งกีดขวาง ทางเดินจ าเป็นต้องมีขนาดพื้นที่มากพอที่จะสามารถเดินหลบหลีกกันได้ 

และในแต่ละช่วงของระยะทางควรจะได้พบเจอกับประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดทาง ผิวสัมผัสของทาง

สัญจรควรมีผิวที่เรียบเสมอกัน ท าให้ลดอุปสรรคของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินได้  

 การเดินนั้นต้องใช้ความพยายามของร่างกาย และมีขีดจ ากัดในการเดิน ซึ่งคนส่วน

ใหญ่จะสามารถเดินได้ไกลเท่าไร จากงานส ารวจหลาย ๆ ชิ้นพบว่า ระยะการเดินในแต่ ละวันใน

สถานการณ์ทั่วไปที่คนส่วนใหญ่ยอมรับได้ และสามารถเดินนั้นประมาณ 500-400 เมตร ส าหรับเด็ก 

คนชรา และคนพิการ จะมีระยะทางสั้นลง นอกจากนี้ระยะทางความยาวของกายภาพไม่ได้เป็น

ตัวก าหนดในการได้รับการยอมรับในการเดินเท่านั้น สิ่งที่มองเห็นตามระยะทางก็เป็นส่วนส าคัญอีก

อย่างหนึ่ง ถ้าระยะทางมองเห็นเป็นเส้นตรงไม่มีสิ่งใดกั้น หรือบังสายตา ท าให้คนที่เดินรู้สึกเบื่อ 

เหนื่อย เพราะระยะทางดูยาว และไกล ในขณะเดียวกันถ้าจะท าให้ระยะทางดูสั้นลงในระยะทางที่

เท่ากัน ควรจะค่อย ๆ เผยการรับรู้เป็นระยะ หรือเป็นช่วง ๆ 

 ระยะทางที่คนสามารถยอมรับได้ในการเดินมีความสัมพันธ์กันระหว่างระยะทาง

ของถนน กับคุณภาพของเส้นทางเพื่อกระตุ้นผู้เดินไปตลอดเส้นทาง คนส่วนใหญ่เลือกเส้นทางเดิน

จากการมองเห็นจุดหมายปลายทางที่อยู่ข้างหน้าแล้วมุ่งตรงไปหามัน ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นตรง และมี

ระยะทางที่สั้น ยกเว้นมีสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ และไม่ปลอดภัย ถึงแม้เส้นทางนั้นจะมีพื้นที่ต่างระดับ

หลายระดับแต่สามารถมองเห็นจุดหมายด้านหน้าคนส่วนใหญ่ก็ยอมที่จะใช้เส้นทางนี้ (Gehl, 1970) 

 
ตารางที่ 2 การเชื่อมต่อไปยังสถานีขนส่งมวลชนด้วยวิธีเดินทางต่าง ๆ  

การเดินทาง ระยะทางในการเดินทางมาสถานี 

ระยะทางสูงสุด (กม.) ระยะทางเฉลี่ย (กม.) 

เดินเท้า 0.6 – 1.0 1.0 – 1.6 
จักรยาน 1.6 – 3.2 3.2 – 4.8 

รถโดยสารประจ าทาง 3.2 – 6.4 6.4 – 9.7 
รถแท็กซ่ี 4.8 – 6.4 6.4 – 9.7 

รถยนต์ส่วนตัว 6.4 – 9.7 9.7 – 16.0 

(ส านักงานนโยบายแห่งชาติ และแผนกรุงเทพมหานคร, 2545 อ้างถึงใน ธนากร อุดมทรัพย์, 2554: 
49) 
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 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการนั่ง  

 พื้นที่เมืองที่ดีต้องเอื้อแก่การนั่ง ถ้าพื้นที่ไหนเอื้อแกการนั่งน้อย หรือไม่เอื้อแก่การ

นั่งเลยคนส่วนใหญ่จะเดนผ่านพื้นที่บริเวณนั้นไป ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดผู้คน และ

กิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ ที่มีคุณค่าจะหายไปจากพื้นที่ด้วย การนั่งท าให้เกิดกิจกรรมอื่น ๆ ตามมาอีก

มากมาย และเป็นสิ่งดึงดูดให้คนเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณนั้นอีกด้วย เช่น การอ่าน การกิน การเล่น เป็น

ต้น ซึ่งกิจกรรมการนั่งเป็นสิ่งที่สามมารถประเมินคุณภาพของสภาพแวดล้อมของพื้นที่สาธารณะนั้น ๆ 

ได้อีกด้วย 

 การนั่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นที่พึงพอใจเท่านั้น และมีการ

เลือกต าแหน่งการนั่งอย่างระมัดระวัง ส่วนมากคนจะเลือกที่นั่งบริเวณหน้าอาคาร และพื้นที่ชายขอบ

ที่มีขอบเขตด้านหลังเป็นพื้นที่ปิดมากกว่าพื้นที่เปิดโล่ง กว้างด้านหลังไม่ได้รับการปกป้อง 

 เราจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์คุณภาพของพื้นที่ และการใช้งานในแต่ละส่วน ก่อนมี

การจัดวางต าแหน่งหรือบริเวณที่นั่ง โดยค านึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น และจะต้องเป็น

พื้นที่ขนาดเล็กที่ซ้อนทับอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นที่ที่มีความเป็นส่วนตัว ปลอดภัย ทั้งหมดนี้ต้องอยู่

ในสภาพอากาศที่ดี นอกจากต าแหน่งแล้วมุมมอง หรือการมองเห็นก็เป็นสิ่งส าคัญ การนั่งมักจะ

ต้องการการมองเห็น และเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมเฉพาะของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ ปัจจัยรองลงมา

คือ ทิศทางแดด และลม ไม่มีอะไรบดบังทัศนียภาพโดยรอบ ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

ความปลอดภัย  

 ประเภทที่นั่งวิเคราะห์แบ่งออกตามช่วงวัย ซึ่งเด็กและวัยรุ่น เป็นกลุ่มที่ไม่เลือกที่

นั่งสามารถนั่งได้ทุกที่ เช่น พื้น ถนน ขั้นบันได พื้นต่างระดับ ขอบกระถางต้นไม้ ฯลฯ คนกลุ่มนี้จะ

เลือกบรรยากาศ หรือสภาพแวดล้อมที่ถูกใจมากกว่าตัวที่นั่ง ส่วนผู้สูงอายุ จะเลือกมานั่งที่นั่งสบาย 

นั่งได้สะดวก และสามารถลุกยืนและนั่งลงได้ง่าย 

 ที่นั่งหลักควรมีการจัดไว้ให้มีความหลากหลาย และเพียงพอ เพื่อรองรับคนใช้งาน

หลายประเภทในพื้นที่ที่เหมาะสม และได้ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว ซางคนส่วนใหญ่จะมองหาที่นั่งที่ดี

ที่สุด และสบายที่สุดก่อน ส่วนที่นั่งรองใช้ทดแทนที่นั่งหลักได้ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ ขั้นบันได แท่น พื้น

ต่างระดับ ก าแพงเตี้ย ๆ ฯลฯ คล้ายเป็นที่นั่งส ารองเมื่อมีความต้องการใช้ที่นั่งเพิ่มขึ้น ขั้นบันไดเป็น

พื้นที่ที่ได้รับความนิยมมา เพราะนอกจากจะนั่งได้แล้วยังสามารถมองเห็นพื้นที่โดยรอบได้ดีอีกด้วย 
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การจัดที่นั่งหลักให้มีจ านวนน้อยกว่าที่นั่งรองเหมาะส าหรับพื้นที่ที่มีคนเข้ามาใช้น้อย ซึ่งภาพของที่นั่ง

หรือม้านั่งที่ว่างเปล่า ท าให้พื้นที่ดูรกร้าง หดหู่ ไม่น่าสนใจ 

 “ภูมิทัศน์เพื่อการนั่ง (Sitting landscapes) คือองค์ประกอบที่อยู่ในพื้นที่เมืองที่

สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย” (Gehl, 1970) โดยจัดองค์ประกอบภายในพื้นที่ให้ใช้งานได้

หลากหลายในเวลาเดียวกัน เมืองที่ดีหรือย่านที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ ควรมีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการ

นั่งในระยะที่ห่างกันสม่ าเสมอทุก ๆ 100 เมตรเป็นที่นั่งเพื่อการหยุดพักชั่วคราวหรือพบปะพูดคุยกัน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์ 

 3.1 ความหมายของการอนุรักษ์ 

 การอนุรักษ์ในภาษาอังกฤษที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือค าว่า Conservation 

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา

10 และ11ข้อที่ 3 ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์ว่าเป็นการดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่าไว้ รวมถึง

การสงวน การป้องกัน การรักษา การปฏิสังขรณ์  และการบูรณะ ซึ่งการอนุรักษ์ ยังมีค าที่ มี

ความหมายเฉพาะที่สามารถอธิบายการอนุรักษ์ให้ชัดเจนขึ้นได้อีกหลายค า (Catanese &SnYder, 

1979 อ้างถึงใน สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2553: 417-418) 

 1. การปฏิสังขรณ์ หรือการซ่อมแซม (Restoration) เป็นการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่

ในสภาพดั้งเดิมที่เคยเป็นมา ด้วยวิธีการสร้างทดแทนของเดิม หรือการรื้อถอนส่วนที่ต่อเติมออกให้

กลับมาอยู่ในสภาพที่เหมือนตอนเริ่มแรกสร้าง 

 2. การบูรณะ และการปรับปรุงใหม่ (Rehabilitation and Renovation) การฟื้นฟู 

ซ่อมแซม ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี และสามารถใช้งานได้ เพื่อให้เข้ากับการใช้งานในสภาพปัจจุบัน 

 3. การสงวนรักษา (Conservation) การรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมตามที่เป็นอยู่ 

และป้องกันไม่ให้เสียหาย 

 4. การจ าลอง หรือสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิม (Replication, Reconstruction) 

การสร้างทดแทนใหม่ให้เหมือนกับของดั้งเดิมที่เคยมีอยู่ทุกประการ 

 5. การเคลื่อนย้ายไปตั้งในที่ใหม่ (Relocation) การเคลื่อนย้ายไปตั้ง หรือสร้างใน

พื้นที่ใหม่ให้มีสภาพเหมือนดั้งเดิมมากที่สุด 
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 3.2 เหตุผลการอนุรักษ์เมืองและชุมชนประวัติศาสตร์ 

 เมืองประวัติศาสตร์ที่มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และวัฒนธรรมที่มีระยะเวลา

ยาวนานต่อเนื่องจนเกิดมีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ขณะนี้ก าลังได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโต

ของเมืองอย่างรวดเร็ว โดยไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลกระทบท าให้เมืองประวัติศาสตร์สูญเสียความ

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไป การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ส่งผลกระทบแก่สภาพแวดล้อมทางกายภาพเท่านั้น 

แต่ยังส่งผลต่อวิถีชีวิต และวัฒนธรรม รวมถึงแนวความคิดของคนในชุมชนด้วย (ปิ่นรัชฎ์ กาญจนิษฐิติ, 

2552: 123) 

 พื้นฐานการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม โดยทั่วไปสามารถใช้ร่วมกับการอนุรักษ์เมือง

ได้ด้วย แต่ด้วยเมืองมีลักษณะที่มีเอกลักษณ์ และแตกต่างจากมรดกวัฒนธรรมอื่น ๆ (ยงธนิศร์ พิมล

เสถียร, 2557: 36-40) การอนุรักษ์เมืองจึงมีเหตุผลเฉพาะเพิ่มเติมอีก 

  เหตุผลที่เป็นพื้นฐานแรกของการอนุรักษ์เมืองตามค านิยามของ “โบราณสถาน” 

ตามมาตรา 4 วรรคแรก ในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 หากพื้นที่นั้นมีประโยชน์ในด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ 

หรือโบราณคดีแล้วนั้น ก็จะต้องอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 เหตุผลที่สองข้อนี้เป็นเชิงนามธรรม คือ “ความรักชาติ (Patriotic) หรือ ความเป็น

ชาติ(Nationalistic)” โดยพื้นฐานในใช้กันทุกประเทศ เพราะสิ่งเหล่านี้แสดงถึงชาติ และความ

ภาคภูมิใจในชาติด้วย  

 นอกจากเหตุผลพื้นฐานหลัก ๆ ทั้ง 2 อย่างนี้แล้ว ยังมีเหตุผลเฉพาะเพิ่มเติมอีก 4 

ประการ คือ 

 1. เพื่อความทรงจ าทางวัฒนธรรม  (Cultural Memory) การรักษาโบราณสถาน 

เป็นการรักษาหลักฐานทางกายภาพในด้านประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงคุณค่า และความสามารถของ

คนสมัยก่อนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม และศึกษาหาความรู้ 

 2. เพื่อรักษาปฏิสัมพันธ์ในชุมชน (Successful Proxemics) คือความสัมพันธ์ที่

สมดุลกันระหว่าง คน กิจกรรม และสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่น Appleyard & Lintell ได้ท าการ

วิจัยจากการศึกษาพบว่า ย่านที่มีถนนแคบและเล็กที่สุด มีการจราจรเบาบาง มีการเดินไปมาระหว่าง

คนเพื่อพบปะกันมากที่สุด มีการปฏิสัมพันธ์กันสูงแตกต่างจากย่านที่มีขนาดถนนที่กว้าง และมี
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การจราจรหนาแน่น จะมีการปฏิสัมพันธ์น้อยกว่า (Appleyard & Lintell, 1972: 84-101 อ้างใน 

ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2557: 38) ซึ่งย่านเก่าส่วนใหญ่จะมีขนาดถนนที่เล็กแคบ ส่วนเมืองที่พัฒนาขึ้น

ใหม่จะมีถนนที่กว้างใหญ่เพื่อรองรับการจราจรที่หนาแน่น โดยการอนุรักษ์เมืองเก่าควรค านึงถึงการ

รักษาขนาดถนน ผังเมือง รวมถึงรูปแบบการจัดวางอาคารไปพร้อม ๆ กับการอนุรักษ์อาคาร 

 3. เพื่อให้เกิดความหลากหลายของสภาพแวดล้อม (Environmental Diversity)

เมืองในปัจจุบันขาดความหลากหลายของสภาพแวดล้อม เนื่องจากการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันที่

เหมือน ๆ กัน เช่น หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น โดยวัสดุที่ผลิตแบบอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตได้ใน

ปริมาณที่มากท าให้ราคาไม่สูง เข้ามาแทนที่ฝีมือช่างที่มีความช านาญ การอนุรักษ์จึงเป็นการรักษา

เอกลักษณ์พื้นถิ่น และช่วยรักษาช่างที่มีฝีมือเอาไว้ได้อีกด้วย ท าให้ชุมชนไม่ต้องพึ่งพาวัสดุ และ

เทคโนโลยีระดับสูงที่มีราคาแพง ท าให้ประหยัด นอกจากนี้ยังท าให้เมืองที่พัฒนาไปมากแล้วมีความ

หลากหลาย และมีเอกลักษณ์โดดเด่นในเชิงพื้นที่อีกด้วย 

 4. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Gain) ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับ

จากการอนุรักษ์เมือง คือ ลดรายจ่ายในการก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และ

พลังงานในการก่อสร้างอาคารใหม่ (Moe, 2009: 8 อ้างใน ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2557: 39) ต่อมา

คือการสร้างงานและเพิ่มมูลค่าให้แก่โครงการอนุรักษ์ การใช้วัสดุ และฝีมือช่างแบบดั้งเดิมสามารถ

ช่วยให้ช่างฝีมือที่มีประสบการณ์มีงานอย่างต่อเน่ือง เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงเพิ่มมากขึ้น 

(Rypkema, 2009: 8 อ้างใน ยงธนิศร์ พิมลเสถียร , 2557: 39) สุดท้ายคือ ท าให้ชุมชนมีความ

น่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ท าให้รายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น แต่ถ้าค านึงแต่ผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจมากเกินไป จะส่งผลเสียต่อคุณค่าและการอนุรักษ์ได้ (Suelehi, 1987: 8 อ้างใน ยงธนิศร์ 

พิมลเสถียร, 2557: 39)  

 3.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมของเมือง 

 การเสื่อมของเมือง หรือบางส่วนของเมือง ท าให้มีการอพยพ ย้ายออกของคนท าให้

พื้นที่นั้น ท าให้เกิดเป็นแหล่งเสื่อมโทรม (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2557: 12-17) ซึ่งมีปัจจัยดังนี ้

 3.3.1 สงคราม ท าให้เกิดการลายเมืองอย่างรุนแรงด้วยฝีมือของมนุษย์ จนเกิด

ภาวะชะงักงัน (Idleness) เกิดความอดอยาก (Want) แล้วมีการละเลยสิ่งต่าง ๆ (Ignorance) มีการ

ขาดแคลนที่อยู่อาศัย (Homelessness) และเกิดการเจ็บป่วย (Sickness)  
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 3.3.2 ภัยพิบัติ ภัยพิบัติเกิดขึ้นทั้งจากธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์เอง การก่อ

จลาจลด้วยฝีมือของคนที่เกิดเป็นเวลานาน ท าให้พื้นที่โดยรอบเกิดความเสียหายจากการเผา เข้า

ท าลายทรัพย์สินต่าง ๆ ของคนที่ก่อจลาจล ส่วนภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ ก็ส่งผลให้เมืองเกิดความ

เสียหาย เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น  

 3.3.3 การเปลี่ ยนบทบาทและรูปแบบของฐานการผลิต  เมื่ อก่อนโรงงาน

อุตสาหกรรมเป็นรายได้หลักในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง และชาน

เมืองในสมัยนั้น หลังจากมีการพัฒนาพื้นที่ตั้งนั้นได้กลายเป็นเขตเมืองตามระยะเวลา ภายหลังธุรกิจ

การค้า และบริการมีการพัฒนาจนเป็นรายได้หลักของเมือง พื้นที่ในเมืองมีราคาสูงขึ้น โรงงาน

อุตสาหกรรมมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เคยอยู่ในเมืองต้องย้าย

ออกไปอยู่ชานเมืองออกไปอีก ท าให้พื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งเดิมที่ยังไม่ได้รับการวางแผนไว้ถูกทิ้งร้าง ส่วน

อาชีพ และชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวเนื่องกันก็ต้องเปลี่ยนอาชีพ สภาพชุมชนเปลี่ยนแปลง และหลังจาก

การย้ายที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในบางพื้นที่อาจเกิดมลพิษปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม ก่อมลพิษ 

และมีอาชญากรรมตามมาอีกด้วย 

 3.3.4 การพัฒนาของระบบคมนาคม การก่อสร้างระบบขนส่งภายในเมือง

โดยเฉพาะทางด่วนและระบบขนส่งสาธารณะแบบราง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพื้นที่ใกล้เคียง ท าให้

การเข้าออกพื้นที่บางส่วนดีขึ้นและบางส่วนแย่ลง ส่วนในพื้นที่ที่มีขนส่งสาธารณะแบบรางเข้าถึง ท า

ให้มีผู้คนผ่านไปมาเป็นจ านวนมากอย่างรวดเร็ว พื้นที่โดยรอบจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา ยิ่งไปกว่า

นั้นจุดตัดของระบบคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ากับรถไฟฟ้าด้วยกัน หรือทางด่วนกับถนนสายหลัก 

เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายคนจ านวนมาก เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีโอกาสที่จะได้รับการปรับปรุงฟื้นฟู

พื้นที่ด้วย  

 ระบบถนนในเมืองเก่าไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับระบบคมนาคมในปัจจุบัน

ที่ทันสมัย เนื้อเมืองของชุมชนเก่าสูญหายไปจากการพัฒนาระบบถนนและที่จอดรถ เพื่อรองรับเพิ่ม

จ านวนของพาหนะในปัจจุบัน ระบบการคมนาคมสมัยใหม่ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชน วิถีชีวิต

ในการคมนาคมแบบดั่งเดิมของคนในชุมชนไป (ปิ่นรัชฎ์ กาญจนิษฐิติ, 2552: 125-127) เช่น การตัด

ถนนท าให้การคมคนคมขนส่งทางน้ าแบบดั่งเดิม ไม่ได้รับความส าคัญอย่างเช่นแต่ก่อน การคมนาคม

ทางบกท าให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ และการสั่นสะเทือนส่งผลกระทบต่ออาคาร และเมืองโบราณอีกด้วย  
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 3.3.5 การขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน การอพยพของคนในชนบทเข้ามา

ภายในเมือง เข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มั่นคง โดยการบุกรุกพื้นที่ ท าให้ไม่สามารถ

เข้าถึงระบบสาธารณูปโภค และบริการสังคมอื่น ๆ ได้ นอกจากนั้น ชุมชนดั้งเดิมที่อยู่ใจกลางเมืองที่มี

การพัฒนามาหลายยุคสมัย เมื่อเวลาผ่านไปอาคารถูกละเลย ล้าสมัย ท าให้อาคารนั้นเป็นอาคารที่ไม่

มีมาตรฐานตามกฎหมายควบคุมอาคาร  

 3.3.6 สาธารณูปโภคล้าสมัย พื้นที่ที่ ได้รับการพัฒนามานานส่วนใหญ่มักจะมี

สาธารณูปโภคที่ล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบันได้ดี เช่น ระบบประปา เกี่ยวกับ

ขนาดท่อ พื้นที่เดินท่อและวัสดุ ระบบไฟฟ้า และโทรศัพท์ ไม่ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ส าหรับเดินสาย 

และอุปกรณ์ เป็นต้น  

 3.3.7 การขาดแคลนที่ว่าง และบริการชุมชน พื้นที่เมืองชั้นในมีที่ดินจ ากัด มีการค้า

หนาแน่น ท าให้มูลค่าที่ดินสูง จึงมักจะไม่ค่อยมีพื้นที่สาธารณะ นันทนาการต่าง ๆ เพราะการพัฒนาที่

ผ่านมาไม่เคยมีการวางแผนไว้ก่อน และลักษณะของประชากรมีการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงพื้นที่ใน

เมืองส่วนใหญ่จึงรื้อพื้นที่เสื่อมโทรม เพื่อให้เกิดพื้นที่สาธารณะ พื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่สีเขียวที่สอดคล้อง

กับความต้องการของประชนชนปัจจุบัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่คนเมือง  

 3.3.8 การส่งเสริมการพัฒนาย่านชานเมือง หลังจากมีการพัฒนาพื้นที่ที่อยู่อาศัย 

ถนน ออกไปสู่พื้นที่ชานเมืองท าให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เช่นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีที่จอดรถ

กว้างขวาง ส่งผลให้ย่านการค้าใจกลางเมืองเกิดความซบเซา จนกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม  

 3.4 คุณค่าของเมืองประวัติศาสตร์ 

 ในสมัยก่อนเมืองถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานด้วยขนาดที่เหมาะสมกับ

มนุษย์ ท าให้เมืองเก่ามีเอกลักษณ์หนึ่งคือให้บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง  การสัญจรภายในเมือง

เก่าก็ยังค านึงถึงการสัญจรส าหรับคนเดิน เช่น ถนน ตรอก ซอย และพื้นที่ระหว่างอาคาร มีการสัญจร

โดยใช้แม่น้ า คูคลอง แตกต่างจากปัจจุบันที่สิ่งก่อสร้างถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ ท าให้ไม่รู้สึกเป็น

กันเอง และโดดเดี่ยว  การสัญจรส่วนใหญ่เพื่อรองรับจ านวนรถที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ถนนมีขนาดใหญ่

ไม่เหมาะส าหรับคนเดินอย่างเช่นเมืองเก่า ภายในเมืองเก่ามีความหลากหลายของกิจกรรมในพื้นที่ 

ต่างจากเมืองในสมัยนี้ที่แบ่งพื้นที่ท ากิจกรรม หรือแบ่งการใช้งานของพื้นที่ไว้เฉพาะ เช่น พื้นที่พัก

อาศัย พื้นที่ราชการ พื้นที่ย่านการค้า เป็นต้น จากที่ว่ามาข้างต้นองค์ประกอบต่าง ๆ ในเมืองเก่า ทั้ง



27 

 

 

 

ถนน อาคารสถาปัตยกรรม และที่ว่างภายในเมืองเก่า เมื่อส่วนต่าง ๆ ประกอบกันแล้ว ท าให้เกิด

ความงาม และความน่าสนใจ คนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในเมืองเก่าจะรับรู้ถึงความต่อเนื่องของ

ประวัติศาสตร์ และความมีเอกลักษณ์ของพื้นที่ ผ่านทุกส่วนขององค์ประกอบภายในเมือง เช่น อาคาร 

ที่โล่ง อาจมีความส าคัญ หรือเป็นสัญญาลักษณ์ต่อกลุ่มบุคคลที่อาศัยในพื้นที่นั้น ซึ่งถ้าพื้นที่ใดขาด

หายไป อาจท าให้พื้นที่นั้นไม่มีความหมายอย่างที่เคยเป็น เป็นต้น 

 กายภาพของเมืองเก่าที่มีความส าคัญด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีซึ่งรับรู้ผ่าน

เทคนิคการก่อสร้าง และระบบต่าง ๆ ภายในเมือง ทั้งถนน วัสดุก่อสร้าง และยังคงรูปลักษณ์ดั้งเดิมไว้ 

ถึงแม้รูปแบบอาคารภายในพื้นที่จะดูเรียบง่าย และสร้างขึ้นด้วยฝีมือชาวบ้าน แต่ทั้งหมดมีความ

เชื่อมต่อกันกับองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเมือง ทั้งอาคาร ถนน และพื้นที่สาธารณะ ท าให้เกิด

กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และด าเนินไปจนเป็นวิถีชีวิตของเมือง ๆ นั้น ดังนั้นการรื้อ ท าลาย หรือปล่อย

ในพื้นที่นั้นเสื่อมโทรมจึงเป็นการท าลายวิถีชีวิตของเมืองไปด้วย 

 คุณค่าของเมืองเก่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณค่าทางกายภาพเพียงอย่างเดียว คุณค่า

ทางวัฒนธรรมที่รู้สึกได้แต่ไม่ปรากฏเป็นกายภาพ ก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท าให้เมืองนั้นมีความ

พิเศษ มีเอกลักษณ์แตกต่างออกไปจากเมืองเก่าอื่น ๆ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตดั้งเดิม หรือเรื่อง

เล่า ต านานจากรุ่นสู่รุ่นที่สืบทอดภายในท้องถิ่น ทั้งหมดได้ถ่ายทอดออกมาผ่านเทศกาลต่าง ๆ ระบบ

ความเชื่อ พิธีกรรม และองค์ประกอบในการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น การอนุรักษ์คุณค่า

วัฒนธรรมที่ไร้กายภาพเป็นเรื่องที่ส าคัญ ต้องการความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงความหมายของ

คุณค่าวัฒนธรรมที่ไร้กายภาพนี้อย่างถ่องแท้ จึงจะท าให้เข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงในการเปลี่ยนแปลง

คุณค่าของสิ่งเหล่านี้ (ปิ่นรัชฎ์ กาญจนิษฐิติ, 2552: 125-127)  

 ในแต่ละยุคสมัยแนวคิดในการอนุรักษ์มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้สิ่งที่ควรอนุรักษ์มี

เพิ่มมากขึ้น ทั้งซากโบราณสถาน ศิลปวัตถุ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในรูปแบบเมือง และชุมชนโบราณ  

การวิเคราะห์คุณค่าของสิ่งที่จะอนุรักษ์นั้นก็ย่อมมีความหลากหลายขึ้น จึงมีการแบ่งเกณฑ์คุณค่าดังนี้  

 3.4.1 เกณฑ์คุณค่าพื้นฐาน (Basic Criteria) ซึ่งใช้เหตุผลในการบ่งบอกว่าสิ่งใด

ควรอนุรักษ์ มีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคการใช้เหตุผล และการรู้แจ้ง (Enlightenment) (ยงธนิศร์ พิมล

เสถียร, 2557: 65-66) ดังนี้ 

 ประวัติศาสตร์ (History) เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
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ที่เคยเกิดขึ้นซึ่งมีการบันทึกไว้ โดยบางกรณีจึงใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงสิทธิ์ในเรื่องต่าง ๆ ได้ 

ประวัติศาสตร์มักเกี่ยวข้องกับเรื่องเวลา (Historical timeline) ซึ่งสามารถใช้เป็นกรอบในการ

อธิบายความสัมพันธ์ของมรดกวัฒนธรรมนั้น กับบุคคล หรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ 

การศึกษาประวัติศาสตร์จึงท าให้ประชาชนเข้าใจในชาติ ทราบถึงรากเหง้าของตน ท าให้เกิดความรัก

ชาติเพิ่มมากขึ้น 

 โบราณคดี (Archaeology) มักใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ 

หรือตั้งข้อสันนิษฐาน โดยน ามาอธิบายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และอารยธรรมของมนุษย์ใน

อดีตได้ 

 ลักษณะการก่อสร้าง (Architecture) การอธิบายคุณค่าของลักษณะการ

ก่อสร้างนั้นจ าเป็นต้องศึกษาวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (Architectural History) 

เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นของรูปแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย วัสดุ วิธีการก่อสร้าง รวมถึง

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่แสดงถึงความสามารถของช่างฝีมือในอดีต สถาปัตยกรรมใช้เป็นหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และยังเป็นองค์ประกอบหลักในการอนุรักษ์ย่าน หรือเมืองประวัติศาสตร์

อีกด้วย 

 สุนทรียภาพ (Aesthetic) เป็นความงาม ที่ท าให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกต่าง 

ๆ เช่น ตื่นตาตื่นใจ รื่นเริง หรือจะเศร้าใจก็ได้ เป็นต้น เกณฑ์พิจารณานี้มีลักษณะเป็นนามธรรม 

(Abstract) บางครั้งอาจเกิดข้อขัดแย้งกัน ซึ่งการตัดสินพื้นที่ หรือมรดกวัฒนธรรมเกี่ยวกับความงาม

ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล 

 อายุ (Age) มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์โดยวัดจากช่วงเวลา ใน

ประเทศไทยในปี 2544 กรมศิลปากรได้จัดล าดับความส าคัญขอโบราณสถาน ต่อมาได้ก าหนดเกณฑ์

การประเมินคุณค่าเกี่ยวกับอายุสมัยไว้ คือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์-มีคุณค่ามาก ยุคลพบุรี ทวาราวดี 

ศรีวิชัย-ค่อนข้างมาก ยุคสุโขทัย เชียงแสน อู่ทอง-ปานกลาง ยุคอยุธยา-ค่อนข้างน้อย และยุค

รัตนโกสินทร์-น้อย (ส านักโบราณคดี, ม.ป.ป.) 

 3.4.2 เกณฑ์คุณค่าเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Criteria) นอกจากคุณค่า

จากเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ความโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับมรดกวัฒนธรรมที่อยู่ในประเภทเดียวกัน 

โดยมีการประเมินเพิ่มเติม โดยค าว่ามรดกวัฒนธรรมมีการขยายเขตมากขึ้น ท าให้มีจ านวนของแหล่ง
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ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณคดีเพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการคัดกรองเปรียบเทียบแหล่ง

มรดกในกลุ่มเดียวกัน (Attoe, 1988: 353-354) ได้แก่ (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2557: 67-68) 

 ความเป็นแห่งแรก (Being First) มีการสร้างเป็นที่แรก เช่น โรงเรียนแห่ง

แรก ใช้วัสดุแบบน้ีเป็นที่แรก หรือใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบนี้เป็นที่แรก เป็นต้น 

 ความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ (Being Historically) เป็นสถานที่ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรือบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งบางอาคารมีลักษณะคล้ายกัน สร้างใน

ปีเดียวกัน แต่มีความส าคัญมากกว่าเพราะเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ส าคัญที่เคยเกิดขึ้น 

 การเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด  (Being Exemplary) เป็นงานที่ เป็นที่สุดใน

อาคารหรืองานในลักษณะเดียวกัน ซึ่งประสบความส าเร็จ และสามารถเป็นแบบอย่างในแก่งานอื่น ๆ 

ได้ต่อไป 

 การเป็นตัวแทน (Being Typical) เป็นสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่บ่งบอกถึง

วิถีชีวิตโดยทั่วไป เช่น โรงนา ตลาด บ้านแถว ตึกแถว ฯลฯ อาคารโดยทั่วไปไม่จ าเป็นต้องเป็นงานที่ดี

ที่สุดก็ได้ จึงท าให้บางฝ่ายคิดว่าเป็นของธรรมดาเกินไป 

 การเป็นสิ่งหายาก (Being Rare) เป็นสิ่งที่เคยมีมากในยุคสมัยหนึ่ง จนช่วง

หลังลดน้อย และหายากขึ้น ท าให้มีคุณค่ามากขึ้นจึงต้องมีการอนุรักษ์ไว้ 

 3.4.3 เก ณ ฑ์ คุ ณ ค่ า ท า ง เศ รษ ฐ กิ จ สั ง ค ม ร่ ว ม ส มั ย  (Contemporary 

Socio-economic Criteria) หลังจากประกาศใช้กฎบัตรเวนิชในปี ค.ศ. 1964 ถือว่าเป็นหลักการ

การอนุรักษ์สมัยใหม่ โดยการใช้พื้นที่มรดกวัฒนธรรมมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม (มาตรา 5 ของ

กฎบัตรเวนิช) ท าให้ประเด็นนี้เป็นข้อพิจารณาในการก าหนดคุณค่าอีกกลุ่มหนึ่ง (Feilden and 

Jokilehto, 1998: 18-21) ซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2557: 68-69) 

 คุณ ค่ าทางเศรษฐกิจ  (Economic Value) สามารถใช้ประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจได้ ไม่เก็บไว้เพื่อการชื่นชมเท่านั้น ทั้งการท่องเที่ยว การใช้ท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่

เชื่อมโยงกับคุณค่าเฉพาะทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ 

 คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย (Functional Value) มีการใช้สอยอย่างต่อเน่ือง 

และสร้างสรรค์ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับคุณค่าพื้นฐานของพื้นที่  

 คุณค่าทางการศึกษา (Educational Value) มีศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้
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ทางประวัติศาสตร์ การแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยสามารถสืบทอดประเพณีที่สามารถ

ผสมผสานให้เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบันได้ 

 คุณค่าทางสังคม (Social Value) เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางสังคมที่

สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นพื้นที่ที่มีความหมายในการสร้างความสัมพันธ์ต่อคนในชุมชนจนสามารถ

ก่อให้เกิดลักษณะเด่นของชุมชนนั้น ๆ  

 คุณ ค่ าท างการ เมื อ ง (Political Value) เป็ น สถานที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ

สถานการณ์ หรือบุคคลส าคัญระดับชาติ ซึ่งข้อนี้เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณค่าพื้นฐาน และคุณค่าเชิง

เปรียบเทียบในทางประวัติศาสตร์ 

 3.5 แนวคิดในการพัฒนาจัดการเมืองและชุมชนเก่า 

 เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป สังคม วัฒนธรรม กายภาพ เศรษฐกิจ และเรื่องราวเกี่ยวกับ

บุคคลต่าง ๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา  การอนุรักษ์ชุมชนควรมีการอนุรักษ์คุณค่าด้าน

ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับลักษณะเฉพาะทางสังคม และเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ไป

ด้วย ไม่ควรเน้นเฉพาะเรื่องกายภาพ หรือวิธีการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว การจัดการ สังคม เศรษฐกิจ 

จึงเป็นสิ่งส าคัญในการวางแผนการอนุรักษ์ด้วย 

 การอนุรักษ์ชุมชนโดยการควบคุมการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนอย่างค่อยเป็นค่อย

ไป จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจระบบภายในชุมชนอย่างละเอียด ทั้งปัญหา ลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ 

ทั้งนี้ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งที่คงทนถาวรซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ระยะเวลา ส่วนกิจกรรม และ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของคนในชุมชนที่เกิดขึ้นภายในอาคารนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

ทั้งหมดนี้ส่งผลถึงกายภาพ และการเพิ่มลดของประชาการภายในพื้นที่ เมื่อเวลาผ่านไปจะท าให้เกิด

เป็นชุมชนเสื่อมโทรมจากการย้ายถิ่นฐาน เนื่องจากสภาพอาคาร หรือสาธารณูปโภคไม่ตอบสนอง

ความต้องการของคนในชุมชนอย่างเพียงพอ การวางแผนฟื้นฟูเมืองสามารถช่วยควบคุมการ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และท าให้มีการปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น (ปิ่นรัชฎ์ กาญจนิษฐิติ, 2552: 

128-131)  

 การอนุรักษ์เมืองเก่าไม่ควรมุ่ งเน้นที่จะอนุรักษ์เพียงแต่ตัวโบราณสถานหรือ

ศิลปกรรมเพียงอย่างเดียว สภาพแวดล้อมโดยรอบก็เป็นสิ่งส าคัญที่ควรจะค านึ งถึง โดยการดูแล

ระบบนิเวศชองเมืองเก่าด้วย เช่น แม่น้ า คลองซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่หล่อเลี้ยงชุมชนดั้งเดิมในบริเวณนั้น 



31 

 

 

 

ระบบนิเวศเกี่ยวกับการเกษตรกรรมโดยรอบของเมือง และระบบนิเวศที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเมือง

และชุมชนเก่าด้วย เป็นต้น 

 การแยกพื้นที่ที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจออกจากพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ส าหรับการอนุรักษ์ทางศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ทั้งสองประเภทนี้

เป็นหลักการการพัฒนาเมืองเก่าเชิงอนุรักษ์ โดยมีการปรับปรุงองค์ประกอบต่าง ๆ ของเมืองและ

ชุมชนเก่าให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นทั้งรูปแบบอาคาร ผังบริเวณ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศ 

โดยรวมของสถานที่ให้รับรู้ได้ถึงการเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนพื้นที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจควรอยู่ห่าง

จากพื้นที่ที่อนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ควรจ าค านึงถึงการเติบโตของเมืองและจ านวนของประชากร โดย

ไม่ให้พื้นที่พื้นที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจเข้ามารบกวนพื้นที่อนุรักษ์ได้ โดยมีการก าหนดขอบเขต

แนวทางที่ชัดเจนและเข้มงวด ส าหรับพื้นที่ทั้งสองและบริเวณระหว่างพื้นที่ทั้งสองพื้นที่นี้ให้มีขอบเขต

แนวทางที่ชัดเจนและเข้มงวดเช่นกัน โดยสรุปแนวทางในการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์ได้ดังนี้ 

 1. ท าการศึกษาและก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจนและมีคุณภาพสูงสุดใน

บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ โดยแนะน าพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นทางเศรษฐกิจไปยังบริเวณอื่น 

 2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของชุมชน เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ทางเดิน ไฟฟ้า ประปา ถนน เป็นต้น โดยไม่เกินกว่า

แนวทางที่ก าหนดไว้อย่างจัดเจน 

 3. ควบคุมการพัฒนาในบริเวณต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่อนุรักษ์

และพื้นที่เศรษฐกิจ ตามแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยความคุมให้มีความกลมกลืน

และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากที่สุด 

 4. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ให้มีความสวยงาม มีบรรยากาศที่

เหมาะสม และสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมและแหล่งศิลปกรรมภายในบริเวณนั้น (ระเบียบกรม

ศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528 อ้างใน ช.กษิมา เพ็ชญไพศิษฏ์, 2555: 13-14) 

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ 308 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 
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2515 ซึ่งให้ค านิยามในมาตรา 4 วรรคแรกกล่าวว่า “โบราณสถาน หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่ง

โดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น 

เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่ เป็นแหล่ ง

โบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย” พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ ได้

ให้อ านาจแก่อธิบดีกรมศิลปากรในการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน ดังนี้ 

 ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7  ไม่ได้ก าหนด

ไว้ว่าจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐเท่านั้น และเมื่อจะขึ้นทะเบียนทางกรมศิลปากรจะต้องแจ้งแก่

เจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ทราบ หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่เห็นด้วยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ตามกระบวนการ

ศาลภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้ง แต่ถ้าอสังหาริมทรัพย์ใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแต่มี

คุณสมบัติตามที่นิยามของโบราณสถานจะถือว่าเป็นโบราณสถานที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน (ยงธนิศร์ พิมล

เสถียร, 2557: 107) 

 พระราชบัญญั ติ โบราณสถานฯ ยังให้อ านาจกรมศิลปากรในการปกป้อง

โบราณสถาน ตามมาตราที่ 10  ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน หรือไม่ขึ้นทะเบียนก็ตาม โดย

ห้ามไม่ให้ผู้ใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือขุดค้น นอกจากจะได้รับอนุญาต หรือค าสั่งจากอธิบดีกรม

ศิลปากร  

 เจ้าของสถานที่จะต้องผ่านกระบวนการขออนุญาตในการด าเนินงานใด ๆ ในเขต

โบราณสถานตามมาตรา 7 ทวิ วรรคแรก คือถ้าหากเจ้าของจะด าเนินการใดเกี่ยวกับพื้นที่

โบราณสถาน จะต้องผ่านกระบวนการขออนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน ซึ่งถ้าหากไม่ปฏิบัติ

ตามกรมศิลปากรมีอ านาจสั่งรื้อถอนได้ หากโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนได้รับความเสียหายเจ้าของมี

หน้าที่แจ้งให้กรมศิลปากรทราบภายใน 30  วัน ตามมาตรา 9  วรรคแรก หลังจากนั้นตามมาตรา 11  

ถึงแม้ว่าโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนนั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดก็ตาม อธิบดีกรมศิลปากรมีอ านาจสั่ง

ให้เข้าไปซ่อมแซม บูรณะ หรือรักษาให้คงสภาพเดิม โดยต้องแจ้งแก่เจ้าของให้ทราบล่วงหน้าด้วย 

 การขึ้นทะเบียนโบราณสถานท าให้เกิดข้อจ ากัดในการพัฒนาทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่การ

โอนสิทธิ์ หรือการเวนคืนให้แก่กรมศิลปากร หรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งกรรมสิทธิ์ยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่

เมื่อมีการขาย หรือการโอนให้แก่ผู้อื่น ผู้โอนต้องแจ้งให้กรมศิลปากรทราบตามมาตรา 12 ซึ่งเจ้าของ
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รายใหม่จะต้องทราบว่าทรัพย์สินที่ได้รับโอนนั้นมีสถานะเป็นโบราณสถานด้วย (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 

2557: 108) 

 4.2 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นท่ีหรือย่านประวัติศาสตร์ 

 ภายในย่านเมืองเก่ามีทั้งอาคารที่ควรอนุรักษ์ และอาคารที่ไม่มีคุณค่า ซึ่งอาคารที่

ไม่มีคุณค่ามีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้การพัฒนามีรูปแบบที่ไม่ท าลายเอกลักษณ์ 

และคุณค่าของพื้นที่เมืองเก่า จึงต้องมีกฎหมายควบคุม ดังนี้ 

 4.2.1 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ของเมืองได้นิยาม การผังเมือง ตามมาตรา 

4 วรรคแรกว่า เป็นการจัดวาง และท าตามข้อก าหนดผังเมืองต่าง ๆ “เพื่อด ารงรักษาหรือบูรณะ

สถานที่ และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือ

โบราณคดี” ในพื้นที่ที่มีมรดกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม กระบวนการจัดการนั้นอาจท าโดย การ

ก าหนดให้พื้นที่นั้นเป็นย่านอนุรักษ์ ตามข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวม โดยมีการ

ประกาศเป็นกฎกระทรวง หรือก าหนดให้เป็นผังเมืองเฉพาะโดยต้องมีการประกาศเป็นพระราชบัญญัติ 

ซึ่งข้อหลังไม่เคยมีการน ามาปฏิบัติมากก่อน (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2557: 110) 

 ตามมาตรา 4 วรรคสองนั้น ผังเมืองรวมมีหน้าที่หนึ่งเป็นแผนผังนโยบายใน

การพัฒนาส าหรับเมือง “การด ารงรักษาเมือง”  

 การก าหนดย่านอนุรักษ์ตามข้อก าหนดผังเมืองรวม ในแผนที่ใช้สีน้ าตาล

อ่อนก าหนดพื้นที่ ส่วนมากใช้ค าว่า “ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย” 

มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ “ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น การ

อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณคดี หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น” โดยมีการควบคุมการพัฒนาพื้นที่

ดังนี้ 

 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินขัดแย้งกับพื้นที่ย่านอนุรักษ์ เช่น สถาน

บันเทิง การพักอาศัยรวม อุตสาหกรรม เว้นแต่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรื่องที่เป็นวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชน เป็นต้น 

 2. ควบคุมความสูงของอาคาร 

 3. ควบคุมขนาดของอาคารรวมไปถึงป้ายโฆษณา 
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 4. ควบคุมระยะต่าง ๆ ของอาคาร 

 5. ควบคุมความหนาแน่นของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (Floor 

Area Ratio) อัตราส่วนพื้นที่ปกคลุมอาคาร (Building Coverage Ratio) และอัตราส่วนร้อยละ

ระหว่างที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (Open Space Ratio)  

 4.2.2 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใช้กฎหมายฉบับนี้ในการคุ้มครองพื้นที่ที่มีคุณค่าทาง

ธรรมชาติ หรือศิลปกรรมที่ควรอนุรักษ์ รวมถึงย่านประวัติศาสตร์ในเมือง พื้นที่ย่านประวัติศาสตร์มี

การคุ้มครองด้วยกฎหมาย 2 แบบ คือ 

 1. ประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการก าหนด

เป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายฉบับอื่นมาก่อน ออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 43 โดยสามารถ

ก าหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา 44 ได้ 5 แบบ ดังนี้ 1) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) การ

ห้ามท ากิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ หรือคุณค่าสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 3) การก าหนด

ประเภทหรือขนาดโครงการที่จะก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต้องท ารายงาน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 4) ก าหนดวิธีการจัดการโดยเฉพาะส าหรับพื้นที่ 5) มาตรการอื่น ๆ 

ตามความเหมาะสม (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2557: 112) 

 2. คุ้มครองพื้นที่ที่มีการออกกฎหมายการอนุรักษ์ไว้แล้ว แต่ยังมีปัญหา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เข้าขั้นวิกฤตที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมได้ออกมาตรการคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นประกาศกระทรวงตามมาตรา 45 ประกาศ

กระทรวงนี้มีระยะเวลาในการบังคับใช้ แต่สามารถบังคับใช้ต่อเนื่องได้ถ้าได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 45 วรรคสาม (ยงธนิศร์ พิมล

เสถียร, 2557: 112-113)  

 พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้ต้องท า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ด้วย

ตามมาตรา 46 48 49 และ51 ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การจัดท ารายงาน รวมทั้งประเภท 

และขนาดของกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่

ประวัติศาสตร์ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ก าหนดให้ต้องท า
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบโบราณสถาน ในรัศมี 2 กิโลเมตร ใน 3 กรณีโครงการ 

คือ การท าเหมืองแร่ทุกชนิด การก่อสร้างถนนทุกขนาด และการก่อสร้างอาคารสูงเกิน 23 เมตร และ

มีพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตร (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2557: 113)  

 4.2.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ยังรวมถึงการ

อนุรักษ์ที่อยู่ในวัตถุประสงค์เรื่อง “การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม” 

โดยกฎกระทรวงได้ก าหนดลักษณะอาคาร และข้อก าหนดในการพัฒนา เช่น รูปทรง รูปแบบ ลักษณะ 

ประเภท สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งอาคาร แม้กระทั้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 

และเปลี่ยนการใช้งาน ทั้งหมดนี้กล่าวไว้ใน กฎกระทรวง มาตรา 8 เพื่อป้องกันการพัฒนาพื้นที่ขัดแย้ง 

หรือไม่เหมาะสมกับพื้นที่อนุรักษ์ ทั้งนี้กฎกระทรวงเมื่อมีการใช้ร่วมกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

หากเกิดข้อขัดแย้งให้บังคับใช้ตามกฎหมายผังเมือง ตามมาตรา 12  

 ในกรณีที่ไม่สามารถออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ทัน จ าเป็นที่

จะต้องก าหนดห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และเปลี่ยนการใช้พื้นที่ สามารถออก

ประกาศกระทรวง ตามมาตรา 13 ได้ ซึ่งเป็นประกาศชั่วคราว มีระยะเวลา 1 ปี เหมาะส าหรับใน

กรณีที่ต้องการควบคุมการพัฒนาพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยท้องถิ่นไม่สามารถออกกฎหมายท้องถิ่นได้ทัน 

หรือต้องการควบคุมพื้นที่เพื่อรอการพิจารณาผลกระทบต่อชุมชนก่อนมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 4.2.4 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 97 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

 4.2.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 

และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ซึ่งมี “คณะกรรมการอนุรักษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า” 

ท าหน้าที่ในการก าหนด โดยการประกาศว่าพื้นที่ใดมีคุณสมบัติเข้าข่ายเมืองเก่าตามการนิยาม พร้อม

วางนโยบาย จัดท าแผนแม่บท แนวทาง ออกระเบียบปฏิบัติ ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนในด้าน

งบประมาณให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2557: 119) 

 4.2.6 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2556 การใช้

ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังที่ได้จ าแนกประเภทไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งพื้นที่ศึกษาอยู่ในเขตที่ดินประเภท 

ศ. ๑-๒ ก าหนดไว้เป็นสีน้ าตาลอ่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
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ของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว จากข้อ 31 ที่ดินประเภทนี้มีการห้าม

การใช้ประโยชน์เป็นโรงงาน การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่เก็บเชื้อเพลิง 

สถานที่บรรจุก๊าซ การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็มหรือน้ ากร่อย สุสานเว้น

แต่ก่อสร้างแทนที่เดิม โรงแรมเกิน 50 ห้อง โรงมหรสพเว้นแต่ตั้งริมถนนสาธารณะเขตทางไม่น้อยกว่า 

16 เมตร สถานบริการ อาคารอยู่อาศัยที่มีพื้นที่อาคารเกิน 1,000 ตารางเมตร การประกอบพาณิชยก

รรมที่มีพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตร ส านักงานที่มีพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตร ป้ายที่มีขนาดเกิน 1 

ตารางเมตร สถานที่เก็บสินค้า ศูนย์ประชุม สถานรับเลี้ยงสัตว์ ตลาดเว้นแต่ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 1,000 

ตารางเมตรและอยู่ริมทางสาธารณะมีเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร โรงฆ่าสัตว์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร 

ที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร สวนสนุก สวนสัตว์ สนามแข่งรถและแข่งม้า สนามยิงปืน สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและอาชีวะเว้นแต่อยู่ติดถนนสาธารณะเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร การก าจัดสิ่ง

ปฏิกูล การก าจัดวัตถุอันตราย การซื้อขายและเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า การซื้อขายหรือเก็บเศษ

วัสดุมีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตารางเมตร ที่พักอาศัยชั่วคราวส าหรับคนงาน การใช้ที่ดิน

ประเภทนี้ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 

 ตามแผนผังแสดงที่โล่งตามกฎกระทรวง ภายในพื้นที่ศึกษามีพื้นที่เปิดโล่งประเภท 

ล. ๑ เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ

สาธารณะประโยชน์เท่านั้น ถ้าเป็นพื้นที่เอกชนให้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้อง  การ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สาธารณประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามข้อก าหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทไว้ โดยให้ค านึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของที่โล่งด้วย 

ภายในพื้นที่แสดงในแผนที่ไว้เป็นสีเขียวอ่อน แสดงในข้อ 39 คลองคูเมืองเดิมเป็นพื้นที่เปิดโล่ง

ประเภท ล. ๒ และ ล. ๓ ก าหนดไว้เป็นสีเขียวเข้มใช้เป็นพื้นที่ เปิดโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนน และริมแม่น้ าล าคลอง โดยพื้นที่ริมถนนให้มีที่ว่างห่างจากเขตทางไม่น้อย

กว่า 2 เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ เว้นเป็นการสร้างรั้ว ก าแพง ป้อมยาม ป้ายชื่ออาคาร ป้ายสถานี

บริการน้ ามัน ก๊าซ และทางเข้าออกอาคาร  ส่วนที่ดินริมแหล่งน้ าสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 10 

เมตรขึ้นไปให้มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ขนานริมแหล่งน้ าไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นสิ่งปลูกสร้างเพื่อการ

คมนาคมขนส่งทางน้ า การสาธารณูปโภค เขื่อน รั้ว หรือก าแพง การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ล้ าเข้าไป

เหนือน้ า ในน้ า หรือใต้น้ าของแหล่งน้ าสาธารณะให้ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ า 
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การสาธารณูปโภค เข่ือน สะพาน ท่อ สายเคเบิล คานเรือ และโรงสูบน้ า ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ให้กระท าได้เฉพาะเพื่อประโยชน์สาธารณะและต้องไม่กระทบต่อการใช้

ประโยชน์ในแหล่งน้ าสาธารณะร่วมกันของประชาชน 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 วรพงศ์ เป็นมูล (2552) ได้สรุปว่าในพื้นที่คลองคูเมืองเดิมมีศักยภาพของธรรมชาติ 

ความร่มรื่นจากต้นไม้ในพื้นที่ และมีประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่ยาวนานทั้งสองฝั่งคลอง มีชุมชน และ

ย่านที่มีเอกลักษณ์ท าให้พื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้โดย

อุปสรรคที่ควรได้รับการแก้ไข คือสภาพแวดล้อมในพื้นที่ สภาพน้ าที่เน่าเสีย ขยะ ซึ่งพื้นที่ขาดการ

ดูแลอย่างจริงจังเป็นเวลานาน การออกแบบพื้นที่ควรเน้นเอกลักษณ์ของพื้นที่มาใช้ในการออกแบบ 

ควรจัดเส้นทางการท่องเที่ยว และข้อมูลให้นักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ทั้งหมดนี้ควรจะได้รับความ

ร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเพื่อท าให้เกิดการพัฒนา และดูแลอย่างจริงจัง ลดการใช้ใช้

พื้นที่ผิดประเภท การสร้างกิจกรรมในชุมชน เพื่อให้พื้นที่บางส่วนลดปัญหาเสี่ยงภัยลงได้ด้วย 

 สมพล ตงศิริกุล (2553) ได้สรุปว่าสิ่งที่เป็นปัญหาในการเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ประเภทคูคลองในกรุงเทพมหานคร คือการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ของเจ้าของพื้นที่ 

เพราะนโยบายต้องการการร่วมมือจากหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่  ถ้าได้รับการร่วมมือนโยบาย

ต่าง ๆ ก็สามารถเป็นไปได้ จากการศึกษาทางทฤษฎี และกายภาพ ในแนวทางการเพิ่มมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์ คลองคูเมืองเดิมมีศักยภาพส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยว

โดยรอบ คลองคูเมืองเดิมได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบรารสถานกับทางกรมศิลปากร การศึกษาพื้นที่ กิจกรรม 

และแนวทางการเพิ่มมูลค่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปากรก่อน ทั้งนี้ควรมีการจัดตั้ง

องค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้มีอ านาจขึ้นมาดูแล และตัดสินใจเกี่ยวกับ

แนวทางการจัดการต่าง ๆ ในพื้นที่ แก้ไขข้อก าหนด กฎหมาย ที่ทับซ้อนกันอยู่ เพื่อให้นโยบายต่าง ๆ

สามารถด าเนินการไปได้ โดยจะต้องเป็นไปตามลักษณะพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่มีข้อก าหนดแตกต่างกัน 

6. กรณีศึกษาที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ 

 6.1 คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) โซล เกาหลีใต้ 

 โครงการนี้เป็นโครงสร้างสีเขียวพื้นฐานอย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการน้ าแบบ
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บูรณาการใจกลางเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาการฟื้นฟูเป็นเวลา 2 ปี ด้วย

งบประมาณประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาท โดยมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยใกล้เคียงร่วมด้วย ชองเกซอนแล้ว

เสร็จในปี 2005 

 

 
ภาพที่ 11 พื้นที่สีเขียวริมคลองชองเกชอน 
ที่มา: creativemove, คลองชองเกซอน รื้อทางด่วนพลิกน้ าเน่าให้เป็นแหล่งพักผ่อนกลางกรุงโซล, 

เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.creativemove.com/ 

creative/cheonggyecheon/ 

 

 แม่น้ าเกซอน เป็นล าน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากภูเขาไหลลงสู่แม่น้ าฮัน เป็น

แม่น้ าโบราณตั้งแต่สมัยโชซอนมีอายุประมาณ 600 ปีมีความยาว 5.84 กิโลเมตรในช่วงที่เกาหลีใต้ตก

เป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น หลังปี 1950 พื้นที่ริมแม่น้ าเกซอนเริ่มมีผู้คนเข้ามาอาศัยหนาแน่น เกิดเป็น

ชุมชนแออัดริมคลอง คลองเต็มเป็นด้วยขยะและสิ่งปฏิกูลที่มาจากชุมชน ท าให้น้ าในคลองเน่าเสีย

ต่อมาในปี 1968 ได้สร้างทางด่วนยกระดับสูง 16 เมตรค่อมทับพื้นที่เหนือแม่น้ า ท าให้พื้นที่โดยรอบ

ในช่วงปี 1980 – 1990 พื้นที่โดยรอบเป็นย่านการค้าที่เจริญที่สุดในกรุงโซล ในปี 2003 โซลมี
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แนวคิดที่ต้องการเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโครงการฟื้นฟูแม่น้ าจึงเกิดขึ้น โครงการไม่ได้

รับการตอบรับที่ดีมากนักต่อชุมชนโดยรอบ มีความขัดแย้งกับคนในพื้นที่ตลอด 4 ปีที่มีโครงการ โดย

มีการประชุมร่วมกันหลายครั้ง 

 จุดประสงค์ของการฟื้นฟูพื้นที่คือ เปลี่ยนมุมมองการพัฒนาการบริหารจัดการเมือง

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในด้านความ

ปลอดภัย ฟื้นฟูประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพิ่มคุณภาพให้แก่ใจกลางเมืองเพื่อให้สมดุลกับการ

พัฒนาพื้นที่ในส่วนภูมิภาค การออกแบบค านึงถึงปริมาณความจุน้ าในอีก 200 ปีข้างหน้า การ

คาดการณ์ปริมาณน้ าฝน และระดับน้ าที่จะท่วม ในรูปแบบตัวเลขและใช้แบบทดสอบจ าลอง  ท่อ

ระบายน้ ารวมรองรับน้ าฝนและน้ าเสียได้  

 

 
ภาพที่ 12 พื้นที่กิจกรรมริมคลองชองเกชอน 
ที่มา: creativemove, คลองชองเกซอน รื้อทางด่วนพลิกน้ าเน่าให้เป็นแหล่งพักผ่อนกลางกรุงโซล, 

เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.creativemove.com/ 

creative/cheonggyecheon/ 
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 แนวความคิดคือ เป็นเส้นทางสีเขียวใหม่ริมแม่น้ า จากตะวันตกไปตะวันออก โดย

มีล าดับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อย่างค่อยเป็นค่อยไปจากภูมิทัศน์เมืองไปสู่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

สร้างระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ ที่ส าคัญต้องมีน้ าตกและน้ าพุในพื้นที่ด้วย 

 คลองชองเกซอนดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่เพราะเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลาง

เมืองที่มีความเงียบสงบ เป็นแหล่งความรู้ ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมมากมาย และหลากหลายในแต่

ละฤดูกาล เหมาะสมส าหรับเป็นพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์ เชื่อมต่อพื้นที่ต่าง ๆ ในเมือง ทั้งพื้นที่ย่าน

การค้าที่มีชื่อเสียงของเมือง และสถานที่ประวัติศาสตร์อื่นๆ เช่น วังเคียงบกกุง ทงแดมุน เป็นต้น การ

สร้างระบบนิเวศของพื้นที่ประสบความส าเร็จวัดได้จากจ านวนพันธุ์ปลาที่เพิ่มขึ้น สายพันธุ์นกที่เข้ามา

ในพื้นที่ รวมถึงแมลงชนิดต่าง ๆ และนกที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ล าธารเพิ่มมากขึ้น เป็นตัววัดความอุดม

สมบูรณ์ของพื้นที่ได้ชัดเจน ลดเสียงรบกวนภายในพื้นที่ อุณหภูมิภายในพื้นที่ลดลง และลมสามารถ

พัดผ่านได้อย่างสะดวก สิ่งส าคัญคือคลองสามารถช่วยบรรเทาน้ าท่วมใหญ่ภายในเมืองได้ 

 พื้นที่กิจกรรม และสะพาน 22 แห่ง เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละช่วง

คลอง ตัวอย่างเช่น Gwangtong Bridge สะพานหินโบราณ ย้ายจากพื้นที่เดิมประมาณ 150 เมตร 

Banchado จิตกรรมฝาผนังยาว 192 เมตร เป็นภาพวาดบนผิวกระเบื้องเซรามิคจ านวน 5000 ภาพ 

Jonchigyogak เป็นเสาเข็มของทางด่วนยกระดับเดิมที่เคยอยู่ในพื้นที่ ก่อนมีการฟื้นฟูกลับมาเป็น

คลองในปัจจุบัน และศูนย์วัฒนธรรมชองเกซอน เป็นสถานที่ให้ความรู้ ประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีต 

– ปัจจุบันเกี่ยวกับคลองโดยมีห้องแสดงเรื่องราว 6 ห้อง  

 คลองชองเกซอนเป็นคลองประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนาน ได้รับการพัฒนาโดย

ค านึงถึงการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและค านึงถึงการเป็นพื้นที่อนุรักษ์ โดยแต่ละพื้นที่

ที่แม่น้ าไหลผ่านได้เชื่อมโยงพื้นที่ทั้งทางเศรษฐกิจส าคัญและพื้นที่ประวัติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่ง

นอกจากสิ่งที่คาดหวังไว้ในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ ผลดีที่ตามมาในการพัฒนาพื้นที่คือ ได้รับระบบนิเวศ

สมบูรณ์กลับมาในพื้นที่ เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของคนในเมือง ท าให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

แก่เมืองและประเทศ  

 6.2 ซานอันโตนิ โอริ เวอร์วอล์ค (Paseo Del Rio) ซานอันโตนิ โอ  รัฐเท็กซัส

สหรัฐอเมริกา 

 ซานอันโตนิโอริเวอร์วอล์คเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์กว่า 300 ปีของซานอันโต
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นิโอ ทางเดินริมแม่น้ ามีระดับต่ ากว่าถนน เชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมือง เรียงรายไป

ด้วยบาร์ ร้านอาหาร ร้านค้า เต็มไปด้วยธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมในช่วงศตวรรษที่ 18 บริเวณ

ริมน้ าเป็นส่วนส าคัญของเมือง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาก 

 

 
ภาพที่ 13 ทางเดินริมแม่น้ าซานอันโตนิโอ 
ที่มา: Travel + Leisure, The World’s Most-visited Tourist Attractions, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2650, เข้าถึงได้จาก http://www.travelandleisure.com/Slideshows/Worlds 
 -most-visited-tourist-attractions/24 
 

 ปี 1921 เกิดน้ าท่วมตามแนวแม่น้ าซานอันโตนิโอ หลังจากนั้นได้มีการวางแผน

ป้องกันน้ าท่วมโดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ 

 1. สร้างประตูน้ าบริเวณต้นน้ า 

 2. สร้างเข่ือนบริเวณปลายน้ า 

 3. ควบคุมการไหลของน้ าบริเวณทางโค้งโดยประตูระบายน้ า 

 นอกจากนี้ยังมีการขุดทางลัดแม่น้ า โดยสามารถบรรเทาภัยพิบัติน้ าท่วม ในปี 1926 

ได้ ในปี 1929 ประชาขน และสถาปนิก โรเบิร์ต ฮักแมน เสนอแผนการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นทางเดิน

ริมแม่น้ า เป็นระยะทาง 2.5 ไมล์ หรือประมาณ 4 กิโลเมตร  
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 ภายหลังเมื่อพื้นที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น มีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อพาณิชยกรรม 

และการท่องเที่ยว โดยมีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร เรือน าเที่ยว และมีการจัดงานตามเทศกาลต่าง ๆ ทั้ง

บนบก และในเรือ พื้นที่ริมแม่น้ ามีพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์เพื่อจัดกิจกรรม สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ 

เช่น โรงละครริมน้ า เกาะแต่งงาน พิพิธภัณฑ์ศิลปะซานอันโตนิโอ เป็นต้น แม่น้ ายังเป็นแนวทางเดิน

เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ๆ ในเมืองอีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 14 บรรยากาศริมแม่น้ าซานอันโตนิโอ  
ที่มา: Cliff Frye, Visiting San Antonio, Texas, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้

จาก http://www.insidethegate.com/2011/03/visiting-san-antonio-texas/ 

 

 จากการพัฒนาพื้นที่หลังจากเกิดปัญหาน้ าท่วมของเมือง โดยการออกแบบ 

แก้ปัญหาโดยแม่น้ าซานอันโตนิโอไหลผ่านพื้นที่ท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์ในเมือง เชื่อมต่อพื้นที่ต่าง 

ๆ เข้าด้วยกัน พื้นที่นี้เป็นทางเลือกในการสัญจรทางเท้าริมถนน แต่ละส่วนของพื้นที่มีความน่าสนใน 

ทั้งพิพิธภัณฑ์ เวทีกลางแจ้ง ร้านอาหาร โรงแรม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
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7. สรุปกรอบแนวความคิดและทฤษฎี 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา สรุปกรอบ

แนวคิด และตัวแปรได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3 สรุปกรอบแนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิด ปัจจัยท่ีได้ เหตุผล และความเก่ียวข้อง 

1. จินตภาพของเมือง - จินตภาพของสิ่งแวดล้อม  

(The Image of the Environment) 

- กายภาพไม่ได้ท าให้เมืองมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเดียว ผู้คน 

บรรยากาศ และเหตุการณ์ก็สร้างสรรค์เมืองให้มีความแตกต่าง 

และมีความพิเศษในตัวของมันเองได้อีกด้วย 

- ความสามารถในการท าความเข้าใจได้ 

(Legibilbty) 

- การจดจ าพื้นที่ต้องเป็นที่ที่สังเกตง่ายและง่ายต่อการจดจ า 

โดยสร้างจินตภาพการเชื่อมต่อกันของสภาพแวดล้อม ร่วมกับ

ความทรงจ าในอดีต ซึ่งช่วยให้จินตภาพเด่นชัดขึ้น 

- การสร้างจินตภาพ  

(Building the Image) 

- การสร้างจินตภาพระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม ซึ่งคนที่
คล้ายกันมีโอกาสรับรู้จินตภาพร่วมกันได้ โดยมีองค์ประกอบ
เพื่อท าให้สามารถเข้าใจเมืองได้ง่ายขึ้น คือ เส้นทาง ขอบเขต 
ย่าน ที่รวมกิจกรรม และท่ีหมายตา 

2. แ น ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ พื้ น ที่

สาธารณะ 

- สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้ามาใช้

พื้นที่สาธารณะ 

- การท าให้พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะไม่ตัดขาดจากกัน 

สร้างสิ่งกระตุ้นและลักษณะเฉพาะของพื้นที่ ที่สามารถเข้าถึง

ง่าย ท าให้เป็นพื้นที่ที่สร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคน ท าให้มี

สร้างกิจกรรมใหม่ ๆ ในพ้ืนท่ีต่อไป 

- แนวคิดเก่ียวกับการเปิดรับ หรือการ
ปิดล้อมพื้นที ่

- การเปิดพื้นท่ีหรือมุมมองภายในสู่พื้นท่ีสาธารณะ เพิ่มการรับรู้ 
และความต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจ านวนคน และท าให้คนใช้พื้นที่
สาธารณะมากขึ้น ลดปัญหาต่าง ๆ ภายในพ้ืนท่ี 

- แนวคิดสภาพแวดล้อมเก่ียวกับการเดิน - การค านึ งถึงกายภาพที่ ดี ในการเดินเชื่อมต่อในแต่ละที่ 

ระยะทางที่สามารถเดินเชื่อมต่อได้สบายและพฤติกรรมในการ

เดินของคนทั่วไป 

- แนวคิดเก่ียวกับกายภาพการน่ัง - ท าให้เห็นความส าคัญของที่นั่งที่สามารถช่วยดึงดูดคน และ

กิจกรรมอื่น ๆ ให้เข้ามาในพื้นที่ได้ โดยค านึงถึงความเหมาะสม

ของการจัดวางที่นั่ง ที่ค านึงถึงช่วงอายุ ประเภท และระยะการ

วาง 

3. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา

พื้นที่อนุรักษ ์

- ความหมายของการอนุรักษ์ - การอนุรักษ์ตามความหมายของพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  รูปแบบ 

และวิธีการอนุรักษ์ 
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ตารางที่ 3 สรุปกรอบแนวคิดและทฤษฎี (ต่อ) 
แนวคิด ปัจจัยท่ีได้ เหตุผล และความเก่ียวข้อง 

 - เหตุผลการอนุ รักษ์ เมือง และชุมชน

ประวัติศาสตร์ 

- เหตุผล และประโยชน์ที่ได้รับจากการอนุรักษ์เมือง ทั้งเป็นความ

ทรงจ า รักษาความหลากหลายของพื้นที่  ผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ และรักษาการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน 

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมของเมือง 

หรือบางส่วนของเมือง 

- ปัจจัยที่ท าให้สภาพแวดล้อมของเมืองเก่าเปลี่ยนไป ทั้งด้าน

กายภาพ ด้านสังคม และเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้เป็นต้นเหตุท าให้พื้นที่

เกิดปัญหาและความเสื่อมโทรม 

- คุณค่าของเมืองประวัติศาสตร์ และ

มรดกทางวัฒนธรรม 

- เกณฑ์ในการวัดคุณค่า ศักยภาพของมรดกทางวัฒนธรรมใน 3 

ระดับ เพ่ือให้ทราบถึงจุดเด่นของแต่ละพ้ืนท่ีที่มีความคล้ายคลึงกัน 

- แนวคิดในการจัดการเมือง และชุมชน

เก่า 

- หลักการอนุรักษ์พ้ืนท่ี การศึกษาท าความเข้าใจพื้นที่ก่อนอนุรักษ์ 

4. กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง - กฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษ์อาคาร 

และสิ่งก่อสร้าง 

- กฎหมายเก่ียวกับการอนุ รักษ์พื้นที่ 

หรือย่านประวัติศาสตร์ 

- ระเบียบ หลักเกณฑ์ และขอบเขตการปรับปรุงพื้นที่  ทราบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน และประชาชน  

5. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง - นายวรพงศ์ เป็นมูล 2552 - ศักยภาพของพื้นที่มีทั้งประวัติศาสตร์ ชุมชนเก่าที่มีเอกลักษณ์ 

และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี และสิ่งที่เป็นอุปสรรค์ คือน้ าเน่า

เสีย ขยะ และพื้นที่ขาดการดูแลเป็นเวลานาน ควรจัดเส้นทางการ

ท่องเที่ยวที่ชัดเจ ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน สร้าง

กิจกรรม และลดการใช้พื้นที่ผิดประเภท 

- นายสมพล ตงศิริกุล 2553 - การเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ให้คลองคูเมืองเดิม ซึ่งมีศักยภาพ

ในด้านการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม แต่อุปสรรค์คือ หน่วยงานที่

รับผิดชอบมีหลายหน่วยงานท าให้การประสานงานในการจัดท า

นโยบายเป็นไปได้ล าบาก 

6. ตัวอย่างพื้นที่ที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษา 

- คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) - แนวคิดเก่ียวกับการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

ให้แก่เมือง โดยสามารถเชื่อมต่อทั้งพื้นที่ประวัติศาสตร์ และพื้นที่

ย่านการค้าที่เป็นที่นิยมของเมืองในปัจจุบัน หลักการอนุรักษ์ โดย

โครงการเป็น Landmark ที่ส าคัญของเมืองอีกด้วย 

- ซานอันโตนิโอริเวอร์วอล์ค (Paseo Del 

Rio) 

- เร่ิมจากการแก้ปัญหาเมืองเร่ืองน้ าท่วม ท าให้เห็นศักยภาพจึงเกิด

เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวย่านส าคัญของเมือง ซึ่งแต่ละช่วงของแม่น้ ามี

ทั้งสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ กิจกรรมที่สร้างขึ้นใหม่ และพื้นที่ที่มี

ความเฉพาะตัวที่ล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของเมือง เป็น

สถานที่จัดกิจกรรม ท าให้ลดการสัญจรทางเท้าบริเวณริมถนนมา

ใช้พื้นท่ีแห่งน้ีในการเดินเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ 

(จากการศึกษาของผู้วจิัย)
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ภาพที่ 15 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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บทที่ 3 

พื้นท่ีศึกษาและบทบาทของพื้นที่ 

1. ประวัติศาสตร์ความเป็นมาพื้นที่ 

 กรุงรัตนโกสินทร์แต่เดิมเรียกว่าเมืองบางกอกหรือบางเกาะ มีความส าคัญตั้งแต่สมัย

อยุธยาตอนต้น แต่เดิมพื้นที่สองฝั่งทั้งฝั่งธนบุรีและพระนครเป็นพื้นที่เดียวกันมาก่อนในสมัยอยุธยา 

ซึ่งสมัยนั้นแม่น้ าเจ้าพระยามีความคดเคี้ยวมาก ท าให้การเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อออกสู่ทะเลใช้

เวลานาน ในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช โปรดเกล้า ฯ ให้ขุดคลองลัดเพื่อย่นระยะเวลาการเดินทาง 

โดยขุดคลองลัดบริเวณคลองบางกอกใหญ่ และคลองบางกอกน้อย ปัจจุบันคลองที่ขุดขึ้นใหม่

กลายเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาที่มีความกว้างกว่าเมื่อแรกเริ่มขุด ส่วนแม่น้ าเจ้าพระยาสายเดิมมีขนาดเล็ก

ลงกลายเป็นคลองบางกอกใหญ่และคลองบางกอกน้อยในปัจจุบัน ในรัชกาลของพระนารายณ์

มหาราชทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างป้อมขึ้นที่เมืองบางกอก 2 ฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา เพื่อให้พื้นที่นี้เป็น

เมืองท่า ท าหน้าที่เก็บภาษีอากร หรือเรียกว่า ด่านขนอนเป็นเมืองหน้าด่านชื่อ ธนบุรีศรีมหาสมุทร ใน

รัชกาลของสมเด็จพระเพทราชา ได้มีการรื้อป้อมฝั่งตะวันออกออกไป เหลือป้อมฝั่งตะวันตก ชื่อป้อมวิ

ไชยเยนทร์ ในสมัยกรุงธนบุรีได้ใช้ป้อมนี้ดัดแปลงเป็นพระต าหนักที่ประทับ และขนานชื่อป้อมใหม่ว่า 

ป้อมวิไชยประสิทธิ์ (แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, 2534) 

 ปี พ.ศ. 2310 กรุงธนบุรีได้สถาปนาเป็นราชธานี หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาได้รับความ

เสียหายเกินกว่าจะบูรณะในครั้งที่เสียกรุงแก่พม่า กรุงธนบุรีเป็นราชธานีเพียง 15 ปี มีพื้นที่ครอบคลุม 

2 ฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา โดยพระราชวังและสถานที่ราชการตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ส่วน

พื้นที่ตะวันออกเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยขอบเขตพื้นที่เมืองทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ขุดคูเมือง 

และสร้างก าแพงเมืองเพื่อเป็นอาณาเขตของเมืองในสมัยน้ัน 

 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ย้ายราช

ธานีจากฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราช

ธานี (คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตน์โกสินทร์และเมืองเก่า ส านักงานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2547: 8) 

 คลองคูเมืองเดิม หรือคลองคูเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออก เป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงพระราชด าริพิจารณาว่า กรุงธนบุรียังไม่มีก าแพงเมืองเป็นที่มั่น 

จะได้ป้องกันข้าศึกศตรู จึงด าริให้ขุดคลองข้างหลังเมือง ตั้งแต่ป้อมวิไชเยนทร์ บริเวณปากคลองตลาด 

วนขึ้นไปถึงศาลเทพารักษ์หัวโขด บริเวณเชิงสะพานประปิ่นเกล้าในปัจจุบันและได้เอาดินจากการขุด

คลองขึ้นถมเป็นเชิงเทินตั้งค่ายไม้ทองหลางทั้งต้นตลอดแนว ในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้าให้รื้อก าแพงเมืองบริเวณริมคลองคูเมืองเดิมออก เพื่อ

ขยายเขตพระนคร และขุดซ่อมแซมคลองคูเมืองเดิมให้ลึกและกว้าง เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทาง

คมนาคมและล าเลียงสินค้ามายังเขตพระนครชั้นในได้ทั้งทางทิศเหนือและทิศใต้ ก่อนที่ตลาดนัด

สนามหลวงจะย้ายออกไป เส้นทางคลองคูเมืองเดิมเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าใน

ตลาด จนใน พ.ศ. 2516 รัฐบาลได้สร้างสะพานพระปิ่นเกล้าคร่อมปากคลองฝั่งทางทิศเหนือ ปัจจุบัน

คือ บริเวณหน้าโรงละครแห่งชาติ บริเวณปากคลองคูเมืองทั้งสองฝั่งมีการสร้างประตูน้ า เพื่อควบคุม

ระดับน้ าภายในคลองที่จะไหลจากแม่น้ าเจ้าพระยาเข้าสู่คลองคูเมืองเดิม 

 คลองคูเมืองเดิมเดิมมีชื่อเรียกตามพื้นที่ที่คลองไหลผ่าน คือคลองด้านทิศเหนือ เรียกว่า 

คลองโรงไหมหลวงหรือคลองโรงไหม เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงไหมหลวง ส่วนคลองด้านทิศใต้เรียก 

คลองตลาด เนื่องจากเป็นปากคลองที่มีตลาดขนาดใหญ่เป็นแหล่งซ้ือขายสินค้าทางน้ า และทางบกใน

บริเวณนี้ "ภายหลังเกิดความเข้าใจผิดจากประกาศของสุขาภิบาล ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) โดยให้แบ่ง

ระยะคลองเพื่อเรียกชื่อออกเป็นสามส่วน ส่วนกลางคลอง คือส่วนระยะจากปากคลองหลอดวัดราช

นัดดาถึงปากคลองหลอดวัดสุทัศน์ ให้เรียกว่า คลองหลอด ด้วยความคลาดเคลื่อนของคนรุ่นหลังท าให้

เรียกชื่อ คลองคูเมืองทั้งสายว่า คลองหลอด ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีมติในโอกาสสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร์ 200 ปี แก้ไขชื่อคลองให้ถูกต้องตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า คลองคูเมืองเดิม ใน

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2525"  ตลอดแนวคลองคูเมืองเดิมเป็นที่ตั้งของสะพานที่มีลักษณะเด่น เป็น

สะพานที่มีคุณค่า บ่งบอกถึงยุคสมัย และความเจริญในสมัยนั้นได้ดี เช่น สะพานหก สะพานช้างโรงสี 

สะพานเจริญรัช เป็นต้น นอกจากสะพานแล้ว สถาปัตยกรรมโดยรอบคลองคูเมืองเดิมก็มีเอกลักษณ์ 

และคุณค่าทางสถาปัตยกรรมเช่นกัน ซึ่งมีรูปแบบทั้งตึกแถว อาคารราชการ สวนสาธารณะ วัด 

ตลอดจนวังของเจ้านาย ที่ยังคงความงดงามไว้จนถึงปัจจุบัน (คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุง
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รัตน์โกสินทร์และเมืองเก่า ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2547) 

 

 
ภาพที่ 16 บรรยากาศคลองคูเมืองในอดีต  
ที่ ม า : Bangkok Picture, old photo of Bangkok between 1960-1980, เข้ า ถึ ง เมื่ อ  2 2 

กรกฎาคม พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.bangkokpicture.com/pictures/ 
 oldbangkok.php 
 

 เดิมน้ าในคลองคูเมืองเดิมใสสะอาด นอกจากจะเป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญแล้ว คน

บริเวณนั้นยังใช้อาบน้ า ซักผ้า ล้างถ้วยชาม และยังเป็นที่เล่นน้ าของเด็ก ๆ หลังจากที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากประเทศสิงคโปร์ทรงโปรดเกล้าให้ ท าเขื่อนอิฐมีถนนรถทั้ง

สองฟาก ซึ่งคือถนนอัษฎางค์ และถนนราชินี สร้างขนานอยู่สองฟากคลองคูเมืองเดิ ม ก่อนที่มีการ

สร้างเข่ือนซีเมนต์ทั้งสองฟากมีการตั้งเว็จ (ส้วม) ลงคลองเป็นแถว (ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, 2551: 290) 

 ปัจจุบันคลองคูเมืองเดิมได้ถูกขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร โดยประกาศให้คลองคูเมือง

เดิมเป็นโบราณสถานส าคัญของชาติเล่ม 93 ตอนที่ 68 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2519 เพื่อรักษา

ให้คลองคูเมืองเดิมยังคงอยู่ตลอดไป 
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2. บทบาทพื้นที่อดีต-ปัจจุบัน 

 คลองคูเมืองเดิมเป็นคลองสายประวัติศาสตร์คลองหนึ่ง ซึ่งมีอายุเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยกรุง

ธนบุรีจนถึงปัจจุบัน คลองคูเมืองเดิมในแต่ละช่วงเวลาได้มีบทบาทต่อเมืองแตกต่างกันออกไป ตามแต่

สภาพบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในสมัยนั้น ซึ่งองค์ประกอบของพื้นที่ สถาปัตยกรรม 

หรือสิ่งที่บ่งบอกเกี่ยวกับสภาพบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัยก็ยังคงหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่ถึงปัจจุบัน โดย

องค์ประกอบเหล่านี้ท าให้คลองคูเมืองเดิมมีเอกลักษณ์ และสร้างความเป็นพื้นที่ที่น่าจดจ าแก่คนที่

เข้ามาในพื้นที่ได้ดี โดยชุมชน และย่านต่าง ๆ รอบพื้นที่ ก็เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่ส าคัญ ท าให้

พื้นที่โดยรอบมีชีวิตชีวา ตามแต่ลักษณะของย่าน ถึงแม้ปัจจุบันคลองคูเมืองเดิมจะมีสภาพทรุดโทรม 

ไม่ได้รับการดูแล แต่พื้นที่นี้ก็ยังเป็นพื้นที่ส าคัญของเมือง ทั้งทางประวัติศาสตร์ และมีคุณค่าในระดับ

เมืองอีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 17 คลองคูเมืองเดิมในอดีต  
ที่มา: วิชาการดอทคอม, ที่นี่เมืองไทย ที่หลายคนยังไม่รู้จัก, เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://www.vcharkarn.com/vcafe/153084 
 
 การศึกษาบทบาทตั้งแต่เริ่มขุดคลอง เรื่อยมากในแต่ละช่วงสมัยจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้
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เห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุ ที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงของ

พื้นที่ และผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 

 
ภาพที่ 18 เป็นอาคารกระทรวงคมนาคม (เดิม) ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หน้า

อนุสาวรีย์ทหารอาสา (เชิงสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้าในปัจจุบัน) 
ที่มา: สุรศักดิ์ ชวยานันท์, มาฟื้นความจ ากรุงเทพฯ ในอดีต ยังจ ากันได้ไหม, เข้าถึงเมื่อ 7พฤษภาคม 

พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc/2010/ 
 04/28/entry-1 
 
 

http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc/2010/04/28/entry-1
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ตารางที่ 4 บทบาทพื้นที่ศึกษาจากอดีต-ปัจจุบัน 
ช่วง
สมัย 

แผนที่ บทบาทของพื้นที่ พัฒนาการของพื้นที่ สิ่งปลูกสร้าง 
สถาปัตยกรรม 

การ
สัญจร 

กรุง
ธนบุรี 

 

- แนวเขตพระนคร 
- ป้ อ งกั น ข้ าศึ ก ศั ต รู
ไม่ ให้ เข้ า ม า ชิ ด  ติ ด
ก าแพงเมืองได้โดยง่าย 
- ใช้ น้ า ใน คล อ ง
เ พื่ อ อุ ป โ ภ ค 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตร 
- เ ป็ น เส้ น ท า ง
สัญจรของคนใน
เพื่อเข้า และออก
พระนคร 

- สถาปนากรุงธนบุรี
เป็นราชธานี 
- ขุดคลองคูเมืองเดิม
ทั้งฝั่งตะวันออก และ
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ า
เจ้าพระยา 
 

- ส ร้ า งก า แ พ ง เมื อ ง
สร้างด้วยไม้ทองหลาง 
 
 

- ใ ช้
สั ญ จ ร
ทางน้ า 
แ ล ะ
สั ญ จ ร
ทางเท้า 

รัชกาลที่ 
1-3 

 

- เป็นเส้นทางการ
สัญจรภายในเขต
พระนคร 
- ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และเพื่ อ
การเกษตร 
- เ ป็ น ท า ง
ร ะ บ า ย น้ า จ า ก
บ้านเรือน 
- พื้ น ที่ ริ ม ค ล อ ง
เป็ น ที่ ตั้ ง ข อ งวั ง
เ จ้ า น า ย  แ ล ะ
ชุมชนข้าราชการ 
และคนหลายเชื้อ
ชาติ 
 

- ส ถ า ป น า ก รุ ง
รัตนโกสินทร์เป็นราช
ธา นี  แ ล้ วย้ าย เมื อ ง
หลวงจากฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ าเจ้าพระยา
มาอยู่ ฝั่ งต ะวั น ออก
ของแม่น้ า 
- ขยายพระนครโดย
การขุดคลองคูเมืองขึ้น
ให ม่  แ ล ะ ขุ ด ล อ ก
คลองคู เมืองเดิมให้มี
ขนาดกว้าง และลึกขึ้น 
เพื่ อ เป็ น ท างสั ญ จ ร
ภายในเมือง 
- เริ่มตัดถนนแบบดิน
อัดหรือแบบเรียงอิฐ  
คื อ  ถนนบ ารุ ง เมื อ ง 
ถนนบ้านหม้อ เป็นต้น 

- รื้อก าแพงเมืองเดิม  
- มีการสร้างวังเจ้านาย
ขยายออกมาท างฝั่ ง
ด้านนอกเขตพระนคร
ชั้นใน 

- 
สั ญ จ ร
ท า ง น้ า
เป็นส่วน
ใหญ่ 
- 
สั ญ จ ร
ทางเท้า 
- สัญจร
โดยรถ 
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ตารางที่ 4 บทบาทพื้นที่ศึกษาจากอดีต-ปัจจุบัน (ต่อ) 
ช่วง
สมัย 

แผนที่ บทบาทของพื้นที่ พัฒนาการของพื้นที่ สิ่งปลูกสร้าง 
สถาปัตยกรรม 

การ
สัญจร 

รัชกาล
ที่ 4-6 

 

- เ ป็ น ท า ง
ร ะ บ า ย น้ า จ า ก
บ้านเรือน 
- บทบาทในการ
เป็นทางสัญจรลด
น้อยลง 
- ใ ช้ น้ า ใ น ก า ร
อุปโภค บริโภค 
- เป็นย่านการค้า
ที่ ส า คั ญ แ ล ะ มี
ชื่ อ เสี ย ง โด ยม า
ห้ า ง ร้ า น ข อ ง
ช าวต่ า งช าติ ม า
เปิดบริเวณน้ี 
- เป็นย่านสถานที่
ราชการแผ่นดิน 

- ในรัชกาลที่ 4 และ 5 
มีการขยายเมืองด้วย
การขุดคลอง และตัด
ถนนเพิ่มขึ้น  
- ในรัชกาลที่  6 ไม่ มี
การขุดคลองเพิ่มอีก 
- ในรัชกาลที่ 5 บริเวณ
คลองคูเมืองเป็น 
ศูนย์กลางการปกครอง
โดยมีสถานที่ ราชการ
ส าคัญตั้งอยู่บริเวณน้ี 
- เริ่ มมี การ ใช้ รถรา ง
สัญจรภายในพระนคร 
- วั ฒ น ธ ร ร ม แ บ บ
ตะวันตกเริ่มเข้ามาใน
พระนคร 

- วังเจ้านาย 
- สถานที่ราชการส าคัญ 
เช่น กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไท ย 
เป็นต้น 
- อาคารตึกแถวแบบ
ตะวันตก 
- มี ก ารสร้ างสะพาน
ข้ามคลองที่มีเอกลักษณ์
ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ  
- มีการสร้างวัดประจ า
รัชกาลในช่วงเวลาน้ัน 

- สัญจร
ท า ง น้ า
ลดลง 
- สัญจร
ท า ง ร ถ
เพิ่มขึ้น 
- สัญจร
ทางเท้า 
- สัญจร
ด้ ว ย
รถราง 

รัชกาล
ที่ 7- 9 

 

- ในรัชกาลที่ 7 ใช้
ข น ส่ งสิ น ค้ า เข้ า
ออกในตลาดนัด
สนามหลวง  
- หลั งจากตลาด
นั ด ส น าม ห ล ว ง
ย้ ายออกไปพ .ศ . 
2521 หลังจากน้ัน
จึงไม่มีการสัญจร
ทางน้ าอีก 
- เ ป็ น ค ล อ ง
ระบายน้ าเสียจาก
ค น  แ ล ะ ชุ ม ช น
โดยรอบ 
- ย่านสถานที่ราช 
แ ล ะ ก า ร ย่ า น
การค้า 
- ย่านเสื่อมโทรม
ในเมือง 

- มี ก ารสร้ างสะพาน
พ ระ ป่ิ น เกล้ า  คร่ อม
ค ล อ ง บ ริ เ ว ณ ป า ก
คลองทางฝั่งบริเวณวัง
หน้า 
- มีการเปลี่ ยนแปลง
ของพื้นที่โดยการขยาย
สถานที่ ราชการ และ
ย่ านการค้ าออกไปสู่
ชานเมือง 
- มีการก าหนดนโยบาย 
ก า ห น ด ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ที่ดิน 
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทพื้นที่อนุรักษ์
เพื่อศิลปวัฒนธรรม  
- ย่านชุมชนบางพื้นที่
กลายเป็นพื้ นที่ เสื่ อม
โทรม ไม่ได้รับการดูแล 

- มี การสร้ างตึ กแถว
ของประชาชนทั่ ว ไป 
รูปแบบสถาปัตยกรรม
ตามยุคสมัย 
- มี ก ารส ร้ า งอาค าร
ตามยุคสมั ย บ้ าง แต่
น้อย ส่วนมากจะเป็น
การปรับปรุง ซ่อมแซม
มากกว่า 
- มี ก า ร ส ร้ า งส ถ า นี
รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณ
ปากคลองตลาด 

สั ญ จ ร
ทางเท้า 
รถยน ต์
ส่ วน ตั ว 
แ ล ะ
รถเมล์ 

(แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, 2534 อ้างใน วรพงศ์ เป็นมูล, 2552: 63-64)
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3. ลักษณะกายภาพของคลองคูเมืองเดิม 

 บริเวณคลองคูเมืองเดิมมีองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลา

ตั้งแต่เริ่มขุดคลองจนถึงปัจจุบัน องค์ประกอบบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นนั้นในปัจจุบันยังคงเป็นส่วนหนึ่ง

ในพื้นที่และบางส่วนเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา  

 3.1 คลอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุด

คลองหลอดขึ้นเพื่อเป็นคลองเชื่อมระหว่างคลองคูเมืองเดิม และคลองรอบกรุงที่ขุดขึ้นใหม่ในรัชกาล

ของพระองค์ เพื่อการสัญจรระหว่างคลองสองคลองให้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อชักน้ าระหว่างคลอง

รอบกรุง และคลองคูเมืองเดิมเรียกชื่อคลองหลอดตามที่คลองไหลผ่าน ลักษณะของคลองมีขนาดเล็ก 

และเป็นแนวตรงตลอดทั้งสายเหมือนหลอด จึงเรียกว่า คลองหลอด 

 3.1.1 หลอดวัดราชนัดดา เริ่มจากข้างโรงแรมรัตนโกสินทร์ ไหลขนานไปกับถนน

ราชด าเนินกลาง ผ่านวัดมหรรณพาราม และศาลาว่าการกรุงเทพฯ ออกสู่คลองรอบกรุงบริเวณวัด

เทพธิดาวรวิหาร  

 3.1.2 หลอดวัดราชบพิธ เริ่มจากวัดราชบพิธไหลขนานไปกับถนนเจริญกรุง ผ่าน

สวนรมณีนาถ ออกสู่คลองรอบกรุงบริเวณระหว่างสะพานระพีพัฒนภาค และสะพานด ารงสถิต 

 ปัจจุบันคลองทั้ง 2 ที่ยังคงมีสภาพเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองคูเมืองเดิม 

และคลองรอบกรุง โดยที่หลอดวัดราชนัดดาบริเวณริมคลองมีการใช้พื้นที่อย่างหนาแน่น แออัด ด้วย

ร้านค้า แผงลอย และการใช้งานของชุมชนโดยรอบ ส่วนหลอดวัดราชบพิธริมคลองฝั่งที่ติดวัดราชบพิธ 

ฯ พื้นที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถเดินผ่าน และนั่งเล่นได้อย่างสะดวกขึ้น แต่ยังไม่มีผู้เข้าไปใช้งาน 

ส่วนริมคลองอีกฝั่งติดกับอาคารตึกแถวที่เป็นส่วนด้านหลังอาคารไม่สามารถเดินผ่านได้  

 3.2 สะพาน สะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมมีการสร้างไว้ใช้งานตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

เพื่อใช้ในการข้างคลองเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ 2 ฝั่งคลองให้สะดวกมากขึ้น สะพานในสมัยนั้นมี 2 แบบคือ 

สะพานธรรมดาให้คนเดินข้าม และสะพานช้าง ซึ่งให้สัตว์หรือพาหนะข้าม  ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์มี

สะพานข้ามคลองคูเมืองเดิม 4 สะพาน คือสะพานช้างวังหน้า สะพานเสี้ยว สะพานสะพานช้างโรงสี 

และสะพานช้างบ้านหม้อ ในรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา มีการขยายเมืองโดยการตัดถนนเพื่อเพิ่มการ

สัญจรทางบกมากขึ้น และรูปแบบสิ่งก่อสร้างแบบตะวันตกเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในประเทศ ท าให้เริ่มมี

การสร้างสะพานที่มีความสวยงามตามแบบตะวันตก และมีความคงทนแข็งแรงมากขึ้น สะพานแรกที่

สร้างข้ามคลองคูเมืองเดิมในรัชกาลที่ 5 คือ สะพานผ่านพิภพลีลาซึ่งเชื่อมถนนราชด าเนินกลาง และ
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ถนนราชด าเนินใน ในยุคหลังหลังการสร้างสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมนิยมสร้างตามวโรกาสต่าง ๆ 

เช่น วันเฉลิมชนพรรษา อุทิศแด่เจ้านายต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบมีความวิจิตรสวยงามตามสมัยนิยม 

และบางสะพานได้รับวิทยาการจากต่างประเทศเพื่อมาปรับใช้ในการสรา้ง เช่น สะพานหกแบบวิลันดา 

สามารถยกขึ้น-ลงได้เมื่อมีเรือแล่นผ่าน เป็นต้น (แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, 2534: 253-266)  

 
ตารางที่ 5 สะพานภายในพื้นที่ศึกษา 

ชื่อสะพาน ภาพ ประวัติ 
1. สะพ านผ่ าน
พิภพลีลา 

 

เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิม ที่เชื่อมถนนราชด าเนินใน และถนนราชด าเนิน
กลางบริเวณด้านหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ. 2443 
การก่อสร้างสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้า สะพานได้มีการปรับปรุงเพื่อเบ่ียงให้พ้น
ทางลาดของสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้า (งานอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง กองผัง
เมือง ส านักงานปลัด กรุงเทพมหานคร, 2525: 22) กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน
สะพานผ่านพิภพลีลาเป็นโบราณสถานส าคัญของชาติ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 17 ง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2542 

2. สะพานเจริญ
ศรี 34 

 

ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดบูรณศิริมาตยาราม เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น
หน่ึงในสะพานชุดเจริญ ซึ่งรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมในวโรกาส
วันเฉลิมชนพรรษาโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้น (งานอนุรักษ์
ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง กองผังเมือง ส านักงานปลัด กรุงเทพมหานคร, 2525: 21) 
กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนสะพานเจริญศรี 34 เป็นโบราณสถานส าคัญของชาติ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 61 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2518  

3 . สะพ านช้ า ง
โรงสี 

 

เป็นสะพานที่ข้ามคูเมืองเดิมบริเวณปลายถนนบ ารุงเมืองลักษณะเป็นสะพานไม้
ซุงหนา และกว้างพอที่จะให้ช้างเดินผ่าน  สะพานช้างมีหลายสะพาน ส่วน
สะพานช้างน้ีตั้งอยู่ใกล้กับโรงสีข้าวของฉางหลวง ในรัชกาลที่ 5 จึงเรียกต่อมาว่า 
สะพานช้างโรงสีภายหลังถูรื้อแล้วสร้างใหม่เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงหลายครั้ง (งานอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง กองผัง
เมือง ส านักงานปลัด กรุงเทพมหานคร, 2525: 22) กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน
สะพานช้างโรงสีเป็นโบราณสถานส าคัญของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 105 ตอนที่ 188 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 

4. สะพานปีกุน 
(สะพานหมู) 

 

ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน
แด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (งานอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟู เมือง กองผังเมือง ส านักงานปลัด 
กรุงเทพมหานคร, 2525: 21) กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนสะพานปีกุนเป็น
โบราณสถานส าคัญของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 61 
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2518 
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ตารางที่ 5 สะพานภายในพื้นที่ศึกษา (ต่อ) 
ชื่อสะพาน ภาพ ประวัติ 

5. สะพานหก 

 

เดิมมี 6 สะพานทั้งในฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นแบบสะพานที่มีในเน-เธอ
แลนด์ ซึ่งสามารถยก หรือหกขึ้น-ลงให้เรือสามารถผ่านไปมาได้ จึงเรียกสะพาน
หก ซึ่งตัวสะพานได้ผุพังไปตามกาลเวลาจนไม่หลงเหลือตัวสะพานเดิม ภายหลัง
ถูกสร้างขึ้นใหม่บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทยให้มีลักษณะเหมือนสะพานหก
โบราณ แต่ไม่สามารถยกขึ้น-ลงได้ เพื่อเป็นหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ท า
ให้เรารู้ถึงวิวัฒนาการของสะพานในกรุงรัตนโกสินทร์จากอดีตถึงปัจจุบัน (งาน
อนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง กองผังเมือง ส านักงานปลัด กรุงเทพมหานคร, 2525: 
22) กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนสะพานหกเป็นโบราณสถานส าคัญของชาติ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 
2541 

6. สะพานมอญ 

 

ตั้งอยู่บริเวณหลังวัดราชบพิธฯ เดิมเป็นสะพานไม้สักขนาดใหญ่สร้างในรัชกาลที่ 
3 โดยชาวมอญที่อาศัยในบริเวณน้ัน จึงเรียกว่า สะพานมอญ ต่อมาในรัชกาลที่ 6 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้รื้อแล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(งานอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง กองผังเมือง ส านักงานปลัด กรุงเทพมหานคร, 
2525: 22) กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนสะพานมอญเป็นโบราณสถานส าคัญของ
ชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ17 ง วันที่ 17 มีนาคม 
พ.ศ. 2542 

7. สะพานอุบล
รัตน ์

 

ตั้งอยู่บริเวณกรมที่ดินสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 6 ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
เพื่ออุทิศแด่พระองค์เจ้าอุบลรัตน์นารีนาถชายาเธอในรัชกาลที่ 5 พระราชทาน
นามว่า สะพานอุบลรัตน์ (งานอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง กองผังเมือง ส านักงาน
ปลัด กรุงเทพมหานคร, 2525: 22) กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนสะพานอุบลรัตน์
เป็นโบราณสถานส าคัญของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 
188 วันที่ 16พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 

8. สะพานเจริญ
รัช 31 

 

ตั้งอยู่บริเวณปากคลองตลาดเป็นสะพานชุด เจริญ ตัวเลขด้านหลังบอก
พระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สะพานชุดเจริญโปรด
สร้างตามพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งโปรด
เกล้าให้สร้างสะพานชุดเฉลิมเพื่อเฉลิมในวโรกาสวันเฉลิมชนพรรษาทุกปี สะพาน
ชุดเจริญมีทั้งหมด 6 สะพาน (งานอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง กองผังเมือง 
ส านักงานปลัด กรุงเทพมหานคร, 2525: 21) กรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนสะพาน
เจริญรัช 31เป็นโบราณสถานส าคัญของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
92 ตอนที่ 61 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2518 

9 .  ส ะ พ า น
สม เด็ จพ ระ ป่ิ น
เกล้า 

 

เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการสนับสมทบทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการ
ออกแบบ และก่อสร้างได้รับพระราชทานนามสะพานว่า สะพานสมเด็จพระป่ิน
เกล้า เน่ืองจากเชิงสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้าด้านพระนครเคยเป็นเขตที่ตั้งของ
พระราชวังบวรสถานมงคลมาก่อนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  

(ส านักงานปลัดกรุงเทพมหานคร งานอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง กองผังเมือง, 2525) 
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 สะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมยังคงหลงเหลือความงาม และยังให้เราได้ใช้งานกันอยู่ 
หลายสะพาน ซึ่งบางสะพานมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย หรือถูกรื้อถอนออกไปตามความ
เหมาะสม โดยสะพานที่ยังหลงเหลืออยู่ท าให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของยุคสมัยหนึ่งได้เป็นอย่างดี 
ปัจจุบันบางพื้นที่ของคลองคูเมืองเดิมมีการสร้างสะพานข้ามคลองขึ้นใหม่ เพื่อให้ความสะดวกแก่
ผู้ใช้งานโดยรอบ ซึ่งมีลักษณะแบบร่วมสมัยแตกต่างจากของเดิมที่มีอยู่ 
 3.3 ถนน แรกเริ่มการสร้างถนนใช้ส าหรับการเสด็จของพระมหากษัตริย์ในการเดินทาง

ออกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ถนนในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1-3 มีลักษณะเป็นทางแคบ ๆ คนสองคนสามารถเดิน

สวนกันได้พอดี เป็นดินอัดแน่นหรือเป็นอิฐเรียงตะแคง โดยเป็นทางเชื่อมต่อไปยังอาคารหรือ

สถานที่ส าคัญภายในเขตก าแพงเมือง ถนนบางเส้นได้มีการปรับปรุงในเวลาต่อมาแล้วได้เปลี่ยนชื่อ

และถูกเรียกกันอยู่ในปัจจุบัน เช่น ถนนหน้าพระลาน ถนนสนามชัย ถนนบ ารุงเมือง ถนนจักรพงษ์ 

ถนนพระพิพิธ ถนนพระพิทักษ์ ถนนพาหุรัด เป็นต้น ภายหลังในรัชกาลที่ 4 ผลจากความพยายามที่

จะปรับปรุงประเทศด้วยการโดนบีบบังคับทางอ้อมจากชาวต่างชาติ ท าให้มีการตัดถนนแบบ

มาตรฐานตามแบบตะวันตกขึ้น 2 สาย คือถนนตรง และถนนเจริญกรุง (ตอนนอก) คือถนนตกใน

ปัจจุบัน แต่อยู่ไกลชุมชนจึงไม่ได้รับการใช้งานมากนัก จึงมีการตัดถนนใหม่เพิ่มขึ้นโดยเลือกจาก

เส้นทางที่มีอยู่เดิม 3 สาย คือ เจริญกรุง (ตอนใน) บ ารุงเมือง และเฟื่องนคร ในรัชกาลที่ 5 มีการตัด

ถนนเพิ่มขึ้นหลายสายภายในก าแพงเมือง ช่วงแรกยึดตามหลักทางสัญจรเดิมและบางส่วนยุบพื้นที่วัง

เพื่อสร้างถนน ภายหลังได้สร้างถนนเพื่อออกไปรอบนอก (แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, 2534: 

270-282) ในสมัยนี้เริ่มมีการสัญจรทางบกหลายรูปแบบ ทั้งรถยนต์ รถราง รถรับจ้าง ฯลฯ ในรัชกาล

ที่ 6 ส่วนใหญ่จะเป็นการเสริมความเข็งแรงให้แก่ถนนเดิม เพื่อเชื่อมต่อถนนที่เคยมี สมัยนี้มีการ

พัฒนาระบบ และวิธีการสัญจรทางบกมากขึ้น ตั้งแต่นั้นมาการสัญจรทางบกเริ่มมีความส าคัญและ

เป็นการสัญจรหลักในปัจจุบัน 

 ปัจจุบันการสัญจรทางบกเป็นการสัญจรส าคัญของเมือง ซึ่งถนนในบริเวณพื้นที่

ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นถนนที่สร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มมีการสร้างถนนแบบใหม่ในเขตพระนคร ท าให้ถนนส่วน

ใหญ่มีขนาดเล็ก เนื่องจากมีการตั้งอาคารชิดติดกับถนน ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่มีคุณค่าควรแก่การ

อนุรักษ์ ไม่สามารถขยายถนนได้ จึงไม่เหมาะกับสภาพการจราจรในปัจจุบันที่ใช้รถยนต์เป็นหลัก พื้นที่

เมืองบริเวณนี้ไม่ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการจอดรถ ท าให้พื้นที่ถนนส่วนหนึ่งกลายเป็นที่จอด

รถท าให้ผิวการจราจรลดลง ปัญหาตามมาคือ การจราจรในพื้นที่ติดขัด 
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ตารางที่ 6 รายชื่อถนนในพื้นที่ศึกษา 
ชื่อถนน รูปภาพ ประวัติ สภาพถนน 

1 .  ถ น น
ราชด า เนิ น
กลาง 

 

สร้างในปี พ.ศ . 2444 เดิมมีถนนสาย
กลางหน่ึงสาย และขนาบข้างด้วยถนน
อีก 2 สาย ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ได้มีการเวนคืนถนน 2 ฝั่ง
เพื่ อสร้างอาคารส าหรับการค้า ยาว 
1,200 เมตร 

เริ่มตั้ งแต่ สะพานผ่านฟ้ าลีลาศ อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย สี่ แยกคอกวัว และสิ้นสุดที่
สะพานผ่านพิภพลีลาบริเวณคลองคูเมืองเดิม 

2 .  ถ น น
ราชด า เนิ น
ใน 

 

สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2446 สร้าง
ขยายจากถนนหน้าพระลานไปจนถึง
สะพานผ่านพิภพลีลา ยาว 525 เมตร 

เริ่มตั้งแต่ถนนหน้าพระลานเลียบทางด้านทิศ
ตะวันออกของสนามหลวง และสิ้นสุดที่สะพาน
ผ่านพิภพลีลาบริเวณคลองคูเมืองเดิม 

3 .  ถ น น
อัษฎางค์ 

 

รัชกาลที่  5  โปรด เกล้ าให้ ส ร้ างขึ้ น
หลังจากกลับจากประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. 
2415 ซึ่งเป็นช่วงของการพัฒนาเมืองใน
สมัยนั้นเช่นกัน 

เป็นถนนที่ เลียบคลองคู เมืองเดิมฝั่ งขวามือ 
เริ่ ม ต้ น ตั้ งแต่ ส ะพ าน เจ ริญ รั ช  31บริ เวณ
ปากคลองตลาด เลียบคลองคูเมืองเดิมมาสิ้นสุด
บริ เวณสะพานผ่านพิภพลีลา หน้าโรงแรม
รัตนโกสินทร์  

4 .  ถ น น
เจริญกรุง 

 

เป็นถนนรุ่นแรกๆที่ใช้เทคนิคการสร้าง
แบบยุโรป ในรัชกาลที่  5 ในช่วงการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในสมัย
น้ัน 

เป็นถนนที่ตัดผ่านคลองคูเมืองเดิมบริเวณราช
อุทยานสราญรมย์ โดยมีสะพานมอญเป็นสะพาน
เชื่อมถนนบริเวณคลองคูเมืองเดิม 

5. ถนนบ ารุง
เมือง 

 

เป็นถนนรุ่นแรกๆที่ใช้เทคนิคการสร้าง
แบบยุโรป ในรัชกาลที่  5 ในช่วงการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในสมัย
น้ัน 

เป็นถนนที่ตรงเข้าสู่คลองคูเมืองเดิมบริเวณ
กระทรวงมหาดไทยโดยมีสะพานช้างโรงสี เป็น
สะพานเชื่อมกับถนนกัลยาณไมตรีบริเวณคลองคู
เมืองเดิม 

6 .  ถ น น
กัลยาณไมตรี 

 

ตั้งชื่อเป็นอนุสรณ์ให้ พระกัลยาณไมตรี 
ซึ่ ง เค ยท า คุ ณ ป ระ โย ช น์ ด้ า น ก า ร
ต่างประเทศแก่ประเทศไทย 

เป็นถนนบริเวณข้างกระทรวงกลาโหม และวัง
สราญรมณ์ เชื่อมระหว่างถนนสนามไชยและ
ถนนราชินี 

7. ถนนจักร
เพชร 

 

ชื่อถนนตั้งตามชื่อของป้อมปราการใน
รัชกาลที่ 1 หน่ึงใน 14 ป้อม ชื่อป้อม
จักรเพชร ซึ่งถูกรื้อถอนเพราะไม่ได้ใช้
งาน 

เป็นถนนที่ตรงเข้าสู่คลองคูเมืองบริเวณสะพาน
เจริญรัช บริเวณปากคลองตลาดโดยมีสะพาน
เจริญรัช 31 เป็นสะพานเชื่อมกับถนนมหาราช
บริเวณคลองคูเมืองเดิม 

8. ถนนราชินี 

 

รัชกาลที่  5  โปรด เกล้ าให้ ส ร้ างขึ้ น
หลังจากกลับจากประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. 
2415 ซึ่งเป็นช่วงของการพัฒนาเมืองใน
สมัยนั้น 

เป็นถนนที่ เลียบคลองคูเมืองเดิมฝั่ งซ้ายมือ 
เริ่ มต้ นตั้ งแต่ สะพาน เจริญ รัช  31 บริ เวณ
ปากคลองตลาด เลียบคลองคูเมืองมาสิ้นสุด
บริเวณใต้สะพานพระป่ินเกล้า หน้าสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ์
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ตารางที่ 6 รายชื่อถนนในพื้นที่ศึกษา (ต่อ) 
ชื่อถนน รูปภาพ ประวัติ สภาพถนน 

9. ถนนพระ
พิพิธ 

 

ชื่อถนนย่อมาจากชื่อพระนามของพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน 
กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ พระโอรสใน
รัชกาลที่  3 ซึ่งบริเวณแถวน้ันเคยเป็น
พื้นที่วังของท่านมาก่อน 

เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนสนามไชย กับถนน
ราชินีเรียบคลองคูเมืองเดิม บริเวณข้างกรมที่ดิน 
และกรมการรักษาดินแดน เชื่อมต่อกับถนนพาหุ
รัดบริเวณสะพานอุบลรัตน์ 

1 0 .  ถ น น
พาหุรัด 

 

ชื่อถนนเป็นพระนามของสมเด็จพระ
เจ้ าลู ก เธอ  เจ้ าฟ้ าพ าหุ รั ด ม ณี มั ย 
พระธิดาในรัชกาลที่ 5 พระราชชนกจึง
สร้างถนนสายน้ีจากพระราชทรัพย์ส่วน
ส่วนหน่ึงพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย เพื่อทรงอุทิศ
พระราชกุศลพระราชทาน และตั้งชื่อ
เพื่อเป็นอนุสรณ ์

เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนจักรเพชร กับถนน
บ้านหม้อ 
 

1 1 .  ถ น น
มหาราช 

 

ชื่อถนนน้ีส่วนหน่ึงมาจาก ค าว่า พระ
บรมหาราชวัง ชื่อถนนน้ีมีมานานแล้ว 
ชื่อว่าถนนมหาราช 

เป็นถนนด้านตะวันตกของพระบรมหาราชวัง 
ตรงเข้าสู่คลองคูเมืองบริเวณสะพานเจริญรัช 31 
หน้าโรงเรียนราชินีโดยมีสะพานเจริญรัช 31 
เป็นสะพานเชื่อมกับถนน 3  สาย คือถนน
มหาราช ถนนราชินี และถนนมหาไชย บริเวณ
คลองคูเมืองเดิม 

1 2 .  ถ น น
เจ้าฟ้า 

 

ชื่อถนนตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เจ้าฟ้าอิ
ศ ร าพ งศ์  แ ล ะ เป็ น ห ลั ก ฐ าน ท า ง
ประวัติศาสตร์ ว่าอดีตเคยเป็นที่ตั้งของ
วังเจ้าฟ้าฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล 

เริ่มตั้งแต่ใต้สะพานพระป่ินเกล้าตั้งแต่ถนนพระ
อาทิตย์  เลียบข้างสะพานประป่ินเกล้า มา 
สิ้นสุดที่เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา ระยะทาง 570 
เมตร 

13. ถนพระ
อาทิตย์ 

 

ชื่ อ ป้อมพระอาทิ ตย์  ซึ่ งถู กรื้อถอน 
เพราะไม่ได้ใช้งาน 

เริ่มตั้งแต่ป้อมพระสุเมรุเรื่อยมาจนถึงใต้สะพาน
พระป่ินเกล้าเชื่อมกับถนนราชินีชื่อถนนตั้งตาม
ชื่อของป้อมปราการในรัชกาลที่ 1 หน่ึงใน 14 
ป้อม 

1 4 .  ถ น น
แพร่งสรรพ
ศาสตร์ 

 

ชื่อถนนมาจากพระนามของพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศาสตรศุภ
กิจ 

เป็นถนนถนนที่ เชื่อมระหว่างถนนตะนาวกับ
ถนนอัษฎางค์ชื่อถนนมาจากพระนามของ พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมกลวงสรรพศาสตรศุภกิจ 

1 5 .  ถ น น
แพร่งนรา 

 

ชื่อถนนมาจากพระนามของพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์
พงศ์ 

เป็นถนนถนนที่ เชื่อมระหว่างถนนตะนาวกับ
ถนนอัษฎางค์ 

1 6 .  ถ น น
แพร่งภูธร 

 

ชื่อถนนมาจากพระนามของพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศรธ ารงศักดิ์ 

เป็นถนนถนนที่ เชื่อมระหว่างถนนตะนาวกับ
ถนนอัษฎางค์ 

(ส านักงานปลัดกรุงเทพมหานคร งานอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง กองผังเมือง, 2525)
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 3.4 ชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
  พื้นที่บริเวณริมคลองคูเมืองเดิมทั้งสองด้านเป็นที่ตั้งของชุมชน วัด วัง และสถานที่

ราชการที่ส าคัญ ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม บ่งบอกความเจริญรุ่งเรืองของยุคส มัยนั้น ทั้ ง
สถาปัตยกรรมแบบไทย และสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก คือ 

 
ตารางที่ 7 สถานที่ส าคัญในพื้นที่ศึกษา 

สถานที่ ภาพ ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ 

1.วัดบวรสถาน
สุทธาวาส 

 

หรือ เรีย ก  วัดพ ระแก้ ววั งห น้ า 
สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราช
เจ้ามหาศักดิพลเสพ ซึ่ งเป็นกรม
พระราชวังบวรสถานในรัชกาลที่ 3 
วัดแล้วเสร็จในรัชกาลที่ 4 เป็นวัด
ในพระราชวั งบวรสถานมงคล 
เน่ืองจากเป็นวัดที่อยู่ในวังจึงไม่มี
พระภิกษุจ าพรรษา (สุดารา สุฉายา
, 2547: 76) 

ปัจจุ บันหลงเหลือเพียงพระ
อุ โบ ส ถ  เ ป็ น อ า ค า ร ท ร ง
สี่เหลี่ยมจัตุรมุข (สุดารา สุฉายา
, 2547: 76) ตกแต่งให้เป็นพระ
เมรุพิมานที่ประดิษฐานพระศพ
สมเด็จพระบรมโอราสาธิราช 
เจ้ าฟ้ ามหาวชิรุณ หิศ  มีการ
สร้างพระเมรุขนาดเล็กอีก 1 
หลั งทางด้ านเห นือของพระ
อุ โ บ ส ถ  (ส า นั ก ผั ง เมื อ ง 
กรุงเทพมหานคร ส านักงาน
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม, 2547: 33) 

2.วัดบุรณศิริ
มาตยาราม 

 

เป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ 
สร้างโดยเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี 
ในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่แล้วเสร็จใน
สมัยรัชกาลที่  4 พระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ 
พ ระราชทานนามว่ า วั ดศิ ริอ า
มาตยาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อวัดมา
เป็น วัดบุรณศิริมาตยาราม 

พระอุโบสถมีลักษณะเป็นทรง
ไทยไม่มีลวดลายประดับมากนัก 
โดยมีเจดีย์ใหญ่ทรงเหลี่ยมย่อ
มุมแปดมุม เป็นศิลปะในสมัย
ต้นรัตนโกสินทร์ (ส านักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร ส านักงาน
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม, 2547: 51) และ
ยังมีกุฏิไม้เก่าแก่ภายในวัด 
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3.วัดราช
ประดิษฐ์สถิต
มหาสีมารามราช
วรวิหาร 

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงโปรด
เกล้ าฯ  สร้างขึ้ น เป็นวัดประจ า
รัชกาล เป็นวัดฝ่ายธรรมยุติกนิกา 
วัดน้ีจึงเป็นวัดธรรมยุติกนิกาวัดแรก 
สร้ างขึ้น ในที่ ดิ นที่ เคย เป็นสวน
กาแฟของหลวงสมัยรัชกาลที่  3  
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2407 (สุดารา สุ
ฉ าย า , 2547: 174) จุ ดป ระส งค์
เพื่ อ พ ร ะ อ งค์  เจ้ า น า ย  แ ล ะ
ข้าราชการสามารถไปท าบุญได้
สะดวก   

มีการวางผังแบบโบราณ โดยมี
พ ระ เจ ดี ย์ เป็ น ห ลั ก ขอ งวั ด 
ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหารในแนว
เดียวกัน เมื่ อเข้าไปสักการะ
พระประธานในพระวิหารแล้วก็
ยั ง ได้ สั กการะพ ระ เจดี ย์ ไป
พร้อมกัน องค์เจดีย์สร้างด้วย
หินอ่อนทั้งองค์ ส่วนพระวิหาร
หลวงผนังด้านนอกประดับด้วย
หินอ่อน มีมุขทั้งด้านหน้า และ
ด้านหลัง มีเสาหานรับชายคา
ระเบียงโดยรอบ ด้านซ้ายของ
พระวิหารเป็นหอไตร ด้านขวา
เป็นหอพระจอม ส่วนด้านหลัง
พระเจย์ดีมีปรางค์ขอม มหา
สีมาตั้งอยู่บนก าแพงวัด (สุดารา 
สุฉายา, 2547: 174-175) 

4.วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร 

 

เป็นวัดประจ ารัชกาลที่ 5 นามของ
วัดมีความหมายว่า วัดซึ่งพระเจ้า
แผ่นดินทรงสร้าง และมีสีมาใหญ่ 
ส ร้ า ง ขึ้ น ใ น ปี  พ .ศ .  2 4 1 2 
นอกจากน้ียังโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
สุสานหลวงในบริเวณวัดเพื่ออุทิศ
แด่ พระบรมราชเทวี พระราชเทวี 
เจ้าจอมมารดา พระราชโอรส พระ
ราชธิดา (สุดารา สุฉายา , 2547: 
132) กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียน
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราช
วรวิหารเป็นโบราณสถานส าคัญ
ของชาติ  ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเล่ม 66 ตอนที่  64 วันที่ 
22พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 

ซึ่งมีคติการวางผังแบบโบราณ
ในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา มีใบ
สีมาขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนก าแพง
วัดทั้ ง 8 ทิศ มีพระเจดีย์ เป็น
องค์ประธาน มีพ ระ อุ โบสถ 
พระวิหาร และมีมุขทางเข้า 2 
ด้านวางตัวตามทิศทั้ง 4 เชื่อม
กันด้วยระเบียงรอบองค์เจดีย์
แต่ละด้ านมีศาลารายตั้ งอยู่ 
ด้ า น ข้ า ง  ทิ ศ ล ะ  2  ห ลั ง  มี
ก าแพงกั้นระหว่างเขพุทธาวาส 
และสั งฆ าวาสออกจากกั น
อย่างชัดเจน (สุดารา สุฉายา , 
2547: 132) 
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5. วังบ้านหม้อ 

 

สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 
ทรงพระราชทานให้ เป็น เป็นที่
ประทับของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ากุญชร กรมพระพิทักษ
เทเวศร์ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 2 
(งานอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟู เมือง 
ก อ งผั ง เมื อ ง  ส า นั ก ง าน ป ลั ด 
กรุงเทพมหานคร, 2525: 2) 

ภายในเขตวังยังคงหลงเหลือ
สถาปัตยกรรมที่ สวยงามคือ 
ท้องพระโรง เป็นเรือนไทยไม้ 
เก๋ ง จี น เ ป็ น อ า ค า ร ก่ อ อิ ฐ 
หลั งคาทรงจีน  และมีศาลา
เครื่องไม้หน้าท้องพระโรง ซึ่ง
ส ร้ า งด้ ว ย ก า ร เข้ า เดื อ ย ไม้
ทั้ ง ห ม ด  (ส า นั ก ผั ง เมื อ ง 
กรุงเทพมหานคร ส านักงาน
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม, 2547: 69) 

6. อุทกทาน 

 

หรือแม่พระธรณีบีบมวยผม สร้าง
ขึ้นในรัชกาลที่ 6 โดยสมเด็จพระ
ศรีพัชรินทราบรมราชชนนีนาถ  
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2460 ในวัน
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม์ พ ร ร ษ า 
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่ ส ร้ า ง เพื่ อ ให้
ประชาชนทั่วไปได้ดื่มน้ าสะอาด 
(งานอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟู เมือง 
ก อ งผั ง เมื อ ง  ส า นั ก ง าน ป ลั ด 
กรุงเทพมหานคร, 2525: 11) แต่
ปัจจุบันสถานที่ น้ีก็ไม่ได้ใช้ เป็นที่
แจกจ่ายน้ าสะอาด แต่เปลี่ยนเป็น
ศาลศักดิ์สิทธิ์ ที่ให้ผู้คนมาสักการะ
แทน 

เป็นรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม
อยู่ ในซุ้มเรือนแก้ว ที่ประดับ
ด้วยลวดลายปูนป้ัน (ส านักผัง
เมื อ ง  ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร 
ส านักงานนโยบายและแผน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม, 2547: 37) 
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7.อนุสาวรีย์
สหชาต ิ

 

สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 6 ในปีที่พระ
ศ รี พั ช ริ น ท ร า บ ร ม ร า ช ช น นี
พระชนมายุครบ 50 พรรษา พ.ศ. 
2456 พระสหายของพระองค์ได้
จัดสร้างขึ้นเพื่อน้องระลึกถึงพระ
กรุณาธิคุณ อนุสาวรีย์ได้รับการ
ออกแบบ เป็ น รูปหมู่  ซึ่ ง เป็ น ปี
นักษัตรที่ทรงประสูติ (งานอนุรักษ์
ปรับปรุงฟื้นฟู เมือง กองผังเมือง 
ส านักงานปลัด กรุงเทพมหานคร, 
2525: 12) กรมศิลปากร ได้ขึ้น
ทะเบียนอนุสาวรีย์สหชาติ เป็น
โบ ร าณ ส ถ าน ส า คั ญ ข อ งช าติ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
105 ตอนพิเศษ 188 ง วันที่  16
พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 

ผู้ออกแบบคือ สมเด็จกรมพระ
ยานริศรานุวัติวงศ์ (ส านักผัง
เมื อ ง  ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร 
ส านักงานนโยบายและแผน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม, 2547: 43) เป็น
รูปป้ันหมู บนก้อนหิน 

8. ราชอุทยาน
สราญรมย ์

 

สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2417 
เป็นส่วนหน่ึงของพระราชวังสราญ
รมย์ซึ่งสร้างในรัชกาลที่ 4 ต่อมาใน
รั ช ก าล ที่  6  ท ร ง โป รด เกล้ า ฯ 
พระราชทานวังสราญรมย์ให้เป็น
ที่ท าการกระทรวงการต่างประเทศ 
แต่ อยู่ ใน ความดู แลของส า นั ก
พระราชวัง ราชอุทยานน้ีได้มีหลาย
หน่วยงานขอเข้ามาใช้พื้นที่ จนถึง
สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้
สงวนไว้เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะ 
และมี การบู รณ ะปรับปรุ งราช
อุทยานในปี พ.ศ. 2503 หลังจาก
การปรับปรุงจึงอยู่ ในความดูแล
ของกรุงเทพมหานครจนถึงปัจจุบัน 
(งานอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟู เมือง 
ก อ งผั ง เมื อ ง  ส า นั ก ง าน ป ลั ด 
กรุงเทพมหานคร, 2525: 24) 

ผู้ดูแลตกแต่งสวน คือนายเฮนรี 
อ า ล า บ า ส เ ต อ ร์  นั ก
พฤกษศาสตร์ชาวอเมริกันที่เข้า
มารับราชการในสมัยน้ัน ท าให้
สวนในพระราชวังแห่งน้ีมีความ
แ ต ก ต่ า ง จ า ก ก า ร จั ด ส ว น
แบบเดิม ที่ นิยมสร้างเข้ามอ
ภายในสวน เปลี่ยนเป็นสวน
แบบฝรั่ง ภายในสวนมีสระน้ า 
ตกแต่งด้วยประติมากรรมน้ าพุ 
มีศาลาต่าง ๆ มีถนนเส้นเล็ก ๆ 
ภ า ย ใน พื้ น ที่ เพื่ อ เดิ น เล่ น
โดยรอบ ประดับด้วยไม้ดอก 
ไม้ประดับ และต้นไม้ยืนต้น (สุ
ดารา สุฉายา, 2547: 178) 
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9. อาคาร
กรมการรักษา
ดินแดน 

 

เดิ ม เป็นที่ ตั้ งของวั ง เจ้ านาย ใน
รัชกาลที่  2 และรัชกาลที่  3 รวม
ทั้งสิ้น 5 วัง ต่อมาในรัชกาลที่  6 
ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ซื้อที่ดินเพื่อ
สร้างอาคารราชการ เป็นโรงทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์ จนถึงปี 
พ.ศ. 2499 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ย้ายที่ท าการกรมการรักษาดินแดน
มาแทน ตั้ งแต่ น้ันจนถึงปัจจุบัน 
(งานอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟู เมือง 
ก อ งผั ง เมื อ ง  ส า นั ก ง าน ป ลั ด 
กรุงเทพมหานคร, 2525: 17) กรม
ศิลปากรได้ ขึ้ นทะ เบียนอาคาร
ก ร ม ก า ร รั ก ษ า ดิ น แ ด น เ ป็ น
โบ ร าณ ส ถ าน ส า คั ญ ข อ งช าติ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
122 ตอนพิ เศษ 126 ง วันที่  7 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

เป็นอาคารรูปทรงแบบตะวันตก 
ส่ วนแรกยาวขนานกับถนน
เจริญกรุงมีลักษณะเป็นอาคาร 
2 ชั้น ส่วนด้านหน้าบริเวณหัว
มุมถนนมหาไชยบรรจบกับถนน
เจริญกรุงอาคารมีลักษณะ  3 
ชั้ น มี ห น้ า จั่ ว แ บ บ โ ร มั น 
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น เสา 
หน้าต่าง ผนัง ได้รับ อิทธิพล
จ า ก ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม แ บ บ
ต ะ วั น ต ก  (ส า นั ก ผั ง เมื อ ง 
กรุงเทพมหานคร ส านักงาน
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม, 2547: 41) 

10 .อาคารกรม
แผนที่ทหาร 
 

 

แรกตั้งใช้เป็นโรงเรียนนายทหาร
อยู่ภายในวังสราญรมย์ เรียกว่า 
โรงเรียนนายทหารวังสราญรมย์ 
เดิมเป็นอาคารไม้ พ.ศ. 2435 ได้
ขยายสร้างตึกใหม่ 2 ชั้นและได้มี
การใช้งานต่อมาเป็นโรงเรียนสอน
วิชาทหารบก เป็นที่ท าการของกรม
เสนาธิการทหารบก จนถึงปี พ.ศ. 
2474 หลังจากน้ันใช้เป็นที่ท าการ
กรมแผนที่ทหารบกต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน (งานอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟู
เมือง กองผังเมือง ส านักงานปลัด 
กรุงเทพมหานคร, 2525: 17) กรม
ศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารกรม
แผนที่ ทหาร เป็น โบราณ สถาน
ส าคัญของชาติ  ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 
98 ง วันที่ 22กันยายน พ.ศ. 2544 

อาคารท าการได้รับอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมแบบ บาโรก 
จุดเด่นของอาคารคือ หน้าบัน
บ ริ เวณ ก ล า งอ าค า ร  แ ล ะ
บริเวณมุมอาคาร ภายในป้ันปูน
เป็นรูปเถาไม้ และตัวหนังสือไว้
ภายใน มีตราพระเกี้ยวสลับกับ
ตราอาร์มแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 
(สุดารา สุฉายา, 2547: 173) 
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ตารางที่ 7 สถานที่ส าคญัในพื้นที่ศึกษา (ต่อ) 
สถานที่ ภาพ ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ 

1 1 .ก ร ะ ท ร ง
กลาโหม 
 

 

เดิมเป็นที่ตั้งวังพระเจ้าลูกยาเธอใน
รัชกาลที่  1 ต่อมาในรัชกาลที่  5 
โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างโรงทหาร 
เมื่อพ.ศ. 2425 เพื่อเป็นที่อยู่ของ
ทหารประจ าการรักษาพระนคร 
เก็บอาวุธ สัตว์พาหนะ และเสบียง
อาหาร เปิดท าการเมื่ อ ปี  พ .ศ . 
2429 (งานอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟู
เมือง กองผังเมือง ส านักงานปลัด 
กรุงเทพมหานคร, 2525: 16) กรม
ศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารกระ
ทรงกลาโหมเป็น โบราณ สถาน
ส าคัญของชาติ  ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 
3 ง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2541 

ออกแบบโดยช่ างอิตาลี  ชื่ อ 
Joachim Grassi ซึ่งรับราชการ
ในช่วงต้นรัชกาล ตัวอาคาร
สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบนี
โอคลาสสิก เน้นความงามของ
หน้าจั่ วทรงสามเหลี่ ยมช่ วง
กลางอาคาร รับด้วยเสา 4-6 
ต้น ให้บรรยากาศที่ดูเคร่งขรึม 
น่ า เก ร งข าม  แ ล ะ ส ง่ า ง าม 
บ ริ เวณ ด้ านห น้ ากระท รวง
จัดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัด
แสดงปืนใหญ่ (สุดารา สุฉายา, 
2547: 180) 
 

12. 
กระทรวงมหาดไ
ทย 
 

 

ตั้งขึ้นในสมัยการปฏิรูประเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในปี 
พ.ศ. 2435 บนพื้นที่ของวังพระเจ้า
ลู ก ย า เธอ ใน รั ช ก าล ที่  2  แ ล ะ
รัชกาลที่  3 ต่อมาในรัชกาลที่  5 
โป ร ด เก ล้ า ฯ  ให้ ส ร้ า ง ศ า ล า
กระท รวงนครบาล  กระท รวง
โยธาธิการ ภายในพื้นที่ และใช้เป็น
ที่ราชการเรื่อยมาจนถึงเป็นศาลา
ว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานในสังกัด (งานอนุรักษ์
ปรับปรุงฟื้นฟู เมือง กองผังเมือง 
ส านักงานปลัด กรุงเทพมหานคร, 
2525: 19) กรมศิลปากรได้ ขึ้น
ทะเบียนอาคารกระทรวงมหาดไทย
เป็นโบราณสถานส าคัญของชาติ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
122 ตอนพิเศษ 126 ง วันที่  17
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

อาค ารมี ก ารวางผั ง เป็ น รู ป
สี่ เห ลี่ ย ม จ ตุ รั ส ข น าด ให ญ่ 
ภ า ย ใน เปิ ด เป็ น พื้ น ที่ โล่ ง 
ลักษณะคล้ายสถาปัตยกรรมยุค
เรอเนซองส์ ผนังเซาะร่องท าให้
เหมือนว่าตกแต่งด้วยหิน ส่วน
โค้งด้านบนช่องประตูประดับ
ด้วยหินหลักบริเวณส่วนยอด
โ ค้ ง  ( ส า นั ก ผั ง เ มื อ ง 
กรุงเทพมหานคร ส านักงาน
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม, 2547: 61) 
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ตารางที่ 7 สถานที่ส าคญัในพื้นที่ศึกษา (ต่อ) 
สถานที่ ภาพ ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ 

1 3 . โ ร ง เ รี ย น
ราชินี 
 

 

ส ม เด็ จ พ ร ะ ศ รี พั ช ริ น ท ร า 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
โรงเรียนโดยทรัพย์สินส่วนพระองค์ 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2447 ณ 
ตึกแถวมุมถนนอัษฏางค์ และถนน
จักรเพชร ต าบลปากคลองตลาด 
ภาคการเรียนที่ สองของปีการ
ก่อตั้งน้ันโดรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ตึก
ริมแม่น้ าเจ้าพระยาใกล้ปากคลองคู
เมืองเดิม บริ เวณท่าช้างวังหน้า 
ถนนพระอาทิตย์ ในปี พ.ศ. 2449 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หั วทรงพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตให้โรงเรียนย้ายมา
อยู่ ณ ที่สถานสุนันทาลัย ซึ่งพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงสร้างเพื่อ
อุทิศเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระนางเจ้ าสุ นันทากุมารี รัต น์ 
จนถึงปัจจุบัน 

ตึกสุนันทาลัยเป็นส่วนหน่ึงใน
โรงเรียนราชินี เป็นอาคาร  2 
ชั้นผังเป็นกากบาททรงยุโรป 
มุขด้านหน้าอาคารประดับด้วย
แผ่ น ปู น ป้ั น  ย กพื้ น ซี เม น ต์
เล็กน้อย ประตูไม้ทรงโค้ง ตึก
หันหน้าออกแม่น้ าเจ้าพระยา 
(ทิศตะวันตก) (ส านักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร ส านักงาน
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม, 2547: 39) 
 

14.สถานีต ารวจ
บาลพระราชวัง 
 

 

เป็นส่วนหน่ึงของวังท้ายวัดพระเช
ตุพ น  ที่ ส ร้ างขึ้ น ในรัชกาลที่  3 
ต่อมาในรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนมา
เป็นสถานที่ราชการ วังน้ีชาวจีน
เรียกว่า วังซากั๊กวัง หมายถึง วัง
บนทางสามแพร่ง (สุดารา สุฉายา, 
2547: 152) กรมศิ ลปากรได้ ขึ้ น
ทะเบียนสถานีต ารวจนครบาล
พระราชวังเป็นโบราณสถานส าคัญ
ของชาติ  ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 75 วันที่ 
16สิงหาคม พ.ศ. 2520 

เป็นอาคารขนาดเล็ก ชั้นเดียว
ตั้งอยู่บริเวณมุมถนนมหาราช
ตัดกับถนนราชินี ตัวอาคารเป็น
สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบ
บาร็อค ยกพื้นปูด้วยกระเบ้ือง
เคลือบสี บริเวณบันไดทางขึ้นมี
เสากลมส่วนหัวเสาเป็นแบบก้น
หอย จ านวน 4 ต้น  หลั งคา
ป้ั น ห ย า  (ส า นั ก ผั ง เมื อ ง 
กรุงเทพมหานคร ส านักงาน
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม, 2547: 39) 
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ตารางที่ 7 สถานที่ส าคญัในพื้นที่ศึกษา (ต่อ) 
สถานที่ ภาพ ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ 

15.โรงละคร
แห่งชาติ 

 

เน่ืองจากหอประชุมกรมศิลปากร 
"โรงละคอนศิลปากร " เกิดเพลิง
ไหม้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2503 โรงละครแห่งชาติสร้างขึ้น
ในบริ เวณ พื้ น ที่ ที่ เค ย เป็ นที่ ตั้ ง
กระทรวงคมนาคมมาก่อนก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2503 ใช้
เวลาก่อสร้าง 5 ปี (งานอนุรักษ์
ปรับปรุงฟื้นฟู เมือง กองผังเมือง 
ส านักงานปลัด กรุงเทพมหานคร, 
2525: 17) 

อาคารออกแบบโดย หม่อมเจ้า 
สมัยเฉลิม กฤดากร ลักษณะ
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม แ บ บ ไท ย
ประยุกต์  ส่ วนด้ านห น้าบัน
ประดับด้วยปูนป้ันนูนสู งรูป
พระพิ ฆ เนศ  ฯ ส่ วนภายใน
ตกแต่งด้วยรูปเทพเจ้า และรูป
ป้ันจ าลองตั วละครของไทย 
บริ เวณ สนามหน้าโรงละคร
แห่ งชาติ  เป็นที่ ประดิษฐาน
พ ร ะ บ ว ร ร า ช า นุ ส า ว รี ย์
พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้า
เจ้ าอยู่ หั ว  (สุ ดารา สุ ฉ ายา , 
2547: 78) 

16. 
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์ 

 

เดิมเป็นสถานที่ตั้งพระต าหนักของ
เจ้านายในวังพระราชวังบวรสถาน
มงคล ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ต่อมา
ใน ส มั ย พ ระ บ าท ส ม เด็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กลายมา
เป็น โรงกษาปณ์สิทธิการ ต่อมาใน 
พ.ศ.2517 กรมศิลปากรได้จัดตั้ ง
เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทศิลปะ
สมัยใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป์ และเปิดให้ประชาชนทั่วไป
เข้าชม ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.
2521 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน
อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป เป็นโบราณสถานส าคัญ
ของชาติ  ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่  19 กันยายน 
พ .ศ.2521 

ส ร้ า ง ขึ้ น ต า ม ลั ก ษ ณ ะ
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม
ต ะ วั น ต ก  รู ป แ บ บ ท า ง
สถาปัตยกรรมคล้ายโรงงาน
เครื่องจักรที่เมืองเบอร์มิ่งแฮม 
ประเทศอังกฤษ  อาคารหลัก
ด้านหน้าเป็นทรงป้ันหยา สูง
สองชั้น หลังคามุงกระเบ้ืองว่าว 
สองข้างอาคารหลักต่อเป็นปีก
ทอดยาว เป็นอาคารชั้นเดียว
หักมุมฉากสี่ด้านบรรจบกันเป็น
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเชื่อมต่อกัน 
บริเวณสันหลังคา เชิงชาย ช่อง
บานประตู  หน้าต่างประดับ
ด้วยลวดลายฉลุไม้ ออกแบบ
โด ย  น า ย ค า ร์ โล อั ล เล ก รี 
สถาปนิกชาวอิตาเลียน 
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ตารางที่ 7 สถานที่ส าคญัในพื้นที่ศึกษา (ต่อ) 
สถานที่ ภาพ ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ 

17. อนุสาวรีย์
ทหารอาสา
สงครามโลกครั้ง
ที่ 1 

 

เป็นที่บรรจุอัฐิทหารอาสาไปร่วมรบ
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ในยุโรป ใน
ปี พ.ศ. 2457 ซึ่ งไทยเข้าร่วมกับ
ฝ่ายสัมพันธมิตร สู้กับเยอรมนี ส่ง
ทหารเข้าร่วมรบเมื่อปี พ.ศ. 2462 
ปีถัดมาวันที่  24 กันยายน พ .ศ . 
2462 ได้น าอัฐิทหารอาสากลับมา
เพื่ อบรรจุ  ณ  อนุสาวรีย์  พร้อม
จารึกชื่ อ ไว้ เพื่ อ เป็น เกียรติด้ วย 
(ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2545: 76) 

ตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือสุดของ
ท้องสนามหลวง สร้างจากหิน
ขัดสี ขาว ตั วสถาปัตยกรรม
คล้ ายศ าสนสถานของชวา
ตอนกลาง ที่เรียกกันว่า จันทิ 
ภายในบรรจุอัฐิทหารอาสาไป
ร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 
ใ น ยุ โ ร ป  ( ส า นั ก ง า น
คณ ะ กรรม ก ารวัฒ น ธรรม
แห่งชาติ, 2545: 76) 

18. สนามหลวง 

 
ที่มา: manager online, จากทุ่งพระเมรุสู่ 

“สนามหลวงโฉมใหม่”, เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 

เมษายน พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/asp-bin/view

gallery.aspx?newsid=9540000102558&i

mageid=1987248 

เดิมเรียกทุ่งพระเมรุ เดิมพื้นที่ยังไม่
มีขนาดใหญ่เท่าปัจจุบัน ตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 1 เป็นพื้นที่ประกอบพิธี
ต่ า ง ๆ  เคย เป็ นทุ่ งน าหลวงใน
รัชกาลที่  3 เพื่ อแสดงให้นานา
ประเทศเห็นว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่
อุดมสมบูรณ์  พ .ศ . 2398 สมัย
รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯให้เปลี่ยน
ชื่อเป็น ท้องสนามหลวง ในรัชกาล
ที่  5 มีการขยายท้องสนามหลวง 
และยกเลิกการท านา เพื่อเปลี่ยน
กลับมาให้เป็นพื้นที่ประกอบพิธี
ต ามแต่ โอกาส   ต่ อม ายุ คห น่ึ ง
สนามหลวงได้กลายเป็นตลาดนัด
เพื่ อจ าหน่ายสินค้าในวัน เสาร์ -
อาทิตย์ (งานอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟู
เมือง กองผังเมือง ส านักงานปลัด 
กรุงเทพมหานคร, 2525: 24) กรม
ศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน
เป็น โบราณ สถาน ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 126 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 

เป็นพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ มี
เ น้ื อ ที่  74 ไ ร่  63 ต า ร า ง ว า 
( ส า นั ก ผั ง เ มื อ ง 
กรุงเทพมหานคร ส านักงาน
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้ อม , 2547 : 37 ) มี
ต้ น ม ะ ข า ม โด ย ร อ บ ท้ อ ง
สนามหลวง มีทางเดินตัดผ่าน
กลางพื้นที่ท้องสนามหลวง 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
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ตารางที่ 8 ชุมชนภายในพื้นที่ศึกษา 
ชุมชน ประวัติความเป็นมา เอกลักษณ์ของชุมชน ลักษณะทางกายภาพ 

1. แพร่งนรา แพร่ง
สรรพศาสตร์ และ
แพร่งภูธร 

- เดิมเคยเป็นพื้นที่ตั้งวังเจ้านาย 
3 พ ระองค์  ก่ อนที่ จะมีการ
ก่อสร้างตึกแถว ในสมัยรัชการที่ 
5 เจ้านายสมัยน้ันนิยมสร้างเพื่อ
เก็บผลประโยชน์ 
- เป็นศูนย์กลางทางการค้าใน
สมัยก่อนเพราะมีการตัดถนน
เข้ามาในพื้นที่ และมีรถรางวิ่ง
ผ่านพื้นที่น้ี 

- อาคารตึกแถวโบราณ  2 
ชั้ น แ บ บ ต ะ วั น ต ก ส มั ย
รั ช ก า ล ที่  5  แ ล ะ พื้ น ที่
บางส่วนของวังเจ้านายที่ยัง
หลงเหลืออยู่ 
- เป็นแหล่งรวมร้านอาหาร
ที่มีเอกลักษณ์หลายร้าน 
- เ ป็ น ย่ า น ก า ร ค้ า ข า ย
เค รื่ อ งแ บ บ ข้ า ร า ช ก า ร 
เครื่องหมาย  

- แพร่งนรา และแพร่งภูธร เป็นอาคาร
ตึกแถวสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปรับปรุง ทาสี
ในรูปแบบเดียวกันอย่างเป็นระเบียบ แพร่ง
ภูธรมีพื้นที่สาธารณะบริเวณกลางชุมชน 
และเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลสุขุมาล
อนามัย 
- แพร่งสรรพศาสตร์เป็นอาคารตึกแถวร่วม
สมัยแตกต่างจาก 2 แพร่ง เน่ืองจากเกิด
เพลิงไหม้ แต่ยังคงหลงเหลือประตูทางเข้า
วังอยู่บริเวณด้านที่ติดถนนตะนาว 

2. บ้านหม้อ - เดิมเป็นชุมชนที่มีการผลิต
หม้อตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ 
-  ในรัชกาลที่  5 เป็นพื้นที่พัก
อาศัยของข้าราชการสมัยน้ัน 
- เคยเป็นที่ตั้งของธนาคารแห่ง
แรกของประเทศไทยคือบุคค-
ลัภย์หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 

- เป็นย่านการค้าเพชร ทอง 
และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
- ตึ ก แ ถ ว แ บ บ รู ป แ บ บ
สถาปัตยกรรมตะวันตกใน
สมัยรัชกาลที่  5 ส่วนใหญ่
ได้รับการอนุรักษ์ 

- เป็นอาคารตึกแถว 2 ชั้นแบบตะวันตก
สมัยรัชการที่ 5 สลับกับอาคารตึกแถวร่วม
สมัย 

3. ปากคลองตลาด - เป็นตลาดน้ าเก่าแก่มาตั้งแต่
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ แรกเริ่ม
เ ป็ น ต ล า ด ป ล า  แ ล ะ
เปลี่ยนแปลงมาเป็นตลาดขาย
ผั ก  ผ ล ไม้  แ ล ะ ด อ ก ไม้ ใน
ปัจจุบัน 

- เป็นตลาดดอกไม้ขนาด
ใหญ่ 
- เป็นตลาดผัก และผลไม้ 

- เป็นอาคารตึกแถวร่วมสมัย สลับกับ
อาคารเก่าในสมัยรัชกาลที่  5 ด้านหลัง
ตึกแถวเป็นโรงตลาดขนาดใหญ่ บางส่วนมี
การปรับปรุงทาสีให้อยู่ในสภาพสวยงามแล้ว 

(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547 อ้างใน วรพงศ์ เป็นมูล, 
2552: 73-7) 
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 3.5 หลักฐานโบราณคดี 

  จากโครงการอนุรักษ์และพัฒนาคลองคูเมืองเดิม เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดย

คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และกรมศิลปากร ระยะที่ 1 ใน

บริเวณช่วงตั้งแต่สะพานช้างโรงสีถึงสะพานมอญ ในการลงพื้นที่เพื่อส ารวจ ตรวจสอบพบแนวอิฐ

โบราณขนาบไปตามแนวคลองคูเมืองเดิมในบริเวณทิศเหนือและทิศใต้ของอนุสาวรีย์สหชาติ เมื่อท า

การตรวจสอบพบว่าเป็นคลองรากอิฐโดยบางส่วนมีระดับเดียวกับทางเท้าและบางส่วนมีระดับที่ลึกลง

ไป 30-40 เซนติเมตร และมีการขุดพบแนวโบราณสถานอีกคือ 

  1. ซากอาคารก่ออิฐถือปูนจ านวนหลายหลัง บางแห่งมีการก่อสร้างทับซ้อนกัน  

  2. ท่าน้ าสร้างด้วยหินแกรนิต 4-5 แห่ง โดยมีบันไดลงสู่คลองคูเมืองเดิม 

  3. เข่ือนโบราณก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น และมีหินแกรนิตทับหลัง 

  4. ท่อน้ าก่ออิฐถือปูน 7 ท่อ เป็นท่อขนาดใหญ่ส าหรับส่งน้ าจ านวน 4 ท่อ และท่อ

ขนาดเล็กส าหรับระบายน้ าจ านวน 3 ท่อ 

  5. ถนนโบราณ 2 สายมีลักษณะเป็นถนนที่ก่อขอบด้วยอิฐ ตัวถนนเป็นดินอัดแน่น

ปนด้วยเศษอิฐ เศษกระเบ้ือง และเศษหิน (อ าพัน กิจงามและรณฤทธิ์ ธนโกเศศ, ม.ป.ป.: 78-79) 

 

 
ภาพที่ 19 คลองรากและโบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย 
ที่มา: บ้านและสวน, MRT สนามไชย “พิพิธภัณฑ์ใต้ดิน” แห่งแรกของไทย, เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 

พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.baanlaesuan.com/49590/design/ 
 museumsiam-mrt-sanam-chai/2/ 
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  ส่วนในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชยบริเวณสะพานเจริญรัช 

31 ใกล้โรงเรียนวัดราชบพิธ ทางโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับกรมศิลปากรได้มีการเปิดหน้าดิน

บริเวณที่มีการก่อสร้างความลึกประมาณ 1 เมตร แบ่งเป็น 5 พื้นที่โดยขุดหลุมส ารวจจ านวน 138 

หลุม พบโบราณสถานะเป็นผนังท้องพระโรง คลองรากต่าง ๆ และโบราณวัตุ เช่นเปลื อกหอยมุก 

เกือกม้า ภาชนะดินเผาเครื่องเคลือบ เป็นต้น 

 3.6 น้ าและคุณภาพน้ าภายในพื้นที่ศึกษา 

  บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ าคือ บริเวณสะพานหน้ากระทรวงมหาดไทย  โดยมีข้อมูล

ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบคุณภาพของน้ าในคลองคูเมืองเดิม 5 ปี เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของน้ า โดย

แสดงค่าที่บ่งบอกคุณภาพของน้ าดังนี้ 

 
ตารางที่ 9 มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน มาตรฐานการระบายน้ าลงทางน้ าชลประทาน 
และทางน้ าที่ต่อเชื่อมกับทางน้ าชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน 
ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพตามการใช้ประโยชน์ วิธีการตรวจสอบ 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 
1. DO มก./ล. ธ 6.0 4.0 2.0 - Azide Modification 
2. BOD มก./ล. ธ 1.5 2.0 4.0 - Azide Modification 

ที่ อุณหภูมิ  20 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 5 
วันติดต่อกัน 

มาตรฐานการระบายน้ าลงทางน้ าชลประทาน และทางน้ าที่ต่อเชื่อมกับทางน้ าชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน 
ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย ค่ามาตรฐาน (เกณฑ์ก าหนดสูงสุด) วิธีการตรวจสอบ 
3. SS มก./ล. 30 - 

หมายเหตุ: ก าหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน้ าประเภทที่ 2-4 ส าหรับแหล่งน้ าประเภทที่ 1 ให้

เป็นไปตามธรรมชาติ และแหล่งน้ าประเภทที่ 5 ไม่ก าหนดค่า  

 ค่า DO เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่ าสุด  

 ธ เป็นไปตามธรรมชาติ  

 มก./ล. มิลลิกรัมต่อลิตร 

(ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องก าหนดประเภท ของแหล่งน้ า ในแม่น้ าเจ้าพระยา ตีพิมพ์ใน ราช

กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 62 ง ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2537 อ้างในกรม

ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

  ค่า DO (Dissolved Oxygen) คือ ค่าร้อยละของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ า ค่า 
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DO สูงหมายถึงในน้ ามีออกซิเจนละลายอยู่มาก ค่า DO มีความส าคัญในการบ่งบอกว่าแหล่งน้ านั้นมี

ปริมาณออกซิเจน เพียงพอต่อความต้องการของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ 

  ค่า BOD (Biological Oxygen Demand) คือ ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อ

ใช้ไปในกระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด BOD ใช้เป็นตัวชี้วัดความสกปรกของน้ า 

 ค่า SS (Suspended Solids) คือ ปริมาณของแข็งที่ไม่ละลายน้ า โดยแขวนลอยหรือ

เจือปนอยู่ในน้ า เช่น ตะกอน ดิน ทราย สิ่งสกปรกที่ทิ้งหรือระบายลงสู่แหล่ งน้ า ถ้าค่า SS สูงมาก

แสดงว่ามีสิ่งเจือปนที่เป็นสารแขวนลอยมาก  

 
ตารางที่ 10 การก าหนดประเภทแหล่งน้ าผิวดิน 
ประเภทแหล่ง

น้ า 
การใช้ประโยชน์ 

ประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้ าที่คุณภาพน้ ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ าทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อ การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน  การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของ
สิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ า 

ประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
การอนุรักษ์สัตว์น้ า การประมง การว่ายน้ า และกีฬาทางน้ า 

ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
และการเกษตร 

ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน
และการอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม 

(ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องก าหนดประเภทของแหล่งน้ า ในแม่น้ าเจ้าพระยา ตีพิมพ์ในราช

กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 62 ง ลงวันที่  4 สิงหาคม 2537 อ้างถึงใน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ) 

    

  จากข้อมูลการก าหนดประเภทของแหล่งน้ าในแม่น้ า แม่น้ าเจ้าพระยา ช่วงที่ 

1 จากองค์พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ถึงศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า (กิโลเมตรที่ 7 

ถึง 62) ซึ่งพื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ในช่วงนี้ ประเภทของแหล่งน้ าในช่วงนี้คือ ประเภทที่ 4 (ประกาศกรม

ควบคุมมลพิษ เรื่องก าหนดประเภทของแหล่งน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
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ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 62 ง ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2537) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 

DO คือ 3.694 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งค่ามาตรฐานของ DO ไม่ควรเกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ย DO 

ของน้ าในคลองคูเมืองเดิมเกินค่าที่ เป็นมาตรฐานปริมาณ 1.694 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งปริมาณ

ออกซิเจนต่ ากว่ามาตรฐาน ซึ่งมีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่ต้องการปริมาณออกซิเจน ค่าเฉลี่ยของ BOD คือ 

5.234 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐานของ BOD ไม่ควรเกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งน้ าในคลองคูเมืองมี

ค่าเฉลี่ยที่เกินค่ามาตรฐานจ านวน 1.234 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงคุณภาพน้ าว่า

สกปรกแค่ไหน ท าให้ทราบได้ว่าน้ าในคลองคูเมืองเดิมมีความสกปรกเกินระดับมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยของ 

SS คือ 21.606 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐาน SS ไม่ควรเกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งค่าเฉลี่ยสาร

แขวนลอยในน้ าต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด แสดงว่าในน้ ามีสารแขวนลอยในปริมาณที่ไม่สูง จาก

ค่าเฉลี่ยบอกได้ว่าคุณภาพของน้ าในคลองคูเมืองเดิมมีค่าปริมาณออกซิเจน และค่าปริมาณออกซิเจน

ที่ต้องการต่ ากว่ามาตรฐานจากการแบ่งประเภทเอาไว้ แต่สารแขวนลอยอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ดี โดยไม่เกิน

ค่ามาตรฐาน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ) 

 

 
ภาพที่ 20 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าคลองคูเมืองเดิมปี พ.ศ. 2556-2560 

(กรุงเทพมหานคร ส านักการระบายน้ า ส านักงานจัดการคุณภาพน้ า) 
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ค่าเฉลี่ยคณุภาพน า้คลองคเูมืองเดิมปี พ.ศ. 2556-2560
ส านักงานจดัการคณุภาพน า้  ส านักการระบายน า้  กรุงเทพมหานคร
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4. การเข้าถึงพื้นท่ีและการสัญจร 

 คลองคูเมืองเดิมสามารถเข้าถึงในพื้นที่ได้หลายทาง ทั้งทางเท้า โดยถนนสายหลัก และ

ถนนสายรอง ด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถประจ าทาง จักรยานยนตร์ และจักรยาน ซึ่งมีถนน 2 เส้นที่

ขนานตามแนวคลองคูเมืองเดิม นอกจากนี้พื้นที่ยังมีท่าเรือขนส่งสาธารณะอยู่ในพื้นที่ ท าให้การ

เข้าถึงพื้นที่มีความหลากหลายมากขึ้น คือ 

 

 
ภาพที่ 21 การเข้าถึงพื้นที่ 
 (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
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 4.1 ถนน  

 ถนนสายหลัก เป็นถนนหลักที่เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย โดยมีปริมาณรถ หรือขนาด

ของถนนที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านในปริมาณมาก และเป็นถนนที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่ส าคัญได้ 

คือ ถนนอัษฎางค์ ถนนเจริญกรุง ถนนบ ารุงเมือง ถนนราชด าเนินกลาง ถนนราชด าเนินใน และถนน

จักรเพชร 

 

 
ภาพที่ 22 การเดินรถ ป้ายรถเมล์ และท่าเรือ 
 (จากการศึกษาของผู้วจิัย) 
 

 ถนนสายรอง เป็นโครงข่ายถนนที่แยกย่อยออกจากถนนสายหลัก ความเร็วของรถ 
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และปริมาณของรถน้อยกว่าถนนสายหลัก หรือมีเดินรถได้ทางเดียว คือ ถนนราชินี ถนนพระพิพิธ 

ถนนพาหุรัด ถนนราชบพิธ ถนนเจ้าฟ้า และพระอาทิตย์ 

 ถนนย่อย เป็นถนนที่อยู่ภายในชุมชนหรือถนนที่รถไม่สามารถใช้ความเร็วสูง อาจ

ใช้การเดินเท้าร่วมกับพื้นที่ถนน คือถนนแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนแพร่งนรา ถนนแพร่างภูธร ถนนหลัก

เมือง ถนนหน้าหับเผย เป็นต้น 

 4.2 ทางเดินเท้า  

 ทางเดินเท้าส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นทางเดินริมถนน และริมคลอง ซึ่งทางเดินเท้าส่วน

ใหญ่จะเรียบไปตามถนนสายหลัก และถนนสายรอง ส่วนถนนย่อยนั้นบางเส้นจะมีทางเท้าที่แคบ 

หรือไม่มีทางเท้า เน่ืองด้วยขนาดของถนน จึงใช้ทางเดินรถ และทางเท้าร่วมกัน เช่น ตรอกครุฑ ถนน

แพร่งสรรพศาสตร์บางช่วง ซอยสราญรมย์ เป็นต้น 

 4.3 ทางจักรยาน 

 เส้นทางจักรยานที่มีในปัจจุบัน เป็นเส้นทางจักรยานที่มีการแบ่งช่องทางอย่าง

ชัดเจน โดยมีตัวกั้นระหว่างช่องทางจักรยานและช่องทางของรถยนต์ บริเวณพื้นใช้สีเขียวและ

สัญญลักษณ์ เพื่อก าหนดการรับรู้ของเส้นทาง โดยเส้นทางจักรยานผ่านบริเวณคลองคูเมืองเดิม

บริเวณสะพานช้างโรงสี โดยมาจากถนนกัลยาณไมตรีข้ามคลองคูเมืองเดิมบริเวณสะพานช้างโรงสี 

เข้าสู่ถนนบ ารุงเมือง แล้วเลี้ยงซ้ายไปตามถนนตะนาวออกถนนราชด าเนินกลาง อีกพื้นที่ที่ทาง

จักรยานผ่านคือ ถนนราชินีบริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าจากถนนหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ผ่านอนุสาวรีทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชินี ผ่านโรงละครแห่งชาติ และ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลี้ยวขวาลอดใต้สะพานพระป่ินเกล้า ออกสู่ถนนพระอาทิตย์ 

 4.4 ขนส่งมวลชน 

 ภายในพื้นที่ศึกษามีป้ายรถเมล์ และท่าปล่อยรถเมล์สายต่าง ๆ 6 แห่ง ได้แก่ 

บริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า 2 แห่ง ถนนราชินีหน้าเจ้าพ่อหอกลอง ด้านข้างสวนสราญรมย์ 

ด้านข้างวัดราชประดิษฐ์ฯ และข้างกรมแผนที่ทหาร ขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณปลาย

คลองทั้ง 2 ด้าน ทั้งเรือ รถเมล์ พื้นที่ที่ไม่มีป้ายรถเมล์คือ ช่วงบริเวณหลังกระทรวงกลาโหม หรือ

พื้นที่ศึกษาที่ 2 ในพื้นที่ (ดูรูปภาพที่) ท่าเรือในพื้นที่ศึกษามีอยู่ 2 จุด คือท่าเรือนักท่องเที่ยวอยู่

บริเวณใต้สะพานพระป่ินเกล้า เป็นท่าเรือเอกชนส าหรับนักท่องเที่ยว และท่าเรือสาธารณะอยู่บริเวณ

ย่านปากคลองตลาด ชื่อท่าเรือราชินี (น7) และท่าเรือยอดพิมาน (น6/1) มีเรือโดยสารแล่นผ่าน 3 
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สาย คือ เรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา (ธงสีฟ้า) เรือธรรมดา และเรือด่วนพิเศษธงส้ม ในอนาคตจะมีการ

เปิดใช้รถไฟฟ้าใช้ดิน ซึ่งมีทางขึ้นลงสถานีในบริเวณพื้นที่ศึกษา ท าให้การเดินทางเข้ามาในพื้นที่มี

ทางเลือกมากขึ้น สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 4.5 ที่จอดรถ 

 ปัจจุบันสถานที่ราชการ โรงเรียน ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่จอดรถบนถนนราชินีตั้งแต่หลัง

ศาลฎีกาจนถึงปากคลองตลาด ซึ่งท าให้ถนนราชินีช่วงนี้ใช้การเดินรถทางเดียว บางส่วนปิดพื้นที่

เพื่อท าเป็นที่จอดรถโดยเฉพาะขององค์กร เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทยบริเวณ

ถนนราชบพิธ บริเวณปากคลองตลาดใช้พื้นที่ริมถนนอัษฎางค์ในการจอดรถขนส่งสินค้า บริเวณหน้า

กระทรวงมหาดไทยริมคลองเป็นพื้นที่จอดรถของข้าราชการภายในกระทรวง ถัดมาบริเวณริมคลอง

ติดกับวัดราชบพิธเป็นพื้นที่จอดรถทัวร์ที่คอยรับส่งนักท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่จอดพักรถตุ๊กตุ๊กที่วิ่ง

ให้บริการในบริเวณใกล้เคียง ส่วนพื้นที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าก็เป็นที่จอดรถส าหรับนักท่องเที่ยว

เช่นกัน พื้นที่ริมคลองคูเมืองส่วนใหญ่เป็นที่จอดรถของหน่วยงาน ย่านการค้า และผู้ที่เข้ามาจับจ่าย

ซื้อของในพื้นที่ นอกจากริมคลองแล้ว ในตรอก ซอยต่าง ๆ ก็เป็นที่จอดรถด้วยเช่นกัน 

5. สภาพสังคม 

 
ภาพที่ 23 สภาพสังคมโดยรอบพื้นที่ศึกษา 
 (ถ่ายภาพโดย อมรรัตน์ ฤทธิทิศ เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
 
 สภาพสังคมบริเวณริมคลองคูเมืองเดิมได้ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสเศรษฐกิจ และ
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การเมือง โดยแรกเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของวังของเจ้านาย และ

บ้านขุนนาง ข้าราชการในสมัยนั้น เวลาต่อมาในสมัยรัชกาลที่  5 พื้นที่ริมคลองคูเมืองเดิมได้

ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางราชการคือ เป็นที่ตั้ งของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น วังเจ้านายเดิมบางพื้นที่ถูกรื้อหรือปรับเปลี่ยน

บางส่วนให้มีการสร้างตึกแถวขึ้น เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชน ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีโรงละคร ชื่อ 

“โรงละครปรีดาลัย” ซึ่งเป็นโรงละครภายในวังของกรมพระนราธิป ฯ ได้เปิดการแสดงในช่วงยุคนั้น  

 

 
ภาพที่ 24 สภาพสังคมโดยรอบพื้นที่ศึกษา 
 (ถ่ายภาพโดย อมรรัตน์ ฤทธิทิศ เมื่อ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 

 ในปัจจุบันได้หลงเหลือเค้าโครงของความเจริญรุ่งเรื่องในอดีตที่ส่งผ่านการรับรู้ด้วย

สถาปัตยกรรมของวัด สถานที่ราชการ วัง รวมถึงสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในสมัยก่อนได้

ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นร้านค้า สถานประกอบการต่าง ๆ โกดังเก็บของ พื้นที่พักของคนงาน ท าให้พื้นที่

บางส่วนเงียบ ซบเซา เนื่องจากไม่มีการอยู่อาศัย และท ากิจกรรมในช่วงเวลากลางวัน พื้นที่บางส่วนที่

กิจกรรม หรือการค้าไม่สามารถเข้าถึง และคนในพื้นที่บางส่วนย้ายออกไปอยู่ด้านนอกด้วยหลาย

ปัจจัย เช่น ความคับแคบของที่อยู่อาศัย การขยายครอบครัว ที่จอดรถ ฯลฯ ท าให้เกิดเป็นชุมชน

แออัดของคนที่มีรายได้น้อย การปรับเปลี่ยนของสภาพเศรษฐกิจท าให้สภาพสังคมวัฒนธรรมที่มีเอก

ลักษณะในพื้นที่ลดน้อยลง (แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพระนคร, 2559) 
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ส่วนพื้นที่ย่านการค้าคึกคักด้วยพ่อค้า แม่ค้า และคนที่เข้ามาซื้อของในพื้นที่ในช่วงกลางวัน สถานที่

ราชการ โรงเรียน มีคนเข้าออกติดต่อราชการในเวลาราชการ คนที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นคน

ต่างถ่ินเข้ามาในพื้นที่แล้วออกจากพื้นที่ 

 นอกจากสถาปัตยกรรมเก่าแก่ภายในพื้นที่ การค้าภายในพื้นที่ชุมชนสามารถบ่งบอกถึง
วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ เช่น ร้านตัดผม ร้านอาหาร ร้านขนม 
ร้านขายของช า เป็นต้น เป็นร้านเก่าแก่ที่มีการค้าขาย เปิดกิจการมานาน ซึ่งบางร้านยังมีการค้าขาย
อยู่ในปัจจุบัน เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพื้นที่ ท าให้ทราบว่าก่อนนั้นพื้นที่นี้เคยมีความรุ่งเรือง เป็น
ย่านการค้าที่คึกคักในสมัยก่อน ร้านอาหารในชุมชนยังให้บริการกับชุมชน นักท่องเที่ยว และ
ข้าราชการที่ท างานบริเวณใกล้เคียง ยังสามารถพบเห็นได้ในชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนรา และแพร่ง
สรรพศาสตร์บางส่วน ซึ่งหลงเหลือให้ได้เห็นไม่มากนักแล้ว 

6. สภาพเศรษฐกิจ 

 
ภาพที่ 25 ย่านปากคลองตลาด บริเวณตลาดส่งเสริมการเกษตรไทย   
 (ถ่ายภาพโดย อมรรัตน์ ฤทธิทิศ เมื่อ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 

 บริเวณริมคลองคูเมืองเดิม มีย่านการค้าส าคัญ ที่เคยรุ่งเรื่องตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ตอนต้น เช่น ปากคลองตลาด และมีแหล่งผลิตสินค้าจากช่างฝีมือ คือ บ้านหม้อ เป็นต้นในช่วงหนึ่ง

บริเวณย่านริมคลองคูเมืองเดิมเป็นย่านการค้าที่ส าคัญย่านหนึ่ง เนื่องจากมีการตัดถนนผ่าน และมี
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รถรางสายแรกวิ่งให้บริการของประเทศ ท าให้ย่านการค้าบริเวณนี้คึกคักเป็นอย่างมาก ปัจจุบันย่าน

การค้าได้ขยายตัวออกไปรอบนอกเพราะในพื้นที่ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญในปัจจุบัน คือ ที่

จอดรถ พื้นที่คับแคบ และแออัด เป็นต้น ท าให้ย่านการค้าภายในพืน้ที่บางย่านได้ถูกลดความส าคัญลง 

ไม่ได้รับความนิยมเหมือนสมัยก่อน แต่บางย่านการค้ามีการรวมตัวของกลุ่มการค้าที่มีประเภทการค้า

เช่นเดียวกันท าให้เกิดย่านที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนขึ้น เช่น ปากคลองตลาดย่านเป็นย่านจ าหน่ายผัก 

ผลไม้ และดอกไม้ ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร บ้านหม้อเป็นย่านที่จ าหน่ายเพชร ทาง 

นาค เครื่องเงิน และเครื่องใช้ไฟฟ้า (แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพระนคร, 

2559)  

 

 
ภาพที่ 26 ย่านบ้านหม้อบริเวณหน้าวังบ้านหม้อ 
 (ถ่ายภาพโดย อมรรัตน์ ฤทธิทิศ เมื่อ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 

 ย่ านการค้ าที่ บ งบอกถึ ง เอกลั กษ ณ์ และวัฒ นธรรมของชาติ ที่ เห็ น ได้ ชั ดคื อ 

ปากคลองตลาดที่เป็นย่านขายดอกไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งการใช้ดอกไม้ในวัฒนธรรมของไทยมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวสื่อถึงความเชื่อ ความศรัทธา และความประณีตในการประดิษฐ์ดอกไม้ในรูปแบบต่าง ๆ 

เป็นอย่างมาก เช่น การร้อยพวงมาลัย การจัดพานในรูปแบบต่าง ๆ การขายเครื่องเซ่นไหว้สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น เป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาศึกษาและ
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี เหล่านี้เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในพื้นที่ เศรษฐกิจ

ของพื้นที่ศึกษา 

7. โครงการอนาคต 

 
ภาพที่ 27 ผังรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน และสีส้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 
 7.1 รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน  

 ช่วงหัวล าโพง-บางแค ระยะทางประมาณ 15.9 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้

ดินมีลักษณะทางวิ่งอุโมงค์คู่รางเดี่ยว 4 สถานี และมีสถานียกระดับ 7 สถานี เริ่มต้นที่บริเวณสถานีรถ

ใต้ดินหัวล าโพง เป็นแนวตามถนนพระราม 4 ผ่านถนนเจริญกรุง วังบูรพา ถนนสนามไชย ลอดใต้
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แม่น้ าเจ้าพระยาที่บริเวณปากคลองตลาด ลอดใต้คลองบางกอกใหญ่ ถนนอิสรภาพ จากนั้น

เปลี่ยนเป็นเส้นทางยกระดับ โดยมีลักษณะเป็นรางคู่ขนานบนเสาตอม่อ วิ่งตามเกาะกลางถนนเข้าสู่สี่

แยกท่าพระ มีสถานีร่วมกับโครงการ ฯ สายสีน้ าเงิน ช่วง บางซ่ือ-ท่าพระ ไปตามแนวถนนเพชรเกษม 

ผ่านบางไผ่ บางหว้า บางแค โดยสิ้นสุดที่บริเวณวงแหวนรอบนอกถนนกาญจนาภิเษก 

 

 
ภาพที่ 28 ผัง รูปตัดและรูปสามมิติสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย 
ที่มา: กลุ่ม 9 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาควิชา

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การศึกษาดูงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้า
ลอดใต้แม่น้ าเจ้าพระยา สัญญาที่ 2 ช่วงสนามไชย – ท่าพระ, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้จาก http://pe.eng.ku.ac.th/files/semimar/2015/20151017/ 
details.html 

 

 สถานีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษาคือ สถานีสนามไชย ตั้งอยู่บริเวณถนนสนามไชยตัด

กับถนนพระพิพิธ จนถึงถนนสนามไชยตัดกับถนนราชินีบริเวณคลองคูเมืองลักษณะเป็นสถานีใต้ดิน 

ทางขึ้นที่ติดกับคลองคูเมืองเดิมมี 2 จุด คือด้านข้างโรงเรียนราชินี (ทางออก D) และด้านข้างโรงเรียน
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วัดราชบพิธ (ทางออก E) สถานีนี้ตั้งอยู่ใกล้เขตพระนครชั้นในมากที่สุด ล้อมรอบด้วยสถานที่โบราณ 

และส าคัญของชาติ สถานีนี้จึงมีความพิเศษ โดดเด่นกว่าสถานีอื่น ๆ โดยมีการตกแต่งภายในมี

ลักษณะคล้ายท้องพระโรงในสถาปัตยกรรมไทย ท าให้สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ที่ส าคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่เพื่อจัดแสดงวัตถุโบราณที่ขุดพบในบริเวณที่ก่อสร้าง

สถานี เช่น เครื่องปั้นดินเผา เหรียญ ปืน คลองราก หรือฐานรากของวังโบราณ เป็นต้น คาดว่าจะ

เสร็จสมบูรณ์ และเปิดใช้บริการได้ประมาณกลางปี 2562 

 7.2 รถไฟฟ้าสายสีส้ม  

 
ภาพที่ 29 ผังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามหลวง 
ที่มา: Realist, รถไฟฟ้าสายสีส้ม, เข้าถึงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้จาก http://www. 

realist.co.th/blog/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%
B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0
%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1/ 

 
 ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี ระยะทางรวม 39.6 กม.เป็นสถานีใต้ดิน 23 สถานี และสถานี

ยกระดับอีก 7 สถานี เริ่มจากสถานีรถไฟตลิ่งชัน จากนั้นใช้แนวเขตรถไฟสายบางกอกน้อย โดยผ่าน

โรงพยาบาลศิริราช แล้วลอดใต้แม่น้ าเจ้าพระยาข้ามฝั่งมาเขตพระนครบริเวณเชิงสะพานพระป่ินเกล้า 

ใช้เส้นทางใต้ถนนราชด าเนิน แล้วเบี่ยงไปใต้ถนนหลานหลวง ผ่านยมราช แล้วเข้าสู่ถนนเพชรบุรี 
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เลี้ยวเข้าถนนราชปรารภ จากนั้นถึงดินแดงแล้วเลี้ยวไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ผ่านศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร 2 แล้วตัดตรงไปเชื่อมกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ที่สถานีศูนย์

วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากนั้นเบี่ยงเข้าถนนพระรามเก้า ตัดผ่านถนนประดิษฐ์ธรรมนูญ เลี้ยว

ซ้ายเข้าถนนรามค าแหง ผ่านแยกล าสาลี แยกถนนกาญจนาภิเษก สิ้นสุดที่สถานีสุวินทวงศ์ที่มีนบุรี 

 สถานีที่ เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษาคือ สถานีสนามหลวงมีทางขึ้น -ลงที่ถนนราชินี

บริเวณโรงละครแห่งชาติ และบริเวณเชิงสะพานพระป่ินเกล้า  

 โครงรถไฟฟ้าที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีผลกระทบต่อพื้นที่ในเกาะรัตนโกสินทร์ 

และพื้นที่ศึกษา ในอนาคตพื้นที่โดยรอบจะมีคนเข้ามาในพื้นที่ได้สะดวก และมีจ านวนมากขึ้น จึง

ส่งผลกระทบต่าง ๆ ทั้งการจราจร การท่องเที่ยว การรองรับคนที่เข้ามาในพื้นที่อย่างเหมาะสม เป็น

ต้น ซึ่งถ้ามีเตรียมการอย่างเหมาะสมกับพื้นที่จะท าให้มีการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 

8. การแบ่งส่วนพื้นที่ศึกษา 

 พื้นที่การศึกษาคือบริเวณคลองคูเมืองเดิมตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ผ่าน

สะพานผ่านพิภพลีลาเรียบตามแนวคลอง ผ่านกระทรวงมหาดไทย ผ่านวัดราชบพิธฯ จนถึงบริเวณ

ปากคลองตลาด โรงเรียนราชินีซึ่งรวมถึงชุมชน และสถานที่ส าคัญใกล้เคียงริมคลองคูเมืองเดิม จาก

ความหลากหลายของพื้นที่ศึกษา เพื่อท าให้การศึกษาพื้นที่สะดวกในการเก็บข้อมูล ได้ผลการศึกษาที่

มีความละเอียดเพิ่มถึง จึงท าการแบ่งพื้นที่ศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ศึกษาข้างต้น และ

ประกอบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 8.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ 

 จากข้อมูลพื้นที่ศึกษาข้างต้นแสดงพื้นที่ที่มีศักยภาพ ที่เป็นต้นทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่มีคุณค่าของพื้นที่ โดยพื้นที่ศึกษามีความเป็นมายาวนานตั้งแต่เริ่มขุดคลองสมัยกรุงธนบุรี 

พื้นที่นี้ในแต่ละช่วงสมัยเป็นที่ตั้งของพื้นที่ และชุมชนที่ส าคัญในแต่ละยุค ซึ่งยังส่งผ่านการรับรู้ด้วย

สถาปัตยกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ ทั้งสถานที่ราชการ ชุมชน วัด และวัง ที่มีความวิจิตร สวยงาม 

ซึ่งบางพื้นที่มีบรรยากาศที่ยังคงเอกลักษณ์ไว้ได้ดี นอกจากสถาปัตยกรรมแล้ว ย่านการค้าเก่าแก่ใน

พื้นที่ก็ยังสร้างเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่ได้ดี ทั้งย่านบ้านหม้อ ปากคลองตลาด และย่านหลังกระทรวง 

เป็นต้น 
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ภาพที่ 30 ศักยภาพของพื้นที่ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม, 2547  
 

 8.1.1 พื้นที่เปิดโล่งของเมืองและมีพื้นที่เปิดโล่งเพื่อสันทนาการ ด้วยบริเวณ

โดยรอบของพื้นที่ริมคลองคูเมืองเดิม มีต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ความร่มรื่นแก่พื้นที่ และเป็นพื้นที่เปิด โล่ง

ภายในเมืองที่มีความหนาแน่นของอาคารที่ตั้งอยู่โดยรอบ  ด้วยผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ก าหนดให้พื้นที่คลองคูเมืองเดิมและถนนที่ขนานคลองทั้งสองเส้นเป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนน และริมแม่น้ าล าคลอง และบริเวณใกล้เคียงยังมีพื้นที่เปิดโล่งที่

ส าคัญคือ สนามหลวงและสวนสราญรมย์ สามารถเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อท ากิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
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ได้ทั้งประจ าวันและตามโอกาสส าคัญต่าง ๆ  

 8.1.2 สถาปัตยกรรมที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ 

และแหล่งโบราณคดีที่รอเวลาที่เหมาะสมในการขุดขึ้นมาศึกษา เพื่อจัดแสดง เป็นพื้นที่ที่เหมาะ

ส าหรับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้ามาหาความรู้ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ สังคม และ

วัฒนธรรมของประเทศ เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ 

 8.1.3 ย่านการค้าที่ส าคัญ สะท้อนถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาติ  ย่าน

ปากคลองตลาดเป็นตลาดขายดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรม

การใช้ดอกไม้ของไทยได้ดี เช่น การร้อยดอกไม้ ชนิดดอกไม้ที่ปลูกในไทย วิธีการจัดดอกไม้ การใช้

ดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถแสดงวัฒนธรรมและคล้ายกับนิทรรศการ

กลางแจ้งที่มีการจัดแสดงทุกวัน 

 8.1.4 ชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ในบริเวณ เป็นชุมชนที่เก่าแก่ที่เคยรุ่งเรืองในยุคสมัยหนึ่ง 

โดยปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ แต่ยังคงหลงเหลือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคน

ในพื้นที่อยู่บ้าง ทั้งร้านอาหารดั้งเดิม ร้านค้าเก่าแก่ที่ยังเปิดกิจการอยู่ เช่น ร้านชุบทอง ร้านตัดผม 

ร้านซ่อมรถโบราณ เป็นต้น ส่วนบางร้านที่ปิดตัวลงแต่ยังสามารถแสดงให้เห็นความเจริญในครั้งก่อน

ของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  

 8.1.5 พื้นที่ศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว จักรยาน และขน

สงมวลชนต่าง ๆ ซึ่งในอนาคตจะมีระบบขนส่งแบบรางเปิดให้บริการในพื้นที่ ท าให้พื้นที่นี้มีศักยภาพ

ในด้านการเป็นพื้นที่รวมพล และการเชื่อมต่อขนส่งมวลชนได้ในอนาคต เพราะมีท่ารถเมล์ ท่าเรือ 

และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ก าลังจะเปิดใช้งาน  

 8.1.6 แหล่งโบราณคดีทั้งขุดขึ้นมาแล้วและยังอยู่ในใต้ดิน จากการศึกษามีพื้นที่

ที่ค้นพบโบราณคดีที่แน่ชัดอยู่ 2 จุด คือบริเวณริมคลองคูเมืองเดิมริมถนนราชินีตั้งแต่กรมการรักษา

ดินแดนถึงหน้าสวนสราญรมย์และบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย ซึ่งจุดแรกยังไม่มีการขุดขึ้นมาเพื่อ

จัดแสดง แต่จุดที่ 2 มีการขุดพบทั้งของใช้และสิ่งก่อสร้างในสมัยโบราณ ซึ่งได้น ามาจัดแสดงในสถานี

รถไฟฟ้าสนามไชยที่อยู่บริเวณใกล้กับพื้นที่ศึกษา เป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ของพื้นที่อย่างหน่ึง 

 จากแผนที่จะเห็นได้ว่าศักยภาพของพื้นที่มีความหลากหลาย เป็นทั้ งพื้นที่

ประวัติศาสตร์ ชุมชนเก่าแก่ และสถานที่ราชการ ซึ่งมีอาคาร สถาปัตยกรรมที่มีคุณ ค่าที่ยังคง

หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ในสภาพที่ดี เป็นย่านการค้าที่ส าคัญของเมือง โดยพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ 
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ทั้งหมดนี้ยังสามารถแสดงถึงวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของเมืองได้ดี เป็นพื้นที่เปิดโล่ง 

และมีพื้นที่ เปิดโล่งที่ใกล้เคียงกันที่สามารถพัฒนา เพื่ อส่งเสริมความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

นันทนาการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในละแวกนั้นได้ เป็นจุดศูนย์รวมของการคมนาคมที่

หลากหลาย ทั้งรถเมล์ รถยนต์ เรือ และในอนาคตจะมีการเปิดใช้รถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งทางขึ้นลงสถานีอยู่

ในบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นศักยภาพที่ดีท าให้บุคคลทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้ามา

ในพื้นที่เขตพระนครชั้นในได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 8.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

 
ภาพที่ 31 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
ที่มา: ส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ระบบสารสนเทศ บนระบบเครื่อข่อย, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้จาก http://3d-cpd.bangkok.go.th/bmaall/bma2d/index.aspx 
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 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมคลองคูเมืองส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราชการ เนื่องจาก

เคยเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงรัชกาลที่ 5 มาก่อน ในพื้นที่ริมคลองคูเมืองเดิม

ฝั่งขวาในสมัยก่อนเป็นอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการในสมัยนั้น บางส่วนเป็นพื้นที่อาศัยของกลุ่ม

คนที่อพยพมาตั้งแต่เริ่มสร้างกรุง เช่น ชุมชนมอญ ชุมชนจีน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยน

เป็นอาคารพาณิชเพื่อประกอบกิจการท าให้เป็นการใช้พืน้ที่แบบผสมทั้งอยู่อาศัย และท าการค้าไปด้วย 

ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม และเศรษฐกิจ บางส่วนของพื้นที่เป็นย่านการค้าที่เก่าแก่มาตั้งแต่

สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยยังมีการค้าขายมาจนถึงปัจจุบัน วัดที่ เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นโดย

พระมหากษัตริย์ และขุนนางใน นอกจากนี้สภาพความเจริญรุ่งเรื่องในสมัยก่อนยังคงหลงเหลือให้เห็น

อยู่ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ได้รับการปรับเปลี่ยนการใช้งานตามยุคสมัยปัจจุบัน เช่น สถานี

ต ารวจพระนคร หอศิลป์เจ้าฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวังเจ้านายในสมัยก่อน เป็นต้น บางพื้นที่มีการ

สร้างอาคารขึ้นใหม่ในพื้นที่ของเขตพระราชวังบวรสถานฯ เช่น โรงละครแห่งชาติ เป็นต้น 

 จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดินแสดงถึงความหลากหลายของการใช้งานตลอดแนว 2 

ฝั่งคลองคูเมืองเดิม มีการจับกลุ่มการใช้งานพื้นที่ในแต่ละช่วงคลอง โดยฝั่งตะวันตกของคลองติดกับ

ถนนราชินีส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด วัง หรือพื้นที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และ

เจ้านายในสมัยก่อน ส่วนด้านตะวันออกของคลองติดกับถนนอัษฎางค์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส าหรับพัก

อาศัยและค้าขายของคนทั่วไป โดยมีวัด วัง และสถานที่ราชการอยู่ในพื้นที่ไม่กี่ที่ โดยการรับรู้ในแต่

ละส่วนของพื้นที่คลองจะชัดเจนขึ้นจากการใช้งานของกลุ่มพื้นที่ที่เกิดเป็นย่าน เช่น ย่านการค้า

ปากคลองตลาด ย่านบ้านหม้อ ย่านหลังกระทรวง ย่านที่อยู่อาศัย ย่านสถานที่ราชการ เป็นต้น โดย

คลองคูเมืองเดิมมีการใช้งานแบบจับกลุ่มโดยศึกษาจากสีในแผนผังที่แสดงและการส ารวจพื้นที่ศึกษา 

 การศึกษาข้อมูลจากการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ศึกษาร่วมกับศักยภาพของพื้นที่

การก าหนดขอบเขตในการเก็บข้อมูลในแต่ละส่วนพิจารณาจากกายภาพ กลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 

2 ฝั่งของคลอง และศักยภาพของพื้นที่ที่มีในแต่ละส่วน จึงแบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 5 ส่วน  

 พื้นที่ส่วนที่ 1 มีขอบเขตจากประตูระบายน้ าใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึง

สะพานผ่านพิภพลีลา และโรงแรมรัตนโกสินทร์ จากการวิเคราะห์พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่สะพานพระ

ปิ่นเกล้าสร้างทับแนวคลองคูเมืองเดิม ท าให้มีกายภาพที่แตกต่างจากบริเวณอื่นของพื้นที่ศึกษา เป็น

ส่วนหนึ่งที่ท าให้คลองคูเมืองเดิมขาดความต่อเน่ือง  

 พื้นที่ส่วนที่ 2 มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ราชการ กระทรวงกลาโหม ศาลฎีกา กรม
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แผนที่ทหาร กระทรวงมหาดไทย วัดบูรณศิริมาตยาราม และชุมชนแพร่งสรรพศาสตร์ แพร่งนรา 

แพร่งภูธร พื้นที่ส่วนนี้เป็นส่วนที่ครอบคลุมพื้นที่ราชการ และชุมชนเก่าแก่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ขึ้น

ทะเบียนเป็นโบราณสถานและพื้นที่ที่ควรอนุรักษ์ไว้ บริเวณส่วนนี้สามารถแสดงถึงสังคมและ

วัฒนธรรมทั้งในอดีตถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

 

 
ภาพที่ 32 การแบ่งพื้นที่ศึกษา 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

  พื้นที่ส่วนที่ 3 มีขอบเขตครอบคลุมสวนสราญรมย์ วัดประดิษฐ์ฯ วัดราชบพิธฯ 

และอาคารริมถนนใกล้เคียง พื้นที่ส่วนนี้การใช้ประโยชน์เป็นวัดที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและพื้นที่
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เปิดโล่งเพื่อนันทนาการ และอาคารพาณิชยกรรมและพักอาศัย เป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานที่ไม่พลุกพล่าน 

สงบ กว่าพื้นที่บริเวณอื่น 

  พื้นที่ส่วนที่ 4 มีขอบเขตครอบคลุมกรมการรักษาดินแดน ย่านบ้านหม้อ และวัง

บ้านหม้อ พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ย่านการค้าที่มีตึกแถวขึ้นทะเบียนโบราณสถาน สถานที่ราชการ และวัง

เจ้านาย เป็นการใช้งานที่พลุกพล่านตลอดทั้งวัน 

  พื้นที่ส่วนที่ 5 มีขอบเขตครอบคลุมกรมที่ดิน โรงเรียนราชินี และปากคลองตลาด 

พื้นที่ส่วนนี้เป็นย่านการค้าที่ส าคัญ เป็นสถานที่ที่สามารถแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติในการใช้

ดอกไม้ของไทยได้ดี โดยมีการใช้งาน 24 ชั่วโมงและโรงเรียน 2 แห่งที่มีการใช้งานพื้นที่ในช่วงเวลาเร่ง

รีบทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็น 

9. สภาพภูมิทัศน์และพืชพรรณในพื้นที่ศึกษา 

 ไม้ยืนต้นภายในพื้นที่ศึกษาบางส่วนเป็นต้นไม้ที่ได้มีการปลูกมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างถนน

เรียบคลองคูเมืองเดิม ในสมัยรัชกาลที่ 5 การปลูกต้นไม้ริมคลอง และถนนสายต่าง ๆ ในสมัยนั้น 

จุดประสงค์ในการปลูกเพื่อสร้างร่มเงา เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่เมื อง ซึ่งเป็น

แนวคิดเกี่ยวกับ ป่าไม้ในเมือง (Urban Forestry) ซึ่งไม่ใช่การจัดสวนหย่อม ไม่เน้นปลูกต้นไม้ขนาด

เล็ก ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือไม้ที่มีอายุสั้น เพื่อประดับตกแต่งเพียงอย่างเดียว การเริ่มปลูกต้นไม้ริม

ถนนในสมัยนั้นส่วนใหญ่ใช้ไม้ยืนต้นชนิดเดียวกันในแต่ละถนน เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ และสร้าง

การรับรู้ให้แก่คนที่ผ่านเข้ามาในถนน หรือคลองเส้นนั้น ซึ่งสามารถจดจ า และทราบต าแหน่งของ

ตนเองได้ ในสมัยนั้นถนนอัษฎางค์แรกเริ่มมีการปลูกต้น ขนุน (Artocarpus heterophyllus) จ าปี 

(Michelia alba DC.) มะขาม (Tamarindus indica Linn.) หูกวาง (Terminalia catappa) ส่วน

ถนนราชินีมีการปลูก ขนุน (Artocarpus heterophyllus) มะขาม (Tamarindus indica Linn.) 

เป็นต้น (จามรี อาระยานิมิตสกุล, 2558: 23-31) 

 9.1 พืชพรรณในพื้นท่ีศึกษาส่วนที่ 1 

 พื้นที่ศึกษาที่ 1 บริเวณเชิงใต้สะพานพระปิ่นเกล้าถึงสะพานผ่านพิภพลีลา ภูมิทัศน์

บริเวณนี้มีความแตกต่างจากส่วนอื่นคือ มีลักษณะเป็นถนน และใต้สะพาน พื้นที่โดยรอบได้รับการ

ตกแต่งด้วย ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน ส่วนใหญ่ได้รับการดูแล ตัดแต่งเป็นอย่างดี พื้นที่ลาน

หญ้าใต้ต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนที่สามารถนั่งพักได้ บางส่วนที่ได้รับความเสียหายจากการ นั่ง 

เหยียบ เดินผ่าน ท าให้ไม้พุ่ม ได้รับความเสียหาย และไม้คลุมดินบางส่วนตาย ส่วนกระบะ หรือขอบ
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กระถางต้นไม้ถูกออกแบบ และตกแต่งอย่างดี สามารถน่ังได้ ได้รับความเสียหายบ้างเล็กน้อย พื้นที่นี้

มีพื้นที่เปิดโล่งบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 และสนามหลวง 

 

 
ภาพที่ 33 ผังภูมิทัศน์ปัจจุบันของพื้นที่ศึกษาส่วนที่ 1  
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

 สภาพโดยรวมของพื้นที่มีความร่มรื่น สวยงาม แต่พื้นที่พื้นที่ถูกออกแบบโดยไม่ตรง

กับกิจกรรมการใช้งานของบุคคล และบางพื้นที่เข้าไปใช้งานล าบาก ท าให้เกิดความเสียหายของพื้นที่  

 ไม้ยืนต้น ส่วนใหญ่  ต้นหูกระจง (Terminalia ivorensis Chev.) ต้นมะขาม 

(Tamarindus indica Linn.) ต้นอินทนิล (Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.) ไม้พุ่ม และไม้คลุม

ดิน ส่วนใหญ่คือ ต้นชาฮกเกี้ยน (Carmona retusa (Vahl) Masam.)  ต้นชาข่อย (Acalypha 

siamensis Oliv. ex Gage) ต้นไทรทอง (Ficus altissima) และหญ้า  

 9.2 พืชพรรณในพื้นท่ีศึกษาส่วนที่ 2 

 พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ริมคลอง ย่านสถานที่ราชการ และชุมชน ต้นไม้บริเวณนี้มี

ขนาดเล็ก บางส่วนถูกตัดแต่งไม่ได้คุณภาพ ตาย และบางส่วนได้รับการปลูกใหม่เพิ่มเติม ท าให้

บริเวณนี้มีบรรยากาศไม่ร่มรื่น จึงมีที่นั่งใต้ต้นไม้น้อย ส่วนไม้พุ่มไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ทั้งความ

สูงของพุ่ม ขนาด ระยะการปลูกไม่สม่ าเสมอ และไม่ต่อเนื่อง บางช่วงของริมคลองไม่มีกระบะต้นไม้ 

หรือขอบกันตก พื้นที่นี้มีพื้นที่เปิดโล่ง 2 จุด คืออุทกทาน และพื้นที่กลางชุมชนแพร่งภูธร 
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ภาพที่ 34 ผังภูมิทัศน์ปัจจุบันของพื้นที่ศึกษาส่วนที่ 2 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

 บรรยากาศโดยรวมรู้สึกแห้งแล้ง ทรุดโทรม ไม่ได้รับการดูแลเกี่ยวกับภูมิทัศน์

เท่าที่ควร พื้นที่บริเวณนี้จึงมีคนเข้ามาใช้พื้นที่ในเวลายามเย็น ในช่วงที่แดดไม่ร้อน และมีคนเข้ามาใช้

พื้นที่ริมคลองน้อย แต่พื้นที่ เปิดโล่งมีคนเข้าไปใช้งานทั้ งวัน ไม้ยืนต้น ส่วนใหญ่คือ ต้นขนุน 

(Artocarpus heterophyllus) ต้นอินทนิล (Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.) ต้นราชพฤกษ์ 

(Cassia fistula) ต้นมะขาม (Tamarindus indica Linn.) ต้น โพธิ์  (Ficus religiosa L.) ต้น ไทร 

(Ficus annulata BL) เป็นต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ส่วนใหญ่คือ ต้นเฟื่องฟ้า (Bougainvillea) ต้น

ชาฮกเกี้ยน (Carmona retusa (Vahl) Masam.) 

 9.3 พืชพรรณในพื้นท่ีศึกษาส่วนที่ 3  

 พื้นที่ส่วนนี้มีพื้นที่เปิดโล่งริมคลองที่มีบริเวณกว้างที่สุดในพื้นที่ศึกษา บริเวณหน้า

สวนสราญรมย์ ไม้ยืนต้นหนาแน่น และทรงพุ่มกว้าง ร่มรื่น สามารถใช้พื้นที่ใต้ร่มไม้ได้ตลอดทั้งวัน มี

ขอบกระบะต้นไม้ บางส่วนมีที่นั่งจัดวางใต้ต้นไม้ สามารถนั่งพักผ่อนได้ ไม้พุ่มบริเวณนี้ไม่ได้รับการ

ดูแลเท่าที่ควร ส่วนพื้นที่เปิดโล่งริมคลองบริเวณอนุสาวรีหมูไม้พุ่มได้รับการตัดแต่ง แต่สภาพต้นไม้ไม่

สมบูรณ์ ส่วนริมคลองบริเวณอื่นไม้พุ่มทรุดโทรม แห้งตาย มีวัชพืช ไม่ได้รับการดูแล พื้นที่บริเวณนี้มี

พื้นที่เปิดโล่ง คือสวนสราญรมย์ และพื้นที่ริมคลองคูเมืองบริเวณอนุสาวรีย์สหชาติ 
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ภาพที่ 35 ผังภูมิทัศน์ปัจจุบันของพื้นที่ศึกษาส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

 สภาพโดยรวมของพื้นที่ร่มรื่น สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้ทั้งวัน แต่สภาพภูมิทัศน์

โดยรอบ ไม้พุ่ม และขอบกระบะตันไม้ต่าง ๆ ทรุดโทรม มีการเข้ามายึดพื้นที่จากคนบางกลุ่ม ท าให้

พื้นที่เกิดความเสียหาย ไม้ยืนต้น ส่วนใหญ่คือ ต้นขนุน (Artocarpus heterophyllus) ต้นตะเคียน 

(Hopea odorata) ต้นหูกวาง (Terminalia catappa) ต้นไทร (Ficus annulata BL) ต้นมะขาม 

(Tamarindus indica Linn.) ต้นโพธิ์ (Ficus religiosa L.) ต้นอินทนิล (Lagerstroemia speciosa 

(L.) Pers.) ต้นหูกระจง (Terminalia ivorensis Chev.) เป็นต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ส่วนใหญ่คือ 

ต้นเฟื่องฟ้า (Bougainvillea) ชาฮกเกี้ยน (Carmona retusa (Vahl) Masam.) 

 9.4 พืชพรรณในพื้นท่ีศึกษาส่วนที่ 4 

 พื้นที่บริเวณริมคลองคูเมืองเดิมส่วนนี้มีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ทรงพุ่มหนา และ

กว้าง ท าให้พื้นที่โดยรอบร่มรื่น สามารถเขามาใช้พื้นที่ได้ตลอดวัน ส่วนไม้พุ่มโดยรอบมีความทรุด

โทรม ไม่สมบูรณ์ ไม่ต่อเนื่อง และไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร บางส่วนมีที่นั่งวางไว้ใต้ต้นไม้  แต่ไม่

สอดคล้องกับพื้นที่การใช้งาน จึงไม่มีคนนั่ง แต่บางพื้นที่กลับมีที่นั่งไม่เพียงพอต่อคนที่เข้ามาใช้งาน 

ไม้ยืนต้น ส่วนใหญ่คือ ต้นตาล (Borassus flabellifer L.) ต้นหูกวาง (Terminalia catappa) ต้น

ขนุ น  (Artocarpus heterophyllus) ต้ น ไทร (Ficus annulata BL) ต้ นมะขาม  (Tamarindus 
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indica Linn.) ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ (Tabebuia rosea) เป็นต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ส่วนใหญ่คือ ต้น

เฟื่องฟ้า (Bougainvillea) 

9.5 พืชพรรณในพื้นท่ีศึกษาส่วนที่ 5 

 
ภาพที่ 36 ผังภูมิทัศน์ปัจจุบันของพื้นที่ศึกษาส่วนที่ 5 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 

 
ส่วนแรกไม้ยืนต้นทรงพุ่มหนา และกว้างท าให้มีความร่มรื่น มีต้นไม้ที่มีดอกให้สีสัน

ในช่วงฤดูร้อน ไม้พุ่มในบริเวณนั้นไม่สมบูรณ์ จากการเข้าไปยึดครองพื้นที่ท าให้บริเวณนั้นเกิดความ

เสียหายและทรุดโทรม ทั้งไม้พุ่ม ขอบกระบะ ริมตลิ่ง ส่วนอีกพื้นที่มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณ

โดยก่อนหน้านี้ไม่มีต้นไม้ยืนต้น และไม้พุ่มในพื้นที่นี้เลย ต้นไม้จึงมีขนาดเล็ก ยังไม่สามารถให้ร่มเง่าได้ 

คือพื้นที่ระหว่างโรงเรียนราชินีกับปากคลองตลาด มีการใช้งานแบบชั่วคราว จอดรถ หรือเดินผ่าน

เท่านั้น ไม้ยืนต้น ส่วนใหญ่คือ ชมพูพันธุ์ทิพย์ (Tabebuia rosea) ต้นไทร (Ficus annulata BL) 

ต้นมะขาม (Tamarindus indica Linn.) ต้นขนุน  (Artocarpus heterophyllus) ต้นมะพร้าว 

(Cocos nucifera L.) ต้ น ต า ล  (Borassus flabellifer L.)  ต้ น ร า ช พ ฤ ก ษ์  (Cassia fistula) 

พญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris) เป็นต้น ไม้พุ่ม และได้คลุมดิน ส่วนใหญ่คือ ชาฮกเกี้ยน 

(Carmona retusa (Vahl) Masam.) ต้นเฟื่องฟ้า (Bougainvillea) 

10. การใช้ประโยชน์ท่ีดินในปัจจุบัน 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 พื้นที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่ที่ก าหนดด้วยสีน้ าตาลอ่อน ศ.๑-๒ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่

มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  และส่งเสริมกิจกรรม
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ทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และมีพื้นที่เปิดโล่งที่ก าหนดด้วยสีเขียวอ่อนคือ พื้นที่สนามหลวง

และพื้นที่สวนสราญรมย์ ให้เป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพื้นที่

ตลอดแนวคลองคูเมืองเดิมและถนน 2 ฝั่งคลองที่ก าหนดด้วยสีเขียวเข้ม ให้เป็นที่โล่งเพื่อการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนน ริมแม่น้ า และล าคลอง 

 

 
ภาพที่ 37 แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
ที่มา: ส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556, เข้าถึงเมื่อ 19 

มิถุนายน พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้จาก http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/ 
NEWCPD2556_2/guide.html 

 
 ปัจจุบันอาคารอนุรักษ์ที่ยังคงความสวยงามส่วนใหญ่จะเป็นอาคารราชการที่ได้รับการ

ดูแลอย่างดีจากหน่วยงาน และส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่พื้นที่ และอาคารที่พักอาศัยโดยรอบยังไม่ได้รับ

การดูแล และซ่อมแซมอย่างเหมาะสมเท่าที่ควร เน่ืองด้วยการใช้งานปัจจุบันที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคย
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เป็นที่พักอาศัยกลายมาเป็นพื้นที่การค้า และย่านการค้าส าคัญ การใช้อาคารจึงไม่เหมาะสม ท าให้

อาคารอนุรักษ์บางพื้นที่เสียหาย และบริบทโดยรอบมีความทรุดโทรม 

 

 
ภาพที่ 38 แผนผังแสดงที่โล่งท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
ที่มา: ส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556, เข้าถึงเมื่อ 19 

มิถุนายน พ.ศ. 2560, เข้าถึงได้จาก http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/ 
NEWCPD2556_2/guide.html 

 

 จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินข้างต้น การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงไม่สามารถสรุป

การใช้งานจากแผนผังอย่างเดียว การส ารวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันเพื่อน ามาประกอบกับ

แผนที่จากหน่วยงานราชการ ท าให้ทราบถึงการใช้พื้นที่ในปัจจุบันว่าเหมาะสม หรือเกิดปัญหาในการ

ใช้งานอย่างไร ซึ่งการศึกษาได้แบ่งพื้นที่ศึกษาตามส่วนที่วิเคราะห์มาดังนี้ 

 10.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษาส่วนที่ 1 
 พื้นที่ส่วนที่ 1 ประกอบไปด้วย สถานที่ราชการ อาคารอนุรักษ์ โรงเรียน พื้นที่เปิด

โล่ง พาณิชยกรรม และที่พักอาศัย รูปแบบอาคารในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นอาคารขนาดใหญ่ รูปทรง
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โบราณ และมีแบบร่วมสมัย บริเวณศึกษานี้มีการใช้พื้นที่ตลอดทั้งวัน ส่วนมากเป็นการใช้พื้นที่แบบ

ชั่วคราว เช่น รอรถเมล์ เดินผ่าน ขับรถผ่าน เป็นต้น มีการใช้พื้นที่บริเวณภายในอาคาร หรือขอบเขต

ของอาคารเป็นพื้นที่พักผ่อนมากกว่าใช้พื้นที่สาธารณะ และบางส่วนเป็นบุคคลที่จ าเป็นต้องใช้ งาน

พื้นที่ ในบริเวณทางเท้า เช่น จักรยานยนต์รับจ้าง คนกวาดถนน ท่ารถเมล์ เป็นต้น ส่วนพื้นที่

สาธารณะส่วนใหญ่ไม่พร้อมให้เข้าไปใช้งาน หรือเข้าไปใช้งานได้ล าบาก การจราจรบริเวณนี้ในช่วงเช้า 

และช่วงเย็นในเวลาเข้าท างานและเลิกงานมีปัญหารถติด ทั้งวันปกติและวันหยุด เพราะเป็นพื้นที่

ราชการ และโรงเรียนท าให้มีรถเข้าและออกจ านวนมาก พื้นที่บริเวณนี้เดิมมีสภาพเป็นคลองต่อเน่ือง

จากสะพานผ่านพิภพลีลา และเคยมีสะพานข้ามคลองบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปัจจุบัน

พื้นที่ไม่สามารถรับรู้ถึงความต่อเนื่องของคลองคูเมืองอย่างเช่นสมัยก่อน พื้นที่ส่วนนี้เป็นส่วนที่ลด

คุณค่าของคลองคูเมืองเดิมหลังจากที่มีการสร้างสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้าขึ้น 

 

 
ภาพที่ 39 การใช้ประโยชน์พื้นที่ศึกษาส่วนที่ 1 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

 10.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนที่ศึกษาส่วนที่ 2 
 พื้นที่ส่วนที่ 2 ประกอบไปด้วยสถานที่ราชการ วัด พื้นที่เปิดโล่ง และที่พักอาศัย 

รูปแบบอาคาราชการส่วนใหญ่เป็นอาคารโบราณที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและอาคารที่มีคุณค่าควร

แก่การอนุรักษ์ อาคารราชการฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่หันด้านหลังอาคารเข้าสู่คลองคูเมืองเดิม ฝั่ง

ตะวันออกเป็นชุมชนเก่าแก่ คือชุมชนแพร่งสรรพศาสตร์ ชุมชนแพร่งนรา ชุมชนแพร่งภูธร บริเวณริม
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ถนนฝั่งชุมชน เป็นย่านค้าขายเกี่ยวกับเครื่องแบบ อุปกรณ์ส าหรับทหาร ข้าราชการ เครื่องมือช่าง 

และเครื่องดนตรีเป็นส่วนใหญ่ เพราะใกล้กับย่านสถานที่ราชการ ร้านค้าประเภทนี้จึงเรียงตัวอยู่บน

ถนนอัษฎางค์ เรียกว่า ย่านหลังกระทรวง ชุมชนแพร่งสรรพศาสตร์ ในตรอกสาเก มีสภาพเสื่อมโทรม 

มีการใช้พื้นที่ทางเท้า และผิวถนน ในการค้าขาย อาคาร ของใช้ต่าง ๆ กีดขวางการจราจร และการ

เดินเท้า แพร่งนรา และแพร่งภูธร ยังคงหลงเหลือลักษณะของสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าไว้ในพื้นที่ ทั้ง

อาคารพักอาศัย บางส่วนของวังเจ้านาย และยังมีวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ร้านอาหาร ร้านชุบทอง ร้าน

ตัดผม เป็นต้น การใช้พื้นที่สาธารณะบริเวณพื้นที่ศึกษานี้มีน้อย ส่วนหนึ่งเนื่องจากสถานที่ราชการมี

พื้นที่ปิดล้อม ไม่มีส่วนเชื่อมต่อกับพื้นที่สาธารณะ การเชื่อมต่อกับคลองคูเมืองเดิมส่วนใหญ่เป็นส่วน

ด้านหลัง บางส่วนจึงไม่ได้รับการดูแล และจัดการอย่างเหมาะสม โดยผู้คนส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่ภายใน

อาคาร หรือภายในขอบเขตพื้นที่อาคารมากกว่าใช้พื้นที่สาธารณะ บางส่วนเป็นคนเดินบริเวณร้านค้า

เพื่อจับจ่ายซื้อของ พื้นที่นี้ใช้เดินเชื่อมต่อไปยังพระราชอุทยานสราญรมย์ในช่วงเช้า และช่วงเย็นเพื่อ

ออกก าลังกาย คนในชุมชนจ านวนน้อยที่จะออกมาเดินเล่นพักผ่อนในพื้นที่ พื้นที่ริมคลองบางส่วนใช้

เป็นพื้นที่จอดรถ มีการปิดถนนบางส่วนไว้เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถของหน่วยราชการ 

 

 
ภาพที่ 40 การใช้ประโยชน์พื้นที่ศึกษาส่วนที่ 2 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
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 10.3 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนที่ศึกษาส่วนที่ 3 

 
ภาพที่ 41 การใช้ประโยชน์พื้นที่ศึกษาส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 
 พื้นที่ส่วนที่ 3 ประกอบไปด้วยพื้นที่เปิดโล่ง สถานที่ราชการ วัด อาคารที่พักอาศัย 

และอาคารที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่วนใหญ่วัดและสวนสาธารณะมีการเปิดพื้นที่ส่วนด้านข้าง

และด้านหลังของพื้นที่ออกสู่คลองคูเมืองเดิม พื้นที่บริเวณนี้มีการใช้งานพื้นที่เปิดโล่งริมคลองตลอด

ทั้งวัน บริเวณนี้มีร่มเงาจากต้นไม้ ส่วนหนึ่งเป็นการจอดพักรถรับจ้างต่าง ๆ เช่น สามล้อเครื่อง รถ

รับส่งนักท่องเที่ยว เป็นต้น บริเวณริมคลองคูเมืองด้านถนนราชินีใช้เป็นพื้นที่จอดรถยนต์ และมีการ

ปิดถนนราชบพิธเพื่อใช้เป็นที่จอดรถของหน่วยงานราชการ บริเวณนี้มีท่ารถเมล์และที่จอดรถเมล์ 2 

จุด จึง บริเวณนี้ค่อนข้างมีความสงบเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีวัด และพื้นที่สาธารณะต่อเน่ืองกัน คนจึง

ไม่พลุกพล่าน เริ่มคึกคักเพิ่มขึ้นในช่วงเย็น เป็นช่วงเวลาที่คนเข้ามาออกก าลังกายในสวนสราญรมย์ 

พื้นที่จึงมีรถเข็น แผงลอยขายอาหาร น้ าดื่มให้แก่คนที่ออกก าลังกาย และคนโดยรอบพื้นที่ บางแผง

ขายของวางของใช้ในพื้นที่ กีดขวางการเดินและท าให้พื้นที่บางส่วนเสียหาย บริเวณริมคลองเป็นที่ตั้ง

ของหน่วยงานของส านักระบายน้ า ท าหน้าที่ท าความสะอาดคลองจึงมีเรือและท่าจอดเรือบริเวณนี้ 

 10.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษาส่วนที่ 4 

 พื้นที่ส่วนที่ 4 ประกอบไปด้วยสถานที่ราชการ อาคารที่พักอาศัย อาคารที่พัก

อาศัยที่ใช้ร่วมกับการพาณิชย์ และอาคารพาณิชย์ บริเวณนี้มีความคึกคักตลอดทั้งวัน เนื่องจากเป็น
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ย่านขายเครื่องเสียง ล าโพง เพชร และพลอย ที่มีชื่อเสียงย่านหนึ่งเรียก ย่านบ้านหม้อ ซึ่งมีคนเข้ามา

จับจ่ายซื้อของตลอดทั้งวัน มีการใช้พื้นที่ริมคลองคูเมืองเพื่อนั่งพักรอของคนที่เข้ามาซื้อของและเป็น

ที่พักผ่อนให้พ่อค้าแม่ค้าบางส่วน พื้นที่นี้มีท่ารถเมล์บริเวณฝั่งถนนราชินี บรรยากาศที่ร่มรื่นของ

คลองช่วงนี้ท าให้คนออกมานั่งพักผ่อนและรอรถเมล์ในเวลากลางวัน ลักษณะอาคารสถานที่ราชการ

บางส่วนหันส่วนด้านหลังของอาคารออกสู่คลองคูเมืองเดิม ไม่มีการเชื่อมต่อกับพื้นที่สาธารณะบริเวณ

ริมคลอง ลักษณะเป็นก าแพงทึบ ท าให้พื้นที่ส่วนนี้ไม่ได้รับการดูแลและจัดการอย่างเหมาะสม ท าให้มี

ร้านค้าแผงลอยใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ขายของบนทางเท้า โดยวางสิ่งของในพื้นที่อย่างถาวรใกล้

บริเวณท่ารถเมล์ริมคลอง มีการใช้พื้นที่ริมคลองเป็นพื้นที่จอดรถตลอดแนว 

 10.5 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษาส่วนที่ 5 

 
ภาพที่ 42 การใช้ประโยชน์พื้นที่ศึกษาส่วนที่ 5 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

 พื้นที่ส่วนที่ 5 ประกอบไปด้วยพื้นที่พาณิชยกรรม ที่พักอาศัย โรงเรียน ที่พักอาศัย

ร่วมกับพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม พื้นที่นี้มีการใช้พื้นที่ที่หลากหลายและมีการใช้งานตลอดทั้ง

วันทั้ งคืน ไม่มี เวลาปิด  เนื่ อ งจากเป็นตลาดดอกไม้  ผั ก  และผลไม้ขนาดใหญ่ แห่ งหนึ่ งใน

กรุงเทพมหานคร มีการขยายการใช้งานพื้นที่ออกมาบริเวณริมคลอง โดยการวางของ ทิ้งขยะ และ

บางส่วนใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน จึงมีการเข้ามายึดพื้นที่บางส่วนของคลองไว้เป็นส่วนบุคคล ท าให้พื้นที่

เกิดความเสียหาย บริเวณริมคลองคูเมืองด้านถนนราชินี ช่วงเวลาที่การจราจรติดขัดเป็นช่วงเช้าและ

ช่วงเย็น เนื่องจากมีผู้ปกครองมารับและส่งนักเรียนจ านวนมาก ประกอบกับการใช้พื้นที่ขนส่งของ

ของตลาด พื้นที่ริมคลองบางส่วนใช้เป็นพื้นที่จอดรถขนส่งสินค้า พื้นที่นี้มีขอบคอนกรีตกันตกตั้งแต่
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สะพานเจริญรัช 31 ถึงประตูน้ าบริเวณท่าเรือราชินี มีการสร้างสะพานข้ามคลองใหม่ 2 จุด บริเวณ

ข้างท่าเรือราชินีข้ามไปฝั่งตลาดยอดพิมานและตรงข้ามทางเข้าตลาดส่งเสริมการเกษตรไทย ลักษณะ

สะพานเป็นรูปแบบร่วมสมัย ใช้วัสดุโครงสร้างเหล็ก ราวกันตกสแตนเลส ในอนาคตพื้นที่นี้จะเป็นทาง

ขึ้นของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย 

11. อุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ศึกษา 

 11.1 ปัญหาด้านกายภาพ 

 11.1.1 อาคารไม่เปิดพื้นที่ออกสู่พื้นที่สาธารณะ อาคารส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็น

สถานที่ราชการและโรงเรียน ที่มีการใช้งานในช่วงเวลากลางวันในเวลาราชการ พื้นที่คลองคูเมืองเดิม

ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสถานที่ราชการและโรงเรียนโดยรอบเท่าที่ควร ส่วนใหญ่อาคารราชการที่ติดกับ

ริมคลองคูเมืองเดิมเป็นส่วนด้านหลังของสถานที่ราชการ การเข้ามาใช้งานพื้นที่บริเวณริมคลองจึงมี

หน้าที่เพียงแค่เป็นที่จอดรถเท่านั้น ท าให้บริเวณนั้นไม่ได้รับการดูแล การเข้าและออกในบริเวณนี้จึง

ไม่พลุกพล่าน การท ากิจกรรมใช้ระยะเวลาสั้น เช่นการจอดรถ เดินผ่าน เป็นต้น สถานที่ราชการส่วน

ใหญ่ในบริเวณนี้มีการปิดล้อมพื้นที่อาคารเพื่อท ากิจกรรมด้านในพื้นที่แยกของแต่ละหน่วยงาน ท าให้

การเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะของบุคคลมีจ านวนน้อย เพราะแยกกันท ากิจกรรมในพื้นที่ของตน พื้นที่

สาธารณะจึงไม่ได้รับการใช้งาน 

 เนื่องจากสถานที่ราชการ โรงเรียนมีการใช้งานในบริเวณนี้ในช่วงเวลา

กลางวัน ท าให้ช่วงเวลากลางคืนไม่มีคนเข้า-ออกพื้นที่ ท าให้บริเวณสถานที่ราชการในเวลากลางคืนจึง

เป็นพื้นที่ที่อันตราย เป็นพื้นที่อับคน ง่ายต่อการก่ออาชญากรรมและเรื่องผิดกฎหมายมากยิ่งข้ึน  

 11.1.2 มีย่านการค้าอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ศึกษา ย่านการค้าที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่

ศึกษาที่เป็นโบราณสถาน ส่งผลกระทบต่อพื้นที่หลายด้าน ทั้งผลกระทบเกี่ยวกับการจราจรและพื้นที่

จอดรถโดยรอบพื้นที่ การรุกล้ าพื้นที่จากการขยายตัวของย่านการค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้พื้ นที่ที่

ถูกรุกล้ าทรุดโทรมและเสียหาย การจราจรในพื้นที่บางจุดมีสาเหตุจากย่านการค้าบริเวณใกล้เคียง ทั้ง

ย่านบ้านหม้อและย่านปากคลองตลาดที่เป็นย่านการค้าขนาดใหญ่ ด้วยถนนที่มีขนาดเล็กในพื้นที่

ศึกษาที่เป็นเมืองเก่า มีปริมาณรถที่เข้ามาในพื้นที่จ านวนมาก ทั้งรถที่เข้ ามาซื้อของภายในพื้นที่ รถ

ขนส่งสินค้า และรถที่สัญจรผ่านพื้นที่ทั่วไป การขาดแคลนพื้นที่จอดรถท าให้ต้องจอดรถริมถนนทั้งผู้

ที่มาซื้อของและรถที่ขนส่งสินค้า ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด การขยายตัวของการค้ารุกล้ าทางเท้า

ทั้งบริเวณริมคลองและบริเวณหน้าอาคารฝั่งตรงข้ามคลอง ท าให้การสัญจรทางเท้าไม่สะดวก การ
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รุกล้ าพื้นที่เป็นเวลานานท าให้พื้นที่เกิดความเสียหายตามมา 

 

 
ภาพที่ 43 สภาพการจอดรถยนต์ภายในพื้นที่ศึกษาบริเวณริมถนน 
 (ถ่ายภาพโดย อมรรัตน์ ฤทธิทิศ เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
 

 11.1.3 การขาดแคลนพื้นที่จอดรถ สถานที่โดยรอบคลองคูเมืองเดิมมีความ

หลากหลาย ทั้งตลาด สถานที่ราชการ โรงเรียน และชุมชน การเข้าถึงพื้นที่ และความจ าเป็นที่จะต้อง

ใช้รถของบุคคลที่เข้ามาใช้งานพื้นที่ ท าให้พื้นที่บริเวณริมคลองคูเมืองเดิมได้แปรสภาพเป็นพื้นที่จอด

รถของพื้นที่ต่าง ๆ ที่กล่าวมา บางพื้นที่ปิดถนนบางส่วนเพื่อใช้เป็นที่จอดรถของหน่วยงาน รถยนต์

ทั่วไปไม่สามารถผ่านได้ คือบริเวณหลังกระทรวงกลาโหมถนนราชินี และถนนราชบพิธ ข้าง

กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น การจอดรถริมคลองทั้งสองฝั่งถนนราชินีบางส่วน ท าให้เส้นทางเดินรถมี

แค่ช่องทางเดียว นอกจากรถจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ยังมีรถขนส่งของในตลาด และรถทัวร์

นักท่องเที่ยวมาจอดรอนักท่องเที่ยวบริเวณนี้ ท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบางช่วงของถนน 

และในเวลาเข้าท างาน และเลิกงานบางพื้นที่ มีปริมาณรถที่เข้ามาจอดมากกว่าปกติ คือบริเวณ

โรงเรียนราชินี และปากคลองตลาด ซึ่งมีทั้งรถยนต์ผู้ปกครอง และรถส่งของในตลาดท าให้การจราจร

ติดขัด บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทางเข้าออกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น จาก

ปัญหาการจอดรถริมคลองท าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ เข้ามาปฏิบัติงานได้ไม่สะดวก 
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เช่น การซ่อมแซมพื้นที่ การรดน้ าต้นไม้ เป็นต้น  

 

 
ภาพที่ 44 ปัญหาพื้นที่ไม่พร้อมในการใช้งาน 
 (ถ่ายภาพโดย อมรรัตน์ ฤทธิทิศ เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
 

 11.1.4 พื้นที่สาธารณะไม่พร้อมใช้งาน และไม่ตอบสนองความต้องการ ในการ

ใช้งาน พื้นที่โดยรอบริมคลองคูเมืองเดิมมีสภาพทรุดโทรม ช ารุด เสียหาย โดยเฉพาะที่นั่ง ขอบ

กระบะปลูกต้นไม้ เสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเท้าริมคลองช ารุด ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้น ทั้งหมดนี้ไม่ได้รับ

การดูแล และรักษาเท่าที่ควร บริเวณที่ได้รับความเสียหายมาก คือตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลาถึง

ปากคลองตลาด ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ เช่น คนเร่ร่อน การเข้ามายึดพื้นที่ขายของ

ถาวร การใช้งานผิดประเภท เป็นต้น ความทรุดโทรม ไม่พร้อมใช้งานเป็นสาเหตุหนึ่งในการเลือกเข้า

มาใช้พื้นที่ของคนทั่วไป อีกสาเหตุหนึ่งคือ พื้นที่ไม่ตอบสนองการใช้งาน หรือไม่มีการดึงดูดให้สร้าง

กิจกรรมในพื้นที่ พื้นที่ริมคลองคูเมืองเดิมไม่มีการก าหนดการใช้งานอย่างจริงจัง และไม่สามารถรับรู้

ได้ว่าพื้นที่นี้สามารถเกิดกิจกรรมอะไรได้บ้าง การวางเก้าอี้นั่งในบริเวณพื้นที่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง การ

จัดวางเก้าอี้ไม่เหมาะสมกับกิจกรรม บริเวณที่เหมาะส าหรับการนั่ง หรือแม้แต่ระยะการวาง ท าให้คน

เข้ามานั่งพักน้อยเพราะไม่ตอบสนองในความต้องการของบุคคล ท าให้เป็นแค่พื้นที่ที่ใช้ส าหรับเดิน

ผ่าน และคนที่จ าเป็นที่จะเข้ามาในพื้นที่  
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 11.1.5 น้ าเน่าเสีย จากการเก็บข้อมูลน้ าในคลองคูเมืองเดิมมีสภาพเน่าเสีย จาก

การเก็บข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง ค่าออกซิเจนที่ควรจะมีในน้ า และค่าออกซิ เจนที่สิ่งมีชีวิตต้องการ ต่ า

กว่ามาตรฐาน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการปล่อยของเสีย เช่น น้ าเสียจากบ้านเรือน ของเสียจาก

มนุษย์ที่ทิ้งลงในคลองโดยตรง ทั้งอุจาระ ปัสสาวะ และขยะที่ทิ้งลงในคลอง ต้นคลองคูเมืองเดิมมี

ประตูน้ าทั้ง 2 ด้านเพื่อควบคุมปริมาณน้ าที่ไหลเข้าสู่คลอง การปิดและเปิดประตูน้ าท าแค่บาง

ช่วงเวลา จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ปริมาณออกซิเจนในน้ ามีปริมาณต่ ากว่ามาตรฐาน  

 11.2 ปัญหาด้านสังคม  

 
ภาพที่ 45 ปัญหาคนเร่ร่อน 
 (ถ่ายภาพโดย อมรรัตน์ ฤทธิทิศ เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
 

 11.2.1 คนเร่ร่อน ขายบริการ คนเร่ร่อนเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณใต้ร่มไม้ริมคลองคู

เมืองเดิมในเวลากลางวัน ในช่วงเวลากลางคืนคนเร่ร่อนอาศัยพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่นอน เพราะในเวลา

กลางคืนพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนไม่พลุกพล่าน ไม่มีใครสนใจ และลับตาคน คนเร่ร่อนใช้น้ าในคลองใน

การ อาบน้ า อุจาระ ปัสสาวะ ฯลฯ ท าให้เป็นทัศนะอุจาดอย่างหนึ่งของพื้นที่ ท าให้คนไม่กล้าเข้ามา

ใช้งานบริเวณริมคลอง ปัญหาที่เกิดจากคนเร่ร่อนคือ ลักขโมย ขอทาน ทิ้งขยะ ท าให้พื้นที่เสียหาย 

และความสกปรกของพื้นที่ นอกจากคนเร่ร่อนปัญหาการขายบริการทางเพศภายในพื้นที่เป็นปัญหา

หน่ึงที่เกิดขึ้นทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน เวลากลางวันมีพื้นที่บางส่วนใกล้เคียงพื้นที่ริมคลองคู

เมืองเดิมเป็นพื้นที่ที่มีคนเข้ามาขายบริการโดยปะปนไปกับบุคคลทั่วไป ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ไม่
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สามารถทราบได้ คือบริเวณแถวคลองหลอดวัดราชนัดดาถึงบริเวณแพร่งสรรพศาสตร์ ในช่วงเวลา

กลางคืนพื้นที่คลองคูเมืองเดิมหลายจุดจะเป็นพื้นที่ขายบริการ ทั้งชายและหญิง เช่น ริมคลองและ

บริเวณสวนสาธารณะสราญรมย์ เป็นต้น ท าให้เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของพื้นที่ ประชาชนที่อาศัย

บริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อน 

 

 
ภาพที่ 46 ปัญหาการยึดคลองพื้นที่ 
 (ถ่ายภาพโดย อมรรัตน์ ฤทธิทิศ เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
 

 11.2.2 การรุกล้ าพื้นที่สาธารณะ ย่านการค้าในบริเวณริมคลองคูเมืองเดิมเป็น

ย่านการค้าเก่าแก่ บางพื้นที่มีมาตั้งแต่สมัยต้นรัตน์โกสินทร์ เมื่อการค้าขายในพื้นที่เกิดการขยายตัว 

ทั้งย่านการค้าหลักที่มีการค้าขายในช่วงกลางวันและแผงลอยจากพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ใน

ช่วงเวลากลางคืน ท าให้เกิดปัญหาความแออัดของพื้นที่ บางส่วนจึงขยายออกมาใช้พื้นที่สาธารณะใน

การเตรียมของ วางของ หรือจอดรถที่ส่งสินค้า ท าให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่ใช้งานทางเท้า 

และถนน บางพื้นที่ถูกใช้งานแบบถาวรโดยการวางของไว้ในบริเวณริมคลอง ท าให้คนไม่กล้าเข้าไปใช้

งาน พื้นที่จึงเกิดความเสียหายจากการใช้งานของผู้ที่รุกล้ า ผลที่ตามมาคือขยะและความสกปรกของ

พื้นที่ เช่นบริเวณปากคลองตลาดฝั่งถนนราชินีมีการใช้พื้นที่ในการนั่งพัก เตรียมของเพื่อขายในตลาด 
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บริเวณท่ารถเมล์ริมคลองมีร้านของช าที่เจ้าของร้านใช้เป็นพักอาศัยอยู่ถาวร บริเวณร้านค้าหลัง

กระทรวงกลาโหมวางของบนทางเท้า ท าให้ประชนชนไม่ได้รับความสะดวก ร้านแผงลอยซ่อมเครื่อง

เสียง ล าโพง บริเวณย่านบ้านหม้อ และบริเวณสะพานผ่าพิภพลีลาใกล้คลองหลอดราชนัดดามีแผง

ลอยขายของริมคลองในช่วงเวลากลางคืน เป็นต้น ท าให้การสัญจรผ่านไปมาไม่ได้รับความสะดวก 

เน่ืองจากกีดขวางการจราจร ทั้งทางเท้า และถนน 

 11.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  

 11.3.1 การขาดนโยบายที่เหมาะสมในการจัดการพื้นที่ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าในการจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้าบางจุด ส่งผลกระทบท าให้พื้นที่เกิดความซบเซา ขาดอัตลักษณ์ที่

เคยมี เนื่องจากไม่มีนโยบายที่เหมาะสมและเด็ดขาดเพื่อรองรับเหตุที่ เกิดตามมาเกี่ยวกับสภาพ

เศรษฐกิจของพื้นที่ เช่นการจัดระเบียบตลาดนัดคลองหลอด การจัดการการรุกล้ าพื้นที่สาธารณะต่าง 

ๆ การจัดระเบียบทางเท้าในย่านปากคลองตลาด ท าให้การค้าและพื้นที่ส่วนอื่นได้รับผลกระทบเรื่อง

รายได้ 

 11.3.2 ย่านการค้าและชุมชนดั้งเดิมที่ซบเซา  ความซบเซาของพื้นที่การค้า 

บรรยากาศพื้นที่โดยรอบเงียบเหงา ซบเซา ขาดการใช้งาน เมื่อมีผู้พักอาศัยน้อยลง ท าให้มีเพียงแต่

ร้านขายของช าในชุมชน หรือร้านที่จ าเป็นส าหรับชุมชนเท่านั้น เช่น ร้านตัดผม ร้านอาหาร เป็นต้น 

เป็นสาเหตุให้สภาพสังคมในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ดึงดูดคนทั่วไปให้เข้ามาใช้งานในพื้นที่
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้เพื่อทราบถึงบทบาท ปัญหา ศักยภาพที่มีของพื้นที่ใน

ปัจจุบัน รวมถึงความคิดเห็นของคนที่เข้ามาใช้พื้นที่โดยรอบ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการน าเสนอ

แนวทางการออกแบบพื้นที่เปิดโล่งริมคลองคูเมืองเดิม โดยได้แบ่งหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 

หัวข้อใหญ่ดังนี ้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมจิากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา 

 2. การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของคลองคูเมืองเดิมในปัจจุบัน 

 3. การวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ 

 4. การวิเคราะห์สิ่งที่ควรแก้ไข และต้องการที่จะเห็นในพื้นที่ศึกษา 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา 

 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบสุ่มตัวอย่างถามคนในพื้นที่ทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณ และผู้ที่

เข้ามาใช้พื้นที่ชั่งคราว แบบสัมภาษณ์จ านวน 60 ชุด โดยกระจายแบบสัมภาษณ์ในแต่ละส่วนพื้นที่เทา่ 

ๆ กัน จ านวน 5 ส่วน ส่วนละ 12 ชุด (Quota  Sampling) และสัมภาษณ์หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการดูแลพื้นที่จ านวน 4 ฝ่ายในส านักงานเขตพระนคร ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่ใน

แต่ละส่วน เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับพื้นที่ริมคลองคูเมือง

เดิม เพื่อจะน าไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิที่ได้ศึกษามาแล้ว ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มี

ดังนี้ 

 1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 ส่วนใหญ่ผู้เข้ามาใช้งานมีอายุอยู่ในช่วง 45-54 ปี จ านวน 

18  คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือช่วงอายุ 15-24 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25
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ตารางที่ 11 เพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 40 66.66 
หญิง 20 33.33 
รวม 60 100 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 
ตารางที่ 12 อาย ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
15 – 24 ปี 15 25.00 
25 – 34 ปี 4 6.66 
35 – 44 ปี 8 13.33 
45 – 54 ปี 18 30.00 
55 ปีขึ้นไป 14 23.33 

ไม่สามารถให้ข้อมูล 1 1.66 
รวม 60 100 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 
ตารางที่ 13 อาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 11 18.33 

ข้าราชการ/ลูกจ้างรัฐฯ 15 25 
พนักงานบริษัทเอกชน 2 3.33 
ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 15 25 

รับจ้างต่าง ๆ 12 20 
อื่น ๆ 5 8.33 
รวม 60 100 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
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 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ

รับราชการ หรือลูกจ้างรัฐ ฯ ซึ่งมีจ านวนเท่ากับกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว หรือค้าขาย 

จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท จ านวนช่วงละ 

29 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 รองลงมามีรายได้ น้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อย

ละ 23.33 ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่เข้ามาใช้พื้นที่ชั่วคราว ช่วงเช้าจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 

78.33 

 
ตารางที่ 14  รายได ้

รายได ้ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน 14 23.33 

10,000– 20,000 บาท 29 48.33 
20,001 – 30,000 บาท 3 5.00 

30,001 บาท ต่อเดือนขึ้นไป 5 8.33 
ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ 9 15.00 

รวม 60 100 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 
ตารางที่ 15 ประเภทของกลุ่มตัวอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
ประชาชนภายในชุมชนใกล้เคียง 13 21.66 

ประชาชนที่เข้ามาใช้พื้นที่ชั่วคราว 47 78.33 
รวม 60 100 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
  

 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ามาใช้พื้นที่ 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน  60 คน ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เข้ามา

ในพื้นที่เพื่อท างาน หรือปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือเข้ามาเพื่อ

ค้าขาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20  
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ตารางที่ 16 เหตุผลที่เข้ามาใช้พื้นที่ 
เหตุผลที่เข้ามาใช้พื้นที่ จ านวน ร้อยละ 
ท างาน (ปฏิบัติหน้าที่) 21 35.00 

ค้าขาย 12 20.00 

ซื้อของ 2 3.33 
พักรถ 1 1.66 

รอรถเมล์ 3 5.00 
พักผ่อน จุดนัดพบ 8 13.33 

ขับรถรับจ้าง 9 15.00 
เรียน 1 1.66 
อื่น ๆ 3 5.00 
รวม 60 100 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

 
ภาพที ่47 ชว่งเวลาที่เข้ามาใช้พื้นที ่

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60  ประชากรตัวอย่างสามารถบอกเวลาที่
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เข้ามาใช้งานในพื้นที่ได้ 28 คน โดยช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่เข้ามาใช้พื้นที่อยู่ในช่วง 8.00 น.-17.00 น. 

ซึ่งเป็นเวลาท างานปกติ บุคคลที่ไม่สามารถบอกเวลาได้ เนื่องจากเข้ามาใช้พื้นที่ในเวลาที่ไม่แน่นอน 

ระบุบไม่ได้ชัดเจน  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60  ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางเข้า

พื้นที่โดยรถจักรยานยนต์ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 รองลงมาคือการเดิน และใช้รถยนต์ 

ซึ่งมีจ านวนเท่ากันอย่างละ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66  

 

ตารางที่ 17 การเดินทางเข้ามาด้วยพาหนะ 
เข้ามาในพ้ืนที่โดย (พาหนะ) จ านวน ร้อยละ 

เดิน 10 16.66 
รถเมล์ 9 15.00 

จักรยานยนต์ 23 38.33 
รถยนต์ 10 16.66 
รถตุ๊กตุ๊ก 3 5.00 
แท๊กซี่ 1 1.66 

อาศัยในพื้นที่ 4 6.66 
รวม 60 100 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

ตารางที่ 18 ความถ่ีในการเข้ามาใชพ้ื้นที ่
ความถี่ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 8 13.33 
1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 5 8.33 
3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ 9 15.00 
5 - 6 ครั้งต่อสัปดาห์ 6 10.00 

ทุกวัน 32 53.33 
รวม 60 100 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่ในเข้ามา
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ใช้งานพื้นที่ทุกวัน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมีการเข้าใช้งานพื้นที่ 3-4 ครั้งต่อ

สัปดาห์ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15 

 

ตารางที่ 19 ใชพ้ื้นที่กี่คน (รวมผู้ท าแบบสอบถาม) 
จ านวนคน จ านวน ร้อยละ 
มาคนเดียว 32 53.33 

มีคนมาด้วย 1-2 คน 9 15.00 
มีคนมาด้วย 3-4 คน 5 8.33 
มีคนมาด้วย 5 ขึ้นไป 6 10.00 

อาศัยในพื้นที่ 8 13.00 
รวม 60 100 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน ประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทาง

มาคนเดียว จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาเดินทางมาด้วยกัน 1-2 คน จ านวน 9 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15 

 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของพื้นที่และความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหา 

 1.3.1 ปัญหาที่มีในพื้นที่  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน โดยไม่มีตัวเลือกให้ผู้

สัมภาษณ์ และโดยได้แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 5 พื้นที่ ซึ่งสรุปปัญหาแต่ละพื้นที่ดังนี้คือ 

 พื้นที่ที่  1 มีปัญหาส่วนใหญ่ เกี่ยวกับ คนเร่ร่อน ขอทาน และปัญหา

การจราจร ซึ่งมีความคิดเห็นเท่ากัน จ านวน 5 ความคิดเห็น รองลงมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับ

อาชญากรรม และปัญหาเรื่องการจอดรถไม่เป็นระเบียบในพื้นที่ มีจ านวน 3 ความคิดเห็น พื้นที่ที่ 2 

ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับขอทาน และคนเร่ร่อน จ านวน 10 ความคิดเห็น รองลงมาคือความสะอาด 

และขยะ จ านวน 8 ความคิดเห็น พื้นที่ที่ 3 ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับความสะอาด และขยะ จ านวน 8 

ความคิดเห็น รองลงมาคือน้ าเน่าเสีย จ านวน 7 ความคิดเห็นพื้นที่ที่ 4 ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับน้ า

เน่าเสียที่มีความคิดเห็นจ านวน 7 ความคิดเห็น รองลงมาเป็นปัญหาความสะอาด และขยะ จ านวน 6 

ความคิดเห็น พื้นที่ที่ 5 ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับความสะอาด ขยะ จ านวน 5 ความคิดเห็น รองลงมา



112 
 

 

 

คือคนเร่ร่อน ขอทาน และภูมิทัศน์ทรุดโทรมต้องได้รับการแก้ไข มีจ านวนจ านวนเท่ากันคือ 4 ความ

คิดเห็นเท่ากัน 

 
ตารางที่ 20 ความคดิเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่มีในพื้นที่ 

ปัญหา พื้นที่ที่ 
1 

พื้นที่ที่ 
2 

พื้นที่ที่ 
3 

พื้นที่ที่ 
4 

พื้นที่ที่ 
5 

ปัญหาของ
พื้นที่ทั้งหมด 

ความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น 

น้ าเน่าเสีย - 7 7 7 3 24 
ความสะอาด / ขยะ 2 8 8 6 5 29 
คลองตื้น มีโคลน - 2 - - - 2 
ไม่มีจิตส านึกต่อพื้นที่ - 1 1 - - 2 
อาชญากรรม/ความปลอดภัย 3 6 2 - 1 12 
คนเร่ร่อน ,ขอทาน 5 10 - 2 4 21 
ขายบริการทางเพศ - 1 - 1 - 2 
หาบเร่,แผงลอย ยึดทางเท้า - 3 - - 1 4 
จอดรถไม่เป็นระเบียบ 3 - 1 2 - 6 
ที่จอดรถไม่เพียงพอ 2 - - 1 2 5 
แสงสว่างในเวลากลางคืนไม่เพียงพอ 2 1 1 - - 4 
การจราจร 5 1 1 1 1 9 
เสียงรบกวน - 2 - - - 2 
พื้นที่ไม่ตรงจุดประสงค์กับการใช้งาน และใช้งาน
ไม่สะดวก 

1 - - - 1 2 

ภูมิทัศน์ทรุดโทรม ต้องได้รับการแก้ไข เช่น ต้นไม้ 
สวน ทางเท้า ฯลฯ 

3 2 2 2 4 13 

การระบายน้ าเสียจากบ้านเรือนลงสู่คลอง - - - 1 - 1 
ไม่บ าบัดน้ า / ไม่ถ่ายเทน้ าในคลอง - - 1 1 - 2 
แออัด และวุ่นวาย - - - - 1 1 
การเข้าถึงล าบาก - - - - 1 1 
ไม่มีความคิดเห็น / พอใจแล้ว 2 - 1 - - 3 

รวม 28 44 25 24 24 145 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 
 ดังนั้นปัญหาทั้งหมดในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสะอาด และ

ขยะ ซึ่งรวมทั้ง 5 พื้นแล้วที่มีความคิดเห็นถึง 29 ความคิดเห็น รองลงมาคือปัญหาคนเร่ร่อน และ

ขอทาน จ านวน 21 ความคิดเห็น ปัญหาที่พบตรงกัน โดยมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ทุกพื้นที่คือ ปัญหา
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เรื่องความสะอาด และขยะ ปัญหาการจราจร และปัญหาเกี่ยวกับภูมิทัศน์ในพื้นที่มีความทรุดโทรม 

ต้องได้รับการแก้ไข 

 1.3.1 การแก้ปัญหาที่มีในพื้นที่  

ตารางที่ 21 ความคดิเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในพื้นที่ 
การแก้ปัญหา พื้นที่ที่ 1 พื้นที่ที่ 2 พื้นที่ที่ 3 พื้นที่ที่ 4 พื้นที่ที่ 5 การแก้ปัญหาทั้ง

พื้นที ่
ความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น 

จิตรส านึกของประชาชน - - 3 3 1 7 
ไม่ทิ้งน้ าเสีย / ขยะลงคลอง 1 2 4 1 3 11 
ท าการบ าบัดน้ า / ระบายน้ า - 3 1 3 3 10 
ขุดลอกคลอง - 2 - - - 2 
เพิ่มความปลอดภัยในจุดเสี่ยงภัย 2 - - - - 2 
เพิ่มที่จอดรถ - - - - 1 1 
เพิ่มจุดทิ้งขยะ 1 - 2 2 1 6 
พัฒนาให้มีการใช้ประโยชน์พื้นที ่ - 1 - - 1 2 
เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ 2 1 1 - - 4 
ให้ผู้เก่ียวข้องเข้ามาจัดระเบียบ และ
ดูแลพื้นที่ 

3 9 4 2 2 20 

มีการร่วมมือของประชาชน เอกชน 
และภาครัฐ 

- 1 1 1 1 4 

จัดระเบียบของที่จอดรถ และ
การจราจร 

3 - 1 2 - 6 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้นไม้ และ
สิ่งแวดล้อม 

4 2 - 1 5 12 

ห้องน้ าสาธารณะ - 1 - - - 1 
วางนโยบายเก่ียวกับพื้นที่อย่าง
เคร่งครัด 

- - - - 1 1 

ไม่มีความคิดเห็น 1 1 3 - - 5 
รวม 17 23 20 15 19 94 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน โดยไม่มีตัวเลือกให้ผู้

สัมภาษณ์ และโดยได้แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 5 พื้นที่ ซึ่งสรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นในการแก้ปัญหา

ในแนวทางของผู้สัมภาษณ์เองในแต่ละพื้นที่ดังนี้ 
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 พื้นที่ที่  1 การแก้ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้นไม้ และ

สิ่งแวดล้อม จ านวน 4 ความคิดเห็น รองลงมาคือการให้มีผู้เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการ ดูแลพื้นที่ และจัด

ระเบียบของที่จอดรถ และการจราจร มีจ านวนเท่ากันคือจ านวน 3 ความคิดเห็น พื้นที่ที่ 2 การ

แก้ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับอยากให้มีผู้เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการ และดูแลพื้นที่เช่นกัน จ านวน 9 ความ

คิดเห็น รองลงมาคือการท าการบ าบัดน้ า และระบายน้ า จ านวน 3 ความคิดเห็น พื้นที่ที่ 3 การ

แก้ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับไม่ทิ้งน้ าเสีย และขยะลงในคลอง และอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาจัดระเบียบ 

และดูแลพื้นที่ จ านวน 4 ความคิดเห็นเท่ากัน พื้นที่ที่ 4 การแก้ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับจิตรส านึก

ของประชาชนในพื้นที่ และการบ าบัดน้ า ระบายน้ า ซึ่งมีจ านวนความคิดเห็นเท่ากันคือ 3 ความ

คิดเห็น พื้นที่ที่ 5 แนวคิดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้นไม้ และสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 5 ความคิดเห็น รองลงมาคือการบ าบัดน้ า ระบายน้ า และไม่ทิ้งน้ าเสีย ขยะลงคลอง จ านวน

เท่ากันคือ 3 ความคิดเห็น 

 การแก้ปัญหาในพื้นที่คนส่วนใหญ่คิดว่าควรมีผู้เกี่ยวข้องเข้ามาจัดระเบียบ 

และดูแลพื้นที่ จ านวนรวม 20 ความคิดเห็น รองลงมาคือปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้นไม้ และสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 12 ความคิดเห็น และปัญหาที่คิดเห็นตรงกันทั้ง 5 พื้นที่ คือห้ามทิ้งน้ าเสีย และขยะลงใน

คลอง และควรมีผู้เกี่ยวข้องเข้ามาจัดระเบียบ และดูแลพื้นที่ รองลงมามีการเสนอแนะตรงกัน 4 พื้นที่ 

คือการบ าบัดน้ าก่อนปล่อยลงคลอง และมีการระบายน้ าในคลอง การเพิ่มจุดทิ้งขยะ ให้มีการมีการ

ร่วมมือของประชาชน เอกชน และภาครัฐ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับคลองคูเมืองในอุดมคติ 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน โดยได้แบ่งพื้นที่ศึกษา

ออกเป็น 5 พื้นที่ ซึ่งสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่อยากให้มีในคลองคูเมืองแต่ละพื้นที่ดังนี้ 

 พื้นที่ที่ 1 ความต้องการส่วนใหญ่เกี่ยวกับมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

โดยรอบคลอง เช่น สวนสาธารณะ ที่พักผ่อน ออกก าลังกาย เป็นต้น โดยมีความคิดเป็นจ านวน 5 

ความคิดเห็นรองลงมาคือต้องการให้พื้นที่ร่มรื่น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความคิดเป็นจ านวน 4 

ความคิดเห็น พื้นที่ที่ 2 ความต้องการส่วนใหญ่มีความคิดเป็นจ านวน 7 ความคิดเห็น เกี่ยวกับน้ าใส 

และสะอาด  รองลงมามีความคิดเห็นเท่ากันคือ 6 ความคิดเห็น เกี่ยวกับพื้นที่มีความสะอาด ไม่ก่อ

โรค และต้องการให้พื้นที่มีความร่มรื่น ภูมิทัศน์มีความสวยงาม พื้นที่ที่ 3 ความต้องการส่วนใหญ่มี
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ความคิดเป็นจ านวน 10 ความคิดเห็น เกี่ยวกับน้ าใส และสะอาด รองลงมามีความคิดเป็นจ านวน 7 

ความคิดเห็นคือความสะอาดของพื้นที่โดยรอบคลอง และไม่ท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา พื้นที่ที่ 4 

ความต้องการส่วนใหญ่มีความคิดเป็นจ านวน 7 ความคิดเห็น เกี่ยวกับน้ าใส และสะอาด และมี

ความคิดเป็นจ านวน 6 ความคิดเห็น อยากให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมโดยรอบคลอง เช่น 

สวนสาธารณะ ที่พักผ่อน ออกก าลังกาย พื้นที่ที่ 5 ความต้องการส่วนใหญ่มีความคิดเป็นจ านวน 4 

ความคิดเห็นตรงกัน 2 เรื่องเกี่ยวกับการเห็นคลองมีน้ าที่ใสสะอาด และมีภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม 

 
ตารางที่ 22 คลองในอดุมคต ิ

คลองในอุดมคติ 
 

พื้นที่ที่ 
1 

พื้นที่ที่ 
2 

พื้นที่ที่ 
3 

พื้นที่ที่ 
4 

พื้นที่ที่ 
5 

รวม 

ความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

ความ
คิดเห็น 

น้ าใส สะอาด - 7 10 7 4 28 
ความสะอาด / ไม่ก่อโรค - 6 7 1 3 17 
มีสิ่งมีชีวิตในคลอง (ปลา ,นก) - 1 2 3 2 8 
ใช้คลองเป็นทางสัญจร / มีเรือในคลอง - 2 - 1 - 3 
มีการจัดกิจกรรมในคลอง และริมคลอง 2 4 - 1 - 7 
มีร้านค้า / ตลาดน้ า 1 4 - 1 1 7 
ปลูกพืชน้ า / พืชพรรณ / ผักสวนครัว  - 1 - 3 1 5 
ท าให้เป็นลานจอดรถ - - - - 1 1 
ไม่มีคนเร่ร่อน 1 4 - - - 5 
มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมโดยรอบคลอง เช่น 
สวนสาธารณะ ที่พักผ่อน ออกก าลังกาย เป็นต้น 

5 5 - 6 3 19 

มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ 3 2 - - 2 7 
จอดรถให้เป็นระเบียบ 1 - - - 1 2 
ลดจ านวนรถยนต์ 3 - - - - 3 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว - 2 - - 1 3 
ร่มรื่น และภูมิทัศน์สวยงาม  4 6 1 3 4 18 
มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ - 3 1 - - 4 
ไม่มีความคิดเห็น / พอใจแล้ว 1 1 2 - 1 5 

รวม 21 48 23 26 24 142 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนใหญ่คลองในอุดมคติทั้งหมดของพื้นที่ศึกษาคือ

ต้องการอยากให้น้ าในคลองคูเมืองเดิมใสสะอาด อย่างที่เคยเป็นมาแต่ก่อน รองลงมาคืออยากให้มี
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การใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบคลองอย่างเหมาะสม เช่น สวนสาธารณะ ที่พักผ่อน ออกก าลังกาย 

เป็นต้น 

 1.5 ข้อมูลสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่การดูแลรักษาบริเวณริมคลองคูเมืองเดิม เป็นหน้าที่ของส านักงานเขตพระนคร ดูแลในส่วน

ของพื้นที่ริมคลองคูเมืองเดิม ทั้งสิ่งของสาธารณะต่าง ๆ เช่น ทางเท้า เก้าอี้นั่ง ถังขยะ โดยเข้าไป

ซ่อมแซมให้ใช้งานได้เป็นปกติ รวมทั้งการดูแลต้นไม้ต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งรดน้ า ใส่ปุ๋ย และตัดแต่งต้นไม้

ในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย การดูแลในด้านสุขอนามัยในพื้นที่ทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

ซึ่งส านักงานเขตได้แบ่งการดูแลพื้นที่ออกเป็นหลายฝ่าย มีฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังนี้ 

 

 
ภาพที ่48 การรับผิดชอบดูแลคลองคูเมืองเดิมของภาครัฐ 

(ดัดแปลงจาก สมพล ตงศิริกุล, 2552)
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ตารางที่ 23 สรุปการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
ฝ่าย หน้าที่รับผิดชอบท่ี

เก่ียวข้อง 
บทบาทของพื้นที่ อุปสรรคในการดูแลพื้นท่ี สิ่งท่ีอยากเห็นในพ้ืนที่ 

ฝ่ายโยธา 
(ช านาญ เสมอ
ใจ 
นายช่าง
เคร่ืองกล
ช านาญงาน) 

ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม  แ ล ะ
ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ โดยรอบพื้นที่
คลองเพื่อแก้ปัญหาให้
ประชาชนในพื้นที่ ให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ และ
ใกล้เคียงแบบเดิมมาก
ที่สุด  

- - ความเสียหายของพื้นที่ เกิดจาก 
ยานพาหนะที่จอดรถบนทางเท้า 
การเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ความ
เสียหายจากการเก็บงานจากฝ่ายอื่น 
ๆ ที่รับผิดชอบไม่เรียบร้อย  
- ใน ก า ร เข้ า ไป ซ่ อ ม แซ ม พื้ น ที่ 
การจราจร หรือยานพาหนะ เป็น
อุปสรรค กีดขวางในการเข้ าไป
ปฏิบัติงาน ในเวลาปฏิบัติงาน คน
ทั่วไป นักท่องเที่ยว เสี่ยงต่อการ
ได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน 

ภ าย ใน ค ล อ ง  แ ล ะ รอ บ
คลองสะอาด สามารถใช้เดิน
เล่ นพั กผ่ อน  มี พ รรณ ไม้
ขนาดเล็ก และมีรูปแบบทาง
เท้ าที่ ได้ รับการออกแบบ
ใหม่ที่สวยงาม 

ฝ่ายพัฒนา
ชุมชน และ
สวัสดิการสังคม 
(ท รัพย์  ศิ ริวชิ
ราภรณ์ 
นั ก พั ฒ น า
สั งคมช านาญ
งาน) 

ด าเนินการการพัฒนา
ชุ ม ช น  ทั้ ง ก า ย ภ า พ 
เศรษฐกิจ สังคม อนามัย 
และคุณภาพชีวิต เช่น 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
วั น ส า คั ญ ข อ ง ช า ติ 
ศาสนา โดยส่งเสริมด้าน
งบประมาณในการจัด
งาน ประสานงานเร่ือง
กายภาพของพื้นที่ เป็น
ต้น 

สายน้ าวิถีชีวิตของคน
ในเขตพระนคร ถ้า
พัฒนาในพื้นที่นี้จะมี
โ อ ก า ส ส ร้ า ง ง า น
เพ่ิมขึ้นได้อีก 

- ในบริเวณพื้นที่ศึกษา การดูแล
ชุมชนท าได้ ใน เพี ยงในส่ วนของ
ชุมชนแพร่งภูธร ที่ เป็นชุมชนตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานครเท่านั้น  
- ปัญหารถที่เข้าไปในชุมชน แล้วใช้
ความเร็ว ท าให้รบกวนชุมชน 
- คนเร่ร่อนเข้ามาท าความสกปรก 
ลักขโมยของในพื้นที่ชุมชน ดูแลได้
เพียงแค่แจ้ง ประสานให้ส่งต่อกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคม แต่ต้อง
ได้ รับการสมัครใจจากคนเร่ร่อน
เท่านั้น 

มีความสะอาด ในคลองมี
สิ่ งมี ชี วิ ต  เช่ น  ปลา เรือ
สามารถแล่นในคลองได้ ลง
เล่ น น้ า ได้  มี ก า รค้ าข าย 
ตลาดนัดที่อยู่ในการควบคุม
ของราชการ 

ฝ่ า ย รั ก ษ า
ความสะอาด 
แ ล ะ
สวนสาธารณะ 
(ธ วั ช ชั ย  สุ ก
ปานแก้ว 
เ จ้ าพ นั ก งา น
ก า ร เก ษ ต ร
ช านาญงาน) 

รักษาความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
สิ่งแวดล้อม ขนถ่ายขยะ 
และบ า รุงรักษาต้น ไม้
ต้นไม้บริเวณริมคลองคู
เมืองเดิม 

เป็ น สั ญ ญ าลั กษ ณ์
ข อ ง
ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร
ชั้ น ใ น  เป็ น พื้ น ที่
ประวัติศาสตร ์

- คนเร่ร่อน  ท าให้พื้ นที่ เสียหาย 
สกปรก และขยะ 
- รถที่จอดตามแนวคลอง กีดขวาง
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น รดน้ าต้นไม้ 
ตัดต้นไม้ เก็บขยะ เป็นต้น 
- น้ าเค็มหนุนในช่วง ก.พ.-มิ.ย. ท า
ให้ต้นไม้ในพื้นที่เสียหาย และตาย 
โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ในพื้นท่ี 

เป็นพื้ นที่พักผ่อน มีพื้ นที่
โล่งส าหรับวางเก้าอี้นั่ งใต้
ต้นไม้ และมีกิจกรรมต่าง ๆ 
รอบคลอง มี ร้ัว  สามารถ
เปิดปิดเป็นเวลาได้ 

ฝ่ า ย
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
และสุขาภิบาล 
(อรวรรณ สังห
ร่าย  
เ จ้ าพ นั ก งา น
ส า ธ า ร ณ ะ
สุขช านาญงาน) 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ใ ห้
ค ว า ม รู้  ด้ า น ก า ร
ส า ธ ารณ ะสุ ข  ค ว าม
สะอาด และการปล่อย
ของเสียลงสู่คลอง แก่
ร้านค้า บ้านเรือน และ
คนในชุมชน 

- จิตส านึกของคนในชุมชน ซึ่งเมื่อ
ลงท าการประชาสัมพันธ์ได้รับการ
ร่วมมืออย่างดี แต่ไม่ได้น าไปปฏิบัติ
อย่างเต็มที ่

มีพื้นที่นั่งเล่น มีสวน และ
ต้นไม้ ร้านค้า สามารถท า
กิจกรรมออกก าลังกายใน
พื้นที่ได ้

(จากการศึกษาของผู้วจิัย)
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2. การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของคลองคูเมืองเดิมในปัจจุบัน 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน การเข้ามาใช้พื้นที่ 

ปัญหาในพื้นที่ และการแก้ปัญหา น ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการค้นคว้าหาข้อมูล

มาจึงวิเคราะห์ได้ว่า 

ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาใช้พื้นที่โดยรอบริมคลองคูเมืองเดิมคือเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุในช่วงอายุ 45-54 

ปี ส่วนใหญ่เป็นคนที่เข้ามาใช้พื้นที่ชั่วคราว มีอาชีพรับราชการ ลูกจ้างรัฐฯ และค้าขาย ซึ่ง ส่วนใหญ่มี

เงินเดือนอยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท การเดินทางเข้ามาในพื้นที่โดยรถจักรยานยนต์ และ

เดินทางมาคนเดียว เหตุผลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่มีหลากหลาย คือ จับจ่ายซื้อของ จอดพักรถของ

รถรับจ้าง รอรถเมล์ พักผ่อนเดินเล่น แต่ส่วนใหญ่จะเดินทางมาเพื่อท างาน หรือปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง

เดินทางมาประจ าทุกวันในช่วงเวลา 8.00 น.-17.00 น. สอดคล้องกับพื้นที่ที่มีย่านการค้าส าคัญ

ภายในพื้นที่ 2 ย่าน และเป็นย่านสถานที่ราชการ ที่เป็นสถานที่ที่มีการปิด-เปิดเป็นใช่วงเวลา ยกเว้น

ปากคลองตลาดที่เปิด 24 ชั่วโมง คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในพื้นที่จึงเป็นคนที่คุ้นเคยกับพื้นที่อยู่แล้ว การ

วิเคราะห์บทบาทของพื้นที่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง กิจกรรมการใช้พื้นที่ และปัญหามา

วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงบทบาทจากการลงพื้นที่วิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 2.1.1 เป็นที่อยู่อาศัย และท างานของคนที่มีรายได้ปานกลาง-น้อย วิเคราะห์จาก

รายได้ของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีเงินเดือนอยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เดิน

ทางเข้ามาในพื้นที่เป็นประจ าทุกวัน จากปัญหาของคนในพื้นที่เกี่ยวกับคนเร่ร่อน และสภาพโดยรอบ

ของอาคารและที่พักอาศัย 

 2.1.2 เป็นคลองน้ าเสีย จากปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับปัญหาน้ าเสีย

ภายในคลอง การปล่อยของเสียลงคลอง และสภาพปัจจุบันจากการสังเกต คลองจึงมีสภาพเป็น

คลองน้ าเสียส่วนหนึ่งเพราะการปล่อยของเสียในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบ้านเรือนบริเวณนั้นและคนที่เข้า

มาใช้พื้นที่ 

 2.1.3 เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร  จากกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้สัมภาษณ์ 

เกี่ยวกับการรอรถเมล์ ซึ่งในพื้นที่ศึกษามีท่ารถเมล์หลายสายและท่าเรือในพื้นที่ จึงเห็นได้ว่าพื้นที่นี้

เป็นพื้นที่เปลี่ยนถ่านการสัญจรได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบนบก หรือบนน้ า 

 2.1.4 เป็นพื้นที่เปิดโล่งของเมือง จากกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ

การจอดพักรถรับจ้าง พักผ่อนเดินเล่น จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะที่
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คนสามารถเข้ามาท ากิจกรรมได้หลากหลาย 

3. การวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน

พื้นที่ ปัญหาที่ควรแก้ไข และการแก้ไขปัญหาในแนวทางของผู้ให้สัมภาษณ์เอง ซึ่งการสัมภาษณ์โดย

แบ่งเป็นพื้นที่ 5 ส่วน แล้วน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการค้นคว้า ซึ่งมีการวิเคราะห์

ข้อมูลดังนี ้

 พื้นที่ส่วนที่  1 ปัญหาที่ ได้จากการสัมภาษณ์โดยรวมส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่อง

การจราจร และคนเร่ร่อน เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ท าให้การรับรู้ถึง

ความต่อเน่ืองของคลองคูเมืองเดิมหายไป สังเกตจากการตอบแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่

นี้ไม่กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับน้ าเสีย และคลองเลย ส่วนนี้มีการจัดพื้นที่ส าหรับการจราจร โดยเป็นจุด

รวมของถนนพระอาทิตย์ ถนนเจ้าฟ้า ถนนราชินี ถนนราชด าเนินกลาง ถนนราชด าเนินใน ปัญหาส่วน

ใหญ่ของคนในพื้นที่จึงเกี่ยวกับการจราจร การเข้ามาจอดไม่เป็นระเบียบ ที่จอดรถไม่เพียงพอ ทั้ง

รถเมล์ รถยนต์ และรถรับส่งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในบริเวณพระบรมหาราชวัง ก็เป็น

ส่วนหนึ่งของปัญหาการจราจรของพื้นที่ 

 ส่วนปัญหาคนเร่ร่อจากสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ใต้สะพาน เป็นมุมอับ ลับตาผู้คน จึงเป็นที่

คนเร่ร่อนใช้เป็นพื้นที่นอน อาบน้ า เก็บของต่าง ๆ บริเวณใต้สะพาน พื้นที่ลักษณะนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย

ในการเกิดอาชญากรรม และความปลอดภัย บางส่วนเนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอในเวลา

กลางคืน ส่วนการใช้งานพื้นที่โดยรอบก็ที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานในพื้นที่ พื้นที่ทรุดโทรม 

และไม่สะอาดก็เป็นปัญหาในพื้นที่ที่ต้องได้รับการแก้ไข 

 พื้นที่ส่วนที่ 2 ปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยรวมส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับคน

เร่ร่อนในพื้นที่ ภายในพื้นที่ศึกษาส่วนนี้มีชุมชนดั้งเดิมที่เรียกกันว่า 3 แพร่ง โดยพื้นที่ชุมชนใน

ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยมีมาแต่เดิม การดูแลที่ไม่ทั่วถึงของหน่วยงานราชการ 

เนื่องจากมีเพียงแพร่งภูธรเท่านั้นที่อยู่เป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร การเข้าไปดูแลพื้นที่ 

และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ ฯ จึงเข้าถึงพื้นที่มากกว่าอีก 2 ชุมชน ที่ไม่ได้รับ

การดูแล และสนับสนุน ท าให้พื้นที่ทรุดโทรม ท าให้มีการเข้ามาของคนที่มีรายได้น้อย หญิงขายบริการ 

เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ มีผู้เข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะในการกิน นอน ใช้น้ าในคลองเพื่ออุปโภค และ

บริโภค การขายของบนทางเท้าในพื้นที่บริเวณตรอกสาเก สิ่งที่ตามมาคือปัญหาอาชญากรรม ลัก
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ขโมยสิ่งของจากชุมชนข้างเคียง ชิงทรัพย์ ฯลฯ 

 ปัญหาเรื่องความสะอาด และขยะเป็นเรื่องรองลงมาจากที่คนเข้ามาใช้พื้นที่คิดว่าควร

ต้องแก้ปัญหา ซึ่งมีหลายสาเหตุ จากจิตส านึกของคนที่เข้ามาใช้พื้นที่ คนเร่ร่อน และคนในพื้นที่เอง 

รวมถึงปัญหาน้ าในคลองเน่าเสีย และคลองตื้นจนสามารถเห็นขยะภายในคลอง ที่ท าให้ภูมิทัศน์ใน

พื้นที่โดยรวมทรุดโทรม ไม่น่าเข้าไปใช้งาน ในเวลากลางคืนไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่เพียงพอก็เป็นปัจจัย

หนึ่งที่ท าให้พื้นที่มีความเสี่ยงภัย การท างานของคนในพื้นที่ไม่สะดวก และมีคนเข้ามาใช้พื้นที่น้อยลง

ในเวลากลางคืน 

 พื้นที่ส่วนที่ 3 ปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยรวมส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้จะเป็นเรื่องความ

สะอาด และขยะ จิตส านึกเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้ รองลงมาเป็นปัญหาน้ าเสีย การไม่บ าบัดน้ าใน

การปล่อยน้ าลงสู่คลอง ท าให้ภูมิทัศน์โดยรวมของพื้นที่ทรุดโทรม ต้องได้รับการแก้ไข 

การจอดรถในพื้นที่ไม่เป็นระเบียบ พื้นที่ส่วนนี้มีรถทัวร์มาจอดริมคลองเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว  ด้วย

ขนาด การเข้าออกของรถทัวร์ และปิดถนนราชบพิธเพื่อใช้จอดรถของหน่วยงานราชการ ท าให้การ

จรจรบริเวณนี้หนาแน่น และติดขัด 

 แสงสว่างในพื้นที่ไม่เพียงพอในเวลากลางคืนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอาชญากรรมที่เกิด

ในพื้นที่ ท าให้พื้นที่นี่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยได้ 

 พื้นที่ส่วนที่ 4 ปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยรวมส่วนใหญ่เป็นปัญหาน้ าเสียที่คนใน

พื้นที่คิดว่าเป็นปัญหาส าคัญของบริเวณคลอง โดยสาเหตุหนึ่งคือปล่อยน้ าเสียลงคลองโดยตรง ไม่ได้

รับการบ าบัดก่อน และไม่มีการบ าบัดน้ าในคลองอย่างจริงจัง ความสะอาด และขยะในพื้นที่เป็นเรื่อง

รองลงมาที่คนในพื้นที่คิดว่าเป็นปัญหาที่ควรแก้ไข พื้นที่สกปรกส่วนหนึ่งมากจากคนเร่ร่อนที่อาศัยใน

พื้นที่นี้ด้วย จึงท าให้สภาพภูมิทัศน์ในบริเวณนี้ทรุดโทรม ไม่ดึงดูดคนเข้ามาใช้งานอย่างเต็มที่ 

พื้นที่นี้ก็มีปัญหาเรื่องการจราจร การจอดรถไม่เป็นระเบียบ ทั้งรถส่วนตัว และรถเมล์ และที่จอดรถไม่

เพียงพอ ปัญหาทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกันท าให้เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การจราจรในพื้นที่ติดขัด 

 พื้นที่ส่วนที่ 5 ปัญหาที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยรวมส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความ

สะอาดในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นย่านตลาดขนาดใหญ่ ท าให้มีปัญหาเรื่องหาบเร่ แผงลอยที่รุกล้ า

พื้นที่สาธารณะ ที่จอดรถในพื้นที่ไม่เพียงพอ จากรถที่ขนส่งสินค้า และรุผู้ปกครองที่เข้ามารับนักเรียน

ในพื้นที่ ท าให้เกิดปัญหาการจราจรในพื้นที่ติดขัดมาก ท าให้พื้นที่มีความแออัดทั้งทางเท้า และบน

ถนน 
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 รองลงมาเป็นปัญหาคนเร่ร่อนที่สร้างปัญหา ซึ่งมีปัญหาอาชญากรรมตามมา ปัญหา

โดยรวมทั้งหมดในพื้นที่ที่กล่าวมาท าให้ภูมิทัศน์ในพื้นที่ทรุดโทรม ต้องได้รับการแก้ไข 

 สรุปการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคจากการสัมภาษณ์ และการสังเกตตรงกับการใช้งาน

ในพื้นที่ปัจจุบัน คือบางพื้นที่ไม่สามารถรับรู้ถึงความต่อเนื่องของคลองคูเมืองที่จากสะพานผ่าพิภพ

ลีลาถึงสะพานพระปิ่นเกล้าได้ เห็นได้จากคนในพื้นที่ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ าหรือคลองเลย ปัญหา

การจราจรจึงเป็นปัญหาส่วนใหญ่ในพื้นที่ พื้นที่ที่เป็นย่านการค้ามีการขนส่งสินค้าก็มีปัญหาด้าน

การจราจรเช่นกัน ส่วนพื้นที่ที่มีชุมชนแออัด และคนรายได้น้อยอาศัยอยู่จะมีปัญหาส่วนใหญ่ในพื้นที่

เกี่ยวกับคนเร่ร่อน ขอทาน ความสะอาด ขยะ และการรุกลล้ าพื้นที่สาธารณะ พื้นที่บริเวณ

ส่วนกลางล าคลองปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับน้ าเสียและความสะอาดโดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ใน 2 เรื่องนี้

จ านวนมากว่าเรื่องอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด โดยรวมตลอดทั้งคลองความสะอาด คนเร่ร่อน การจราจร 

และภูมิทัศน์ที่ทรุดโทรมเป็นปัญหาของคนทั้งพื้นที่  หน่วยงานราชการมีอุปสรรคในการท างาน

เกี่ยวกับคนเร่ร่อนเช่นกัน ที่ก่อความร าคาญและเสียหายต่อคนในพื้นที่ การเข้าไปดูแลพื้นที่อย่างไม่

สะดวกและทั่วถึงทั้งนอกเหนือเขตรับผิดชอบและการอุปสรรคกีดขวางการท างานของเจ้าหน้าที่ 

จิตส านึกของคนในพื้นที่เป็นอุปสรรคในการท างานและแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ ทั้งเรื่องความสะอาด 

สุขอนามัย และการใช้พื้นที่ผิดประเภท สร้างความเสียหายต่อพื้นที่และงบประมาณ 

4. การวิเคราะห์สิ่งที่ควรแก้ไขและต้องการที่จะเห็นในพื้นที่ศึกษา 

 พื้นที่ส่วนที่ 1 เนื่องจากปัญหาในพื้นที่ส่วนนี้ มีปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจราจรใน

พื้นที่แออัดและคนเร่ร่อนที่เข้ามาอาศัยในบริเวณนี้ ภูมิทัศน์ทรุดโทรม จนก่อให้เกิดอาชญากรรม 

ความเห็นเรื่องการแก้ปัญหาส่วนใหญ่จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลพื้นที่ เรื่อง

ความปลอดภัย การจัดระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการจราจร การจอดรถ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้

สวยงาม ท าให้สิ่งที่คนส่วนใหญ่อยากให้พื้นที่เป็นคือ มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างเหมาะสม เช่น 

สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน หรือออกก าลังกาย โดยมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม 

 พื้นที่ส่วนที่  2 ปัญหาของพื้นที่ส่วนนี้ ส่วนใหญ่ เกี่ยวกับคนเร่ร่อน ความสะอาด 

อาชญากรรม และน้ าเน่าเสีย การแก้ปัญหาส่วนใหญ่คนในพื้นที่จึงคิดว่าการให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลพื้นที่เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด และปัญหาน้ าเสียควรมีการบ าบัดน้ าในพื้นที่ โดย

ส่วนใหญ่อยากจะเห็นคลองมีน้ าใสสะอาด บริเวณโดยรอบคลองมีความสะอาด และภูมิทัศน์โดยรอบ

มีความร่มรื่นสวยงาม 
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 พื้นที่ส่วนที่  3 ปัญหาส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้ เกี่ยวกับความสะอาดและน้ าเน่าเสีย การ

แก้ปัญหาที่คนในพื้นที่ให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่คิดว่าการไม่ทิ้งของเสียลงในคลองเป็นการแก้ปัญหา

ในพื้นที่ที่ส าคัญ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมดูแลพื้นที่ และการแก้ไขจิตส านึกของ

คนในพื้นที่พื้นที่ให้ไม่ทิ้งขยะหรือน้ าเสียลงในคลอง และช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ก็เป็นสิ่งที่ควรแก้ไข 

โดยคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องการที่จะเห็นน้ าในคลองใสสะอาดและพื้นที่บริเวณโดยรอบคลองมีความ

สะอาดและไม่ก่อเชื้อโรค 

 พื้นที่ส่วนที่ 4 ปัญหาส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้เกี่ยวกับน้ าในคลองเน่าเสียและความสะอาด

โดยรอบคลอง การแก้ปัญหาที่คนในพื้นที่ให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่คิดว่าการแก้ไขจิตส านึกของคนใน

พื้นที่ให้ไม่ทิ้งขยะหรือน้ าเสียลงในคลอง และช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ มีการบ าบัดน้ าและระบายน้ าใน

คลองให้น้ าใสสะอาด ซึ่งคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องการให้พื้นที่มีน้ าที่ใสสะอาดและมีการใช้ประโยชน์

ในพื้นที่อย่างเหมาะสม เช่น สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน หรือออกก าลังกาย โดยมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น

สวยงาม 

 พื้นที่ส่วนที่ 5 ปัญหาของพื้นที่ส่วนนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับคนเร่ร่อน ความสะอาด และภูมิ

ทัศน์โดยรอบคลองเกิดความทรุดโทรม คนในพื้นที่ส่วนใหญ่จึงเห็นว่าการแก้ปัญหาเรื่องการทิ้งขยะใน

พื้นที่และลงในคลองเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน รองลงมาคือการระบายน้ าและบ าบัดน้ าในพื้นที่

ให้มีความใสสะอาด ซึ่งคนในพื้นที่ต้องการที่จะให้พื้นที่มีน้ าที่ใสสะอาด พื้นที่โดยรอบคลองมีความ

สะอาด ภูมิทัศน์โดยรอบร่มรื่นสวยงาม และมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างเหมาะสม เช่น 

สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน หรือออกก าลังกาย เป็นต้น 

 จากการความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและสิ่งที่ต้องการให้พื้นที่เป็นนั้น ส่วนใหญ่

ต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมดูแลพื้นที่ ทั้งความปลอดภัย ความสะอาด ฯลฯ 

และมีการบ าบัดน้ าหรือระบายน้ าในพื้นที่ไม่ให้น้ าเน่าเสีย รองลงมาคิดว่าไม่ทิ้งของเสียลงในคลองและ

รอบคลองจะเป็นการแก้ปัญหาได้และการแก้จิตส านึกของคนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ก็เป็น

สิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการเห็นในพื้นที่มากที่สุดคือ น้ าใสสะอาดโดยให้

ความเห็นถึง 4 ใน 5 พื้นที่ ซึ่งอี 1 พื้นที่ เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถรับรู้ถึงความต่อเนื่องของคลอง 

รองลงมาเป็นเรื่องความสะอาดของพื้นที่และต้องการให้พื้นที่สามารถใช้งานโดยรอบอย่างเหมาะสม 

โดยมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงาม ท าให้เห็นได้ว่าคนในพื้นที่ต้องการให้คลองและบริเวณริมคลองมีการ

ปรับปรุงเพื่อสามารถเข้ามาใช้งานตามความต้องการอย่างเหมาะสมต่อคนในบริเวณนั้น ซึ่งส่วน
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ใหญ่ค านึงถึงความสะอาด ภูมิทัศน์ที่สวยงามของคลองและบริเวณริมคลอง 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ บทบาท ศักยภาพตลอดจน

สิ่งแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่คลองคูเมืองเดิม โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่คลองคูเมืองเดิม เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบพื้นที่ริม

คลองคูเมือง ให้สอดคล้องกับปัญหา และสภาพปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ และ

วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนบริเวณคลองคูเมืองเดิมลดลง 

1. ผลการศึกษา 

 1.1 บทบาทในปัจจุบันของพื้นที ่

 จากการศึกษาพื้นที่จากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า บทบาทหน้าที่ของคลองคูเมืองเดิม

เปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของเมืองในแต่ละช่วงเวลา หลังจาก

การศึกษาจึงสรุปบทบาทในปัจจุบันของคลองคูเมืองเดิมได้ดังนี้ 

 1.1.1 บทบาทจากการใช้งานในพื้นท่ี 

  1.1.1.1 คลองน้ าเสีย ถึงแม้ว่าคลองจะมีความกว้างกว่าคลองระบายน้ าเสีย

ทั่วไป คลองส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนสภาพเป็นคลองที่รองรับของเสียจากสังคมและ

สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา และความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ

แก้ปัญหาในพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการศึกษาคุณภาพของน้ าในคลองคูเมืองเดิมในระยะเวลา 5 

ปี ชี้ให้เห็นสภาพปัจจุบันของพื้นที่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น   

  1.1.1.2 ย่านพักอาศัยและท างานของผู้ที่มีรายได้ปานกลาง-รายได้น้อย 

จากการศึกษารายได้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า10,000 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่เข้า

มาท างานทุกวัน ปัญหาของชุมชนเก่าอย่างหนิ่งคือปัญหาความคับแคบ แออัด และสภาพในปัจจุบัน

ของพื้นที่ไม่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ ท าให้มีการย้ายออกของคนดั้งเดิมในพื้นที่ ปิด

กิจการ หรือย้ายไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ท าให้สภาพอาคารทรุดโทรม ขาดการดูแลที่
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ถูกต้อง ทั้งพื้นที่บางส่วนไม่เหมาะกับการท าการค้า ท าให้ค่าเช่ามีราคาถูก ผู้เช่าส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ที่มี

รายได้น้อย บางส่วนเช่าส าหรับเป็นโกดังเก็บของ หรือนายจ้างเช่าเป็นที่พักส าหรับคนงานในพื้นที่

การค้าบริเวณนั้น 

  1.1.1.3 จุดเปลี่ยนถ่ายขนส่งมวลชน ปัจจุบันพื้นที่ศึกษาเป็นที่ตั้งของท่า

รถเมล์หลายสาย ส่วนใหญ่ตั้ งอยู่ที่ถนนราชิ นี ซึ่งเป็นรถเมล์ที่ เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว

กรุงเทพมหานครได้ จากสภาพพื้นที่คลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าเจ้าพระยาท าให้ในพื้นที่ศึกษามีการ

คมนาคมทางน้ าที่ส าคัญของเมืองผ่าน โดยมีจุดขึ้นลงเรือทั้งท่าเรือสาธารณะที่รับส่งคนทั่วไปและมี

ท่าเรือเอกชนส าหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งในอนาคตการขนส่งระบบรางก าลังจะเปิดใช้งานในพื้นที่และมี

โครงการที่จะสร้างขนส่งระบบรางเพิ่มเติมในอนาคต ท าให้พื้นที่ศึกษามีความหลากหลายของการ

ขนส่งมวลชน ทั้งบนบก บนน้ า และใต้ดิน พื้นที่ศึกษาจึงมีบทบาทเกี่ยวกับพื้นที่เปลี่ยนถ่ายระบบ

ขนส่งมวลชน ในอนาคตคาดว่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

  1.1.2 บทบาทจากสภาพปัจจุบันและตามกฎหมายก าหนด 

 1.1.2.1 พื้นที่เปิดโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนน 

และริมแม่น้ าล าคลอง ปัจจุบันสภาพพื้นที่คลองคูเมืองเดิมเป็นพื้นที่เปิดโล่งที่มีถนนขนาบทั้ง 2 ฝั่ง ที่

เป็นสถานที่พักคอย พักผ่อนชั่วคราวส าหรับชุมชน และบุคคลทั่วไปในบางพื้นที่  จากการศึกษา

กิจกรรมที่อยู่โดยรอบคลองมีการใช้พื้นที่เพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ การค้า การพักคอยในรูปแบบต่าง ๆ  

ทั้งเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด เทศกิจ ต ารวจ แม่ค้ารถเข็น บุคคลทั่วไปเพื่อรอรถเมล์หรือพักผ่อน รถ

รับจ้างต่าง ๆ ที่เข้ามาพักรถหรือให้บริการรถขนส่งในพื้นที่ เช่น จักรยานยนต์รับจ้าง รถรับจ้างขนของ 

เป็นต้น เป็นการเข้ามาเน่ืองจากความจ าเป็น ตามกฎหมายก าหนดให้พื้นที่คลองคูเมืองเดิมเป็นพื้นที่

เปิดโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนน และริมแม่น้ าล าคลอง ตามกฎกระทรวงให้

ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 สภาพปัจจุบันโดยรอบส่วนใหญ่ยังคงมีต้นไม้ให้

ความร่มรื่นแก่พื้นที่และมีคนเข้ามาใช้งาน  

 1.1.2.2 พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว จากสภาพพื้นที่ศึกษาที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่

เมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร การศึกษาพื้นที่และพื้นที่โดยรอบหลายแห่งเป็นโบราณสถานที่ขึ้น

ทะเบียนกับกรมศิลปากร และมีสถานที่ที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ ไว้หลายแห่ง ทั้ งด้าน

สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ โดยบทบาทแล้วตัวพื้นที่ศึกษาเป็นสถานที่เพื่อ
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การอนุรักษ์ ตามกฎหมายก าหนดให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ตามกฎกระทรวงให้ใช้

บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โดยสภาพปัจจุบันแล้วตัวพื้นที่ศึกษาเป็นสถานที่เพื่อ

การอนุรักษ์ 

 1.2 ปัญหาที่มีในปัจจุบันของพื้นที ่

  สรุปปัญหาที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิที่

ได้จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบว่าปัญหาโดยรวมทั้งพื้นที่เป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยมีปัญหาหลัก 

ๆ แยกได้เป็น 4 หัวข้อหลักคือ  

  1.2.1 ด้านกายภาพ 

 1.2.1.1 พื้นที่อาคารขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานโดยรอบส่วนใหญ่ไม่เปิด

พื้นที่ออกสู่สาธารณะบริเวณริมคลอง ท าให้คนในพื้นที่อาคาร และหน่วยงานออกมาใช้พื้นที่

สาธารณะบริเวณริมคลองคูเมืองมีจ านวนน้อย เนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อด้วยเส้นทาง สายตา จึงไม่

เกิดแรงกระตุ้นให้เข้ามาใช้งาน โดยคลองคูเมืองเดิมจะอยู่ส่วนด้านหลังหรือด้านข้างอาคารราชการ

ขนาดใหญ่ คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในหน่วยงานเข้าและออกเพียงแค่ประตูด้านหน้าอย่างเดียว พื้นที่ส่วนนี้

จึงไม่ได้ถูกใช้งานและได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม และเป็นพื้นที่คนผ่านน้อย เสียงการเกิด

อาชญากรรม 

 1.2.1.2 พื้นที่ทรุดโทรม สกปรก น้ าในคลองเน่าเสีย และพื้นที่ ไม่

ตอบสนองความต้องการของคนใช้งาน จากการสัมภาษณ์คนส่วนใหญ่เข้ามาในพื้นที่เนื่องจาก

ความจ าเป็น ส่วนใหญ่เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานและค้าขายในพื้นที่ คนที่เข้ามาพักผ่อนโดยเฉพาะนั้นมี

จ านวนน้อย ส่วนหนึ่งเนื่องจากพื้นที่ริมคลองคูเมืองเดิมไม่มีการก าหนดกิจกรรมการใช้งานและไม่

รองรับการใช้งานที่ตรงจุดประสงค์ของคนโดยรอบ ความทรุดโทรมของพื้นที่ ทั้งเรื่องความสะอาด น้ า

ในคลองเน่าเสีย ท าให้พื้นที่ไม่ดึงดูดให้คนทั่วไปเข้ามาใช้งานเท่าที่ควร 

 1.2.1.3 การจราจรและขาดแคลนพื้นที่จอดรถ การใช้พื้นที่ริมคลองเป็น

พื้นที่จอดรถท าให้กีดขวางการจราจรบางช่องการเดินรถ โดยรอบคลองมีพื้นผิวการจราจรขนาดเล็ก 

เน่ืองจากพื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเก่าที่มีขนาดถนนที่เล็กต่างจากเมืองที่สร้างถนนขึ้นเพื่อรองรับ

รถในปริมาณมาก โดยรอบส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการ โรงเรียน และย่านการค้า ซึ่งเป็นที่ที่คน

จ านวนมากเข้ามาใช้พื้นที่ โดยพื้นที่ที่เป็นเมืองเก่าในสมัยนั้นที่ไม่ได้มีพื้นที่รองรับส าหรับรถส่วนตัว
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จ านวนมาก ท าให้มีการใช้พื้นที่ริมคลอง และปิดถนนบางส่วนเพื่อใช้เป็นพื้นที่จอดรถของหน่วยงาน

และย่านการค้าโดยรอบ โดยพื้นที่จอดรถโดยทั่วไปแล้วเป็นพื้นที่มุมอับ ไม่สามารถมองเห็นพื้นที่

โดยรอบได้อย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งท าให้เกิดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย รถที่จอดริมคลองกีดขวางการจราจรใน

พื้นที่ และการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อีกด้วย 

 1.2.1.4 มีย่านการค้าอยู่ ใกล้บริเวณพื้นที่อนุรักษ์  เป็นปัญหาที่ควร

หลีกเลี่ยงไม่ให้มีพื้นที่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่อนุรักษ์ เนื่องจากเป็นสิ่ง

คุกคามอาจท าให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา ในพื้นที่ศึกษามีย่านการค้าจ านวน 3 ย่าน ในบริเวณ

ใกล้เคียง โดยเป็นต้นเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาที่พบภายในพื้นที่ เช่น ปัญหาการขาดแคลนที่จอดรถ 

ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาการรุกล้ าพื้นที่สาธารณะ ปัญหาความสะอาดทั้งริมคลองและในคลอง 

ปัญหาพื้นที่ช ารุดเสียหาย เป็นต้น  

 1.2.2 ด้านสังคม 

 1.2.2.1 คนเร่ร่อน ขอทาน การขายบริการ และอาชญากรรม  จาก

บทบาทของพื้นที่ที่เป็นที่พักอาศัยและท างานของคนที่มีรายได้ปานกลาง-รายได้น้อย และเป็นพื้นที่

สาธารณะขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้ เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้เป็นพื้นที่รวมของคนเร่ร่อน 

ขอทาน การขายบริการ ให้เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ ปัญหาคนเร่ร่อน ขอทาน การขายบริการเป็น

ปัญหาระดับชาติที่ควรแก้ไข ปัญหานี้เป็นสาเหตุของปัญหาอื่น ๆ บางส่วนในบริเวณริมคลองเป็น

พื้นที่ลับตาคน จุดอับ และมีคนผ่านน้อย ท าให้เกิดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ที่

พบคือ ลักขโมยส่วนใหญ่จากคนเร่ร่อน ขอทานปัญหาจี้ปล้นในพื้นที่ลับตาคน การใช้ความรุนแรง 

ต่อยตี และฆ่า ท าความเดือดร้อนแก่คนในชุมชนโดยรอบ เช่น ของหาย กลัวโดนท าร้ายร่างกายจาก

เหตุความรุนแรงและการจี้ปล้น 

 1.2.2.3 ชุมชนและคนที่เข้ามาใช้งานไม่มีจิตส านึกต่อพื้นที่ ในพื้นที่มีการ

ปล่อยน้ าเสียลงในคลองโดยไม่มีการบ าบัด การทิ้งขยะ การถ่ายของเสียบริเวณริมคลองและในคลอง 

การรุกล้ าพื้นที่สาธารณะไว้เป็นที่ส่วนบุคคล การไม่รักและหวงแหนพื้นที่ เป็นพฤติกรรมที่ขาด

จิตส านึกในการใช้งานและอาศัยอยู่ในพื้นที่ สิ่งนี้เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาความสะอาด น้ าเสีย 

การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ และความทรุดโทรมเสียหายของพื้นที่ทั้งริมคลอง ทางเท้า และสาธารณะ

ประโยชน์อื่น ๆ ถ้าคนมีจิตส านึกต่อพื้นที่ปัญหาอย่างอื่นที่กล่าวมาจะไม่รุนแรงอย่างเช่นปัจจุบัน 

 1.2.3 ด้านเศรษฐกิจ 
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 1.2.3.1 การขาดนโยบายที่ เหมาะสมในการจัดการพื้นที่  การเข้ามา

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้าบางจุดของพื้นที่ ส่งผลกระทบท าให้พื้นที่เกิด

ความซบเซา ขาดอัตลักษณ์ที่เคยมี เนื่องจากไม่มีนโยบายที่เหมาะสมและเด็ดขาดเพื่อรองรับเหตุที่จะ

เกิดตามมาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ เช่นการจัดระเบียบตลาดนัดคลองหลอด การจัดการการ

รุกล้ าพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ การจัดระเบียบทางเท้าในย่านปากคลองตลาด ท าให้การค้าและพื้นที่ส่วน

อื่นได้รับผลกระทบเรื่องรายได้  

 1.2.3.2 พื้นที่ชุมชนดั้งเดิมที่ซบเซา ความซบเซาของพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมส่วน

ใหญ่เกิดจากความแออัดของพื้นที่ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมโดยรอบ ซึ่งท าให้ร้านค้า

บางส่วนปิดกิจการ หรือย้ายออกจากพื้นที่ พื้นที่โดยรอบเงียบเหงา ซบเซา ขาดการใช้งาน เมื่อมีผู้พัก

อาศัยน้อยลง ท าให้มีเพียงแต่ร้านขายของช าในชุมชน หรือร้านที่จ าเป็นส าหรับชุมชนเท่านั้น เช่น 

ร้านตัดผม ร้านอาหาร เป็นต้น โดยอาคารและบริบทที่มีศักยภาพไม่ได้รับการใช้งานอย่างเต็มที่ใน

ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เป็นสาเหตุให้สภาพสังคมในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ดึงดูดคน

ทั่วไปให้เข้ามาใช้งาน ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของชุมชนเก่าที่พบได้ทั่วไป 

 1.2.4 ด้านการจัดการ 

 1.2.4.1 เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลรักษาพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากใน

พื้นที่นี้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลหลายหน่วยงาน ท าให้ไม่มีการการจัดการพื้นที่อย่างจริงจัง  การ

ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในพื้นที่ส่วนนี้จึงเป็นไปได้ยาก การจัดระเบียบพื้นที่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะ

จุด แต่ภาพรวมของพื้นที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม ท าให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข

อย่างจริงจัง เช่น การรุกล้ าพื้นที่สาธารณะ การปล่อยน้ าเสีย การที่บางส่วนของพื้นที่ไม่ได้อยู่ในการ

ควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ เช่น ชุมชนที่ไม่ได้อยู่ในระเบียบของกรุงเทพมหานครไม่ได้รับการดูแล

สนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณของชุมชน การดูแลรักษาชุมชน ท าให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น 

สภาพโดยรอบเสื่อมโทรม สุขอนามัยในพื้นที่ไม่ได้รับการดูแล เป็นต้น 

2. อภิปรายผล 

 บทบาทหน้าที่ของคลองคูเมืองเดิมจากการใช้งานพื้นที่  ผลการวิจัยการเป็นคลอง
ระบายน้ าเสียจากชุมชนและผู้ที่ใช้งานบริเวณริมคลอง สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาของเมือง
ประวัติศาสตร์ของ ปิ่นรัชฎ์ กาญจนิษฐิติ (2552: 125-127) ได้กล่าวว่าระบบการคมนาคมสมัยใหม่ 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชน วิถีชีวิตในการคมนาคมแบบดั่งเดิมของคนในชุมชนไป เช่น การตัด
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ถนนท าให้การคมคนคมขนส่งทางน้ าแบบดั่งเดิม ไม่ได้รับความส าคัญอย่างเช่นแต่ก่อน บทบาทของ
พื้นที่เป็นย่านที่พักอาศัยของผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อย สอดคล้องกับแนวคิดของ ยงธนิศร์ พิมล
เสถียร (2557: 12-17) ที่ว่าการอพยพของคนในชนบทเข้ามาภายในเมือง เข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยที่
ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มั่นคง โดยการบุกรุกพื้นที่ ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค และบริการ
สังคมอื่น ๆ ได้ นอกจากนั้นชุมชนดั้งเดิมที่อยู่ใจกลางเมืองที่มีการพัฒนามาหลายยุคสมัย เมื่อเวลา
ผ่านไปอาคารถูกละเลย ล้าสมัย บทบาทที่เป็นศักยภาพที่ดีของพื้นที่ สามารถดึงดูดคนทั่วไปให้เข้ามา
ใช้พื้นที่ได้สะดวกมากขึ้น โดยการเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการขนส่งสาธารณะที่มีความหลากหลายในพื้นที่ 
อนาคตพื้นที่มีโอกาสพัฒนาและสามารถใช้งานพื้นที่อย่างเหมาะสมได้หลายด้าน โดยสภาพปัจจุบัน
และตามกฎหมายก าหนดพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริม
ถนน และริมแม่น้ าล าคลอง และเป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ซึ่งโดยสภาพทั่วไปแล้วพื้นที่ยังไม่สามารถเป็น
พื้นที่ที่ถูกก าหนดไว้ได้อย่างชัดเจน 
 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ บางส่วนสอดคลองกับบทบาทที่มีในปัจจุบัน ซึ่ง

โดยรวมปัญหาของพื้นที่ที่เห็นได้ชัดคือ ภูมิทัศน์โดยรอบทรุดโทรมไม่พร้อมให้ใช้งาน ความสะอาด น้ า

เน่าเสีย การจราจร อาชญากรรม และคนเร่ร่อนที่อาศัยในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพงศ์ 

เป็นมูล กล่าวว่าอุปสรรคที่ควรได้รับการแก้ไขของพื้นที่คลองคูเมืองเดิม คือสภาพแวดล้อมในพื้นที่ 

สภาพน้ าที่เน่าเสีย ขยะ ซึ่งพื้นที่ขาดการดูแลอย่างจริงจังเป็นเวลานาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจาก

สาเหตุหลายประการ เช่น จิตส านึกของคน ส่วนปัญหาพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมซบเซา สอดคล้องกับ

แนวคิดของ ยงธนิศร์ พิมลเสถียร (2557: 12-17) เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมของเมืองว่า การ

ส่งเสริมการพัฒนาย่านชานเมือง หลังจากมีการพัฒนาพื้นที่ที่อยู่อาศัย ถนน ออกไปสู่พื้นที่ชาน

เมืองท าให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เช่นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีที่จอดรถกว้างขวาง ส่งผลให้ย่าน

การค้าใจกลางเมืองเกิดความซบเซา จนกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม จากปัญหาการจราจรและการ

ขาดแคลนที่จอดรถของหน่วยงานและย่านโดยรอบ สอดคล้องแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาของเมือง

ประวัติศาสตร์ของ ปิ่นรัชฎ์ กาญจนิษฐิติ (2552: 125-127) ได้กล่าวว่าระบบถนนในเมืองเก่าไม่ได้ถูก

ออกแบบให้รองรับระบบคมนาคมในปัจจุบันที่ทันสมัย เนื้อเมืองของชุมชนเก่าสูญหายไปจากการ

พัฒนาระบบถนน และที่จอดรถ เพื่อรองรับเพิ่มจ านวนของพาหนะในปัจจุบัน แต่ปัญหาที่ขัดแย้งกับ

สภาพปัจจุบันที่มีย่านการค้าอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่อนุรักษ์  ซึ่งตรงระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการ

อนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528 อ้างใน ช.กษิมา เพ็ชญไพศิษฏ์ (2555: 13-14) พื้นที่การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจควรอยู่ห่างจากพื้นที่ที่อนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ควรจ าค านึงถึงการเติบโตของเมืองและจ านวน
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ของประชากร โดยไม่ให้พื้นที่พื้นที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจเข้ามารบกวนพื้นที่อนุรักษ์ได้  ส่วนปัญหา

การไม่ดึงดูดคนให้เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่จากคนโดยรอบและบุคคลทั่วไป ส่วนหนึ่งเนื่องจากพื้นที่

อาคารขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานโดยรอบส่วนใหญ่ไม่เปิดพื้นที่ออกสู่สาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ Jan Gehl (1970) ที่ว่ากิจกรรมบางอย่างถูกใช้งานภายในอาคารโดยไม่เปิดเผยออกสู่

ภายนอก ซึ่งไม่มีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับสิ่งแวดล้อมภายนอก การท าให้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ส่วนตัว 

คือการท าพื้นที่สาธารณะภายในพื้นที่ส่วนตัว เช่น การท าจัตุรัสภายในโรงแรม การท าปิดล้อมท า

คอร์ดทกลางขนาดใหญ่ภายในอาคาร เป็นต้น เป็นมุมมองที่น่าสนใจ แต่โดยมุมมองของเมือง ท าให้

คนแยกตัว กระจัดกระจายออก เพื่อไปอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่สาธารณะที่ปิดล้อม ส่งผลให้พื้นที่

สาธารณะจริง ๆ ไม่ได้รับการใช้งาน ไม่มีผู้คน และขาดกิจกรรมที่น่าดึงดูดอีกดว้ย เมื่อคนน้อยลงท าให้

เมืองดูเงียบเหงา ร้าง และเกิดอันตรายมากขึ้น ปัญหาการขาดนโยบายในการจัดการพื้นที่ ท าให้พื้นที่

บางส่วนขาดการดูแลและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลรักษาพื้นที่ได้อย่างเต็มที่  เป็นปัญหาในด้านของ

การจัดการพื้นที่ 

3. สรุปผลการศึกษา 

 บทบาทหน้าที่ของคลองคูเมืองเดิมจากการก าหนดด้วยผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร
เป็นบทบาทที่ดีที่มีศักยภาพส่งเสริมภาพลักษณ์ คุณภาพชีวิตของคนในเมืองได้ดี จากการก าหนดให้
เป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนน และริมแม่น้ าล าคลองและอยู่ใน
พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเที่ยว โดยที่ตั้งและโครงการขนส่งมวลชนที่เข้ามาในพื้นที่ ท าให้บทบาทของพื้นที่ก าลัง
เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ เปลี่ยนถ่ายการขนส่งมวลชนในอนาคต ทั้งท่าเรือ ท่ารถโดยสารประจ าทาง 
รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถรับจ้างต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่บริเวณโดยรอบและสภาพทั่วไปของคลองคูเมือง
เดิมยังไม่พร้อมที่จะท าหน้าที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองได้ ด้วยบทบาทที่ยังเป็นพื้นที่พักอาศัยของ
คนที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อย และบทบาทของคลองที่ยังเป็นได้เพียงคลองระบายน้ าเสียของเมือง
เท่านั้น 
 ปัญหาในปัจจุบันของพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับพื้นที่เมืองเก่า ทั้งปัญหา
พื้นที่ดั้งเดิมซบเซา การจราจร การขาดแคลนพื้นที่จอดรถ และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบการ
คมนาคมที่ได้รับความนิยมในเวลานั้นเห็นได้จากการสร้างอาคารราชการที่หันหน้าสู่ถนน ท าให้
องค์ประกอบของเมืองอย่างเช่นคลองถูกละเลยหลังจากหมดความนิยม ท าให้สภาพคลองคูเมืองเดิม
และบริเวณโดยรอบทรุดโทรมไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาความสะอาด และไม่
มีการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม จากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนไปของ
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พื้นที่ กลายเป็นที่อยู่อาศัยของคนที่มีรายได้ปานกลาง-น้อย จึงมีปัญหาด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
สังคมปัจจุบันตามมา คือ คนในพื้นที่ขาดจิตส านึกรักในพื้นที่ ปัญหาคนเร่ร่อน ปัญหาอาชญากรรม 
ฯลฯ จากย่านการค้าในสมัยก่อน เมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่ย่านการค้าเหล่านี้ยังคงค้าขายอยู่ในพื้นที่ที่
เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่อนุรักษ์ โดยหลักการแล้วย่านการพัฒนาทางเศรษฐกิจไม่ควรอยู่ใกล้กับพื้นที่
อนุรักษ์ เนื่องจากจะสร้างผลกระทบ รบกวน และสร้างปัญหาอื่น ๆ ให้กับพื้นที่อนุรักษ์ได้ ซึ่งส่วน
หนึ่งต้องพึ่งภาครัฐในการจัดการ แต่เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่และที่เกี่ยวข้อง
จ านวนมากท าให้การท างานล่าช้าและเกิดขึ้นยาก ทั้งทางนโยบายและการดูแลรักษาพื้นที่ 

4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ 

 4.1 การวิเคราะห์การเกิดปัญหาภายในพื้นที ่

  พื้นที่ในแต่ละส่วนมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ถึงแม้จะมีลักษณะทางกายภาพ

คล้ายกัน แต่เมื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปในแต่ละส่วนในแต่ละพื้นที่ ปัญหาจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 

 

 
ภาพที่ 49 ผังปัญหาพื้นที่ส่วนที่ 1 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 

 

 พื้นที่ส่วนที่ 1 พื้นที่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นจุดลับตาคน จุดอับ เป็นพื้นที่

อันตรายที่ควรแก้ไข ด้วยเน่ืองสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีขนาดใหญ่และกว้าง ใต้สะพานบริเวณติด

แม่น้ าเจ้าพระยามีประตูน้ า สภาพภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพานทรุดโทรมเป็นพื้นที่เก็บของ มีมุมอับ และ

มุมลับสายตาคนหลายจุด ด้วยขนาดของสะพานท าให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาบริเวณใต้
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สะพานไม่เพียงพอและมีแสงไฟบริเวณนี้น้อย ท าให้เป็นที่พักของคนเร่ร่อนและเป็นพื้นที่ เสี่ยง

อาชญากรรม สะพานสมเด็จพระป่ินเกล้าท าให้คลองคูเมืองเดิมขาดการรับรู้ถึงความต่อเน่ืองของคลอง 

 ปกติบริเวณส่วนนี้มีรถรับส่งนักท่องเที่ยวเข้ามาจอดรอนักท่องเที่ยวบริเวณนี้

ประกอบกับมีท่ารถเมล์ภายในพื้นที่ส่วนนี้ท าให้มีปัญหาต่อเนื่องเกี่ยวกับความหนาแน่นของรถทั้งที่

จ อ ด นิ่ ง แ ล ะ ร ถ ที่ สั ญ จ ร  พื้ น ที่ บ ริ เว ณ นี้ เป็ น ท า ง เข้ า อ อ ก ข อ งส ถ าน ศึ ก ษ า  2 ที่ คื อ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบัณฑิตพัฒนศิลป์ ท าให้การจราจรบริเวณนี้หนาแน่นมากในช่วงเวลา

เช้าและเย็นตามเวลาท าการของราชการ 

 พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่  1 มีภูมิทัศน์ทรุดโทรม

เน่ืองจากพื้นที่ไม่ตอบสนองกับการใช้งานของคนโดยรอบ เช่น บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของท่ารถเมล์แต่ไม่มี

ที่นั่งส าหรับรอรถเมล์ ใช้กระบะต้นไม้ สนามหญ้าไว้นั่ง ยืน ท าให้เกิดการช ารุด แตก ร้าว ส่วนที่เป็น

หญ้าและไม้พุ่มได้รับความเสียหาย 

 

 
ภาพที่ 50 ผังปัญหาพื้นที่ส่วนที่ 2 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

  พื้นที่ส่วนที่ 2 มีชุมชนแออัดและชุมชนของคนที่มีรายได้ปานกลาง-น้อย โดยไม่มี

ได้รับการดูแลจากทางกรุงเทพมหานคร คือพื้นที่แพร่งสรรพศาสตร์และแพร่งนรา ท าให้เกิดเป็นพื้นที่
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รวมกลุ่มของคนที่มีรายได้น้อย คนเร่ร่อน และหญิงขายบริการ ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เสี่ยงเกิดอาชญากรรม 

ลักขโมย ปล้นจี้  

  ย่านการค้าดั้งเดิมซบเซา จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ความแออัดของพื้นที่ ทั้ง

ขนาดอาคาร พื้นที่จอดรถ ลูกค้าในบริเวณใกล้เคียง การเข้าถึงพื้นที่ 

  เป็นพื้นที่ด้ านหลังสถานที่ ราชการ บางพื้นที่ปิดพื้นที่ ริมคลองไว้ใช้ ภายใน

หน่วยงานท าให้ริมคลองบางช่วงขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมต่อกัน เช่น หลังกระทรวงกลาโหม 

บางพื้นที่เป็นพื้นที่ด้านหลังมีลักษณะเป็นรั้ว ก าแพงทึบ และใช้บริเวณส่วนนี้เป็นที่ส าหรับจอดรถของ

หน่วยงาน ท าให้เป็นพื้นที่อับการมองเห็น คนผ่านน้อย เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และการอาคาร

ราชการไม่เชื่อมต่อกับบริเวณริมคลองสาธารณะท าให้มีการออกมาใช้งานของข้าราชการหรือพนักงาน

ในหน่วยงานนั้นน้อย  

 

 
ภาพที่ 51 ผังปัญหาพื้นที่ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

  พื้นที่ส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่ด้านหลังและด้านข้างของวัดและสวนสาธารณะ  การ

เชื่อมต่อและการเชื้อเชิญทางสายตาในบริเวณนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันที คนทั่วไปต้องใช้เวลาในการรับรู้ใน

ระยะเวลาหน่ึงจึงทราบว่ามีการใช้งานพื้นที่ภายใน  
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  พื้นที่ทรุดโทรม โดยการใช้พื้นที่ของคนบริเวณนั้น ทั้งรถเข็น แผงลอยขายอาหาร 

การใช้พื้นที่ของคนไร้บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เอง บางส่วนใช้งานพื้นที่โดยไม่ดูแลรักษา ไม่ท า

ความสะอาด หรือทิ้งของใช้ส าหรับประกอบอาชีพไว้ในพื้นที่ ประกอบกับสภาพต้นไม้ขนาดเล็กและ

ไม้พุ่มในพื้นที่เสียหายจากการบุกรุกและขาดการดูแล 

  บางส่วนใช้พื้นที่จอดรถรับส่งนักท่องเที่ยว รถรับจ้างที่จอดพักรถ รอผู้โดยสาร และ

รถของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยรอบ พื้นที่บริเวณนี้มีการปิดถนนสายย่อย คือถนนราชบพิธ ช่วง

ระหว่างข้างวัดราชบพิธฯและกระทรวงมหาดไทยเป็นที่จอดรถของหน่วยงาน ท าให้มีปัญหาเรื่องการ

จรจรเมื่อมีการเข้าออกของรถทัวร์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ จอดเต็มทั้ง 2 ถนนชิดทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง 

  พื้นที่ส่วนที่ 4 พื้นที่ทรุดโทรมย่านการค้าในบริเวณใกล้เคียง ทางเท้าฝั่งหน้าอาคาร

เป็นพื้นที่ส าหรับค้าขาย ท าให้พื้นที่ช ารุด การใช้งานล าบาก ฝั่งริมคลองบริเวณท่ารถเมล์มีการอยู่

อาศัยของร้านค้าแผงลอยบริเวณนั้นแบบถาวรท าให้พื้นที่ได้รับความเสียหายและสกปรก 

  ที่จอดรถส าหรับขนส่งของภายในย่านการค้า รถของข้าราชการ และพนักงานของ

หน่วยงานราชการในพื้นที่ ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่บริเวณถนนราชินีชิดริมทางเท้า 2 ด้าน ถนนอัษฎางค์ใช้

พื้นที่ฝั่งด้านหน้าอาคารฝั่งเดียว 

 

 
ภาพที่ 52 ผังปัญหาพื้นที่ส่วนที่ 5 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 

 

  พื้นที่ส่วนที่ 5 รส่วนนี้เป็นพื้นที่จอดรถของรถรับจ้างขนของในตลาด รถขนสินค้าที่

เข้ามาส่งของในตลาด รถพ่อค้าแม่ค้า และรถข้าราชการในพื้นที่ โดยพื้นที่บริเวณนี้มีความหนาแน่น
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ในช่วงเช้าและช่วงเย็น เนื่องจากรถผู้ปกครองรับส่งนักเรียนในพื้นที่ 2 แห่ง คือโรงเรียนราชินีและ

โรงเรียนวัดราชบพิธ 

  พื้นที่ทรุดโทรมจากการบุกรุกของพ่อค้าแม่ค้าจากปากคลองตลาดที่ใช้พื้นที่ริมคลอง

เพื่อเตรียมสินค้าเพื่อมาขายจากการใช้พื้นที่ชั่วคราวเปลี่ยนเป็นถาวร ท าให้พื้นที่ได้รับความเสียหาย 

คนทั่วไปไม่กล้าเข้ามาใช้งานในบริเวณนั้น นอกจากนี้บางส่วนยังเป็นที่ตั้งของถังขยะขนาดใหญ่ เป็น

จุดทิ้งขยะของตลาด ท าให้พื้นที่บริเวณนั้นส่งกลิ่นเหม็นและสกปรกไปทั่วบริเวณ 

  ปัญหาที่พบร่วมกันตลอดทั้งคลองส่วนใหญ่เป็นเรื่องความสะอาดริมคลองคูเมืองเดิม 

ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย จิตส านึกของคนที่มีต่อพื้นที่ คนเร่ร่อน แผงลอย รถเข็น คนทั่วไป ที่ยังทิ้งขยะ

และของเสียในบริเวณและในน้ า รองลงมาเป็นปัญหาน้ าเสียจากการที่มีการปล่อยน้ าเสียลงคลองโดย

ไม่ได้ระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอ และปัญหาเรื่องต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเข้าใจเท่าที่ควร 

ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน 

 4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพในพื้นท่ี 

  ศักยภาพในแต่ละส่วน ท าให้เห็นว่ามีจุดเด่น และศักยภาพด้านใดในพื้นที่ โดยแต่

ละพื้นที่มีความน่าสนใจของกลุ่มอาคาร กิจกรรม และพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ท าให้มีความหลากหลาย 

ทั้งในการใช้พื้นที่ และความส าคัญของพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ  

 

 
ภาพที่ 53 การวิเคราะห์ศักยภาพในพื้นที่ส่วนที่ 1 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
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 พื้นที่ส่วนที่ 1 พื้นที่ส่วนนี้มีศักยภาพเกี่ยวกับอาคาร พื้นที่อนุรักษ์ที่มีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ ทั้งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรและที่ควรเก็บรักษาไว้ ซึ่งพื้นที่อนุรักษ์ที่สามารถ

เข้าถึงและเยี่ยมชมได้ คือ วัดบวรสถานสุทธาวาสภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ หอศิลป์ สนามหลวง และอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ภายในพื้นที่มีขนส่ง

มวลชน ทั้งทางบกและทางน้ า คือท่ารถเมล์และท่าเรือเอกชน นอกจากนี้บริเวณส่วนนี้ยังสามารถ

เชื่อมต่อไปยังท่าเรือสาธารณะอื่นใกล้เคียงได้ และในอนาคตพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้า

ใต้ดินสายสีส้ม คือ สถานีสนามหลวง ท าให้พื้นที่ส่วนนี้ในอนาคตจะมีศักยภาพเกี่ยวกับการเปลี่ยน

ถ่ายขนส่งมวลชนเพิ่มมากขึ้นอีก พื้นที่ส่วนนี้มีพื้นที่ เปิดโล่งที่สามารถพัฒนาให้มีศักยภาพ และ

ตอบสนองความต้องการการใช้งานของคนในพื้นที่ได้ คือบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้าและบริเวณ

อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 

 

 
ภาพที่ 54 การวิเคราะห์ศักยภาพในพื้นที่ส่วนที่ 2 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 

 

  พื้นที่ส่วนที่ 2 บริเวณนี้มีศักยภาพเกี่ยวกับอาคารและพื้นที่อนุรักษ์ที่มีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ ทั้งขึ้นทะเบียนและควรแก่การเก็บรักษาไว้ ทั้งวัดบุรณศิริมาตยาราม อุทกทาน 

กระทรวงกลาโหม ตึกแถวโบราณ และสะพานข้ามคลองต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความ

สวยงาม โดยพื้นที่นี้เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ที่บางส่วนยังคงอัตลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งมีศักยภาพด้านสังคม
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และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ เช่น ร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านชุบทอง ร้านขายของช า เป็นต้น โดย

พื้นที่ยังบอกเล่าเรื่องราวในครั้งที่ยังรุ่งเรื่องได้ดีผ่านสถาปัตยกรรมและจากการใช้งาน เช่น โรงเรียน

ตะละภัฏศึกษา ที่เคยเป็นวังเก่าเจ้านายในสมัยก่อน ส านักทนายความ ร้านกระเป๋า รองเท้า โรงพิมพ์ 

เป็นต้น เนื่องจากใกล้สถานที่ราชการหลายแห่ง การค้าขายในบริเวณนี้จึงเป็นการค้าเกี่ยวกับ

เครื่องแบบข้าราชการ ทหาร ต าราว และของใช้ที่จ าเป็น เครื่องดนตรีต่าง ๆ นอกจากพื้นที่เปิดโล่งริม

คลองคูเมืองเดิมแล้ว พื้นที่เปิดโล่งที่สามารถพัฒนาให้มีศักยภาพส าหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ตอบสนองความต้องการของคนทั่วไปได้ ในพื้นที่บางส่วนเคยขุดค้นพบทางโบราณคดีใต้ดินบริเวณริม

คลองคูเมืองเดิมซึ่งรอเวลาที่เหมาะสม ที่จะน ามาจัดแสดงต่อไป บริเวณนี้โดยรวมจึงมีศักยภาพ

ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 

 

 
ภาพที่ 55 การวิเคราะห์ศักยภาพในพื้นที่ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

  พื้นที่ส่วนที่ 3 มีพื้นที่เปิดโล่งที่มีลักษณะเป็นสวนสาธารณะส าหรับคนทั่วไป เพื่อ

เข้ามาใช้พื้นที่ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ออกก าลังกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นกีฬา เป็นต้น ส่วนนี้

เคยเป็นพระราชอุทยานในวังสราญรมย์มาก่อน และมีวัดประจ ารัชกาลที่ขึ้นทะเบียนเป็น

โบราณสถานกับกรมศิลปากรทั้ง 2 ที่ และมีอาคารตึกแถวที่สวยงามควรแก่การอนุรักษ์ไว้ ส่วนใต้ดิน

ยังมีโบราณคดีใต้ดินบริเวณริมคลองคูเมืองเดิมซึ่งรอเวลาที่เหมาะสม ที่จะน ามาจัดแสดง มีทั้งสะพาน
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ข้ามคลองที่เล่าถึงความเจริญเก้าหน้าของเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้น พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่อัดแน่นด้ วย

ศักยภาพเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากที่สุดจากพื้นที่ทั้งมดทั้งหมด 5 ส่วน 

  พื้นที่ส่วนที่ 4 พื้นที่ส่วนนี้ยังมีวังเจ้านายที่ยังคงตั้งอยู่และมีการอยู่อาศัยภายใน ซึ่ง

เป็นอาคารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว นอกจากนี้ยังมีตึกแถวริมถนนอัษฎางค์ที่ เป็น

โบราณสถานเช่นกัน ซึ่งมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีย่าน

การค้าที่มีการค้าขายมานานคือ บ้านหม้อ ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง เพชร พลอย เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 56 การวิเคราะห์ศักยภาพในพื้นที่ส่วนที่ 5 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

  พื้นที่ส่วนที่ 5 พื้นทีนี้มีศักยภาพของการเป็นย่านการค้าที่มีเอกลักษณ์และส าคัญ 

สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมของชาติ คือ ปากคลองตลาด ซึ่งเป็นย่านการค้าเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกรุง

รัตนโกสินทร์ ส่วนนี้เป็นพื้นที่ขึ้นลงของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ าเงิน สถานีสนามไชย ป้ายรถเมล์ 

และท่าเรือสาธารณะ ท าให้เห็นว่าพื้นที่นี้มีศักยภาพทางด้านการเปลี่ยนถ่ายขนส่งมวลชนที่ชัดเจน 

ภายในพื้นที่มีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร คือสถานีต ารวจพระราชวัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของวังเจ้านายเดิม และสามารถเดินเชื่อมต่อไปยังมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ได้อีกด้วย จาก

การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน มีการค้นพบของโบราณที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่มากมาย จึงมีการจัด

แสดงข้าวของโบราณที่ขุดได้ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งนี้อีกด้วย ถือได้ว่าพื้นที่นี้มีศักยภาพใน

ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติได้เป็นอย่างดี 



139 

 

 

 4.3 การปรับปรุงพื้นที่ศึกษา 

 
ภาพที่ 57 ผังแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ 
 (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 
  พื้นที่ส่วนที่ 1 โดยรอบมีสถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้เคียงและมีนักศึกษาเข้าออกในพื้นที่
บริเวณนี้ เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น พื้นที่นี้เหมาะส าหรับเป็น
พื้นที่ให้นักศึกษาโดยรอบออกมาท ากิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ การใช้พื้นที่ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าให้
เกิดประโยชน์ เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัย และสามารถใช้งานพื้นที่ให้เหมาะส าหรับคนในบริเวณใกล้เคียง
และนักท่องเที่ ยว ที่ เข้ามาเปลี่ยนถ่ายการขนส่งมวลชนจากทางบกเป็นทางน้ า เป็นพื้นที่
เอนกประสงค์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ และในอนาคตพื้นที่นี้จะเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ท าให้
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ในอนาคตคาดว่าจะมีการใช้พื้นที่ส่วนนี้มากขึ้น จากนักท่องเที่ยวและคนทั่วไป ออกแบบพื้นที่ให้
สามารถรับรู้ถึงความต่อเน่ืองของคลองคูเมืองเดิมที่ไหลออกแม่น้ าเจ้าพระยาได้ 2 ฝั่งให้ชัดเจน 
  พื้นที่ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่มีชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ ที่ควรได้รบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของคนในพื้นที่ มีการปรับภูมิทัศน์เพื่อการพักผ่อน พื้นที่เอนกประสงค์ส าหรับจัดกิจกรรมของคนใน
ชุมชนหรืองานประจ าปี ส าหรับบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยว โดยมีพื้นที่ค้าขายที่มีระเบียบแบบแผน 
ได้รับการควบคุมที่ชัดเจนและเข้มงวด เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้แก่พื้นที่ได้ในอนาคต 
  พื้นที่ที่ 3 ชุมชนแพร่งนราและแพร่งภูธร เป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการสื่อสารด้าน
วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ในพื้นที่ มีพื้นที่เปิดโล่งขนาดเล็กเพื่อท ากิจกรรมของคนในชุมชน การ
ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นที่ส าหรับการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของคนในชุมชนผ่านทาง สถาปัตยกรรม ความ
เป็นอยู่ อาหาร คล้ายการจัดแสดงนิทัศการที่มีชีวิตของคนในพื้นที่ ลดปัญหาพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมซบเซา 
โดยมีการจัดระเบียบพื้นที่อย่างเคร่งครัด  
  พื้นที่ส่วนที่ 4 สวนสราญรมย์เป็นสวนสาธารณะที่เป็นพื้นที่ท ากิจกรรมของคนใน
พื้นที่ การเชื่อมต่อพื้นที่ด้านในสวนออกมาด้านนอกบริเวณริมคลอง ปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะส าหรับ
พักผ่อนและออกก าลังกาย ขยายพื้นที่ภายในสวน เพิ่มการรับรู้ของคน ดึงดูดการท ากิจกรรมให้เข้ามา
ใช้พื้นที่ริมคลอง และเพิ่มพื้นที่กิจกรรม เพื่อลดปัญหาเรื่องความแตกต่างของพื้นที่สาธารณะและ
พื้นที่ส่วนตัว ท าให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้สะดวกมากขึ้น 
  พื้นที่ส่วนที่  5 เป็นย่านที่ควรส่งเสริมกิจกรรมที่มี เอกลักษณ์และพื้นที่แสดง
วัฒนธรรมของชาติเกี่ยวกับการใช้ดอกไม้ ของไหว้ต่าง ๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมชัดเจนและสร้างสรรค์ 
ควรปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับคนที่เข้ามาใช้พื้นที่จ านวนมาก ส าหรับการเปลี่ยนถ่ายการขนส่งมวลชน 
ทั้งทางเรือ และรถไฟฟ้าใต้ดิน รถเมล์ รถรับจ้าง ฯลฯ และส าหรับสถานศึกษาโดยรอบพื้นที่ ให้
สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกันได้ ปรับปรุงทางเข้าออก ทางเชื่อมต่อของแต่ละสถานีภายในพื้นที่ให้
สะดวกและปลอดภัย โดยพื้นที่นี้สามารถเดินเชื่อมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้หลายที่ เช่น มิว
เซียมสยาม วัดโพธิ์ ตลาดท่าเตียน โดยพื้นที่ส่วนนี้มีการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่การเปลี่ยนถ่ายขนส่ง
มวลชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 

  พื้นที่ทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสีเขียวที่เลือกพืชพรรณเหมาะกับสภาพน้ าที่

มีน้ าเค็มหนุนในบางช่วงของปี สภาวะโดยรอบ ง่ายต่อการดูแล ไม้ยืนต้น เช่น สะเดา (Azadirachta 

indica) ก ร ะ ถิ น ณ ร งค์  (Acacia auriculiformis Cunn) ขี้ เห ล็ ก  (Senna siamea) ม ะ ข า ม 

(Tamarindus indica L.) เป็นต้น ส่วนไม้พุ่ม เช่น เฟื่องฟ้า บานบุรี (Allamanda cathartica L.) 

บานไม่รู้ โรย (Gomphrena globosa L.) เล็บมือนาง (Quisqualis indica L.) ชบา (Hibiscus 

rosa-Sinensis) คุณนายตื่นสาย (Portulaca oleracea L.) เข็ม (Ixora chinensis Lamk. Ixora 
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spp.) เขียวหมื่อนปี (Aglaonema modestum Schott ex Engl) เป็นต้น (อรุณี ยูวะนิยม, 2539: 

278-283) พื้นผิวทางเดินบางช่วงใช้พื้นผิวเดียวกันกับถนน เพื่อชะลอให้รถวิ่งช้าลงในพื้นที่ก าหนด ใน

ส่วนของถนนราชินีบางพื้นที่ เพื่อจะเชื่อมกิจกรรม และสร้างกิจกรรมในพื้นที่ที่เคยมีการท ากิจกรรม

น้อย และเสี่ยงภัย ให้คนในอาคารในบริเวณนั้นออกมาใช้พื้นที่ได้ง่ายข้ึน 

  จากศักยภาพของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีทั้งสถาปัตยกรรม โบราณคดี 

สังคม และวัฒนธรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ ท าให้พื้นที่นี้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่ง

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหน่ึงได้ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อแต่ละพื้นที่ได้ง่ายด้วยการเดิน หรือการ

ใช้ยานพาหนะขนาดเล็ก ซึ่งการแสดงถึงสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ ส่วนหนึ่งจ าเป็นต้องมีพื้นที่ให้คน

โดยรอบทั้งชุมชนและหน่วยงาน ออกมาท ากิจกรรมบริเวณริมคลองคูเมืองเดิมในหลายรูปแบบทั้ง

ประจ าวันและในช่วงเวลาเทศกาล เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและหน่วยงานโดยรอบ ใน

อนาคตจะมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 2 สถานี โดยเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินต่างเส้นทาง ซึ่งจุดขึ้นลงสถานีอยู่

ภายในบริเวณพื้นที่ศึกษาบริเวณต้นคลองทั้ง 2 ด้าน นอกจากจะมีการเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการใช้

งานของคนที่จะเข้ามาทั้ง 2 พื้นที่แล้ว พื้นที่ทั้งหมดของคลองควรสามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกัน

ระหว่าง 2 สถานีนี้ได้อย่างดีอีกด้วย 

5. ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งต่อไป  

 การศึกษาพื้นที่ริมคลองคูเมืองเดิม ศึกษาประวัติศาสตร์ บริบท องค์ประกอบต่าง ๆ 

เพื่อให้ทราบถึงบทบาท และปัญหาที่มีในปัจจุบันของพื้นที่ โดยการศึกษาผู้วิจัยมี 

 1. การศึกษาได้ท าการศึกษาพื้นที่โดยรอบที่มีพื้นที่ติดกับคลองคูเมืองเดิม ริมถนน

อัษฎางค์ และริมถนนราชินี เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความจริงแล้วชุมชนโดยรอบอาจก็มีโอกาสที่จะเข้ามาใช้

พื้นที่ริมคอลงคูเมืองเดิมเป็นประจ า การศึกษาชุมชนโดยรอบอย่างละเอียด จะท าให้ทราบถึงการ ใช้

งานพื้นที่ บทบาท และปัญหาที่ลึกและชัดเจนยิ่งข้ึน 

6. ปัญหาและข้อบกพร่องในการศึกษา 

 การศึกษาพื้นที่พื้นที่เปิดโล่งริมคลองคูเมืองเดิม เพื่อน าไปวิเคราะห์ และเสนอแนะแนว

ทางการออกแบบพื้นที่ ซึ่งในการศึกษาพบปัญหา และข้อบกพร่องดังนี้ 

 1. พื้นที่ริมคลองคูเมืองเดิมบางส่วนก าลังมีการก่อสร้างอาคารศาลฎีกา จึงไม่สามารถ

ส ารวจพื้นที่ ศึกษาการใช้งานในปัจจุบันร่วมกับคลอง ท าให้การศึกษาบริบทขาดหายไปบางส่วน มีผล
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ต่อการน าไปวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาในปัจจุบัน และการเสนอแนะแนวทางเพื่อการออกแบบพื้นที่เปิด

โล่งริมคลองคูเมืองเดิม 

 2 . เนื่ อ งจากช่ วงเวลาในการศึ กษาเป็ นช่ วงที่ มี ก ารจัด งานพระบรมศพของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท าให้การใช้พื้นที่บางส่วนไม่ปกติอย่างเช่นเคย เช่น การเดิน

รถ การปิดพื้นที่บางส่วน จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง กิจกรรมบางอย่างที่เคยเกิดในพื้นที่หายไป 

เป็นต้น ท าให้การเก็บข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน 
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−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

แบบสัมภาษณ์ 
การวิจัยเรื่อง การเสนอแนะแนวทางการออกแบบพื้นที่เปิดโล่งริมคลองคูเมืองเดิม 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการออกแบบพื้นที่คลองคูเมืองเดิม 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากที่สุด ขอความกรุณาท่านระบุค าตอบทุกข้อที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

 
แบบสอบถามฉบับน้ีประกอบด้วยข้อมูล 5 สว่น ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม 
 
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะไม่ส่งผลกระทบได ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม และ

ขอขอบพระคุณท่านที่กรณุาให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัยมา ณ ที่นี ้
 

 
นางสาวอมรรตัน์ ฤทธิทศิ 

นักศึกษาปริญญาโท ภูมสิถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนที่  1 ข้อมูลเบ้ือต้นของผู้ใช้พื้นท่ี 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ในช่อง ☐และเติมข้อความในช่องว่างตามความคิดเห็น ที่ตรง
ตามความจริงที่สุด 

1. เพศ      ☐ชาย      ☐หญิง       อายุ ……………………….. ปี   

2. รายได้ ..................................................ต่อเดือน                               

3. ผู้ตอบแบบสอบถาม 

☐ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงคลองคูเมืองเดิม 

☐ผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ชั่วคราว/ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ถาวร (ข้ามไปตอบค าถามต่อที่ข้อ 4.2) 

4. ที่อยู่อาศัย 

 4.1 ชุมชนที่อยู่อาศัย (คนที่อาศัยในพื้นที่) 
……………………………………………………………............................................................................................ 

4.2 ท่านอาศัยอยู่ที่ไหน (คนที่เข้ามาใช้พื้นที่ชั่วคราว) 

.............................................................…………………………………………………........................................... 

5. อาชีพ  

☐นักเรียน/นักศึกษา ☐ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐พนักงานบริษัทเอกชน 

☐ธุรกิจส่วนตัว      ☐รับจ้าง                    ☐อื่นๆ (ระบุ)............................ 
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ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ในช่อง ☐และเติมข้อความในช่องว่างตามความคิดเห็น ที่ตรง
ตามความจริงที่สุด 

1. เหตุผลที่ท่านเดินทางเข้ามาในพื้นที่บริเวณคลองคูเมืองเดิมคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. เข้ามาใช้งานในวันและเวลาไหน ☐วันธรรมดา ☐วันหยุด 
(ช่วงเวลา) ............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

3. เดินทางเข้ามาในบริเวณริมคลองคูเมืองด้วยอะไร 

☐รถยนต์    ☐รถจักรยาน    ☐รถเมล์สาย (ระบุ) .................    ☐รถแท็กซี ่   ☐รถตุ๊กๆ     

☐จักรยาน   ☐เดินเท้า          ☐เรือ       ☐อื่นๆ(ระบุ) ........................................... 

4. ความถี่ในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่บริเวณคลองคูเมืองเดิม 

☐น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์    ☐1-2 ครั้ง/สัปดาห์     ☐3-4 ครั้ง/สัปดาห์  

☐5-6 ครั้ง/สัปดาห์            ☐ทุกวัน 

5. ท่านเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณไหนของคลองคูเมืองเดิมมากที่สุด 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

6. ส่วนมากท่านเดินทางมากับใคร ☐คนเดียว  ☐ มีคนมาด้วย........คน เกี่ยวข้องเป็น
................................................................................................................................................................  
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7. ส่วนมากท่านใช้เวลานานแค่ไหนในการเข้ามาใช้พื้นที่ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

8. ท่านคิดว่าปัญหาใดในพื้นที่ริมคลองคูเมืองเดิมควรได้รับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุด 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

9. ท่านคิดว่าปัญหาที่ท่านกล่าวมาข้างต้นจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

10. คลองคูเมืองเดิมในอุดมคติของคุณเป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม 

ค าช้ีแจง โปรดเติมข้อความในช่องว่างตามความคิดเห็น ที่ตรงตามความจริงที่สุด 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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