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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

57051218 : การออกแบบชุมชนเมือง แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : กระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง, การฟื้นฟูพื้นที,่ ชุมชนุริมคลองรอบกรุง 

นาย ภาณุเดช รอบคิด: การศึกษากระบวนการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง กรณีศึกษา
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ
วุฒิ ปรียวนิตย์ 

  

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี กระบวนการออกแบบวางผังฟื้นฟูเมืองเก่ารวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อ

ศึกษาโครงปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่องรวมถึงกระบวนการที่น ามาด าเนินการในพื้นที่โครงการเพื่อน ามาเปรียบเทียบกับหลั กทฤษฎีใน

การออกแบบวางผังฟื้นฟูเมืองและเพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางด าเนินการ ส าหรับใช้ในกระบวนการวางแผนฟื้นฟูชุมชนเมืองที่มีบริบทใกล้เคียงกับพื้นที่ต่อไป วิธี

วิจัยประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เป็นเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส ารวจภาคสนาม และการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ซึ่ง

ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1. เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง  2. ผู้น าชุมชนใน

บริเวณพื้นที่โครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง การด าเนินการในระหว่างวันที่  20 พฤศจิกายน ถึง 25 พฤศจิกายน 2561 การ

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบสัมภาษณ์เพื่อน ามาการเปรียบเทียบกับหลักทฤษฎีในการออกแบบวางผังฟื้นฟูเมือง  ผลการวิจัยสรุปได้ว่าแผนการด าเนินงานจาก

ข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดท้าย ด าเนินการตามกระบวนการการออกแบบวางผังชุมชนเมืองจริงแต่ไม่ครบทุกข้ันตอน  เพราะโครงการได้เริ่มจากผังแม่บทฟื้นฟู

เมอืงเก่ากรุงเทพมหานคร เป็นค าสั่งจากกรุงเทพมหานครให้ด าเนินแผนการอย่างเร่งด่วน เนื่องด้วยมีข้อจ ากัดทางด้านเวลา งบประมาณ และกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงท า

ให้แผนการด าเนินงานยังขาดกระบวนการบางข้ันตอนไป จากกระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมืองที่ได้สรุปไว้คือ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 2. การวิเคราะห์

ข้อมูล 3. การสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ 4. การก าหนดบทบาทหน้าที่ นโยบาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย 5. การสร้างทางเลือกในการพัฒนา 6. 

การวางผังและออกแบบโครงการและการเสนอแนะแนวทางน าแผนและผังไปปฏิบัติ 7. การน าแผนและผังไปปฏิบัติ 8. การประเมินผล ซึ่งทั้งหมดมี 8 ข้ันตอน แต่

โครงการยังขาดข้ันตอนการสร้างทางเลือกในการพัฒนาและการเสนอแผนทางเลือกให้กับประชาชน  จากที่ได้สัมภาษณ์กลุ่มประชาชน ไม่ได้มีกระบวนการการมี

ส่วนร่วมเพื่อการหาประชามติ ว่าชุมชนเห็นด้วยอย่างไร จึงส่งผลให้การด าเนินงานของโครงการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพความเป็น

จริง ข้อเสนอแนะจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด กระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมือง ควรปฏิบัติงานตามหลักการกระบวนการออกแบบชุมชนเมืองทุกข้ันตอน 

ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์  การก าหนดบทบาทหน้าที่ นโยบาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย 

การสร้างทางเลือกในการพัฒนา การวางผังและออกแบบโครงการและการเสนอแนะแนวทางน าแผนและผังไปปฏิบัติ การน าแผนและผังไปปฏิบัติ การประเมินผล 

ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมทางด้านการปฏิบัติการ 1. การด าเนินการตามกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ติดตาม ตรวจสอบโครงการ โดยการจัดการประชุมเสวนา ความคืบหน้าควรประชุมประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแจ้งถึงผลการด าเนินงาน 3. สร้างความ

ร่วมมือให้กับประชาชนทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในชุมชนทั้งมิติสังคม  

กายภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ให้เห็นถึงข้อดีและจุดแข็งของชุมชนและมีรายได้เข้าสู่ชุมชนรวมทั้งภาคี ภาครัฐและเอกชน ข้อเสนอแนะการมีทางด้านกฎหมาย 

พื้นที่ริมครองรอบกรุงเป็นพื้นที่อยู่ในการควบคุมอาคารเขตกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ควรจะมีข้อบังคับอย่างชัดเจน ในเรื่องของการก าหนดใช้อาคารและการดัด

แปรงอาคาร 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

57051218 : Major (Urban Design) 
Keyword : Urban planning and design process. Area restoration. Klong Robkrung 
Community. 

MR. PANUDET ROBKIT : THE STUDY OF THE URBAN DESIGN AND PLANNING 
PRPCESS : A CASE STUDY OF THE KLONG ROBKRUNG RENEWAL PROJECT THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR NATTAWUT PREYAWANIT 

The objectives of this research are to study concepts and theories of old town 
reorganization designing processes as well as public participation available in order to 
study community around the canal and continuous area reorganizing project. This project 
was included with processes that used to apply in the field studied comparing with town 
reorganization designing theory in order to propose operation approach for using in 
community located around. This research contains data collection, the data collected 
from literature review and field survey from 2 group of population, operator and leader of 
the communities, study period was in between 20 November 2018 to 25 November 2018. 
The results reveled that there was some missing procedure due to limiting of time, budget 
and land ownership. According to town organization processes plan which has data 
collection, data analysis, synthesis, defining the proposes, alternatives for development, 
installing, designing plan and recommendation for using, applying and evaluation plan. 
Referred to those 8 processes, some projects missing alternatives for development as well 
as proposing and referendum from citizens causing cannot achieve consistency 
objectives.  The results obtained from this study could be concluded that processes of 
installing community plan should be obeyed the law as well as allowing people to 
propose their counsel. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษากระบวนการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง กรณีศึกษา 
โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุง” สามารถด าเนินการส าเร็จลุล่วงได้เนื่องจากได้รับความ
กรุณาอย่างสูงจากหลายๆท่าน อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ ซึ่งทุ่มเทและเสียสละเวลาอันมีค่ามาให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางต่างๆ 
เพ่ือช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตรวจสอบความเรียบร้อยมาโดยตลอด รวมถึงคณะกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา สุทธสุภา ประธานกรรมการและรอง
ศาสตราจารย์ ดร.กรุณา  รักษวิณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาเสียสละเวลามาเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งให้ค าแนะน า เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงแก้ไขการค้นคว้าอิสระให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ สิทธิพร ภิรมย์รื่น อาจารย์และบุคลากรประจ าภาควิชา
ออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ได้ให้องค์
ความรู้ ด้านวิชาการ วิชาชีพ และประสบการณ์ในการเรียนรู้ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 

ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก เจ้าหน้าที่
กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างหัวหน้า
ชุมชนทุกท่าน ที่ได้ใช้เวลาตอบแบบสัมภาษณ์อย่างครบถ้วนและขอบคุณบิดามารดาและครอบครัวผู้วิจัย
ที่คอยให้ก าลังใจและสนับสนุนการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มาตลอด รวมถึงเพ่ือน พ่ี น้อง ที่ช่วยเหลือ
การเดินทางในการส ารวจภาคสนามส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการจนส าเร็จ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้ง ณ โอกาสนี้ 
  
  

ภาณุเดช  รอบคิด 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1. ที่มาและความส าคัญของการวิจัย  

 คลองรอบกรุงตั้งอยู่ในเขตการปกครองพ้ืนที่เขตพระนคร ตั้งอยู่บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์
ชั้นนอกเป็นพ้ืนประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ มีความเชื่อมโยงกับการก่อตั้งเมืองในอดีต โดยคลองรอบกรุง
เป็นคลองขุดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯให้ขุดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2328 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ให้เป็นคลองคูเมืองเพ่ือใช้ในการคมนาคมเดินทางและขนส่งทางน้ า เริ่มตั้งแต่แม่น้ า
เจ้าพระยาตะวันออกด้านเหนือ ตั้งแต่บางล าพูลงมายังแม่น้ าเจ้าพระยาข้างใต้วัดสามปลื้ม คลองคู
เมืองนี้ เมื่อขุดแล้วท าให้เกิดเป็นทางน้ ารอบกรุง จึงพระราชทานนามว่า "คลองรอบกรุง"  โดยพ้ืนที่
คลองรอบกรุงนี้ ตั้งอยู่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ลักษณะเด่นที่ส าคัญของพ้ืนที่คือ ตั้งอยู่ใน
ย่านพ้ืนที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ใกล้เคียงกับสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่คลองรอบกรุงด้านเหนือ มีความเชื่อมต่อกับแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นที่ตั้งของชุมชนบางล าพูซึ่งเป็น
ชุมชนเก่าแก่ที่มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของปูอมพระสุเมรุ ซึ่ งเป็นเพียงหนึ่งในสองปูอม
ปราการของพระนครที่ยังหลงเหลืออยู่ และได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร 
 ปัจจุบันพ้ืนที่คลองรอบกรุง เป็นสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเป็น
องค์ประกอบส าคัญและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเกาะรัตนโกสินทร์  ส่งผลให้สถานที่ดังกล่าวมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ทางกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ในการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่และภูมิทัศน์ในจุดต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าและวิถี
ชุมชนดั้งเดิม จึงได้ด าเนินโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีพ้ืนที่บริเวณชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องเป็นพ้ืนที่ศึกษา 
 กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่
ด าเนินโครงการจัดท าผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่าชุมชนริมคลองรอบ
กรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดในการพัฒนาย่านเมืองเก่า ทั้งการจัดท า
ผังแนวความคิด ผังแม่บทรายละเอียดพ้ืนที่น าร่อง ตามยุทธศาสตร์ของผังแม่บทการฟ้ืนฟูเมือง 
พ.ศ.2575 ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และชุมชนดั้งเดิมใน
พ้ืนที่ริมคลองรอบกรุง ส่งเสริมให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดท าผังแม่บทพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวของ
กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์ในการพัฒนา
หลายด้าน เช่น สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
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 จากสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยได้ให้ความสนใจทางด้าน กระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่
เมืองเก่า ทั้งในด้านการน าเอาแนวคิด ทฤษฏี การพัฒนาเมืองและกระบวนการออกแบบวางผังมาปรับ
ใช้กับสภาพความเป็นจริงได้หรือไม่ โดยที่คลองรอบกรุงกับพ้ืนที่ประวัติศาสตร์มีความเชื่อมโยงต่อกัน 
ทั้งบริบทของแต่ละชุมชนรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และ
สามารถฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่า โดยที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางผัง 
 
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษากระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูเมืองเก่า กรณีศึกษาโครงปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริม
คลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ทั้งในด้านทฤษฎี แนวคิดและแนวทางด าเนินการที่เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่โครงการ 
 2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี กระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูเมืองเก่ารวมถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  2. เพ่ือศึกษาโครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง รวมถึง
กระบวนการที่น ามาด าเนินการในพื้นท่ีโครงการ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับหลักทฤษฎีในการออกแบบ
วางผังฟื้นฟูชุมชนเมือง  
  3. เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะแนวทางด าเนินการ ส าหรับใช้ในกระบวนการวางแผนฟ้ืนฟู
ชุมชนเมืองที่มีบริบทใกล้เคียงกับพื้นท่ีต่อไป  
 
3. ค าถามเพื่อการวิจัย 

 โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ได้ด าเนินการตามหลัก
วิชาการออกแบบวางผังชุมชนเมืองหรือไม่  
 
4. ขอบเขตการวิจัย 

 4.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่ อง ตั้งอยู่
บริเวณพ้ืนที่การปกครองของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 เขต คือ เขตพระนคร เขตปูอม
ปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 1 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  4.2.1 การศึกษาหลักการ แนวความคิด ทฤษฎี กฎหมายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาและอนุรักษ์เมืองเก่า โดยน ามาปรับใช้กับกระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูเมืองเก่า
กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
  4.2.2 การศึกษาประวัติการตั้งถิ่นฐานของชุมชนคลองรอบกรุงและสภาพปัจจุบัน
ของพ้ืนทีชุ่มชนคลองรอบกรุง 
 4.2.3 การส ารวจและประเมินเพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมือง
เก่า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง โดยเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์ 2 
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กลุ่มตัวอย่างคือ 1. ผู้น าชุมชนในบริเวณพ้ืนที่โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่
ต่อเนื่อง     2. เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
  4.2.4 การประมวลผล วิเคราะห์ และการสรุปผลการประเมินระดับความส าคัญการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังแม่บทการฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่ากรณีศึกษาโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟู
ชุมชนคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
  4.2.5 เสนอข้อเสนอแนะแนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ในกระบวนการออกแบบ
วางผังฟื้นฟูเมืองเก่าและเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าต่อไปในอนาคต 
 
5. กระบวนการวิจัย 

 กระบวนการวิจัยประกอบด้วยการท างาน 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเสนอโครงการและร่างเค้าโครงการวิจัย  
การก าหนดหัวข้อเรื่องและชื่อเรื่องที่สนใจ การก าหนดปัญหาการวิจัย การร่างเค้าโครงและเสนอขอ
อนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระ 
 ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี หลักการ กฎหมายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
หัวข้อการศึกษากระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่า กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟู
ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องและหัวข้ออ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาการวิจัย  
 ขัน้ตอนที่ 3  การออกแบบการวิจัย 
การออกแบบกระบวนการวิจัย ก าหนดกรอบแนวคิดด้านทฤษฏี วิธีการวิจัย แนวความคิด ทฤษฎี และ
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า ก าหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ช่วงระยะเวลาในการด าเนินการ กลุ่มตัวอย่าง
และรายละเอียดในการด าเนินการอ่ืนๆ 
 ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการวิจัย  
การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาประวัติการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนริมคลอง
รอบกรุง รวมถึงการส ารวจ ประมวลผล และวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่า งที่มีต่อระดับ
ความส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า 
 ขั้นตอนที่ 5  การสรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
การสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะแนวทางในการน าผลการวิจัยไป
ใช้ในการเปรียบเทียบกระบวนการออกแบบวางผังฟื้นฟูพ้ืนที่เมืองเก่า 
 ขั้นตอนที่ 6  การสรุปผลการวิจัย 
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การจัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาเป็นรูปเล่มตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งจัดท าเอกสาร
ส าหรับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ 
 
6. วิธีการศึกษา  

 วิธีการวิจัยที่ใช้ท างานในขั้นตอนส าคัญได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
 6.1 วิธีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
  6.1.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุง ใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลบริบทและสัณฐานชุมชนจากภาพถ่ายทางอากาศและเอกสารการศึกษาและการวิจัย จาก
ห้องสมุดมหาวิทยาลั ยศิลปากร กองจัดรูปที่ ดินและปรั บปรุ ง ฟ้ืน ฟู เมือง  ส านักผั ง เมือง 
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการอ่ืนๆ รวมทั้งการค้นคว้าจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  6.1.2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร การศึกษา รายงานวิจัย และกรณีศึกษา ใน
หัวข้อการมีส่วนร่วม รวมทั้งหัวข้ออ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาการวิจัย และพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุง 
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและต าราวิชาการ รายงานการศึกษาและการวิจัย และการ
ค้นคว้าจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  6.1.3 การศึกษาสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุง ใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ด้วยการส ารวจ พร้อมทั้งจดบันทึกและบันทึกภาพนิ่ง 
 6.2 วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ของกระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมืองและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า 
  6.2.1 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ 1 เจ้าหน้าที่ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ผู้
ด าเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ใช้วิธีการเก็บรวบรวมโดย
แบบสัมภาษณ์ 
  6.2.2 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชน ใช้วิธีการเก็บรวบรวมโดย
สัมภาษณ์ 
 6.3 วิธีการประเมินและวิเคราะห์  
การประเมินเพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟู
ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง นั้นใช้วิธีการวิเคราะห์หารูปแบบและใจความหลักของข้อมูล
การสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละบท
สัมภาษณ์ โดยการน าทฤษฏีมาและแนวคิดกระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟู ทฤษฎีการพัฒนาเมือง
และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มาวิเคราะห์ข้อมูลของบทสัมภาษณ์ รวมถึงเอกสารทางราชการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นที่ตั้ง ตรวจสอบและสะท้อนการคิดวิเคราะห์
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ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง โดยผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างข้อสรุปของข้อค้นพบจากการวิจัย ผู้วิจัยมีกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล 8 ขั้นตอนดังนี้ 
  1. ถอดเทปสัมภาษณ์ ค าต่อค าจากบทสัมภาษณ์ทั้งหมด 6 บทสัมภาษณ์ และบันทึก
บทสัมภาษณ์ในไฟล์เอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft word 
  2. จัดเก็บบทสัมภาษณ์ที่ถอดเทปแล้วลงในแฟูมเอกสารที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ เพ่ือรอการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง 
   3. ตรวจสอบบทสัมภาษณ์อีกครั้งเพ่ือพิจารณาการถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลก่อนน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์ 
  4. จัดแยกประเภทข้อมูล 
   5. เริ่มด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการสร้างทฤษฏีจากข้อมูลตามแนวคิด
ที่สัมพันธ์กันโดยการกระท าสลับไปมาแต่ละบรรทัด ย่อหน้า และแต่ละหน้าของบทสัมภาษณ์โดย
อาศัยหลักการสุ่มทางทฤษฏี ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 
   6. วิเคราะห์หารูปแบบและใจความหลักของข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละบทสัมภาษณ์ 
   7. สร้างกรอบแนวคิดหลักการวิเคราะห์ข้อมูลของบทสัมภาษณ์ รวมถึงเอกสารทาง
ราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นที่ตั้ง 
   8. ตรวจสอบและสะท้อนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์และเอกสารที่
เกี่ยวข้องอีกครั้ง โดยผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือน าไปสู่การสร้างข้อสรุปของข้อค้นพบจากการ
วิจัย 
 
7. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

 1. กระบวนการออกแบบ หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าก่อนด าเนินการวิจัยจริง โดย
ออกแบบโครงสร้างงาน หรือแผนการศึกษาวิจัย ซึ่งเสนอแนะการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มี
การวางแผนการวิจัยให้ครอบคลุมโครงการที่จะท าการวิจัยทั้งหมด เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งค าตอบของ
ปัญหาและค าถามท่ีท าการวิจัย 
 2. การวางผัง หมายถึง การวางแผนพัฒนาเมืองหรือชุมชนในด้านกายภาพ ในที่นี้มุ่งหมายถึง
ทั้งการวางผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพฯ พ.ศ.2575  
 3. การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ หมายถึง หมายถึง การปรับปรุงและการพัฒนาพ้ืนที่เสื่อมโทรมของเมืองให้
ดีขึ้น ให้เจริญขึ้น ในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเศรษฐกิจโดยการท า
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ให้ดีขึ้นรวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพของชุมชนที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ว่าง
ไร้ประโยชน์ 
 4. พ้ืนที่เมืองเก่า หมายถึง เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมา
ยาวนานและมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น มีรูปแบบผสมผสานของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  
 5. ชุมชุนริมคลองรอบกรุง หมายถึง พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ชุมชนคลองรอบกรุงภายในพ้ืนที่
ศึกษา โครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1. หลักการ แนวความคิด ทฤษฎี การออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่าและกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เกิดผลส าเร็จเมื่อน ามาปฏิบัติจริง 
 2. กระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่าตรงตามทฤษฎีการพัฒนาเมืองและผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการปฏิบัติจริง 
 3. เป็นแนวทางส าหรับใช้ในกระบวนการวางแผนและผังอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่าที่มีบริบท
ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ต่อไป 
 
9. การน าเสนอผลการวิจัย 

 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมด้วยแผนผัง แผนที่ 
ภาพประกอบพร้อมค าบรรยาย โดยมีเนื้อหาทั้งหมด 7 บท ได้แก่ 1. บทน า 2. การศึกษาทฤษฎี 
แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. วิธีด าเนินการวิจัย 4. สภาพทั่วไปของพ้ืนที่คลองรอบกรุง 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    6. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 7. บทสรุป 
 2. ผลสรุปการวิจัยในรูปแบบบทความทางวิชาการหรือ PowerPoint เพ่ือน าเสนอในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 3. แผ่นบันทึกข้อมูลการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 2 

การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
เนื้อหาบทท่ี 2 เป็นการศึกษาทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ

วางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่าที่สอดคล้องกับโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่

ต่อเนื่องโดยผู้วิจัยจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 1. ทฤษฎีแนวคิดออกแบบชุมชนเมือง 2. 

แนวคิดการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ 3. แนวคิดด้านการอนุรักษ์ชุมชน 4. แนวคิดด้านการ

ปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง 5. กระบวนการวางแผนและผังเมือง 6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

วางแผนและผังเมือง 7.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในการการอนุรักษ์พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. แนวคิดด้านการออกแบบชุมชนเมือง 

 การศึกษากระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่า กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟู
ชุมชนริมคลองรอบกรุง มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีด้านการออกแบบชุมชน
เมืองและสภาพแวดล้อม เพ่ือน าไปเป็นกรอบแนวคิดในพัฒนาเมืองให้มีความเหมาะสมกับสภาพของ
ชุมชนริมคลองรอบกรุง โดยแนวคิดด้านการออกแบบชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมเมืองซึ่งคาดว่าจะ
น ามาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่มีทฤษฎีหลักคือ ทฤษฎีชุมชนเมืองที่ยั่งยืน ประกอบกับ 3 แนวคิดคือ 
แนวคิดการเจริญเติบโตอย่างชาญฉลาด แนวคิดเมืองน่าอยู่และแนวคิด The New Urbanism โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.1 ทฤษฎีชุมชนเมืองที่ยั่งยืน  
  การออกแบบชุมชนเป็นการพัฒนาเมืองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม 
เพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ทฤษฎีเมืองอัดแน่น เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างมาก เป็นทฤษฎีที่เป็นการ
บริหารจัดการการใช้พ้ืนที่ในเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อดีของทฤษฎีชุมชนเมืองที่ยั่งยืนนี้
คือ เป็นการพัฒนาพ้ืนที่ในด้านกายภาพโดยรวม เช่น พ้ืนที่รกร้างจะได้รับการฟ้ืนฟูรวมถึงพ้ืนที่ใน
เมืองจะถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ลดการใช้รถยนต์ ส่งเสริม
บริการทางภาครัฐให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่วนข้อด้อยทฤษฎีนี้คือ ลักษณะทางกายภาพรวมถึง
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมของแต่ละเมืองย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้นรูปแบบในการพัฒนาเมือง 
จึงจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและใช้วิธีการให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละเมือง กล่าวคือในแต่ละ
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เมืองนั้นต่างมีประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน การพัฒนาเมือง
จึงจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นทั้งการสนับสนุนใช้ที่ดินแบบผสมผสาน การควบคุมให้เกิดการประหยัด
พลังงานในรูปแบบต่างๆในชีวิตประจ าวัน เช่น ส่งเสริมให้ผู้ใช้รถยนต์หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ 
สนับสนุนการใช้จักรยานและการเดินเท้า รวมถึงระบบเทคโนโลยีภายในอาคารที่ควรพัฒนาเพ่ือให้เกิด
การลดใช้พลังงานหรือใช้เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
 1.2 แนวคิดการเจริญเติบโตอย่างชาญฉลาด  
  แนวความคิดการเจริญเติบโตอย่างชาญฉลาด เป็นแนวคิดที่พูดถึงการพัฒนาพ้ืนที่
ศูนย์กลางเมือง เน้นการเชื่อมต่อทางเท้าระหว่างบ้าน ย่านและชุมชน เน้นย้ าให้เกิดการพัฒนาชุมชน
ให้ดีขึ้น และให้ความส าคัญกับพ้ืนที่การใช้ที่ดินแบบผสมผสานระหว่างที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
การค้าต่างๆ โดยแนวคิดนี้จะไม่มีสูตรตายตัวว่าจะพัฒนาพ้ืนที่แบบไหนเพ่ือให้เกิดการเติบโตอย่าง
ชาญฉลาด แต่จะมุ่งเน้นไปที่ความส าคัญของชุมชนว่าชุมชนนั้นเห็นด้วยกับการพัฒนาแบบใดให้เหมาะ
กับพ้ืนที่ ให้ความส าคัญกับชุมชนเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของชุมชนนั้น โดยแนวคิดแนวคิดการ
เจริญเติบโตอย่างชาญฉลาดนี้ ประกอบไปด้วยแนวคิดพ้ืนฐาน 10 ประการ ดังนี้ 
  1. การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน 
  2. การสนับสนุนการออกแบบอาคารให้เกาะกลุ่มกันและใช้ประโยชน์ในการ
ออกแบบอาคารแบบกระชับ  
  3. การสร้างโอกาสและทางเลือกของที่อยู่อาศัยส าหรับประชากรทุกระดับรายได้ 
  4. การสนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างย่านและชุมชนด้วยการเดิน 
  5. การสร้างเสริมชุมชนให้เป็นสถานที่พิเศษและมีแรงดึงดูดด้วยความผูกพันกับ
สถานที ่
  6. การรักษาที่โล่ง พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ธรรมชาติที่งดงามและพ้ืนที่ซึ่งมีความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม 
  7. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมุ่งการพัฒนาไปยังชุมชนที่มี
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

8. การจัดหาทางเลือกการเดินทางและการคมนาคมขนส่งที่มีความหลากหลาย  
9. การสร้างระบบการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนที่คาดการณ์ได้ ชัดเจน ยุติธรรม

และมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน  
10. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งเสริมประสานร่วมมือกันระหว่าง

ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 1.3 แนวความคิดเมืองน่าอยู่  



  10 

  ความหมายของเมืองน่าอยู่คือ ชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี
ความสมบูรณ์ในทุกๆด้าน ทั้งด้านระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ในพ้ืนที่ รวมถึงชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยองค์การอนามัย
โลกได้ก าหนดให้แนวคิดเมืองน่าอยู่ประกอบไปด้วย 11 ประการ ดังนี้ 
  1. มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและท่ีอยู่อาศัยสะอาด ปลอดภัย 
  2. มีระบบนิเวศน์ที่อยู่อาศัยในภาวะที่สมดุล 
  3. มีชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เอารัดเอาเปรียบ 
  4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต 
  5. ประชาชนได้รับปัจจัยพ้ืนฐานของชีวิตอย่างพอเพียง 
  6. ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข่าวสารการติดต่อประสานงานและระดมความคิด 
เพ่ือท างานร่วมกันในชุมชน 
  7. มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลายและมีนวัตกรรมอยู่เสมอ 
  8. มีการเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมทั้งเอกลักษณ์ของชุมชนแต่ละ
ชุมชน 
  9. มีการพัฒนาเป็นไปอย่างกลมกลืนส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีที่มีในอดีตโดยใช้
ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  10. มีระบบการบริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลทั่วถึงส าหรับประชาชนทุก
คน 
  11. ประชาชนมีสภาวะสุขภาพดี มีอัตราการเจ็บปุวยในระดับต่ า 

1.4 แนวคิด The New Urbanism 
แนวคิด The New Urbanism เป็นแนวคิดที่มาจากการแก้ปัญหาเมืองทางด้าน

กายภาพ ที่เกิดจากเมืองขยายตัวอย่างขาดระเบียบ โดยใช้รูปแบบแนวความคิดชุมชนย่อยเข้ามา
พัฒนาเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและชุมชนเกิดการน่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยแนวคิด The New 
Urbanism มีหลักการที่ส าคัญคือ การออกแบบวางแผนชุมชนที่ให้ความส าคัญกับส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตัว โดยการออกแบบวางแผนของแนวคิด The New Urbanism นี้จะมองการพัฒนาเป็นมุมกว้าง 
โดยต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมต่างๆในพ้ืนที่ ทั้งระบบ
ทางเดินเท้า ทางจักรยาน รวมไปถึงพ้ืนที่สาธารณะ ตลอดจนครอบคลุมไปถึงการสร้างความ
หลากหลายของกิจกรรมในพ้ืนที่ชุมชน รวมไปจนถึงการควบคุมและพัฒนาผังแม่บทโครงการ โดยสรุป
ได้ ดังนี้ 
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- การเดินถึงกันได้ (Walking Ability) การให้ความส าคัญกับทางเดินเท้า โดยใน
พ้ืนที่แต่ละจุดจะมีความสัมพันธ์เชื่อมต่อกัน โดยสามารถเดินถึงกันได้ภายใน 10 นาที  

- การเชื่อมโยงต่อกันและระบบถนน (Connectivity and Street System) ภายใน
ชุมชนแต่ละจุดจะต้องเชื่อมต่อกันได้ทั้งหมดเป็นโครงข่ายด้วยถนนและทางเดินเท้า ไม่มีถนนปลายตัน 
มีต้นไม้ริมทางตลอดแนวเพ่ือให้ร่มเงาแก่การเดินเท้าและจักรยานและมีการจ ากัดความเร็วของรถบน
ถนน 

- การผสมผสานการใช้งาน (Mixed Use) เป็นการจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายใน
พ้ืนที่ เช่น ร้านค้า ที่พักอาศัย ส านักงาน อยู่ภายในบริเวณเดียวกันเพื่อเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น 

- ความหลากหลายของประเภทที่อยู่อาศัย (Mixed Housing) มีความหลากหลาย
ของประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นทางเลือกของผู้อยู่อาศัยทั้งในด้านรูปแบบและราคา 

- การเพ่ิมความหนาแน่น (Increased Density) เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าในการใช้ที่ดิน
โดยจัดให้มีร้านค้า ที่อยู่อาศัยและบริการต่างๆเพ่ิมมากขึ้น ให้อยู่ใกล้กันเพ่ือสามารถเชื่อมต่อกันได้
ด้วยทางเดินเท้า 

- ศูนย์กลางของชุมชน (Neighborhood Center) ต าแหน่งที่ตั้งอาคารศูนย์กลาง
ของชุมชนนั้น ควรจะอยู่ในบริเวณที่สังเกตได้ง่าย โดยมีสถานที่ให้คนในชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
และใช้เป็นสถานที่ เพ่ือการพักผ่อน 

- คุณภาพของงานออกแบบสถาปัตยกรรมและชุมชน (Quality Architecture & 
Urban Design) ให้ค านึงถึงความสวยงาม สุนทรียภาพและความสะดวกสบายในการใช้สอยรวมทั้ง
ค านึงถึงสัดส่วนอาคาร การเลือกใช้วัสดุ และการสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของชุมชนใน
พ้ืนที่นั้นด้วย 

- โครงสร้างลักษณะชุมชนเดิม (Traditional Neighborhood Concept) มีขนาด
กระชับและยังคงรูปแบบของ Neighborhood Concept คือการมีศูนย์กลางชุมชน ควรมีการจัดตั้ง
องค์กรขึ้นเองเพ่ือดูแลสภาพความเป็นอยู่ของคนภายในชุมชนทั้งเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน 
รวมทั้งมีแผนเพื่อเตรียมการขยายตัวของชุมชนภายในอนาคต เพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆต่อชุมชน 
และสนับสนุนให้มีการปูองกันความปลอดภัยภายในชุมชนด้วย  

จากทฤษฎีชุมชนเมืองที่ยั่งยืนจะประกอบไปด้วย แนวคิดการเจริญเติบโตอย่างชาญ
ฉลาด แนวความคิดเมืองน่าอยู่และแนวคิด The New Urbanism เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในพัฒนา
เมืองให้มีความเหมาะสมกับสภาพของชุมชนริมคลองรอบกรุง จะเห็นได้ว่าแนวคิดในด้านการพัฒนา
เมืองข้างต้นนั้นมีความสอดคล้องกัน โดยจะเน้นย้ าให้ความส าคัญกับลักษณะทางกายภาพ 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ของพ้ืนที่เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่นั้นสอดคล้องไปกับลักษณะของชุมชนเมือง
ดั้งเดิม ทั้งในด้านการให้ความส าคัญกับการใช้พ้ืนที่แบบผสมผสานรวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมที่
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หลากหลายในพ้ืนที่เพ่ือก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของคนในพ้ืนที่ชุมชน สนับสนุนให้มีการออกแบบพ้ืนที่
ว่างสาธารณะเพ่ือใช้เป็นสถานที่ท ากิจกรรมส่วนกลางและใช้เป็นพ้ืนที่พักผ่อนของคนในชุมชน โดย
ส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งองค์กรเพ่ือเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและพ้ืนที่ร้านค้าให้อยู่ในระยะ
ที่คนในชุมชนสามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก มีจุดเชื่อมต่อพ้ืนที่ทางเท้าที่ปลอดภัยรวมทั้งสนับสนุน
การเดินเท้าและใช้จักรยานลดการใช้รถยนต์เพ่ือประหยัดพลังงานและลดมลพิษทางอากาศที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน อีกทั้งสนับสนุนให้มีการปูองกันความปลอดภัยภายในชุมชนด้วย 

 

2. แนวคิดการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์ 

 แนวคิดอนุรักษ์เมืองประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ 1.แนวคิดการอนุรักษ์ชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 2.แนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมบ้านเมือง 3.แนวคิดการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่า 4.แนวทางการรักษาเอกลักษณ์ ภูมิทัศน์และการฟ้ืนฟูเมืองเก่า 5.ขอบเขตการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม การศึกษาแนวคิดการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์
เพ่ือน าไปเป็นกรอบแนวคิดในพัฒนาเมืองให้มีความเหมาะสมกับสภาพของชุมชนริมคลองรอบกรุง ซึ่ง
คาดว่าจะน ามาประยุกต์ใช้โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 2.1 แนวคิดการอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

2.1.1 ความหมายของการอนุรักษ์ (Definition) ค าว่าการอนุรักษ์ในภาษาอังกฤษที่
นิยมใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันคือ Historic Preservation ส่วนในประเทศอังกฤษนิยม
ใช้ค าว่าConservation อย่างไรก็ตามค าว่าอนุรักษ์จะมีความหมายเฉพาะที่ใช้แตกต่างกัน ดังนี้ 

1. การปฏิสังขรณ์ (Restoration) คือ การสร้างทดแทนอาคารเดิมที่สูญ
หายไป โดยซ่อมแซมให้อาคารอยู่ในสภาพดั้งเดิมแล้วรื้อถอนส่วนที่เพ่ิมเติมหรือติดต่อใหม่ออก เพ่ือให้
อาคารยังรู้สึกถึงความเป็นความดั้งเดิม 

2. การฟ้ืนฟูบูรณะและปรับปรุงใหม่ (Rehabilitation) คือ การซ่อมแซม
อาคารเดิมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นโดยสามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนภายใน
เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับการใช้งานในปัจจุบันขึ้นด้วย 

3. การสงวนรักษา (Conversation) คือ การอนุรักษ์สงวนทรัพยากรไว้ให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนานต่อไปถึงอนาคต 

4. การจ าลองหรือสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิม  (Replication, 
Reconstruction) คือ การก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ให้มีสภาพคงเดิมเหมือนอาคารเดิมที่ถูกรื้อทิ้ง
หรือท าลายไปทุกประการ 

5. การเคลื่อนย้ายไปตั้งในที่ใหม่ (Relocation) คือ การเคลื่อนย้ายอาคาร
เดิมไปสร้างในสถานที่ตั้งใหม่ให้คงความดั้งเดิมและมีสภาพให้เหมือนเดิมที่สุด 
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2.1.2 แรงจูงใจที่ท าให้เกิดการอนุรักษ์ Motivation for Conservation 
  ในการอนุรักษ์นั้นจ าเป็นต้องมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือที่จะผลักดันการ

ด าเนินการอนุรักษ์ให้บรรลุผลส าเร็จ โดยแรงจูงใจในการอนุรักษ์นั้นมีหลายประการ ดังนี้ 
  1. เพ่ือพิทักษ์มรดกของสังคม (Protect our Legacy/Heritage) เป็นการ

สร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์โดยการพิทักษ์มรดกที่ได้จากอดีตให้คนในปัจจุบันและอนาคตได้เห็นกับ
มรดกท่ีบรรพบุรุษได้สร้างไว้ได้ให้ 

  2. เพ่ือสร้างความหลากหลายมีชีวิตชีวาให้เกิดข้ึนในเมือง (Ensure Variety 
in Urban Fabric) เป็นการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์โดยเกิดการผสมผสานสิ่งแวดล้อมที่
หลากหลายทั้งของเก่าและใหม่ ท าให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เกิดความหลากหลายขึ้นในชุมชน 

3. เพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) เป็นการสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือที่จะให้ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจนั้นเกิดขึ้น
จากกิจกรรม พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นภายหลังจากการอนุรักษ์พ้ืนที่นั้น 

4. เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ (Symbolic) เป็นการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์
โดยการรักษาสิ่งที่เคยมีมาในอดีตไว้เป็นตัวแทนให้ ลูกหลานหรือคนรุ่นหลังรับรู้และเกิดความ
ภาคภูมิใจในสิ่งนั้น 
  2.1.3 ประเภทของสิ่งที่ควรอนุรักษ์ (Categories of Conservation) 
   ประเภทของสิ่งที่ควรอนุรักษ์นั้นมีหลายรูปแบบทั้งที่เป็นรูปธรรมหรือ
กายภาพมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ เช่น เมืองหรือพ้ืนที่บางส่วนของเมืองไปจนถึงขนาดเล็ก เช่น 
ชิ้นส่วนของอาคารหรือวัสดุอาคาร รวมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรม ได้แก่ วีถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม 
ซึ่งการศึกษาแนวคิดการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะน าไปเป็น
กรอบแนวคิดในพัฒนาเมืองให้มีความเหมาะสมกับสภาพของชุมชนริมคลองรอบกรุง โดยประเภทของ
สิ่งที่ควรอนุรักษ์มีอยู่หลากหลายตัวอย่าง ดังนี้ 

1. บริเวณธรรมชาติ (Natural Areas) คือ พ้ืนที่ที่มีสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ เช่น ทะเล ชายหาด ภูเขา ปุาไม้ รวมถึงแม่น้ าล าคลองทีสวยงามและมีคุณค่า
ทางด้านนิเวศวัฒนธรรม โบราณคดีและประวัติศาสตร์ 

2. เมืองเล็กและหมู่บ้าน (Town and Villages) คือ เมืองหรือหมู่บ้านเล็กๆ 
ที่มีการผสมผสานของวิถีชีวิตของหมู่บ้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีองค์ประกอบของชุมชนที่ท าให้
เกิดความน่าสนใจมากขึ้นประกอบไปด้วย บ้าน โรงเรียน ร้านค้า สถานที่ท างาน สวนสาธารณะ 

3. เส้นขอบฟูาและช่องมองทิวทัศน์ (Skylines and View Corridor) เป็น
เอกลักษณ์ของเมือง มีการอนุรักษ์โดยการก าหนดความสูงของอาคารเพ่ือให้ผู้คนมองเห็นทัศนียภาพ
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หรือสถานที่ส าคัญของเมืองรวมไปจนถึงสถานที่ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ทิวเขา 
หรือทะเลที่ตั้งอยู่ในระยะไกลออกไป 

4. ย่านชุมชนย่อย (Districts and Neighborhoods) คือ ย่านหรือเมืองที่มี
ภูมิทัศน์และทิวทัศน์ที่สวยงามรวมถึงมีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และมีสถาปัตยกรรมของ
กลุ่มอาคารที่น่าน่าสนใจและมีความสวยงาม เป็นลักษณะชุมชนย่อยที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมที่น่าสนใจมีจุดเด่นแตกต่างจากบริเวณชุมชนย่อยอ่ืนๆ 

5. ภูมิทัศน์ถนน (Streetscapes) ถนนมีองค์ประกอบของภูมิทัศน์ เช่น 
ต้นไม้สองข้างทาง อาคารบริเวณสองข้าง โดยในแต่ละชุมชนมักมีถนนสายส าคัญของชุมชนแสดงถึง
เอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ 

6. รูปด้านหน้าอาคาร (Facade) รูปด้านหน้าอาคารจะเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญของภูมิทัศน์ของพ้ืนที่เพราะเป็นสิ่งที่ง่ายแก่การจดจ า รวมถึง ถนน ลานโล่งและที่ว่างภายใน
ชุมชนนั้นด้วย 

7. อาคาร (Building) อาคารคือสิ่งที่ได้รับความสนใจและจดจ ามากเหมาะ
แก่การอนุรักษ์เป็นอันดับแรก โดยจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์และข้อก าหนดต่างๆในการอนุรักษ์ 
ปัจจุบันอาคารข้างเคียงก็เป็นส่วนประกอบเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย 

8. วัตถุและชิ้นส่วน (Objects and Fragments) นอกเหนือจากอาคาร
สิ่งก่อสร้างแล้ววัตถุและชิ้นส่วนอาคารที่ยังคงเหลืออยู่โดยไม่ถูกท าลายก็เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเหมาะ
ที่จะอนุรักษ์ไว้ด้วย 

9. มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) มรดกทางวัฒนธรรมมีสอง
รูปแบบคือ ปรากฏเป็นรูปร่างที่ชัดเจน คือ อาคาร สิ่งก่อสร้าง สถานที่ต่างๆ หรือเป็นแบบนามธรรม 
คือ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและพิธีกรรม ในปัจจุบันมรดกทางวัฒนธรรมมีความส าคัญและเป็นสิ่ง
ที่แพร่หลายและครอบคลุมสิ่งที่สมควรได้รับการอนุรักษ์เกือบทุกประเภททั้งในมิติด้านกายภาพกับสิ่ง
ที่จับต้องได้ยาก ส่งผลให้มิติการอนุรักษ์เกิดการขับเคลื่อนในหลายรูปแบบและมีชีวิตชีวามากขึ้น 

2.1.4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ืออนุรักษ์ (Criteria for Conservation) 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ืออนุรักษ์มี ดังนี้ 
 1. สุนทรียภาพ (Aesthetic) คือ ความงามหรือความส าเร็จในการออกแบบ

ก่อสร้างในสมัยใดสมัยหนึ่งโดยมีจุดเด่นมีความพิเศษและมีคุณค่าทางด้านงานสถาปัตยกรรม  
 2. ตัวแทน (Typical) คือ สิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่มีความน่าสนใจเป็น

ตัวแทนรูปแบบทางสถาปัตยกรรมหรือศิลปะ เช่น บ้านเรือนไทย บ้านไทยภาคกลาง 
 3. หายาก (Scarcity) คือ สิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่มีลักษณะโดดเด่นมีความ

พิเศษ หายากไม่มีที่อ่ืนในโลกหรือยังเหลืออยู่เพียงที่เดียว 
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 4. ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ (Historic Role) คือ สิ่งก่อสร้างหรือ
อาคารที่มีความส าคัญและเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในอดีต 

 5. ส่งเสริมบริเวณข้างเคียง (Enhancement of Adjacent Area) คือ กลุ่ม
อาคารหรือสถานที่ท่ีช่วยส่งเสริมบริเวณพ้ืนที่นั้นโดยรวมทั้งหมดให้มีคุณค่า หากขาดองค์ประกอบส่วน
ใดไปจะส่งผลให้คุณค่าของสถานที่นั้นลดลง 

 6. ความเป็นเลิศในทางใดทางหนึ่ง (Superlatives) คือ สิ่งก่อสร้างหรือ
อาคารที่มีความโดดเด่นทางด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ความเก่าแก่ ส่วนสูง ความยาว ขนาดใหญ่สุด 

 7. ความส าคัญทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Significance) คือ 
ความส าคัญทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มคนหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะกับ
สถานที่หรืออาคารรวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตผู้คน เชื้อชาติ และพิธีกรรมทางศาสนา 
 2.2 แนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมบ้านเมือง 
  การศึกษาแนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมบ้านเมือง มีจุดประสงค์เพ่ือต้องการ
ตอบสนองความต้องการพฤติกรรมกระบวนการรับรู้  ความรู้สึกทางอารมณ์และการเกิดพฤติกรรมใน
สภาพแวดล้อม เพือ่น ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาแนวคิดการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์เพ่ือ
น าไปเป็นกรอบแนวคิดในพัฒนาเมืองให้มีความเหมาะสมกับสภาพของชุมชนริมคลองรอบกรุง โดย
การสร้างสรรค์มิติทางทางสถาปัตยกรรมนั้นมี 3 มิติหลัก ดังนี้ 

1. มิติแห่งการสัมผัส (Sensory Dimension) 
2. มิติแห่งสัญลักษณ์ (Symbolic Dimension) 
3. มิติแห่งความยั่งยืน (Sustainability Dimension) 

การศึกษาแนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมบ้านเมืองในมิติแห่งสัญลักษณ์ (Symbolic 
Dimension) ให้ความส าคัญและส่งเสริมในเรื่องการรับรู้ถึงสัญลักษณ์ ดังนี้ 

 1. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระเบียบในพ้ืนที่เพ่ือให้เปิดมุมมองสู่ตัว
อาคารที่มีลักษณะเด่นเป็นสัญลักษณ์ในพ้ืนที่เมือง เพ่ือสร้างจินตภาพให้แก่พ้ืนที่เมืองได้ง่ายมากยิ่งข้ึน 

 2. การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพที่มีคุณค่า ไม่ใช่การท าลายหรือรื้อ
ถอนสิ่งที่มีค่าทางสถาปัตยกรรมโดยการอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม เพ่ือก่อให้เกิดจินต
ภาพภายในพ้ืนที่นั้น 

 3. ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเมือง ไม่ได้เป็น
การท าลายสภาพแวดล้อมหรือมรดกเดิมของเมืองแต่เป็นการสร้างมาแทนที่ ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัคติวงศ์ได้เสนอไว้ว่า “อย่ากินมรดกโดยมิได้สร้างมรดก” เป็นการ
สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมให้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
คนในพ้ืนที่ชุมชนนั้นด้วย 
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 จากการศึกษาแนวคิดแนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมบ้านเมืองสามารถน าไป
เป็นกรอบแนวคิดให้กับพ้ืนที่ศึกษาโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
โดยแนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมบ้านเมืองนั้นครอบคลุมทั้ง 3 มิติ มิติแรกคือ มิติสัมผัส ได้แก่ 
การออกแบบสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองที่ตอบสนองการรับรู้ของมนุษย์ทั้งทางด้านกลิ่น เสียง รวมถึง
การรับรู้ทางด้านรสชาติโดยเฉพาะมรดกทางด้านอาหารของพ้ืนที่ชุมชนด้วย มิติที่สองคือ การรับรู้
ทางด้านสายตาในบรรยากาศของพ้ืนที่เมืองโดยผ่านกระบวนการออกแบบภูมิทัศน์เมือง และมิติ
สุดท้ายมิติที่สามคือ การวางแผนเพ่ือแสวงหาความยั่งยืน ได้แก่ ความยั่งยืนทางด้านทรัพยากร ทาง
กระบวนการทางสังคม เป็นต้น 

2.3 แนวคิดและหลักการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
 ประเทศไทยมีเมืองเก่ากระจายตัวอยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งเมืองเก่าในแต่ละ

พ้ืนที่นั้นมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของชุมชนและเป็นที่อยู่
อาศัยต่อเนื่องกันมาหลากหลายรุ่นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมตาม
ช่วงเวลาต่างๆ ในปัจจุบันพ้ืนที่ทั่วทุกจังหวัดเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมวัฒนธรรมรวมถึง
สภาพทางด้านกายภาพอย่างรวดเร็ว รวมถึงพ้ืนที่เมืองเก่าซึ่งส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ด้วย 
ดังนั้นการศึกษาแนวคิดแนวคิดและหลักการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเป็นการศึกษาและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เมืองเก่าเพ่ือเป็นการอนุรักษ์พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ให้
ยาวนานต่อไป 

 ทั้งนี้ ประสงค์ เอ่ียมอนันต์ (2550) ได้ให้หลักการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์ไว้ว่าเป็น
การพัฒนาโดยแบ่งแยกพ้ืนที่พัฒนาเชิงเศรษฐกิจออกจากพ้ืนที่ที่ควรอนุรักษ์แต่ยังคงให้เห็นถึงความ
เชื่อมต่อของพ้ืนที่ทั้งสอง โดยให้ค่อยๆพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่อนุรักษ์ไปสู่พ้ืนที่ เชิงเศรษฐกิจ ใน
ส่วนของพ้ืนที่อนุรักษ์นั้นต้องปรับปรุงให้องค์ประกอบเมืองเดิมปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนทั้งรูปแบบผัง
บริเวณ รูปแบบอาคารรวมถึงบรรยากาศของพ้ืนที่ด้วย ในส่วนของพ้ืนที่พัฒนาเพ่ือเศรษฐกิจให้มี
ระยะห่างจากพ้ืนที่อนุรักษ์โดยระยะห่างของสองพ้ืนที่นั้นต้องขึ้นอยู่กับอัตราความเจริญเติบโตของ
เมืองนั้นด้วย เพ่ือไม่ให้กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเข้ามารบกวนในส่วนของพ้ืนที่อนุรักษ์ ในส่วนของ
พ้ืนที่อนุรักษ์เมื่อมีการปรับปรุงสิ่งที่มีคุณค่าให้เห็นเอกลักษณ์ในพ้ืนที่อย่างชัดเจนแล้วควรค านึงถึง
รายละเอียดและบรรยากาศของพ้ืนที่นั้นด้วยเพื่อระมัดระวังไม่ให้มีการตกแต่งจนมากเกินไปโดยให้อยู่
ในขอบเขตของการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ 
 2.4 แนวทางการรักษาเอกลักษณ์ ภูมิทัศน์ และการฟื้นฟูเมืองเก่า 
  เซอร์เบอร์นาด เฟลเดน (1993) ได้ให้หลักการในการวางแผนการอนุรักษ์เมือง
ประวัติศาสตร์ไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
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2.4.1 การผนวกการอนุรักษ์เข้าไว้ในแผนพัฒนาเมือง 
 แนวคิดการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ คือ การผสมผสานการ

อนุรักษ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของจุดประสงค์ในการวางผังเมือง วิธีการวางแผนพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ในเมือง
นั้นต้องค านึงถึงเทคนิคในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรวมทั้งมีการด าเนินการร่วมกันกับชาวบ้านผู้อาศัยในพ้ืนที่
นั้นด้วย มีการจัดหาบริการสาธารณะที่ส่งเสริมคุณภาพในพ้ืนที่รวมถึงมีการออกข้อกฎหมายบังคับใช้
ให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติด้วย 

2.4.2 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและการพัฒนาใหม่ๆในพ้ืนที่

นั้น เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยการก าหนดมาตรการควบคุมการ
พัฒนาที่มากเกินไปทั้งขนาดอาคาร รูปแบบอาคาร รวมถึงการจ ากัดปริมาณรถยนต์เพ่ือสนับสนุนให้
หันมาใช้บริการสาธารณะมากขึ้น ส่งผลให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้และเป็นการจัดเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมต่อไป 
  2.4.3 การออกแบบสิ่งก่อสร้างทดแทน 
   การออกแบบสิ่ งก่อสร้างทดแทนหรือการออกแบบอาคารใหม่หรือ
โครงสร้างหรือส่วนต่อเติม ควรมีการวิเคราะห์ที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่ใช้สอย โดยต้องค านึงถึง
หลักการออกแบบชุมชนเมืองและความงามของเมืองนั้นด้วย 
  2.4.4 การบริหารจัดการ 
   การบริหารจัดการในพ้ืนที่อนุรักษ์เมืองเก่านั้นต้องมีการร่วมมือและ
สนับสนุนจากหน่วยงานของชุมชนและท้องถิ่นนั้นและยังต้องมีหน่วยงานหลายส่วนที่เข้ามาบริหาร
จัดการรวมถึงการออกข้อกฎหมายบังคับใช้และควบคุมการบริหารจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ให้เป็นไปตาม
แผน โดย เซอร์เบอร์นาด เฟลเดน ได้พูดถึงการบริหารจัดการเมืองเก่าไว้ 2 แบบ คือ  
   1. เมืองเก่าที่ยังมีชีวิต คือ เมืองที่ยังคงมีกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรม
ทางด้านเศรษฐกิจ ในการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์เมืองในรูปแบบนี้ จะต้องส่งเสริมและให้
ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการพัฒนาทางด้านกายภาพ เพ่ือส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจและให้ความส าคัญกับพ้ืนที่อนุรักษ์นั้นไปด้วยเช่นกัน เพราะถ้าเมืองหยุดการ
เจริญเติบโตก็จะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่อนุรักษ์ไปด้วย 
   2. เมืองที่ตายแล้ว จะมีวิธีการในการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์เมืองใน
รูปแบบนี้โดยวิธีการเน้นการสร้างสรรค์หรือจัดเตรียมที่ว่างรวมถึงลักษณะภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับ
สิ่งก่อสร้างที่มีการอนุรักษ์ การควบคุมภูมิทัศน์จะมีความส าคัญมากในการบริหารจัดการเมืองใน
รูปแบบนี้ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางด้านกายภาพมากกว่าทางด้านเศรษฐกิจ 
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   แนวทางการปฏิบัติในการอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรมในเมือง มี
แนวทางปฏิบัติ 6 ประการ ดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน มีข้อพิจารณา คือ 
- การจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 
- การฟ้ืนฟูชุมชนให้มีชีวิตชีวา 
- การจัดให้มีสวนสาธารณะ 

2. การพัฒนาและการก่อสร้าง มีข้อพิจารณา คือ 
- การออกแบบงานสถาปัตยกรรมให้มีความกลมกลืนกับอาคาร

ข้างเคียง 
- การควบคุมความสูงและความหนาแน่นของอาคารเพ่ือไม่ให้บด

บังทัศนียภาพหรือข่มอาคารเดิม 
- มีการควบคุมลักษณะภายนอกอาคาร 
- มีการบ ารุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อม 

3. การอนุรักษ ์
- ต้องมีการควบคุมคุ้มครองคุณค่าและความงาม โดยมีการขึ้น

ทะเบียนการคุ้มครอง 3 ลักษณะคือ 1. คุณค่าทางวิทยาการ 2. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 3. คุณค่า
ความงามตามธรรมชาติ 

- การอนุรักษ์จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง เช่น การพัฒนา
เมืองโดยการอนุรักษ์ลักษณะพิเศษของท้องถิ่นที่มีอยู่ดั้งเดิมด้วย 

- มีการอนุรักษ์ แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง เพ่ือเป็นสถานที่ที่ให้
ความงดงามแก่เมือง 

- มีการอนุรักษ์ต้นไม้เพ่ือให้รักษาหน้าดินและให้ความร่มรื่นกับ
เมือง 

- โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ เช่น สะพานลอยถนนคร่อมคลอง ควรมี
การวิเคราะห์และพิจารณาก่อนด าเนินการสร้าง เพราะอาจส่งผลเสียแก่ทัศนียภาพของเมือง 
   4. การสัญจร 

- ถนน ในการออกแบบก่อสร้างถนนควรมีทางเท้าที่กว้างและมี
บริเวณปลูกต้นไม้ริมทางด้วย รวมถึงสายไฟฟูาควรน าลงใต้ดินเพื่อทัศนียภาพของเมืองที่สวยงาม 
    - ระบบถนน ในการออกแบบก่อสร้างควรเลี่ยงตรงบริเวณพ้ืนที่
อนุรักษ์โดยการใช้เป็นทางเท้าแทน 

- ทางเท้าใต้ชายคา ควรออกแบบให้มีเฉพาะย่านพาณิชยกรรม 
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- ทางเดินและทางจักรยานในเขตอนุรักษ์ ควรออกแบบให้มีทาง
เท้าและเส้นทางจักรยานเพ่ือลดการใช้รถยนต์ โดยมีการออกแบบให้ปิดถนนบางเส้นที่มีการค้าขาย
หนาแน่นโดยการออกแบบพ้ืนที่ให้เป็นทางเท้าเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการค้าที่มีอยู่เดิม เป็นการจัด
ระเบียบหาบแร่และแผงลอยที่ไม่เป็นระเบียบให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น 

5. บริการสาธารณะ 
- บริการสาธารณะในพ้ืนที่ต้องมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและ

บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 - พ้ืนที่สาธารณะและบริการภายในเมือง ต้องมีการกระจายตัวอยู่

ในเมือง ในระยะและบริเวณท่ีเหมาะสม เช่น ลานกลางเมือง สวนสาธารณะ หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ 
 - การควบคุมสิ่งโฆษณา ต้องมีการก าหนดให้มีได้เฉพาะย่านพาณิช

ยกรรมโดยต้องมีการค านึงถึงทัศนียภาพเมืองด้วย 
- ระดับเสียงต้องมีการควบคุมระดับเสียงที่เกิดจากยานพาหนะ

อุตสาหกรรมและกิจกรรมต่างๆเพ่ือความสงบของเมืองด้วย 
6. คณะกรรมการเฉพาะกิจในท้องถิ่น ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการใน

ท้องถิ่นเพ่ือปกปูองดูแลและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือเป็นการดูแลคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน   จากการศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และศิลปกรรมในเมืองจะเห็นได้ว่าแนวทางทั้ง 6 ประการนั้น ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ในหลายๆ
ด้าน ทั้งเรื่องในการพัฒนาพ้ืนที่เมืองเก่าตั้งแต่การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาและการก่อสร้างใน
รายละเอียดย่อยต่างๆรวมถึงการท างานร่วมกับชุมชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นหลักและใน
การอนุรักษ์เมืองเก่าที่มีชุมชนดั้งเดิมนั้น ควรมีแนวทางการอนุรักษ์ โดย ประสงค์ เอ่ียมอนันต์ ได้ให้
แนวทางในการอนุรักษ์ชุมชนพื้นถ่ินไว้ 4 ประการ ดังนี้  

1. อนุรักษ์มโนทัศน์ แนวคิดการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปโดยส่งผลให้
สภาพความเป็นอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วย หากไม่มีแนวทางก าหนดแผนการพัฒนาก็จะส่งผลให้
ไม่สามารถด าเนินการอนุรักษ์ได้ การแก้ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงคือการให้ความรู้แก่คนในชุมชนโดย
เน้นถึงการปลูกจิตส านึกของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่นั้น จะส่งผล
ให้คนในชุมชนสามารถปรับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชุมชนได้  

2. อนุรักษ์รูปแบบ การมีเอกลักษณ์หรือรูปแบบดั้งเดิมของชุมชน ในการ
อนุรักษ์รูปแบบนี้จะต้องมีการศึกษาสิ่งก่อสร้างในชุมชนนั้นอย่างละเอียด ทั้งวัสดุและฝีมือช่าง โดย
การบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการต่อเติมในอนาคตจะได้สอดคล้องกับรูปแบบดั้งเดิมในอดีต และควร
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มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมงานช่างในรูปแบบดั้งเดิมของชุมชนเพ่ือให้คน
รุ่นหลังได้เรียนรู้สืบทอดต่อไป 

3. อนุรักษ์ฝีมือช่าง ปัจจุบันงานฝีมือส่วนใหญ่มักถูกละเลย โดยเฉพาะ งาน
ช่างไม้ ช่างปูน รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในงานฝีมือ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากต่องานสถาปัตยกรรม โดยการ
อนุรักษ์งานช่างนั้นท าได้โดยการฝึกอบรมคนรุ่นใหม่ โดยการให้สังเกตและฝึกฝนจากช่างฝีมือที่มีอยู่
เดิมและมีการสนับสนุนจัดประกวดช่างฝีมือเพ่ือพัฒนาฝีมือช่างให้กับช่างฝีมือนี้ด้วย 

4. อนุรักษ์วัสดุ การพิจารณาการใช้วัสดุในงานอนุรักษ์ เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งไม่กลมกลืนในการต่อเติมหรือก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม การเลือกใช้วัสดุนั้นไม่ใช่แค่ค านึงถึง
ผิวเผินเท่านั้น ควรค านึงถึงคุณสมบัติในการใช้งานด้วย และเนื่องด้วยวัสดุบางอย่างอาจหาได้ยากและ
ไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด หน่วยงานรัฐควรให้ความส าคัญในการศึกษาท าการวิจัยทดลองเพ่ือหาวัสดุ
มาทดแทนส่วนนี้ 

จากการศึกษาแนวคิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมบ้านเมือง เพ่ือน าไปเป็นกรอบ
แนวคิดให้กับพ้ืนที่ศึกษาโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องนั้นจะเห็นได้
ว่าการพัฒนาเมืองในเชิงอนุรักษ์นั้น นอกจากการให้ความส าคัญกับสถาปัตยกรรม อัตลักษณ์และ
ความเดิมแท้ของเมืองแล้ว ยังต้องค านึงถึงระบบนิเวศของเมืองด้วย เพราะระบบนิเวศมีผลท าให้เมือง
เก่าสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์  โดยการปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของเมืองเก่าและในการอนุรักษ์พัฒนา
พ้ืนที่เมืองเก่านั้น มีความเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนา
พ้ืนที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับชุมชนเป็นหลัก ต้องท าความเข้าใจถึงปัญหาต่างๆในชุมชนและ
ให้ความส าคัญกับคนในชุมชนนั้นด้วย การให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนนั้นไม่ใช่แค่ความรู้ในเชิง
ทฤษฎีเท่านั้น ต้องเป็นการให้ความรู้ในด้านกระบวนการควบคู่กัน เพ่ือให้เกิดจิตส านึกแก่ชุมชนและได้
เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พ้ืนที่เมืองเก่า ในการพัฒนาและอนุรักษ์พ้ืนที่เมืองเก่านั้นต้องให้
ความส าคัญกับสภาพเศรษฐกิจชุมชนด้วย การใช้แนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญ
กับพ้ืนที่เมืองเก่าและเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของคนในชุมชนทุกมิติ โดยการใช้แรงจูงใจในการพัฒนา
เชิงเศรษฐกิจเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนนั้น 
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชุมชน 

 การอนุรักษ์ในระยะแรกมีการจ ากัดท ากันเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนใหญ่มักเป็นการอนุรักษ์ที่
เน้นเฉพาะด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ต่างๆ ภายหลังเมื่อถึงยุคอุตสาหกรรมมีผลท าให้เมืองเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกิดแนวคิดการอนุรักษ์ท่ีหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการอนุรักษ์การ
วางผังเมืองเนื่องจากสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีความส าคัญทางประวัติได้รับการอนุรักษ์ ซึ่งสิ่งก่อสร้างและ
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เมืองมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเป็นองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง ภายหลังการอนุรักษ์จึงเป็น
การมองภาพในลักษณะทางกายภาพโดยรวมของเมืองทั้งเมืองโดยเน้นการรักษาให้อยู่ในสภาพที่คง
เดิมซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในกระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูเมืองเก่า ชุมชนริมคลอง
รอบกรุงได้ จึงมีการก าหนดองค์ประกอบแนวคิดในการอนุรักษ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบทางกายภาพที่เหมาะสม คือ การอนุรักษ์เอกลักษณ์พ้ืนที่ที่มีคุณค่ามี
ความโดดเด่นของชุมชน ให้มีการควบคุมพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม มีการปรับปรุงพ้ืนที่เสื่อมโทรมให้
กลับมามีสภาพที่ดีข้ึน 

2. องค์ประกอบทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
โดยเน้นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนด้วย 

3. องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมที่เหมาะสม คือ การอนุรักษ์วิถีชีวิตและ
ประเพณีดั้งเดิมในอดีตที่สืบทอดกันมาไม่ให้สูญหายไป รวมถึงการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้แก่คนในชุมชนและคนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป 

4. องค์ประกอบทางการเมืองการปกครองที่เหมาะสม คือ การสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในการอนุรักษ์โดย
หลักท่ัวไปคือ การยืดอายุการใช้งานให้ได้มากท่ีสุดและปูองกันไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพ 

ดังนั้นหลักการอนุรักษ์ชุมชน หมายถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  
การอยู่อาศัยรวมถึงประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันเป็นเวลานานจากรุ่นสู่รุ่น โดยแสดงให้เห็นถึงภูมิ
ปัญญาของคนในชุมชนนั้นที่ความโดดเด่นมีความแตกต่างจากชุมชนอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด หลักการ
ทั่วไปของการอนุรักษ์ชุมชนจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆไม่ใช่เฉพาะชุมชนเท่านั้นโดย ปิ่น
รัชฎ์ กาญจนัษฐิติ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า “การอนุรักษ์ชุมชนต้องมีการค านึงถึงชุมชนและเมืองโดยรวม 
ซึ่งจะต้องมีสภาพน่าอยู่และมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่อยู่อาศัยกับโลกแวดล้อมที่ผู้คนได้สร้างขึ้น 
นับได้ว่าเป็นแนวความคิดท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม”ซึ่งมีความสอดคล้องกับความคิดของ ศรีศักร วัลลิโภดม 
(2543) ที่ให้ความคิดเห็นไว้ว่า “การปรับตัวเข้าสู่สมัยใหม่ คือ การปรับเปลี่ยนเอาสิ่งที่ดีอยู่แล้วใน
อดีต มาผสมผสานเข้ากับสิ่งที่เหมาะสมที่เลือกเฟูนจากภายนอก เพ่ือปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกนั่นเอง”ในส่วนความหมายของชุมชนของ ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล (2549) ได้กล่าวไว้ว่า 
“ชุมชนไม่ได้หมายถึงกายภาพเท่านั้น แต่เป็นการผสานของ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ การปะทะสัมพันธ์กันทางสังคมและความผูกพันร่วมกัน” จากการศึกษาแนวคิดแนวคิด
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชุมชนจะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมหรือประวัติศาสตร์ที่มีความส าคัญตั้งแต่ยุคสมัย
แรกจะมีการอนุรักษ์เป็นกลุ่มก้อนอาคารแต่ต่อมาได้มีการมองภาพรวมในลักษณะทางกายภาพของ
เมืองทัง้หมดเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าคัญทางกายภาพโดยรวมของพ้ืนที่เมืองเก่าท้ังหมด 

3.1 แนวความคิดเก่ียวกับคุณค่าและเอกลักษณ์ของชุมชน 
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แนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าและเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นคุณสมบัติเฉพาะของ
สถานที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าความมีเอกลักษณ์เฉพาะของพ้ืนที่ ซึ่งแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดหลักของ
เมืองเป็นสิ่งที่มีค่าในระดับเมืองและระดับย่านชุมชนทั้งในรูปแบบที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม โดย
องค์ประกอบเหล่านี้ท าให้เมืองแต่ละเมืองนั้นมีเอกลักษณ์และลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

3.1.1 เอกลักษณ์ คุณลักษณะและลักษณะเฉพาะ โดย Gam ham ได้กล่าวไว้ว่า 
แนวคิดความมีเอกลักษณ์คือ สถานที่ที่น่าจดจ า มีเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของแต่ละสถานที่ โดย
ตั้งอยู่บนรากฐาน 3 อย่าง ดังนี้ 
   1. มุมมองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของสถานที่นั้นทั้งทางที่ตั้ง เช่น 
รูปแบบที่ดิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณและแหล่งน้ า รวมถึงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นด้วย 
   2. ลักษณะทางวัฒนธรรม เช่น สะพาน ปูอมปราการหรือโบสถ์ที่ตั้งบนที่สูง
มีความเชื่อมโยงกับภูมิทัศน์ รวมถึงประวัตศาสตร์ สังคมและกิจกรรมของมนุษย์ด้วย 
   3. ประสบการณ์ในความรู้สึก คือการมองเห็นที่ถ่ายทอดมาเป็นความรู้สึก
ของวัฒนธรรมทางภูมิทัศน์ดั้งเดิมของพ้ืนที่นั้น 
   ปัจจุบันคุณค่าและเอกลักษณ์ของชุมชนและสถานที่หลายแห่งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากหลายๆสาเหตุ ทั้งการเจริญเติบโตของเมือง การขยายพ้ืนที่ การ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรและการท่องเที่ยว ส่งผลให้จินตภาพของสถานที่นั้นได้ถูกท าลายไป จาก
การศึกษาแนวคิดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเมืองนั้น ท าให้เห็นได้ว่าเมืองแต่ละเมืองนั้นมีลักษณะเฉพาะทั้งด้าน
ลักษณะที่ตั้ง ภูมิประเทศและเอกลักษณ์เฉพาะของเมือง สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของการอนุรักษ์
เมือง ควรตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ให้สืบต่อไปเพ่ือให้เป็นสถานที่ที่น่าจดจ ามีเอกลักษณ์
และจิตวิญญาณของพ้ืนที่นั้น 
  3.1.2 องค์ประกอบหลักของลักษณะเฉพาะ โดย Gam ham ได้ระบุถึงองค์ประกอบ
ของลักษณะเฉพาะไว้ ดังนี้ 
    1. โครงสร้างทางกายภายของสถานที่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะอาคาร ภูมิทัศน์ 
ภูมิอากาศและสุนทรียภาพของพ้ืนที่ 
   2. กิจกรรมในพ้ืนที่ สังเกตได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในพ้ืนที่และ
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่นั้นมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมการใช้งานของพ้ืนที่นั้นด้วย 
   3. การสื่อความหมายหรือสัญลักษณ์ เป็นองค์ประกอบที่มีความซับซ้อน คือ
เริ่มจากการที่คนในพ้ืนที่มีความมุ่งหมายตอบสนองต่อลักษณะทางกายภาพภายในพ้ืนที่นั้น 
  3.1.3 เอกลัษณ์ทางจินตภาพและองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน โดย Lynch 
ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับจินตภาพและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองไว้ว่าจะมีความแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจของพ้ืนที่นั้นๆ รวมถึงลักษณะกิจกรรม ผู้คน ที่
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เกิดข้ึนในเมืองนั้น ซึ่ง Kevin Lynch ได้พบว่าองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ผู้คนใช้ในการสร้างจินตภาพและ
สิ่งแวดล้อมกับเมืองนั้นประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้  
   1. ทางสัญจร 
   2. ย่าน 
   3. ของเขต 
   4. จุดสังเกต, จุดหมายตา 
   5. จุดรวม, จุดศูนย์กลาง 
  นอกจากองค์ประกอบพ้ืนฐานทั้ง 5 ประการ ที่เป็นโครงสร้างของเมืองแล้วยังมี
องค์ประกอบย่อยที่ส่งผลให้เกิดลักษณะเฉพาะ ความแตกต่างของแต่ละเมืองออกไป ได้แก่ รูปทรง
ของที่ดินหรือสภาพภูมิประเทศ พืชพรรณธรรมชาติภายในพ้ืนที่ที่ต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังรวมถึง
รูปร่าง ขนาด ความหนาแน่นของเมือง ลักษณะพ้ืนที่ว่างภายในเมือง และพ้ืนที่เปิดโล่งของเมือง 
รวมถึงมุมมองเส้นขอบฟูาของเมืองนั้นอีกด้วย 
  3.1.4 องค์ประกอบทางกายภาพ จากการศึกษาของ Speiregen องค์ประกอบทาง
กายภาพเมืองประกอบไปด้วย 
   1. สภาพภูมิประเทศและธรรมชาติ คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพภูมิประเทศภูมิทัศน์เมืองกับงานสถาปัตยกรรม ในเชิงสุนทรียภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการใช้
สอย 
   2. รูปทรง ขนาดและความหนาแน่นของเมือง คือ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์การใช้ประโยชน์พื้นที่เมืองกับเส้นทางสัญจรและพ้ืนที่เปิดโล่งที่มีความเชื่อมต่อกับชุมชน 
รวมถึงขนาด ความหนาแน่นของการกระจายตัวของประชากรในพ้ืนที่นั้นด้วย 
   3. ลักษณะเนื้อเมือง รูปแบบและพ้ืนผิว คือ การพิจารณาความหยาบ 
ความละเอียดจากมวลอาคารและขนาดของอาคารว่ามีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก 
   4. เส้นทาง คือ เส้นทางการสัญจรเป็นตัวก าหนดรูปทรงที่ส าคัญของเมือง 
โดยพิจารณาจากเส้นน าสายตา จากการมองเห็นภูมิทัศน์  นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงงาน
สถาปัตยกรรมแล้วยังสามารถก าหนดจุดหมายปลายทางของพ้ืนที่นั้นได้ด้วย 
 3.2 ความส าคัญทางกายภาพพ้ืนที่ชุมชน 
  ความส าคัญทางกายภาพพ้ืนที่ชุมชน เป็นผลขององค์ประกอบหลักทั้ง 3 อย่าง ของ
ชุมชน ประกอบไปด้วย คนในชุมชน ธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมภายในชุมชนและสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น โดยสิ่งเหล่านี้เมื่อรวมกับความเชื่อของคนในชุมชนจะท าให้ชุมชนมีลักษณะเด่นแตกต่างจากชุมชน
อ่ืน เพราะการอาศัยอยู่ในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการซึมซับวิถีชีวิตสะท้อนความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
โดยแต่ละชุมชนจะมีความแตกต่างกันออกไป 
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  การวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบของชุมชนนั้น เป็นการวิเคราะห์ทางกายภาพ
เพ่ือหาข้อดี ลักษณะเด่นของพ้ืนที่ที่จะท าการอนุรักษ์ เพราะการด าเนินชีวิตของคนในพ้ืนที่ตั้งแต่
แรกเริ่มตั้งถิ่นฐานจะมีการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนและมีประเพณีวัฒนธรรมของพ้ืนที่นั้นๆ
แตกต่างกันออกไป โดยส่วนประกอบที่ส าคัญของการอนุรักษ์นั้น ประกอบไปด้วย 

- รูปแบบทางผังเมือง 
   - ความรู้สึกด้านพ้ืนที่ 

- การเชื่อมโยงภายในพ้ืนที่ 
- รูปแบบและการออกแบบ 
- ฝีมือช่าง 

  จากการศึกษาแนวคิดเรื่องกายภาพของพ้ืนที่ชุมชนจะเห็นได้ว่า พ้ืนที่กายภาพที่
เกิดข้ึนในชุมชนนั้นต้องประกอบไปด้วยพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมของชุมชน โดยผ่านการรับรู้ให้เห็นได้
อย่างชัดเจนด้วยองค์ประกอบทางกายภาพคือ มีพ้ืนที่อาณาเขตอย่างชัดเจน ชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กัน
อย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ส่วนนี้สามารถตอบสนองประโยชน์การใช้สอยของคนในชุมชนได้ด้วย 

3.3 ความเปลี่ยนแปลงของพลเมืองและเอกลักษณ์ 
  โดย Gemham ได้กล่าวไว้ว่าลักษณะของเมืองมักมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยการ

เจริญเติบโตของเมืองเป็นประเด็นหลัก และขึ้นอยู่กับการขาดคุณลักษณะของเมืองซึ่งคนในพ้ืนที่มัก
ไม่ได้สังเกต จนกระทั้งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร ลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองต้องได้รับการออกแบบไม่ให้กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง โดยให้มีความเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์และควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพ่ือไม่ให้ท าลายคุณภาพของเมือง 
 

4. แนวความคิดการปรับปรุงการฟื้นฟูเมือง  

 แนวคิดการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง เป็นแนวคิดที่มีเนื้อหาครอบคลุม ถึงการพัฒนาและปรับปรุง 
สภาพชุมชนเดิม และการพัฒนาพ้ืนที่ว่างเปล่า การแก้ปัญหาสภาพชุมชนเมือง เพ่ือน าไปเป็นกรอบ
แนวคิดในพัฒนาเมืองให้มีความเหมาะสมกับสภาพของชุมชนริมคลองรอบกรุง ซึ่งคาดว่าจะน ามา
ประยุกต์ใช้โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 4.1 แนวความคิดการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง 

การฟ้ืนฟูเมือง หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่เสื่อมโทรมของเมืองให้ดีขึ้นใน
ทุกๆด้าน ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยการปรับปรุงเมืองนั้นต้องมีการวิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่
มีความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งเมือง เปูาหมายหลักในการจัดการคือ ปรับปรุง
พ้ืนที่เสื่อมโทรมที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขให้ดีขึ้นเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในพ้ืนที่ ดังนั้น
การฟ้ืนฟูเมืองจ าเป็นต้องมีการศึกษาให้ชัดเจนถึงการจัดการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้เกิด
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ผลกระทบที่ร้ายแรงตามมา ในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่นั้นต้องค านึงถึงความส าคัญของโบราณสถานเพ่ืออนุรักษ์
สิ่งที่มีค่าในชุมชนไว้และต้องมีการพัฒนาให้คุ้มค่าเพ่ือส่งผลให้เศรษฐกิจของพ้ืนที่ดีขึ้นด้วย โดยแบ่ง
การฟ้ืนฟูเมืองออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 

1. การปรับปรุงในเชิงการพัฒนา 
2. การปรับปรุงในเชิงอนุรักษ์ 

 4.2 สาเหตุที่ต้องท าการฟื้นฟูเมือง 
  โดย Stanley Millward ได้กล่าวถึงสาเหตุการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองย่าน
ประวัติศาสตร์และได้วิเคราะห์สาเหตุหลัก 6 ประการ ในการฟื้นฟูเมืองไว้ ดังนี้ 
  1. การพัฒนาที่เป็นไปได้ยาก โดยมีสาเหตุมาจากการขาดการวางแผน โดยเกิด
กิจกรรมการพัฒนาเมืองที่มากเกินไปในเขตพ้ืนที่เมืองเก่า รวมถึงความขัดแย้งระหว่างสังคมและ
เศรษฐกิจ เช่น การเพ่ิมขึ้นของประชากร การพัฒนาที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากทั้งระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและบริการขนส่ง 
  2. การไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
  3. การขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาพื้นท่ีอนุรักษ์ 
  4. การขยายตัวของประชากรในชุมชนเมืองส่งผลในด้านที่อยู่อาศัย สถานที่ท างาน
และสถานที่พักผ่อน 
  5. การพัฒนาด้านการก่อสร้างเพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรในอนาคตส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรวดเร็ว  
  6. ปัญหาด้านประชากรศาสตร์และนิเวศวิทยาทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจรวมถึง
การเมืองและการปกครองที่สะสมเป็นเวลานาน โดยขาดการปรับปรุงฟื้นฟู 
 4.3 รูปแบบและลักษณะแนวทางในการฟ้ืนฟูเมือง 
  รูปแบบและลักษณะแนวทางในการฟ้ืนฟูเมืองสามารถด าเนินการได้ 4 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. การรื้อสร้างขึ้นใหม่ คือ การปรับปรุงพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ไม่คุ้มค่าทางด้าน
เศรษฐกิจ ให้มีลักษณะดีขึ้นทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีการหนึ่งในการ
พัฒนาเมืองที่เสื่อมโทรม ส่วนใหญ่วิธีนี้จะใช้กับพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วยการรื้อย้าย
ส่วนที่ช ารุดและต่อเติมทดแทนด้วยสิ่งใหม่ 
  2. การบูรณะปรับปรุง เป็นการพัฒนาทางด้านกายภาพ จากโครงสร้างเดิมที่มีอยู่
แล้วใช้การซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดมากกว่าการรื้อย้าย มักใช้กับพ้ืนที่ที่มีความส าคัญหรือมีคุณค่า โดย
การปรับปรุงวิธีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากยังคงสภาพเดิมไว้ 
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  3. การอนุรักษ์สิ่งที่มีไว้ เป็นการรักษาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไว้ โดยกรมการผัง
เมืองได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งมีคุณค่าไว้ว่า คือ การอนุรักษ์พ้ืนที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดย
ไม่ให้ความเจริญเติบโตของเมืองเข้าไปท าลายสิ่งที่มีคุณค่าบริเวณนั้น 
  4. การพัฒนาพ้ืนที่ว่างเปล่า คือ การพัฒนาพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ในบริเวณ
นั้นให้มีสภาพดีขึ้นและมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 4.4 แนวทางการจัดท าโครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง 
  แนวทางการจัดท าโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 
ประการ ดังนี้ 

1. การคัดเลือกพ้ืนที่จัดท าโครงการ 
2. การก าหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐบาล 
3. การจัดตั้งองค์กรและกฎหมาย 
4. การบริหารหารการเงินและการตลาด 
5. การบริหารโครงการและการดูแลรักษา 
การเลือกพ้ืนที่จัดท าโครงการฟ้ืนฟูเมืองนั้น ต้องมีการวิเคราะห์พิจารณาพ้ืนที่

โครงการฟื้นฟูและพ้ืนที่โดยรอบด้วยว่าพ้ืนที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ ถูกรบกวนจากโครงการฟ้ืนฟูเมือง
หรือไม่ โดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อโครงการโดยการออกกฎ
ควบคุมไปพร้อมกัน เพ่ือปูองกันปัญหาที่จะตามมาภายหลัง 

พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการพัฒนาฟ้ืนฟูแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. พ้ืนที่ซึ่งมีปัญหามากที่สุด คือ พ้ืนที่ที่มีความเสื่อมโทรม ขาดแคลน

ทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นพื้นที่ที่ควรได้รับการปรับปรุงเพ่ือลดความเดือดร้อนใน
พ้ืนที่ให้ลดลง 

 2. พ้ืนที่ทีม่ีศักยภาพในการฟ้ืนฟู คือ พ้ืนที่ที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้
ง่ายและให้ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสูงเพ่ิมข้ึน 

ในการฟื้นฟูพ้ืนที่นั้นสามารถจ าแนกออกตามการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ ดังนี้ 
 1. ที่ดินเอกชน ที่ท าการฟ้ืนฟูโดยเอกชนไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ

เข้าไปวางนโยบายชี้น า 
 2. ที่ดินเอกชน ที่ท าการฟ้ืนฟูโดยให้หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรท้องถิ่น

เข้าไปวางนโยบายชี้น า 
 3. ที่ดินเอกชน ที่ท าการฟ้ืนฟูโดยให้องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุง กรณีนี้อาจมีกฎหมายฟื้นฟูเมืองบังคับใช้ตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนโครงการให้พัฒนาต่อไปได้ 
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 4. ที่ดินของรัฐ คือ หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง เช่น กรมธนา
รักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแห่งชาติหรือองค์กรท้องถิ่นร่วมมือกันหรืออาจชักน า
ภาคเอกชนเข้าร่วมด้วยก็ได้ 

การคัดเลือกพ้ืนที่ควรพิจารณาจากขอบข่ายของผังเมืองและทิศทางการเจริญเติบโต
ของเมอืงควบคู่กัน เพ่ือพิจารณาแนวโน้มอนาคตของพ้ืนที่โดยมีตัวก าหนดความเหมาะสม ดังนี้ 

 1. พ้ืนที่ที่ยังขาดหรือมีมาตรฐานต่ าด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 2. อายุและสภาพของอาคาร 
 3. ความคุ้มค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
 4. ความคุ้มค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
 5. กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในพื้นท่ีบริเวณนั้น 
โดย Wilfred Bums ได้เสนอแนวทางการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองในบริเวณพ้ืนที่พานิช

ยกรรมของเมืองไว้ ดังนี้ 
 1. เก็บรูปแบบอาคารและแนวคิดดั้งเดิมไว้ 
 2. แบ่งแยกระบบจราจรออกจากระบบทางเดินเท้า 
 3. ให้ส่วนบริการอยู่ด้านหลังของร้านค้า 
 4. สร้างเอกลักษณ์ของย่านให้เกิดจากพ้ืนฐานดั้งเดิม 
 5. พยายามให้รัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินขนาดใหญ่ 
 6. อนุรักษ์จุดที่เป็นต้นก าเนิดของย่านไว้ 
 8. ในการวางแผนพัฒนาควรให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด

ข้อบังคับ 
 9. สนับสนุนพ้ืนที่ย่านการค้าและให้ความส าคัญกับการเดินเนื่องจากเป็น

การเชื่อมต่อและชักจูงไปสู่การซื้อขายเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากข้ึน 
จากการศึกษาแนวความคิดการปรับปรุงการฟ้ืนฟูเมืองเพ่ือน าไปเป็นกรอบการวิจัย

ในการศึกษาโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุง จะเห็นได้ว่าการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่
นั้นจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาพื้นที่ที่มีความทรุดโทรมและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นอันดับแรก เพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น โดยการพัฒนานั้นต้องสอดคล้องกับ
การอนุรักษ์เมืองเก่าในพ้ืนที่นั้นด้วย กล่าวคือการพัฒนาจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อด้านใดด้านหนึ่ง 
โดยการฟ้ืนฟูพัฒนาเมืองนั้นต้องค านึงถึงความส าคัญของโบราณสถานเพ่ืออนุรักษ์สิ่งที่มีค่าในชุมชนไว้
และต้องมีการพัฒนาให้คุ้มค่าเพ่ือส่งผลให้เศรษฐกิจของพ้ืนที่ดีข้ึนด้วย  
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โดยการใช้แนวความคิดการปรับปรุงการฟ้ืนฟูเมืองให้ความส าคัญกับพ้ืนที่เมืองเก่า
และเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของคนในชุมชนทุกมิติ เมื่อเกิดการปรับปรุงแล้วต้องค านึงถึงการพัฒนา
พ้ืนที่เชิงเศรษฐกิจเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีชุมชนนั้นด้วย 

 
5. กระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง 

 กระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองได้มีการพัฒนาโดยมีความคล้ายคลึงกับ
กระบวนการวางแผนด้านกายภาพของสาขาอ่ืนๆและน ามาใช้แทนกระบวนการวางผังและการ
ออกแบบในอดีตที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการวางผังและออกแบบแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นกระบวนการ
วางผังและออกแบบชุมชนเมืองในปัจจุบันโดยทั่วไปประกอบด้วยการท างานหลายขั้นตอนต่อเนื่องกัน
เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดในกระบวนการออกแบบวางผังฟื้นฟูเมืองเก่า ชุมชุมชนริมคลองรอบกรุงได้
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ขั้นตอนแรก ในกระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองเป็นการเก็บ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีและโครงการ ส่วนหนึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสาร และอีกส่วนหนึ่งจะ
เป็นการเก็บข้อมูลจาก าการส ารวจภาคสนามในพ้ืนที่ที่จะท าการวางผังออกแบบ เป็นข้อมูลที่
เกี่ยวกับสภาพในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงนโยบาย แผน ผังเมือง ตลอดจนโครงการพัฒนา
ต่างๆที่จะมีผลกระทบต่ออนาคตของพ้ืนที่ 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ขั้นตอนที่สอง เป็นการคัดเลือกข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อการท างาน ที่เก็บได้จากเอกสารและการส ารวจภาคสนาม จัดหมวดหมู่และท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้านคุณภาพและปริมาณ เพ่ือสรุปข้อดีหรือจุดแข็ง ข้อเสียจุดอ่อนหรือ
ปัญหา แนวโน้ม ศักยภาพหรือโอกาสและภัยคุกคามหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทางด้านพ้ืนที่
โครงการก็ต้องท าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือสรุปพ้ืนที่ที่ จะคงอยู่ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสมควรอนุรักษ์พ้ืนที่ที่ควรฟ้ืนฟูและปรับปรุงเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ใหม่และพ้ืนที่ที่
เหมาะสมเพื่อท าการรื้อทิ้งเพ่ือพัฒนาใหม่ 
  3. การสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ 
   ขั้นตอนที่สาม เป็นการสังเคราะห์ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมดเพ่ือ
น ามาสรุปเป็นนโยบายและความต้องการอย่างกว้างๆในการวางแผนวางผังออกแบบพ้ืนที่โครงการ
โดยรวมทั้งหมด โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับบริบทและแผนพัฒนาในระดับต่างๆ เป็นส าคัญ 
  4. การก าหนดบทบาทหน้าที่ นโยบาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย 
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   ขั้นตอนที่สี่ เป็นการก าหนดนโยบายและความต้องการของการวางแผนใน
อนาคตอย่างละเอียดและก าหนดเป็นข้อความที่มีความหมายอย่างชัดเจน เป็นที่เข้าใจและยอมรับของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา เริ่มจากนโยบายที่กว้างและครอบคลุมทุก
เรื่องไปจนถึงความต้องการเฉพาะเรื่องที่แคบและชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้ ได้แก่ การก าหนด
บทบาทหน้าที่ของพ้ืนที่ในอนาคต นโยบายการพัฒนา ความมุงหมาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย 
เพ่ือน าไปสร้างทางเลือกในการด าเนินการและวางผังออกแบบโครงการในรายละเอียดต่อไป 
  5. การสร้างทางเลือกในการพัฒนา 
   ขั้นตอนที่ห้า เป็นการน าข้อความด้านความต้องการต่างๆในอนาคตที่
ก าหนดขึ้นและได้รับการยอมรับแต่ยังเป็นนามธรรมมาสร้างเป็นรูปธรรมในรูปของแนวทางวางผังและ
ออกแบบหลายๆแนวทางเลือก เพ่ือท าการประเมินและคัดเลือกหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือน าไปใช้พัฒนาพื้นที่ 
  6. การวางผังและออกแบบโครงการและการเสนอแนะแนวทางน าแผนและผังไป
ปฏิบัติ 
   ขั้นตอนที่หก เป็นการน าแนวทางที่ได้รับการเลือกว่าเหมาะสมที่สุดไปวาง
ผังและออกแบบโดยละเอียดที่อาจถึงขั้นน าไปก่อสร้างได้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการน าแผนและ
ผังไปปฏิบัติ ซึ่งอาจต้องเสนอแนะด้านองค์กรรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การก าหนดรายละเอียด
โครงการจนถึงระดับที่น าไปก่อสร้างได้ การจัดช่วงระยะเวลาในการก่อสร้าง การจัดเตรียม
งบประมาณก่อสร้างในแต่ละปีรวมทั้งมาตรการด้านกฎหมายและด้านต่างๆมาสนับสนุนเพ่ือให้เกิด
เป็นรูปธรรมตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
  7. การน าแผนและผังไปปฏิบัติ 
   ขั้นตอนที่เจ็ด เป็นการน าแผนและผังไปควบคุมหรือพัฒนาตามที่วางไว้ โดย
ควบคุมการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการเพ่ือใช้ประโยชน์ตามความต้องการ เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้
งบประมาณและเวลาในการด าเนินการจนกว่าจะส าเร็จและใช้งานได้ตามที่ต้องการ ซึ่งต้องมีกา ร
แก้ปัญหาในระหว่างด าเนินการ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดให้ก่อสร้างได้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่เคยได้คาดการณ์ไว้ก่อน 
  8. การประเมินผล 
   ขั้นตอนที่แปด เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ เป็นการประเมินการ
ท างานวางผังและออกแบบเพื่อสรุปเป็น ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ของผู้ด าเนินการและน าทฤษฎี รวมทั้ง
ประสบการณ์ที่ได้จากการด าเนินงานทั้งด้านบวกด้านลบไปใช้ในการท างานในโครงการอ่ืนๆที่มีความ
คล้ายคลึงกันต่อไปในอนาคต 
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  กระบวนการท างานวางผังและออกแบบทั้ง 8 ขัน้ตอนนี้ อาจมีการท างานที่ควบคู่กัน
ไปหลายขั้นตอนหรือมีการน าผลย้อนกลับไปปรับปรุงการท างานในขั้นที่ผ่านมาจนกว่าจะสามารถ
ท างานในข้ันต่อไปได้ และในภาพรวมของการท างานวางแผน เมื่อเสร็จสิ้นในขั้นที่ 8 ก็อาจต้องกลับไป
ท าในขั้นที่ 1 ในลักษณะกระบวนการท างานต่อเนื่อง เนื่องจากกระบวนการวางแผนเป็นการท างาน
ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด เพราะชุมชนเมืองมีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อสถานการณ์
มีการเปลี่ยนแปลง ผู้คนที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงและสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมก็มี
การเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย สิทธิพร ภิรมย์รื่น (2552) 

5.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของแผนผังแม่บท 
  โครงสร้างและส่วนประกอบของแผนผังแม่บทที่ส าคัญเพ่ือน าไปเป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาพื้นท่ีโครงการ แยกออกเป็นเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
   1. โครงสร้างและส่วนประกอบทางกายภาพ โครงสร้างหลักและ
ส่วนประกอบหลักทางกายภาพของการวางแผนและผัง อาจใช้โครงสร้างและส่วนประกอบจากทฤษฏี
ต่างๆเป็นแนวทาง เช่น ทฤษฏีภาพลักษณ์ของเมืองหรือทฤษฏีโครงสร้างด้านกายภาพ มาศึกษา
วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและน ามาใช้เป็นหลัก 
   2. การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร การแสดงการก าหนดประเภทการใช้
ประโยชน์หลักของที่ดินและอาคาร เช่น พาณิชยกรรม ธุรกิจการค้า ที่อยู่อาศัย พ้ืนที่เปิดโล่ง 
สวนสาธารณะ  
   3. กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักคือกิจกรรมที่จะเป็นแม่เหล็กส าหรับดึงดูด
ความสนใจประชากรที่จะน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
ของพ้ืนที่ เช่น ย่านธุรกิจการค้า ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ กลุ่มอาคารส านักงาน ย่าน
ร้านค้าปลีก ฯลฯ 
   4. กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมขนาดเล็กที่จ าเป็นเพ่ืออ านวยความสะดวก
และสนับสนุนกิจกรรมหลัก ช่วยให้กิจกรรมหลักสามารถอยู่ได้ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถานีขนส่งมวลชน ฯลฯ 
   5. การสัญจรเชื่อมต่อ เมื่อมีกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองตั้งอยู่ในบริเวณ
ต่างๆของพ้ืนที่โครงการซึ่งอาจอยู่ใกล้กันหรือห่างกัน จ าเป็นต้องอาศัยการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจจะเป็น 
ทางเดินเท้า ทางจักรยาน ถนนส าหรับรถยนต์ ระบบขนส่งมวลชนตั้งแต่รถรับจ้าง รถประจ าทางไป
จนถึงระบบขนส่งมวลชนแบบราง อาคารที่จอดรถ ที่ต้องอ านวยความสะดวกแก่ประชากรของเมือง 
ลูกค้า นักท่องเที่ยว และผู้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ 
   6. บริการสาธารณะสิ่งอ านวยความสะดวก ในเมืองทุกแห่งภาครัฐมีภารกิจ
ที่ต้องท าคือ การจัดหาบริการสาธารณะและสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการแก่ประชาชนโดยไม่คิด
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มูลค่า หรืออาจให้เอกชนเข้ามาด าเนินการและคิดราคาต่ ากว่าทุนโดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วน
ต่าง เช่น โรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ โรงละคร 
สวนสาธารณะ ห้องน้ าสาธารณะ ไปจนถึงสถานท่ีบริการน้ าดื่ม 
   7. การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การางผังออกแบบพ้ืนที่โครงการต้องมี
ส่วนประกอบที่เป็นการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งประเภทสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้นและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็นเรื่องการวางผังออกแบบเพ่ือให้ลดภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกในพ้ืนที่โครงการ เช่น การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว มีทางเดินเท้าที่สะดวก
แทนถนนส าหรับรถยนต์ ไปจนถึงการปูองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเตือนภัย การอพยพประชากร
เมือ่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ปกติ 

5.2 รายละเอียดการวางผังออกแบบ 
  การแสดงงานส าหรับการวางแผนพัฒนาที่ต้องการแสดงรายละเอียดให้มากที่สุด 
อาจแสดงรายละเอียดการออกแบบถึงระดับการออกแบบร่างงานสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
   1. โครงการพัฒนาทางกายภาพต่างๆในบริเวณพ้ืนที่โครงการ ได้แก่ ผัง
บริเวณ รูปด้าน รูปตัด ภาพ 3 มิติ ทัศนียภาพ รายละเอียดที่ส าคัญของโครงการ 
   2. ถนน ที่จอดรถ ทางเดินเท้า ทางจักรยาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 
รูปตัดตามขวางของถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ที่จอดรถ ภูมิทัศน์ถนนและชุมชนที่ส าคัญรวมถึงพ้ืนที่
สาธารณะ 
   3. โครงสร้างพ้ืนฐานหรือสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ าเป็นอ่ืนๆ เช่น 
สวนสาธารณะ โรงเรียน ศูนย์ชุมชน ฯลฯ 
 5.3 กระบวนการวางแผน  
              นักวิชาการและนักบริหารด้านรัฐประศาสนศาสตร์หลายท่านได้ก าหนดขั้นตอนการ
วางแผนไว้หลากหลายวิธี ทั้งที่มีลักษณะคล้ายกันและแตกต่างกัน  โดยบางท่านจะให้ความส าคัญกับ
ขั้นตอนการจัดท าแผน และบางท่านจะให้ความส าคัญทั้งขั้นตอนการจัดท าแผน การด าเนินงานตาม
แผนหรือการน าแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและสามารถเรียบเรียงไว้ ดังนี้ 
  ฟูลเมอร์  Fulmer (1974) ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการวางแผนไว้ 12 ขั้นตอนดังนี้ 
   1. การเลือกวัตถุประสงค์ (Choose Objectives) เนื่องจากวัตถุประสงค์
เป็นจุดหมายปลายทางของการวางแผน ถ้าไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนชัดเจน การกระท าหรือ
วิธีการกระท าก็อาจจะยุ่งยาก ยกตัวอย่างคือ “ถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านจะไปไหน ท่านก็ไม่อาจเลือกวิธีการ
และทิศทางของการเดินทางได้อย่างถูกต้องเหมาะสม” 
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   2. การสื่อสารวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่ืนทราบ (Communicate Objectives) 
หมายความว่า ผู้ร่วมงานทุกคนในองค์การควรทราบวัตถุประสงค์ร่วมกันตั้งแต่วัตถุประสงค์ระดับสูง
ขององค์การ ลงไปถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานและควรให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์ด้วย  
    3. การก าหนดข้อสันนิษฐานหรือการพยากรณ์ (Forecasting) หมายถึง 
การประเมินหรือการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต ซึ่งสามารถใช้วิธีการหลาย ๆ ประการ เช่น 
เทคนิคเดลฟาย 
(Delphi Technique) การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นต้น 
   4. การส ารวจทรัพยากร (Survey Resources) เป็นการตรวจสอบเพ่ือให้
แน่ใจว่าการท าให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์นั้นมีความเป็นไปได้เพียงใด มีทรัพยากรและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นในการท างานตามแผนให้ส าเร็จเพียงใด ทั้งนี้เพ่ือปูองกันการวางแผนแบบสร้างวิมานในอากาศ
โดยไม่มีปัจจัยที่จะท าให้บรรลุผลส าเร็จได ้
   5. การก าหนดนโยบาย (Establish Policies) เป็นการก าหนดแนวทางใน
การตัดสินใจอย่างกว้าง ๆ ส าหรับให้คนในองค์กรยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
    6. การระบุทางเลือก (Identify Alternatives) หมายถึงระบุวิธีการหรือ
หนทางที่จะน าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จอย่างน้อย 2 ทางเลือกและควรเป็นทางเลือกท่ีมีความเป็นไป
ได 
   7. เปรียบเทียบทางเลือก (Compare Alternatives) เป็นการประเมิน

ทางเลือกทั้งหลายที่มีอยู่เพ่ือดูความเป็นไปได้ในการน าแผนไปปฏิบัติและดูว่าจะเกิดผลกระทบ

อะไรบ้างถ้าเลือกทางเลือกนั้น 

    8. การเลือกแนวทางการกระท า (Choose a Course of Action) เมื่อ

ประเมินทางเลือกและเปรียบเทียบทางเลือกแลว จะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ไม่ควร

ลังเลให้เสียเวลาถ้าไม่จ าเป็น 

   9. การสร้างแนวปฏิบัติและกฎเกณฑ์ (Create Procedures and Rules) 

เป็นการเขียนรายละเอียดของการกระท าโดยมีนโยบายเป็นกรอบ บอกถึงขั้นตอนการกระท าเป็น

ล าดับทีละขั้นตั้งแต่ต้นไปจนจบเป็นกระบวนการ 
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   10. การก าหนดงบประมาณ (Establish Budgets) งบประมาณถือเป็น

เครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งต้องระบุลักษณะของงบประมาณให้ชัดเจน โดย

เขียนเป็นแผนทางการเงินหรือแผนงบประมาณ 

    11. การก าหนดตารางเวลา (Establish Time Tables) เป็นการก าหนด

ตารางเวลาในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคการวางแผนและการควบคุมงาน เช่น Gantt Chart , 

PERT, CPM เป็นต้น 

    12. การตัดสินใจเรื่องมาตรฐาน (Decide on Standard) มีการก าหนด

มาตรฐานเพ่ือวัดการปฏิบัติงานตามแผน เมื่อมีแผนแล้วก็ต้องมีการควบคุมให้ปฏิบัติตามแผนและมี

การประเมินผลแผนเป็นขั้นตอนสุดท้าย กระบวนการการวางแผนตามแนวคิดของฟุลเมอร์เขียนเป็น

ขั้นตอนให้เห็นชัดเจน ดังนี้ 

 

ภาพที่ 2 กระบวนการหรือขั้นตอนการวางแผนตามแนวคิดของฟุลเมอร์ 
ที่มา : Fulmer, Robert M. The New Management. New York : Macmillan (1974), p.157-
173 
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  เวริกซ์และคูนท์  Weihrich & Koontz (1994) ได้เสนอขั้นตอนในการวางแผน
ควบคู่กับกระบวนการวางแผนไว้ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การรับรู โอกาสหรือการแสวงหาโอกาส (Being Aware of 
Opportunities) โดยเน้นไปที่การตลาด การแข่งขันความต้องการของลูกค้า จุดแข็งขององค์กร 
จุดอ่อนขององค์กร 
    2. การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาประสงค์ (Setting Objectives or 
Goals) โดยระบุให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
    3. การพิจารณาถึงสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับการวางแผน (Considering 
Planning Premises) เช่น มีสิ่งแวดล้อมใดเกี่ยวข้องในการวางแผนบ้าง ทั้งสิ่งแวดล้อมภายใน และ
สิ่งแวดล้อมภายนอก 
   4. การก าหนดทางเลือก (Identifying Alternatives) เป็นการก าหนด
ทางเลือกท่ีดีที่สุด ที่จะน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
   5.การเปรียบเทียบทางเลือกหรือการประเมินทางเลือก (Comparing 
Alternatives or Evaluating Alternatives) โดยเน้นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์และต้องเป็นทางเลือกที่เสียค่าใช้จ่าย (Cost) น้อยแต่ให้ผลประโยชน(Benefit)สูงสุด 
    6. การเลือกทางเลือก (Choosing an Alternative) คือการเลือกทางเลือก
เพียงทางเลือกเดียวที่เหมาะสมที่สุดในการน าไปปฏิบัติ 
    7. การก าหนดสิ่งสนับสนุนแผน (Formulating Supporting Plans) เช่น 
วัสดุอุปกรณ์บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น 
   8. การก าหนดแผนงบประมาณ ( Numberizing plans by Budgeting) 
โดยก าหนดรายรับ รายจ่าย และแผนการใช้เงินให้ชัดเจน 
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ภาพที่ 3 กระบวนการหรือขั้นตอนการวางแผนตามแนวคิดของเวริกซ์และคูนท์ 
ที่มา : Weihrich, Heinz & Koontz, Harold. “ The Nature and Purpose of Planning,” In 
Management : A Global Perspective. New York : McGraw-Hill, Inc (1994), p. 117-141 
 

กระบวนการวางแผนโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ซึ่งได้มีผู้จัดแจงรายละเอียด
ไว้มากมาย จากแนวทางการวางแผนที่มีลักษณะเป็นกระบวนการ ซึ่งขั้นตอนต่างๆสามารถสรุปเป็น
ขั้นตอนง่ายๆ และเข้าใจง่าย จะประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  ขั้นที่หนึ่ง  ศึกษาปัญหาต่างๆ ก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาอันจะน ามาแก้ไข ในการ
วางแผนให้ชัดเจน 
  ขั้นที่สอง  ก าหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) วัตถุประสงค์ (Objective) และเปูาหมาย 
(Target) 
  ขั้นที่สาม  รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เก่ียวข้อง น ามาวิเคราะห์และตีความ 
  ขั้นที่สี่    จัดท าแนวทางและวิธีการ หรือกลยุทธ์ในการที่จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ รายละเอียดอาจประกอบไปด้วย จะท าอะไร (What) ท าอย่างไร 
(How) จะให้ใครท า (Who) จะท าที่ไหน (Where) จะท าเมื่อไร (When) 
  ขั้นที่ห้า   น าแผนไปปฏิบัติ ในการท างานจริงแผนจะต้องได้รับการอนุมัติ  จึงจะ
ส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ 
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  ขั้นที่หก   ประเมินผลการปฏิบัติ ในการท างานตามแผน ควรจะมีการประเมินผลทั้ง
ในระหว่างการปฏิบัติตามแผนและภายหลังจากปฏิบัติตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือรวบรวม
สรุปผลอันจะเป็นบทเรียนในการวางแผนครั้งต่อไป 

 

ภาพที่ 4 แบบจ าลองกระบวนการออกแบบทั่วไป 
ที่มา : ปรับปรุงจากแบบจ าลองของ สิทธิพร ภิรมย์รื่น การวางแผนกับการวางผัง, 2526 
 

5.4 กระบวนการวางผังเมือง 
  การวางผังเมืองเป็นการวางแผนพัฒนาเมืองทางด้านกายภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนพัฒนาเมือง โดยเป็นการเตรียมแนวทางส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของเมือง ซึ่ง
กระบวนการวางผังเมืองที่ใช้กันปัจจุบันได้พัฒนามาจากแนวความคิดพ้ืนฐาน แต่เนื่องจากปัจจุบัน
เมืองมีความซับซ้อน มีปัญหาและอุปสรรคมากมาย การท าความเข้าใจของนักผังเมืองจึงต้องวิเคราะห์
รอบด้าน ต้องท าความเข้าใจกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของเมือง เพ่ือก าหนดเปูาหมาย การวางผัง
เมืองได้รับการพัฒนามาจากการวางแผน โดยน าเอาแนวความคิดและหลักการขั้นพ้ืนฐานของการ
วางแผนมาไว้ และท าการดัดแปลงจากขั้นตอนต่างๆเพ่ือให้เข้ากับความเหมาะสมกับการวางผังเมือง 
ซึ่งจะมีกระบวนการต่างๆในการวางผังทั่วไป แต่รายละเอียดอาจจะแตกต่างกัน กระบวนการวางผัง
เมืองโดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็นขั้นตอนต่างๆดังนี้ 
  ขั้นที่หนึ่ง   เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในการวางผังเมืองนั้นขั้นแรกจะเริ่มจาก
สร้างความเข้าใจในสภาพความเปลี่ยนแปลงของเมืองก่อน จนอาจกล่าวได้ว่าผู้ท าการวางผังเมืองมี
ความเข้าใจในเมืองนั้นมากเท่าไร โอกาสที่จะวางผังเมืองให้ประสบความส าเร็จก็มีมากขึ้นเท่านั้น 
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ความเข้าใจที่กล่าวถึงนี้จะต้องมีทั้งในด้านประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และกายภาพ เริ่มตั้งแต่เกิดขึ้น
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสาเหตุหรือองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา
ที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบัน วัตถุประสงค์หลักของขั้นตอนการวางผังเมืองนี้ก็เพ่ือระบุปัญหา สาเหตุที่ท า
ให้เกิดปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา ผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นจากกการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลารวมทั้งในปัจจุบัน และน าความเข้าใจที่ได้มาเป็นเครื่องพิจารณาหา
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมมาได้จะต้องน ามาคัดเลือก จัดหมวดหมู่ และ
วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทางสถิติประยุกต์ช่วย รวมทั้งการวิเคราะห์โดยใช้ความมีเหตุผลและความ
ช านาญจากประสบการณ์ ซึ่งจะท าให้สามารถระบุปัญหาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา ผลของปัญหา 
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา จนท าให้สามารถท านายแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ได ้
  ขั้นที่สอง  ก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ขั้นต่อไปของการวางผังเมืองก็คือ 
การก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวางผัง จุดมุ่งหมายคือสิ่งที่ระบุไว้อย่างกว้างๆ อาจจะ
น านโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นเปูาหมายในการวางผังเมืองก็ได้ ส่วนวัตถุประสงค์ก็คือสิ่งที่ระบุไว้
อย่างชัดเจน สามารถจะวัดความก้าวหน้าของการท างานได้ ทั้งจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์นี้สามารถ
จะมีไว้หลายประการ 
  จุดมุ่งหมายของการวางผังเมือง แยกออกเป็น 3 ข้อใหญ่ๆ คือ 

1. เพ่ือแก้ปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน 
2. เพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้มีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต และเพ่ือรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้ว

เอาไว้ 
   3. เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของคนให้ดียิ่งขึ้น 
  ส่วนวัตถุประสงค์นั้น โดยมากจะเป็นการระบุเฉพาะปัญหาที่จะแก้ เช่น เนื่องจากใน
ปัจจุบันนี้ กรุงเทพฯ ขาดแคลนสวนสาธารณะอยู่มาก ดังนั้นเปูาหมายของการวางผังเมืองในช่วงที่ 1 
ก็คือเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับสวนสาธารณะขึ้นอีก 5% จากของเดิมภายในระยะ 5 ปี เปูาหมายนี้จะมีไว้เพ่ือ
วัดความก้าวหน้าของการท างาน ซึ่งถ้าหากไม่สามารถจะท าให้เกิดขึ้นได้ก็จะต้องหาทางแก้ไขปรับปรุง
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  ขั้นที่สาม การจัดการใช้ที่ดินเมื่อเข้าใจในสภาพความเปลี่ยนแปลงของเมือง
คาดหมายการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการวางผัง
แล้ว งานขั้นต่อไปก็คือ การจัดการใช้ที่ดินในเมือง  โดยการก าหนดขนาดต าแหน่งและความหนาแน่น
ของการใช้ที่ดินส าหรับกิจกรรมต่างๆ ในอนาคต เช่น บริเวณที่พักอาศัย บริเวณอุตสาหกรรม บริเวณ
กิจการค้า ต าแหน่งแนวทางของสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการชนิดต่างๆ ร่วมทั้งเส้นทางคมนาคมที่
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จะเชื่อมระหว่างการใช้ที่ดินชนิดต่างๆ หลายๆรูปแบบ เพราะการคาดหมายถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอาจเป็นไปได้หลายทาง แต่ละรูป ผู้ท าการวางผังจะต้องแสดงถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นจาก
รูปแบบต่างๆ 
  ขั้นที่สี่ เลือกรูปแบบที่เหมาะสม งานในขั้นนี้ก็คือการเลือกรูปแบบการใช้ที่ดินที่
เหมาะสมที่สุด โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของการน าไปปฏิบัติ และผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวม 
  ขั้นที่ห้า หาวิธีการที่จะน าไปปฏิบัติ เมื่อได้รูปแบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสมแล้วก็น ามา
หาวิธีที่จะน าไปปฏิบัติ ซึ่งก็คือวิธีที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่จะต้องการ วิธีการที่จะท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ จะต้องท าหลายๆทางพร้อมๆกัน เช่น 
  1. อธิบายให้เหตุผล ชี้น าให้เห็นผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม 
  2. แนะแนวทางว่าควรจะท าอย่างไร 
  3. ชักชวนให้ประชาชนปฏิบัติตาม เช่น ลดภาษี ให้เช่าหรือขายที่ดินส าหรับกิจกรรม
บางชนิดในราคาถูก เพ่ือให้กิจกรรมนั้นๆ เกิดข้ึนในพื้นท่ีที่เราต้องการ 
  4. บังคับและลงโทษ ถ้าไม่ปฏิบัติตามนอกจากนั้นแล้วในรายงานจะต้องแสดง
ค่าใช้จ่ายขั้นตอนในการน าผังไปปฏิบัติ จะท าให้เข้าใจได้ว่าจะท าอย่างไรจึงจะเกิดข้ึนตามผัง 
  ขั้นที่หก เสนอผังเมืองรายงานการวางผังที่เสร็จเรียบร้อยและจะถูกน าเสนอต่อผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ ซึ่ งหมายถึงนักการเมือง เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
สมาชิกสภาผู้แทน วุฒิสมาชิก คณะรัฐมนตรี  ซึ่งถ้านักการเมืองเห็นชอบผังนั้นก็จะถูกประกาศให้เป็น
กฎหมาย มีผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของราชการและเอกชนต้องปฏิบัติตาม 

ภาพที่ 5 แบบจ าลองกระบวนการวางผังเมือง 
ที่มา : สิทธิพร ภิรมย์รื่น, การวางแผนกับการวางผัง, 2526 
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5.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ 
จากการศึกษาแบบจ าลองกระบวนการวางผังจากหลายๆท่าน แบบจ าลองทั่วไปของ

การออกแบบชุมชนเมืองจะเห็นได้ว่า แบบจ าลองของกระบวนการได้ให้ความส าคัญกับประชาชนใน
การมีส่วนร่วม ในกระบวนการทุกขั้นตอนแบบจ าลองของเกดเดส The Geddesian Model (1951) 
แพททริก เกดเดส (Patrick Geddess) เป็นบุคคลแรกๆ ที่กล่าวถึงเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เกดเดส ได้เสนอจ าลองของการวางผังที่ง่ายที่สุด คือประกอบด้วยการส ารวจ การวิเคราะห์ วางผัง 
แบบจ าลองนี้จะเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้น โดยสามารถแจกแจงลงไปในรายละเอียดได้
อย่างหลากหลาย ทั้งในแง่ของปฏิสัมพันธ์ของแต่ละขั้นตอนและในลักษณะของการไหลวนย้อนกลับ
แบบวงจร ถึงแม้เกดเดสจะไม่ได้เสนอแบบจ าลองที่ชัดเจน และให้รายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในแบบจ าลอง แต่เขาได้เสนอวิธีการหรือสื่อกลาง 3 วิธี ที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมใน
กระบวนการคือ 

1. การให้ความสนในโดยการศึกษาจากงานนิทรรศการที่เปิดกว้างส าหรับ
สาธารณชน 

2. การมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. มีส่วนในการเสนอความคิดเห็นต่อผู้จัดท าแผนผัง หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การวางแผน - ผัง 

 

ภาพที่ 6 แบบจ าลองของ Geddes 
ที่มา : P. Geddes, Citizen in Evolution (1915), cited by M, citizen Participation in 
Planning (1977), p. 103 
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ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น เกดเดสได้เสนอที่
จะให้เด็กนักเรียน เข้าช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยหวังว่า เด็กนักเรียนจะเป็นสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างเด็กด้วยกัน และระหว่างเด็กกับครอบครัวซึ่งจะช่วยท าให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง และเมื่อเด็กนักเรียนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าก็จะท าให้เกิดการสะสม
ข้อมูลที่มีศักยภาพมากข้ึน และจะกระจายไปรุ่นต่อรุ่น ข้อเสนอเรื่อง การเรียนรู้โดยการกระท า จะท า
ให้เกิดพัฒนาการทางส านึกของประชาชนต่อสังคมและสภาพแวดล้อม แนวความคิดเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยมุ่งหวังว่าการเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจะเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประชาชน นับเป็นความคิดท่ีส าคัญ ซึ่งจะกล่าวได้ถึงล าดับต่อๆไป 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แนวความคิดของเกดเดสนั้น เป็นความคิดแรกๆ ที่เสนอ
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผน - ผัง ดังนั้น ดังนั้นแนวความคิดนี้จะเป็น
พ้ืนฐานส าหรับแนวความคิดและประสบการณ์ในสมัยต่อมา 

5.6 ระเบียบวิธีของกระบวนการ 
แนวความคิดของโรเบิร์ต  Mere Robert (1974)  แบบจ าลองนี้ได้เพ่ิมรายละเอียด

ให้กับแบบจ าลองของเกดเดส โดยการขยายจุดมุ่งหมายให้เข้ากัน และพิจารณากระบวนการใน
ลักษณะย้อนกลับ เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดนี้ได้แบ่งพ้ืนที่หรือลักษณะของ
กิจกรรมของผู้ที่มีส่วนในกระบวนการออกเป็น 2 ฝุาย คือ กิจกรรมของผู้วางแผน – ผัง ฝุายหนึ่งกับ
กิจกรรมของชุมชนอีกฝุายหนึ่ง 
แนวความคิดนี้กิจกรรมในบางขั้นตอนจะเป็นของฝุายใดฝุายหนึ่งล้วนๆ และบางขั้นตอนจะเป็น
กิจกรรมร่วมที่กระท าร่วมกันสองฝุาย ดังนั้นประเด็นส าคัญของแนวความคิดนี้ จึงอยู่ที่การ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างทั้งสองฝุาย และมีความต่อเนื่องของการติดต่อสื่อสารด้วย 
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ภาพที่ 7 แบบจ าลองของโรเบิร์ด 

ที่มา : M. Robert, Planning Technique (1974), cited by M. Fagence, Citizen Participation 
in Planning (1977), p. 108. 

 
แนวความคิดของแมคคอน์เนลล์  R.S. Mcconnell (1968)  แนวความคิดนี้เสนอ

กระบวนการที่ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 กลุ่มด้วยกัน คือ การส าเร็จ การสร้างแผน และการ
ก าหนดนโยบาย โดยกลุ่มกิจกรรมทั้ง 3 กลุ่มนี้มีความส าคัญเสมอกัน และการเชื่อมโยงกันภายใน 
แมคคอน์เนลล์ได้เสนอความคิดที่มองเห็นถึงโอกาสของการมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นปัจจัยน าเข้าที่เป็น
ตัวก าหนดจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ ในฐานะที่เป็นการแสดงออกถึงความต้องการของสาธารณะ 
และลักษณะที่มีความโน้มเอียงทางการเมือง และในฐานะที่เป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่องของการ
ต่อรองระหว่างผู้วางแผน - ผัง กลุ่มผลประโยชน์ และหน่วยงานของรัฐในระดับต่างๆ 
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ภาพที่ 8 แบบจ าลองของ Mcconnell 
ที่มา : R.S. McConnell, “Planning Changes Gear” (1969), cited by M. Fagence, Citizen 
Participation in Planning (1977), p. 108. 
 

แนวความคิดของแมคโดนัลด์  B. McDonald  (1969) แบบจ าลองของแมคโดนัลด์
แตกต่างจากคนอ่ืนๆ แมคโดนัลล์ได้เสนอแนวทางที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนต่างๆของกระบวนการในลักษณะและวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละขั้นตอน แนวความคิดนี้ให้
ความสนใจต่อโอกาสของกลุ่มผลประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วม เปิดโอกาสต่อการรับรู้ (ซึ่งเกิดจาก
ข้อเสนอแนะที่เป็นไปได้และมีหลักฐานยืนยัน) และโอกาสในการท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ นับว่า
เป็นแบบจ าลองท่ีมีรายละเอียดที่ชัดเจน 
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ภาพที่ 9 แบบจ าลองของ McDonald 
ที่มา : B. McDonald, “Public Involment in the Planning Process” (1969), cited by M. 
Fagence, Citizen Participation in Planning (1977), p.110. 
 

6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและผังเมือง 

  กลไกในการพัฒนาและอนุรักษ์เมืองเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน หลักการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญมากในการพัฒนาเมือง โดยผู้วิจัยได้แบ่งได้เป็นขั้นตอนต่างๆได้ ดังนี้ 
 6.1. ทฤษฎี แนวคิด และหลักการการมีส่วนร่วม 
การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผัง เพ่ือใช้
ส าหรับการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ น ามาซึ่งการหาผลสรุปในการศึกษาโดยมีหัวข้อดังนี้ 
  6.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   1. ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีนักวิชาการหลากหลาย
ท่านได้กล่าวถึงไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและสามารถเรียบเรียงไว้ ดังนี้ 
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 การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิพร ภิรมย์รื่น (2541) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง การมี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงในเรื่องของการพัฒนา การทบทวน และการประกาศใช้แผน/ผัง ระหว่างผู้
วางแผน/ผังกับผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้จะแตกต่างจากการเลือกตั้งผู้แทน การ
มีส่วนร่วมเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจ
ต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมใน
กระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มแรก จนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการ
รับรู้เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย 
 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา กรรณิกา ชมดี (2524) ได้กล่าวถึงไว้ว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหมายถึง ความร่วมมือกันของประชาชน ไม่ว่าของปักเจกบุคคล หรือกลุ่มคนซึ่งเห็นพ้อง
ต้องกัน และเข้ามาร่วมรับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการพิจารณาเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ต้องการ โดย
กระท าผ่านกลุ่ม หรือองค์การ เพ่ือให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ การมีส่วนร่วมเป็นผล
จากความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องความต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพ้อง
ต้องกันนั้น จะต้องมีมากพอจนเกิดการริเริ่มโครงการเพ่ือปฏิบัติการ 
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง การร่วมมือกันของประชาชน ในการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติ และร่วมไปถึงการร่วมรับผิดชอบด้วยกัน โดยการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรู้ถึง
ปัญหา สาเหตุของปัญหา และได้รับการตัดสินใจในการหาทางเลือกร่วมกัน ซึ่งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของการพัฒนาชุมชน เพราะในการด าเนินงานต่างๆตามแผนงาน
หรือตามโครงการนั้นจะสามารถท าให้เกิดประสิทธิผลได้ต้องได้รับการเข้าร่วมจากกลุ่มบุคคลหลายๆ
ฝุาย ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลที่ได้เข้าร่วมในการคิดกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่ม มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
พิจารณาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลงความเห็นร่วมกัน 
เพ่ือได้รับผลประโยชน์ร่วมกันและได้แก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน 
  6.1.2 รูปแบบและขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีผู้แสดงรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยได้
ศึกษาและเรียบเรียงไว้ดังนี้ 
  รูปแบบของการมีส่วนร่วมที่จะด าเนินอยู่โดยทั่วไป จินตวีร์ เกษมศุข (2554) ได้สรุป
ไว้ได้เป็น 4 รูปแบบ คือ 
   1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจ
ด าเนินโครงการ 
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   2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่
มีการจัดการหารือระหว่างผู้ด าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น 
   3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประชาชนและฝุายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอ านาจตัดสินใจในการท าโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการท าความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมในพื้นท่ีนั้น ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
    3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัด
ขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่งตัวแทนเข้า
ร่วม เพ่ืออธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและตอบข้อ
ซักถาม 
    3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical 
Hearing) ส าหรับโครงการที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการ จ าเป็นจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจาก
ภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความเห็นต่อโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าว
ด้วย 
    3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอ
ข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบังทั้งฝุายเจ้าของโครงการและฝุายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ ซึ่ง
จะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน 
และแจ้งให้ทุกฝุายทราบทั่วกัน  
   4. การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเปูาหมายสูงสุดของ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชนในพ้ืนที่  ลักษณะส าคัญของการมีส่วนร่วมว่า
เป็นเรื่องของกระบวนการ ซึ่งได้สรุปถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมได้ 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ จินตวีร์ 
เกษมศุข (2554) 
    4.1 มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาตลอดจนความต้องการของชุมชน 
    4.2 มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม เพ่ือลดและแก้ไขปัญหา 
    4.3 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการ
บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานให้บรรลุตามเปูาหมาย 
   5. มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการท างาน 
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การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจ าเป็นต้องใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมในการน าพา
ข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน ไปสู่ประชาชนผู้เป็นเปูาหมาย สิ่งส าคัญในการกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการสื่อสารนั้น 
ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะถือว่าเป็นส่วนช่วยให้กระบวนการติดต่อสื่อสาร
สัมพันธ์หรือแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกในสังคมเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้น กล่าวคือ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนสู่
การแก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติได้ 
  รูปแบบหรือระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (2545) ได้แบ่งไว้
เป็น 6 ระดับคือ 
  ระดับท่ี 1 ร่วมรับรู้ 
  ระดับท่ี 2 ร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น 
  ระดับท่ี 3 ร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจ 
  ระดับท่ี 4 ร่วมด าเนินการ 
  ระดับท่ี 5 ร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
  ระดับท่ี 6 ร่วมรับผล 
 ระดับที่ 1 ร่วมรับรู้ หมายถึง รัฐได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมแก่
ประชาชน เมื่อรัฐมีความคิดริเริ่มหรือมีนโยบายที่จะให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ แล้วเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้โดยการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน หรือให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการที่มอบให้แก่ประชาชนนั้นนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้า
มีส่วนร่วมด้วย เนื่องจากข้อมูลข่าวสารจะบอกถึงโครงการหรือกิจกรรมที่ก าลังจะเกิดขึ้น ความจ าเป็น
และความส าคัญที่จะต้องให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น รวมถึงการด าเนินการและมาตรการต่างๆ ที่
จะน ามาใช้เพี่อการปูองกันแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการหรือกิจกรรม
นั้นๆ ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนี้ถือว่าเป็นสิทธิประการ หนึ่งของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ระดับที่ 2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เมื่อประชาชนได้ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากรัฐแล้วประชาชนก็จะร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ความจ าเป็นและความต้องการที่ต้องให้
มีโครงการหรือกิจกรรมนั้นพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือหน่วยงานเจ้าของโครงหรือกิจกรรม หรือ
หน่วยงาน หรือผู้มีอ านาจตัดสินใจน าไปใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 
 ระดับที่ 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ หมายถึง ร่วมพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
โครงการหรือกิจกรรม การเลือกพ้ืนที่ตั้งโครงการ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่จะตั้งโครงการ
ควรจะมีส่วนร่วมพิจารณารับหรือปฏิเสธไม่ให้โครงการตั้งในพ้ืนที่หากเห็นว่ามาตรการที่จะใช้ในการ
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ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบไม่ชัดเจนและไม่เปิดโอกาส ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบด้วย 
 ระดับที่ 4 ร่วมด าเนินการ หมายถึง ร่วมในการลงทุน ร่วมในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หรือ
ร่วมปฏิบัติงานเอง ในระดับการมีส่วนร่วมนี้อาจจะท าไม่ได้ในทุกประเภทของโครงการ เช่น หากเป็น
โครงการที่จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะด้านผู้ช านาญการหรือเทคโนโลยีชั้นสูงแล้ว บางครั้งเป็น
ความยุ่งยากที่จะให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมปฏิบัติงานได้แต่หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมระดับ
ท้องถิ่น เช่น การจัดการปุาไม้ ลุ่มน้ าหรือทรัพยากรอ่ืนที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ ชาวบ้านหรือ
ประชาชนในท้องถิ่นก็เข้าร่วมด าเนินการได้หรือเป็นการร่วมด าเนินการด้วยการลงทุนถือหุ้นก็ย่อมถือ
ว่ามีการร่วมด าเนินการได้ 
 ระดับที่ 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การร่วมตรวจสอบและติดตาม
การด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ว่าเป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วได้น ามาตรการลด
ผลกระทบมาใช้หรือไม่ มีการใช้ระบบการติดตามตรวจสอบเพ่ือปูองกันปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมาก เพราะประชาชนจะท าหน้าที่คอยเฝูาระวังและเตือนภัย (Watch Dog) การ
ด าเนินงานโครงการเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ก่อนที่จะมีผลร้ายเกิดขึ้น และเมื่อมีการ
ด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมแล้ว ก็ต้องมีการประเมินผลว่า การด าเนินการนั้น ๆ บรรลุตาม
เปูาหมายและวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด มีการน ามาตรการการปูองกันแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมมา
ใช้หรือไม่ และผลของการด าเนินการเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาน าเอา
มาตรการที่เหมาะสมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระดับที่ 6 ร่วมรับผล หมายถึง การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินไปแล้ว ย่อม
ได้มาซึ่งผลประโยชน์และผลกระทบทั้งที่เป็นผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบทั้งต่อ
ประชาชนและต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่ประชาชนหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องรับเอาผลที่เกิดขึ้นมานั้น การมี
ส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 6 ระดับนั้น หากประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยทุกระดับแล้ว
ย่อมถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่สมบูรณ์ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในขั้นตอนการน าแผนและผังไปปฏิบัติ (Urban Design 
Implementation) สิทธิพร ภิรมย์รื่น (2541) ได้แบ่งออกเป็นหลาย ๆ ระดับ ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐาน
จนถึงการมีส่วนร่วมในระดับสูง ซึ่งผู้จัดท าแผน/ผัง มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ในทุกขั้นตอน
ของการวางแผน/ผัง มีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมให้มากที่สุด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
สามารถจัดท าได้ในหลายลักษณะดังนี้ 
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  1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ ประชาชน
และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะ
ด าเนินการ ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนิ น
โครงการ 
  2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การปรึกษาหารือเป็นรูปแบบการมี
ส่วนร่วมที่มีการจัดการหารือระหว่างผู้ด าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับ
ผลกระทบ เพ่ือที่จะรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม นอกจากนี้การปรึกษาหารือยัง
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้นโดยเทคนิคในการปรึกษาหารือ สามารถปฏิบัติ
ได้โดยใช้รูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
   • การเปิดเวทีสาธารณะ 
   • การพบปะอย่างไม่เป็นทางการ 
   • การมีคณะท างานเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
   • การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   • คณะที่ปรึกษา (ประชาชน) 
  3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็น
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนและฝุายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และผู้มีอ านาจในการท าโครงการนั้น
ได้ใช้เวทีสาธารณะในการท าความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลที่จะด าเนินการในพ้ืนที่นั้นหรือไม่ การ
ประชุมเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นมีเทคนิคในการจัดท าทั้งการสัมภาษณ์รายบุคคล การสนทนากลุ่มย่อย 
การส ารวจความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซด์ สายด่วนสายตรง เป็นต้น ซึ่งในการประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นมีหลายรูปแบบได้แก่ 
   3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุมใน
ลักษณะนี้จะต้องจัดขึ้นในชุมชน เพ่ืออธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นและตอบข้อซักถาม การประชุมในระดับนี้อาจจะจัดในระดับที่กว้างขึ้นได้ เพ่ือรวม
หลายๆชุมชน ในกรณีที่หลายชุมชนได้รับผลกระทบ 
   3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) 
ส าหรับโครงการที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการ จ าเป็นจะต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิง
วิชาการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายซักถาม และให้ความเห็นต่อ
โครงการ การประชุมอาจจะจัดในที่สาธารณะทั่วไป ผลการประชุมจะต้องน าเสนอต่อสาธารณะและ
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย 
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3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีขั้นตอนการ
ด าเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบัง ทั้งฝุายเจ้าของ
โครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ การประชุมและคณะกรรมการจัดการประชุมจะต้องมี
องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นการพิจารณาที่ชัดเจนและแจ้งให้
ทุกฝุายทราบทั่วกันซึ่งอาจมาจากการร่วมกันก าหนดขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบการประชุมไม่ควรจะเป็น
ทางการมากนักและไม่เก่ียวกับนัยของกฎหมายที่จะต้องมีการชี้ขาดเหมือนการตัดสิน ในทางกฎหมาย 
การจัดการประชุมจึงอาจจัดในหลายวัน และไม่จ าเป็นว่าจะต้องจัดเพียงครั้งเดียวหรือสถานที่เดียว
ตลอดไป 
   3.4 การไต่สวนสาธารณะ (Decision Enquiry) ส าหรับโครงการที่มี
แผนงานแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ เมื่อประชาชนได้รับทราบว่าจะมีการด าเนินการโครงการนั้น ก็
สามารถสอบถามรายละเอียดแก่ผู้รับผิดชอบโครงการนั้นได้ 
  4. การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Marking) การร่วมในการตัดสินใจ เป็น
เปูาหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งในทางปฏิบัติที่จะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อ
ประเด็นปัญหานั้นๆ ไม่สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆ อาจด าเนินการให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ เลือกตัวแทนของตนเข้าไปนั่งในคณะ กรรมการใดคณะหนึ่งที่มีอ านาจตัดสินใจ รวมทั้ง
ได้รับเลือกในฐานะท่ีเป็นตัวแทนขององค์กรที่ท าหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งประชาชนจะมี
บทบาทในการชี้น าการตัดสินใจได้เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการพิเศษนั้นๆว่า
จะมีการวางน้ าหนักของประชาชนไว้เพียงใด 
  5. การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยตรง แต่เป็นลักษณะของการเรียกร้องและปูองกันสิทธิของตนเอง อันเนื่องมาจากการไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมและให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเองคิดว่าควรจะได้รับ โดยในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ให้หลักการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในหลายมาตรา ซึ่ง
ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปของปัจเจกและในรูปขององค์กร ตามที่ได้
ระบุไว้ในพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ได้บัญญัติขึ้นจากมาตราต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการใช้กลไกทาง
กฎหมายนี้จะท าให้เกิดความยืดเยื้อต่อการด าเนินโครงการหรือยุติโครงการ รวมทั้งมีภาระค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึน 
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7. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในการการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์   

 การอนุรักษ์เมืองเก่าให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงการก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคารสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ดั้งเดิมด้วย อีกทั้งต้องระมัดระวังไม่ให้การ
ด าเนินการใดๆกระทบต่อโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในเมืองเก่าด้วย ดังนั้นจึงมีกฎหมายเพ่ือควบคุม
เกี่ยวกับการด าเนินการก่อสร้างภายในเมืองเก่า เพ่ือรองรับกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเมืองเก่า  
 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
พ.ศ.2546 ขอบเขตของกรุงรัตนโกสินทร์มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5.8 ตารางกิโลเมตร สามารถแบ่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ได้เป็น 3  บริเวณ ประกอบด้วย 
 1. บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน หมายถึง พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างแนวกึ่งกลางคลองคูเมือง
กับแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยา มีเนื้อที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร 
  ตามข้อบัญญัติมีข้อก าหนด ดังนี้ 
   1. บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ก าหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายใน
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2528  
   2. บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ก าหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายใน
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ในท้องที่แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ 
แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราชบพิธ แขวงส าราญราษฎร์ และแขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2530 
   3. บริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน 
เขตบางพลัด แขวงอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และ
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553 
   4. บริเวณอ่ืนที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบริเวณ 1,2 หรือ 3 ตามที่
คณะกรรมการก าหนดกรุงเทพมหานคร เรื่องก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือ
เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ในท้องที่
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แขวงพระบรมราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ .ศ.2528 โดยแบ่งออกเป็น 4 บริเวณด้วยกัน 
คือ  
    1. พ้ืนที่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ซึ่งไม่ใช่บริเวณ 2 บริเวณ
ที ่3 และบริเวณท่ี 4 
    2. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจดถนนพระจันทร์ ทิศใต้จด
ถนนพระลาน ทิศตะวันออกจดถนนมหาชาติ ทิศตะวันตกจดแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยา 
    3. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดถนนมหาราช 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดถนนท้ายวัง ทิศตะวันตกเฉียงใต้จดแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยา ทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้จดแนวกึ่งกลางคลองคูเมืองเดิม 
    4. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดแนวกึ่งกลาง
คลองคูเมืองเดิม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยา ทิศตะวันออกเฉียงใต้จดแนว
ที่ดินที่ตั้งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทิศตะวันออกเฉียงใต้จดถนนพระอาทิตย์ 
 2. บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก หมายถึง พื้นที่ในบริเวณระหว่างแนวกึ่งกลางคลองคูเมือง
เดิม (คลองหลอด) แนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยากับแนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองบางล าพู) แนว
กึ่งกลางคลองรอบกรุง(คลองโอ่งอ่าง) แนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยาบรรจบกับแนวกึ่งกลางคลองคู
เมืองเดิม (คลองหลอด) มีเนื้อที่ประมาณ 2.3 ตารางกิโลเมตร ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ก าหนดห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายใน
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ในท้องที่แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ 
แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราชบพิธ แขวงส าราญราษฎร์ แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2530 โดยแบ่งออกเป็น 10 บริเวณคือ 
  1. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดแนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง  
(คลองบางล าพ)ู และถนนพระสุเมรุ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยา ทิศใต้จด
ถนนราชด าเนิน ทิศตะวันตกเฉียงใต้จดถนนเจ้าฟูา 
  2. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจดถนนบุรณศิริกับถนนราชด าเนินกลาง ทิศใต้จด
แนวกึ่งกลางคลองหลอด (คลองวัดเทพธิดา) ถนนบ ารุงเมือง แนวกึ่งกลางคลองหลอด (คลองวัดราช
บพิธ) ถนนพระพิทักษ์และถนนจักรเพชร ทิศตะวันออกจดแนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) 
ถนนมหาชัย ถนนอุณากรรณ ถนนเฟ่ืองนครต่อถนนบ้านหม้อและถนนตรีเพชร ทิศตะวันตกจดถนน
ตะนาวและถนนอัษฎางค์ 
  3. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจดซอยประตูเหล็กต่อแนวเส้นขนาดซึ่งห่างจาก
เขตพาหุรัด 90 เมตร ทิศใต้จดแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยา ทิศตะวันออกจดถนนจักรเพชรไปตาม
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ถนนทรงวาดต่อแนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) ทิศตะวันตกจดถนนตรีเพชรและซอย
สะพานพุทธ 
  4. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดแนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง 
(คลองบางล าพู) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดถนนประชาธิปไตย ทิศตะวันตกเฉียงใต้จดถนนพระสุเมรุ 
ทิศใต้จดถนนราชด าเนินกลาง 
  5. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจดถนนราชด าเนินกลาง ทิศใต้จดถนนบุรณศิริ 
ทิศตะวันออกจดถนนตะนาว ทิศตะวันตกจดถนนอัษฎางค์ 
  6. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจดแนวกึ่งกลางคลองหลอด (คลองวัดเทพธิดา) 
และถนนบ ารุงเมือง ทิศใต้จดแนวกึ่งกลางคลองหลอด (คลองวัดราชบพิธ) ทิศตะวันออกจดแนว
กึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) ทิศตะวันตกจดถนนศิริพงษ ์
  7. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจดแนวกึ่งกลางคลองหลอด (คลองวัดราชบพิธ) 
ทิศใต้จดถนนเจริญกรุง ทิศตะวันออกจดถนนตีทอง ทิศตะวันตกจดถนนเฟ่ืองนคร  
  8. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดถนนจักรเพชร ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือจดถนนอัษฎางค์ ทิศตะวันออกจดซอยสะพานพุทธ ทิศใต้จดแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยา 
  9. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศตะวันออกจดซอยวานิช ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดถนน
จักรเพชร ทิศใต้จดถนนทรงวาด ทิศตะวันออกจดแนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)  
  10. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจดแนวกึ่งกลางคลองหลอด (คลองวัดราชบพิธ) 
และถนนเจริญกรุง ทิศใต้จดซอยประตูเหล็กต่อแนวเส้นขนาน ซึ่งห่างจากเขตทางของถนนพาหุรัด 90 
เมตร ทิศตะวันออกจดแนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) และถนนจักรเพชร ทิศตะวันตกจด
ถนนตีทอง ถนนบ้านหม้อและถนนตรีเพชร 
 3. บริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 1.7 ตารางกิโลเมตร กิโลเมตร 
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องก าหนดห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ในท้องที่แขวงบางยี่
ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ .ศ.2535 
โดยแบ่งออกเป็น 5 บริเวณ คือ 
  1. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจดกึ่งกลางวัดระฆัง ทิศใต้จดคลองบางกอกใหญ่
ฝั่งใต้ ทิศตะวันออกจดแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยา ทิศตะวันตกจดคลองบ้านขมิ้นฝั่งตะวันตกและ
ถนนโครงการอรุณอัมรินทร์ 
  2. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจดคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือ ทิศใต้จดถนน
พรานนก ทิศตะวันออกจดแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยา ทิศตะวันตกจดถนนอรุณอัมรินทร์ฝั่งตะวันตก 
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  3. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจดถนนรถไฟและถนนพรานนก ทิศใต้จดแนว
กึ่งกลางถนนกึ่งกลางคลองวัดระฆัง ทิศตะวันออกจดถนนอรุณอัมรินทร์ฝั่งตะวันตกและแนวกึ่งกลาง
แม่น้ าเจ้าพระยา ทิศตะวันตกจดคลองบ้านขมิ้นฝั่งตะวันตก 
  4. พ้ืนที่ ในบริเวณระหว่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดคลองบางยี่ขันฝั่ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศใต้จดคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้จดแนวกึ่งกลางแม่น้ า
เจ้าพระยา ทิศตะวันตกจดแนวเส้นซึ่งลากตรงจากก าแพงวัดดาวดึงษารามจดคลองบางยี่ขันก าแพงวัด
ดึงษาราม ซอยวัดดาวดึงส์ เส้นตรงซึ่งลากจากจุดบรรจบของซอยวัดดาวดึงษ์กับถนนสมเด็จพระปิ่น
เกล้าไปจดจุดบรรจบของซอยวัดดุสิตารามกับถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซอยวัดดุสิตาราม ซอยทางเข้า
พิพิธภัณฑ์เรือราชพิธีและคลองขนมจีน 
  5. พ้ืนที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจดแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยา ทิศใต้จดซอยวัด
กัลยาณ์และถนนเทศบาลสาย1 และเส้นตรงซึ่งลากจากจุดบรรจบของถนนประชาธิปก ถนนลอดใต้
สะพานพระพุทธยอดฟูาฯ ไปยังจุดบรรจบของถนนพญาไม้กับซอยอุทัย ทิศตะวันออกจดซอยสมเด็จ
เจ้าพระยา1 ทิศตะวันตกจดคลองบางกอกใหญ่ฝั่งตะวันออก 

ภาพที่ 10 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง ที่ตั้งและอาณาเขตของพ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์ 
ที่มา: ช.กษิมา เพ็ชญไพศิษฏ์. (2555). กฎหมายการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



  54 

 ส่วนบริเวณอ่ืนที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับกรุงรัตนโกสินทร์มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่แขวงวัดสามพระยา 
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้านบาตร แขวงคลองมหานาค แขวงวัดเทพศิริ
นทร์ แขวงปูอมปราบศัตรูพ่าย แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2542 ก าหนดให้บริเวณตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องกรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นนอก เพ่ือควบคุมการก่อสร้างให้สอดคล้องกับอาคารภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ 

7.1 การควบคุมอาคารในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก 
  กรุงเทพมหานครอาศัยอ านาจตามมาตรา 9 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ได้ออกข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครเรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภทบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ในท้องที่แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวง
ศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราชบพิธ แขวงส าราษราษฎร์ และแขวงบูรพา
ภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2530 โดยก าหนดนิยามของกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกว่า
พ้ืนที่ในบริเวณกึ่งกลางระหว่างคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) แนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยากับแนว
กึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองบางล าพ)ู แนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) แนวกึ่งกลางแม่น้ า
เจ้าพระยากับแนวกึ่งกลางคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 10 บริเวณ โดยมีการ
ควบคุมการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ดังนี้ 
   1. บริเวณที่1 บริเวณที่2 และบริเวณที่3 ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
เป็นโรงงาน อาคารที่ใช้ประกอบการซึ่งเป็นที่รังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพเว้นแต่เป็นการพิมพ์
หนังสือด้วยเครื่องจักร การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ การล้างฟิล์มถ่ายรูปหรือฟิล์มภาพยนตร์ การ
เจียระไน เพชร พลอย หิน กระจก หรือวัสดุที่คล้ายคลึง การซักรีด อัดกลีบ กัดสีผ้า โดยใช้เครื่องจักร 
หรือการพิมพ์แบบพิมพ์เขียว สถานบริการ โรงแรม โรงมหรสพ สถานที่เก็บสินค้าที่มีพ้ืนที่เกิน 80 
ตารางเมตร ภัตตาคารที่มีพ้ืนที่ส าหรับตั้งโต๊ะอาหารเกิน 300 ตารางเมตร ตลาด หอประชุม ยกเว้น
หอประชุมของราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้องแถว ตึกแถว เว้นแต่เป็นการก่อสร้างทดแทน
ของเดิมท่ีมีสภาพช ารุดหรือเกิดเพลิงไหม้ ฌาปนสถาน อาคารส านักงานเอกชนหรือห้างสรรพสินค้าที่
มีพ้ืนที่ท าการทุกชั้นรวมไม่เกิน 5 ตารางเมตร และอาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร โดยวัดจากระดับ
ถนน หรือขอบทางเท้าที่ใกล้ที่สุดถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 
   2. บริเวณท่ี 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 บริเวณที่ 7 บริเวณที่ 8 และบริเวณ
ที่ 9 ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเช่นเดียวกันกับบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 เว้นแต่



  55 

ภัตตาคารที่มีพ้ืนที่ส าหรับตั้งโต๊ะไม่เกิน 400 ตารางเมตร หอประชุมเอกชนที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นรวมกันไม่
เกิน 300 ตารางเมตร และอาคารส านักงาน 
   3. บริเวณท่ี 10 ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เช่นเดียวกันกับบริเวณที่ 
4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 บริเวณที่ 7 บริเวณที่ 8 และบริเวณที่ 9 เว้นแต่สถานเต้นร า ร าวงหรือ
รองเง็ง สถานที่มีอาหาร สุรา น้ าชา เครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่ายหรือจัดให้มีการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการ
บันเทิง สถานกีฬา โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า ปูาย และอาคารที่สูงเกิน 16 เมตร แต่ต้องไม่เกิน 37 
เมตร  

 

ภาพที่ 11 แผนที่ท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงใช้หรือ
เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ในท้องที่
แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงส าราญ
ราษฎร์และแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2530 
ที่มา: กองผังเมือง ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
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อาคารที่อนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงเป็นอาคารประเภทไม่ควบคุมการใช้ห้ามมิ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด 
สถานพยาบาล หรือใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการ
อ่ืน ตามมาตรา 32 เว้นแต่เป็นสถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงรับผู้ปุวยไว้ค้างคืนหรือสถานศึกษาซึ่งมีระดับ
การศึกษาไม่เกินประถมศึกษาหากเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ห้ามมิให้เปลี่ยนการใช้อาคารให้
ผิดไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารอาคารที่มีการใช้มาก่อนและขัดกั บ
ข้อบัญญัติห้ามมิให้ดัดแปลง หรือห้ามมิให้เปลี่ยนการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดเปลี่ยนการใช้อาคาร
โดยให้ถือเอาประเภทการใช้อาคารในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นเกณฑ์ และห้ามมิให้ใช้บังคับกับ
การก่อสร้าง เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า รั้วหรือก าแพง และการซ่อมแซมอาคาร
เพ่ือให้คงสภาพเดิมหรือการดัดแปลงภายในตัวอาคารโดยไม่เปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกของตัวอาคาร 
นอกจากนี้อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงก่อนวันที่ข้อบัญญัติใช้บังคับและยังก่อสร้าง
หรือดัดแปลงไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้แต่ห้ามมิให้ก่อสร้างหรือดัดแปลง
นอกเหนือจากท่ีได้รับอนุญาต   
7.2 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
  การควบคุมสิ่งก่อสร้างล่วงล้ าล าน้ าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
พระพุทธศักราช 2456 การควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์นั้นไม่ได้ควบคุม
เฉพาะอาคารหรือสิ่งก่อสร้างบนบกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่สร้างลงในแม่น้ าเจ้าพระยาด้วย 
เพ่ือไม่ให้บดบังหรือท าลายคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือแห่งน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 
ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ า และใต้ของแม่น้ า ล าคลอง บึง 
อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือ
ทะเลในน่านน้ าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
  กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 ได้ให้ความหมายของค าว่า “ล่วงล้ าล าน้ า” ว่าล่วงล้ าเข้าไปเหนือ
น้ า ในน้ า และใต้ของแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่
ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ าไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว 
  ลักษณะของอาคารและการล่วงล้ าล าน้ าที่กรมเจ้าท่าสามารถอนุญาต ได้แก่ ท่า
เทียบเรือ สะพานปรับระดับและโปฺะเทียบเรือ สะพานข้ามแม่น้ าหรือสะพานข้ามคลอง ท่อหรือสาย
เคเบิ้ล เขื่อนกันน้ าเซาะ คานเรือและโรงสูบน้ า นอกจากนี้กรมเจ้าท่าสามารถอนุญาตให้ปลูกสร้าง
อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าแม่น้ าที่ไม่มีลักษณะข้างต้นเป็นการเฉพาะรายได้ โดยกรมเจ้าท่าจะต้อง
ประกาศลักษณะของอาคารหรือการล่วงล้ าล าแม่น้ านั้นในราชกิจจานุเบกษาและให้ถือเป็นหลักเกณฑ์
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ในการอนุญาตต่อไป อาคารและการล่วงล้ าล าแม่น้ านอกจากที่ก าหนดไว้กรมเจ้าท่าจะอนุญาตมิได้ 
เว้นแต่เป็นของราชการหรือรัฐวิสาหกิจและสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
  ในการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าน้ านั้นจะต้องพิจารณา
ลักษณะหรือสภาพของอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าแม่น้ าต้องไม่เป็นอันตราต่อการเดินเรือหรือท าให้
ทางน้ าเปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีประกาศของกรม
เจ้าท่าห้ามปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าแม่น้ าให้กระท าตามที่จ าเป็นและสมควรตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าแม่น้ านั้นและการอนุญาตต้องไม่ขัดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ดังนั้นการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใด
ล่วงล้ าล าแม่น้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์จึงต้องได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
เสียก่อน การพิจารณาอนุญาตนั้นกรมเจ้าท่าต้องค านึงถึงกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์กรุง
รัตนโกสินทร์ด้วย 
  กรณีมีการฝุาฝืนปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าน้ าโดยไม่ได้รับการอนุญาต
หรือปลูกสร้างไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับโดยค านวณตามพ้ืนที่ของอาคารหรือ
สิ่งอ่ืนใดในอัตราไม่น้อยกว่าในตาราเมตรละ 500 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 10,000 บาท ตาม
มาตรา 118 และมาตรา 118 ทวิ ให้อ านาจแก่กรมเจ้าท่ามีค าสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดดังกล่าว รื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างให้เสร็จสิ้นโดย
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน และจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
นั้นใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจนกว่าจะได้รื้อถอนหรือ
แก้ไขเสร็จ ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าท่าให้เจ้าท่าขอต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งให้มีการรื้อถอน
อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นโดยให้ศาลมีค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้รื้อถอน หากเจ้าของหรือผู้
ครอบครองไม่รื้อถอนตามก าหนดเวลาในค าสั่งศาลให้ศาลมีค าสั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน
ซึ่งเจ้าท่าจะต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่พฤติการณ์ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่ง
อ่ืนใดนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเจ้าท่าไม่ได้และเจ้าของหรือผู้ครอบครองจะต้องเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายนั้น อย่างไรก็ตามกรณีที่เจ้าท่ามีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืน
ใดดังกล่าวมีลักษณะซึ่งอาจอนุญาตได้และเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ยอมช าระค่าปรับตามที่เจ้าหน้าที่
ก าหนดแล้ว เจ้าท่าจะออกใบอนุญาตให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ได้และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้เสีย
ค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของมาตรา 117 ทวิ 
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8. สรุป 

 สรุปจากการศึกษากระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง ผู้วิจัยได้สรุปกระบวนการวาง
ผังออกแบบชุมชนเมืองออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ขั้นตอนแรก ในกระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองเป็นการเก็บ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีและโครงการส่วนหนึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสาร และอีกส่วนหนึ่งจะ
เป็นการเก็บข้อมูลจากการส ารวจภาคสนามในพ้ืนที่ที่จะท าการวางผังออกแบบเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ
สภาพในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงนโยบายแผน ผังเมือง ตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆที่จะ
มีผลกระทบต่ออนาคตของพ้ืนที่ 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ขั้นตอนที่สอง เป็นการคัดเลือกข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อการท างาน ที่เก็บได้จากเอกสารและการส ารวจภาคสนาม จัดหมวดหมู่และท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้านคุณภาพและปริมาณ เพ่ือสรุปข้อดีหรือจุดแข็ง ข้อเสียจุดอ่อนหรือ
ปัญหา แนวโน้ม ศักยภาพหรือโอกาสและภัยคุกคามหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทางด้านพ้ืนที่
โครงการก็ต้องท าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือสรุ ปพ้ืนที่ที่จะคงอยู่ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสมควรอนุรักษ์พ้ืนที่ที่ควรฟ้ืนฟูและปรับปรุงเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ใหม่และพ้ืนที่ที่
เหมาะสมเพื่อท าการรื้อทิ้งเพ่ือพัฒนาใหม่ 
  3. การสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ 
   ขั้นตอนที่สาม เป็นการสังเคราะห์ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมดเพ่ือ
น ามาสรุปเป็นนโยบายและความต้องการอย่างกว้างๆในการวางแผนวางผังออกแบบพ้ืนที่โครงการ
โดยรวมทั้งหมด โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับบริบทและแผนพัฒนาในระดับต่างๆ เป็นส าคัญ 
  4. การก าหนดบทบาทหน้าที่ นโยบาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย 
   ขั้นตอนที่สี่ เป็นการก าหนดนโยบายและความต้องการของการวางแผนใน
อนาคตอย่างละเอียดและก าหนดเป็นข้อความที่มีความหมายอย่างชัดเจน เป็นที่เข้าใจและยอมรับของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา เริ่มจากนโยบายที่กว้างและครอบคลุมทุก
เรื่องไปจนถึงความต้องการเฉพาะเรื่องที่แคบและชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้ ได้แก่ การก าหนด
บทบาทหน้าที่ของพ้ืนที่ในอนาคต นโยบายการพัฒนา ความมุงหมาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย 
เพ่ือน าไปสร้างทางเลือกในการด าเนินการและวางผังออกแบบโครงการในรายละเอียดต่อไป 
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5. การสร้างทางเลือกในการพัฒนา 
   ขั้นตอนที่ห้า เป็นการน าข้อความด้านความต้องการต่างๆในอนาคตที่
ก าหนดขึ้นและได้รับการยอมรับแต่ยังเป็นนามธรรมมาสร้างเป็นรูปธรรมในรูปของแนวทางวางผังและ
ออกแบบหลายๆแนวทางเลือก เพ่ือท าการประเมินและคัดเลือกหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือน าไปใช้พัฒนาพื้นที่ 
  6. การวางผังและออกแบบโครงการและการเสนอแนะแนวทางน าแผนและผังไป
ปฏิบัติ 
   ขั้นตอนที่หก เป็นการน าแนวทางที่ได้รับการเลือกว่าที่เหมาะสมที่สุดไปวาง
ผังและออกแบบโดยละเอียดที่อาจถึงขั้นน าไปก่อสร้างได้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการน าแผนและ
ผังไปปฏิบัติ ซึ่งอาจต้องเสนอแนะด้านองค์กรรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การก าหนดรายละเอียด
โครงการจนถึงระดับที่น าไปก่อสร้างได้ การจัดช่วงระยะเวลาในการก่อสร้าง การจัดเตรียม
งบประมาณก่อสร้างในแต่ละปีรวมทั้งมาตรการด้านกฎหมายและด้านต่างๆมาสนับสนุนเพ่ือให้เกิด
เป็นรูปธรรมตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
  7. การน าแผนและผังไปปฏิบัติ 
   ขั้นตอนที่เจ็ด เป็นการน าแผนและผังไปควบคุมหรือพัฒนาตามที่วางไว้ โดย
ควบคุมการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการเพ่ือใช้ประโยชน์ตามความต้องการ เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้
งบประมาณและเวลาในการด าเนินการจนกว่าจะส าเร็จและใช้งานได้ตามที่ต้องการ ซึ่งต้องมีการ
แก้ปัญหาในระหว่างด าเนินการ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดให้ก่อสร้างได้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่เคยได้คาดการณ์ไว้ก่อน 
  8. การประเมินผล 
   ขั้นตอนที่แปด เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ เป็นการประเมินการ
ท างานวางผังและออกแบบเพ่ือสรุปเป็น ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ของผู้ด าเนินการและน า ทฤษฎี 
รวมทั้งประสบการณ์ท่ีได้จากการด าเนินงานทั้งด้านบวกด้านลบไปใช้ในการท างานในโครงการอ่ืนๆที่มี
ความคล้ายคลึงกันต่อไปในอนาคต 
   กระบวนการออกแบบวางผังทั้ง 8 ขั้นตอนนี้ อาจมีการน าผลย้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงการท างานจนสามารถด าเนินงานในขั้นต่อไปได้  เนื่องจากกระบวนการออกแบบวางผังเป็น
การท างานที่ต่อเนื่องจึงจ าเป็นที่จะเข้าใจถึงหลักกระบวนการ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จและสามารถน าไป
ปรับใช้กับการออกแบบวางผังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 12 แบบจ าลองกระบวนการวางผังออกแบบชุมชนเมือง 
ที่มา : ปรับปรุงจากแบบจ าลองของ สิทธิพร ภิรมย์รื่น การวางแผนกับการวางผัง, 2526 
 

กระบวนการออกแบบวางผังทั้ง 8 ขั้นตอนนี้ อาจมีการน าผลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการ
ท างานจนสามารถด าเนินงานในขั้นต่อไปได้  เนื่องจากกระบวนการออกแบบวางผังเป็นการท างานที่
ต่อเนื่องจึงจ าเป็นที่จะเข้าใจถึงหลักกระบวนการ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จและสามารถน าไปปรับใช้กับ
การออกแบบวางผังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปจากการศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ท าการสรุปขั้นตอนการมีส่วน
ร่วมออกเป็น 6 ด้าน คือ 
 1. การรับรู้ข่าวสาร (public information) หมายถึง เมื่อรัฐมีความคิดริเริ่มต้นนโยบายจัดท า
โครงการ ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดโอกาสให้ได้รับรู้ข่าวสาร ให้ทราบถึง
รายละเอียดโครงการก่อนจะตัดสินใจที่จะด าเนินการนั้นๆ 
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 2. ปรึกษาหารือ (public consultation) หมายถึง เมื่อประชาชนได้ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากผู้ด าเนินโครงการแล้ว การร่วมปรึกษาหารือกันระหว่างผู้ด าเนินโครงการกับประชาชน เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของทั้งสองฝุาย สามารถตรวจสอบข้อมูลรวมถึงผลประโยชน์และผลกระทบเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น โดยในการปรึกษาหารือนั้นสามารถปฏิบัติโดยใช้รูปแบบ
ต่างๆดังนี้  คือ การเปิดเวทีสาธารณะ การพบปะอย่างไม่เป็นทางการ การมีคณะทางานเพ่ื อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การประชุมเชิงปฏิบัติการ และคณะที่ปรึกษา (ประชาชน) 
 3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (public meeting) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วม เพ่ือให้
ประชาชน ผู้ด าเนินการโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ได้ใช้เวทีสาธารณะใน
การท าความเข้าใจถึงโครงการโดยสามารถค้นหาเหตุผลในการด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ โดยใช้เทคนิค
ของการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์รายบุคคล การสนทนา กลุ่มย่อย การส ารวจ
ความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นนั้นมีหลาย
รูปแบบได้แก่ การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุมรับความคิดเห็นในเชิง
วิชาการ (Technical Heaving) และ การประชาพิจารณ์ (Public Heaving) 
 4. ร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจ (decision making) ร่วมพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ร่วมกันตัดสินใจ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ตั้งโครงการร่วม
พิจารณารับหรือปฏิเสธไม่ให้โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ โดยเลือกตัวแทนของตนเข้าไปยังคณะกรรมการ
ใดคณะกรรมการหนึ่งที่มีอ านาจในการตัดสินใจ โดยเป็นตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะมีบทบาทใน
การตัดสินใจ 
 5. ร่วมด าเนินการ (implementation) ร่วมในการลงทุน ร่วมในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน 
หรือร่วมปฏิบัติงานเอง แต่การมีส่วนร่วมในการดาเนินการนั้นอาจจะท าได้ไม่ทุกประเภทโครงการ 
เพราะบางโครงการอาจจะต้องใช้ผู้ที่มีความช านาญการหรือเทคโนโลยีชั้นสูง แต่หากโครงการเป็นใน
ระดับท้องถิ่น ชาวบ้านหรือประชาชนในท้องถิ่นก็เข้าร่วมด าเนินการได ้
 6. ร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลว่าเป็นไป
ตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง หากโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ
อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต ต้องมีการใช้ระบบการติดตาม ตรวจสอบเพ่ือปูองกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น มีการประเมินผลว่าการด าเนิน การนั้นๆบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใด มีมาตรการปูองกันแก้ไขและผลการด าเนินการเป็นอย่างไร 
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ภาพที่ 13 แบบจ าลองขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
ที่มา : ปรับปรุงจากแบบจ าลองของ สิทธิพร ภิรมย์รื่น การวางแผนกับการวางผัง, 2526 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  63 

บทที่ 3 

การออกแบบการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่า กรณีศึกษาโครงการ

ปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ก่อนการด าเนินงาน
วิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบกระบวนการวิจัยประกอบด้วยการท างาน ขั้นตอน คือการ
ก าหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องมือที่จะน าไปใช้ในการวิจัย การก าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การก าหนดวิธีประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดเครื่องมืออ่ืนๆ ที่
จะน ามาใช้ในงานวิจัย การทดสอบเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย การวางแผนการด าเนินงานส ารวจ
ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการในสนามพ้ืนที่วิจัยและสรุป 

 
1. การออกแบบกระบวนการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการเพ่ือใช้ด าเนินการวิจัยภาคสนาม ให้เป็นการท างาน
ต่อเนื่อง ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 6 ขั้นตอน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 การก าหนดปัญหาการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งประเด็นในเรื่องของกระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่าและ

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
กล่าวคือ หลักทฤษฎีในการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูเมืองและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สามารถน ามาใช้ด าเนินการในพื้นที่โครงการได้อย่างไร  เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักทฤษฎีในการออกแบบ
วางผังฟ้ืนฟูเมืองและเพ่ือให้เกิดการเคารพสิทธิของประชาชน 

1.2 การก าหนดกรอบแนวคิด 
การก าหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎี โดยการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบวางผังฟื้นฟูพ้ืนที่เมืองเก่าและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นหลัก เพ่ือน ามาเป็นกรอบและแนวทางในการน ามาวิจัยและด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ได้จากการศึกษา 

1.3 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เรื่องการศึกษากระบวนการออกแบบวาง

ผังฟื้นฟูพ้ืนที่เมืองเก่า กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ครั้ง
นี้ ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1. นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงาน



  64 

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 2. ผู้น าชุมชนในบริเวณพ้ืนที่โครงการ
ปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง   

1.4 การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเรื่องกระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูเมือง

เก่าและความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือการวิจัยโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่ได้
ออกแบบไว้ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี ตามกระบวนการมีส่วนร่วมโดยทั่วไป ในขั้นตอนนี้ข้อมูลทาง
กายภาพและการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง ส านักผัง
เมือง กรุงเทพมหานคร ได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์หาข้อมูลที่ส าคัญต่อไป 

1.5 การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล 
การประเมินเพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่า โครงการ

ปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง นั้นใช้วิธีการวิเคราะห์หารูปแบบและใจความ
หลักของข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของข้อมูลใน
แต่ละบทสัมภาษณ์ โดยการน าทฤษฏีและแนวคิดกระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟู ทฤษฎีการพัฒนา
เมืองและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มาวิเคราะห์ข้อมูลของบทสัมภาษณ์ รวมถึงเอกสารทาง
ราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นที่ตั้ง  ตรวจสอบและสะท้อนการคิด
วิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง โดยผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างข้อสรุปของข้อค้นพบจากการวิจัย 
 1.6 การอภิปรายผลและสรุป 
การอภิปรายผล การเสนอแนะ และสรุปผลการวิจัย เป็นการด าเนินการโดยอภิปรายผลที่ได้ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากภาคสนาม โดยอาศัยหลักการสุ่มทางทฤษฏีประกอบการวิเคราะห์
ข้อมูล น ามาอธิบายเพ่ิมเติมจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการน า
ผลการวิจัยไปใช้ 
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ภาพที่ 14 การออกแบบกระบวนการวิจัยทั่วไป 
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การออกแบบกระบวนการวิจัย 

 
ภาพที่ 15 การออกแบบกระบวนการวิจัย 
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2. การก าหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัย 

การก าหนดแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดจากการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด
ออกแบบชุมชนเมือง กระบวนการวางผังออกแบบชุมชนเมืองและหลักการการมีส่วนร่วมโดยทั่วไป 
โดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้ 

2.1 แนวคิดจากทฤษฏีออกแบบชุมชนเมือง 3 ด้าน 
  1. แนวคิดการอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์  

2. แนวคิดด้านการอนุรักษ์ชุมชน  
3. แนวคิดด้านการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง 

2.2 กระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. การสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ 
 4. การก าหนดบทบาทหน้าที่ นโยบาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย 
 5. การสร้างทางเลือกในการพัฒนา 
 6. การวางผังและออกแบบโครงการและการเสนอแนะแนวทางน าแผนและผังไป

ปฏิบัติ 
 7. การน าแผนและผังไปปฏิบัติ 
 8. การประเมินผล 
2.3 แนวคิดจากทฤษฎีการมีส่วนร่วม 6 ด้าน 

1. การรับรู้ข่าวสาร  
2. ปรึกษาหารือ 
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น  
4. ร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจ  
5. ร่วมด าเนินการ 
6. ร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี้ 
  1. แบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะให้มีการสอดคล้องกับประเด็นการศึกษางานวิจัย
และทฤษฎี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่า
และทิศทางการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านการพูดคุยและซักถามในประเด็นที่สงสัย โดยท าการ
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สัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการในโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและ
พ้ืนที่ต่อเนื่อง ได้แก่ กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง ส านักผังเมือง  และได้สัมภาษณ์หัวหน้า
ชุมชนและกลุ่มตัวอย่างประชากรในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุง โดยประเด็นในการสัมภาษณ์
แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ดังนี้ 

1. โครงการออกแบบวางผังปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่
ต่อเนื่องได้ท าตามกระบวนการออกแบบวางผังตามหลักวิชาการวางผังชุมชนเมืองหรือไม่ เพราะ
อะไร ? 

2. ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่เพราะอะไร ? 
4. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่  

กลุ่มที่ 1 นักวิชาการและเจ้าหน้าที่กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง ส านักผัง
เมือง จ านวน 3 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง  

กลุ่มที่ 2 คือผู้น าชุมชนในท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุง 4 
ชุมชน ชุมชนละ 2 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 
   1. ชุมชนบ้านพานถม เขตพระนคร  

2. ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ เขต พระนคร 
3. ชุมชนสะพานหัน เขต สัมพันธวงศ์ 
4. ชุมชนภิรมย์ เขต สัมพันธวงศ์ 

5. การก าหนดวิธีการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล 

การประเมินความส าคัญต่อกระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูเมืองเก่าและความต้องการการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) รัตนะ บัวสนธ์ (2556) ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนการ
ด าเนินการตามล าดับการวิเคราะห์เนื้อหา น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ โดยการจัด
หมวดหมู่ของข้อมูล และมุ่งเน้นการหาประเด็นใจความส าคัญแต่ละประเด็น มาท าการเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือความแตกต่าง และจัดระเบียบการบรรยายเนื้อหาของข้อความหรือถ้อยค าจากการ
สัมภาษณ์ และเอกสารอย่างเป็นระบบ น าเสนอข้อมูลทั้งหมดมาเขียนในรูปแบบความเรียงแบบ
พรรณนาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยมีกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล 10 ขั้นตอนดังนี้ 



  69 

1. ใช้การสังเกตการณ์ สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลอง
รอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง การสังเกตใช้วิธีการสังเกตด้วยตาเปล่า การจดบันทึก การก าหนดต าแหน่ง
ลงบนแผนที่และบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูป 

2. ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างและเพ่ิมประเด็น
สัมภาษณ์จากข้อมูลที่ได้รับ 

  3. ถอดเทปสัมภาษณ์ ค าต่อค าจากบทสัมภาษณ์ทั้งหมด 6 บทสัมภาษณ์ และบันทึก
บทสัมภาษณ์ในไฟล์เอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft word 
  4. จัดเก็บบทสัมภาษณ์ที่ถอดเทปแล้วลงในแฟูมเอกสารที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ เพ่ือรอการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง 
   5. ตรวจสอบบทสัมภาษณ์อีกครั้งเพ่ือพิจารณาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลก่อนน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์ 
  6. จัดแยกประเภทข้อมูล 
   7. เริ่มด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการสร้างทฤษฏีจากข้อมูลตามแนวคิด
ที่สัมพันธ์กันโดยการกระท าสลับไปมาแต่ละบรรทัด ย่อหน้า และแต่ละหน้าของบทสัมภาษณ์โดย
อาศัยหลักการสุ่มทางทฤษฏี ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 
   8. วิเคราะห์หารูปแบบและใจความหลักของข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละบทสัมภาษณ์ 
   9. สร้างกรอบแนวคิดหลักการวิเคราะห์ข้อมูลของบทสัมภาษณ์ รวมถึงเอกสารทาง
ราชการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง โดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นที่ตั้ง 
   10. ตรวจสอบและสะท้อนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์และเอกสารที่
เกี่ยวข้องอีกครั้ง โดยผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือน าไปสู่การสร้างข้อสรุปของข้อค้นพบจากการ
วิจัย 
6. เครื่องมืออ่ืนๆที่ใช้ในงานวิจัย 

นอกเหนือจากแบบสัมภาษณ์แล้ว เครื่องมืออ่ืน ๆ ที่จะน ามาใช้ในการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่างๆในภาคสนาม ได้แก่ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ คอมพิวเตอร์และรูปแบบส ารวจทาง
กายภาพของพ้ืนที่ที่ออกแบบโดยผู้วิจัย ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนที่ชุมชน 
7. การทดสอบเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนที่ตัวอย่าง 4 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนบ้าน
พานถม 2.ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์  3. ชุมชนสะพานหัน  4. ชุมชนภิรมย์ ผลสรุปที่ได้คือประชาชนไม่
ค่อยเข้าใจถึงข้อค าถามเพราะประชาชนอาจไม่มีความช านาญในเรื่องกระบวนการวางผังและออกแบบ
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ชุมชน ซึ่งเป็นการพูดถึงเรื่องแนวคิดทฤษฎี ผู้วิจัยจึงได้น าบทสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขใหม่ โดยได้
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาถึงข้อค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น หลังจากนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ลงภาคสัมภาษณ์ประชาชนอีกครั้ง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2561 
8. แผนการด าเนินงานเก็บขอ้มูลภาคสนาม  

แผนการด าเนินงานเก็บข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการเก็บข้อมูลออกเป็น 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยได้ท าการวางแผนส ารวจพ้ืนที่ทางกายภาพบริเวณริมคลองรอบกรุงและ
พ้ืนที่ต่อเนื่องและได้ท าการเก็บภาพถ่าย ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 
  2. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเข้าพบเจ้าหน้าที่ กองปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง ส านักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร ในการขอข้อมูลโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการวิจัย ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561  

3. ผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลและใช้ระยะเวลาในการลงพ้ืนที่เพ่ือท าการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล เริ่มตั้งแต่
วันที่  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
   กลุ่มตัวอย่างท่ี 1  เจ้าหน้าที่กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง ส านักผัง
เมือง โดยได้พบปะกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินโครงการจัดท าผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่า โครงการปรับปรุง
ฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง เพ่ือท าความเข้าใจและอธิบายถึงที่มาของการวิจัยและ
แบบสัมภาษณ์ โดยใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลประมาณ 45 นาที  

กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนริมคลอง
รอบกรุง 4 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนบ้านพานถม  2. ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์  3. ชุมชนสะพานหัน  4. 
ชุมชนภิรมย์ ซึ่งวันที่หนึ่งได้เดินทางไปพบปะหัวหน้าชุมชนบ้านพานถมและชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ เพ่ือ
ท าความเข้าใจและอธิบายถึงที่มาของการวิจัยและแบบสัมภาษณ์ โดยใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์
เก็บข้อมูลประมาณ 45 นาที วันต่อมาได้เดินทางไปพบปะหัวหน้าชุมชนสะพานหันและชุมชนภิรมย์ 
ซึ่งใช้วิธีแบบเดียวกับวันแรก โดยใช้ระยะเวลาในการลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลประมาณ 45 นาท ี 
9. สรุป 

 การออกแบบการวิจัยภาคสนามในบทนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการวิจัยและก าหนด
กรอบในการด าเนินการออกแบบกระบวนการวิจัย ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการก าหนด
ปัญหาการวิจัย การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายสรุปผล 
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การก าหนดแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดจากการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด
ออกแบบชุมชนเมือง กระบวนการวางผังออกแบบชุมชนเมืองและหลักการการมีส่วนร่วมโดยทั่ วไป 
การออกแบบและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่จัดท าตามกรอบเรื่อง
กระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองและแนวคิดจากทฤษฎีการมีส่วนร่วม โดยมีโครงสร้าง
ค าถาม 2 ส่วน กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. นักวิชาการและ
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุมชนรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง  2. ผู้น าชุมชนใน
ท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีชุมชนริมคลองรอบกรุง 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษากระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่าชุมชนริม
คลองรอบกรุง ใช้การวิเคราะห์หารูปแบบและใจความหลักของข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละบทสัมภาษณ์ น าทฤษฏีมาและแนวคิด
กระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟู ทฤษฎีการพัฒนาเมืองและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มา
วิเคราะห์ข้อมูลของบทสัมภาษณ์ โดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นที่ตั้ง ตรวจสอบและสะท้อนการ
คิดวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์เพ่ือน าไปสู่การสร้างข้อสรุปของข้อค้นพบจากการวิจัย 

ก่อนการด าเนินการส ารวจเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ ผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ประชาชนใน
พ้ืนที่ตัวอย่าง ผลสรุปคือ พบข้อบกพร่องในข้อค าถามจึงน ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ หลังจากนั้นผู้วิจัยจึง
ได้ลงพื้นที่ตัวอย่าง 4 ชุมชน ตามแผนด าเนินการภาคสนามอีกครั้ง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 หลังจากได้ท าการออกแบบและสร้างเครื่องมือในการด าเนินงานวิจัย
ภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยจะเริ่มท าการส ารวจความคิดเห็นของประชากรในพ้ืนที่วิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์
ที่ได้ออกแบบไว้และทดสอบแล้ว ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินการวิจัย เพ่ือเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์และสรุปผลในขั้นต่อไป 
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บทที่ 4 

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่คลองรอบกรุง 

 
 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่คลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ผู้วิจัยจะ
ศึกษาในเรื่องของข้อมูลของที่ตั้ง ขอบเขตการปกครองและบริบทของพ้ืนที่ สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่
คลองรอบกรุงและภาพรวมของการวางผังออกแบบพ้ืนที่โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนคลองรอบกรุง
และพ้ืนที่ต่อเนื่อง รวมถึงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องของพ้ืนที่โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชน
คลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
1. ที่ตั้ง ขอบเขตการปกครองและบริบทของพ้ืนที่  

 1.1 ประวัติการตั้งถิ่นฐาน 
  คลองรอบกรุงอยู่ ใน พ้ืนที่ เขตพระนคร เป็นคลองขุดในรัชสมัยรัชกาล ที่1 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2326 ครั้งสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น
ราชธานี เพื่อขยายเมืองให้กว้างขึ้น โดยเกณฑ์ชาวกัมพูชา 10,000 คน เข้ามาขุดคลองคูพระนครใหม่
ให้ขนานกับแนวคลองคูเมืองเดิม เริ่มตั้งแต่แม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ด้านทิศเหนือบริเวณวัด
สังเวชวิศยารามจนถึงแม่น้ าเจ้าพระยา ด้านทิศใต้บริเวณวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร ตามแนวคูคลองใหม่นี้
โปรดให้สร้างก าแพงเมืองห่างจากตลิ่งประมาณ 40 เมตร โดยมีปูอมปืนตลอดแนวก าแพงเมืองทั้งด้าน
คลองคูเมืองและด้านแม่เจ้าพระยา จ านวน 14 ปอม เมื่อขุดคลองคูเมืองเสร็จท าให้เกิดเป็นทางน้ า
ล้อมรอบกรุง จึงเรียกชื่อคลองตามลักษณะดังกล่าวว่า คลองรอบกรุง แต่ประชาชนส่วนใหญ่เรียกชื่อ
คลองแตกต่างกันเป็นตอนๆตามสถานที่ส าคัญตามที่คลองผ่าน เช่น ทางตอนเหนือเรียกว่า คลอง
บางล าพูตามชื่อต าบล เมื่อผ่านสะพานหันเรียกว่า คลองสะพานหัน เมื่อผ่านวัดเชิงเลนเรียกว่า คลอง
วัดเชิงเลนและช่วงสุดท้ายเรียกว่า คลองโอ่งอ่าง เพราะเคยเป็นแหล่งค้าขายโอ ง อ่าง กระถางและ
ภาชนะต่างๆที่ปั้นด้วยดินเผาของชาวมอญและชาวจีน ทั้งนี้เมื่อครั้งโอกาส สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 
200 ป คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2525 โดยให้เรียกชื่อคลองนี้ให้ถูกต้องเพ่ือเป็น
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ว่า คลองรอบกรุง 
 1.2 ต าแหน่งที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ ขอบเขตการปกครองและเนื้อที่ 
  คลองรอบกรุงตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพ
กลาง ซึ่งเขตพระนครเป็นที่ตั้งของเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ซึ่งเป็นบริเวณตะวันตกสุดของฝั่งพระ
นคร มีอาณาบริเวณติดต่อกับเขตข้างเคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตดุสิต มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขต 
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ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตปูอมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์มีถนนราช
ด าเนินนอกและคลองรอบกรุงเป็นเส้นแบ่งเขต 
  ทิศใต้ ติดต่อกับเขตคลองสานและเขตธนบุรี มีแนวกึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเส้น
แบ่งเขต 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย และเขตบางพลัด มีแนว
กึ่งกลางแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต คลองรอบกรุง มีระยะความยาว 3,450 เมตร ความกว้าง 
22-28 เมตร ความลึก 2-2.5 เมตร 
 

 

ภาพที่ 16 แสดงที่ตั้งคลองรอบกรุง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก google map 
 

1.3 ลักษณะประชากร 
  ข้อมูลประชากรภายในพ้ืนที่ศึกษาโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุง
และพ้ืนที่ต่อเนื่องจะครอบคลุมพ้ืนที่ ประชากร 3 เขต คือ เขตพระนคร เขตปูอมปราบศัตรูพ่ายและ
เขตสัมพันธวงศ์ ดังนี้ 
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  1. เขตพระนคร 
  ในช่วง พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2557 ประชากรของเขตพระนครในภาพรวม ได้มี
จ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการลดลงเฉลี่ย 2.31 ต่อปี จาก 104,791 คนใน พ.ศ. 2530 
เป็น 55,373 คนใน พ.ศ. 2557 จากข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2557 เขตพระนครมีจ านวนประชากรทั้งหมด 
55,373 คน เมื่อเทียบสัดส่วนจ านวนประชากรในพ้ืนที่ศึกษาโครงการทั้งสามเขตพบว่าเขตพระนครมี
จ านวนประชากรคิดเป็น ร้อยละ 42.27 ของประชากรในพ้ืนที่เปูาหมาย ในขณะที่สัดส่วนของพ้ืนที่คิด
เป็นร้อยละ 62.32 ของพ้ืนที่ ศึกษาโครงการ 
  2. เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย 
  ในช่วงพ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2557 ประชากรของเขตปูอมปราบศัตรูพ่ายในภาพรวม
ได้มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการลดลงเฉลี่ย 1.85 ต่อปี จาก 83,412 คนใน พ.ศ. 2530 
เป็น 49,280 คนใน พ.ศ. 2557 จากข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2557 นั้นเขตปูอมปราบศัตรูพ่ายมีจ านวน
ประชากร ทั้งหมด 49,280 คน เมื่อเทียบสัดส่วนจ านวนประชากรในพ้ืนที่เปูาหมายทั้งสามเขตพบว่า
เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย มีจ านวนประชากรคิดเป็นร้อยละ 37.61 ของประชากรในพ้ืนที่เปูาหมาย 
ในขณะที่สัดส่วนของพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 21.74 ของพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 
  3. เขตสัมพันธวงศ์ 
  ในช่วงพ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2557 ประชากรของเขตสัมพันธวงศ์ในภาพรวม ได้มี
จ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.33 ต่อปี จาก 50,089 คนใน พ.ศ. 
2530 เป็น 26,359 คนใน พ.ศ. 2557 จากข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2557 นั้นเขตสัมพันธวงศ์ มีจ านวน
ประชากรทั้งหมด 26,359 คน เมื่อเทียบสัดส่วนจ านวนประชากรในพ้ืนที่เปูาหมายทั้งสามเขตพบว่า
เขตสัมพันธวงศ์มีจ านวน ประชากรคิดเป็น ร้อยละ 20.12 ของประชากรในพ้ืนที่เปูาหมายในขณะที่
สัดส่วนของพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 15.94 ของพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 แสดงสถิติจ านวนประชากรในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 3 เขต 
ที่มา : สถิติจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

   เขตพระนครมีประชากร          เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย               เขตสัมพันธวงศ์ 
 
 

        
55,373 คน               49,280 คน                             26,359 คน 

  สัดสว่นของพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ             สัดส่วนของพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ             สัดส่วนของพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 
  62.32 ของพ้ืนที่ศึกษาโครงการ             21.45 ของพ้ืนที่ศึกษาโครงการ            15.94 ของพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 
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  ในการศึกษาความหนาแน่นของประชากรได้ใช้ช่วงเวลาในการวิเคราะห์10 ปี โดย
เปรียบเทียบความหนาแน่นของประชากรในปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) กับ พ.ศ. 2547 ในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มากรุงเทพมหานครมีความหนาแน่นของประชากรรายเขต บริเวณพ้ืนที่เปูาหมายซึ่งประกอบไปด้วย 
เขตพระนคร เขตปูอมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ มีความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างสูง
ในภาพรวมกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 3,629 คนต่อตาราง
กิโลเมตร ซึ่งหากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในรอบ 10 ปี รายเขต พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2557 พบว่า
ในเขตชั้นในที่เคยมีความหนาแน่นสูงมากคือ มากกว่า 20,000 คนต่อตารางกิโลเมตร มีจ านวนลดลง
จนเหลือเฉพาะเขตปูอมปราบศัตรูพ่ายและโดยส่วนใหญ่ เขตชั้นในมีความหนาแน่นลดลง แต่ที่ยังมี
ความหนาแน่นสูง 10,000 - 20,000 คนต่อตารางกิโลเมตร ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขต
บางซื่อ เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี และเขตคลองสาน  
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความหนาแน่นของประชากร พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2557 

 
 

 

 

 

 
ที่มา : สถิติจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

2. สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง 

 2.1 ที่ตั้งและบริบทของพ้ืนที่โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 เขต คือ เขตพระนคร เขตปูอมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ ์
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ภาพที่ 18 แสดงที่ตั้งโครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 

ที่มา : รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ประกอบด้วย แขวงมหานาค แขวงบ้าน
บาตร เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย แขวงวังบูรพา แขวงส าราญราษฎร์ แขวงวัดสามพระยา แขวงพานถม 
แขวงวัดบวรนิเวศ แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดสามยอด เขตพระนคร และแขวงจักรวรรดิ์ เขตสัม
พันธวงศ์ มีอาณาเขตพ้ืนที่ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จดถนนวิสุทธิกษัตริย์ 
  ทิศตะวันออก จดถนนจักรพรรดิพงษ์ ถนนวรจักร ถนนจักรรรดิ 
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             ทิศตะวันตก จดแม่น้ าเจ้าพระยา ถนนรามบุตรี ถนนตานี ตรอกบวรรังษี 
ถนนดินสอถนนตรีเพชร และถนนสะพานพุทธ 
  ทิศใต้ จดแม่น้ าเจ้าพระยา 

2.1.1 สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่คลองรอบกรุงบริเวณโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบ
กรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ผู้วิจัยจะท าการแบ่งพ้ืนที่ส ารวจออกเป็น 3 บริเวณ ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 19 แสดงที่ตั้งโครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
ที่มา : รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บริเวณที่ 1 

 ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร 
 ตั้งแต่แม่น้ าเจ้าพระยา – สะพานผ่านพิภพลีลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 20 สภาพปัจจุบันพื้นที่คลองรอบกรุง บริเวณคลองบางล าพู 
ที่มา : จากการส ารวจวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 
 

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่บริเวณที่ 1  

 จากการส ารวจและสอบถามคนในพ้ืนที่จะใช้เรียกพ้ืนที่บริเวณนี้ว่า คลองบางล าพู โดยพ้ืนที่
บริเวณนี้ยังคงสภาพความเป็นชุมชนดั้งเดิมให้เห็นได้อย่างชัดเจนหลายชุมชนได้แก่ ชุมชนวัดสังเวช 
ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์และชุมชนบ้านพานถม โดยมีพ้ืนที่ศูนย์กลางของชุมชนคือตลาดและวัด ซึ่ งมี
โบราณสถานที่ส าคัญในพ้ืนที่คือปูอมพระสุเมรุ  ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นสวนสันติชัยปราการเป็น
สวนสาธารณะริมแม่น้ าเจ้าพระยา  บริเวณริมคลองมีทัศนียภาพที่ร่มรื่นสวยงามแต่ใช้พ้ืนที่ไม่
เหมาะสมกับกิจกรรม ในส่วนของทางเดินริมคลองที่เชื่อมต่อกันตลอดแนว อาคารบางส่วนในบริเ วณ
พ้ืนที่นี้เริ่มเกิดการขยายตัวของธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวริมคลองรอบกรุงเกิดขึ้น เช่น ร้านอาหาร ที่พัก 
โฮสเทล ในส่วนคลองบางล าพูปัจจุบันได้มีการพัฒนา เป็นเส้นทางส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทาง
น้ า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว ใช้เป็นเส้นทางเดินเรือชมธรรมชาติริม
คลองบางล าพู เริ่มจากท่าเรือประตูน้ า - สะพานหัวช้าง - สะพานเจริญผล - ตลาดโบ๊เบ๊ -  สะพาน
ผ่านฟูาลีลาศ - คลองบางล าพู ระยะเดินทางไปกลับ 11 กิโลเมตร ต่อรอบ ใช้เวลาเดินเรือ 1 ชั่วโมง 
โดยความเร็วเฉลี่ย 11 - 12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เริ่มเดินเรือเวลา 10.00 - 18.00 นาที ระยะห่างการ
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ออกเรือแต่ละล าใช้เวลา  30 นาที ออกเดินเรือ 4 รอบต่อวัน ระยะเวลาออกเรือแต่ละล าใช้
เวลา 15 นาที ด้านค่าบริการแบบเหมาจ่ายคนละ 200 บาท 

บริเวณที่ 2  

 ระยะทางประมาณ 1.10 กิโลเมตร 
 ตั้งแต่สะพานสะพานผ่านพิภพลีลา - สะพานด ารงสถิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 21 สภาพปัจจุบันพื้นที่คลองรอบกรุง บริเวณคลองโอ่งอ่าง 
ที่มา : จากการส ารวจวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 
 

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่บริเวณที่ 2  
 จากการส ารวจและสอบถามคนในพ้ืนที่จะใช้เรียกพ้ืนที่บริเวณนี้ว่า คลองโอ่งอ่าง โดยพ้ืนที่
บริเวณ นี้มีชุมชนดั้งเดิมหลายชุมชนในพ้ืนที่ ได้แก่ ชุมชนวัดสระเกศ ชุมชนบ้านบาตร ชุมชนบ้าน
ดอกไม้ ชุมชนวัดเทพธิดาและชุมชนวังหลัง มีวัดและพ้ืนที่สีเขียวสวนรมณีนาถเป็นศูนย์กลางของคน
ในชุมชน ในส่วนของทางเดินริมคลองไม่ต่อเนื่อง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินได้ บริเวณพ้ืนที่นี้เป็น
ย่านการค้าขายที่ส าคัญมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ ปัจจุบันพ้ืนที่มีขยายตัวของธุรกิจการค้าขายและ
โรงแรมส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เป็นอาคารพาณิชย์ผสมที่อยู่อาศัย ในพ้ืนที่ยังมีโบราณสถานที่ส าคัญคือปูอม
มหากาฬ ปัจจุบันบริเวณปูอมมหากาฬได้มีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
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เป็นพื้นที่นันทนาการ ใช้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะ
รัตนโกสินทร์ 

บริเวณที่ 3  

 ระยะทางประมาณ 0.75 กิโลเมตร 
 ตั้งแต่สะพานด ารงสถิต - สะพานโอสถานนท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 สภาพปัจจุบันพื้นที่คลองรอบกรุง บริเวณคลองโอ่งอ่างหรือสะพานเหล็ก 
ที่มา : จากการส ารวจวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 
 

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่บริเวณที่ 3 

 บริเวณพ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อจากพ้ืนที่ คลองโอ่งอ่าง พ้ืนที่บริเวณนี้มีชุมชนดั้งเดิมในพ้ืนที่
คือ ชุมชนคลองโอ่งอ่าง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน ในส่วนของทางเดินริมคลองสามารถ
เดินได้บางส่วนเพราะทางเดินเชื่อมต่อไม่ต่อเนื่อง บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของพ้ืนที่การค้าดั้งเดิมที่
หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ในพ้ืนที่ เช่น ตลาดสะพานหัน ส าเพ็ง พาหุรัดและสะพานเหล็ก พ้ืนที่มี
ขยายตัวของธุรกิจการค้าขายเป็นส่วนใหญ่ อาคารส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เป็นอาคารพาณิชย์ผสมที่อยู่อาศัย 
ปัจจุบันพื้นที่ส่วนนี้ทางกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของคลองโอ่งอ่าง จึงได้มีการพัฒนา
จัดระเบียบปรับปรุงคลองโอ่งอ่างในบริเวณสะพานเหล็กเพ่ือคืนพ้ืนที่สาธารณะให้กับเมืองเพ่ือ โดย
การปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 
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 2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 
  โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
ก าหนดให้พ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ประเภท ได้แก่ 
   - พ้ืนที่สีน้ าตาลอ่อน ประเภท ศ.1-2 หมายถึง เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว มีค่า F.A.R. เท่ากับ 3 : 1และ O.S.R. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 และ ศ.2 มีค่า F.A.R. เท่ากับ 4 : 1และ O.S.R. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 
   - พ้ืนที่สีแดง ประเภท พ. 3-14 พ.3-17 พ. และ พ.3-22 หมายถึง เป็น
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง เพ่ือ
รองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชน
โดยทั่วไป มีค่า F.A.R. ไม่เกิน 7 : 1และ O.S.R. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 
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ภาพที่ 23 แผนที่การใช้ประโยชน์อาคารบริเวณโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและ
พ้ืนที่ต่อเนื่อง 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน พบว่านอกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินผสมผสาน

ระหว่างพาณิชยกรรม พ้ืนที่พักอาศัย สถานศึกษา สถานที่ราชการ ศาสนสถานและพ้ืนที่เปิดโล่ง 

พบว่ามีการใช้ประโยชน์เป็นพาณิชยกรรมกึ่งที่อยู่อาศัย มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหนาแน่นเต็มศักยภาพ

ตามท่ีผังเมืองรวมก าหนด และจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งประกอบด้วยเขตพระนคร เขตปูอม

ปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ พบว่าการใช้ประโยชน์อาคารในพ้ืนที่ศึกษาในปี พ.ศ. 2557 ส่วน

ใหญ่เป็นอาคารประเภทที่อยู่อาศัยผสมผสานพาณิชยกรรม ร้อยละ 21.2 รองลงมา คือ ประเภทที่อยู่
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อาศัย ร้อยละ 19.1 ข้อมูลจากรายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
  อาคารและสิ่งปลูกสร้างส าคัญตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุง แบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ โบราณสถาน และอาคารที่มีคุณค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.3.1 โบราณสถาน อาคารและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพ้ืนที่ศึกษาเป็นโบราณที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน จ านวน 29 แห่ง และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน จ านวน 19 แห่ง 
รายละเอียดดังนี้ 
   2.3.1.1 โบราณสถานขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 
    - ศาสนสถาน จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ 1.วัดบพิตรพิมุข 2.วัดตรีทศ
เทพวรวิหาร  3.วัดบวรนิเวศวิหาร 4.วัดปรินายก  5.วัดราชนัดดาราม 6.วัดสระเกศ 7.วัดเทพธิดาราม 
8.วัดสุทัศน์เทพวราราม  9.ศาลเจ้าแม่ทับทิม  10.วัดบพิตรพิมุข และ 11.วัดราชบูรณะวรวิหาร 
    - สิ่งปลูกสร้างที่เป็นองค์ประกอบของเมือง จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ 
1.คลองรอบกรุง 2.ปูอมพระสุเมรุพร้อมด้วยปราการ 3.สะพานผ่านฟูาลีลาศ 4.ปูอมมหากาฬพร้อม
ด้วยปูอมปราการ 5.ก าแพงเมืองหน้า 6.โรงเรียนวัดบวรนิเวศและสะพานมหาดไทยอุทิศ 7.สะพาน
สมมตอมรมารค 8.สะพานด ารงสถิตย์ 9.สะพานภาณุพันธุ์ 10.เสาชิงช้า และ 11.อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 
    - อาคารส าคัญ จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.อาคารโรงพิมพ์คุรุสภา 2.
กรมโยธาธิการ (อาคารหลังเก่า) 3.ส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ศาล
รัฐธรรมนูญ) 4.วังบ้านดอกไม้ 5.เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร และ 6.ตึก S.A.B.  
   2.3.1.2 โบราณสถานยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 
    - ศาสนสถาน จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร  
2.วัดสามพระยา 3.วัดเอ่ียมวรนุช  4.วัดใหม่อมตรส  และ 5.วัดพระพิเรนทร์  
    - สิ่งปลูกสร้างที่เป็นองค์ประกอบของเมือง จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
สะพานบ้านดอกไม ้
    - อาคารส าคัญ จ านวน 13 แห่ง ได้แก่ 1.ส านักงานเขตพระนคร 
2.ต าหนักพระองค์เจ้าหญิงมนัสสวาสดิ์ สุขสวัสดิ์ 3.วังกรมหมื่นสถิตย์ธ ารงสวัสดิ์ (วังพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าค ารบหรือบ้านเจ้าพระยา) 4.ตึกแถวริมถนนพระอาทิตย์ - ถนนพระสุเมรุ 5.ตึกแถวใน
ซอยบ้านพานถม - ถนนพระสุเมรุ 6.ตึกแถวข้างวัดบวรนิเวศวิหาร 7.ตึกแถวชั้นเดียวริมถนนดินสอ - 
ถนนพระสุเมร ุ8.บ้านดารากร 9. ร้านอาหารนิวออลีน 10.ร้านอาหาร ณ บางกอก 11.บ้านเจ้าพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี 12.วังพระบรมวงศ์เธอกรมพระสมมตอมรพันธ์ และ 13.ตึกแถวกลุ่มถนนบริพัตร 
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 2.4 อาคารที่มีคุณค่า 
  จากรายงานการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาประจ า เพ่ือส ารวจ วางผัง ออกแบบ 
รายละเอียด ประเมินราคา ส าหรับงานผังเมืองปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยสถาบันวิจัยและให้
ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า บริเวณพ้ืนที่ศึกษามีอาคารส าคัญประเภทตึกแถว
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
ที่รวมกลุ่มเป็นชุมชนหรือย่าน กลุ่มตึกแถวริมถนน และตึกแถวที่ตั้งโดดๆ ซึ่งประกอบด้วยอาคารที่
ก่อสร้างตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานจนถึงปลายรัชกาลที่ 5 ช่วงต้นรัชกาลที่ 6 และอาคารสมัยใหม่ในช่วงหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงราว พ.ศ. 2500 ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม คุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดความเป็นย่านของพ้ืนที่
ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง มีจ านวนประมาณ 3,000 หน่วย 
 2.5 ข้อมูลเชิงวัฒนธรรม 
  2.5.1 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible cultural heritage) 
ประกอบด้วย คุณค่าทางสถาปัตยกรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าทาง
สังคม ได้แก่ โบราณวัตถุ โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี งานจิตรกรรม เป็นต้น 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 24 แผนที่มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ คุณค่าสถาปัตยกรรม 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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  2.5.2 มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible cultural heritage) 
ประกอบด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าด้านความหลากหลายของกลุ่มพันธุ์ คุณค่าด้านภูมิปัญญา 
ได้แก่ ภาษา ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือดั้งเดิม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25 แผนที่มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ประเพณีและภูมิปัญญา 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
2.6 โครงข่ายคมนาคม 
  การศึกษาโครงข่ายคมนาคมประกอบด้วย โครงข่ายระบบถนน โครงข่ายทางเดินเท้า
และทางจักรยาน ระบบพ้ืนที่จอดรถ โครงข่ายการสัญจรทางน้ า และโครงข่ายการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนประเภท 
ราง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.6.1 โครงข่ายระบบถนน 
    โครงข่ายระบบถนนในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย ระบบถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายย่อย ประเด็นปัญหาส าคัญคือ 
ส่วนใหญ่ถนนภายในพ้ืนที่ชุมชนมีลักษณะเป็นตรอกซอกซอยขนาดเล็กเนื่องจากเป็นชุมชนเก่า 
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     1. ถนนสายหลัก เป็นถนนส าคัญในการเชื่อมต่อระดับเมือง
ระหว่างภายในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ ถนนราชด าเนินกลาง ถนนราชด าเนินใน ถนนพระราม 8 ถนนวิสุทธิ
กษัตริย์ ถนนนครสวรรค์ ถนนหลานหลวง ถนนจักรพรรดิพงษ์ ถนนพระสุเมรุ ถนนวรจักร ถนนบ ารุง
เมือง ถนนหลวง ถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราช ถนนบริพัตร ถนนจักรวรรดิ 
    2. ถนนสายรอง มีบทบาทในการกระจายปริมาณจราจรการ
เชื่อมต่อระหว่างสายหลักและสายย่อย  
    3. ถนนสายย่อย เป็นถนนที่มีปริมาณย่านพาหนะหนาแน่นน้อยใช้
เป็นทางเข้าถึงชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นหลัก อาจเป็นทางตันหรืออาจมีการเชื่อมต่อถนนซอยถนนสายรอง
หรือถนนสายหลักได้ 
   2.6.2 โครงข่ายทางเดินเท้าและทางจักรยาน 
    ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการพัฒนาเส้นทางจักรยานภายใน
พ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นแบบระบบการสัญจรแบบเส้นทางเดียวตลอดเส้นทาง ซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
ใช้งานตอบสนองเพ่ือใช้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวและสันทนาการเท่านั้น มีความกว้าง 0.60 - 1.20 
เมตร มีแนวเส้นทาสีเพื่อก าหนดขอบเขตทางจักรยาน บางจุดมีแนวปูองกันอันตราย และบางเส้นทาง
มีลักษณะใช้งานร่วมกันกับบาทวิถีซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย พ้ืนที่ทางเดินริมคลองรอบกรุง
ทั้งสองฝั่งมีระความยาว 7,000 เมตร มีเพียง 42.8% ที่สามารถเดินได้และเป็นพ้ืนที่สีเขียว 9.2%  
สามารถเดินริมคลองได้ 3,000 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26 แผนที่แสดงพื้นที่ว่างและทางเดินริมคลองบริเวณพ้ืนที่โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริม
คลองรอบกรุง 
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ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
   2.6.3 โครงข่ายการสัญจรทางน้ า 
    ในพ้ืนที่ศึกษามีเส้นทางน้ าที่ ใช้ในการสัญจรสาธารณะอยู่  2 
เส้นทาง คือ เส้นทางเรือคลองแสนแสบ และเส้นทางเรือแม่น้ าเจ้าพระยา ส่วนเส้นทางน้ าในคลองรอบ
กรุงปัจจุบันไม่ได้ใช้เพ่ือการสัญจรสาธารณะ มีเพียงเรือของส านักระบายน้ าเพ่ือใช้ในการเก็บขยะใน
คลองเท่านั้น ทั้งนี้อุปสรรคที่ส าคัญคือคลองรอบกรุงมีประตูระบายน้ าบริเวณปากคลองทั้งสองแห่ง
และสภาพน้ าในคลองมีมลภาวะสูง รายละเอียด ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 แผนที่แสดงต าแหน่งท่าเรือและเส้นทางเดินเรือบริเวณโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริม
คลองรอบกรุง 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

    1. เส้นทางคลองแสนแสบ เป็นเส้นทางการสัญจรทางน้ าที่เริ่มต้น
จากคลองมหานาคบริเวณสะพานผ่านฟูาลีลาศ เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย ต่อเนื่องตามคลองแสนแสบไป
สิ้นสุดที่วัดศรีบุญเรืองเขตบางกะปิ ที่ให้บริการโดยภาคเอกชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มีระยะทางทั้งสิ้น 
17.24 กิโลเมตร มีท่าเรือทั้งสิ้น 27 ท่า มีผู้ใช้บริการทั้งขาขึ้นและขาล่องรวมกันวันละ 114,118 คนใน
วันท างาน และวันหยุดจ านวน ลดลงครึ่งหนึ่งของวันท างาน (ข้อมูลจากกรมเจ้าท่า พ.ศ. 2556) ใน

v 
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พ้ืนที่ศึกษามีท่าเรือ คือ ท่าเรือผ่านฟูาลีลาศท่านี้มีจ านวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันมากเป็นอันดับ 3 คือ 
ราว 8,200 คน ซึ่งเส้นทางเดินเรือคลองแสนแสบผู้โดยสารส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่ใช้เดินทาง
ประจ าวันเพ่ือท างานและเรียนหนังสือ 
    2. เส้นทางแม่น้ าเจ้าพระยา โครงข่ายการสัญจรทางน้ าในแม่น้ า
เจ้าพระยา ประกอบด้วย โครงข่ายการสัญจร 3 ประเภท ได้แก่ โครงข่ายเรือด่วนเจ้าพระยา โครงข่าย
เรือข้ามฟาก และโครงข่ายเรือท่องเที่ยว ทั้งนี้ท่าเรือที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา คือ ท่าพระอาทิตย์ 
และท่าสะพานพุทธ ซี่งเป็นท่าเรือที่ให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา และเรือข้ามฟากไปยังฝั่งธนบุรี 
   2.6.4 โครงข่ายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนประเภทราง พ้ืนที่ศึกษาใน
อนาคตจะมีโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง จ านวน 3 สาย ประกอบด้วย 
    1. รถไฟฟูาสายสีน้ าเงิน ช่วง หัวล าโพง-บางแค (2559) สถานีวังบุ
รพา 
    2. รถไฟฟูาสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม (2562) สถานี
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
    3. รถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (2562) สถานี
ผ่านฟูาและสถานีวังบูรพา 

 

ภาพที่ 28 แผนที่โครงการรถไฟฟูาในอนาคตบริเวณพ้ืนโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุง
และพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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2.6.5 ระบบพ้ืนที่จอดรถ 
    ส่วนใหญ่พื้นที่จอดรถในพ้ืนที่ศึกษาเป็นพ้ืนที่จอดรถในศาสนสถาน 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ รองลงมาคือพ้ืนที่จอดรถของภาครัฐ และการจอดรถ
บนผิวถนนบริเวณถนนพระสุเมรุ 
 2.7 ระบบที่ว่างและพ้ืนที่เปิดโล่ง 
  ระบบพ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่เปิดโล่ง เมื่อพิจารณามวลอาคารและพ้ืนที่ว่างแล้วพบว่า 
พ้ืนที่ศึกษามีมวลอาคารขนาดเล็กและกระจุกตัวอย่างหนาแน่น มวลอาคารวางตัวขนานไปกับถนน 
พ้ืนที่ว่างประกอบด้วย แม่น้ า คลอง ถนน ตรอก ซอย และพ้ืนที่โล่งซึ่งเป็นสวนสาธารณะระดับย่าน
และชุมชน ได้แก่ สวนสันติชัยปราการ สวนปูอมมหากาฬ สวนใต้สะพานพุทธ และสวนรมณีนาถ ทั้งนี้
พบว่าบริเวณพ้ืนที่ศึกษาตามแนวคลองความยาว 2 ฝั่ง 7,000 เมตร มีพ้ืนที่สีเขียวจากการปลูกไม้ยืน
ต้นและไม้ประดับตามแนวคลองความยาวประมาณ 650 เมตร คิดเป็น 9.2%  
  พ้ืนที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าใช้งานได้จริง คิดเป็นพ้ืนที่ 88.2 ไร่ หรือ 
5.8% ของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานเมืองที่ดี 3 เท่า 
 

 

ภาพที่ 29 แผนแสดงระบบพ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่เปิดโล่งบริเวณพ้ืนที่โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริม
คลองรอบกรุง 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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 2.8 กรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน 
  กรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นของกรมศาสนา ร้อยละ 15.71 
รองลงมา คือส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร้อยละ 12.77 ราชพัสดุ ร้อยละ 6.34 และ
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 2.01 นอกจากนั้นเป็นที่ดินของเอกชน 

 
ภาพที่ 30 แผนที่กรรมสิทธ์การถือครองที่ดินบริเวณพ้ืนที่โครงการฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและ
พ้ืนที่ต่อเนื่อง 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
3. การวางผังแม่บทเพื่อการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง  

 วิสัยทัศน์การปรับปรุงฟ้ืนฟูการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องมี
เปูาหมายของการด าเนินการจนถึงปี พ.ศ. 2575 ซึ่งเป็นปีที่กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 250 ปี และ
เป็นปีที่มีประชาธิปไตยครบ 100 ปี โดยสามารถก าหนดวิสัยทัศน์การปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลอง
รอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง พ.ศ. 2575 โดยมีเปูาหมายหลักของการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบ
กรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ดังนี้ 
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 1. การบูรณาการแผนการอนุรักษ์เข้าไว้ในแผนการพัฒนาเมือง 
  - ปกปูอง รักษา และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ให้รับการบรรจุไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเมือง โดยพิจารณาถึงอ านาจรัฐ กฎหมาย งบประมาณ ความร่วมมือของ
ท้องถิ่นและประชาชน 
 2. การจัดการความเปลี่ยนแปลง 
  - รักษาความต่อเนื่องในการด ารงอยู่ของความเป็นย่านและชุมชน 
  - อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของพ้ืนที่ โดยใช้วิธีการอนุรักษ์ในระดับต่างๆ 
ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางด้านผังเมืองที่เหมาะสม 
 3. การบริหารจัดการ 
  - วางแผนร่วมกับผู้อยู่อาศัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  - การบริการสาธารณะที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพของพ้ืนที่ 
  - การออกข้อบังคับและการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติ ควบคุม และสนับสนุน
ให้บริหารจัดการเป็นไปตามแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ 
 3.1 ผังแนวคิดเพ่ือการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
  ผังแนวความคิดเป็นการจัดท าผังที่น าวิสัยทัศน์ของพ้ืนที่มาผ่านกระบวนการวางแผน
และวางผังและความคิดเห็นที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันก าหนดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมหารือ 
   1. การเชื่อมต่อพ้ืนที่ริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่โดยรอบ (รถ ราง เรือ) 
   2. การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและพ้ืนที่ว่าง 
   3. การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
    - ธุรกิจเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
    - กิจกรรมการค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
   4. การอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่า 
   5. การส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ชุมชนและแหล่งรวมประวัติศาสตร์ชุมชน 
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ภาพที่ 31 แผนที่ผังแนวคิดการออกแบบโครงการฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 

ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
 3.2  ผังก าหนดแนวทางการออกแบบ 
  ผังก าหนดแนวทางการออกแบบ (Programmatic Plan) เป็นผังใช้ก าหนดแนว
ทางการออกแบบเพ่ือการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับผัง
แนวความคิดที่ก าหนดมาจากวิสัยทัศน์และน าไปสู่ผังแม่บทในส่วนต่อไป ซึ่งเป็นการแปรผังแนวคิด
และวิสัยทัศน์ของพ้ืนที่สู่แนวทางการออกแบบในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงส าคัญในพ้ืนที่ใน
ด้านโครงข่ายการสัญจร พ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่สีเขียว การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว ดังนี้ 

3.2.1 ผังรายละเอียดด้านโครงข่ายการสัญจร 
- เชื่อมโยงจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรพ้ืนที่กิจกรรมและจุดเข้า- ออก พ้ืนที่

คลองรอบกรุง 
- พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและหลากหลาย 
- ปรับปรุงการเข้าถึงพ้ืนที่ริมคลองรอบกรุง และตรอกซอยภายในชุมชน 

   - ส่งเสริมการสัญจรตามแนวคลองรอบกรุงด้วยการเดินเท้าและจักรยาน 
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ภาพที่ 32 แผนที่รายละเอียดโครงข่ายการสัญจรโครงการฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่
ต่อเนื่อง 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
   3.2.2 ผังรายละเอียดด้านพื้นที่สาธารณะและพ้ืนที่สีเขียว 

- ปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะริมคลองรอบกรุงเป็นพ้ืนที่สีเขียว
เชื่อมต่อชุมชน 
    - ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานให้เป็นพ้ืนที่กิจกรรมและพ้ืนที่สี
เขียวชุมชน 
    - พัฒนาโครงข่ายพ้ืนที่สาธารณะพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่ท่องเที่ยว
ส าคัญภายในย่าน 

- ส่งเสริมความหลากหลายและการใช้พ้ืนที่ริมคลองรอบกรุงใน
ช่วงเวลาต่างๆและกิจกรรมในหลายระดับ 
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- ส่งเสริมพ้ืนที่สาธารณะระดับชุมชน ย่านและเมืองให้เกิดการใช้
งานหลากหลายกลุ่มวัฒนธรรม 
 

 

 
ภาพที่ 33 แผนที่ผังรายละเอียดด้านพื้นที่สาธารณะและพ้ืนที่สีเขียวโครงการฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบ
กรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
   3.2.3 ผังรายละเอียดด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม 
    - ส่งเสริมความเชื่อมโยงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของเมือง ขับ
เน้นอัตลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ให้เด่นชัด 
    - ส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของย่าน (วัด-คลอง-ชุมชน) 
    - อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและโครงสร้างและองค์ประกอบเมืองของ
พ้ืนที ่โดยใช้วิธีการอนุรักษ์ในระดับต่างๆ ร่วมกับการใช้มาตรการทางด้านผังเมืองที่เหมาะสม 
    - ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของแหล่งมรดกวัฒนธรรมและชุมชน 
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ภาพที่ 34 แผนที่ผังรายละเอียดด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมโครงการฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุง
และพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
   3.2.4 ผังรายละเอียดด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    - ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจจากการสร้างสรรค์เกี่ยวกับมรดก
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
    - เชื่อมโยงโครงข่ายการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรม วิถีชุมชน โดย
ใช้คลองรอบกรุงเป็นแกนกลางในการเชื่อมต่อด้วยการเดินเท้า จักรยาน และเรือ 
   - พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เช่น ปูาย
ข้อมูล จุดบริการนักท่องเที่ยว จุดจอดจักรยาน ท่าเรือ เป็นต้น 
    - ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในพื้นที่ 
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ภาพที่ 35 แผนที่ผังรายละเอียดด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโครงการฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุง
และพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
4. ภาพรวมผังแม่บทเพื่อการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง 

 ผังแม่บทเพ่ือการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง พ.ศ. 2575 เป็นผัง
ที่บูรณาการผังรายละเอียดการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนในมิติต่างๆ ประกอบด้วย โครงข่ายการสัญจร 
พ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่สีเขียว การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็น
เครื่องมือในการแสดงเนื้อหาการปรับปรุงฟ้ืนฟูที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม วิเคราะห์ และร่วม
ก าหนดและวางผังในขั้นตอนต่างๆที่สามารถใช้เป็นผังแม่บทหลักส าหรับโครงการต่างๆ ที่จะ
ด าเนินการในพ้ืนที่ให้เป็นทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันน าไปสู่เปูาหมายของการปรับปรุงฟ้ืนฟู 
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วัตถุประสงค์โครงการการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
  1. วางแผนและด าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า ผัง
แนวความคิด และการออกแบบพื้นที่เพ่ือการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง 
  2. จัดท าผังแนวความคิดการปรับปรุงฟื้นฟูย่าน และคัดเลือกพ้ืนที่น าร่อง 
  3. จัดท าผังออกแบบรายละเอียด แบบก่อสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
ส าหรับการปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่น าร่อง 
  4. จัดท าแผนการบริหารจัดการเพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่น าร่อง 
 เปูาหมายโครงการการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
  1. การปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ย่านเมืองเก่าให้สอดคล้องกับผังแม่บทการฟ้ืนฟูย่านเมือง
เก่า และทิศทางการพัฒนาของเมืองในอนาคต 
  2. เกิดจากการขับเคลื่อนของประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ลักษณะโครงการ 
  เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 มหานครกะทัดรัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 4.1 เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เปูาประสงค์ 4.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ 
ชั้นในและเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง กลยุทธ์ 4.1.2.1 ปรับปรุงพื้นที่เฉพาะแห่ง (Project Plan) และแผน
ฟ้ืนฟูเมือง (Urban Regeneration) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ชั้นในและเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ชั้นกลาง โดย
ด าเนินงานภายใต้ผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า พ.ศ. 2575 
 ขอบเขตของการด าเนินงาน 
  ขอบเขตการด าเนินการ แบ่งเป็น 2 ประเภท มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
  พ้ืนที่ด าเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่น าร่อง สอดคล้องกับผังแม่บทการฟ้ืนฟูย่านเมือง
เก่า พ.ศ. 2575 ซึ่งครอบคลุมเขตพ้ืนที่การปกครองของกรุงเทพมหานครในบริเวณย่านเมืองเก่า 17 
เขต ได้แก่ เขตพระนคร เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยาน
นาวา เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตดุสิต เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขต
บางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่และเขตบางพลัด โดยพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่น าร่องเพ่ือด าเนินการวาง
ผัง ออกแบบรายละเอียด ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้
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ตามความเหมาะสมอย่างน้อย 1 บริเวณ พ้ืนที่ฟ้ืนฟูน าร่องเป็นผลลัพธ์จากการประชุมที่ปรึกษาและ
คณะท างานด าเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้คัดกรองและประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการด าเนิน
โครงการฯ โดยได้คัดเลือกพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นตัวแทนย่านเก่า
ประเภทกลุ่มย่านประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุผล 5 ประการ ดังนี้ 
  1.ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในย่านประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนดั้งเดิม พ้ืนที่มรดกสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบ
เมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาตร์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก ได้แก่ คลองประวัติศาสตร์ ปูอม
และก าแพงรอบพระคร 
  2. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบ
กรุงและ 
พ้ืนที่ต่อเนื่อง โดยต่อเนื่องจากโครงการปรับปรุงทัศนียภาพคลองโอ่งอ่าง 
  3. ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง เป็น พ้ืนที่ที่ส านักผั ง เมืองได้
ท าการศึกษาไว้เบื้องต้นแล้ว จึงท าให้เกิดความต่อเนื่องของการด าเนินการต่อเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
  4. ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง เป็นพ้ืนที่หนึ่งในเขตย่านเก่าที่ก าลัง
เผชิญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาและการเปิดใช้ระบบขนส่งมวลชน
ประเภทราง รวมทั้งการขยายตัวของการท่องเที่ยวและการบริการจากพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะ
น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ต่อไปในอนาคต 
  5. คลองรอบกรุง ถูกระบุเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการเชื่อมโยงพ้ืนที่ภายในกลุ่มย่าน
ประวัติ 
ศาตร์รัตนโกสินทร์ในแผนแม่บทฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า ด้วยการฟ้ืนฟูระบบขนส่งทางน้ าในการเชื่อมโยง
ย่านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 แผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 แบ่งเป็นแผนการปฏิบัติงาน
ด้านเนื้อหา และแผนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการ (รายละเอียดในตารางแผนการด าเนินโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง) 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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  1. สามารถพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และ
วัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ และผังแม่บทฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า
กรุงเทพมหานคร โดยมีแผนงาน และ 
โครงการรองรับที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2. ท าให้กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ย่านเมืองเก่า ที่มาจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่
อาศัย ยกระดับคุณภาพชีวิต ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของย่านเมือง
เก่าให้กลับมีชีวิตและสามารถรองรับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 
  3. ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและตระหนักถึงความเป็นเจ้าของเมืองกรุงเทพมหานคร 
 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ส านักผังเมือง โดยกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การด าเนินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใต้การก ากับดูแลและติดตามงานของคณะที่ปรึกษา (รายละเอียดในตาราง
แผนการด าเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง) 

ตารางที่ 2 แผนการด าเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 36 ผังแม่บทโครงการฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่ริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
  - การพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมคลองรอบกรุง 
  - การปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีตรอกเชื่อมวิถีคลอง 
  - การพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณแยกผ่านฟูาลีลาศ 
  - การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปูอมมหากาฬ 
  - การพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณแยกสามยอด 
  - การปรับปรุงพื้นที่ศาสนสถานให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะส าหรับชุมชน 
  - การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะใต้สะพานพระปกเกล้า - ไปรษณียคาร 
  - การปรับปรุงภูมิทัศน์ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ 
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 เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านระยะเวลาและงบประมาณในการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องมีการ
ประเมินเพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการโครงการน าร่องที่มีศักยภาพสูงสุดจากจ านวน เพ่ือพัฒนา
เป็นผังโครงการและจัดท าแบบรายละเอียดเชิงกายภาพ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 
   1. พ้ืนที่สามารถเห็นได้ชัดเจน 
   2. สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
   3. เกิดประโยชน์กับชุมชน  
   4. การถือครองที่ดิน  
    5. งบประมาณน้อย  
   6. ใช้ระยะเวลาไม่นาน  
 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้นและจากการประเมินในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
อีกครั้ง ได้ผลสรุปได้พ้ืนที่เพ่ือการปรับปรุงฟื้นฟูน าร่อง 5 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะใต้สะพานพระปกเกล้า - ไปรษณียคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 37 สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่สวนสาธารณะใต้สะพานพระปกเกล้า - ไปรษณียคาร 
ที่มา: จากการส ารวจวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 
ประเด็นในการปรับปรุงฟื้นฟู 

   - เพ่ือฟ้ืนฟูประวัติศาสตร์ที่ท าการไปรษณีย์แห่งแรกของประเทศไทยให้
กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยปรับเปลี่ยนการใช้สอยภายในอาคารเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของ
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กิจกรรมและผู้ใช้งานเพ่ือให้เกิดการประสานประโยชน์สูงสุด ผสมผสานพ้ืนที่กิจกรรมกับพ้ืนที่
สาธารณะสีเขียว 
   - ส่งเสริมให้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการนันทนาการระดับ
เมืองริมแม่น้ าเจ้าพระยาแห่งใหม่ รองรับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
   - ออกแบบสวนสาธารณะที่ประกอบด้วย พ้ืนที่นันทนาการแบบ
กระฉับกระเฉง (Activerecreation) และแบบผ่อนคลาย (Passive recreation) เพ่ือให้เหมาะกับการ
ใช้สอยอย่างเอนกประโยชน์ของทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมการเข้าถึงและมุมมองของสวนสาธารณะและ
ไปรษณียคารออกสู่แม่น้ าเจ้าพระยาเชื่อมต่อโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์คและลานพระปฐมบรม
ราชานุสรณ์ 
   - รูปแบบการพัฒนาแบบพหุภาคีระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 38 ทัศนียภาพหลังการปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะใต้สะพานพระปกเกล้า - ไปรษณียคาร 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมคลองย่านสะพานเหล็ก 
ประเด็นในการปรับปรุงฟื้นฟู 

- ปรับปรุงทางเดินริมคลองและเชื่อมต่อพ้ืนที่ริมคลองด้วยสะพานคนเดินข้าม 
- ออกแบบพ้ืนที่ค้าขายริมคลองที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของย่านการค้าให้เกิดคุณค่า

และสื่อความหมายอย่างชัดเจน 
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- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อาคารริมคลองเชิงพาณิชยกรรมริมคลอง (หันหน้าสู่
คลอง) เพ่ือดึงดูดคนและกิจกรรมเข้าสู่พื้นที ่

- พัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟูาสามยอด 
- ปรับปรุงโครงข่ายพ้ืนที่สาธารณะริมคลองโดยผสมผสานระหว่างทางเดินริมคลอง

และตรอกเชื่อมโยงชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 39 สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ทางเดินริมคลองย่านสะพานเหล็ก 
ที่มา: จากการส ารวจวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 40 ทัศนียภาพหลังการปรับปรุงฟื้นฟูทางเดินริมคลองย่านสะพานเหล็ก 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมคลองย่านวรจักร 
  ประเด็นในการปรับปรุงฟื้นฟู 
   - ปรับปรุงพ้ืนที่ริมคลองให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะใหม่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของคนในชุมชน 
   - รักษาเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ การคงกิจกรรมการค้าที่มีความหลากหลาและ
ผสมผสานการใช้ประโยชน์อาคารริมคลอง โดยรักษาวิถีชีวิตการอยู่อาศัยและการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
   - ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารริมคลองให้มีความสอดคล้องกลมกลืน
กันตลอดแนว 
   - เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินเท้าจากถนนสายหลักสู่พ้ืนที่ริมคลอง 
   - ดึงดูดให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการเรียนรู้
ของผู้คนทุกวัย 
   - ออกแบบเขื่อนริมคลองแบบลดระดับให้สามารถสัมผัสผิวน้ าได้อย่าง
ใกล้ชิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 41 สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ทางเดินริมคลองย่านวรจักร 
ที่มา: จากการส ารวจวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 
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ภาพที่ 42 ทัศนียภาพหลังการปรับปรุงฟื้นฟูทางเดินริมคลองย่านวรจักร 

ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

 4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมคลองชุมชนบ้านพานถม 
  ประเด็นในการปรับปรุงฟื้นฟู 
   - สร้างบรรยากาศที่สัมผัสถึงความเป็นคูคลองประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิด 
   - ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมคลองและอาคารริมคลองทั้งสองฝั่งคลองที่
สัมพันธ์กันสวยงามร่วมรื่น สามารถเดินได้อย่างสะดวก 
   - รักษาเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านพานถม การคงความเป็นย่านเศรษฐกิจ
ชุมชนบ้านพานถมโดยจัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยของร้านค้าริมคลอง แผงค้าภายในตรอก ซอยต่า งๆ ให้ได้
มาตรฐานและมีความเป็นระเบียบ 
   - ส่งเสริมการเข้าถึงและเปิดมุมมอง ทางเดินริมคลองและตรอกส าคัญออก
สู่คลองรอบกรุง และภูมิสัญลักษณ์ส าคัญของพระนคร (ภูเขาทอง) 
  - ส่งเสริมกิจกรรมการค้าชุมชน และพ้ืนที่ใช้สอยเพื่อการท่องเที่ยว 
   - อนุรักษ์และฟ้ืนฟูอาคารทีม่ีคุณค่าภายในชุมชน 
   - พัฒนาท่าเรือชุมชน 
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ภาพที่ 43 สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ทางเดินริมคลองริมคลองชุมชนบ้านพานถม 
ที่มา: จากการส ารวจวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 44 ทัศนียภาพหลังการปรับปรุงฟื้นฟูทางเดินริมคลองชุมชนบ้านพานถม 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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5. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมชุมชนริมคลองรอบกรุง 
  แผนที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมตรอกบ้านพานถม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เห็นคุณค่า
ของชุมชนเมืองเก่ากรุงเทพมหานครและตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองและ
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 45 แผนที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมตรอกบ้านพานถม 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

5. กฎหมายมาตรการทางผังเมืองและแนวทางปฏิบัติ 

ข้อมูลด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1. ผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมแนว

ทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน และศักยภาพการพัฒนาเชิงกายภาพผ่านเงื่อนไข F.A.R. และ O.S.R. 
2. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 
3. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือ

เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือ บางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ในท้องที่ 
แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราช
บพิธ แขวงส าราญราษฎร์ และแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2530 

4. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
5. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 



  108 

มาตรการทางผังเมืองและแนวทางปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟู ชุมชนริม
คลองและพ้ืนที่ต่อเนื่อง โดยเป็นการรวบรวมข้อก าหนดทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงฟ้ืนฟู
พ้ืนบริเวณชุมชนริมคลองและพ้ืนที่ต่อเนื่องเพ่ือไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

5.1 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
 

 

ภาพที่ 46 แสดงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 47 แผนที่แสดงกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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 5.2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

 

ภาพที่ 48 แสดงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 49 แผนที่แสดงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ที่มา: รายงานโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

6. นโยบายแผนงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบ

กรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง 

 1. ผังแม่บทฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า พ.ศ.2578 
  เป็นโครงการศึกษาเพ่ือการจัดท าผังแม่บทฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า โดยส านักผังเมือง เมื่อ 
ปี พ.ศ.2558 พ้ืนที่ศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่เมืองชั้นใน 17 เขต โดยมีเปูาหมายเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และ
กรอบแนวทางการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า ปี พ.ศ. 2575 
 2.  โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนประเภทราง 
  บริเวณพ้ืนที่ศึกษาชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง มีโครงการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนประเภทราง 4 สาย ได้แก่ 
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  2.1 รถไฟฟูาสายสีน้ าเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวล าโพง – บางแค เป็นโครงสร้างทาง
วิ่งใต้ดิน สถานีที่ผ่านพื้นท่ีศึกษา คือ สถานีวังบูรพา 
  2.2 รถไฟฟูาสายสีม่วง ส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ เป็นโครงสร้างทาง
วิ่งใต้ดิน สถานีที่ผ่านพื้นท่ีศึกษา คือ สถานีวังบางขุนพรหม สถานีผ่านฟูาลีลาศ และสถานีวังบูรพา 
  2.3 รถไฟฟูาสายสีส้ม ส่วนต่อขยายช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรีเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน
สถานีที่ผ่านพ้ืนที่ศึกษา คือ สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
 3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง อยู่ระหว่างด าเนินการโดยกรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปูอมมหากาฬ อยู่ระหว่างด าเนินการโดย
กรุงเทพมหานคร 
 5. โครงการศึกษาเพ่ือการปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่ในบริเวณที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร ได้มีการ
จัดท าโครงการศึกษาเพ่ือการปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่ในบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง มีทั้งหมด 10 โครงการ ได้แก่ 
  5.1 โครงการจัดท าผังแม่บทการฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านกะดีจีน 
- คลองสาน , 2558 
  5.2 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านคตลาดน้อยและพ้ืนที่ต่อเนื่อง, 2558 
  5.3 โครงการจัดท าแผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องริมคลองในกรุง
รัตนโกสินทร์, 2557 
  5.4 โครงการส่งเสริมให้แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นมรดกของชาติ, 2557 
  5.5 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านตลาดน้อย, 2556 
  5.6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารโดยรอบลานคนเมือง, 2554 
  5.7 โครงการปรับปรุงรูปแบบพนังกั้นน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา, 2554 
  5.8 โครงการซุ้มประตูจีนเฉลิมพระเกียรติ, 2554 
  5.7 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูย่านคลองผดุงกรุงเกษม, 2552 
  5.8 โครงการจัดท าบัญชีอาคารที่มีคุณค่าบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ , 
2558 
  5.9 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์, 2558 
  5.10 โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา, 2560 
  5.11 โครงการจ้างที่ปรึกษา ส ารวจและออกแบบ สะพานคนเดินและทางจักรยาน
ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณท่าพระจันทร์ - ท่าศิริราช 
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บทที่ 5 

ผลการด าเนินการวิจัยภาคสนาม 

 
การด าเนินการในบทท่ี 5 เป็นการด าเนินการวิจัยภาคสนามเพ่ือเป็นการประเมินกระบวนการ

ออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่าชุมชนริมคลองรอบกรุง และการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการ
ออกแบบวางผัง โดยการด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการท าแบบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เนื้อหาส่วนแรกจะเป็นการน าเสนอการประมวล
และวิเคราะห์ผลที่ได้จาก กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบ
กรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง กลุ่มที่  2 ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ริมคลองรอบกรุง การวิเคราะห์ผลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมือง
เก่าและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกแบบวางผัง โดยผู้วิจัยได้สรุปเกี่ยวกับกระบวนการ
ออกแบบวางผังตามหลักวิชาการวางผังเมืองและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ออกแบบวางผังรวมถึงแนวคิดทฤษฏีออกแบบชุมชนเมืองไว้แล้วในบทที่ 2 และได้น าข้อมูลที่ศึกษาไว้
นั้นมาก าหนดโครงสร้างค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีประเด็นค าถาม ทั้งหมด 2 ข้อ 
 

1. การด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสัมภาษณ์  

ผู้วิจัยได้ท างานตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในเนื้อหาของบทที่ 3 ซึ่งในการเก็บข้อมูลจะใช้แบบ
สัมภาษณ์ด้วยกันสองกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานโครงการ และผู้น าแต่ละชุมชน 

1.1 การส ารวจพื้นที่วิจัยเบื้องต้นก่อนด าเนินการเก็บข้อมูล 
จากการด าเนินการส ารวจพ้ืนที่วิจัยเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ริม

คลองรอบกรุงและได้ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิในเล่มรายงานของกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง 
ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ก่อนลงส ารวจภาคสนามและวันที่ลงส ารวจภาคสนามคือ วันที่ 20 
สิงหาคม 2561 จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2561 ใช้ระยะเวลาเกือบสองอาทิตย์ เนื่องจากต้องลงส ารวจ
ทั้งหมด 4 ชุมชน และศึกษาบริบทโดยรอบริมคลองรอบกรุง ในการส ารวจได้ใช้วิธีการสังเกตการณ์
พ้ืนที่ สอบถามพูดคุยด้วยปากเปล่า ถ่ายรูป จดบันทึก  

1.2 โครงสร้างแบบสัมภาษณ์ 
การเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการ

การออกแบบวางผังของโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องโดยใช้ค าถาม
ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้อค าถามดังนี้ 
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1. โครงการออกแบบวางผังปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่ริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องได้
ท าตามกระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมืองหรือไม่  

2. ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงบรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม ่

1.3 การด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
การด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการลงสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มโดยใช้ข้อ

ค าถามสัมภาษณ์ฉบับเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานโครงการใช้ระยะเวลาในการลง
สัมภาษณ์ 1 วัน คือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลประมาณ 
45 นาที กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุง 4 ชุมชน 
ได้แก่ 1. ชุมชนบ้านพานถม  2. ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์  3. ชุมชนสะพานหัน  4. ชุมชนภิรมย์ ซึ่งวันที่
หนึ่งของการสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561  ได้เดินทางไปพบปะหัวหน้าชุมชนบ้านพานถม
และชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ เพ่ือท าความเข้าใจและอธิบายถึงที่มาของการวิจัยและแบบสัมภาษณ์ โดย
ใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลประมาณ 45 นาที  ต่อมาในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ได้
เดินทางไปพบปะหัวหน้าชุมชนสะพานหันและชุมชนภิรมย์ ซึ่งใช้วิธีแบบเดียวกับวันแรก โดยใช้
ระยะเวลาในการลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลประมาณ 45 นาที  

1.4 ปัญหาที่พบในระหว่างด าเนินการ 
 ปัญหาจากการด าเนินการส่วนใหญ่เป็นเรื่องของระยะเวลาในการลงพ้ืนที่ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ต้อง
ใช้เวลาทั้งส ารวจสังเกตการณ์ ถ่ายภาพ จดบันทึก และการติดต่อประสานงานกับคนในพ้ืนที่เพ่ือ
สอบถามข้อมูล เนื่องด้วยคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต่างก็มี
หน้าที่การงานและภารกิจที่จะต้องท า และระยะทางในการเดินทางต้องใช้เวลานานพอสมควร การ
ประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรอการนัดหมายเวลาที่จ ากัด เพราะเจ้าหน้าที่ติดภารกิจงานที่
จะต้องท า จึงเกิดการล่าช้าในการด าเนินงานตามท่ีได้วางแผนไว้ 
 
2. การประมวลและการวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบสอบสัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงาน

โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุง  

 การสัมภาษณ์ ข้อค าถามที่ 1 โครงการออกแบบวางผังปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ริมคลองรอบกรุง
และพ้ืนที่ต่อเนื่องได้ท าตามกระบวนการออกแบบวางผังตามหลักวิชาการวางผังเมืองหรือไม่ 
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ข้อค าถามและให้เจ้าหน้าที่เล่าถึงขั้นตอนกระบวนการออกแบบโครงการ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนสิ้นสุดกระบวนการ โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าตอบสัมภาษณ์ว่า ที่มาของโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่
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ต่อเนื่องนั้น เริ่มจากผังแม่บทฟ้ืนฟูเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร โครงการกรุงเทพฯ 250 เป็นโครงการ
จัดท าผังแม่บทฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า คลอบคลุมเขตพ้ืนที่การปกครองของกรุงเทพมหานครในบริเวณย่าน
เมืองเก่า 17 เขต ความหมายของชื่อโครงการ กรุงเทพฯ 250 นั้น ตัวเลข 250 มาจากวาระส าคัญ ใน
การเฉลิมฉลอง 250 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ.2575 ซึ่งเป็นปีที่โครงการนี้ตั้งเปูาว่าจะ
เสร็จสมบูรณ์ โดยมี โครงการจัดท าผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านกะดีจีน - 
คลองสาน เป็นโครงการน าร่อง 

ยุทธศาสตร์โดยภาพรวมของโครงการ จะเน้นที่กระบวนการวางแผนพัฒนาและฟ้ืนฟูเมือง
ด้วยวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มกระบวนการวางแผนด้วย
วิธีการที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา ท าให้แผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาระยะยาว 
นอกจากนี้ยังใช้กระบวนการวางแผนแบบร่วมหารือระหว่างภาคีพัฒนา โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาส
และเวทีในการร่วมเจรจาหารือของภาคีการพัฒนา น าไปสู่การค้นหาค าตอบร่วมกัน เพ่ือให้ขอบเขต
ของการฟื้นฟูเมืองให้ครอบคลุมพ้ืนที่และประเด็นที่หลากหลาย สร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน ในการ
ผลักดันโครงการฟ้ืนฟูเมืองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้ 

พ้ืนที่โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องเป็นพ้ืนที่หนึ่ง
ในยุทธศาสตร์ ในเรื่องของการสัญจรทางน้ าในพ้ืนที่ของเกาะรัตนโกสินทร์ ที่มาที่ไปเริ่มจากโครงการ
รื้อสะพานเหล็กในปี พ.ศ. 2558 เริ่มท าการรื้อสะพานเหล็กรื้อแบบไม่มีแผนว่าหลังจากรื้อแล้วจะ
พัฒนาพื้นที่เป็นอะไร โดยได้ค าสั่งมาว่า ต้องคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่เมือง โดยพ้ืนที่ส่วนนี้ติดอยู่ในเขต
พ้ืนที่เมืองเก่า จึงได้ใช้พระราชบัญญัติโบราณสถานควบคู่กันไปในการจัดการพ้ืนที่  
  โดยพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกรุง
รัตนโกสินทร์และได้มีการท าผังแม่บท 17 เขต เมืองชั้นใน โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 7 โซน พ้ืนที่
โครงการโครงการออกแบบวางผังปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่ง
ในพ้ืนที่ 7 โซน นี้ด้วย โดยมีแผนพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ 250 มาเป็นผังแม่บทฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า
ทั้งหมด โดยมีการวางแผนระดับย่าน และได้ศึกษาพ้ืนที่ตลอดจนออกแบบพ้ืนที่มาเป็นผังแม่บท
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุง  
  โดยผังฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพ 250 เป็นผังยุทธศาสตร์ ก าหนดบทบาทในการ
พัฒนาว่าพ้ืนที่แต่ละโซนจะมีโครงข่ายการคมนาคมและส่งเสริมเอกลักษณ์อย่างไรในพ้ืนที่ โดย
เจ้าหน้าที่ได้ท าการ ส ารวจและศึกษาพ้ืนที่พบว่าพ้ืนที่แต่ละส่วนยังไม่เคยมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง มี
แค่แผนที่วางไว้ว่าภายในปีนี้จะมีแผนด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะน าไว้ว่าควรศึกษาผังแม่บทกรุง
รัตนโกสินทร์ควบคู่ไปด้วย เพราะในผังการออกแบบพื้นที่นั้น ควรศึกษาและก าหนดพ้ืนที่สีเขียวในเขต
เกาะรัตนโกสินทร์ เช่น ปูอมพระสุเมรุกับปูอมมหากาฬ เพราะสมัยก่อนพ้ืนที่ปูอมพระสุเมรุกับปูอม
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มหากาฬนั้น เป็นชุมชนและได้มีการรื้อย้ายปรับปรุงพ้ืนที่ไปเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ตามผังแม่บทของคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์ 
  ต่อมานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้ามาศึกษาในส่วนของพ้ืนที่ต่อเนื่องกรุง
รัตนโกสินทร์โดยท างานภายใต้ของคณะกรรมการพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนที่ต่อเนื่อง โดย
คณะกรรมการพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และพ้ืนที่ต่อเนื่องนั้น เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวมตัว
นโยบายของกลุ่มภาครัฐและประชาชนในพ้ืนที่โดนไล่รื้อ เช่น ชุมชนตรงวัดมังกร ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ซึ่ง
พ้ืนที่ต่อเนื่องจากคลองรอบกรุงถึงคลองผดุงกรุงเกษม จนเกิดเป็นแผนที่ธรรมศาสตร์เป็นคนศึกษา
และมีการระบุอาคารที่มีคุณค่าตรงเกาะรัตนโกสินทร์และพ้ืนที่ต่อเนื่อง คือ ลงส ารวจศึกษาอาคารที่มี
คุณค่า เพราะส านักผังเมืองไม่เคยท าการเก็บข้อมูลในส่วนนี้เลย จนมีผังการพัฒนาพ้ืนที่ที่ธรรมศาสตร์
มาท า เช่น ชุมชนเจริญชัย วัดมังกร เยาวราช  
ต่อมามีสถาบันอาศรมศิลป์และยูดีซีเข้ามาศึกษาในพ้ืนที่ตลาดน้อย - กะดีจีน ซึ่งการศึกษาทั้งหมดนี้
อยู่ภายใต้แผนของกรุงเทพมหานคร แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นแค่แผนยังไม่เคยท าจริง จนกระทั้งใน
ปลายปี พ.ศ.2558  ได้มีค าสั่งเร่งด่วนจากกรุงเทพมหานครในการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ โดยได้ท าการ
รื้อแบบเร่งด่วน โดยตอนนั้นยังไม่ได้มีโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุง  ต่อมาเจ้าหน้าที่
ได้เข้าไปพบปะชาวบ้านเพ่ือพูดคุยกันถึงการด าเนินการขั้นต่อไป  โดยพ้ืนที่มีการสร้างอาคารรุกล้ า
พ้ืนที่สาธารณะริมคลอง จึงจ าเป็นจะต้องทุบอาคารส่วนเกินนั้นและเข้าพบ ส านักเขตสัมพันธวงศ์ เขต
พระนครและเขตปูอมปราบ หลังจากท่ีรื้ออาคารส่วนรุกล้ าออกแล้ว เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านว่า
จะท าการปรับปรุงอาคารในส่วนนี้ และได้ก าหนดรูปแบบหน้าตา รวมถึงสีของอาคาร โดยได้ท าการ
ประชุมชุมชน 4 ครั้ง โดยเสนอให้ชุมชนหันหน้าบ้านมาฝั่งคลองเพราะต่อไปจะมีแผนปรับปรุงพ้ืนที่ริม
คลอง ภายในต้นปี พ.ศ.2559 โดยลงพ้ืนที่ชุมชนเขตละ 2 ครั้ง มีการลงพ้ืนที่ชุมชนแต่ละหลังร่วมกับ
เขตพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ ไล่เรียงตามบ้านเลขที่ โดยมีการจัดประชุมชุมชนที่ส านักงานเขต และมี
ชาวบ้านเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก เพราะพ้ืนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับชาวบ้านโดยตรง โดยตอนรื้อ
ไม่มีประชุมแต่มีการแจ้งปูายประกาศ จากกรุงเทพมหานคร ให้ระยะเวลาย้ายภายใน 30 วัน ตาม
ระเบียบโดยใช้มาตรา 44  เมื่อครบ 30 วัน ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการล้อมรั้ว และขยายเวลาให้ท าการรื้อ
ย้ายให้แล้วเสร็จให้อีก 15 วัน โดยที่ชาวบ้านไม่รู้เลยว่าพ้ืนที่จะพัฒนาเป็นอะไรต่อไปในอนาคต จะท า
เมื่อไหร่ เพราะชาวบ้านเดือดร้อน เพราะก่อนรื้อพ้ืนที่เป็นแหล่งอาชีพค้าขายของชาวบ้าน บางส่วนได้
มีการเส้งขายหน้าร้านต่อๆกันแบบผิดกฎหมาย ซึ่ง กรุงเทพมหานครไม่ได้จ่ายค่าชดเชยให้เพราะผิด
ตั้งแต่แรก แต่มีค าแนะน าให้ไปขายในพ้ืนที่ที่ถูกต้อง เช่น ตลาดคลองถม ตลาดสนามหลวง2 บางส่วน
ก็ย้ายไปเช่าพ้ืนที่เอกชน ใกล้เคียงกับพ้ืนที่เดิม โดยที่ทางภาครัฐไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือ และมีกระแส
ต่อต้านบ้างถึงจิตวิญญาณของพ้ืนที่สะพานเหล็ก หลังจากนั้นก็มีแผนอย่างเร่ งด่วนให้จัดท าออกแบบ
ปรับปรุงพื้นท่ีส่วนนี้ ตอนแรกปรับปรุง 2 ฝั่งคลองระยะความยาวประมาณ 1.50 กิโลเมตร ปรากฏว่า
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โครงการก็เงียบหายไปอีก 2 ปี เพราะ การท าแบบมีความซับซ้อนและมีข้อจ ากัดหลายด้าน ทั้งในด้าน
พ้ืนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการระบายน้ า โบราณสถานในพ้ืนที่ ทั้งข้อจ ากัดของเขตเมืองชั้นใน กรม
ศิลปากร ส านักการโยธาธิการ ได้รับผิดชอบเรื่องโครงสร้างสะพาน รวมถึงการไฟฟูาในพ้ืนที่เพราะสาย
ส่งได้อยู่บริเวณคลองในพ้ืนที่ ฉะนั้นจะต้องมีการวางแผนหาพ้ืนที่รองรับในส่วนนี้ แต่คิดว่าต่อไปได้มี
การจัดการส่วนนี้แน่นอนเพราะต่อไประบบต่างๆ ทั้งระบบไฟฟูา ระบบระบายน้ า จะอยู่ใต้ดินทั้งหมด 
และได้มีการร่วมกันจัดการพื้นที่กันในแต่ละส่วน โดยแยกส่วนต่างๆตามพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่วมกันเสนอ
แนวคิดออกแบบผังโครงการโดยแต่ละส านัก ซึ่งเหลือพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ประมาณ 1 เมตร เพ่ือให้ร่มเงา
แก่พ้ืนที่ริมคลอง โดยส านักงานเขตในพ้ืนที่ได้ตกลงกับชาวบ้านที่อยู่ริมคลองเกี่ยวกับเขตที่ดินและ
ชาวบ้านขอยื่นกันสาดออกจากตัวอาคารเพ่ือกันแดดและให้ร่มเงาแก่ที่อยู่อาศัย โดยสามารถให้ยื่นได้
ไม่เกิน 1 เมตร และสามารถพับเก็บได้ รวมทั้งตกลงเรื่อง สีอาคาร สรุปแบบและยื่นแบบให้ชุมชนดู
ชุมชนกต็กลงโดยไม่ได้มีปัญหาในส่วนนั้น โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินโครงการ
เพ่ือด าเนินงานในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองน าร่องอย่างน้อย 1 บริเวณ โดยพิจารณาจากผังแม่บทการ
ฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร และรายงานการศึกษาที่ส านักผังเมืองมีอยู่แล้ว 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษารวบรวมข้อมูลและส ารวจ 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
2. ศึกษาผังเมืองรวมและข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. ศึกษานโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบ

กรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
4. ส ารวจลักษณะทางกายภาพสภาพปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบปรุง

และพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวคิดการปรับปรุงฟ้ืนฟูย่าน 

1. ศึกษาผังแม่บทการฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า แผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพ้ืนที่
เกี่ยวเนื่องริมคลองในกรุงรัตนโกสินทร์ และผังแนวความคิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต่อเนื่องกรุง
รัตนโกสินทร์ 

2. วางแผนปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องด้วย
กระบวนการเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวความคิดการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและตัวแทนชุมชน 

3. วิเคราะห์ข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าผังแนวความคิดการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่

ต่อเนื่อง 
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1. วิเคราะห์แนวโน้ม ศักยภาพ ข้อจ ากัด จุดแข็ง และจุดอ่อนของพ้ืนที่ 
2. พัฒนาเกณฑ์และก าหนดพื้นที่ที่มีคุณค่า 
3. จัดท าวิสัยทัศน์และผังแนวความคิดการปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่ 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าผังแม่บทการปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุง 
1. จัดผังแม่บทการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ริมคลองรอบกรุง ด้วยกระบวนการหารือ

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และกระบวนการออกแบบเชิงปฏิบัติการร่วม
ออกแบบกลุ่มย่อย ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัวแทนชุมชน 

2. คัดเลือกพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือเป็นพื้นที่โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูน าร่อง 
ขั้นตอนที่ 6 จัดท าผังรายละเอียดแบบก่อสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

1. จัดท าผังรายละเอียดแบบก่อสร้าง จ านวน 1 บริเวณ 
2. จัดท าการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าแผนบริหารจัดการและน าแผนไปปฏิบัติ 
1. ก าหนดล าดับการพัฒนาและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 
2. ก าหนดบทบาทความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. จัดท าแผนด าเนินการพัฒนาโครงการ 

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้จัดท าผังปรับปรุงพ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องเพ่ือ
ของบประมาณของรัฐบาลกลาง โดยส านักระบายน้ าเป็นเจ้าของเรื่อง เพราะว่าเงินก่อสร้างส่วนใหญ่
เป็นของระบบใต้ดินที่เก่ียวข้องกับส านักระบายน้ ามากสุดเลยเป็นผู้ของบประมาณและหาผู้ด าเนินการ
จัดจ้างส่วนนี้ และดึงคนทุกส านักงานเขตเข้าไปตรวจแบบและด าเนินการ โดยได้อนุมัติงบประมาณปี 
2560 มีการประชุมใหญ่ 4 ครั้ง ในหัวข้อเรื่อง ดังนี้  

1. ก าหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละพ้ืนที่ในแต่ละโซน 
2. ผังแนวคิดการเชื่อมโยงในแต่ละด้าน 
3. โครงการน าร่อง คัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้าง ได้เป็น 4 พื้นที่น าร่อง 
4. สรุปแผนพัฒนาโครงการ 

โดยมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปีถึง 1 กรกฎาคม โดยได้มีแผนคัดเลือกโครงการ
ก่อสร้างที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด คือ พ้ืนที่ใต้โครงการพระปกเกล้าใกล้กับตึกพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ 
โดยประสานกับไปรษณีย์มีความต้องการเห็นด้วยผลักดันให้พัฒนา แต่ติดอยู่กับกรรมสิทธิ์ที่ดินเพราะ
พ้ืนที่ตรงนี้เป็นของกรมทางหลวงชนบท จึงจ าเป็นต้องรอการอนุมัติจากเจ้าของที่ดิน 

ปัจจุบันโครงการที่ด าเนินการพัฒนาและก้าวหน้าที่สุดจะเป็น โครงการปรับปรุงบริเวณพ้ืนที่
สะพานเหล็ก ตรงสะพานโอสถานนท์จนถึงสะพานภาณุพันธ์ ส่วนบริเวณชุมชนพานถมมีการเข้าไป
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พูดคุยเก่ียวกับการจัดระเบียบตลาดแต่ยังไม่ได้ด าเนินการต่อ แต่ประธานชุมชนก็ได้มีการจัดการพ้ืนที่
ให้สะอาดขึ้นเพราะพ้ืนที่เป็นตลาด เพ่ือจะเป็นพ้ืนที่พัฒนาต่อไป 
ผลการสัมภาษณ์ ข้อค าถามที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม ่
  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กองจัดรูปที่ดิน ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ได้
ข้อมูลว่าโครงการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องยังอยู่ในช่วง
ด าเนินการพัฒนา โดยรวมแล้วพ้ืนที่น าร่อง 4 โครงการหลัก เป็นโครงการเสนอแนะจัดท าการศึกษา
และออกแบบโครงการโดยส านักผังเมือง อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตของในแต่ละพ้ืนที่
โครงการ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันภาพรวมของโครงการทั้งหมดด าเนินไป
ได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ โดยโครงการที่มีความก้าวหน้าที่สุดในพ้ืนที่ 4 โครงการน าร่อง คือ 
โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ย่านสะพานเหล็ก ในการพัฒนาพ้ืนที่แต่ละส่วนจ าเป็นต้องรอการจัดสรร
งบประมาณ บางพ้ืนที่มีข้อจ ากัดทางกรรมสิทธิ์ที่ดิน ท าให้เกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรค์ในการ
พัฒนาพื้นที่ ส่งผลให้การด าเนินงานไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ 
   
3. การประมวลและการวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนในพื้นที่ริมคลอง

รอบกรุง 

 3.1 การประมวลผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนบ้านพานถม 
 การสัมภาษณ์ ข้อค าถามที่ 1 โครงการออกแบบวางผังปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ริมคลองรอบกรุง
และพ้ืนที่ต่อเนื่องได้ท าตามกระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมืองหรือไม่ เพราะอะไร? 
 ผู้น าชุมชนให้ค าตอบสัมภาษณ์ว่า โครงการดังกล่าวได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ
มีการแจ้งข่าวสารการประชุม และได้เข้าร่วมการรับฟังข้อมูลของโครงการการปรับปรุงฟ้ืนฟู ชุมชนริม
คลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องแล้ว โดยได้เข้าร่วมการด าเนินงานในการจัดท าผังแม่บท แต่โครงการ
ดังกล่าวที่รัฐจะพัฒนานั้นไม่ได้ให้ความสอดคล้องกับความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชน 
ประเด็นที่ส าคัญคือคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย การที่รัฐจะเข้ามารื้อที่บนทางถนนแล้ว
ให้แม่ค้าที่เคยขายของอยู่บริเวณนั้นย้ายออกไป โดยให้เหตุผลว่าต้องการจัดระเบียบพ้ืนที่เพ่ือการ
ท่องเที่ยว ซึ่งความต้องการของคนในชุมชนก็อยากให้พ้ืนที่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี สามารถท ามา
ค้าขายคล้องโดยไม่ต้องการให้ยึดพ้ืนที่ แต่ขอให้จัดระบบพ้ืนที่โดยให้มีที่ได้วางขายของได้  โดยที่
ชาวบ้านจะช่วยกันรักษาความสะอาดเอง และอยากให้พัฒนาไปในทิศทางที่ประชาชนและรัฐสามารถ
อยู่รวมกันได้โดยไม่ผิดต่อหลักกฎหมาย จากเดิมที่รัฐเคยสัญญากับประชาชนว่าจะปรับปรุงพ้ืนที่อย่าง
เร่งด่วน อยากให้มีการปรับปรุงขึ้นมาจริงๆให้ได้เห็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่จริง ส่วนความ
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คืบหน้าของโครงการยังไม่มีทราบถึงความเคลื่อนไหวของโครงการ เหมือนเป็นการมาลงพ้ืนที่บอกเล่า
โครงการให้ฟังเฉยๆ 

ผลการสัมภาษณ์ ข้อค าถามที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบ
กรุงบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะอะไร? 
 ผู้น าชุมชนให้ค าตอบสัมภาษณ์ว่า หากโครงการมีการสร้างแล้วเสร็จจริงตามที่ได้เสนอไว้ คิด
ว่าจะเกิดผลดีต่อชุมชน เพราะถ้าหากพ้ืนที่ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิม ชาวบ้านก็จะมี
พ้ืนที่ในการค้าขายที่ดีขึ้น รวมถึงความปลอดภัยในพ้ืนที่ นักท่องเที่ยวก็จะสามารถเข้ามายังพ้ืนที่ได้
อย่างสะดวก การให้บริการของชุมชนต่อนักท่องเที่ยวก็จะง่ายขึ้น เพราะย่านชุมชนนี้เดิมทีเป็นย่าน
การท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่องกันทั้งหมด 7 ชุมชน คือ 1. ชุมชนวัดสังเวช วิศยาราม 2. ชุมชนวัดสาม
พระยา 3. ชุมชนวัดใหม่อมตรส 4. ชุมชนบ้านพานถม 5. ชุมชนบวรรังสี 6. ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ 7. 
ชุมชนเขียนนิวาสน์ – ตรอกไก่แจ้ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางชุมชนได้รวมกันจัดขึ้นเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น การจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมเทศกาล ดนตรีศิลปะต่างๆ โดยมีไกด์เด็กๆในการท าหน้าที่
บอกเล่าเรื่องราวต่างๆของชุมชน 

3.2 การประมวลผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ 

ผลการสัมภาษณ์ ข้อค าถามที่ 1 โครงการออกแบบวางผังปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ริมคลองรอบ
กรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องได้ท าตามกระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมืองหรือไม่ เพราะอะไร? 

ผู้น าชุมชนให้ค าตอบสัมภาษณ์ว่า ได้รับข้อมูลการแจ้งข่าวของโครงการ ประชาชนรับทราบ
ว่าจะมีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมด้านธุรกิจและพาณิชยกรรมเพ่ือให้
สภาพแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น ได้มีการประชุมประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมหลายครั้งที่เคย
เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นโครงการที่คลายคลึงกันหลายโครงการมาก ให้ประชาชนเข้าร่วมการรับฟังการ
จัดท าผังแม่บท โดยมีการเสนอผังให้ดูว่าจะมีการพัฒนาแบบไหน แล้วให้ประชาชนเสนอความคิดเห็น
ความต้องการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร แต่การประชุมรับฟังที่ผ่านมายังไม่เห็นถึงความคืบหน้าของ
โครงการ เหมือนเป็นการมาแจ้งข่าวสารว่าจะมีการท าโครงการดังกล่าว แต่ประชาชนไม่สามารถ
ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ หากมีการขอมติจากประชาชนรัฐจะต้องรับฟังและแก้ไขให้ตรง
กับความเป็นจริงของพ้ืนที่และประชาชน ย่านชุมชนนี้เป็นย่านค้าขายที่มีนักท่องเที่ยวชุกชุมตลอด  

ผลการสัมภาษณ์ ข้อค าถามที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบ
กรุงบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะอะไร 

ผู้น าชุมชนให้ค าตอบสัมภาษณ์ว่า ไม่มีความพอใจกับโครงการ หากมีการจัดการโครงการที่ดี
จะต้องมีการด าเนินการจัดท าผังพ้ืนที่โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย ให้
ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงเพราะนี้คือพ้ืนที่ที่อยู่ท ามาหากิน หากโครงการที่มีแต่ความเลื่อนลอย ไม่
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สามารถตรวจสอบได้ เราจะมองภาพการพัฒนาออกได้ยังไงว่าจะดีหรือไม่ดี และที่ส าคัญต้องไม่เอา
เปรียบสิทธิ เสรีของประชาชนด้วย หากมีการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ย่านจะต้องสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ของย่านด้วย 

3.3 การประมวลผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนสะพานหัน 

ผลการสัมภาษณ์ ข้อค าถามที่ 1 โครงการออกแบบวางผังปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ริมคลองรอบ
กรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องได้ท าตามกระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมืองหรือไม่ เพราะอะไร? 

ผู้น าชุมชนให้ค าตอบสัมภาษณ์ว่า ถ้าตามหลักกระบวนจริงๆ ก็ได้เชิญให้ไปรับฟังโครงการ
หลายครั้ง และให้เสนอความต้องการที่อยากให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยมีการประชุมรับฟังความคิดเห็น
จากหลายหน่วยงานและชุมชนที่ต่อเนื่องที่อยู่ในโครงการ ได้เห็นผังแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ มีการเสนอ
ความคิดเห็นแต่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของโครงการได้รับเอาไปพิจารณาหรือไม่เนื่องจากโครงการยังไม่แล้ว
เสร็จ ส่วนตัวมีความรู้สึกพ่ึงพอใจกับการพัฒนาเพ่ือจะได้ปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 
การเดินทางสัญจรของผู้คนจากเดิมพ้ืนที่คับแคบไม่เป็นระเบียบ แต่ก็เข้าถึงพ้ืนที่ที่มีคว ามจ ากัด 
ชาวบ้านอยากมีพ้ืนที่ท ามาหากินแต่ค่าเช่าที่มีราคาสูง จึงต้องใช้พ้ืนที่บนทางถนนในการวางขายของ 
แต่ความเห็นของชาวบ้านจากการประชุมที่ผ่านมาเขาไม่เห็นด้วยกับการขยับพ้ืนที่เพ่ือเป็นทาง แต่ถ้า
รัฐสามารถลดหย่อนให้ชุมชนบ้างก็จะสามารถอยู่รวมกันได้โดยไม่มีปัญหากัน 

ผลการสัมภาษณ์ ข้อค าถามที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบ
กรุงบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะอะไร? 

ผู้น าชุมชนให้ค าตอบสัมภาษณ์ว่า ในฐานะผู้น าชุมชนเห็นด้วยกับโครงการที่จะมาพัฒนาฟ้ืนฟู
ชุมชนริมคลองและพ้ืนที่ต่อเนื่อง เพราะเห็นว่าหากมีการพัฒนาพ้ืนที่จะเกิดผลดีต่อย่านการค้า จะมี
ระเบียบมากขึ้น นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาซื้อของสะดวก แต่ในส่วนของชาวบ้านจะไม่เห็นด้วย
เพราะต้องถูกไล่ที่เพ่ือท าเป็นทางเดิน ซึ่งการปรับปรุงพ้ืนที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการขยับขยาย
พ้ืนที่ ในช่วงเวลานั้นจะไม่มีพ้ืนที่ในการค้าขายจึงอยากได้ความเป็นธรรมเรื่องการไล่ที่ ส่วนตัวของ
ผู้น านั้นไม่ได้ติดขัดเรื่องการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ อยากให้ย่านการค้านี้เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวสนใจ 
เข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของ และอยากให้เป็นพ้ืนที่มีการเห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์พ้ืนที่ริมน้ า 
เพราะอาคารเก่าแก่ตั้งแต่หลายร้อยปียังมีให้เห็นอยู่ จึงอยากให้อนุรักษ์เอาไว้ 

3.4 การประมวลผลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนภิรมย์ 

ผลการสัมภาษณ์ ข้อค าถามที่ 1 โครงการออกแบบวางผังปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ริมคลองรอบ
กรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องได้ท าตามกระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมืองหรือไม่ เพราะอะไร? 
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ผู้น าชุมชนให้ค าตอบสัมภาษณ์ว่า ไม่ได้มีการเข้าร่วมประชุมโครงการปรับปรุงพ้ืนฟูพ้ืนที่ส่วน
นี้ แต่มีเจ้าหน้าที่น าเสนอว่าจะมีโครงการมาพัฒนาในพ้ืนที่ใกล้ชุมชนและได้เห็นผังแม่บทการพัฒนา
พ้ืนที่ส่วนนี้ 

ผลการสัมภาษณ์ ข้อค าถามที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบ
กรุงบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะอะไร? 

ในความคิดเห็นของหัวหน้าชุมชน มีความเห็นด้วยกับการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนนี้ เพ่ือเป็นพ้ืนที่
ส าหรับพักผ่อนของคนในชุมชน แต่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะพัฒนาพ้ืนที่เป็นสกายปาร์คหรือสวน
สาธารณะลอยฟูา เพราะมีความเห็นว่าพ้ืนที่ส่วนบนสะพานมีมลพิษทางอากาศ จึงไม่เหมาะกับการ
พัฒนาเป็นสวนสาธารณะลอยฟูา ส่วนบริเวณใต้สะพานพระปกเกล้าตรงสวนสาธารณะปัจจุบันพ้ืนที่
ไม่มีผู้เข้าใช้งาน เนื่องด้วยพ้ืนที่ชุมชนกับสวนสาธารณะเข้าถึงได้ยาก เพราะไม่มีจุดเชื่อมต่อทางเท้า
เพ่ือเข้าใช้พ้ืนที่ส่วนนี้ และอีกสาเหตุหนึ่งคือพ้ืนที่ส่วนนี้เคยมีคดีฆาตกรรมภายในสวนสาธารณะ ส่งผล
ท าให้คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้ามาใช้พื้นที่ส่วนนี้ ปัจจุบันพื้นที่สวนสาธารณะบริเวณนี้เป็นจุดเก็บ
ขยะของส านักงานเขตพระนคร ชุมชนมีประชากรประมาณ 40 ครัวเรือน และยังไม่มีพ้ืนที่ส่วนกลาง
ส าหรับคนในชุมชน หากมีการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ย่านควรจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของชุมชนและอัตลักษณ์ของย่านด้วย 

 
4. การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ข้อมูลโครงการและบทสัมภาษณ์ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง 

 ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง ในข้อค าถามแรก คือ โครงการออกแบบวางผัง
ปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องได้ท าตามกระบวนการออกแบบวางผังชุมชน
เมืองหรือไม่ เพราะอะไร?  

 

ภาพที่ 50 แสดงผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ 1  
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ผลที่วิเคราะห์ได้คือ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริม
คลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์โดยน ามา
เปรียบเทียบกับกระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานโครงการได้มี
การท าตามกระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมือง แต่ไม่ครบทุกขั้นตอน เนื่องด้วยโครงการปรับ
ปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง เป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเร่งด่วนโดยทาง
กรุงเทพมหานครมีค าสั่งให้พัฒนาพื้นที่ส่วนนี้ ส่งผลให้กระบวนการบางขั้นตอนในการออกแบบวางผัง
นั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร 

ในส่วนของกลุ่มผู้น าชุมชนทั้ง 4 ชุมชน มองว่าการเริ่มต้นโครงการไม่มีความชัดเจนใน
กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ เพราะเพียงแค่รับรู้ข่าวสารของโครงการ เข้ารับ
ฟังโครงการแต่ไม่ทราบถึงการน าผังไปปฏิบัติเพราะความคืบหน้า ไม่สามารถตรวจสอบได้ การมารื้อที่
ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ 2  
 
ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง ในข้อค าถามที่สอง คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
ปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะอะไร? 

ผลที่วิเคราะห์ที่ได้คือ เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานโครง การด าเนินงานส่วนนี้ทางเจ้าหน้าได้ด าเนิน
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่เนื่องด้วยโครงการมีข้อจ ากัดในการพัฒนาพ้ืนที่ในหลายๆด้าน 
จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินงาน แต่หากพูดถึงความพึงพอใจของโครงการพัฒนาส่วนนี้
เจ้าหน้าที่ได้ให้ความคิดเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาพ้ืนสาธารณะให้แก่เมืองตามแผน
โครงการจัดท าผังแม่บทฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า จะส่งผลดีให้กับคนในพ้ืนที่และเกิดกิจกรรมในพ้ืนที่เพ่ือให้
ชุมชนได้มีรายได้จากการปรับปรุงพ้ืนที่ส่วนนี้  
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ภาพที่ 51 แสดงผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ 1  
  

ในส่วนของผู้น าชุมชนทั้ง 4 ชุมชน มองว่าเห็นด้วยกับการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ส่วนนี้ แต่ไม่
เห็นด้วยกับโครงการที่จะพัฒนา เพราะโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงพ้ืนที่
สาธารณะบริเวณชุมชนต้องใช้เวลานานในการปรับปรุง ส่งผลกระทบต่ออาชีพค้าขายของคนในชุมชน 
เพราะชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เมื่อมีการพัฒนาพ้ืนที่ต้องใช้เวลานานท าให้
ประชาชนไม่มีพ้ืนที่ค้าขายในระหว่างท าการปรับปรุง ในการพัฒนาพ้ืนที่ยังส่งผลกระทบต่อระบบ
สัญจรของคนในชุมชนด้วย เมื่อมีการก่อสร้างส่งผลให้การเดินทางไม่สะดวก  ผู้น าชุมชนมองว่าอยาก
ให้ส่งเสริมการพัฒนาในด้านของประวัติศาสตร์ชุมชน เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในโครงการเป็นพ้ืนที่เมือง
เก่า มีอาคารในชุมชนเป็นอาคารเก่ามีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และพ้ืนที่บาง
ชุมชนยังไม่มีพ้ืนที่ส่วนกลางส าหรับคนในชุมชน หากมีการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ย่านควรจะต้องพัฒนา
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนและอัตลักษณ์ของย่านด้วย 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ 2  
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5. การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการด าเนินงานกับแบบสัมภาษณ์ ของทั้ง 2 กลุ่ม

ตัวอย่าง 

 จาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยการน ามาเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งได้ศึกษา
ไว้ในบทที่ 3 สามารถน ามาวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการได้ ดังนี้ 

ภาพที่ 52 การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการด าเนินงานกับแบบสัมภาษณ์  
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชน

ริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าได้มีการด าเนินงานตามกระบวนการวางผังออกแบบ
ชุมเมือง แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกขั้นตอน จะเห็นได้ว่ายังขาดการสร้างทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่
ให้กับชุมชน เนื่องด้วยโครงการเป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเร่งด่วนจึงท าให้ขาดกระบวนการในส่วน
นี้ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าขั้นตอนการสร้างทางเลือกในการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการ
ออกแบบวางผังชุมชนเมือง เพราะขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดแนวทางการวางผังออกแบบหลายๆ
ทางเลือก เพ่ือคัดเลือกหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดให้กับพ้ืนที่ชุมชนเป็นการพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมของชุมชนและอัตลักษณ์ของย่าน 
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6. ข้อสังเกตของผู้วิจัยกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบสัมภาษณ์ 

 ในการด าเนินการวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการออกแบบวางผังฟื้นฟูพ้ืนที่เมืองเก่าชุมชนริม
คลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ได้มีการด าเนินงานตามกระบวนการ
วางผังออกแบบชุมเมืองจริงแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกขั้นตอน ยังขาดในส่วนขั้นตอนการสร้ าง
ทางเลือกในการพัฒนาซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ  ไม่ได้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมเพ่ือการหา
ประชามติว่าชุมชนเห็นด้วยอย่างไร ส่งผลให้ชุมชนไม่ได้แสดงความคิดเห็นในขั้นตอนนี้ และไม่ได้มี
แผนทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ให้คนในชุมชน จึงท าให้การด าเนินงานของโครงการไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพความเป็นจริง 
  ซึ่งในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ไม่ได้พูดถึงขั้นตอนการเนินการตามขั้นตอน เพียงแต่รับรู้ถึง
โครงการจากการเชิญให้เข้าร่วมประชุมรับฟังโครงการ แต่การประชุมนั้นเป็นเพียงแค่การเข้าไปรับฟัง
ที่มาของโครงการ โดยไม่ได้มีการหารือกับประชาชนก่อนการวางผัง 
 
7.สรุป 

 จากการด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ในการ
วิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีโครงสร้างค าถาม 2 ส่วน โดยมีข้อค าถามดังนี้ 1.โครงการออกแบบวางผังปรับปรุงฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องได้ท าตามกระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมืองหรือไม่ 2. 
ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ 1.เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่
ต่อเนื่อง 2.ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่โครงการ 4 ชุมชน แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ โดยใช้
วิธีการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละบทสัมภาษณ์ โดยการน าทฤษฏี
และแนวคิดกระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟู ทฤษฎีการพัฒนาเมืองและหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มาวิเคราะห์ข้อมูลของบทสัมภาษณ์ รวมถึงเอกสารทางราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสรุปได้ 
ดังนี้ 
 ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง ในข้อค าถามแรก คือ โครงการออกแบบวางผัง
ปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องได้ท าตามกระบวนการออกแบบวางผังชุมชน
เมืองหรือไม่ เพราะอะไร?  

ผลที่วิเคราะห์ได้คือ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริม
คลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์โดยน ามา
เปรียบเทียบกับกระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานโครงการได้มี
การท าตามกระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมือง แต่ไม่ครบทุกขั้นตอน เนื่องด้วยโครงการปรับปรุง
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ฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง เป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเร่งด่วนโดยทาง
กรุงเทพมหานครมีค าสั่งให้พัฒนาพื้นที่ส่วนนี้ ส่งผลให้กระบวนการบางขั้นตอนในการออกแบบวางผัง
นั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร  

ในขณะที่ผู้น าชุมชนทั้ง 4 ชุมชน มองว่าการเริ่มต้นโครงการไม่มีความชัดเจนในกระบวนการ
ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ เพราะเพียงแค่รับรู้ข่าวสารของโครงการ เข้ารับฟังโครงการ
แต่ไม่ทราบถึงการน าผังไปปฏิบัติเพราะความคืบหน้า ไม่สามารถตรวจสอบได้ การมารื้อที่ซึ่งไม่ได้มี
การแจ้งล่วงหน้า 

ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง ในข้อค าถามที่สอง คือ ผลลัพธ์ที่ได้จาก
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะอะไร? 
 ผลที่วิเคราะห์ที่ได้คือ เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานโครง การด าเนินงานส่วนนี้ทางเจ้าหน้าได้ด าเนิน
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่เนื่องด้วยโครงการมีข้อจ ากัดในการพัฒนาพ้ืนที่ในหลายๆด้าน 
จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อการด าเนินงาน แต่หากพูดถึงความพึงพอใจของโครงการพัฒนาส่วนนี้
เจ้าหน้าที่ได้ให้ความคิดเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาพ้ืนสาธารณะให้แก่เมืองตามแผน
โครงการจัดท าผังแม่บทฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า จะส่งผลดีให้กับคนในพ้ืนที่และเกิดกิจกรรมในพ้ืนที่เพ่ือให้
ชุมชนได้มีรายได้จากการปรับปรุงพื้นที่ส่วนนี้  
 ในขณะที่ผู้น าชุมชนทั้ง 4 ชุมชน มองว่าเห็นด้วยกับการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ส่วนนี้ แต่ไม่เห็น
ด้วยกับโครงการที่จะพัฒนา เพราะโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะ
บริเวณชุมชนต้องใช้เวลานานในการปรับปรุง ส่งผลกระทบต่ออาชีพค้าขายของคนในชุมชน เพราะ
ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เมื่อมีการพัฒนาพ้ืนที่ต้องใช้เวลานานท าให้
ประชาชนไม่มีพ้ืนที่ค้าขายในระหว่างท าการปรับปรุง ในการพัฒนาพ้ืนที่ยังส่งผลกระทบต่อระบบ
สัญจรของคนในชุมชนด้วย เมื่อมีการก่อสร้างส่งผลให้การเดินทางไม่สะดวก ผู้น าชุมชนมองว่าอยาก
ให้ส่งเสริมการพัฒนาในด้านของประวัติศาสตร์ชุมชน เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในโครงการเป็นพ้ืนที่เมือง
เก่า มีอาคารในชุมชนเป็นอาคารเก่ามีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และพ้ืนที่บาง
ชุมชนยังไม่มีพ้ืนที่ส่วนกลางส าหรับคนในชุมชน หากมีการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ย่านควรจะต้องพัฒนา
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนและอัตลักษณ์ของย่านด้วย 

ผลการวิเคราะห์ในบทนี้จะน าไปสู่การสรุปและอภิปรายผล และการน าเสนอแนวทาง
กระบวนการการออกแบบวางผังฟื้นฟูเมืองที่ถูกต้องและสอดคล้องกับชุมชน ต่อไปในบทที่ 6 
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บทที่ 6 

สรุปการวิเคราะห์ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยในบทที่ 5 ได้ด าเนินการวิจัยภาคสนามโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานโครงการ ประชากรในพ้ืนที่วิจัย 4 ชุมชน และในการวิเคราะห์ผลการ
เปรียบเทียบการด าเนินงานของโครงการกับสภาพความเป็นจริงที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 
2 กลุ่ม น ามาซึ่งผลการอภิปรายในบทที่ 6 โดยการสรุปการวิเคราะห์เพ่ืออภิปรายผลและการหา
ข้อเสนอแนะน าผลการวิจัยในขั้นต่อไป 
 
1. สรุปการวิเคราะห์ 

ผลการประเมินและวิเคราะห์กระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่า ชุมชนริมคลอง
รอบกรุงและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกแบบวางผัง กับแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้ผล
สรุปออกมาดังนี้ 

1.1 โดยผู้วิจัยได้สรุปเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบวางผังตามหลักวิชาการวางผังเมืองและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกแบบวางผังรวมถึงแนวคิดทฤษฏีออกแบบชุมชนเมือง 
โดยสรุปได้ว่า จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีกระบวนการวางผังออกแบบชุมชนเมือง มีวิธีการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 53 กระบวนการวางผังออกแบบชุมชนเมือง 
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1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ของกระบวนการวางผังออกแบบชุมชนเมือง เป็น

การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีและเป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสารเบื้องต้นของโครงการ และเป็นการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม รวมถึงนโยบายแผน ผังเมือง ตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อ
อนาคตของพ้ืนที่ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ที่เก็บ

ได้จากเอกสาร รวมถึงจากการเก็บภาคสนาม น ามาสรุปหาข้อดีหรือจุดแข็ง ข้อเสียจุดอ่อนหรือปัญหา 
ศักยภาพหรือโอกาสและภัยคุกคามหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือสรุปพ้ืนที่ที่จะคงอยู่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสมควรจะมีการอนุรักษ์พ้ืนที่ ที่ควรฟ้ืนฟูและปรับปรุงเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ใหม่และ
พ้ืนที่ที่เหมาะสมเพื่อท าการรื้อทิ้งเพ่ือพัฒนาใหม่ 

3. การสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ 
ขั้นตอนการสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ เป็นการสังเคราะห์ผลที่ได้จากการวิเคราะห์

ทั้งหมดเพ่ือน ามาสรุปในการวางแผนวางผังออกแบบพ้ืนที่โครงการโดยรวมทั้งหมด โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องกับบริบทและแผนพัฒนาในระดับต่างๆ  

4. การก าหนดบทบาทหน้าที่ นโยบาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย 
ขั้นตอนการก าหนดบทบาทหน้าที่ นโยบาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และ

เปูาหมาย เป็นการก าหนดนโยบายและความต้องการของการวางแผนในอนาคตอย่างละเอียด และ
เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา เริ่มจากนโยบายที่มีความ
ต้องการอย่างกว้างๆไปจนถึงความต้องการเฉพาะเรื่องและต้องมีความครอบคลุมกันทุกเรื่อง เพ่ือ
น าไปสร้างทางเลือกในการด าเนินการและวางผังออกแบบโครงการในรายละเอียดต่อไป 

5. การสร้างทางเลือกในการพัฒนา 
ขั้นตอนการสร้างทางเลือกในการพัฒนา เป็นการน าความต้องการต่างๆในอนาคตที่

ก าหนดขึ้นจากนามธรรมมาสร้างเป็นรูปธรรม โดยมีการวางผังและออกแบบหลายๆแนวทางเลือก 
น ามาประเมินเพ่ือหาแผนที่ดีที่สุดที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
พ้ืนที่  

6. การวางผังและออกแบบโครงการและการเสนอแนะแนวทางน าแผนและผังไปปฏิบัติ 
ขั้นตอนการวางผังและออกแบบโครงการและการเสนอแนะแนวทางน าแผนและผัง

ไปปฏิบัติ เป็นการน าแนวทางที่ได้รับการเลือกว่าที่เหมาะสมที่สุด ไปวางผังและออกแบบโดยละเอียด 
ซึ่งอาจถึงข้ันน าไปก่อสร้างจริงได้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการน าแผนและผังไปปฏิบัติ ซึ่งอาจต้อง
เสนอแนะด้านองค์กรรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การก าหนดรายละเอียดโครงการจนถึงระดับที่
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น าไปก่อสร้างได้ การจัดช่วงระยะเวลาในการก่อสร้าง การจัดเตรียมงบประมาณก่อสร้างในแต่ละปี
รวมทั้งมาตรการด้านกฎหมายและด้านต่างๆมาสนับสนุนเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างและส่วนประกอบของแผนผังแม่บทดังนี้ 1. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบทางกายภาพ 2. การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 3. กิจกรรมหลัก 4. กิจกรรมสนับสนุน 
5. การสัญจรเชื่อมต่อ 6. บริการสาธารณะสิ่งอ านวยความสะดวก 7.  การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

7. การน าแผนและผังไปปฏิบัติ 
ขั้นตอนการน าแผนและผังไปปฏิบัติ เป็นการน าแผนและผังไปควบคุมหรือ

พัฒนาตามที่ว่างไว้ โดยควบคุมการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการเพ่ือใช้ประโยชน์ตามความต้องการ ซึ่ง
ต้องมีการแก้ปัญหาในระหว่างด าเนินการ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดให้ก่อสร้างได้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่เคยได้คาดการณ์ไว้ก่อน  แผนการอาจไม่
เป็นไปตามท่ีก าหนดต้องมีการปรับปรุง 

8. การประเมินผล 
ขั้นตอนการประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ เป็นการ

ประเมินการท างานวางผังและออกแบบเพ่ือสรุปเป็น ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ของผู้ด าเนินการ และน า
ทฤษฎี รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้จากการด าเนินงานซึ่งอาจจะได้ทั้งข้อดีข้อเสีย ไปใช้ในการท างานใน
โครงการอื่นๆท่ีมีความคล้ายคลึงกันต่อไปในอนาคต 
การท างานตามกระบวนการจะเป็นในลักษณะการท างานควบคู่กันหลายขั้นตอนหรือมีการย้อนกลับ
ไปปรับปรุงขั้นตอนแรกๆจนกระทั้งสามารถท างานในขั้นต่อไปได้ เพราะชุมชนเมืองมีการเติบโต
ตลอดเวลา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

1.2 ขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 54 ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการ 
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ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนิน
โครงการเพ่ือด าเนินงานในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองน าร่องอย่างน้อย 1 บริเวณ โดยพิจารณาจากผัง
แม่บทการฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร และรายงานการศึกษาที่ส านักผังเมืองมีอยู่แล้ว 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษารวบรวมข้อมูลและส ารวจ 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
2. ศึกษาผังเมืองรวมและข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. ศึกษานโยบาย แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนริม

คลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
4. ส ารวจลักษณะทางกายภาพสภาพปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่ชุมชนริมคลอง

รอบปรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวคิดการปรับปรุงฟ้ืนฟูย่าน 

1. ศึกษาผังแม่บทการฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า แผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและ
พ้ืนที่เกี่ยวเนื่องริมคลองในกรุงรัตนโกสินทร์ และผังแนวความคิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต่อเนื่อง
กรุงรัตนโกสินทร์ 

2. วางแผนปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องด้วย
กระบวนการเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวความคิดการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและตัวแทนชุมชน 

3. วิเคราะห์ข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ขั้นตอนที่ 4 จัดท าผังแนวความคิดการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุง

และพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
1. วิเคราะห์แนวโน้ม ศักยภาพ ข้อจ ากัด จุดแข็ง และจุดอ่อนของพ้ืนที่ 
2. พัฒนาเกณฑ์และก าหนดพื้นที่ที่มีคุณค่า 
3. จัดท าวิสัยทัศน์และผังแนวความคิดการปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่ 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าผังแม่บทการปรับปรุงฟื้นฟูพ้ืนที่ชุมชนริมคลองรอบกรุง 
1. จัดผังแม่บทการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ริมคลองรอบกรุง ด้วยกระบวนการ

หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และกระบวนการออกแบบเชิง
ปฏิบัติการร่วมออกแบบกลุ่มย่อย ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัวแทนชุมชน 

2. คัดเลือกพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือเป็นพื้นที่โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูน าร่อง 
ขั้นตอนที่ 6 จัดท าผังรายละเอียดแบบก่อสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

1. จัดท าผังรายละเอียดแบบก่อสร้าง จ านวน 1 บริเวณ 
2. จัดท าการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท าแผนบริหารจัดการและน าแผนไปปฏิบัติ 
1. ก าหนดล าดับการพัฒนาและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 
2. ก าหนดบทบาทความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
3. จัดท าแผนด าเนินการพัฒนาโครงการ 
 

2. การอภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ 

การศึกษากระบวนการออกแบบวางผังพ้ืนที่โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุง
และพ้ืนที่ต่อเนื่อง สรุปผลจากการวิเคราะห์ แผนการด าเนินงานจากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 
ไม่ได้ตรงตามหลักกระบวนการการออกแบบวางผังชุมชนเมืองทุกขั้นตอน เพราะโครงการได้เริ่มจาก
ผังแม่บทฟ้ืนฟูเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร จากโครงการกรุงเทพฯ 250 เป็นโครงการจัดท าผังแม่บท
ฟ้ืนฟูย่านเมืองเก่า เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2556-2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 มหานครกะทัดรัด ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 4.1 เมือง
กรุงเทพมหานครเติบโตบอย่างมีระเบียบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นค าสั่งจากกรุงเทพมหานครให้ด าเนินแผนการอย่างเร่งด่วน เนื่องด้วยมีข้อจ ากัดทางด้านเวลา 
งบประมาณ และกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงท าให้แผนการด าเนินงานยังขาดกระบวนการบางขั้นตอนไป จาก
กระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมืองที่ได้สรุปไว้คือ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 2. การวิเคราะห์
ข้อมูล 3. การสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ 4. การก าหนดบทบาทหน้าที่ นโยบาย ความมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย 5. การสร้างทางเลือกในการพัฒนา 6. การวางผังและออกแบบโครงการ
และการเสนอแนะแนวทางน าแผนและผังไปปฏิบัติ 7. การน าแผนและผังไปปฏิบัติ 8. การประเมินผล 
ซึ่งทั้งหมดมี 8 ขั้นตอน แต่โครงการยังขาดขั้นตอนการสร้างทางเลือกในการพัฒนาและการเสนอแผน
ทางเลือกให้กับประชาชน จากที่ได้สัมภาษณ์กลุ่มประชาชน ไม่ได้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมเพ่ือการ
หาประชามติ ว่าชุมชนเห็นด้วยอย่างไร จึงส่งผลให้การด าเนินงานของโครงการไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพความเป็นจริง อาทิ เช่น โครงการสวนลอยฟูาบริเวณ
สะพานพระปกเกล้า กลุ่มผู้น าชุมชนไม่เห็นด้วยที่จะพัฒนาพ้ืนที่ส่วนนี้เป็นสกายปาร์คสวนลอยฟูา 
เพราะพ้ืนที่ที่จะพัฒนานั้นบริเวณช่องกลางระหว่างสะพานพระปกเกล้า - สะพานพุทธ เป็นเส้นทาง
การสัญจรของรถตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดมลพิษจากทางอากาศ ในส่วนการปรับปรุงพ้ืนที่สวน
พิพิธภัณฑ์ไปรษณียาคารก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ ท าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนนี้  
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ผู้วิจัยเห็นว่า จากวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือจัดท าผังแนวคิด ออกแบบพ้ืนที่เพ่ือการ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง ฟ้ืนฟูย่าน ชุมชนชนยังไม่เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พ้ืนที่มากพอ จากแนวคิด
หลักการของการอนุรักษ์ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 แรงจูงใจที่
ท าให้เกิดการอนุรักษ์เพ่ือผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) การอนุรักษ์มักจะให้
ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจที่หลากหลาย ผลตอบแทนเหล่านั้นมักจะมาจากกิจกรรม พาณิชยก
รรมและการท่องเที่ยว การอนุรักษ์เป็นการรักษาสิ่งที่เคยมีในอดีตไว้เป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทน 
เพ่ือให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักรับทราบและเกิดความภาคภูมิใจ ย่านชุมชนมีความเป็นพ้ืนที่ที่ประวัติศาสตร์
มากมาย ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ในย่านชุมชนยังมีอาคารที่ทรงรูป
แบบเดิมในสมัยก่อน และความเป็นของเดิมแท้ของเมืองเก่า จะต้องค านึงถึงระบบนิเวศของเมืองด้วย 
อาทิ สายน้ าหรือแหล่งน้ า โดยภาพรวมโครงการจะพูดถึงการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือคืนพ้ืนที่
สาธารณะแก่เมือง แต่ยังไม่เกิดอัตลักษณ์ต่อพ้ืนที่อย่างชัดเจน 

 
3. ข้อเสนอแนะแนวทางกระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมือง 

 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด กระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมือง และหลักการการมี
ส่วนร่วมท าให้ผู้วิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมในการวางแผน กระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมือง มี
วิธีการและกระบวนการที่ถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยก าหนดทิศทางในการท างานปฏิบัติการให้มี
ความก้าวหน้าเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีเหตุผล โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพราะการวางผัง และ
ออกแบบชุมชนเมืองนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการส่วน
ใหญ่ของประชาชน เป็นการวางแผนทางด้านกายภาพ โดยเป็นการเตรียมแนวทางส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของเมืองในอนาคต พัฒนาในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้  
  

 ข้อเสนอแนะกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง 

ข้อเสนอแนะในกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง จากการศึกษาผู้วิจัยคิดว่าหลักการ
ออกแบบชุมชนเมืองมีความเชื่อมโยงกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่าควรปฏิบัติงานตามหลักการกระบวนการออกแบบชุมชนเมืองทุกขั้นตอน ดังนั้น   การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์  การก าหนดบทบาทหน้าที่ 
นโยบาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย การสร้างทางเลือกในการพัฒนา การวางผังและ
ออกแบบโครงการและการเสนอแนะแนวทางน าแผนและผังไปปฏิบัติ การน าแผนและผังไปปฏิบัติ 
การประเมินผล และการท างานตามกระบวนการจะเป็นในลักษณะการท างานควบคู่กันหลายขั้นตอน
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หรือมีการย้อนกลับไปปรับปรุงขั้นตอนแรกๆจนกระทั่งสามารถท างานในขั้นต่อไปได้ เพราะชุมชน
เมืองมีการเติบโตตลอดเวลา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

 ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมทางด้านการปฏิบัติการ 

  1. การแจ้งข่าวสารและด าเนินการตามกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   1. การรับรู้ข่าวสาร (public information) 
   2. ปรึกษาหารือ (public consultation) 
   3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (public meeting) 
   4. ร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจ (decision making) 
   5. ร่วมด าเนินการ (implementation) 
   6. ร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
  2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบโครงการ โดยการ
จัดการประชุมเสวนาความคืบหน้าของโครงการ หากโครงการมีการคืบหน้าควรประชุมประชาชน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการแจ้งถึงผลการด าเนินงาน 
  3. สร้างความร่วมมือให้กับประชาชนทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในชุมชนทั้งมิติสังคม กายภาพ เศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว ให้เห็นถึงข้อดีและจุดแข็งของชุมชนเพ่ือดึงดูดให้เกิดกิจกรรมและมีรายได้เข้าสู่ชุมชน 
รวมทั้งภาคี ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการผลักดันโครงการให้บรรลุผลส าเร็จ 

 ข้อเสนอแนะทางด้านกฎหมาย 

  พ้ืนที่ริมครองรอบกรุงเป็นพ้ืนที่อยู่ในการควบคุมอาคารเขตกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก
ควรจะมีข้อบังคับอย่างชัดเจน ในเรื่องของการก าหนดใช้อาคารและการดัดแปลงอาคาร อาทิ เช่น 
ลักษณะการใช้สีของอาคารให้มีโทนสีเดียวกัน  
 

4. สรุป 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชุมชนริมคลองรอบกรุง
และพ้ืนที่ต่อเนื่อง ได้ด าเนินโครงการตามหลักการออกแบบวางผังชุมชนเมืองจริง แต่ไม่ครบถ้วนทุก
ขั้น ขั้นตอน โดยขาดขั้นตอนการสร้างทางเลือกในการพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการ
ออกแบบวางผังชุมชนเมือง เพราะขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดแนวทางการวางผังออกแบบหลายๆ
ทางเลือก เพ่ือคัดเลือกหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดให้กับพ้ืนที่ชุมชน ส่งผลให้การพัฒนาพ้ืนที่ไม่ได้มี
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการหาประชามติ ว่าชุมชนเห็นด้วยอย่างไร จึงส่งผลให้การด าเนินงานของ
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โครงการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพความเป็นจริง  และเนื่องด้วย
ข้อจ ากัดในการพัฒนาพ้ืนที่ เป็นส่วนหนึ่งท าให้โครงการเกิดความล่าช้าในการพัฒนา ทั้งในส่วนของ
ข้อจ ากัดในหลายด้าน เพราะพ้ืนที่โครงการอยู่ในเขตของเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก การพัฒนาส่วนนี้
จึงจ าเป็นต้องใช้ ข้อกฎหายควบคุมทั้งในเรื่องของพระราชบัญญัติ โบราณสถาน ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครในการการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยหลายหน่วยงานในภาครัฐให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น ในส่วนของพ้ืนที่คลองรอบกรุงก าหนดให้ส านักการระบายน้ าเป็น
ผู้ดูแล  ในส่วนของโครงสร้างสะพานอยู่ภายใต้การดูแลของส านักการโยธาธิการ รวมถึงระบบไฟฟูา
ก าหนดให้การไฟฟูาในพ้ืนที่เป็นผู้ดูแลซึ่งสายส่งกระแสไฟฟูาในพ้ืนที่นั้นอยู่บริเวณคลองรอบกรุง จึ ง
จ าเป็นต้องใช้เวลาและงบประมาณในการเคลื่อนย้าย รวมถึงพ้ืนที่โครงการบางส่วนที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพราะ ข้อจ ากัดเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินและงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่  

จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานในพ้ืนที่โครงการมีข้อจ ากัดในหลายๆด้าน ส่งผลท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้และไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งสาเหตุไม่ได้ติดอยู่ที่ข้อจ ากัดในการ
พัฒนาพ้ืนที่เพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยคิดว่ากระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมืองนั้นมีความเชื่อมโยง
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก การปฏิบัติงานควรท าความเข้าใจกับขั้นตอน
และปฏิบัติงานตามหลักกระบวนการออกแบบชุมชนเมืองทุกขั้นตอน ทั้งในการด าเนินงานทั้งภาครัฐ
และประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานร่วมกัน การใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การให้ความรู้แก่ชุมชน ซึ่งการให้ความรู้นี้ต้องมิใช่องค์
ความรู้ในเชิงทฤษฎีเท่านั้น แต่ต้องเป็นการให้ความรู้และสร้างกระบวนการเพ่ือให้เกิดจิตส านึก 
รวมทั้งเกิดความตระหนักในด้านการอนุรักษ์เมืองเก่าด้วย 

จากการศึกษากระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูเมืองเก่า กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟู
ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ผู้ด าเนินงานโครงการยังขาดขั้นตอนการด าเนินงานที่ไม่ตรง
ตามทฤษฎีกระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมือง ในขั้นตอนการสร้างทางเลือกในการพัฒนาให้กับ
ชุมชนซึ่งกระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมืองนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการตาม
กระบวนการทุกขั้นตอน แต่เนื่องด้วยโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับค าสั่งให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
ท าให้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบวางผัง ส่งผลให้บางชุมชนไม่เห็นด้วยกับโครงการ 
ดังนั้นผู้วิจัยคิดว่า หากผู้ด าเนินโครงการมีการชี้แจง อธิบายถึง ข้อมูลโครงการอย่างละเอี ยดมีผัง
ทางเลือกให้ประชาชนได้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และรวมไปถึงการร่วมรับผิดชอบด้วยกัน โดยการที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรู้ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และได้รับการตัดสินใจในการหา
ทางเลือกร่วมกัน มีการพิจารณาแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน จะท าให้การ
ด าเนินงานได้แก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกันโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ของชุมชน 
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บทที่ 7 

บทสรุป 

 
บทสรุปของการวิจัยจะสรุปสาระส าคัญของผลการวิจัยครั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ใน

บทที่ 1 ได้แก่ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี กระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูเมืองเก่ารวมถึงกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ศึกษาโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง รวมถึง
กระบวนการที่น ามาด าเนินการในพื้นท่ีโครงการ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับหลักทฤษฎีในการออกแบบ
วางผังฟ้ืนฟูเมือง และข้อเสนอแนะแนวทางด าเนินการ ส าหรับใช้ในกระบวนการวางแผนและผัง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูชุมชนเก่าที่มีบริบทใกล้เคียงกับพ้ืนที่ต่อไป และยังกล่าวถึงข้อจ ากัดในการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะส าหรับในการวิจัยขั้นต่อไป 

 
1. สรุปสาระส าคัญของการวิจัย 

 สรุปสาระส าคัญจากการวิจัยกระบวนการออกแบบวางผังฟื้นฟูพ้ืนที่เมืองเก่า กรณีศึกษาโครง
ปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาทั้งหมด 3 ข้อ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในบทที่ 1 คือ 1. หลักการ แนวความคิด ทฤษฎี การ
ออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่าและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดผลส าเร็จเมื่อน ามา
ปฏิบัติจริง 2. กระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่าตรงตามทฤษฎีการพัฒนาเมืองและผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการปฏิบัติจริง3. เป็นแนวทางส าหรับใช้ในกระบวนการ
วางแผนและผังอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เมืองเก่าท่ีมีบริบทใกล้เคียงกับพ้ืนที่ต่อไป 
 1.1 วัตถุประสงค์ที่ 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี กระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูชุมชนเมือง
เก่ารวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้วิจัยได้สรุปจากการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และกระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูเมืองเก่า
ขั้นตอนการด าเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน และได้สรุปความหมายของกระบวนการออกแบบวาง
ผังไว้ดังนี้ 

สรุปได้ว่ากระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองจะมีความคล้ายคลึงกับกระบวนการ
วางแผนด้านกายภาพต่างๆ ดังนั้นกระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองจะต้องมีการด าเนินงาน
หลายขั้นตอนต่อเนื่องกัน โดยกระบวนการท างานวางผังและออกแบบจะต้องมีการท างานที่ควบคู่กัน
ไปหลายๆขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการสามารถด าเนินการได้ หรือมีการน าผลย้อนกลับไปปรับปรุงการ
ท างานในข้ันที่ผ่านมาจนกว่าจะสามารถท างานในขั้นต่อไปได้ เพราะชุมชนเมืองมีการเจริญเติบโตและ
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เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง ผู้คนที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงและ
สภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  
กระบวนการออกแบบวางผังด าเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ของกระบวนการวางผังออกแบบชุมชน

เมือง เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่และเป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสารเบื้องต้นของโครงการ และ
เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม รวมถึงนโยบายแผน ผังเมือง ตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆที่จะมี
ผลกระทบต่ออนาคตของพ้ืนที่ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ที่เก็บได้จากเอกสาร รวมถึงจากการเก็บภาคสนาม น ามาสรุปหาข้อดีหรือจุดแข็ง ข้อเสีย
จุดอ่อนหรือปัญหา ศักยภาพหรือโอกาสและภัยคุกคามหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือสรุป
พ้ืนที่ที่จะคงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมควรจะมีการอนุรักษ์พ้ืนที่ ที่ควรฟื้นฟูและปรับปรุงเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ใหม่และพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพื่อท าการรื้อทิ้งเพ่ือพัฒนาใหม่ 

3. การสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ 
ขั้นตอนการสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ เป็นการสังเคราะห์ผลที่ได้จากการ

วิเคราะห์ทั้งหมดเพ่ือน ามาสรุปในการวางแผนวางผังออกแบบพ้ืนที่โครงการโดยรวมทั้งหมด โดย
ค านึงถึงความสอดคล้องกับบริบทและแผนพัฒนาในระดับต่างๆ  

4. การก าหนดบทบาทหน้าที่ นโยบาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย 
ขั้นตอนการก าหนดบทบาทหน้าที่ นโยบาย ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ 

และเปูาหมาย เป็นการก าหนดนโยบายและความต้องการของการวางแผนในอนาคตอย่างละเอียด 
และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา เริ่มจากนโยบายที่มี
ความต้องการอย่างกว้างๆไปจนถึงความต้องการเฉพาะเรื่องและต้องมีความครอบคลุมกันทุกเรื่อง 
เพ่ือน าไปสร้างทางเลือกในการด าเนินการและวางผังออกแบบโครงการในรายละเอียดต่อไป 

5. การสร้างทางเลือกในการพัฒนา 
ขั้นตอนการสร้างทางเลือกในการพัฒนา เป็นการน าความต้องการต่างๆใน

อนาคตที่ก าหนดขึ้นจากนามธรรมมาสร้างเป็นรูปธรรม โดยมีการวางผังและออกแบบหลายๆแนว
ทางเลือก น ามาประเมินเพ่ือหาแผนที่ดีที่สุดที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาพื้นที่  

6. การวางผังและออกแบบโครงการและการเสนอแนะแนวทางน าแผนและผังไป
ปฏิบัติ 
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ขั้นตอนการวางผังและออกแบบโครงการและการเสนอแนะแนวทางน าแผน
และผังไปปฏิบัติ เป็นการน าแนวทางที่ได้รับการเลือกว่าที่เหมาะสมที่สุด ไปวางผังและออกแบบโดย
ละเอียด ซึ่งอาจถึงขั้นน าไปก่อสร้างจริงได้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการน าแผนและผังไปปฏิบัติ ซึ่ง
อาจต้องเสนอแนะด้านองค์กรรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การก าหนดรายละเอียดโครงการจนถึง
ระดับท่ีน าไปก่อสร้างได้ การจัดช่วงระยะเวลาในการก่อสร้าง การจัดเตรียมงบประมาณก่อสร้างในแต่
ละปีรวมทั้งมาตรการด้านกฎหมายและด้านต่างๆมาสนับสนุนเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างและส่วนประกอบของแผนผังแม่บทดังนี้ 1. โครงสร้างและ
ส่วนประกอบทางกายภาพ 2. การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 3. กิจกรรมหลัก 4. กิจกรรมสนับสนุน 
5. การสัญจรเชื่อมต่อ 6. บริการสาธารณะสิ่งอ านวยความสะดวก 7.  การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

7. การน าแผนและผังไปปฏิบัติ 
ขั้นตอนการน าแผนและผังไปปฏิบัติ เป็นการน าแผนและผังไปควบคุมหรือ

พัฒนาตามทีว่่างไว้ โดยควบคุมการพัฒนาหรือก่อสร้างโครงการเพ่ือใช้ประโยชน์ตามความต้องการ ซึ่ง
ต้องมีการแก้ปัญหาในระหว่างด าเนินการ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดให้ก่อสร้างได้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่เคยได้คาดการณ์ไว้ก่อน  แผนการอาจไม่
เป็นไปตามที่ก าหนดต้องมีการปรับปรุง 

8. การประเมินผล 
ขั้นตอนการประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ เป็นการ

ประเมินการท างานวางผังและออกแบบเพ่ือสรุปเป็น ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ของผู้ด าเนินการ และน า
ทฤษฎี รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้จากการด าเนินงานซึ่งอาจจะได้ทั้งข้อดีข้อเสีย ไปใช้ในการท างานใน
โครงการอื่นๆท่ีมีความคล้ายคลึงกันต่อไปในอนาคต 
 การพัฒนาและอนุรักษ์เมืองเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของ
ประชาชนในพ้ืนที่ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ในด้านต่างๆเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน หลักการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญมากในการพัฒนาเมือง สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง เป็นการร่วมมือกันของ
ภาครัฐกับประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมไปถึงการร่วมรับผิดชอบด้วยกัน โดยการที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรู้ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และได้รับการตัดสินใจในการหา
ทางเลือกร่วมกัน ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลที่ได้เข้าร่วมในการคิดกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่ม มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน พิจารณาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลง
ความเห็นร่วมกัน เพ่ือได้รับผลประโยชน์ร่วมกันและได้แก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน 
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ภาพที่ 55 กระบวนการวางผังออกแบบชุมชนเมือง 
 

1.2 วัตถุประสงค์ที่ 2. เพ่ือศึกษาโครงปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
รวมถึงกระบวนการที่น ามาด าเนินการในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับหลักทฤษฎีในการ
ออกแบบวางผังฟื้นฟูชุมชนเมือง  

ผลสรุปจากการวิจัยคือ โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
ได้ด าเนินโครงการตามหลักการออกแบบวางผังชุมชนเมืองจริง แต่ไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยขาด
ขั้นตอนการสร้างทางเลือกในการพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการออกแบบวางผังชุมชน
เมือง เพราะขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดแนวทางการวางผังออกแบบหลายๆทางเลือก เพ่ือคัดเลือกหา
แนวทางท่ีเหมาะสมที่สุดให้กับพ้ืนที่ชุมชน ส่งผลให้การพัฒนาพ้ืนที่ไม่ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือ
การหาประชามติ ว่าชุมชนเห็นด้วยอย่างไร จึงส่งผลให้การด าเนินงานของโครงการไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพความเป็นจริง และเนื่องด้วยข้อจ ากัดในการพัฒนาพ้ืนที่ 
เป็นส่วนหนึ่งท าให้โครงการเกิดความล่าช้าในการพัฒนา ทั้งในส่วนของข้อจ ากัดในหลายด้าน เพราะ
พ้ืนที่โครงการอยู่ในเขตของเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก การพัฒนาส่วนนี้จึงจ าเป็นต้องใช้ ข้อกฎหมาย
ควบคุมทั้งในเรื่องของพระราชบัญญัติ โบราณสถาน รวมถึงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในการการ
อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และหลายหน่วยงานในภาครัฐให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
เช่น ในส่วนของพ้ืนที่คลองรอบกรุงก าหนดให้ส านักการระบายน้ าเป็นผู้ดูแล  ในส่วนของโครงสร้าง
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สะพานอยู่ภายใต้การดูแลของส านักการโยธาธิการ รวมถึงระบบไฟฟูาก าหนดให้การไฟฟูาในพ้ืนที่เป็น
ผู้ดูแล ซึ่งสายส่งกระแสไฟฟูาในพ้ืนที่นั้นอยู่บริเวณคลองรอบกรุง จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาและ
งบประมาณในการเคลื่อนย้าย รวมถึงพ้ืนที่โครงการบางส่วนที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้เพราะ 
ข้อจ ากัดเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินและงบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่  

จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานในพ้ืนที่โครงการมีข้อจ ากัดในหลายๆด้าน ส่งผลท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนนี้และไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งสาเหตุไม่ได้ติดอยู่ที่ข้อจ ากัดในการ
พัฒนาพ้ืนที่เพียงอย่างเดียว กระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมืองนั้นมีความเชื่อมโยงกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก การปฏิบัติงานควรท าความเข้าใจกับขั้นตอนและ
ปฏิบัติงานตามหลักกระบวนการออกแบบชุมชนเมืองทุกขั้นตอน ทั้งในการด าเนินงานทั้งภาครัฐและ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานร่วมกัน การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การให้ความรู้แก่ชุมชน ซึ่งการให้ความรู้นี้ต้องมิใช่องค์ความรู้
ในเชิงทฤษฎีเท่านั้น แต่ต้องเป็นการให้ความรู้และสร้างกระบวนการเพ่ือให้เกิดจิตส านึก รวมทั้งเกิด
ความตระหนักในด้านการอนุรักษ์เมืองเก่าด้วย 

จากการศึกษากระบวนการออกแบบวางผังฟ้ืนฟูเมืองเก่า กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟู
ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง ผู้ด าเนินงานโครงการยังขาดขั้นตอนการด าเนินงานที่ไม่ตรง
ตามทฤษฎีกระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมือง ในขั้นตอนการสร้างทางเลือกในการพัฒนาให้กับ
ชุมชน ซึ่งกระบวนการออกแบบวางผังชุมชนเมืองนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการตาม
กระบวนการทุกขั้นตอน แต่เนื่องด้วยโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับค าสั่งให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
ท าให้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบวางผัง ส่งผลให้บางชุมชนไม่เห็นด้วยกับโครงการ 
ดังนั้นผู้วิจัยคิดว่า หากผู้ด าเนินโครงการมีการชี้แจง อธิบายถึง ข้อมูลโครงการอย่างละเอียดมีผัง
ทางเลือกให้ประชาชนได้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และรวมไปถึงการร่วมรับผิดชอบด้วยกัน โดยการที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรู้ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และได้รับการตัดสินใจในการหา
ทางเลือกร่วมกัน มีการพิจารณาแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน จะท าให้การ
ด าเนินงานได้แก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกันโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ของชุมชน 

1.3 วัตถุประสงค์ที่ 3. เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะแนวทางด าเนินการ ส าหรับใช้ในกระบวนการ
วางแผนฟื้นฟูชุมชนเมืองที่มีบริบทใกล้เคียงกับพ้ืนที่ต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาสภาพและบริบท ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ใกล้เคียงด้วย เพ่ือให้เห็น
ความเชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ รวมถึงผลกระทบทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่
ต่อเนื่อง โดยการใช้กลวิธีที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ในเมือง ประกอบไปด้วย
เทคนิคทางด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเมือง ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพของพ้ืนที่ในระยะยาว การวาง
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แผนพัฒนาควรมีการด าเนินร่วมกับผู้อาศัยในพ้ืนที่ และควรมีการออกกฎหมายข้อบังคับและการ
ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติ 

2. เสนอให้หน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาจัดกิจกรรมให้กับชุมชน เช่น จัดนิทรรศการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาปลูกฝัง เพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
กระบวนการการวางแผนและวางผังรวมไปถึงกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้
ประชาชนมีสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งการให้ความรู้ต้องไม่ใช้องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีเท่านั้น แต่ต้องเป็น
การให้ความรู้และสร้างกระบวนการเพ่ือให้เกิดจิตส านึกแก่ชุมชน 

3. การพัฒนาพ้ืนที่ส่วนใหญ่โครงการ จะให้ความส าคัญกับการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจมากกว่าทางด้านกายภาพ จึงเห็นว่าควรมีพ้ืนที่ส่วนกลางของคนในชุมชนเพ่ือท ากิจกรรม
ต่างๆ เช่น ลานกิจกรรม เป็นพ้ืนที่รวมตัวกันท ากิจกรรมของคนในชุมชน หรือใช้เป็นพ้ืนที่เพ่ือ
นันทนาการส าหรับชุมชน โดยมีผู้น าชุมชนเป็นผู้ดูแล 
 

2. ข้อจ ากัดในการวิจัย 

1. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องนี้ เป็นแผนยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาพ้ืนที่เมืองเก่า ซึ่งผู้วิจัยได้ลงศึกษาข้อมูลได้ไม่ละเอียดเพียงพอ เพราะโครงการปรับปรุง
ฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่องอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงพ้ืนโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  

2. เนื่องด้วยโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง อยู่ในบริเวณ
เขตเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก การพัฒนาพ้ืนที่ส่วนนี้จึงจ าเป็นต้องใช้ข้อกฎหมายควบคุมทั้งในเรื่อง
ของพระราชบัญญัติ โบราณสถาน ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในการการอนุรักษ์และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลายหน่วยงานในภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่และ
เกี่ยวเนื่องกับกรรมสิทธ์ที่ดิน โดยใช้เวลาและงบประมาณในการด าเนินการ ส่งผลให้การด าเนินงาน
ของโครงการล่าช้า  

 
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยข้ันต่อไป 

จากข้อจ ากัดในการวิจัยที่กล่าวถึงข้างต้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอข้อการวิจัยและข้อพึงปฏิบัติใน
การวิจัยต่อไปเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. เนื่องจากโครงการอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ซึ่งบางพ้ืนที่ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนแรก
ของกระบวนการศึกษาโครงการ ผู้วิจัยจึงมีระยะเวลาการศึกษาข้อมูลโครงการที่ไม่มีรายละเอียด
เพียงพอ เมื่อโครงการมีการด าเนินการจริงจนถึงขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาไว้ ผู้วิจัย
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คาดว่าอาจมีข้อมูลเชิงลึกให้ได้ศึกษามากกว่านี้ จึงเสนอแนะว่าหากมีการวิจัยขั้นต่อไป ควรจะศึกษา
ข้อมูลที่ได้ด าเนินการตามจริงตามกระบวนการที่วางไว้ 

2. ควรมีการศึกษาสภาพและบริบท ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ใกล้เคียงด้วย เพ่ือให้เห็นความ
เชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ รวมถึงผลกระทบทั้งด้าน
บวกและด้านลบ ที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการ อาทิเช่น ในพ้ืนที่มีพิพิธภัณฑ์ซึ่งสามารถเชื่องโยงกับพ้ืนที่
ริมคลองเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวได้ 

3. ในการเก็บข้อมูลครั้งต่อไป นอกจากการใช้แบบสัมภาษณ์แล้วควรใช้แบบสอบถามควบคู่
ไปด้วยและมีการเพิ่มกลุ่มประชากรตัวอย่างในการวิจัย เช่น ชาวบ้านในชุมชน เพราะ อาจมีข้อคิดเห็น
และประเด็นที่แตกต่างกับผู้น าชุมชน 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษากระบวนการออกแบบวางผัง ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ เมืองเก่า 
กรณีศึกษาโครงปรับปรุงฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพ้ืนที่ต่อเนื่อง” ที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการครั้งนี้ 
เป็นการศึกษาในรายวิชาสุดท้ายของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
ได้ผลตามท่ีคาดไว้ว่าจะได้รับ ครบทั้ง 3 ข้อตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในกระบวนการวางแผนฟ้ืนฟูชุมชนเมือง อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้
ยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายเรื่อง ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนะทั้งแนวปฏิบัติในการ
วิจัยและหัวข้อการวิจัยที่มีรายละเอียดในเชิงลึก ส าหรับผู้ที่สนใจจะน าไปท าการวิจัยต่อเนื่องในขั้น
ต่อไป  
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ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

1. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่องได้ท าตามกระบวนการออกแบบ
วางผังตามหลักวิชาการวางผังชุมชนเมืองหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 

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

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

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

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

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

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

3. ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสัมภาษณ ์

นายภาณุเดช รอบคิด นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบชุมชนเมือง  

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ภาคผนวก ข 

การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลวิจัย 
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ภาพที่ 56 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการวิจัยจากเจ้าหน้าที่ 
 

 

ภาพที่ 57 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการวิจัยจากประธานชุมชนบ้านพานถม 
 

 
ภาพที่ 58 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการวิจัยจากประธานชุมชนคลองโอ่งอ่า 
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ภาพที่ 59 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการวิจัยจากประธานชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ 

 
ภาพที่ 60 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการวิจัยจากประธานชุมชนภิรมย์ 
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รายนามผู้ให้ข้อมูลและตอบแบบสัมภาษณ์ 

รายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่ 1  เจ้าหน้าทีฝุ่ายวางผังปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟู
เมือง ส านักผังเมือง 
1. คุณ สุนิษา มีนรินทร์   นักผังเมืองปฏิบัติการ 
2. คุณ ชัญญาภรณ์ ลาดเสนา  นักผังเมืองปฏิบัติการ 
รายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่ 2  ผู้น าชุมชน 4 ชุมชนในพ้ืนที่ 
1. คุณ พิมพ์ศิริ สุวรรณนาคร ประธานชุมชนบ้านพานถม 
2. คุณ สัมฤทธิ์ ปิ่นมณีวรรณ  ประธานชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ 
3. คุณ ประสิทธิ์ วิบูลย์กิจพัฒนา   ประธานชุมชนคลองโอ่งอ่าง 
4. คุณ สมจิตต์ สุนทรเพ็ชรพันธ์ ประธานชุมชนภิรมย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ภาณุเดช รอบคิด 
วัน เดือน ปี เกิด 13 กรกฎาคม 2533 
สถานที่เกิด จังหวัดภูเก็ต 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2558 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 110 หมู่4 ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110   
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