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ปัจจุบันการพัฒนาฟื้นฟูลำคลองในกรุงเทพมหานคร  เป็นนโยบายหลักที่ภาครัฐให้

ความสำคัญ เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นและเป็นแนวคิดหลักในกระบวนการฟื้นฟู
เมือง ที่จะส่งผลให้ลำคลองและพื้นที่ต่อเนื่องกลับมามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเมือง  
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะทำให้รูปแบบของเมืองที่มีคลองเป็นเส้นทางสัญจร
หลักเหมือนเมืองเวนิสตะวันตก กลับมาสวยงามเหมือนในอดีต พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างเป็นพื้นท่ี
สาธารณะท่ีสำคัญอยู่ในย่านการอนุรักษ์เมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นหนึ่งในพื้นท่ีนำร่องท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐกำลังดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูอยู่ในปัจจุบัน แต่พบว่าการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้
ตอบสนองต่อการใช้งานท่ีสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณโดยรอบ   

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างกับชุมชน 
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ชุมชนบริเวณโดยรอบ ในด้านองค์ประกอบทางกายภาพและด้านพฤติกรรมของผู้ใช้พื้นท่ี  2) เพื่อ
เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างให้สัมพันธ์กับชุมชนบริเวณ
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อ่าง เกิดจากการใช้พื้นท่ี โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการค้าขาย ทำให้เกิดความสัมพันธ์ในการใช้งานและ
เกิดการเกื้อหนุนกัน ระหว่างคนในชุมชนและผู้มาใช้งาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางด้านสังคม ปัจจัยท่ี
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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MR. SURAK KHUNTHONG : RELATIONSHIPS BETWEEN THE USE OF ONG-ANG 
CANAL PROMENADE AND ITS SURROUNDING NEIGHBOURHOODS THESIS ADVISOR :  
SINEENART SUKOLRATANAMETEE 

Nowadays, the restoration of canals in Bangkok has gained its awareness 
and become one of the government’s main policies in order to promote 
environmental quality and urban revitalisation. The restoration is expected to help 
bringing liability back to the canals and their surrounding neighbourhoods by renewing 
its role as a transportation mode and, hopefully, its nostalgic image as Venice of the 
East. Ong-Ang canal promenade, a public open space in Rattanakosin historic district, 
is one of the canal restoration pilot projects that, after its restoration process including 
landscape improvements, has not yet lead to its fullest potential in promoting 
relationships between the public space and its surrounding neighbourhoods. 

According to this research, it is a study about the relation of Ong-Ang 
canal’s promenade area utilizing and communities; moreover, this research aims 1) to 
study the relationships between the use of Ong-Ang canal promenade and its 
surrounding neighbourhoods in terms of its physical components and users’ 
behaviours, and 2) to suggest improvement recommendations for any further 
developments to help promoting relationships between the public space and its 
surrounding neighbourhoods. The research surveys include a survey of the open 
space’s physical environment, and a questionnaire. The questionnaire respondents 
include open space users and tenants of the surrounding neighbourhoods. 

From the research’s result, it is found that the relation of the surrounding 
communities and the Ong-Ang canal’s promenade area utilizing is happed from the 
area using especially the trading activities which create the relation in using and helping 
between people in the communities and the area users or it could be said that it is a 
social relation. Additionally, the factors which cause the problems of promenade area 
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utilizing are the area access lacks a great connection, the activity area does not meet 
with the needs of most users, and the area is poor in management. Apart from the 
aforementioned factors, the factors of the population and the community’s distance 
in summary affect the users’ attitudes and feelings as well which the users, who are 
in the communities closing with the promenade area, will use the area frequently; 
therefore, they have a relation to the open area than the users, who are in the faraway 
communities. 

The research recommendations include 1) improving accessibility and 
connection network among the open space, streets, pedestrian routes, and activity 
areas; 2) adding appropriate activity areas to promote activities of all users including 
all age groups and purposes; and 3) improving physical environments to promote 
safety, sound facilities, and aesthetics. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

ความเป็นมาของโครงการ 

 ปัจจุบันการพัฒนาฟื ้นฟูลำคลองในกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักที ่ภาครัฐให้
ความสำคัญ เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นและเป็นแนวคิดหลักในกระบวนการฟื้นฟู
เมือง ที่จะส่งผลให้ลำคลองและพื้นที่ต่อเนื่องกลับมามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเมือง 
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นการส่งเสริมการสัญจรทางน้ำให้กลับมามีชีวิตชีวา 
ช่วยลดปัญหาการสัญจรทางถนน ซึ่งจะทำให้รูปแบบของเมืองท่ีมีคลองเป็นเส้นทางสัญจรหลักเหมือน
เมืองเวนิสตะวันตก กลับมาสวยงามเหมือนในอดีต ดังเห็นได้จากคลองต่างๆ ท้ังคลองแสนแสบ คลอง
เปรมประชากร คลองผดุงกรุงเกษม ท่ีมีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
 คลองโอ่งอ่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุงตอนล่างท่ีเช่ือมต่อจากคลองบางลำพู เป็น
โบราณสถานที่สำคัญ ที่ได้รับการขุดขึ้นปี พ.ศ.2328 มีพื้นที่เปิดโล่งริมคลองที่มีบริบทสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2558 พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างได้เผชิญกับปัญหาการบุก
รุกพื้นท่ี ส่งผลให้คลองมีสภาพแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม จากปัญหาดังกล่าว สำนักการวางผังและพัฒนา
เมืองร่วมกับกรุงเทพมหานคร ได้มีการดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองตามยุทธศาสตร์ของผังแม่บทการ
ฟื้นฟูย่านเมืองเก่า พ.ศ.2575 โดยมีแผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องริมคลองในกรุง
รัตนโกสินทร์ ซึ ่งพื ้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เกี ่ยวเนื่องบริเวณริมคลองรอบกรุงตอนบนหรือคลอง
บางลำพูเป็นพื ้นที ่นำร่องที ่ได ้ม ีการศึกษาเชิงลึก โดยภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับพื้นท่ีบริเวณริมคลองโอ่งอ่างนั้นพบว่ายังไม่ได้
มีการศึกษาในเชิงลึก แต่ได้มีการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อยู่ในระหว่างปี 2558 -2562 จากทาง
กรุงเทพมหานคร โดยมีกระบวนการตั้งแต่การรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลอง การขุดลอก
ตะกอนดินเลน เก็บขยะมูลฝอย และได้ถ่ายเทน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไหลเวียนโดยตลอดเพื่อลด
ปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่วนการพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งริมคลองได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์จากบริเวณสะพาน
ดำรงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ โดยการสร้างเขื่อนโครงสร้างเสริมเหล็กพร้อมทั้งก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และติดตั้งราวกันตก ไฟส่องสว่างรวมทั้งปูพื้ นดาดแข็ง โดย
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมในอนาคต อย่างไรก็ตามการปรับปรุงพื้นท่ี
ดังกล่าวยังไม่ได้ตอบสนองต่อการใช้งานที่สัมพันธ์กับชุมชนบริเวณโดยรอบ ดังเห็นได้จากการสำรวจ
เบื้องต้น และเสียงสะท้อนจากคนในชุมชน ทั้งพฤติกรรมของคนที่เข้าไปใช้พื้นที่น้อยลง ทำให้การ
ประกอบอาชีพค้าขายซบเซา การบุกรุกและจับจองพื้นท่ีเพื่อใช้เป็นพื้นท่ีส่วนตัว 
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 การศึกษาถึงความสัมพันธ์การใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างกับชุมชนบริเวณโดยรอบ จึง
เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ ซึ่ งเป็นการศึกษา
เพื่อหาความสัมพันธ์ในด้านองค์ประกอบทางกายภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้งานในพื้นท่ีเปิดโล่ง เพื่อ
นำข้อมูลและปัจจัยในด้านต่างๆมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ สรุปผล และเสนอแนะแนวทางท่ี
เหมาะสมต่อการพัฒนาพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างให้สัมพันธ์กับชุมชนบริเวณโดยรอบ  

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างกับชุมชนบริเวณ

โดยรอบ ในด้านองค์ประกอบทางกายภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้พื้นท่ี 

 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาพื ้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ให้

สัมพันธ์กับชุมชนบริเวณโดยรอบ  

คำถามวิจัย 

 1. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างกับชุมชน

บริเวณโดยรอบ ในด้านองค์ประกอบทางกายภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้พื้นที่มีความสัมพันธ์กัน

หรือไม่ และสัมพันธ์กันอย่างไร 

 2. แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างให้สัมพันธ์กับชุมชน
บริเวณโดยรอบ ควรเป็นอย่างไร 

ขอบเขตการศึกษา 

 พื้นที่ศึกษาของการวิจัยนี้คือ พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตามโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง โดยกรุงเทพมหานคร พื้นท่ีคลองโอ่งอ่างเป็นส่วนหนึ่งของคลองรอบ

กรุงตอนล่าง ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร ซึ่งพื้นที่ชุมชนสองฝั่งคลอง 

โอ่งอ่างในปัจจุบัน อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสำนักเขต 3 เขต ได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรู

พ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ โดยแบ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะคือ ขอบเขตด้านเนื้อหา

และขอบเขตด้านพื้นท่ี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย ทฤษฎี และเอกสารต่างๆที่มีความ

เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพ 

แนวคิดเกี่ยวกับเมืองและชุมชนริมน้ำ ลักษณะพื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สาธารณะในเมือง และแนวคิด
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การพัฒนาพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองรอบกรุง รวมทั้งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ท่ีต้ังและอาณาเขต ลักษณะ

ประชากร สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

2. ขอบเขตด้านพืน้ที ่

 ในด้านการศึกษาขอบเขตของพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสงูสุด 

จึงได้ทำการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ  

 2.1 ด้านกายภาพพื้นที่หรือแบบสำรวจภาคสนาม การกำหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษา 

โดยอ้างอิงข้อมูลจากโครงการแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง 

(สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560. กรกฎาคม.) และด้วยวิธีการสำรวจโดยผู้วิจัย มีระยะพื้นท่ี

ศึกษาจากแนวเส้นทางถนนท้ัง 2 ฝ่ังคลองท่ีมีความสัมพันธ์กับพื้นท่ี โดยฝ่ังทิศตะวันออกไปจนถึงถนน

จักรวรรดิ ส่วนทางทิศตะวันตกศึกษาไปจนถึงถนนดินสอ ถนนตีทองและถนนตรีเพชร โดยเริ่มจาก

บริเวณช่วงสะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงสวนหย่อมเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝ่ังทิศ

ใต้ โดยรวมระยะตลอดแนวคลองโอ่งอ่างประมาณ 1.80 กิโลเมตร 

 2.2 ด้านการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ได้คัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ ่งแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) คนที่อยู่ในพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง หมายถึง กลุ่มคนที่เป็นผู้เข้ามาทำ

กิจกรรมภายในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มคนไทยโดยอาจเข้ามา

ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น มาซื้อสินค้า มาไหว้พระ มาพักผ่อน ฯลฯ 2) คนที่อยู ่ในชุมชนต่างๆ  

หมายถึง กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างมาต้ังแต่กำเนิดหรือมากกว่า 

30 ปี อาจเป็นเจ้าของท่ีพักอาศัยหรือมีการประกอบกิจกรรมอยู่ในพื้นท่ี รวมถึงกลุ่มผู้เช่าท่ีพักในพื้นท่ี

เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ 
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ภาพท่ี  1 แสดงพื้นท่ีศึกษาบริเวณคลองและชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก (สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560) 

ขั้นตอนของการศึกษา 

 1. กำหนดหัวข้อศึกษาและวางแผนโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนในการตั้งคำถามเพื่อกำหนด

หัวข้อในการศึกษาและดำเนินการวางแผนในการทำวิจัย  

 2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัย กรณีศึกษาและเอกสารต่างๆที ่เกี ่ยวข้องกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพ รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับเมืองและชุมชนริมน้ำ 

ลักษณะพื้นท่ีเปิดโล่งและพื้นท่ีสาธารณะในเมือง และแนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองรอบกรุง 

เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา 

 3. ศึกษาพัฒนาการของพื้นท่ีในด้านประวัติศาสตร์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
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 4. ศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พื ้นที่เปิดโล่งริมคลองกับชุมชนโดยรอบ    

ในประเด็นทางกายภาพ อันได้แก่ ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของพื้นท่ี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

ระบบโครงข่ายการสัญจร ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญ ข้อกำหนด

และข้อบัญญัติทางผังเมืองบริเวณชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นท่ีต่อเนื่อง 

 5. ศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พื ้นที่เปิดโล่งริมคลองกับชุมชนโดยรอบ      

ในประเด็นด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่ ซึ่งจะศึกษากลุ่มผู้ใช้พื้นที่โดยการสังเกตพฤติกรรมและการใช้

งานพื้นที่ จากนั้นทำการออกแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พื้นท่ีและทัศน์คติใน

ด้านความตระหนักรู้ ความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมและความรู้สึกด้านจิตใจ ของกลุ่มผู้ใช้งานใน

พื้นท่ีเปิดโล่งโดยตรงและกลุ่มชุมชนต่างๆ 

 6. ทำการเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจภาคสนามพร้อมทั้งการสังเกต ทำแบบสอบถามและ

สัมภาษณ์  

 7. ทำการรวบรวมผล เรียบเรียง เปรียบเทียบค่าข้อมูลท่ีได้จากการลงภาคสนาม 

 8. นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ ตามคำถามการวิจัยกับหลักการและทฤษฎีต่างๆที่ได้

ทำการศึกษามา 

 9. สรุปหาความสัมพันธ์ในด้านองค์ประกอบทางกายภาพ และพฤติกรรมของผู้ใช้พื้นท่ี ใน

ประเด็นต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างกับ

ชุมชนบริเวณโดยรอบในปัจจุบัน  

คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย 

 1. พื้นที่เปิดโล่ง (Open Space) หมายถึง พื้นที่ภายนอกโครงสร้างอาคาร โดยรวมท้ัง

พื้นที่ดาดแข็งและพื้นที่สีเขียว แต่ไม่นับรวมพื้นที่ฐานอาคาร พื้นที่เปิดโล่งอาจมีหลังคาคลุมได้ เช่น 

หลังคาโรงจอดรถหรือพื้นท่ีท่ีมีส่วนยื่นของอาคารมาปกคลุม 

 2. คลองรอบกรุง คือ คลองท่ีขุดขึ้นในรัชการท่ี 1 ปี พ.ศ.2326 เพื่อขยายเขตพระนคร ให้

กว้างขึ้น โดยการเกณฑ์ชาวกัมพูชา 10,000 คน เข้ามาขุดคลองพระนครใหม่ โดยขุดขนานไปกับแนว

คูเมืองเดิม เริ่มต้นตอนเหนือจากบางลำพูไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาทางใต้ ที่บริเวณใกล้กับวัดบพิตร

พิมุข และทรงพระราชทานชื่อคลองว่า คลองรอบกรุง แล้วได้สร้างกำแพง ประตูเมือง และป้อม บน

กำแพงรายเป็นระยะไปตามแนวคลองด้านใน 

 3. คลองบางลำพู คือ เป็นส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุงทางตอนเหนือ เป็นคลองขุดขนาด

กว้างและลึกพอสมควรที่เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองมหานาค ในอดีตใช้เป็นเส้นทางคมนาคม มี
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เรือจำนวนมากล่องมาค้าขายและจอดเรียงรายอยู่ริมคลอง ด้วยความที่ภูมิสถานของคลองมีต้นลำพู

อยู่มาก ยามค่ำคืนมีหิ ่งห้อยมาเกาะตามต้นลำพูส่องแสงระยิบระยับจึงเรียกชื ่อ บางดังกล่าวว่า 

บางลำพู ด้วยเหตุนี ้เมื ่อมีการขุดลอกคลองเพื่อขยายพระนครในปี พ.ศ. 2326 เพื่อเชื ่อมแม่น้ำ

เจ้าพระยาหน้าวัดสังเวชวิศยารามไปจรดคลองมหานาค จึงเรียกช่ือคลองตามช่ือบางว่า คลองบางลำพู 

 4. คลองโอ่งอ่าง คือส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุงที่ต่อจากคลองบางลำพู ตรงสะพานผ่าน

ฟ้าลีลาศ ปลายคลองไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้วัดบพิตรพิมุข คลองโอ่งอ่างมีช่ือเรียกแตกต่างกันไป

หลายชื่อ โดยในช่วงสะพานหันจะเรียกคลองสะพานหัน ในช่วงบริเวณวัดเชิงเลนจะเรียกว่าคลองวัด

เชิงเลน และช่วงสุดท้ายก่อนบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาจะเรียกว่าคลองโอ่งอ่าง เพราะเคยเป็นแหล่ง

ค้าขายเครื่องดินเผาของชาวมอญและชาวจีน อดีตคลองโอ่งอ่างเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของ          

กรุงรัตนโกสินทร์ตอนล่าง 

 5. พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง หมายถึง พื้นท่ีภายหลังท่ีรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร มี

นโยบายจัดระเบียบและรื้ออาคาร เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำซึ่งอยู่ในบริเวณย่านสะพาน

เหล็กและชุมชนคลองโอ่งอ่างสะพานหัน 

 6. ภูมิทัศน์วัฒนธรรม หมายถึง พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ประกอบด้วยแหล่งทรัพยากรทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม ท่ีแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวของพื้นท่ี ต้ังแต่ประวัติศาสตร์ การต้ังถิ่นฐานของ

ชุมชนต้ังแต่ยุคเริ่มแรก จนกระท่ังมีการพัฒนาการเข้าสู่ความซับซ้อน ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติผ่านรูปทรงของพื้นท่ี ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ผ่านวิถีชีวิตการดำเนิน

ชีวิตของผู้คนกับพื้นท่ีท่ีตนอาศัย  

 7. ชุมชนดั้งเดิม หมายถึง พื้นที่ในลักษณะของชุมชนหรือพื้นที่ที่มีความเป็นย่าน ที่มี

ความหมายท่ีลึกซึ้งไปกว่าการเป็นท่ีต้ังของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่า

ทางสถาปัตยกรรม ชุมชนด้ังเดิมสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นแหล่งต้ังถิ่นฐาน ท่ีประชาชนในพื้นท่ีมีความ

เช่ือมโยงอย่างแนบแน่นกับสภาพแวดล้อม จนเกิดการส่ังสมวัฒนธรรมและระบบคุณค่าของท้องถิ่น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลของการศึกษาจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม ในฐานะเป็นพื้นท่ีนำร่องการฟื้นฟู

ย่านเมืองเก่า ตามยุทธศาสตร์ของผังแม่บท พ.ศ. 2575 โดยจะเป็นข้อมูลท่ีช่วยสนับสนุนแนวทางการ

พัฒนาพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ให้กับหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการพัฒนา

พื้นท่ีอื่นๆ ของกรุงเทพมหานครได้ โดยผลสุดท้ายพื้นท่ีจะถูกพัฒนาและตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อ

พฤติกรรมการใช้งานของคนในอนาคต 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

 การวิจัยนี้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้พื ้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างกับชุมชน

บริเวณโดยรอบ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางกายภาพและพฤติกรรมการใช้พื้นท่ี 

เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆท่ีก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง และนำไปสู่

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การออกแบบหรือปรับปรุงพื้นที่อย่างเหมาะสมในอนาคต ดังนั้นจึง

ต้องทำการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อเป็นกรอบพื้นฐานในการทำงานวิจัยในครั้งนี้ โดยการอ่านทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในส่วนของทฤษฎี โดยจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

และสภาพแวดล้อมกายภาพ ในกระบวนการรับรู้ การจดจำ ซึ่งล้วนเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ท้ัง

ภายในและภายนอกท่ีจะก่อให้เกิดโครงสร้างของระบบมโนทัศน์ ตามทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท์ และการ

รับรู้ทางทัศนาการ ที่ส่งผลต่อการรับรู้จินตภาพของเมือง (The Image of the City) ตามทฤษฎีของ 

เควิน ลินช์ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับเมืองและชุมชนริมน้ำ แนวคิดการออกแบบพื้นท่ีเปิดโล่งและพื้นท่ี

สาธารณะในเมือง และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งริมคลองรอบกรุง จากเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่กระบวนการศึกษาและการวัดผล โดยบทสรุปของ

การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท้ังหมดจะนำไปสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยต่อไป 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมนั้น เป็นความสัมพันธ์ที ่เกิดขึ ้นตาม

ธรรมชาติที ่ไม่สามารถหลีกเลี ่ยงได้ เนื ่องจากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการปัจจัยต่างๆเพื่อการ

เจริญเติบโตและดำรงชีวิต ต้ังแต่กำเนิดไปจนถึงการส้ินชีวิต ซึ่งเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ ตลอด

การมีชีวิติของมนุษย์นั้น จะต้องมีการอาศัยพึ่งพาสภาพแวดล้อมต่างๆท่ีอยู่ใกล้ตัว อาจจะเป็นการอยู่

ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์หรือในแง่การทำลาย การอยู่รวมกันของมนุษย์นั้น เมื่อผ่านกาลเวลาก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม  

  วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549) ในการศึกษา วิมลสิทธิ์ กล่าวไว้ว่า มนุษย์มีความสัมพันธ์กับ

ส่ิงต่างๆ รอบตัว ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมกายภาพ ท้ังส่ิงท่ีมนุษย์ทำขึ้น เช่น ภาชนะ เครื่องเรือน อาคาร 

ถนน ชุมชนหรือเมือง และสิ่งต่างๆที่ปรากฏตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ พืชพันธุ์ต่างๆ แม่น้ำลำธาร     

ที่ราบ ภูมิประเทศ ฯลฯ ตลอดจนภูมิอากาศ เนื่องจากมนุษย์ไม่อาจอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ มนุษย์อยู่

ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคม มนุษย์จึงมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันอย่างไม่อาจหลีกเลี ่ยงได้ ซึ่ง
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ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มสังคมท่ีเป็นองค์กรหรือสถาบัน เป็นบทบาทหน้าท่ีและโครงสร้างทาง

สังคม นอกจากนี้มนุษย์ยังมีความสัมพันธ์กับส่ิงท่ีเป็นนามธรรมอันได้แก่ ระบบคุณค่าท่ียึดถือเป็นส่วน

สำคัญทางวัฒนธรรมของกลุ่มสังคม ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ฯลฯ ในฐานะสิ่งที่เป็นนามธรรม ซึ่งมี

ความสำคัญท่ีทำให้พฤติกรรมมนุษย์เป็นไปได้อย่างปกติตามบรรทัดฐานทางสังคม   

1. ตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพ  

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพในเชิงพฤติกรรม เป็นผลท่ีเกิดจาก

ตัวกำหนดพฤติกรรมทางด้านมนุษย์และทางด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ พฤติกรรมมนุษย์จะแตกต่าง

กันไปตามอิทธิพลต่างๆ โดยเป็นไปตามความจำเป็น ความต้องการ หรือเป้าหมายของบุคคลใน

ขณะนั้นหรือตามการคาดการณ์ในอนาคต และเป็นไปตามประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลซึ่ง

ย่อมไม่เหมือนกัน อีกทั ้งยังขึ ้นอยู ่กับสภาวะของสภาพแวดล้อมกายภาพในปัจจุบัน หรือการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถวิเคราะห์ตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สภาพแวดล้อมกายภาพ ได้ดังนี้ 

 1.1 ตัวกำหนดทางด้านมนุษย์ มนุษย์เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับสภาพแวดล้อม ซึ่งพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยในด้านต่างๆคือ 

  1.1.1 อิทธิพลทางด้านสรีระวิทยา คือความรู้สึกและความต้องการพื้นฐานทาง

ระบบร่างกาย ที่ทำงานร่วมกับระบบประสาทสัมผัสต่างๆ และระบบประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งส่วนสมองของมนุษย์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ซึ่งได้แก่ 

การรับรู ้ การเรียนรู ้ การจำและการคิดเกี ่ยวกับสิ ่งต่างๆ และต่อพฤติกรรมภายนอก (Overt 

Behavior) ในสภาพแวดล้อม 

  1.1.2 อิทธิพลทางด้านบุคลิกภาพ คือลักษณะของบุคคล ในบางส่วนเกิดจากการ

เรียนรู้ หรืออาจมีมาตั้งแต่กำเนิด ซึ ่งบุคคลมักมีแรงจูงใจในระดับที่แตกต่างกัน แรงจูงใจเป็น

แรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมในลักษณะเฉพาะ บางคนอาจเป็นคนขยันขันแข็ง บางคนอาจเป็นคน

เฉื่อยชา ฯลฯ ระบบบุคลิกภาพของมนุษย์มีความซับซ้อน นอกจากในด้านแรงจูงใจแล้วยังมีประเด็น

อื ่นๆ ที ่ต ้องการพิจารณา นอกจากนี ้บ ุคคลยังม ีความโน ้มเอ ียงทางจิตต่อสภาพแวดล ้อม 

(Environmental) ท่ีแตกต่างกัน  

  1.1.3 อิทธิพลทางด้านสังคม คือการอยู่รวมกันเป็นกลุ ่มสังคม ย่อมมีการจัด

ระเบียบหน้าที่ที่เป็นโครงสร้างทางสังคม และแต่ละบุคคลจะมีหน้าที่ตามสถานภาพของตนในสังคม 

พฤติกรรมของมนุษย์จึงขึ้นอยู่กับสถานภาพเป็นสำคัญ แต่ท้ังนี้จะต้องสอดคล้องกับบทบาทสังคมท่ีแต่
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ละสังคมกำหนดไว้อย่างเหมาะสมในขณะนั ้น  แม้ว ่าอิทธิพลทางสังคมจะเกี ่ยวข้องโดยตรงกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน แต่ในความสัมพันธ์นั้นย่อมต้องอาศัยปัจจัยทางสภาพแวดล้อม

กายภาพ และมีการแสดงออกทางกายภาพถึงสถานภาพและบทบาทท่ีแตกต่างกัน 

  1.1.4 อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรม คือแบบแผนในการดำรงชีวิตในลักษณะเฉพาะ 

ซึ่งเกิดจากระบบคุณค่าที่ยึดถือกัน ซึ่งย่อมแตกต่างกันไปในกลุ่มสังคมต่างๆ ศาสนาและความเชื่อถือ

ต่างๆ ตลอดจนโลกทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่กำหนดลักษณะของแบบแผนในการดำรงชีวิต 

มักจะสะท้อนให้ปรากฏในสภาพแวดล้อมกายภาพ มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมกายภาพ

ตามแบบแผนของวัฒนธรรม ซึ่งส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของบุคคล

ในสังคม ประสบการณ์ย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  

 1.2 ตัวกำหนดทางด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ  อีกด้านหนึ ่งของอิทธิพลที ่มีต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพได้แก่ อิทธิพลที่เกิ ดจากสภาพแวดล้อม

กายภาพเอง อาจพิจารณาตัวกำหนดทางด้านสภาพแวดล้อมกายภาพได้ 3 ประการคือ 

  1.2.1 โอกาสของสภาพแวดล้อมกายภาพที่มีต่อความสัมพันธ์ คือสภาพแวดล้อม

ที่เป็นสิ่งเร้าต่อพฤติกรรมมนุษย์ อาจเป็นลักษณะการส่งเสริมหรือขัดขวางพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นก็ได้ 

ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ว่ามีก็ตาม  

  1.2.2 คุณสมบัติต่างๆของสภาพแวดล้อมกายภาพ คือสิ ่งท่ีเป็นตัวกำหนด

พฤติกรรมที่ควบคู่กับโอกาสในฐานะที่เป็นสิ่งเร้า เป็นสิ่งที ่ปรากฏในสภาพแวดล้อมมีสภาพหรือ

คุณสมบัติแตกต่างกันไปต่างๆนานา และมีผลกระทบต่อลักษณะทางพฤติกรรม เช่น อาจมีความ

ซับซ้อนมากจนกลายเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ อาจมีลักษณะกำกวม มีความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ

สภาพแวดล้อมกายภาพที ่สำคัญที ่อาจนำมาใช้ในงานออกแบบ  (Rapoport & Kantor, 1967; 

Venturi, 1966) อ้างถึงใน (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2549) สิ่งที่กำกวมสามารถดึงดูดความสนใจได้นาน

กว่า ทำนองเดียวกันการมีความแตกต่างในสิ่งเร้า และความสามารถในการสื่อความหมายของสิ่งเร้า

เป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญต่อพฤติกรรม สิ่งเร้าที่ดีควรมีความแปรผันและเต็มไปด้วยความหมาย 

คุณสมบัติของสภาพแวดล้อมในฐานะท่ีเป็นส่ิงเร้ามีผลกระทบต่อการรู้สึก การรับรู้ การเรียนรู้ การจำ 

และการคิด  

  1.2.3 ตำแหน่งของสภาพแวดล้อมกายภาพ คือสิ ่งต่างๆของสภาพแวดล้อม

กายภาพท่ีมีบริบทต่างกัน ย่อมมีความสัมพันธ์กันในระยะห่างและทิศทางตำแหน่งของสภาพแวดล้อม

ที่มนุษย์จะสัมพันธ์ด้วยนั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น เช่น หากบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณชาน
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เมืองห่างไกล บุคคลนั้นก็จะมีพฤติกรรมในการเดินทางที่แตกต่างจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณใจ

กลางเมืองหรือรอบๆใจกลางเมือง ทำนองเดียวกันสำหรับตำแหน่งชั้นของอาคารที่บุคคลอาศัยอยู่ 

พฤติกรรมการขึ้นลงย่อมแตกต่างกันได้ ดังนั้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสังคมอาจเปล่ียนแปลงไปตาม

ตำแหน่งในสภาพแวดล้อม 

2. กระบวนการทางพฤติกรรม  

 ในทฤษฎีจิตวิทยาของเกสตัลท์ (Gestalt Theory) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการ

ทางความคิดซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในตัวมนุษย์ บุคคลจะเรียนรู้จากสิ่งเร้าที่เป็นส่วนรวมได้ดีกว่า

ส่วนย่อย โดยถือว่าภาวะของจิตใจเป็นลักษณะนอกเหนือไปจากการรวมส่วนเล็กๆเข้าด้วยกัน

เพราะว่ามีแบบแผนโครงสร้างสัณฐานที่ไม่ได้บ่งบอกไว้เพิ่มเข้ามาอีก จึงปฏิเสธว่าแต่ละส่วนย่อยจะ

แสดงฐานะหรือกิจกรรมที่ให้ผลออกมาได้เหมือนกัน และยืนยันว่ายังมีโครงสร้างที่มีพลังอำนาจเกิน

กว่าการเอาพลังอำนาจของส่วนย่อยๆ รวมเข้าด้วยกัน ดังนั้นจิตวิทยาเกสตัลท์จะมองปรากฏการณ์ 

หรือสถานการณ์ส่ิงเร้าและมีปฏิกิริยาโต้ตอบในแบบท้ังหมดท้ังโครงสร้าง ไม่ใช่การพิจารณาส่วนย่อยๆ

แต่ละส่วนท่ีประกอบกันขึ้นมาเป็นโครงสร้างใหญ่ แต่เน้นความสำคัญของส่วนรวมและความเป็นกลุ่ม

ก้อนเดียวกัน โดยใช้คติพจน์จดจำง่ายๆว่า ส่วนรวมมีความหมายมากกว่าผลรวมของส่วนย่อยๆแต่ละ

ส่วน (กำธร กุลชล, 2545) 

 

ภาพท่ี  2 แสดงทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท์ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างภาพพืน้สีดำและสีขาวด่าง 
ท่ีมา : (กำธร กุลชล, 2545) 

 ในทฤษฎีการรับรู ้ทางทัศนาการ (Visual Perception Theory) ได้กล่าวถึงการรับรู้

สภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดต่อการกำหนดพฤติกรรมใน

สภาพแวดล้อม โดยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาพแวดล้อมนั้นสรุปได้ 4 ประการ (วิมล

สิทธิ์ หรยางกูร, 2549) ได้แก่ 

2.1 การจัดระเบียบในการรับรู้ (Organization in Perception) การท่ีเราสามารถแยกส่ิง
หนึ่งออกจากสิ่งหนึ่งได้ เพราะว่ามีการจัดระเบียบเกิดขึ้นในกระบวนการรับรู้ ซึ่งหลักการสำคัญของ
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การจัดระเบียบในการรับรู้เป็นหลักการของจิตวิทยาเกสตัสท์ ซึ่งได้แก่ ภาพและพื้นหลัง (Figure and 
Ground) คือสิ่งที ่เรามองเห็นภาพเป็นรูปต่างๆเกิดจากภาพนั้นตัดกับพื้นหลัง ทำให้ภาพลอยเด่น
ออกมา ความสมบูรณ์ (Goodness or Pragnanz) คือการรับรู ้ถึงภาพที ่มาจากแนวโน้มที่บุคคล
พยายามเห็นสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่ง ่ายและชัดเจน การเห็นภาพที่สมบูรณ์นั้นเป็นไปตามอิทธิพลทาง
ประสบการณ์ในอดีตของบุคคล และการรวมกลุ่มหรือการจัดกลุ่มในการรับรู้ (Perception Grouping 
or Patterning) คือการท่ีเรามองเห็นภาพแยกจากพื้น เกิดจากองค์ประกอบต่างๆของโครงรูปเกิดการ
รวมกลุ่มกันซึ่งมาจากองค์ประกอบต่างๆท่ีมีความคล้ายคลึง  
 2.2 การรับรู้ความลึก (Depth Perception) เกิดจากสัญญาณช้ีแนะท่ีเป็นข่าวสารท่ีทำให้
เรารับรู้ความลึกได้ โดยแยกสัญญาณช้ีแนะนี้ได้เป็น 2 ประเภท คือสัญญาณช้ีแนะทวินัยน์ (Binocular 
Cue) เป็นสัญญาณท่ีทำให้เห็นความลึก ท่ีเกิดจากการท่ีเราใช้สายตาสองข้างพร้อมๆกัน และสัญญาณ
ชี้แนะเอกนัยน์ (Monocular Cue) คือการรับรู้ความลึกด้วยตาข้างเดียว ซึ่งเป็นสัญญาณที่เกิดจาก
ลักษณะต่างๆคือ การซ้อนกันคือการที่สิ่งหนึ่งบังหรือซ้อนสิ่งหนึ่ง ทัศนียภาพคือเกิดจากการรวม
องค์ประกอบของ ขนาด เส้น ระนาบทางนอน ความหยาบละเอียดและความชัดเจนทำให้เกิดมิติของ
การรับรู้  แสงและเงาท่ีกระทำต่อวัตถุรวมถึงการเคล่ือนไหว การเคล่ือนไหวท่ีต่อเนื่องกันทำให้เกิดการ
รับรูภาพต่อเนื่องไปด้วย ซึ่งจะทำให้มีการเปล่ียนแปลงในการรับรู้ด้วย 

 

ภาพท่ี  3 แสดงสัญญาณช้ีแนะเอกนัยน์ในการรับรู้ความลึก ก) การซ้อนกัน ข) ขนาด ค) ทัศนียภาพ
ของเส้น ง) ระนาบทางนอน จ) ความหยาบละเอียด ฉ) แสงและเงา 
ท่ีมา : (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2549) 

 2.3 ความคงที่ของการรับรู้ (Perceptual Constancy) สามารถพิจาณาความคงท่ีได้ 2 
ส่วนคือ ความคงท่ีทางวัตถุเกิดจากปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อวัตถุ ได้แก่ ความคงท่ีของขนาด รูปร่าง ความ
สว่าง สี และความคงท่ีทางตำแหน่ง เรารับรู้ส่ิงต่างๆในตำแหน่งท่ีต้ังท่ีปรากฏอยู่กับท่ี ท้ังๆท่ีเราเห็นส่ิง
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ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายขณะที่เราเคลื่อนที่ไปมา ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในอดีตที่มส่ีวน
สำคัญในการทำให้เรารับรู้ความคงท่ีของตำแหน่งของส่ิงต่างๆ 
 2.4 มายาทัศนาการ (Visual Illusion) คือการรับรู้สิ่งต่างๆโดยทั่วไปสิ่งที่เรารับรู้มีความ
สอดคล้องกับปรากฏการณ์ จึงทำให้เกิดการรับรู้และเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
เป็นปกติ แต่บางครั้งการรับรู้เกิดความคลาดเคลื่อนไปจากสภาพจริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้
ทางทัศนาการมักเกิดลักษณะภาพลวงตา โดยที่การรับรู้นั้นเป็นไปด้วยสมมติฐาน ที่ไม่ตรงกับสภาพ
จริง ภาพลวงตาท่ีเกิดในลักษณะต่างๆ สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางทัศนียภาพ (Perspective) 
โดยการเปรียบเทียบขนาด ดังนั้นสิ่งแวดล้อมจึงมีอิทธิพลสำคัญต่อการเกิดการลวงตาได้ โดยการ
เปรียบเทียบวัตถุเข้ากับบริบทหรือส่ิงอื่นๆท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน การเปรียบเทียบความลึกหรือระยะทางทำ
ให้เกิดการรับรู้เกิดข้ึน เป็นไปตามหลักการทัศนียภาพ 

 เควิน ลินช์ ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประกอบที่สำคัญในระบบมโนทัศน์ของเมืองนั้น มีอยู่

ด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ เอกลักษณ์ ( Identity) หมายถึงการที่สิ ่งต่างๆที่ประกอบกันเป็นเมือง 

โครงสร้างความสัมพันธ์ (Structure ) หมายถึงความสัมพันธ์ทางกายภาพของส่ิงต่างๆท่ีมีต่อกัน และ

รวมทั้งความสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างสิ ่งต่างๆ และการมีความหมาย (Meaning) หมายถึง

ความสำคัญต่อการเกิดความเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆ อาจเป็นความหมายทางด้านการใช้สอย

หรือทางด้านอารมณ์ (วิมลสิทธิ ์ หรยางกูร, 2549) ซึ ่งเป็นไปตามทฤษฎีจินตภาพของเมือง (The 

Image of The City) พบว่าองค์ประกอบท่ีช่วยจดจำสภาพแวดล้อมของเมืองได้ดีตามความเห็นของผู้

ท่ีถูกสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่นั้นมีอยู่ 5 อย่างด้วยกันคือ 

 - เส้นทาง (Paths) เป็นช่องทางที่คนใช้สัญจรไปมา เช่น ถนน ทางรถไฟ ทางรถด่วน 

ทางเดินเท้า ฯลฯ เส้นทางมักเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก เพราะว่าในขณะที่บุคคลเคลื่อนไหวผ่าน

เส้นทาง บุคคลมีโอกาสได้เห็นส่วนต่างๆของเมืองตามเส้นทาง และเกิดความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ

อื่นๆ ของเมืองตามทางสัญจร  

 - เส้นขอบ (Edges) มีลักษณะเป็นเส้นที่กำหนดขอบเขตของบริเวณ ไม่ได้ใช้เป็นเส้นทาง

หรือเป็นเส้นทางตามทัศนะของผู้สังเกต อาจปรากฏเป็นเส้นกั้นส่วนหนึ่ง เช่น กำแพง คูเมือง ส่วน

ขอบรอบเขตท่ีได้มีการพัฒนา ฯลฯ อาจปรากฏเป็นเส้นตะเข็บท่ีเช่ือมระหว่าง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน เช่น 

แถบกันชนที่ปลูกต้นไม้ไว้ที่หรือที่เรียกว่าแถบสีเขียว (green-belt) หรืออาจเป็นเพียงเส้นเค้าโครง 

เช่น ชายฝ่ังทะเล ริมฝ่ังแม่น้ำ 

 - ย่าน (Districts) เป็นบริเวณท่ีมีขนาดปานกลางหรือขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมือง 

มีเอกลักษณ์ของบริเวณนั้นเกิดจากลักษณะเฉพาะรวมกันของบริเวณ  
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 - ชุมทาง (Nodes) มักเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทาง เช่น ท่ีบริเวณส่ีแยกหรือชุมทางของ

สถานีขนส่ง อาจเป็นสถานที่ซึ่งมีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น หรือเป็นจุดเด่นเฉพาะของเมืองหรือ

ของย่าน ดังนั้นชุมทางจึงสัมพันธ์กับเส้นทางเป็นท่ีซึ่งเส้นทางพบกัน 

 - ภูมิสัญลักษณ์ (Landmarks) มักเป็นสิ่งทางกายภาพที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อม

ข้างเคียง ทำหน้าที่เป็นสัญญาณชี้แนะสำหรับสภาพแวดล้อม อาจเป็นอาคาร หน้าร้าน ป้าย ภูเขา 

ฯลฯ ท่ีมีความสำคัญต่อสถานท่ีนั้นๆ บางครั้งก็อาจเข้าไม่ถึงโดยผู้สังเกต เพราะไม่รู้ทางสู่ภูมิสัญลักษณ์

ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สังเกตท่ีเป็นนักท่องเท่ียว อาจเพียงแต่มองเห็นได้เท่านั้นและสามารถใช้

เป็นจุดอ้างอิงในการบอกทิศทางได้ (Lynch, 1960)  

 

ภาพท่ี  4 แสดงองค์ประกอบท่ีช่วยจดจำสภาพแวดล้อมของเมือง 
ท่ีมา : (กำธร กุลชล, 2545) 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพ สรุปได้ว่าพฤติกรรม
มนุษย์แยกได้เป็นพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายในได้แก่กระบวนการรบัรู้ 
กระบวนการรู้พร้อมด้วยกระบวนการจำ การคิดและอารมณ์ กระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการท่ี
ต่อเนื่องกับกระบวนการพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นพฤติกรรมภายนอก อันได้แก่ การมีอาณา
เขตครอบครอง พฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคลและภาวะเป็นส่วนตัว กระบวนการต่างๆเหล่านี้ทำ
หน้าที่ร่วมกันและไม่ได้แยกเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการอิสระ ประสบการณ์ในอดีตของบุคคลมี
อิทธิพลสำคัญต่อการตีความส่ิงท่ีรับรู้เข้ามาและมีผลต่อพฤติกรรมซึ่งจะเกิดการสะสมไว้ภายในสมอง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบมโนทัศน์ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนั้นไม่ได้เกิดจากความสมัพันธ์
กับสภาพแวดล้อมที่ปรากฏอยู่จริง แต่เกิดจากความสัมพันธ์จินตภาพหรือนิรูป ของสภาพแวดล้อม
นั้นๆแทนสิ่งที ่อยู ่ภายนอกร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในระบบมโนทัศน์ที ่ได้สะสมไว้ แต่อดีต ใน
กระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมกายภาพ มีขั ้นตอนหลักๆทำนอง
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เดียวกับข้ันตอนในกระบวนการการตัดสินใจหรือการวางแผน เริ่มด้วยการกำหนดจุดมุ่งหมายของการ
กระทำ แล้วค้นหาข่าวสารหรือโอกาสความพร้อมของสภาพแวดล้อม มีการวางแผนและการกระทำ
การตามแผน และในที่สุด มีการประเมินการกระทำที่ได้เกิดขึ้นเพื่อชี ้แนะการกระทำครั้งต่อไป 
สภาพแวดล้อมกายภาพมีคุณสมบัติต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับมนุษย์ในประการต่างๆ 7 
ประการ คือ ความสัมพันธ์ทางสภาวะแวดล้อม ทางการรู้สึก ทางมิติ ทางทิศทาง ทางสัญลักษณ์ 
ทางการกระทำระหว่างกันทางสังคมและทางการประสานรวมกันทางวัฒนธรรม นักออกแบบและนัก
วางแผนจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติต่างๆของสภาพแวดล้อมกายภาพ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ี
เหมาะสมในประการต่างๆดังกล่าว และหากศึกษาเป้าหมายของการออกแบบและวางแผนซึ่งมี 3 
ประการซึ่งได้แก่ การก่อให้เกิดสุนทรียภาพของรูปทรง การก่อให้เกิดความหมายทางสัญลักษณ์และ
การก่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการทางหน้าท่ีใช้สอย พบว่าสอดคล้องกับกระบวนการหลักทาง
พฤติกรรมทั้ง 3 ซึ ่งได้แก่ กระบวนการรับรู ้ กระบวนการรู้รวมทั้งกระบวนการทางอารมณ์และ
กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมตามลำดับว่า(วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2549) 

 

ภาพท่ี  5 แสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 
กายภาพ 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2549) 
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แนวคิดเก่ียวกับเมืองและชุมชนริมน้ำ 

 กระบวนการเป็นเมือง (Urbanization) นั้นเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงวิวัฒนาการท่ีเปล่ียนแปลงไป

อยู่แล้ว แต่ถ้าหากพิจารณาจากลักษณะโครงสร้างภายในเมือง ท่ีปรากฏให้เห็นเป็นแนวถนนและการ

ใช้ท่ีดินแล้ว (Keeble, 1972) อ้างถึงใน (เขมชาติ  วงศ์ทิมารัตน์, 2556) ได้แบ่งวิวัฒนาการของเมือง

ออกเป็น 4 ระดับ โดยการเปรียบเทียบกับชีวิตมนุษย์ในช่วงวัยที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 - ช้ันแรก (Infantile) เริ่มจากการรวมตัวเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็ก ซึ่งยังไม่มีการแบ่งแยก

การใช้ท่ีดินชัดเจน 

 - ชั้นวัยรุ่น (Juvenile) เริ่มแบ่งที่ดินเป็นย่านพักอาศัย และมีอุตสาหกรรมเล็กๆอยู่ใน

ครัวเรือน 

 - ชั ้นผู ้ใหญ่ (Mature) โครงสร้างภายในเมืองแบ่งเป็นที่พักอาศัย พาณิชยกรรม และ

อุตสาหกรรมอย่างเห็นชัดเจน 

 - ชั้นชรา (Senile ) เป็นเมืองที่มีโครงสร้างภายในเมืองเสื่อมโทรม เนื่องจากการเติบโต

เต็มท่ี 

 อย่างไรก็ตามวิวัฒนาการของเมือง ตามแนวคิดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นในทุกช้ัน 

ทุกขั้นตอนเพราะบางเมืองอาจมีวิวัฒนาการเปล่ียนช้ันแรกชั้นเพียงเดียว แล้วไม่มีการพัฒนาสู่ช้ันอื่นๆ 

แต่ในขณะที่บางเมืองอาจมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและเรียนรู้การป้องกันเมือง ไม่ให้พบกับสภาพ

เส่ือมโทรมจึงไม่ต้องพบกับวิวัฒนาการในขั้นสุดท้าย 

1. พัฒนาการของหมู่บ้าน 

 พัฒนาการของหมู่บ้านและชุมชนภาคกลางในช่วง 40-50 ปีที่ผ่านมา กล่าวโดยรวมแล้ว

เป็นหมู่บ้านท่ีเข้าสู่ระบบทุนนิยมรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งกว่าภาคอื่นใด เป็นเพราะสาเหตุ 2 ประการ

คือ ความพร้อมของพลังการผลิต ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร และเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้กับเมือง

หลวงซึ่งเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่การขยายตัวของระบบทุนนิยมได้เปลี่ยน

หมู่บ้าน จากสภาพพอยังชีพและทำการค้าภายในเล็กๆน้อยๆ เช่น หมู่บ้านท่ีอยู่ริมแม่น้ำ หมู่บ้านท่ีอยู่

บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์และหมู่บ้านที่อยู่ในเขตชุมทาง ซึ่งมีเงื่อนไขอันเหมาะสมจะเปลี่ยนแปลง

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าเท่านั้น หมู่บ้านอื่นๆ ท่ีอยู่ในเงื่อนไขท่ีไม่เหมาะสมค่อยๆ เข้า

สู่การเปล่ียนแปลงอย่างช้าๆ มีข้ันตอนท่ียาวนาน เงื่อนไขท่ีชนช้ันสูงได้ทำการเปล่ียนแปลงระบบ เช่น 

การขุดคูคลอง การชลประทาน และการจัดระบบการค้าของราชธานี เป็นเงื ่อนไขสมทบให้การ

เปล่ียนแปลง นี้เร็วกว่าภาคอื่นๆของประเทศไทย (ฤทัย ใจจงรัก, 2539) อ้างถึงใน (เขมชาติ  วงศ์ทิมา
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รัตน์, 2556) พบว่าการเกิดหมู่บ้านหรือการต้ังหลักแหล่งในภาคกลางของประเทศไทย สามารถแบ่งได้

เป็น 3 ลักษณะ 

  1.1 หมู่บ้านริมน้ำลำคลองและหมู่บ้านริมทาง หมู่บ้านริมน้ำลำคลอง เกิดจาก

ปัจจัยการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ เช่น ทำนา ทำไร่และทำสวน เป็น

ต้น ซึ ่งอาชีพเหล่านี ้จำเป็นต้องอาศัยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญโดยตรง ซึ่งนอกจากจะใช้น้ำเพื่อการ

เพาะปลูกแล้วน้ำยังมีความจำเป็นสำหรับการบริโภคอุปโภค และเป็นเส้นทางคมนาคมจากท่ีหนึ่งไปยัง

อีกท่ีหนึ่งอีกด้วย จึงทำให้หมู่บ้านเกิดขึ้นตามริมน้ำลำคลอง เรียกว่าหมู่บ้านริมน้ำและหมู่บ้านลักษณะ

นี้จะมีช่ือขึ้นต้นด้วยคำว่าบาง เช่น บางหญ้าแพรก บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ โดยคำว่าบางในท่ีนี้จะ

หมายถึงหมู่บ้านหรือร้านค้าซึ่งปลูกเรียงรายไปตามแม่น้ำลำคลองหรือบริเวณใกล้ทะเล เมื่อหมู่บ้าน

ปรากฏขึ้นมาแล้ว ส่ิงจำเป็นอื่นๆก็มักเกิดตามมาภายหลัง อันได้แก่ ตลาดและวัด สำหรับตลาดนั้นเป็น

ศูนย์กลางการแลกเปลี ่ยนสินค้าซึ ่งกันและกัน ต่อมาภายหลังได้ใช้เงินตราเป็นสื่อกลางในการ

แลกเปล่ียนแทน ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้เป็นผลผลักดันให้เกิดร้านค้าริมน้ำ ลำคลองขึ้น หมู่บ้านท่ีเกิดขึ้น

นี้มักจะมีลักษณะยาวติดต่อกันไปตามลำคลองหรือแม่น้ำ ส่วนท่ีพื้นท่ีด้านหลังมักเป็นสวน และถัดจาก

สวนออกไปเป็นทุ่งนาหรือไร่ หมู่บ้านลักษณะดังกล่าวนี้มักจะมีการขยายตัวไปทางยาวตามแนวลำน้ำ 

หมู่บ้านริมน้ำท่ีกล่าวมาท้ังหมดถ้ามีปริมาณมาก และขยายรวมตัวกันเข้า โดยมีขอบเขตและคนท่ีดูแล 

หมู่บ้านก็จะกลายเป็นเมืองซึ่งมีลักษณะท่ีเรียกว่า เมืองอกแตก หมายถึง เมืองท่ีมีแม่น้ำลำคลองขนาด

ใหญ่ผ่ากลางเมือง เช่น เมืองสุพรรณบุรี พิษณุโลก ฯลฯ  

  หมู่บ้านริมทาง ในสมัยโบราณได้ใช้เกวียนเป็นยานพาหนะทางบก โดยใช้สัตว์ลากจูง 

หรือขับขี่ เช่น ช้าง ม้า วัวและควาย ฉะนั้นการเดินทางจึงมีขีดจำกัด จำเป็นต้องพักแรมซึ่งบริเวณท่ี

เกวียนหยุดพักแรมก็มักจะมีชาวบ้าน ชาวป่าที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้น มาปลูกเพิงขายอาหารและ

ส่ิงของเครื่องใช้แก่ผู้สัญจรผ่านไปมา เมื่อมีจำนวนหลังคาเรือนมากขึ้นจริงกลายเป็นหมู่บ้าน ไปในท่ีสุด 

ในด้านหลังของหมู่บ้านก็จะเป็นสวน ไร่ นา ซึ่งมีลักษณะคล้ายบ้านริมน้ำ 

  1.2 หมู่บ้านดอน ในกรณีท่ีนาไร่ อยู่ห่างจากแม่น้ำลำคลองก็อาจมีหมู่บ้านเกิดขึ้นได้

เช่นกัน แต่บริเวณอันเป็นท่ีต้ังอยู่มักจะต้ังอยู่บนพื้นท่ีซึ่งสูงกว่านาไร่ ชาวบ้านจะสร้างเรือนอยู่รวมกัน

เป็นกลุ่มและแยกกันออกไปทำนา ในหมู่บ้านมักจะมีสระน้ำขนาดใหญ่เพื่อไว้กินไว้ใช้ ส่วนน้ำเพื่อ

การเกษตรนั้นก็ได้มาจากน้ำฝนและน้ำบาดาล ในเดือน 11 เดือน 12 หมู่บ้านลักษณะเช่นนี้เรียกว่า 

บ้านดอน ตัวอย่างเช่น บ้านสระยายโสม บ้านโป่งลาน บ้านทับกระดาน บ้านโพธิ์ ดอนมะนาวและ

ดอนเจดีย์ เป็นต้น    



  
 

17 

  1.3 หมู่บ้านกระจัดกระจาย หมู่บ้านในลักษณะนี้ เกิดจากการรวมตัวกันของ

บ้านเรือนหลายๆหลัง ซึ่งแต่ละหลังก็อยู่อย่างกระจัดกระจายและโดดเด่ียว กล่าวคืออยู่เป็นหลังๆห่าง

กันมากโดยทั่วไปแล้วเรือนแต่ละหลักมักจะตั้งอยู่ในที่นา ที่สวนของตนเอง หมู่บ้านในลักษณะเช่นนี้

ลำบากต่อการพัฒนาเป็นอย่างยิ่งดังจะเห็นได้จากหมู่บ้านในบางส่วนของภาคกลาง ซึ่งสภาพความ

เป็นอยู่ สังคม ประเพณีและคตินิยมฉันเครือญาติของหมู่บ้านในขณะนี้จะไม่เข้มแข็งเหมือนหมูบ้าน

ลักษณะอื่น 

2. ปัจจัยการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเมือง 

 สาเหตุของการเจริญเติบโตของชานเมืองที่อยู ่ใต้อิทธิพลเมืองขนาดใหญ่ โดยเน้นการ

พิจารณาปัจจัยหลัก ท่ีจะทำการใช้ท่ีดินเปล่ียนแปลงไปในอนาคตนั้นอาจกำหนดเป็นปัจจัยหลัก 4 ตัว

คือ (มานพ พงศทัต, 2527) อ้างถึงใน (เขมชาติ  วงศ์ทิมารัตน์, 2556) 

  - ประชากรที่เพิ ่ม (Population) มีจำนวนประชากรที่เพิ ่มขึ ้น จะทำให้มีความ

ต้องการพื้นท่ีสำหรับท่ีอยู่อาศัย พักผ่อนและทำงานมากขึ้นเป็นเงาตามตัว  

   - การให้บริการด้านทางคมนาคมและการเข้าถึง(Transportation Services & 

Accessibility) เป็นปัจจัยท่ีสำคัญ รองลงมาคือการบริการด้านคมนาคม  

  - การควบคุมของรัฐ (State Control) เป็นปัจจัยสำคัญท่ีต่อเนื่องมา คือการท่ีมีการ

ควบคุมการใช้ที่ดินจากรัฐ ในประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว มีการจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

โดยการวางแนวชี้แนะและควบคุม 

  - ราคาที่ดิน (Land Cost) เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ที่เป็นตัวกำหนดการใช้ที่ดินใน

อนาคต คือราคาที่ดินสูงย่อมจะใช้ในกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูง ราคาที่ดินต่ำจะใช้ในกิจกรรมทีให้

ผลตอบแทนต่ำ ดังนั้นราคาท่ีดินจะเป็นปัจจัยท่ีสำคัญในการระบุถึงกิจกรรมท่ีจะใช้ในอนาคตด้วย 

 โดยข้อสังเกตในการสำรวจเพื่อช่วยในการเข้าใจอดีตและวิวัฒนาการ และสภาพปัจจุบัน

ของสภาพแวดล้อม (จริยาพร รัศมีแพทย์, 2544) อ้างถึงใน (เขมชาติ  วงศ์ทิมารัตน์, 2556) ได้แก่ 

   - สิ่งก่อสร้างสามารถบอกเราได้ว่าใครที่อาศัยอยู่ หรือใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรและมีจุดอ่อนอะไรบ้าง สำหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต อย่างไรก็ตามส่ิงก่อสร้างจะดูกว้าง

เกินไปในการพิจารณาลักษณะเฉพาะ นอกจากนี้ยังเป็นส่ิงสำคัญท่ีต้องพิจารณาส่ิงก่อสร้างในลักษณะ

ท่ีเป็นกลุ ่มมากกว่าที ่จะแยกเดียว สิ ่งที ่ควรพิจารณาประกอบด้วย รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

จุดประสงค์ในการสร้างหรือการใช้งาน ขนาดวัตถุ วัสดุท่ีใช้คุณภาพการออกแบบและการบำรุงรักษา  

    - ที่ดินและภูมิทัศน์ ที่ดินสามารถบ่งบอกฐานะทางเศรษฐกิจ เชื้อชาติ ค่านิยม ผู้

สังเกตอาจสังเกตว่ามีการใช้พื้นที่นอกบ้านอย่างไร โดยใครมีการทำอาหารกันนอกบ้าน หรือไม่มีการ
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ดูแลพื้นท่ีบริเวณบ้านอย่างไรคุณภาพของสภาพภูมิทัศน์มีความสำคัญเท่าๆกับคุณภาพของส่ิงก่อสร้าง 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของชนิดของต้นไม้และดอกไม้และการจัดวางสภาพภูมิทัศน์ จะมีผลต่อการส่ือสาร

ระหว่างเพื่อนบ้าน 

    - การใช้สิ่งก่อสร้างและที่ดิน การใช้ที่ดินสามารถสังเกตได้โดยตรงซึ่งจะสามารถ

ระบุถึงธรรมชาติของกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วย ขนาดของพื้นที่ทำให้เรารู้ว่ามีคนจำนวนมากเท่าไร ที่ทำ

กิจกรรมต่างๆบนพื้นท่ี ส่ิงท่ีตามมาคือพวกเขาเหล่านั้นเข้าถึงพื้นท่ีนั้นได้อย่างไร และกิจกรรมเกิดขึ้น

ตอนไหน นอกจากนี้การขาดการใช้ที่ดินบางประเภทและระดับความเข้มของการใช้ที่ดินยังแสดงให้

เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีนั้นด้วย กล่าวคือผู้ท่ีอาศัยในพื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่นสูง อาจจะพอใจหรือ

มีความต้องการพักผ่อนหย่อนใจท่ีอยู่ห่างจากบ้านมากกว่าผู้ท่ีอยู่อาศัยบนพื้นท่ีมีความหนาแน่นต่ำ 

          - พื้นท่ีสาธารณะ สามารถบอกถึงการพัฒนาเชิงประวัติศาสตร์ การเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้นได้โดยสังเกตส่ิงต่างๆ ดังต่อไปนี้ ช่ือถนน ความกว้างของถนน ทางเดิน วัสดุท่ีทำทางเดิน ต้นไม้

และการบำรุงรักษา การรักษาความสะอาด 

    - ผังและรูปแบบของถนน แสดงให้เห็นการพัฒนา เหตุการณ์สำคัญๆ โครงการ

สาธารณะ รูปแบบท่ีธรรมดาและแบบท่ีไม่ธรรมดา รูปแบบถนนท่ีไม่ธรรมดา บ่งบอกเป็นนัยว่าพื้นท่ีนี้

มีการเพิ่มขึ้นของประชากร โดยไม่ได้มีการวางแผนมาตราส่วนและขนาดของบล็อก พื้นท่ีท่ีอยู่ในบล็อก

ขนาดเล็กมันจะเก่ากว่าพื้นที่ที ่อยู่ในบล็อกขนากใหญ่ นักพัฒนาพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนเชื่อว่า

บล็อกที่มีขนาดใหญ่จะมีประสิทธิภาพในการใช้ที ่ดินให้สูงกว่าเพราะขนาดใหญ่กว่า ทำให้เกิดจุด

เชื่อมต่อน้อยกว่าและสามารถทำให้ใช้ความเร็วได้ การสร้างถนนที่น้อยกว่าซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการ

ดูแลรักษาน้อย 

3. บทบทบาทความสำคัญของแม่น้ำลำคลองกับชุมชนไทย   

 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร (2542) อ้างถึงใน เขมชาติ  วงศ์ทิมารัตน์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่าชุมชน
ริมน้ำ คือชุมชนท่ีมีองค์ประกอบได้แก่ วัด ท่าเรือรวม ตล่ิงหรือเข่ือน องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ 
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ริมสองฝ่ังลำน้ำ ย่านหรือพื้นท่ีรองรับกิจกรรมของชุมชน การใช้
ที่ดิน เส้นทางสัญจร ขอบเขต จุดหมายตา เป็นต้น  และองค์ประกอบอื่นๆที่เกี ่ยวข้องคือ สังคม 
เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ รายได้และแหล่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของชุมชนริมน้ำพื้นที่แถบลุ่มน้ำภาคกลางในสมัยโบราณ เมืองหรือ
ชุมชนส่วนใหญ่ของไทย จะเอาแม่น้ำลำคลองหรือลำน้ำที่ขุดขึ้นเป็นคูเมือง เพื่อป้องกันข้าศึก การ
คมนาคมและเศรษฐกิจ แล้วยังมีความสำคัญต่อการเกษตร วัฒนธรรม นอกเหนือจากนี้ยังมีการใช้น้ำ
เพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงการบรรเทาความร้อนของสภาพภูมิอากาศประเทศไทยและการระบายส่ิง
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โสโครกไปในตัว โดยอาศัยคูเมืองที ่เชื ่อมต่อกับแม่น้ำลำคลองที่มีอยู ่ตามธรรมชาติ ทำให้เกิด
ลักษณะเฉพาะของการต้ังถิ่นฐาน และวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของชุมชนริมน้ำ ซึ่งทัศนียภาพของลำ
น้ำที่มีสายน้ำที่สะอาดทำให้บ้านเมืองน่าอยู่และประชาชนมีสภาพจิตที่ดี น้ำจึงผูกพันแทรกซึมกบัวิถี
ชีวิตคนไทยมาโดยตลอด 

ในขณะที่กระบวนการเป็นเมืองตามกระแสการพัฒนาสมัยใหม่ ได้ส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบของชุมชนในสังคมไทยในทุกๆด้าน (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2540) อ้างถึงใน (เขมชาติ  
วงศ์ทิมารัตน์, 2556) เมื่อบ้านเมืองเต็มไปด้วยความเจริญ ถนนหนทางก็เข้าแทนที่การสัญจรทางน้ำ 
แม่น้ำ ลำคลองถูกปล่อยให้ต้ืนเขิน เรือนไม้ใต้ถุนสูงถูกรื้อและแทนท่ีด้วยเรือนตึก ในขณะท่ีการใช้พื้นท่ี
ที่ไม่สัมพันธ์กับธรรมชาติไม่มีการจัดวางผังเมืองและรูปแบบอาคารให้เหมาะสมกับพื้นที่ ปัญหาจึง
เกิดขึ้น การโยกย้ายถ่ินฐานของชุมชนเดิม การเข้ามาของชุมชนกลุ่มใหม่ท่ีเข้ามาพร้อมกับการดำเนิน
ชีวิตในรูปแบบใหม่ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพและโครงสร้างทางสังคมของ
ชุมชนเดิม การดำรงชีวิตที่อิงกับน้ำของพื้นที่จึงเริ่มปรับเปลี่ยนเข้าหาการดำรงชีวิตในสังคมเมืองบก 
ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (2536) อา้งถึงใน เขมชาติ  วงศ์ทิมารัตน์ (2556) กล่าวถึง ปัจจัยท่ีทำให้เกิดความ
เช่ือมโยงของชุมชนริมน้ำกับพื้นท่ีเมืองไว้ 7 ประการ 

  - การเช่ือมโยงทางกายภาพ ประกอบด้วยโครงข่ายถนนรวมถึงการขนส่งทางน้ำ 

  - การเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ ชุมชนสามารถเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรแก่เมือง เป็น

ตลาดกลางให้กับสินค้าในเมืองไปสู่ครอบครัวเกษตร 

  - มีการเคล่ือนย้ายประชากรท่ี สามารถเดินทางไปทำงานในเมืองหรือเขตชานเมือง  

  - ปฏิสัมพันธ์ทางด้านเทคโนโลยี สามารถรับนวัตกรรมต่างๆทางด้านเทคโนโลยีท้ัง

ข่าวสาร การพักผ่อนหย่อนใจหรือการปรับปรุงระบบชลประทาน 

  - ความเช่ือมโยงด้านบริการสังคม 

  - ปฏิสัมพันธ์ทางด้านสังคม เช่น เครือญาติตลอดจนกิจกรรมและประเพณีทาง

ศาสนาต่างๆ 

  - ความเช่ือมโยงด้านการบริหาร สิทธิ และอำนาจในการบริหารพื้นท่ี  

พื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สาธารณะในเมือง (Open spaces And Urban Spaces) 

 ในปัจจุบันเมืองมีการเติมโตอย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นท่ีถูกพัฒนาตามไปด้วย การใช้พื้นท่ีใน

เมืองจึงมีคุณค่าและสำคัญ การพัฒนาพื้นท่ีเปิดโล่งก็มักมาควบคู่กับการพัฒนา แต่บางครั้งการพัฒนา

เมืองตามกระแสโลกาภิว ัตน์นั ้นหากไม่คำนึงถึงความสัมพันธ ์ระหว่างพฤติกรรมมนุษย์กับ

สภาพแวดล้อมอย่างถี่ถ้วน ก็อาจส่งผลก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวต่อการใช้พื้นท่ีของคนในชุมชน 



  
 

20 

1. ความหมายของพื้นที่เปิดโล่ง  

 พื้นท่ีเปิดโล่ง (Open Space) เป็นพื้นท่ีว่างผืนใหญ่ท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะอย่าง ในเชิง 3 มิติ ซึ่ง

สามารถแบ่งเป็นพื้นท่ีว่างย่อยๆ ท่ีมีหน้าท่ีเฉพาะต่างกัน และมีท่ีว่างส่วนหนึ่งเป็นตัวเช่ือมต่อกัน ทำให้

มนุษย์สามารถเข้าถึงสถานที่นั้น เข้าใจหน้าที่ของที่ว่างและใช้งานตามวัตถุประสงค์ของที่ว่างแต่ละ

อย่างได้ เช่น การเข้าไปในบริเวณหนึ่ง เดินผ่านแนวทางเดินและแยกไปยังพื้นที่กิจกรรมต่างๆ อาจมี

ลานโล่งบริเวณทางเข้าซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นส่วนเช่ือมต่อกับกิจกรรมย่อยต่างๆ ซึ่งพื้นท่ีแต่ละส่วน

จะแสดงคุณลักษณะของการใช้งานเฉพาะอย่างออกมาอย่างชัดเจน และคนทั่วไปสามารถเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการใช้งานได้เป็นอย่างดี (นพนันทน์ อินสุข, 2554) 

 พื้นท่ีเปิดโล่ง ตามคำจำกัดความของ สุพักตรา สุทธสุภา (2540) คือพื้นท่ีท่ีไม่มีส่ิงก่อสร้าง

ปกคลุมและช่วยทำให้ความหนาแน่นของพื้นที่โดยรอบลดลง  สามารถสร้างสุนทรียภาพ ให้ผู้คนท่ี

ประกอบกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ได้พบเห็นและมีการใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการ และการสัญจร 

พื้นที่เปิดโล่งจึงมีองค์ประกอบสำคัญในผังเมือง จึงต้องมีการวางแผนและจัดการเพื่ออนุรักษ์หรือให้

ได้มาซึ่งพื้นท่ีนั้น  การวางพื้นท่ีเปิดโล่งในผังเมืองอย่างสมบูรณ์ สามารถใช้แนวความคิดในเรื่องระบบ

ท่ีต้ังของพื้นท่ีเปิดโล่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งแนวความคิดหลักเกี่ยวกับระบบท่ีต้ังของพื้นท่ีเปิดโล่งจัด

ได้เป็น 2 กลุ่มด้วยกัน  

  1.1 การรวมกันและมีการต่อเนื่อง (Concentrated and Continuous) แนว 
ความคิดนี้ ต้องการที่จะรวมพื้นที่เปิดโล่งให้อยู่จุดเดียวหรือมีความต่อเนื่องกันไป เพื่อช่วยในการจัด
รูปร่างของเมืองได้ช่วยลดความหนาแน่นของเมือง ซึ่งอาจเช่ือมโยงด้วยพื้นท่ีเปิดโล่งด้วยทางเท้าและ
ทางจักรยานท่ี พื้นท่ีเปิดโล่งลักษณะนี้มักมีขนาดใหญ่ เช่น วนอุทยานและเชื่อมโยงกับองค์ประกอบ
ทางธรรมชาติ เช่น แนวภูเขา แม่น้ำและสวนสาธารณะต่างๆในเมือง 
  1.2 การกระจายอยู่ทั่วไป (Dispersed) แนวความคิดนี้จะตรงข้ามกับแนวความคิด
แรก โดยเป็นการกระจายพื้นที่เปิดโล่งเป็นไปตามจุดต่างๆของเมือง เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก 
ทั้งจากการเดินเท้า หรือการใช้จักรยาน เช่น ลานหน้าอาคาร สนามเด็กเล่น ลานโล่งระหว่างอาคาร
ต่างๆในเมือง หากจะจัดระบบท่ีเปิดโล่งในเมืองให้ได้อย่างสมบูรณ์ จำเป็นจะต้องใช้แนวความคิดท้ัง 2 
แบบประกอบกันคือ ในเมืองๆหนึ่ง ควรมีพื้นท่ีเปิดโล่งขนาดใหญ่และพื้นท่ีขนาดเล็กผสมผสานกันไป 

2. ประเภทของพื้นที่เปิดโล่งภายในเมือง 

 ในปัจจุบันวิถีชีวิต วัฒนธรรมและวิวัฒนาการทางสังคม มีการเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้

ความต้องการใช้พื้นที่สาธารณะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ทั้งนี้ Cooper Marcus and Francis 

(1998) อ้างถึงใน (นพนันทน์ อินสุข, 2554) ได้ทำการศึกษาเพื่อจำแนกประเภทของพื้นที่เปิดโล่งใน
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ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสามารถจัดประเภทตามลักษณะและรูปแบบทางกายภาพและกิจกรรมของ

พื้นท่ีเปิดโล่ง ได้เป็น 5 ประเภท   

  2.1 พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะข้างทางสัญจร (The Street Plaza) เป็นพื้นท่ีรองรบั 

ผู้ใช้งานในเส้นทางสัญจรนั้นๆ โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินเท้า หรือเป็นพื้นที่ที่แยกออกไปก็ได้ 

พื้นท่ีลักษณะนี้จะต้องมีขอบเขตแบ่งแยกจากพื้นท่ีถนนอย่างชัดเจน โดยอาจใช้แนวต้นไม้ แนวรั้ว เสา 

หรือระดับพื้นท่ีก็ได้ เพื่อทำให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัย ในบางครั้งพื้นท่ีเปิดโล่งข้างทางสัญจรอาจมีการเพิ่ม

กิจกรรม เช่น การค้าขาย การจัดแสดงต่างๆเพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับผู้ใช้เส้นทาง และพื้นท่ีเปิด

โล่งในลักษณะนี้อาจรวมถึงพื้นท่ีพื้นท่ีริมคลองและแม่น้าด้วย เนื่องจากพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นท่ี

ท่ีทุกคนสามารถใช้งานได้ร่วมกัน ในอดีต อาจเคยใช้ประโยชน์ในด้านการสัญจรทางน้ำ แต่ในปัจจุบัน

พบว่าพื้นท่ีบางบริเวณอาจถูกท้ิงร้าง หากมีการพัฒนานาท่ีดีจะทำส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนเมือง

ดีขึ้นได้ 

  2.2 พื้นที่เปิดโล่งหน้าอาคารทางธุรกิจ (The Corporate Foyer) พื้นที่เปิดโล่ง 

หน้าอาคารทางธุรกิจนี้ เป็นท่ีชุมนุมพบปะกันตามสังคมและยังมีหน้าท่ีเป็นตัวช่วยประสานกลุ่มอาคาร

ต่างๆ ของเมืองเข้าด้วยกัน เป็นสถานที่ที ่ทำให้เมืองดูไม่แน่อึดอัดจนเกินไป อาจจะไปช่วยในการ

ถ่ายเทอากาศ และเป็นที่เปิดโล่งสำหรับแสงสว่างมากขึ้น ในบางช่วงเวลาพื้นที่เปิดโลกนี้จะมีหน้าท่ี

รองรับกลุ่มคนที่ออกจากอาคาร เช่น ในเวลาพักผ่อนตอนเที่ยงหรือเลิกงาน โดยส่วนมากที่ตั้งของ

พื้นท่ีเปิดโล่งรูปแบบนี้ จะอยู่ด้านหน้าของอาคารสำนักงานขนาดใหญ่หรือห้างสรรพสินค้า  

  2.3 พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะในลักษณะพื้นที่สีเขียว (The Urban Oasis) พื้นท่ี 

เปิดโล่งลักษณะนี้ มักเป็นสวนสาธารณะและบริเวณสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในเมือง ซึ่งเป็น

สิ่งจำเป็นที่ช่วยให้เมืองมีความสวยงาม ร่มรื่น เป็นบริการทางสังคมซึ่ง มีผลทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

กลุ่มผู้ใช้สวนสาธารณะมักเป็นประชากรในผู้สูงอายุ แต่อาจมีจำนวนมากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

ระยะทางที่เดินมาและชนิดของพื้นที่กิจกรรมในสวนสาธารณะที ่ตอบสนองความต้องการ และ

กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการพักผ่อน เช่นนั่งชมธรรมชาติ มาสูดอากาศบริสุทธิ์ และบางส่วนมาออก

กำลังกาย สวนท่ีมีผู้ใช้งานเป็นประจำคือสวนขนาดเล็กท่ีอยู่ภายในละแวกชุมชน  

  2.4 พื ้นที ่เปิดโล่งสาธารณะบริเวณจุดเปลี ่ยนการคมนาคม (The Transit 

Foyer) พื้นท่ีเปิดโล่งลักษณะนี้มักอยู่ในเมือง ท่ีมีการเช่ือมต่อการคมนาคมหลายประเภทเข้าด้วยกัน

โดยผู้ใช้งานจะไม่ได้ใช้เวลาในพื้นที่มากนัก มักเป็นการเดินผ่านเพื่อเปลี่ยนการการคมนาคมแต่องค์

องค์ประกอบต่างๆภายในพื้นท่ีมีผลอย่างมากต่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น การเปล่ียนแปลงการ
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เดินทางจากรถไฟฟ้าไปยังรถโดยสาร ท่ีต้องการความรีบเร่งก็จะไม่มีพื ้นที่ต่างระดับหรือมีเพียง

เล็กน้อยเท่านั้น 
     2.5 พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะขนาดใหญ่อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง (The Grand 
Public Place) พื้นที่เปิดโล่งในลักษณะนี้ นี้มักอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย
อาคารหรือย่านต่างๆ ที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีต โดยพื้นที่เหล่านี้มักมีหน้าที่ในการสร้างความ
ยิ่งใหญ่ให้กับอาคารข้างเคียงหรืออนุสาวรีย์  

 3. ประเภทสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 

 การแบ่งประเภทพื้นท่ีสีเขียวในรูปของสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามสำนักงาน

สวนสาธารณะ สำนักส่ิงแวดล้อมได้แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 

  - สวนสาธารณะขนาดใหญ่ (Metro Park) หรือสวนสาธารณะระดับเมือง (City 

Park) มีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 500 ไร่ 

  - สวนสาธารณะขนาดกลาง สวนระดับเขตหรือย่าน (District Park) มีขนาดพื้นท่ี

มากกว่า 125 ไร่ ถึง 500 ไร่ 

  - สวนชุมชน (Community) มีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 25 ไร่ แต่ไม่เกิน 125 ไร่ 

  - สวนหมู่บ้าน หรือสวนละแวกบ้าน (Neighbourhood Park)  มีขนาดพื้นท่ีมากกว่า 

2 ไร่ แต่ไม่เกิน 25 ไร่ 

  - สวนหย่อมขนาดเล็กย่านชุมชน หรือสวนใกล้บ้าน (Pocket Park or Mini Tot 

Park) มีขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 2 ไร่  

  -  สวนถนน (Street Park) ความกว้างของพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความยาวไม่

จำกัดแบ่งออกเป็นสวนไหล่ทาง สวนเกาะกลางถนนและสวนทางแยก 

   - สวนเฉพาะทางหรือสวนเอนกประสงค์ (Special Purpose Park) ไม่จํากัดขนาด

พื้นท่ี เช่น  สวนประวัติสาสตร์ สวนวัฒนธรรม สวนสนามกีฬา สวนดาดฟ้า 

 กรุงเทพมหานครยังมีสวนสาธารณะอีก 1 ประเภท คือสวนสาธารณะท่ีต้ังอยู่บริเวณริมคลอง

ซึ ่งมีอยู่มากในกรุงเทพมหานคร จึงจัดสวนสาธารระริมคลองไว้เป็นสวนสาธารณะอี กประเภท 

นอกจากสวนสาธารณะทั้ง 7 ที่กล่าวมาข้างต้นโดยกำหนดให้เป็นสวนสาธารณะประเภทที่ 8 (กอง

นโยบายและแผนสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2551) 

4. พฤติกรรมการใช้พื้นที่เปิดโล่งภายในเมือง  

 เจคอบส์ ได้กล่าวไว้ว่า Jacobs (1961) อ้างถึงใน กำธร กุลชล (2545) วิธีการวางผังเมือง

แบบเก่าๆ ไม่ได้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในเมือง ว่ามีพฤติกรรมใช้ชีวิตอย่างไร ซึ่งการวาง
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ผังเมืองในสมัยก่อนนั้นได้รับอิทธิพลมาจาก แดเนียล เบอร์แนม อเบ็นเนเซอร์ โฮเวิร์คและเลอคอร์     

บูซิเอ เช่น การออกแบบให้มีสนามหญ้าในพื้นที่เปิดโล่งๆจึงกลายเป็นสิ่งที ่ชาวบ้านไม่ชอบและไม่

ต้องการ และในหลายๆกรณีที่ทำให้โครงสร้างชีวิตสังคมเมือง ที่เคยโยงใยกันอย่างแนบแน่น ถูก

ทำลายลง  

 กล่าวโดยสรุปก็คือ การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ผ่านๆมานั้นไม่สอดคล้องหรือ

ตอบสนองพฤติกรรมของผู้ใช้ เนื ่องจากการขาดการศึกษาและความรู้ความเข้าใจในสังคมเดิม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองใหญ่ ในทฤษฎีชีวิตสังคมเมืองของเจคอบส์ ที่เน้นความสัมพันธ์ของ

ถนนและความหลากหลายนั้นอาจสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 ถนนและทางเท้า คือดัชนีชี้วัดคุณภาพของเมือง เมืองที่มีถนนและทางเท้าที่มีชีวิตชีวา 

เมืองนั้นก็จะมีความน่าสนใจ แต่ในทางตรงกันข้ามเมืองที่มีถนนซึ่งเงียบเหงาจะรู้สึกหน้าเบื่อและไม่

ปลอดภัย การออกแบบถนนให้มีชีวิตชีวา ทำได้โดยการดึงดูดให้ผู้คนเดินผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลา เช่น 

มีร้านค้าท่ีหลากหลาย จำหน่ายสินค้าพิเศษ หรือให้บริการซึ่งท่ีอื่นๆไม่มี ถนนและทางเท้าท่ีมีผู้คนเดิน

ผ่านจำนวนมากจะเกิดความน่าสนใจ เพราะว่าคนมักชอบดูผู้คนด้วยกัน  

 การออกแบบถนนให้มีความปลอดภัย จะต้องสร้างแนวแสดงอาณาเขต (Territory) ส่วน

บุคคลส่วนสาธารณะให้ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด อาคารช้ันบนที่ชิดขอบทางเท้าก็ควรออกแบบส่วนท่ียื่น

ล้ำออกไปในลักษณะ Bay Windows เพื่อให้ผู้ท่ีอาศัยภายในอาคารสามารถกวาดสายตา มองเห็นส่ิง

ท่ีเกิดขึน้บนถนนท้ังทางซ้ายทางขวาได้มากท่ีสุด ถนนท่ียาวเกินไป เช่น ถนนบางสายในนครนิวยอร์ก

ซึ่งยาว 300 เมตร ก็ควรตัดลงครึ่งหนึ่งเพื่อสร้างเส้นทางลัดให้เดินส้ันลงและเพิ่มร้านหัวมุมถนนให้มาก

ขึ้น ถนนซึ่งไม่ค่อยผู้คนเดินผ่านหรือไม่มีสายตาคอยเฝ้าระวัง มักจะกลายเป็นแหล่งอาชญากรรมของ

แก็งวัยรุ่นและพวกมิจฉาชีพ  

 ความหลากหลาย ในย่านใจกลางเมือง ควรใช้ท่ีดินแบบผสมผสานท้ังท่ีอยู่อาศัย ท่ีทำงาน 

ร้านค้า และแม้กระท่ังอุตสาหกรรมท่ีปราศจากมลภาวะ ท้ังนี้เพื่อให้มีผู้คนผ่านไปผ่านมาจำนวนมากๆ

ตลอดเวลา ควรอนุรักษ์อาคารเดิมๆไว้ ในสัดส่วนมากกว่าอาคารใหม่เพื่อรักษาระดับเศรษฐกิจของ

ท้องถิ่น การคำนึงภัยที่เกิดจากการกว้านซื้อกิจการย่อยของนักลงทุนระดับมหาอภิมหาโครงการและ

เจ้าของธุรกิจลูกโซ่ ซึ่งจะส่งผลทำให้เจ้าของธุรกิจรายย่อยที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับลูกค้าไม่

สามารถต้านทานได้ และในที่สุดร้านค้าที่มีชีวิตชีวาและหลากหลายก็จะถูกแทนด้วยห้างขนาดใหญ่  

และความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบใหม่ซึ่งไม่จริงใจหรือแนบแน่นเหมือนเดิม เพื่อความมีชีวิตชีวาและ

ความหลากหลายในย่านใจกลางเมือง จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความหนาแน่นทั้งอาคารและผู้คน แต่

ไม่ใช่การสร้างความแออัด เขาเสนอว่าถ้าความหนาแน่นท่ีเหมาะสมในย่านใจกลางเมืองนั้นไม่ควรน้อย
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กว่า 40 ครอบครัวต่อไร่ ยิ่งถ้าได้ถึง 50 ถึง 70 ครอบครัวต่อไร่ ก็จะยิ่งดีมากเพราะจะทำให้เกิดอาคาร

หลายๆรูปแบบ เกิดบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวาผู้คนก็จะมาพบปะสังสรรค์และช่วยกันสอดส่องดูแลความ

ปลอดภัย ทฤษฎีของ เจน เจคอบส์ จึงเป็นที่ยอมรับและมีอิทธิพลต่อสังคมอเมริกันอย่างลึกซึ้งและ

ยาวนานตราบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่ิงท่ีนับเป็นจุดเด่นได้ คือ การคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ใช่

ของผู้ออกแบบการใช้ที ่ดินอย่างผสมผสาน ไม่แบ่งแยกย่านอย่างเด็ดขาดและการออกแบบให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมของสังคม 

 พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีมีผลต่อการทำกิจกรรมนั้นเป็นลักษณะการทำกิจกรรมของมนุษย์ท่ี

มีความสัมพันธ์กับพื้นท่ีในลักษณะเชิงจิตวิทยา ซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีมีผลจากพฤติกรรมมนุษย์กับ

ภาพแวดล้อม (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2526) อ้างถึงใน (ธนกร อุดมทรัพย์, 2554) มีดังนี้  

  - พื ้นที ่เฉพาะตัว (Personal space) เป็นลักษณะของอาณาเขตที ่ไม ่สามารถ  

มองเห็นแต่มีการรับรู้ได้ เช่น การนั่งบนม้านั่งยาว หากมีผู้อื่นมานั่งในระยะที่ห่างจะยังคงสามารถทำ

กิจกรรมได้ปกติ แต่หากเข้ามาใกล้จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองท่ีแตกต่างออกไป ลักษณะพื้นท่ีเฉพาะตัว

จะมีอาณาเขตท่ีแตกต่างกันในด้านความคุ้นเคย บุคลิกภาพ และสถานการณ์ 

  - อาณาเขตครอบครอง (Territoriality) คือพื้นท่ีท่ีถูกใช้อย่างเป็นประจำโดยกลุ่มคน

หรือบุคคล จนทำให้คนอื่นรู ้สึกว่าเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมนั้น ๆ โดยผู้วางแผนจะสามารถ

คาดการณ์การจับจองพื้นท่ีทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้ 

  - ความเป็นส่วนตัว (privacy) ระดับของความเป็นส่วนตัว สามารถแบ่งได้เป็น 1)

ภาวะนิรนาม คือ อยู่ในกลุ่มคนจำนวนมากจนไม่มีใครสังเกตเห็น 2) ภาวะสำรวม คือ อยู่ในคนหมู่มาก

แต่ไม่ได้ให้ความสนใจกับคนรอบข้าง 3) ภาวะอยู่ในกลุ่ม คือ อยู่ในกลุ่มท่ีใกล้ชิดโดยรู้สึกว่ากลุ่มอื่นๆ

ไม่ได้สังเกตหรือสนใจ และ4) ภาวะสันโดษ คือ อยู่อย่างลำพัง เช่น อยู่คนเดียว 

  - ความต้องการด้านบรรยากาศ บรรยากาศในพื้นที่จะต้องมีความเหมาะสมกับ

กิจกรรมท่ีทำ เช่น พื้นท่ีสวนสาธารณะจะต้องมีความสะอาด ไม่มีกองขยะ ฝุ่นผงต่างๆ 

  - ความปลอดภัย ได้แก่ ความปลอดภัยทางร่างกาย และความปลอดภัยจาก

อาชญากรรม เช่น การดูแลรักษาโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง การดูแลรักษาความปลอดภัย  ความรู้สึก

เป็นเจ้าของ รับรู้ได้โดยการใช้อย่างเป็นประจำ การมีส่วนร่วมในการก่อสร้างและการใช้รูปแบบท่ีต่าง

ไปตามรสนิยม 

  - ความรู้สึกด้านความสวยงาม ต้องมีองค์ประกอบด้านความสวยงามอย่างครบถ้วน 

และเหมาะสมกับการใช้งาน พฤติกรรมของมนุษย์ในแง่ของการเดินนั้น มีรูปแบบอยู่ 3 รูปแบบ คือ 1) 

ลักษณะการเดินของมนุษย์โดยธรรมชาติจะมองหาจุดหมาย เพื่อบอกตำแหน่งของตนเองได้ และใช้
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เส้นทางที่สั้น ที่สุดในการเดิน 2) ในระหว่างเดินจะเริ ่มเห็นจุดหมายที่แตกต่าง จะเริ่มการเปลี ่ยน

จุดหมายไปที่ต่างๆ 3) มนุษย์ไม่ต้องการเปลี่ยนทิศทางบ่อยๆ โดยปกติมนุษย์จะคำนวณหาทางเดินท่ี

เหมาะสมท่ีสุด      

5. ปัจจัยที่ทำให้พื้นที่เปิดโล่งในเมืองตอบสนองต่อการใช้งาน  

 โดยกิจกรรมสาธารณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัย

ดังนี้ คือ 

5.1 การเข้าถึงและการประสานเชื่อมต่อ (Access and Linkages)  การเช่ือมต่อ  
พื้นที่กิจกรรมกับสภาพโดยรอบทั้งในด้านมุมมองและทางด้านกายภาพซึ่งอาจมองได้จากระยะไกล
หรือใกล้ ขอบเขตของพื้น ท่ีกิจกรรมเป็นส่ิงสำคัญมาก เช่น การเดินไปในถนนท่ีรอบข้างเป็นร้านค้าจะ
น่าสนใจกว่าการเดินในพื้นท่ีโล่งๆ และต้องสามารถจอดรถและกลับรถได้ด้วย 

  5.2 ความน่าใช้และภาพลักษณ์ที ่สวยงาม (Comfort and Image) ความ
ปลอดภัย เป็นสิ่งที ่สำคัญมากที่ทำให้พื้นที่กิจกรรมมีคุณภาพ การที่คนในชุมชนโดยเฉพาะผู ้หญิง
ตัดสินใจในการนั่งพักในที่ที่หนึ่งได้ สถานที่นั้นจะต้องมีความปลอดภัยพอสมควร สามารถบอกได้ว่า
สถานที่ทีมีผู้หญิงอยู่มากจะปลอดภัย มีที่นั่งเพียงพอ หรือไม่สามารถใช้งานได้สะดวกสบายหรือไม่ 
นอกจากนี้ยังต้องมีความสวยงาม สบายตาและสะอาดด้วย พื้นท่ีกิจกรรมต้องสร้างความประทับใจใน
ครั้งแรกที่เห็น 
  5.3 ผู้ใช้งานและกิจกรรมที ่เกิดขึ้น (Uses and Activities) กิจกรรม คือ ส่ิง
พื้นฐานในกรอบของขอบเขตพื้นท่ีกิจกรรม และเป็นส่ิงยืนยันและเป็นเหตุผลว่าคนท่ีใช้งานจะกลับมา
ใช้งานอีกครั้ง พื้นท่ีท่ีไม่มีกิจกรรมใดๆ ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น ต้องมีคนเป็นส่วน
ร่วม และต้องมีความสมดุลระหว่างหญิงและชาย สมดุลระหว่างคนคนเดียวและเป็นกลุ่ม และอายุของ
ผู้ใช้งาน และต้องมีอุปกรณ์ท่ีช่วยให้เกิดทางเลือกในการทำกิจกรรม 

  5.4 การเป็นสังคม (Sociability) คุณสมบัตินี้เป็นส่ิงท่ีทำได้ยากท่ีสุด คือ จะต้องให้
ผู้ใช้งานมีความรู้สึกเป็นมิตรเป็นเพื่อนกัน มีปฏิสัมพันธ์กันพอสมควร (ธนกร อุดมทรัพย์, 2554) 

6. การใช้ประโยชน์พื้นที่เปิดโล่งในเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  

 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2517 และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ

การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 ตาม

กฎกระทรวงให้บังคับใช้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ตามข้อ 38-43 กล่าวถึงแผนผัง

แสดงที ่โล ่งพร ้อมด้วยข้อกำหนดได้จ ัดทำขึ ้นเพ ื ่อประโยชน์ในการดำร งร ักษาที ่โล ่งไว ้เพื่อ

สาธารณประโยชน์ และภาพแวดล้อมอันจะเป็นการรักษาสภาพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชน รวมทั้งเพื่อ

ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ซึ่งแบ่งประเภทของท่ีโล่งได้ดังนี้ ("ราชกิจจานุเบกษา," 2556, 16 พฤษภาคม) 
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  6.1 ที่โล่งประเภท ล. 1 เป็นท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ที่ดินประเภทนี้ซึ ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม สาธารณประโยชน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น โดยให้คำนึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของที่โล่ง
ด้วย  

  6.2 ที่โล่งประเภท ล. 2 และ ล. 3 เป็นที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริเวณริมถนนและริมแม่น้ำและลำคลอง ให้ใช้ประโยชน์ได้ ดังต่อไปนี้ 
  - ที่ดินซึ่งตั ้งอยู่ริมถนนตามรายชื่อถนนสาธารณะ ที่กำหนดในรายการประกอบ

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้มีที่ว่างห่างจาก

แนวเขตทางไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อปลูกต้นไม้ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างรั้ว กำแพง ป้อมยาม ป้ายช่ือ

อาคารหรือสถานประกอบการ ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชื ้อเพลิงหรือสถานีบร ิการก๊าซ และ

ทางเข้าออกของอาคารหรือทางเข้าออกของรถ 

  - ท่ีดินซึ่งต้ังอยู่ริมแหล่งน้ำสาธารณะท่ีมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้มีท่ีว่างเพื่อ

ปลูกต้นไม้ ตามแนวขนานกับริมแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะมี

ความกว้างต้ังแต่ 10 เมตร ขึ้นไป ให้มีท่ีว่างเพื่อปลูกต้นไม้ตามแนวขนานกับริมแหล่งน้ำสาธารณะนั้น

ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ การสาธารณูปโภค 

เขื ่อน รั ้ว หรือกำแพง การใช้ประโยชน์ที ่ดินล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ หรือใต้น้ำของแหล่งน้ำ

สาธารณะ ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ การสาธารณูปโภค เขื่อน สะพาน ท่อ 

สายเคเบิล คานเรือ และโรงสูบน้ำ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ให้กระทำได้

เฉพาะเพื่อประโยชน์สาธารณะและต้องไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำสาธารณะร่วมกันของ

ประชาชน  

  6.3 ที่โล่งประเภท ล. 4 เป็นที่โล่งเพื่อการสงวนรักษาสภาพการระบายน้ำตาม
ธรรมชาติ ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการสงวนรักษาสภาพการระบายน้ำตามธรรมชาติ หรือเพื่อวัตถุประสงค์
อื่นตาม ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีได้จำแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น โดยต้องไม่มีการถม
ดิน ก่อสร้างหรือดำเนินการใด ๆ ในท่ีดินอันเป็นการลดประสิทธิภาพของการระบายน้ำตามธรรมชาติ 

  6.4 ที่โล่งประเภท ล. 5 เป็นท่ีโล่งพักน้ำเพื่อการป้องกันน้ำท่วม ให้ใช้ประโยชน์ เพื่อ
การป้องกันน้ำท่วม การสาธารณูปโภคที่เกี ่ยวกับการป้องกันน้ำท่วม สวนสาธารณะ หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีได้จำแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น โดยต้อง
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ไม่มีการถมดินเกินกว่าร้อยละสามสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ ง 
การจัดสรรที่ดินหรือการดำเนินโครงการหรือกิจการของรัฐหรือเอกชนที่มีขนาดพื้นที่ดินตั้งแต่ 5 ไร่ 
ขึ้นไป ต้องจัดให้มีพื้นท่ีรับน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของขนาดพื้นท่ีดิน 
  6.5 ที่โล่งประเภท ล. 6 เป็นท่ีโล่งเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝ่ังทะเล 
ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตาม
ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามท่ีได้จำแนกประเภทไว้ในบริเวณนั้น โดยต้องไม่กระทำการใด ๆ ท่ี
มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมชายฝ่ังทะเล 

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งริมคลองรอบกรุง 

 ในปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์กำลังประสบปัญหาหลายประการ อาทิ สภาพทางกายภาพท่ี

เสื ่อมโทรม การขยายตัวของกิจกรรมเชิงพาณิชย์และท่องเที่ยว การอนุรักษ์และจัดการมรดก

วัฒนธรรมของชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงควรมีการศึกษาเพื่อจัดทำแผนการ

ปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องริมคลองในกรุงรัตนโกสินทร์ ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่ากรุง

รัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีหลักฐานอันมีคุณค่าในเชิง

ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมท่ียังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน อีกท้ังยังเป็นพื้นท่ีท่ีมีพัฒนาการและความ

ซับซ้อนในเชิงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และประเพณี จึงมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้ รวมถึงมีการ

ส่งเสริมรูปแบบกิจกรรมทางการค้าและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างย่านพาณิช

ยกรรมในเขตเมืองชั ้นใน (ภาคว ิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ ุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2557. มกราคม.)  
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ภาพท่ี  6 แสดงผลงาน (Output) จากการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ท่ีมา: (ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. 

มกราคม.) 

 

ภาพท่ี  7 แสดงโครงข่ายคูคลองในสมัยแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา: (ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. 

มกราคม.) 
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1. ความเป็นมาในการอนุรักษ์และแผนที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์  

 แนวคิดการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองในนานาประเทศเกิดขึ้นตั้งแต่หลังสงครามโลก ครั้งท่ี  2 อัน

เนื่องมาจากสภาพบ้านเมืองที่ทรุดโทรมลงจากสภาวะการสู้รบและความขัดแย้ง อย่างไรก็ดีสำหรับ

ประเทศไทยนั้น การพัฒนาเมืองส่วนใหญ่ไม่มีการบูรณะเมืองขนานใหญ่อย่างเช่นท่ีเกิดขึ้นในประเทศ

แถบทวีปยุโรป เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้รับความเสียหายจากสภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 มากนัก 

หากแต่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475 (ยงธนิศร์ 

พิมลเสถียร, 2556) อ้างถึงใน (ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2557. มกราคม.) โดยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475 วังเจ้านาย

และบ้านขุนนางในเขตเมืองช้ันในถูกทิ้งร้าง บ้างก็ถูกรื ้อถอนลงและแทนที่ด้วยอาคารสมัยใหม่ 

ประกอบกับในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเริ่มมีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองตามแผนฯ แล้วส่งผลกระทบให้เกิดการทำลายองค์ประกอบของเมือง

เก่า เช่น กำแพงเมือง คูเมือง ฯลฯ ซึ่งเป็นการทำลายเพิ่มเติม หลังจากท่ีองค์ประกอบเมืองส่วนหนึ่งได้

ถูกทำลายลงไปแล้ว ต้ังแต่การพัฒนาเมืองหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 

 ต่อมารัฐบาลได้กำหนดให้พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ภายใต้การกำกับดูแลของ

คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ จากนั้นสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และ

พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ที่ภายในประกอบไปด้วยโครงการย่อย 20 โครงการ เป็นกรอบแนวทางใน

การอนุรักษ์พื้นท่ี และคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบต่อแผนแม่บทฯ ดังกล่าวในการประชุมเมื่อวันท่ี 

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 นอกจากแผนแม่บทฯ ที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานแล้ว หน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ในพื้นท่ียังได้จัดทำเครื่องมือทางด้านกฎหมายหลายอย่างเพื่อควบคุม

พื้นที่ให้เป็นไปตามแผน อาทิ แผนควบคุมการใช้ที่ดินในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2526 ข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานครควบคุมอาคารในพื ้นที ่กร ุงรัตนโกสินทร ์ชั ้นใน พ.ศ. 2528 และข้อบัญญั ติ

กรุงเทพมหานครควบคุมอาคารในพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ช้ันนอก พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นข้อบัญญัติท่ีออก

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2518 เป็นต้น 

2. แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟู ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนือ่ง 

 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่บริเวณชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นท่ี

ต่อเนื่องเป็นพื้นท่ีศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาย่าน 

การจัดทำผังแนวความคิด การจัดทำผังแม่บท การจัดทำผังรายละเอียดพื้นท่ีนำร่อง ตามยุทธศาสตร์
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ของผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า พ.ศ. 2575 และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองกับสภาพ

กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งมีกระบวนการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีอันประกอบด้วย 

  2.1 ด้านโครงข่ายการสัญจร โดยมีการศึกษาถึงความเชื่อมโยงของจุดเปลี่ยนถ่าย

ระบบการสัญจร ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นท่ีกิจกรรมและจุดเข้าออกท่ีเช่ือมต่อไปยังพื้นท่ีคลองรอบ

กรุง การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและหลากหลาย รวมไปถึงการปรับปรุง

การเข้าถึงพื้นที่ริมคลองรอบกรุง และตรอกซอยภายในชุมชน และส่งเสริมการสัญจรตามแนวคลอง

รอบกรุงด้วยการเดินเท้าและจักรยาน 

  2.2 ด้านพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว มีการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะริมคลอง

รอบกรุง ซึ ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่เชื ่อมต่อจากชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานให้เป็นพื้นท่ี

กิจกรรมและพื้นที่สีเขียวของชุมชน การพัฒนาโครงข่ายพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียว และพื้นท่ี

ท่องเท่ียวสำคัญภายในย่าน การส่งเสริมความหลากหลายและการใช้พื้นท่ีริมคลองรอบกรุงในช่วงเวลา

ต่างๆ และกิจกรรมในหลายระดับ รวมถึงการส่งเสริมพื้นที่สาธารณะระดับชุมชน ย่าน และเมืองให้

เกิดการใช้งานในหลากหลายกลุ่มวัฒนธรรม 

  2.3 ด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ส่งเสริมความเช่ือมโยงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม 

ของเมืองและเน้นอัตลักษณ์แต่ละพื้นที่ให้เด่นชัด การส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของย่าน (วัด-

คลอง-ชุมชน) การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของพื้นที่โดยใช้วิธีการอนุรักษ์ในระดับต่างๆ 

ร่วมกับการใช้มาตรการทางด้านผังเมืองที่เหมาะสม และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของแหล่งมรดก

วัฒนธรรมและชุมชน 

 2.4 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจจากการสร้างสรรค์ 

เกี ่ยวกับมรดกวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  การเชื่อมโยงโครงข่ายการท่องเที่ยวมรดก

วัฒนธรรม วิถีชุมชน โดยใช้คลองรอบกรุงเป็นแกนกลางในการเช่ือมต่อด้วยการเดินเท้า จักรยาน และ

เรือ การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่ง

ท่องเท่ียวสำคัญในพื้นท่ี (สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560. กรกฎาคม.) 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะนำไปสู่การกำหนดตัวแปร และ

สร้างกรอบการออกแบบเครื่องมือในการวิจัยเพื่อลงพื้นที่ศึกษา โดยทำการเก็บข้อมูลทั้งด้านทาง

กายภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้งานในพื้นท่ี เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใน

การใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างต่อไป ซึ่งสามารถสรุปเป็นกระบวนการได้ดังต่อไปนี้ 

คำถามของงานวิจัย 

1. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างกับชุมชน

บริเวณโดยรอบ ในด้านองค์ประกอบทางกายภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้พื้นที่มีความสัมพันธ์กัน

หรือไม่ และสัมพันธ์กันอย่างไร 

 2. แนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างให้สัมพันธ์กับชุมชนบริเวณ

โดยรอบ ควรเป็นอย่างไร 

ตัวแปรของงานวิจัย 

จากการทบทวนเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ทำให้สามารถสรุปตัวแปรที ่ใช้ใน

การศึกษาวิจัย เพื่อสร้างกรอบท่ีชัดเจนในประเด็นการศึกษาและขอบเขตของเนื้อหาได้ ดังนี้ 

1. ตัวแปรต้น (Independent Variable) 

  ตัวแปรต้นเป็นเหตุปัจจัยท่ีทำให้เกิดความแตกต่างในด้านพฤติกรรมการใช้พื้นท่ีเปิด

โล่งริมคลองโอ่งอ่างและการรับรู ้สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ซึ ่งอาจแบ่งได้เป็น 3 ปัจจัย 

ดังต่อไปนี้ 

  1.1 ปัจจัยลักษณะของประชากร คือลักษณะปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นหลักเกณฑ์

ในการบ่งบอกถึงลักษณะทางประชากรที่อยู ่ในตัวบุคคลนั้นๆ ประกอบด้วย เพศ อายุ ชาติพันธุ์ 

ภูมิลำเนา ศาสนา การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ ประเพณีวัฒนธรรมและสถานภาพทาง

ครอบครัว  

1.2 ปัจจัยด้านคุณค่าและความตระหนักรู้ คือการให้ความหมายและสำคัญ ท่ีมีต่อ 

พื้นที่ ทั ้งในด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

รวมถึงด้านความรู้สึกทางจิตใจ 
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  1.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือลักษณะบริบทของพื้นที่ ทั้งสภาพ

ของพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างในปัจจุบันเองและสภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยทำให้เกิดพฤติกรรม

ต่อลักษณะการเข้าไปพื้นที่ผ่านประสบการณ์จากผู้ที่เข้าไปใช้หรือผู้ผ่านไปมา ในกลุ่มต่างๆ ส่งผลทำ

ให้เกิดความพึงพอใจท่ีแตกต่างกัน 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

  ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ คือ ทัศนคติ ความรู้สึก ความพึงพอใจท่ีมีต่อคลองและพื้นท่ี

เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเข้าไปใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ในลักษณะ

ต่างๆท้ังการดำรงชีวิตและการเข้ามาทำกิจกรรมท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

ภาพท่ี  8 แสดงตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด จากพฤติกรรมของคนท่ีเข้าไปใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลอง

โอ่งอ่างว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร จึงกำหนดกลุ่มประชากรในงานวิจัยได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

 1. คนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง หมายถึง กลุ่มคนท่ีเป็นผู้เข้ามาทำกิจกรรมภายใน
พื ้นที ่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ในช่วงเวลาหนึ ่ง ซึ ่งมุ ่งเน้นไปที ่กลุ ่มคนไทย โดยอาจเข้ามาใน
วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น มาซื้อสินค้า ท่องเท่ียว มาพักผ่อน ฯลฯ 

2. คนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ หมายถึง กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลอง
โอ่งอ่าง มาตั้งแต่กำเนิดจนถึงปัจจุบัน อาจเป็นเจ้าของที่พักอาศัยหรือมีการประกอบกิจกรรมอยู่ใน
พื้นที่ และกลุ่มประชาชนที่เข้ามาเพื่อประกอบอาชีพหมายถึงกลุ่มคนที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ชุมชน
โดยรอบคลองโอ่งอ่าง ซึ่งมีการเช่าที่พักอาศัย โดยวัตถุประสงค์ที่เข้ามาในพื้นที่นั้นอาจมาประกอบ
อาชีพต่างๆ มาศึกษาเล่าเรียน หรือประกอบกิจอื่นๆ 
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การกำหนดขนาดและสุ่มตัวอย่าง 

การดำเนินการวิจัยภาคสนาม โดยนำแบบสอบถามไปสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 

ซึ่งจากการสำรวจพบว่าประชากรท่ีอาศัยอยู่รอบพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ในระยะที่คนสามารถ

เดินถึง ในรัศมีประมาณ 600 เมตร โดยมาตรฐานสหรัฐอเมริกาพบว่า สวนธารณะที่มีขอบเขตการ

ให้บริการประมาณ 400-800 เมตร จะอยู่ในระยะเวลาการเดิน 5-10 นาที (ภควดี ศรีอ่อน, 2555) ซึ่ง

จากการสำรวจพบว่ามีประชากรรวมประมาณ 2,110 หลังคาเรือน โดยในการระบุตัวอย่างกลุ่ม

ประชากรเพื่อการสำรวจสอบถามความคิดเห็น ตามหลักของท่าโร่ ยามาเนะ กำหนดให้มีระดับความ

เช่ือมั่นท่ี 95% และมีความคาดเคล่ือนได้ ±5% ต้ังนั้นจะต้องสอบถามประชากร อย่างน้อย 336 คน

และได้คัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม ดังกล่าวมาข้างต้น คือ 

 1. การเก็บแบบสอบถามประชากรกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ใช้วิธีการสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งมีจำนวน 67 คน คิดเป็น 20% ของ

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ จึงทำการแบ่งช่วงการ

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ออกเป็นช่วงเช้าเวลา 06.00 น.-10.00 น. และช่วงเย็นเวลา 15.00 น.-18.00 

น. อันได้แก่ 

- วันเสาร์และอาทิตย์  จำนวน 27 คน 

- วันอังคาร            จำนวน 20 คน  

  - วันพฤหัสบดี           จำนวน 20 คน 

 2. การเก็บแบบสอบถามประชากร กลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนต่างๆ โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอยา่ง

แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) อันได้แก่ ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ชุมชนวังแดง ชุมชน

คลองโอ่งอ่างสะพานหัน ชุมชนภิรมย์ ย่านสำเพ็ง ย่านคลองถม ย่านเวิ้งนาครเขษม ย่านพาหุรัดและ

ย่านวังบูรพา จำนวน 296 คน ซึ่งคิดเป็น 80% ของประชากรกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 

วิธีที่ใช้ในการวิจัย 

1. การสร้างเครื่องมือการวิจัยข้ันท่ี 1 คือแบบสำรวจภาคสนาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) 

การสำรวจองค์ประกอบทางกายภาพในปัจจุบัน อันได้แก่ การพัฒนาของพื้นที่ ระบบโครงข่ายการ

สัญจร การใช้ประโยชน์ที ่ดิน รูปแบบทางสถาปัตยกรรม ลักษณะทางภูมิสถาปัตยกรรมและ

สภาพแวดล้อม แหล่งมรดกวัฒนธรรมท่ีสำคัญ 2) สำรวจด้านพฤติกรรมของการเข้ามาใช้พื้นท่ีเปิดโล่ง 

ทั้งความถี่ของการเข้ามาใช้พื้นที่ ลักษณะของการเข้าถึง ช่วงเวลา ระยะเวลา วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

รวมทั้งปัญหาและส่ิงท่ีพึงพอใจจากประสบการณ์ของผู้ใช้งาน  
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2. การสร้างเครื่องมือการวิจัยขั้นที่ 2 คือแบบสอบถาม โดยอาศัยข้อมูลจากแบบสำรวจ

ภาคสนาม ปัจจัยองค์ประกอบทางกายภาพและด้านพฤติกรรมของการเข้ามาใช้พื้นท่ีเปิดโล่งท่ีพบใน

ขั้นที่ 1 โดยข้อมูลในแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

  2.1 ข้อมูลเบื้องต้น คือข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ที่อยู่

ปัจจุบัน การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพทางครอบครัว และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ของพื้นท่ี 

  2.2 พฤติกรรมการใช้พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง เป็นการสอบถามถึงพฤติกรรม

ของกลุ่มตัวอย่าง ที่เข้ามาใช้พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง อันได้แก่ เหตุผลของการเข้ามาในพื้น ท่ี 

ความถ่ีในการเดินทาง ลักษณะรูปแบบของการเดินทาง ช่วงเวลาในการเข้ามาใช้พื้นท่ี ระยะเวลาท่ีใช้

ทำกิจกรรม วัตถุประสงค์ สถานท่ีใกล้เคียงท่ีไปทำกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคท่ีพบเจอจากประสบการณ์

ของผู้ใช้งานและส่ิงท่ีพึงพอใจเมื่อเข้ามาใช้พื้นท่ี ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ของการใช้พื้นท่ี 

  2.3 ทัศนคติ ความคิดเห็น ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคลองและพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลอง

โอ่งอ่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามในด้านทัศนคติ ความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของ

คลองและพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ในประเด็นต่างๆอันได้แก่ ด้านคุณค่าและความตระหนักรู้ ซึ่ง

มุ ่งเน้นในเรื่องประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของพื้นที่ ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อ

สภาพแวดล้อมซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องสภาพแวดล้อมและกายภาพของพื้นที่ในปัจจุบัน และด้านความรู้สึก

ทางจิตใจ ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องลักษณะของความรู้สึกผูกพันและเป็นเจ้าของ ความรู้สึกปกป้อง ความรู้สึก

ห่วงแหน ความรู้สึกภูมิใจ การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นท่ี โดยการแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ว่ามีความสำคัญ มากท่ีสุด-น้อยท่ีสุด เพียงใด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อการ

หาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ในด้านพฤติกรรมของการเข้ามาใช้พื้นท่ีเปิดโล่ง

ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งค่าความสำคัญในด้านทัศนคติ และสถิติอนุมาน หรือสถิติอ้างอิง (Inferential 

Statistics) เพื่ออธิบายค่านัยยะความสัมพันธ์ของกิจกรรมกับคุณลักษณะกลุ่มผู้ใช้พื้นท่ีด้วยโปรแกรม

ทางสถิติ จากนั้นสรุปผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม นำไปข้อสู่เสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นท่ี

เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในลำดับต่อไป 
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ภาพท่ี  9 แสดงกรอบแนวคิดกระบวนการวิจัย 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 

การสรุปผล 

 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลข้างต้น จึงสามารถทำการสรุปผลท่ีได้จากการวิจัย โดย

แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

 1. สรุปลักษณะความสัมพันธ์การใช้ประโยชน์พื้นท่ีเปิดโล่ง ริมคลองโอ่งอ่างกับชุมชน บริเวณ

โดยรอบมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และสัมพันธ์กันอย่างไร 

 2. สรุปแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่เปิดโล่ง ริมคลองโอ่งอ่างกับชุมชนบริเวณ

โดยรอบควรเป็นอย่างไร 
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บทที่ 4 

บริบทของพื้นที่ศึกษา 
 

 ในเนื้อหาส่วนนี้เป็นการศึกษาข้อมูลในด้านกายภาพและประวัติศาสตร์ของพื้นท่ี ท่ีได้จาก

การอ่านทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจภาคสนาม โดยข้อมูลทั้งหมดในสว่นนี้ 

จะทำหน้าท่ีเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมร่วมกับผลจากแบบสอบถามต่อไป โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

 ข้อมูลท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา เป็นข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าจากหนังสือหรือเอกสารท่ีมีการ

บันทึกไว้ ท้ังทางกายภาพและประวัติศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลโดยสังเขปของพื้นเปิดโล่งริมคลอง

โอ่งอ่างกับชุมชนบริเวณโดยรอบ 

 1. ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของพื้นที ่

 คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นคลองที่ขุดขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้าน

ต่างๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี

การสร้างพระนครแห่งใหม่ขึ้น โดยย้ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาทางทิศตะวันออก และให้มีการขุด

ขยายคลองคูเมืองเดิมให้มีขนาดกว้างและลึกเพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำ

เจ้าพระยาทางทิศเหนือ-ใต้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ขุดคลองคูขึ้นอีกชั้นเรียกว่า คลองรอบ

กรุง ขนานไปกับคลองคูเมืองเดิมทำให้กรุงรัตนโกสินทร์กลายเป็นเมืองที่มีน้ำล้อมรอบ จากนั้นทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ขุดคลองเชื่อมต่อระหว่างคลองคูเมืองเดิมและคลองรอบกรุงเพื่อประโยชน์

ทางด้านยุทธศาสตร์และการคมนาคมอีก 2 คลอง ได้แก่ คลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัด

ราชบพิธ (สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร & สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม, 2547) 
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ภาพท่ี  10 แสดงแผนท่ีวิวัฒนาการโครงข่ายคลองบริเวณพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร ์
ท่ีมา: (สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560. กรกฎาคม.) 

  1.1 คลองโอ่งอ่าง คือส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุงที่ต่อจากคลองบางลำพู บริเวณ

สะพานผ่านฟ้าลีลาศ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครใน

ปัจจุบัน ขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในปี พ.ศ. 2326 บริเวณย่านบางลำพู

ในปัจจุบัน ผ่านบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร วัดเทพธิดาราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วังบูรพาภิรมย์ 

ไปออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางตอนใต้ ใกล้กับวัดจักรวรรดิราชาวาสหรือวัดสามปลื้ม เป็นระยะทาง

ประมาณ 3.426 กิโลเมตร กว้างประมาณ 20 เมตร ลึก 2.5 เมตร 

   

ภาพท่ี  11 แสดงกายภาพของคลองโอ่งอ่าง บริเวณท่ีเช่ือมต่อกับคลองบางลำพูและคลองมหานาค

และบริเวณช่วงชุมชนค้าไม้ เรียงจากซ้ายไปขวา 

ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 
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 คลองโอ่งอ่างมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปหลายชื่อ ช่วงคลองที่ผ่านย่านสะพานหันจะเรียกว่า 

"คลองสะพานหัน" และช่วงท่ีผ่านบริเวณวัดพบิตรพิมุขวรวิหารหรือวัดเชิงเลนจะเรียกว่า "คลองวัดเชิง

เลน" และช่วงสุดท้ายก่อนบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่า "คลองโอ่งอ่าง" เพราะเคยเป็นแหล่งค้าขาย

เครื่องดินเผาของชาวมอญและชาวจีนในอดีต และเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2525 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ให้เรียกชื่อคลองสายนี้ให้ถูกต้องว่า "คลองรอบ

กรุง" ตลอดท้ังสาย (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561) 

   

ภาพท่ี  12 แสดงคลองโอ่งอ่างในชุมชนภิรมย์และชุมชนคลองโอ่งอ่างสะพานหัน เรียงจากซ้ายไปขวา 

ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี  13 แสดงแผนผังพื้นท่ีคลองรอบกรุงช่วงคลองบางลำพูกับคลองโอ่งอ่าง 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 

 คลองโอ่งอ่างในสมัยก่อนถือได้ว่าเป็นย่านการค้าทางน้ำท่ีสำคัญ เป็นแหล่งรวมการขนส่ง

สินค้าต่างๆ เช่น ข้าวสารท่ีขนส่งทางเรือมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง อาหารสด ปลา

จากแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งผลไม้ต่างๆจากสวนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

สินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญจากจังหวัดปทุมธานีและของกลุ่มคนไทยในจังหวัดราชบุรี 

รวมทั้งเป็นแหล่งแปรรูปเกลือทะเลและการทำปลาทู ปัจจุบันยังมีคนสืบทอดภูมิปัญญาหลงเหลืออยู่

แต่น้อยมากทั้งโรงโม่เกลือและโรงปลาทูในชุมชนภิรมย์ ซึ่งย่านการค้าที่อยู่คู่คลองโอ่งอ่างคือ ย่าน

สะพานเหล็กและชุมชนคลองโอ่งอ่างสะพานหัน 

  1.2 ย่านสะพานเหล็ก เป็นย่านที่เชื่อมต่อกับชุมชนคลองโอ่งอ่างสะพานหัน ตั้งอยู่

บริเวณสะพานเหล็กหรือสะพานดำรงสถิตในปัจจุบัน เป็นย่านจับจ่ายซื่อสินค้าเก่าแก่ท่ีเจริญรุ่งเรืองใน

อดีตแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ในอดีตมีการค้าขายของขนาดเล็กไม่กี่ร้าน ต่อมามีการขยายมาก
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ขึ้นจนกลายเป็นแหล่งค้าขายสินค้าหลากหลายประเภท เช่น วิดีโอเกม โมเดลตุ๊กตา เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ซีดี เป็นต้น จึงกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีขึ้นช่ืออย่างมาก ทำให้มีการใช้ประโยชน์พื้นท่ีหนาแน่นและ

แออัดมากขึ้น ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่ตั้งร้านค้าแผงลอยรุกล้ำไปในพื้นที่คลองโอ่งอ่าง ต่อมาในช่วง

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ทางสำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้ทำการรื้อถอนอาคารร้านค้าต่างๆ บริเวณ

ริมคลองโอ่งอ่างท่ีถูกบดบังทัศนียภาพและส่งผลต่อปัญหาการระบายน้ำและปัญหาอาชญากรรม โดย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดแนวคิดการอนุรักษ์และพัฒนาคลองโอ่งอ่าง เพื่อส่งเสริมให้เป็น

สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน ทำให้ในปัจจุบันพื้นท่ีชุมชนท่ียังคงหลงเหลืออยู่เฉพาะพื้นท่ีชุมชน

ริมฝั ่งคลองทั ้ง 2 ฝั ่ง และพื ้นที ่ชุมชนเดิมที ่มีการบุกร ุกในปัจจุบ ันอยู ่ในช่วงการพัฒนาของ

กรุงเทพมหานคร ให้เป็นพื้นท่ีเปิดโล่งสาธารณะริมคลอง เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมใน

อนาคต (ธเนตร MTHAI, 2560)  

  1.3 ย่านชุมชนคลองโอ่งอ่าง สะพานหัน เป็นย่านย่อยในเยาวราชและสำเพ็ง ท่ี

ยังคงสะท้อนภาพการอยู่อาศัยอย่างแนบแน่นของคนไทยเชื้อสายจีนจากรุ่นบรรพบุรุษจนถึงรุ่น

ลูกหลานในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่คู่กับคลองโอ่งอ่างมาตั้งแต่อดีต เป็นย่านค้าขายท่ี

สำคัญ ภายในชุมชนจะมีทางขนาดเล็กท่ีแยกจากถนนใหญ่เช่ือมต่อไปยังคลองโอ่งอ่างใช้เดินสัญจรไป

มาภายในชุมชนหรือท่ีเรียกว่าตรอก 

   

ภาพท่ี  14 แสดงพื้นท่ีย่านชุมชนคลองโอ่งอ่างสะพานหัน ในอดีต 
ท่ีมา: (สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560. กรกฎาคม.) 

  - ตรอกยาฉุน เป็นตรอกท่ีแยกมาจากตรอกหัวเม็ดและอยู่ใกล้สะพานหัน เป็นตรอก

ท่ีค่ันระหว่างอาคารริมคลองโอ่งอ่างและบ้านพักอาศัยในย่าน เมื่อประมาณ 60-70 ปีก่อน ตรอกยาฉุน

เป็นตรอกท่ีเต็มไปด้วยร้านขายยาต้ัง แหล่งทำยาฉุน และใช้ดาดฟ้าของอาคารท้ังสองฝ่ังของตรอกเป็น

ท่ีตากใบยาให้แห้ง ส่วนใหญ่เป็นกิจการของชาวจีนแต้จ๋ิว โดยรับยาฉุนหรือใบยาสูบตากแห้งท่ีหั่นเป็น

ฝอยมาจากชาวจีนแคะในจังหวัดกาญจนบุรี และนำมามวนด้วยใบตองหรือกระดาษมวนเป็นยาสูบ  

ปัจจุบันยาฉุนหมดความนิยมลง เพราะมีบุหรี่สำเร็จรูปเข้าแทนที่และบุหรี่มีกลิ่นที่อ่อนไม่ฉุนเกินไป 

ส่วนยาต้ังท่ีขายอยู่นั้น สำหรับลูกค้ารับซื้อจำนวนมาก หรือซื้อเพื่อไปมวนยาสูบเอง แทนบุหรี่สำเร็จ  
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ภาพท่ี  15 แสดงตรอกยาฉุน ในปัจจุบัน 

ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

  - ตรอกขี้หมา เป็นตรอกที่เชื ่อมมาจากตรอกยาฉุน สันนิฐานจากผู้คนในย่านว่า

เรียกชื่อเพราะความสกปรกของตรอก ทางเดินในสมัยก่อนมีความสกปรก หรือบริเวณประตูสะพาน

หัน ปรากฏว่าชาวจีนปลูกร้านและเพิ่ง อันเป็นการกีดขวางทางสัญจร ทำให้ผู้คนเดินขึ้นลงคลองไม่

สะดวก ซึ่งส่ิงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นจากการเรียกช่ือซอยต่างๆท่ีเช่ือมต่อกันภายในชุมชน  

  - ตรอกหัวเม็ด-บ่อนหัวเม็ด ในภาษาจีนเรียกว่า ติกโกย หมายถึง ตรอกที่ตรง ผู้

ค้าขายในตรอกหัวเม็ดมีการค้าปลีกและค้าส่งของสินค้าประเภทผ้าแพรพรรณ อัญมณีและ

เครื่องประดับแหล่งสำคัญท่ีมีผู้คนมากหน้าหลายตา เข้ามาเลือกซื้อสินค้าตลอดเส้นทาง อาคารร้านค้า

ท่ีอยู่ในตรอกหัวเม็ดส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลงไปเป็นรูปแบบอาคารแถวสูง 4-7 ช้ัน อาคารในตรอก

หัวเม็ดในสมัยก่อนเป็นอาคารแถวสำหรับทำการค้าและอยู่อาศัยไปพร้อมกัน อดีตอาคารไม้ 2 ช้ัน

หลังคามุงด้วยกระเบ้ืองเป็นไม้ ข้างบนหลังคาเป็นไม้ซุง แต่ในปัจจุบันมีการเปล่ียนเป็นอาคารปูน แทบ

ไม่เหลืออาคารแบบด่ังเดิม ส่วนคนในชุมชนก็ใช้ประโยชน์จากอาคารเฉพาะในการค้าขาย เมื่อปิดร้าน 

ก็จะไปอาศัยนอนบ้านในพื้นท่ีอื่น 

   

ภาพท่ี  16 แสดงตรอกหัวเม็ด บ่อนหัวเม็ด ในปัจจุบัน 
ท่ีมา: การสำรวจ 
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  - ตรอกชีฝกหนอ หรือตรอกสี่บาทห้าบาท เป็นชื่อที่เรียกของคนรุ่นต่างๆในชุมชน 

และเป็นช่ือท่ีบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ของตรอก ในสมัยก่อน ชีฝกหนอ คือช่ือเรียกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่า

เดือนละส่ีบาทห้าบาท แล้วก็เรียกต่อๆกันมาจนติดปาก จนเป็นช่ือตรอกจนถึงปัจจุบัน ตรอกชีฝกหนอ

เป็นตรอกท่ีแยกมาจากตรอกยาฉุน เมื่อเดินเข้าไปจะผ่านด้านข้างของอาคารแถว เป็นอาคารแบบเก๋ง

จีนในสมัยก่อน ปลายทางสุดของตรอกจะมีศาลเจ้าปุนเถ่ากงต้ังอยู่ 

  - ตรอกเหล่ายาย เป็นตรอกทางตันที่แยกมาจากตรอกยาฉุน ซึ่งชื่อตรอกได้รับขาน

มาจากเด็กๆในสมัยก่อน ภายในตรอกมีบ้านพักอาศัยที่เป็นอาคารแถว เฉลี่ย 4-5 ชั้น ด้านหน้าของ

ห้องแถวของทุกห้องรวมถึงบริเวณทางเข้าตรอกจะมีการวางกระถางต้นไม้เรียงรายขนาบกันสองขา้ง

ทาง ปลายทางของตรอกมีที่ประดิษฐานของศาลพระภูมิประจำตรอก (กนกวรรณ หิรัญรัตน์, 2547) 

  1.4 พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะริมคลองโอ่งอ่าง คือพื้นที่ภายหลังที่ร ัฐบาลและ

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายจัดระเบียบและรื้ออาคาร เพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงปลูกสร้างท่ีรุกล้ำย่านสะพาน

เหล็ก เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมริมคลองโอ่งอ่างและรอบ

เกาะรัตนโกสินทร์ให้สวยงาม เพราะคลองโอ่งอ่างเป็นโบราณสถานระดับชาติ ซึ ่งอยู ่ในความ

รับผิดชอบของกรมศิลปากร การพัฒนาจึงจำเป็นต้องสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์คลอง โดยการพัฒนา

เป็นเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีสะพานท่ีเช่ือมต่อการสัญจรท้ังสองฝ่ังคลอง ได้แก่ สะพานดำรง

สถิต (สะพานเหล็ก) สะพานภาณุพันธ์ สะพานหัน สะพานบพิตรพิมุข และสะพานโอสถานนท์ (นฤมล 

รัตนสุวรรณ์, 2561) 

 

ภาพท่ี  17 แสดงพัฒนาการของพื้นท่ีเปิดโล่งสาธารณะริมคลองโอ่งอ่าง จากอดีตสู่ปัจจุบัน 
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ท่ีมา: ดัดแปลงจาก(สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560. กรกฎาคม.) 

 2. ที่ต้ังและอาณาเขต  

 พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านการค้าสะพานเหล็กและชุมชนคลองโอ่ง

อ่างสะพานหัน โดยในทิศเหนือติดกับสะพานดำรงสถิต(สะพานเหล็ก)และถนนเจริญกรุง ทิศใต้ติดกับ

สะพานโอสถานนท์ ส่วนทิศตะวันออกและตะวันตก ติดกับย่านการค้าสะพานเหล็กและชุมชนคลอง

โอ่งอ่างสะพานหัน มีความยาว 750 เมตร รวม 2 ฝั่ง ความยาว 1,500 เมตร ส่วนคลองโอ่งอ่างใน

ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักเขต 3 เขต ได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและ

เขตสัมพันธวงศ์ โดยรวมระยะตลอดแนวคลองโอ่งอ่างประมาณ 1.80 กิโลเมตร  

  

ภาพท่ี  18 แสดงคลองหลอดวัดราชนัดดา ท่ีเช่ือมต่อมาจากคลองโอ่งอ่าง 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

 ในบริเวณพื้นท่ีมีชุมชนด้ังเดิมท่ีเป็นลักษณะชุมชนพักอาศัยกับชุมชนย่านการค้าเก่า ต้ังแต่

ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นย่านการค้าที่เป็นเอกลักษณ์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐานของ

คนในพื้นท่ี ท่ีมีความเช่ือมโยงอย่างแนบแน่นกับสภาพแวดล้อม จนเกิดการส่ังสมวัฒนธรรมและระบบ

คุณค่าของท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบัน อันได้แก่ ชุมชนค้าไม้ ชุมชนวัดสระเกศ ชุมชนตรอกบ้านสาย 

ชุมชนบ้านบาตร ชุมชนบ้านดอกไม้ ชุมขนวังแดง ย่านวังบูรพา ย่านสะพานเหล็ก ย่านสะพานหัน ย่าน

พาหุรัด ชุมชนข้างเรือนจำ ชุมชนประตูผี ชุมชนวัดเทพธิดาราม ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ย่านสำเพ็ง 

ย่านวรจักร ย่านคลองถม ย่านสังฆภัณฑ์ ย่านเวิ้งนาครเขษมและชุมชนภิรมย์  
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ภาพท่ี  19 แสดงย่านสังฆภัณฑ์ในปัจจุบัน 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี  20 แสดงแผนผังย่านและชุมชนต่างๆท่ีมีความสัมพันธ์กับคลองโอ่งอ่าง 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก(สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560) 
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 3. ลักษณะประชากร  

  3.1 กลุ่มประชากรดั้งเดิม ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง

พบว่าส่วนใหญ่เข้ามาพักอาศัยและตั้งถิ่นฐานตั้งแต่อดีตผ่านช่วงเวลาเกิดเป็นชุนชน ที่มีหลากหลาย

เช่ือชาติและศาสนา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไทยเช้ือสายจีนและกลุ่มคนไทยเช้ือสายอินเดีย ท่ีอาศัยอยู่มา

ต้ังแต่บรรพบุรุษ  

  3.2 กลุ่มประชากรใหม่ นวีภาพ ทักษยศ (2557) กล่าวไว้ว่า การเปล่ียนแปลงในย่าน

บางลำพูจากอดีตนั้นจนกลายเป็นย่านพาณิชยกรรม จึงก่อให้เกิดลักษณะชุมชนรูปแบบใหม่ คือ ชุมชน

ตึกแถว โดยด้านล่างเปิดเป็นร้านค้าและด้านบนเป็นที่อยู่อาศัย แต่อย่างไรก็ตามโดยมากมักไม่ใช่

เจ้าของบ้านหรือผู ้อาศัยดั้งเดิม แต่เป็นลูกจ้าง ผู ้ใช้แรงงาน หรือกลุ ่มของผู้ประกอบการใหม่ 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของผู้เช่าอาศัย อาทิเช่น กลุ่มของลูกจ้าง พนักงานข้าราชการ และนักเรี ยน

นักศึกษาท่ีเข้ามาพำนักอาศัยช่ัวคราว เพื่อประกอบอาชีพและทำกิจกรรมอื่นๆภายในพื้นท่ีหรือละแวก

ย่านใกล้เคียง ซึ่งลักษณะประชากรใหม่บริเวณโดยรอบพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ก็มีลักษณะ

คล้ายคลึงกับย่านบางลำพู เนื่องจากเป็นพื้นท่ีต่อเนื่องท่ีมีความสัมพันธ์กันมาต้ังแต่อดีต 

  3.3 กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เนื่องจากพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง นั้นต้ังอยู่

ในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นย่านการอนุรักษ์เมืองเก่า มีสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นแหล่ง

รวมมรดกทางวัฒนธรรม อีกทั ้งยังเป็นย่านการค้าที่อุดมไปด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที ่มีความ

หลากหลายและขึ้นช่ือ โดยพบว่าในปัจจุบันเริ่มเป็นแหล่งท่ีพักสำหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีช่ืน

ชอบการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาคารบางหลังจึงถูกปรับเปลี่ยน เป็นแหล่ง

เกสต์เฮ้าส์และร้านอาหาร เพื่อรองรับธุรกิจท่องเท่ียวที่มีการขยายตัวสูงขึ้น (นวีภาพ ทักษยศ, 2557) 

 4. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา 

 การทำแบบสำรวจภาคสนามได้ทำการเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีคลองโอ่ง

อ่างและชุมชนบริเวณโดยรอบ เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนท่ีมีความสัมพันธ์

กับคลองโอ่งอ่างในปัจจุบัน  

  4.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ พื้นที่คลองและชุมชนริมคลองโอ่งอ่างตั้งอยู่ใน เกาะ

รัตนโกสินทร์ชั้นนอกมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ คลองโอ่งอ่างเป็นคลองที่ขุดขึ้น

เชื่อมต่อไปออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆในอดีต ทั้งยุทธศาสตร์การป้อมกัน

เมือง การคมนาคมทางน้ำ ทำให้พื้นที่ถูกแบ่งสันด้วยแนวคลองที่ถูกขุดขึ้น ทำให้ลักษณะพื้นที่ถูก

ปรับเปลี่ยนไปด้วย และด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในอดีตจึงเป็นท่ี

แหล่งเพาะปลูกท่ีสำคัญ 
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  4.2 ระบบโครงข่ายการสัญจร ถนนเป็นรูปแบบหนึ่งของพื้นที่เว้นว่างในเมือง 

(Open Space) ที่ส่งผลต่อการสังเกตภูมิทัศน์และการกำหนดรูปทรงเมือง ซึ ่งแสดงให้เห็นความ

เช่ือมต่อกันของโครงข่าย ความถ่ี และตำแหน่งท่ีเกิดกิจกรรมภายในพื้นท่ี(นวีภาพ ทักษยศ, 2557) 

   4.2.1 ถนนสายหลัก คือถนนท่ีทำหน้าท่ีเช่ือมต่อจากถนนสายประธานเข้าสู่

พื้นที่ และมีศักยภาพในการรองรับการจราจรเป็นหลักและอาจมีความสำคัญในแง่ทางประวัติศาสตร์ 

ซึ่งได้แก่ ถนนราชดำเนิน เป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง

ขึ้นใน พ.ศ.2442 เพื่อเป็นที่เสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิต เพื่อ

ความสง่างามของบ้านเมืองและเพื่อให้ประชาชนได้เดินเที่ยวพักผ่อน จึงมีพระราชประสงค์ให้สร้าง

ถนนราชดำเนินให้กว้างที่สุด ซึ่งในปัจจุบันเป็นกลายเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้ในการสัญจร มี

ความกว้างฝ่ังละ 6 ช่องการจราจร(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2562a) 

   4.2.2 ถนนสายรอง หมายถึง ถนนท่ีเช่ือมโยงเพื่อประโยชน์ในการกระจาย 

และรวบรวมระบบการจราจรและขนส่ง ในการตอบสนองแก่ความต้องการแก่ประชาชนผู้ใช้ ได้แก่

ถนนดินสอ ถนนจักรวรรดิ ถนนตีทอง ถนนตรีเพชรและถนนวรจักร  

   4.2.3 เส้นทางสัญจรระหว่างพื้นที่ เป็นทางสัญจรที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นท่ี

เขตหรือย่านให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น ช่วยระบายการสัญจรในช่วงที่มีการจราจรติดขัดได้

อย่างมีประสิทธิ์ภาพและเป็นโครงข่ายการสัญจรที่มีความสำคัญ ได้แก่ ถนนเจริญกรุง ถนนมหาไชย 

ถนนจักรเพชร ถนนบริพัตร ถนนบำรุงเมือง ถนนหลวงและถนนเยาวราช   

   4.2.4 เส้นทางสัญจรภายในชุมชน เป็นทางสัญจรที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นท่ี

ชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่ง เป็นเส้นทางระยะสั้นซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากยานพาหนะและการเดิน

เท้า ได้แก่ ถนนพาหุรัดและถนนศิริพงษ์    

   4.2.5 เส้นทางการสัญจรทางน้ำ ในปัจจุบันก็ยังมีการสัญจรทางน้ำอยู่บ้าง

แต่ลดบทบาทจากการโดยสารเพื่อดำเนินชีวิต มาเป็นการให้บริการสำหรับนักท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่ 

สำหรับการสัญจรทางน้ำที่เชื่อต่อกับคลองโอ่งอ่างคือ เรือด่วนเจ้าพระยา มีบริการตลอดเส้นทางการ

เดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 34 ท่าเรือ โดยแยกออกเป็น 4 สาย คือ เรือด่วนประจำทาง เรือ

ด่วนพิเศษธงส้ม เรือด่วนพิเศษธงเหลือง และเรือด่วนพิเศษธงฟ้า นอกจากนี้ยังมีบริการเรือโดยสาร

ข้ามฟากบริเวณท่าเรือต่างๆ และมีบริการเรือหางยาวโดยสารแล่นตลอดลำคลองแสนแสบและคลอง

ต่างๆ เป็นต้น    
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   4.2.6 เส้นทางการสัญจรระบบราง เป็นโครงการของรัฐบาลท่ีจะลดปริมาณ

การสัญจรทางรถส่วนตัว ซึ่งเป็นปัญหาหลักของกรุงเทพมหานคร โดยโครงข่ายการสัญจรระบบรางท่ี

จะเกิดขึ้นในอนาคต ในพื้นท่ีศึกษาคือ  

   -รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางแค ผ่านสถานีวังบูรพา อยู่ใน

ระหว่างการก่อสร้าง ในปี 2558-2563 

   - รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ผ่านสถานีผ่านฟ้า  สถานีวัง

บูรพา แผนการก่อสร้างในปี 2563 

   - รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม ผ่านสถานีอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย แผนการก่อสร้างในปี 2566 
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ภาพท่ี  21 แสดงแผนผังระบบโครงข่ายการสัญจรท่ีมีความสัมพันธ์กับชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก(สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560) 
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  4.3 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการลงพื้นท่ีศึกษาเพื่อสำรวจลักษณะการใช้

ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน พบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ซับซ้อนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งกรรมสิทธิ์

ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นของ กรมศาสนา กรุงเทพมหานคร ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และราชพัสดุ อัน

ได้แก่  

   4.3.1 ชุมชนพักอาศัย อันหมายถึง ลักษณะชุมชนที่มีบ้านเรือนเพื่อการ

ดำรงชีวิติการพักอาศัยเพียงอย่างเดียว อาจประกอบอาชีพต่างๆแต่ไม่ใช้ลักษณะการค้าขายท่ีใหญ่โต 

ซึ่งพบว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงหลงเหลือภูมิปัญญาและการดำรงชีพแบบดั้งเดิมอยู่บ้าง ลักษณะที่พัก

อาศัยในชุมชนเหล่านี้เป็นอาคารไม้เก่า 1-2 ช้ัน กระจุกตัวอย่างหนาแน่น กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่เป็นกลุ่ม

คนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ภายในชุมชนยังคงมีวิถีชีวิติแบบพึงพาอาศัยกัน ซึ่งได้แก่ ชุมชนค้าไม้ 

ชุมชนข้างวัดสระเกศ ชุมขนบ้านบาตร ชุมชนบ้านดอกไม้ ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ชุมชนวัดเทพธิดา

ราม ชุมชนประตูผี ชุมชนวังแดง ชุมชนตรอกบ้านสาย ชุมชนริมคลองโอ่งอ่างและชุมชนภิรมย์ 

   4.3.2 ชุมชนย่านการค้า อันหมายถึง ชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้าน

การค้าขายมาต้ังแต่อดีตท่ีคนรุ่นหลังได้สืบทอดกันมา ท่ีมีเอกลักษณ์และสำคัญในด้านเศรษฐกิจ ความ

เป็นย่านยังสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานเฉพาะ ซึ่งก่อให้เกิดการรู้จักนำภูมิปัญญามาใช้ 

ในการประกอบอาชีพก่อเกิดย่านการค้าท่ีมีความหลากหลายแหล่งท่ีอยู่อาศัยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ

เพื่อให้เหมาะต่อการค้าขาย ส่วนใหญ่เป็นลักษณะอาคารพานิชย์ 2-4 ช้ัน ซึ่งได้แก่ ย่านสังฆภัณฑ์ ย่าน

คลองถม ย่านสะพานเหล็ก ย่านบูรพา ย่านสำเพ็ง ย่านพาหุรัด ย่านเวิ้งนาครเขษมและย่านสะพานหัน 

   4.3.3 สถานที่ราชการ สถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐ จากการสำรวจ

พบว่าพื ้นที ่บร ิเวณคลองโอ่งอ ่างและชุมชนต่อเนื ่องนั ้น ส่วนหนึ ่งเป็นพื ้นที ่กรรมสิทธ ์ของ

กรุงเทพมหานคร ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และราชพัสดุ ซึ่งมี่สถานท่ีราชการอยู่มากมาย หลาย

ประเภท ได้แก่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักงานประปานครหลวง สถานีตำรวจนครบาล

สำราญราษฎร์ การไฟฟ้านครหลวงและศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงสถานศึกษา อันได้แก่ โรงเรียนวัดราช

บูรณะ โรงเรียนวัดสุทัศน์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนวัดสระเกศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 

   4.3.4 โบราณสถานและศาสนสถาน ได้แก่ วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัด

เทพธิดารามวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระพเิร

นทร์ วัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภาหรือวัดซิกข์ ศาลเจ้าแม่ทับทิม วัดราษฎร์บูรณะ วัดบพิตรพิมุข

วรวิหาร ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เสาชิงช้า พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ไปรษณียาคาร กำแพงเมือง

และป้อมมหากาฬ 
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   4.3.5 พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะ ได้แก่ สวนรมณีนาถซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งสี

เขียว ลานคนเมือง สวนสาธารณะบริเวณป้อมมหากาฬ รวมถึงสวนหย่อมเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า ท่ีมี

ความร่มรื่น  เหมะแก่การพักผ่อน ทำกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนรวมถึงนักท่องเท่ียว และทำหน้าท่ี

ช่วยในการส่งเสริมกิจกรรมของคนเมือง 
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ภาพท่ี  22 แสดงแผนผังลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีชุมชน ท่ีมีความสัมพันธ์กับคลองโอ่งอ่าง 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก(สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560) 
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  4.4 แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญ จากบริบทของพื้นท่ีท่ีบรรพบุรุษได้ช่วยกันสร้าง 

ผ่านการเวลาทำให้เกิดคุณค่าต่อคนรุ่นหลัง ท่ีควรอนุรักษ์ ซึ่งคุณค่านั้นมีความหมายในหลายแง่มุม ท้ัง

คุณค่าของสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์ ด้านภูมิปัญญาวิถีชีวิต การสะท้อนให้เห็นถึงความ

เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในอดีต แนวคิดมรดกวัฒนธรรมเมืองในปัจจุบัน ไม่ได้จำกัดว่าพื้นที่มรดก

วัฒนธรรมจะต้องมีขนาดใหญ่หรือเล็ก แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของพื้นที่ที่คนรับรู้ได้ ซึ่งอาจเป็นพื้นท่ี

ถนนหนึ่งสาย หรือเมืองท้ังเมืองก็ได้ นอกจากนั้น ลักษณะของพื้นท่ีอาจมิได้เป็นพื้นท่ีเดียว แต่อาจเป็น

พื้นที่หลายแห่งต่อเนื่องกัน เพราะเกิดจากการที่คนรับรู้ถึงคุณค่าของพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันไป ประเด็น

สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อชุมชนและย่านเป็นที่ตั้งของมรดกในลักษณะที่ครอบคลุมกว้างไปกว่า

ตัว ปัจจุบันในพื้นท่ีรอบคลองรอบกรุงมีโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร จำนวน 18 แห่ง 

อาคารที่มีคุณค่ามากกว่า 3,000 หน่วย และยังมีโบราณสถานที่รอขึ้นทะเบียนอีกมากมาย (สำนักผัง

เมือง กรุงเทพมหานคร, 2560. กรกฎาคม.)   

   4.4.1 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทาง

กายภาพที่เป็นเมืองและสภาพแวดล้อม ทั้งที่เป็นสิ่งก่อสร้างทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ภูมิทัศน์ รวมถึงแหล่ง

ท่ีตั ้งถ ิ ่นฐานต่างๆ ทั ้งองค์ประกอบที ่แสดงลักษณะเฉพาะของสถานที ่ (Character-defining 

Elements) เช่น ลักษณะการใช้ประโยชน์ที ่ดินและโครงร่างท่ีดิน ระบบของพื้นที่เปิดโล่ง ระบบ

ความสัมพันธ์ในการมองเห็นพื้นที่ ภูมิสัณฐาน และพืชพรรณ นอกจากนี้ ยังควรให้ความสำคัญกับ

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ไม่ได้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากนัก แต่เมื่อรวมกันแล้วทำให้พื้นท่ีมีลักษณะ

พิเศษขึ้น (ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. 

มกราคม.) อันได้แก่ สถานที่สำคัญและโบราณสถาน การศึกษาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมนั้น 

สามารถนำข้อมูลในส่วนนี้มาวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคนและชุมชนที่มีสัมพันธ์กับคลองโอ่ง

อ่างมาตั้งแต่อดีต ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ถึงกลุ่มของสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น บริเวณโดยรอบ

คลองโอ่งอ่างแต่ละพื้นท่ี ดังต่อไปนี้ 

   - วัดราชนัดดารามวรวิหารหรือวัดราชนัดดา ต้ังอยู่ใกล้กับป้อมมหากาฬติด

กับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งเป็นพลับพลารับแขก ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 22 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ภายในวัดมีโลหะปราสาท ซึ่งเป็นโลหะปราสาทแห่งเดียวในประเทศไทยและ

แห่งเดียวในโลก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2389 สำหรับสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในวัดราชนัดดารามนี้ก็ยัง

เป็นแบบไทย พระอุโบสถเป็นมีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจกงดง าม 

ภายในมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเป็นประธานพระนามว่า พระพุทธชุติธรรมนราสพ  (ศูนย์ข้อมูล

เกาะรัตนโกสินทร์, 2558) 
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ภาพท่ี  23 แสดงลักษณะทางกายภาพของวัดราชนัดดารามวรวิหาร 

ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - วัดเทพธิดารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ต้ังอยู่ริมถนนมหาไชย 

ใกล้วัดราชนัดดา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระราชทานแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองศ์เจ้า

วิลาส พระราชธิดาองค์ใหญ่ใน รัชกาลท่ี 3 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2379 เสร็จในปี พ.ศ. 2382 ส่ิงสำคัญใน

วัดนี้คือ พระปรางค์ทิศท้ังส่ี เป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลท่ี 3 บุษบกท่ีรองรับพระประธาน ภายในโบสถ์ 

ท่ีประดิษฐ์อย่างสวยงามและท่ีผนังพระอุโบสถมีภาพเขียนเป็นรูปพุ่มข้าวบิณฑ์ แบบอย่างในรัชกาลท่ี 

3 วัดนี้เคยเป็นที่พำนักของสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่าง พ.ศ. 2383 - 2385 เมื่อคราว

บวชเป็นพระภิกษุ ปัจจุบันยังมีกุฏิหลังหนึ่งเรียกว่า บ้านกวี เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์  (ศูนย์ข้อมูลเกาะ

รัตนโกสินทร์, 2558) 

       

ภาพท่ี  24 แสดงลักษณะทางกายภาพของวัดเทพธิดารามวรวิหาร 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

    - วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั ้นโท ชนิดราช

วรมหาวิหาร ต้ังอยู่ริมคลองมหานาค มีจุดเด่นคือ พระบรมบรรพต วัดสระเกศ เป็นวัดโบราณในสมัย

กรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะและสร้างพระบรม

บรรพตหรือภูเขาทอง ทรงกำหนดให้เป็นพระปรางค์มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง แต่สร้างไม่สำเร็จในรัชกาล 



  
 

55 

เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงให้เปล่ียนแบบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ไว้บน

ยอด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ การก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2562b) 

  

ภาพท่ี  25 แสดงลักษณะทางกายภาพของวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   -วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอารามหลวงช้ันเอกชนิดวรมหาวิหาร ต้ังอยู่

ริมถนนบำรุงเมืองตัดกับถนนดินสอ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น

ในปี พ.ศ.2350 ในตำแหน่งใจกลางพระนคร พระราชทานนามว่าวัดสุทธาวาส เดิมสร้างพระวิหารขึ้น

ก่อนเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งทรงอัญเชิญมาจาก พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ จังหวัด

สุโขทัย จึงเรียกกันว่าวัดพระโต หรือวัดเสาชิงช้า ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรด

ให้สร้างต่อ และทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เอง (ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, 

2558) 

   

ภาพท่ี  26 แสดงลักษณะทางกายภาพของวัดสุทัศนเทพวราราม 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

    - วัดพระพิเรนทร์ ตั้งอยู่บริเวณถนนวรจักร สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

เป็นราชธานีตอนปลาย ราว พ.ศ. 2300 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 พ.ศ. 2379 
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ทรงโปรดให้ พระพิเรนทรเทพ เจ้ากรมพระตำรวจหลวง บุตรชายเจ้าพระนครราชสีมา ให้มา

บูรณปฏิสังขรณ์วัด ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที ่ 4 ทรงได้รับ

พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดพระพิเรนทร์” ตามช่ือบรรดาศักดิ์ของเจ้าศรัทธา ผู้บูรณปฏิสังขรณ์ และ

ปี พ.ศ.2480 หลวงปู่ขุ่น  อดีตเจ้าอาวาสได้ประกอบพิธียกป้ายวัดขึ้นสู่ซุ้มประตูด้านติดกับถนน วัด

แห่งนี้จึงกลายเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป 

   

ภาพท่ี  27 แสดงลักษณะทางกายภาพของวัดพระพิเรนทร์ 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - วัดราชบุรณราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดเลียบ ตั้งอยู่เชิงสะพานพระพุทธยอด

ฟ้า เป็นวัดหนึ่งตามธรรมเนียมประเพณีโบราณ ท่ีว่าในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัด

มหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐาน ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 เนื่องจากวัดต้ังอยู่ใกล้เคียง

กับสถานที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ คือ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และ โรงไฟฟ้าวัดเลียบ สถานที่สำคัญ 

ๆ ของวัด รวมทั้งพระอุโบสถที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือขรัวอินโข่ง จึงถูกระเบิดทำลายจนหมด 

ปัจจุบันวัดราชบุรณะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ท้ังหมด 

  

ภาพท่ี  28 แสดงลักษณะทางกายภาพของวัดราชบุรณราชวรวิหาร 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อว่าวัดเชิงเลน เป็นวัดโบราณ

สันนิษฐานว่า มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ดังความปรากฏในตำนานพระอารามว่า วัด
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บพิตรภิมุข อยู่บริเวณคลองโอ่งอ่างฝั่งใต้ ในรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

ปฏิสังขรณ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้สร้างพลับพลาเครื่องไม้สัก

ขึ้นไว้บริเวณวัดริมคลองโอ่งอ่างด้านหลังวัด หนึ่งหลังที่หน้าบันด้านริมคลองโอ่งอ่างประดิษฐานพระ

ราชลัญจกร ตราอาร์ม แกะสลักด้วยไม้สสักหน้าบันด้านทิศเหนือและทิศใต้แกะสลักเป็นรูปพระราช

ลัญจกรพระมหาพิชัยมงกุฏอยู่บนพาน    

  

ภาพท่ี  29 แสดงลักษณะทางกายภาพของวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - วัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภาหรือวัดซิกข์ ในปี ค.ศ. 1911 ชาวซิกข์หลาย

ครอบครัวได้อพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานในประเทศไทยในย่านพาหุรัด รวมทั้งการตั้งถิ่นฐานของชุมชนต่าง

เชื้อชาติศาสนา ทั้งไทย จีน แขก ฯลฯ ซึ่งดำเนินกิจการค้าร่วมกันในย่านเดียวกันอย่างสงบเรียบรอ้ย

เป็นเวลานานนับร้อยปี ย่านพาหุรัดเป็นแหล่งค้าขายเส้ือผ้าและเครื่องประดับท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดใน

ประเทศ  ต่อมาปี ค.ศ. 1932 ชาวซิกข์ได้รวบรวมเงินเพื่อซื้อท่ีดินผืนหนึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ และออกแบบ

แปลนก่อสร้างเป็นตึกสามช้ันครึ่ง สร้างตึกใหญ่เป็นศาสนสถานถาวรใช้ช่ือว่า ศาสนสถานสมาคมศรีคุรุ

สิงห์สภา การก่อสร้างสำเร็จในปี ค.ศ. 1933 เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ได้กลายเป็นศูนย์รวมของซิกข์ศาสนิก

ชน และชาวไทยท่ีนับถือศาสนซิกข์ในประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ 

   - พลับพลาวัดบพิตรพิมุข เป็นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว  ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นริมคลองโอ่งอ่าง หลังวัดบพิตริมุข สันนิษฐานว่าทรงให้สร้าง ขึ้นเมื่อ

คราวเสด็จฯถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร ลักษณะของอาคารเป็นอาคารเรือนไม้ช้ัน

เดียว มีมุขลงท่าน้ำริมคลอง ปัจจุบันที่ตั้งพลับพลาเดิมคือถนนบพิตรพิมุข เลียบคลองโอ่งอ่างหลงัวัด 

ตัวอาคารพลับพลารับเสด็จฯ ได้มีการดัดแปลงบูรณะโดยมีการ ดีดอาคารขึ้นเป็นอาคารเอนกประสงค์ 

3 ช้ัน ช้ันท่ี 1 เป็นห้องเอนกประสงค์ ช้ันท่ี 2 เป็นหอสมุดวัดบพิตรพิมุข เป็นท่ีศึกษาหาความรู้วิชาการ

ด้านพระพุทธศาสนาและ ช้ันท่ี 3 เป็นพิพิธภัณฑ์ เก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆ ท่ีสำคัญของวัด 
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ภาพท่ี  30 แสดงลักษณะทางกายภาพของอาคารพลับพลาวัดบพิตรพิมุขในปัจจุบัน 
ท่ีมา: การสำรวจ 

   - ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เป็นลานสวนกลางแจ้งต้ังอยู่บริเวณมุม

ถนนราชดำเนินกลางตัดกับถนนมหาไชย พื้นที่โดยรอบเป็นลานกว้าง มีพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างพลับพลาที่ประทับ

เพื่อใช้เป็นที่สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงออกรับแขกเมืองของประเทศ ลานพลับ

พลาแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2532 บนสถานท่ีเดิมของศาลาเฉลิมไทย ท่ีได้รื้อถอนไปด้วยเหตุผลด้าน

ทัศนียภาพ ทัศนียภาพบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ มีสิ่งปลูกสร้างและสำคัญหลายแห่ง 

เช่น โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ป้อมมหากาฬ และพระบรมบรรพตหรือภูเขาทองวัด

สระเกศ (ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, 2558) 

 

ภาพท่ี  31 แสดงลักษณะทางกายภาพของลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - ศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นเทวนารี ท่ีรู้จักและนิยมบูชา เช่น เดียวกับม่าจ้อโป๋ 

หรือไฮตังม่า เป็นเทพเจ้าท่ีได้รับความเคารพในหมู่ของชาวฮกเกี้ยน ชาวไหหลำและชาวจีนโพ้นทะเลท่ี

ประกอบอาชีพเป็นชาวประมงที่เดินเรือ โดยส่วนใหญ่ชาวไทยมักเข้าใจผิดว่าจุ้ยบ้วยเนี้ยกับม่าจ้อโป๋

เป็นองค์เดียวกัน จึงนิยมเรียกรวมกันว่า "เจ้าแม่ทับทิม" ซึ่งแท้ท่ีจริงแล้วตามความเช่ือของจีนเป็นคน
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ละองค์กัน ตั้งอยู่ตรงซอยจักรเพชร หรือใกล้ๆ กับตรอกแขกพาหุรัดหรือห้างอินเดียเอ็มโพเรียม ศาล

เจ้าแห่งนี้ขึ้นช่ือมากในเรื่องโชคลาภและให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ 

   - เสาชิงช้า เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีโล้ชิงช้า ในพระ

ราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย ของศาสนาพราหมณ์ฮินดู โดยทั่วไปหมายถึงเสาชิงช้าที่ตั้งอยู่หน้า วัด

สุทัศน์เทพวราราม และลานหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานคนเมือง ใกล้กับเทวสถานโบสถ์

พราหมณ์ ในพื้นที่แขวงเสาชิงช้าและแขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็น

สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีเสาชิงช้าอีกแห่งหนึ่ง ต้ังอยู่

ที ่หน้าหอพระอิศวรเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการประกอบพิธีโล้ชิงช้ามาแต่โบราณเช่นกัน กรม

ศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเสาชิงช้าเป็นโบราณสถาน สำคัญของชาติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2492 นับต้ังแต่สร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2327 จนถึงการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุดซึ่งเสาชิงช้าคู่

เดิมถูกถอดเปลี ่ยนเมื ่อปี พ.ศ. 2549 เสาชิงช้ามีอายุรวมประมาณ 222 ปี  (ศูนย์ข้อมูลเกาะ

รัตนโกสินทร์, 2558) 

   

ภาพท่ี  32 แสดงลักษณะทางกายภาพของเสาชิงช้า 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - ป้อมมหากาฬ และกำแพงเมือง ต้ังอยู่ท่ีเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนมหา

ไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ป้อมมหากาฬสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลก ในพ.ศ. 2326 เป็นป้อม 1 ใน 14 ป้อมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรด

เกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันรักษาพระนคร มีลักษณะรูปแปดเหลี่ยม มีกำแพงล้อมรอบ 2 ชั้น เป็น

ป้อมประจำด้านตะวันออก ปัจจุบันป้อมมหากาฬเป็น 1 ใน 2 ป้อมท่ียังคงเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานคร

(ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, 2558) 
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ภาพท่ี  33 แสดงลักษณะทางกายป้อมมหากาฬและกำแพงเมือง 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - ปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ประดิษฐานอยู่ ณ เชิงสะพานพระพุธยอดฟ้า ฝั่งพระนคร สร้างขึ้นในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระครบ 150 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อแสดงความ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า กรม

พระยานริศรานุว ัดติวงศ์ ทรงออกแบบและอำนวยการสร้าง ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เป็น         

ประติมากร 

  

ภาพท่ี  34 แสดงลักษณะทางกายปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นเพื่อ

เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์จึงเห็นสมควร

ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ท่ีแห่งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการโครงการ

กรุงรัตนโกสินทร์จึงกราบบังคมทูลฯ อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์และสวนสาธารณะ ใน

วันท่ี 21 กรกฎาคม 2533 ซึ่งเป็นวันขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, 2558)  
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ภาพท่ี  35 แสดงลักษณะทางกายพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - ไปรษณียาคาร เป็นอาคารที ่ตั ้งเดิมของกรมไปรษณีย์ และที ่ทำการ

ไปรษณีย์แห่งแรกของประเทศไทย ต้ังอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาปากคลองโอ่งอ่างฝ่ังพระนคร อยู่ทางทิศ

ใต้ของสะพานพุทธ สร้างเมื ่อประมาณ พ.ศ. 2414 เดิมเป็นบ้านของพระปรีชากลอดีตเจ้าเมือง

ปราจีนบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกิจการ

ไปรษณีย์ไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 และถูกทุบทิ้งเมื่อ พ.ศ. 2525 เพื่อเปิดทางให้กับการ

ก่อสร้างสะพานพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสะพานคู่ขนานอยู่ทางทิศใต้ของสะพานพุทธ ปัจจุบันถูกสร้างขึ้น

ใหม่ตามแบบเดิม ในตำแหน่งใกล้เคียงกับท่ีต้ังเดิม เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์กิจการไปรษณีย์ไทย 

   

ภาพท่ี  36 แสดงลักษณะทางกายภาพของอาคารไปรษณียาคารท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

     - พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ เดิมเป็นบ้านของเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวอิตาลี การวาง

ตำแหน่งด้านหน้าและทางเข้าของบ้านให้ความสำคัญกับเส้นทางคมนาคมทางน้ำ คือคลองโอ่งอ่าง มี

เรือนพักอาศัยใหญ่อยู่ 1 หลัง อยู่ด้านทิศใต้ และเรือนบริวารอยู่ทางทิศเหนือ เรือนบริวารเหล่านี้ 

ภายหลังถูกรื้อท้ิงและสร้างเป็นกระทรวงธรรมการ รูปทรงของบ้านเป็นเรือนก่อ 3 ช้ัน มีลักษณะเด่น

คือ การแบ่งช่องประตูหน้าต่างออกเป็น 3 ช่อง มีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง เหนือช่องประตูหน้าตา่ง
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เป็น รูปโค้งครึ่งวงกลม มีลูกกรงระเบียงโปร่ง หลังคาเป็นทรงปั้นหยา 4 ด้าน  ต่อมาในปี 2542 ได้มี

การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ เพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

จนถึงปัจจุบัน   

   

ภาพท่ี  37 แสดงลักษณะทางกายภาพของพิพิธภณัฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - สะพานหัน เป็นสะพานขนาดเล็กตั้งอยู่ในย่านคลองโอ่งอ่างสะพานหัน ใช้

สัญจรข้ามคลองรอบกรุงหรือคลองโอ่งอ่าง มีช่ือนี้เรียกมาจากลักษณะของตัวสะพานท่ีสมัยก่อนนั้นจะ

เป็นไม้แผ่นเดียวพาดข้ามคลอง ปลายข้างหนึ่งตรึงแน่นกับท่ี ส่วนอีกข้างจะไม่ตอกติด จับหันไปมาได้

เพื่อให้เรือแล่นผ่าน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างใหม่เป็นสะพานโครงเหล็กพื้นไม้ 

จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 ได้เปล่ียนทำเป็นแบบสะพานริอัลโตท่ีนครเวนิส และท่ีปองเตเวกคิโอเมืองฟลอ

เรนซ์ ประเทศอิตาลี คือเป็นสะพานไม้โค้งกว้างสองฟากสะพานมีห้องแถวเล็กๆ ให้เช่าขายของส่วน

ตรงกลางเป็นทางเดินสำหรับตัวสะพานปัจจุบัน ได้สร้างใหม่ข้ึนแทนของเก่าท่ีชำรุด ในปี พ.ศ. 2505  

  

ภาพท่ี  38 แสดงลักษณะทางกายภาพของสะพานหัน 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - สะพานบพิตรพิมุข หรือสะพานวัดเชิงเลนเป็นสะพานที่ตั้งอยู่บนถนน

บพิตรพิมุขบริเวณใกล้กับวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร  
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   - สะพานภาณุพันธุ์ เป็นสะพานท่ีข้ามคลองรอบกรุงช่วงคลองโอ่งอ่าง ต้ังอยู่

ปลายสุดของถนนเยาวราชตัดกับถนนพีระพงษ์ ถนนจักรเพชรและถนนมหาไชย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 

2442 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระราชทานนามให้ว่าสะพานภาณุพันธุ์ 

เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ

วงศ์วรเดช ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่ปี 

พ.ศ. 2547 มีสถานที่สำคัญหลายแห่งที่อยู่ใกล้กับสะพานภาณุพันธุ์ เช่น ย่านสำเพ็ง ถนนพาหุรัด ซึ่ง

เป็นย่านการค้าท่ีคึกคักและสำคัญ และห้างเมก้า พลาซ่า สะพานเหล็ก ซึ่งในอดีตเป็นท่ีต้ังของวังบูรพา

ภิรมย์ 

    

ภาพท่ี  39 แสดงลักษณะทางกายภาพของสะพานภาณุพันธุ์ 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - สะพานดำรงสถิต หรือสะพานเหล็ก เป็นสะพานข้ามคลองโอ่งอ่าง บน

ถนนเจริญกรุง ในพื้นท่ีแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร มีช่ือเรียกอย่างทางการว่าสะพานดำรงสถิต 

ในปีพุทธศักราช 2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ขยายถนนเจริญกรุง

และรื้อสร้างสะพานเหล็กใหม่เป็นสะพานโครงเหล็กเปิดได้ การก่อสร้างสะพานเหล็กบนทำให้ต้องมี

การย้ายประตูและกำแพงวังท่ีประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ริม

ถนนเจริญกรุงบางส่วน จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "สะพานดำรงสถิต" เพื่อเป็นเกียรติแด่

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปีพุทธศักราช 2518 สะพานได้ถูกขึ้นทะเบียนโดยกรม

ศิลปากรให้เป็นโบราณสถานของชาติ 
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ภาพท่ี  40 แสดงลักษณะทางกายภาพของสะพานดำรงสถิต 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - สะพานรพีพัฒนภาค ต้ังอยู่ถนนมหาไชย สร้างในรัชกาลท่ี 5 สร้างขึ้นเพื่อ

ใช้ข้ามคลองโอ่งอ่าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังช่ือ

สะพานข้ามคลองนี้ว่า "สะพานระพีพัฒนภาค" เพื่อเป็นท่ีระลึกแก่พระราชโอรสองค์ท่ี 14 พระเจ้าลูก

ยาเธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ในเจ้าจอมมารดาตลับ ภายหลังจากที่พระองค์เจ้าระพีฯ ทรงสำเร็จ

การศึกษาวิชาการทางกฏ หมายจากสหราชอาณาจักร ในปีพ.ศ. 2439 ซึ่งต่อมาได้รับพระราช ทานยศ

เป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือที่เรา ทราบกันว่าทรงเป็นพระบิดาแห่ง

กฏหมายไทยและพระบิดาแห่งนักนิติศาสตร์ไทย นั่นเอง สะพานระพีพัฒนภาคสร้างขึ้นเป็นสะพาน

ขนาดย่อม ก่ออิฐถือปูนตามแบบตะวันตก เป็นขอบเรียบ มีซี่เล็กๆ ประดับอยู่ รอบแนวสะพาน ต่อมา

ในปีพ.ศ.2504 สะพานนี้ได้รับการบูรณะใหม่ให้เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กมาจนถึงปัจจุบัน 

   

ภาพท่ี  41 แสดงลักษณะทางกายภาพของสะพานรพีพฒันภาค 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - สะพานสมมตอมรมารค เป็นสะพานข้ามคลองโอ่งอ่าง ต้ังอยู่บนถนนบำรุง

เมือง เดิมเป็นสะพานไม้ท่ีมีโครงเหล็กรองรับพื้นท่ีชักเล่ือนออกจากกัน มีชื่อเรียกโดยผู้คนที่อาศัยอยู่

แถบนี้ว่าสะพานเหล็กประตูผี เนื่องจากตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของประตูพระบรมมหาราชวัง หรือท่ี

นิยมเรียกกันว่าประตูผี อันเป็นทางท่ีใช้สำหรับขนถ่ายศพของผู้เสียชีวิตในพระบรมมหาราชวังออกมา
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ปลงศพด้านนอก ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาได้มีการพระราชทานเปล่ียนช่ือเป็น สะพานสมมต

อมรมารค พร้อมกับเปลี่ยนย่านนี้จากประตูผีเป็นสำราญราษฎร์ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ผู้คนจึง

ย้ายมาอยู่อาศัยมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน บริเวณที่ตั ้งของสะพานสมมตอมรมารคใกล้กับแยกสำราญ

ราษฎร์ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารท่ีได้รับความนิยมและมีความคึกคักอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วง

เวลาค่ำคืน (ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์, 2558) 

   

ภาพท่ี  42 แสดงลักษณะทางกายภาพของสะพานสมมตอมรมารค 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร (สวนรมณีนาถ) ตั้งอยู่บนถนนมหาชัย 

เดิมทางราชการสร้างคุกไว้ที่บริเวณกรมการรักษาดินแดนในปัจจุบันสำหรับขังนักโทษที่ได้รับโทษ

ต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไป ส่วนผู้ท่ีได้รับโทษน้อยกว่า 6 เดือนจะถูกขังไว้ในตารางท่ีมีอยู่ในกระทรวง ทบวง 

กรม ต่างๆ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริว่า การคุมขังผู้ต้องราชทัณฑ์ 

เป็นการสำคัญของประเทศ สมควรที่จะได้ก่อสร้างสถานที่ให้มีระเบียบมั่นคง จึงทรงโปรดเกล้าฯให้

สร้างคุกใหม่ขึ้นที่ตำบลตรอกคำ อันเป็นท่ีต้ังของเรือนจำพิเศษนี้ ปัจจุบันปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ตัวอาคารเก่า

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังสมบูรณ์อยู่และปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านทัณฑวิทยา ได้รับพระราชทาน

นามจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ว่า “สวนรมณีนาถ” 

   

ภาพท่ี  43 แสดงลักษณะทางกายภาพเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร (สวนรมณีนาถ) 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 
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   - ตึกแถวถนนบำรุงเมือง พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

โปรดเกล้าฯให้ขยายถนนและสร้างตึกแถวตลอดแนวถนนบำรุงเมือง เดิมเป็นย่านการค้าสำคัญในสมัย

แรกๆลักษณะอาคารเป็นตึกแถว 2 ชั้น มีการประดับตกแต่งน้อย มีลวดลายฉลุเหนือบริเวณประตู 

และเชิงชายกันสาด 

   4.4.2 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ท่ี

ช่วยส่งเสริมให้มรดกทางกายภาพดำรงอยู่ได้อย่างมีความหมาย ประกอบด้วยการใช้งาน (uses) ท่ี

หมายถึงการใช้สอยพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี ความหมาย (meanings) ซึ่งหมายถึงส่ิงท่ีช้ีชัด

และแสดงออกถึงความเป็นสถานที่ และ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่กับผู้คน (associations) ซึ่ง

หมายถึงความผูกพันที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษระหว่างผู้คนกับสถานที่แห่งนั้น  ตัวอย่างองค์ประกอบทาง

วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ วัฒนธรรมประเพณีและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและจิต

วิญญาณ รวมถึงดนตรี การเต้นรำ การแสดงละคร วรรณกรรม งานทัศนศิลป์ ธรรมเนียมปฏิบัติ และ

การทำอาหาร ที่ได้รับสืบทอดโดยคนในพื้นที่ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน เป็น ต้น (ภาควิชา

สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. มกราคม.) ส่วนพื้นท่ี

คลองโอ่งอ่างและชุมชนบริเวณโดยรอบพบว่ามีแหล่งคุณค่าด้านภูมิปัญญายังคงหลงเหลืออยู่ ซึ่งเป็น

ภูมิปัญญาด้านฝีมือช่างด้ังเดิม อันได้แก่ 

   - ภูมิปัญญาการตีบาตรพระ ชุมชนบ้านบาตร บรรพบุรุษเป็นชาวกรุงศรี

อยุธยา ท่ีอพยพมาต้ังหมู่บ้านทำบาตรเหล็ก ต้ังแต่คราวเสียกรุงครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2310 บ้านบาตรจึงเป็น

ชุมชนแห่งเดียวในประเทศไทยที ่มีการทำบาตรพระด้วยมือ ตามแบบอย่างโบราณมาโดยตลอด

เอกลักษณ์ของบาตรพระ ฝีมือของชุมชนบ้านบาตรแห่งนี้คือรอยตะเข็บ 8 ชิ้นจางๆที่ปรากฏอยู่รอบ

บาตร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพุทธประวัติ ปัจจุบันความนิยมในบาตรพระท่ีทำด้วยมือลดน้อยลง เหลือ

เพียงการจำหน่ายเป็นของท่ีระลึกหรือรับส่ังทำจากพระภิกษุสงฆ์โดยตรงเท่านั้น ทำให้ชาวบ้านบาตร

ส่วนใหญ่หันไปประกอบอาชีพอื่น คงเหลือกลุ่มช่างท่ียังยืนหยัดสานผลงานท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

บ้านบาตรเพียงไม่กี่บ้านเรือน 
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ภาพท่ี  44 แสดงการสืบทอดภูมิปัญญาการทำบาตรพระ 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   - ภูมิปัญญาการทำโลงศพ ตรอกเซี่ยงไฮ้ ในชุมชนวัดสระเกศ เป็นชุมชนมี่มี

ความผูกพันกับพื้นที่วัดสระเกศและคลองมหานาคมาโดยตลอด เดิมทีมีบ้านเรือนตลอดฝั่งคลองโดย

อาศัยคลองเป็นเส้นทางสัญจรหลักในยุคต่อมามีกลุ่มชาวจีนมาจากเซี่ยงไฮ้กว่า 40 ครอบครัว พร้อม

กับนำวิชาช่างไม้ติดตัวมา โดยเข้ามาเช่าตึกแถวชั้นครึ่งตลอดสองฝั่งทางเพื่ออยู่อาศัยและเปิดกิจการ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ รวมถึงกิจการค้าไม้ต่างๆตลอดสองฝ่ังทาง จนเป็นท่ีเรียกขานกันว่าตรอกเซี่ยงไฮ้ และ

กลายเป็นแหล่งค้าไม้และทำงานช่างไม้แหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของเมือง นอกจากนี้ยังเกิดกิจการทำโรงศพ

ที่ประยุกต์มาจากการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้และสืบทอดกิจการกันมาหลายรุ่น ในปัจจุบันยังเหลือคนสืบ

ทอดอาชีพอยู่ไม่กี่ราย 

   - ภูมิปัญญาการทำสายรัดประคต บริเวณชุมชนตรอกบ้านสาย เป็นหมู่บ้าน

ถักทอสายรัดประคด หรือเรียกว่าเข็มขัดคาดเอวพระสงฆ์ ท่ีต้องอาศัยความปราณีตในทุกกระบวนการ 

ต้ังแต่ย้อมสี ตีเกลียว จับไจไหม ม้วนด้าย เดินด้าย ค้นสาย ทอ ถัก ปักทำพู่ ฯลฯ แต่เมื่อมีเครื่องจักรท่ี

ผลิตได้เร็วกว่า มากกว่า แถมราคาถูกกว่าเข้ามาแทนที่ งานฝีมือที่ต้องอาศัยเวลาและความพยายาม

พวกนี้ จึงล้มหายไป ปัจจุบันบ้านสายเหลือเพียงชื่อกับเรื่องเล่าและตัวอย่างงานทอสายรัดประคดท่ี

หลงเหลืออยู่บ้างจากบ้านคนเก่าคนแก่ไม่กี่หลัง  
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ภาพท่ี  45 แสดงแผนผังมรดกวัฒนธรรมท่ีสำคัญ 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก(สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560) 
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 5. ข้อกำหนดทางผังเมืองบริเวณชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนือ่ง 

  5.1 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 บริเวณ

ชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง ตามกฎกระทรวงพื้นที่บริเวณรอบคลองโอ่งอ่างฝั ่งทิศ

ตะวันออกตลอดแนวคลอง จัดอยู่ในการใช้ประโยชน์ที ่ดินประเภท พ.3 เป็นที่ดินประเภทพาณิชย 

กรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ พาณิชยกรรมของเมือง เพื่อรองรับการประกอบ

กิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป และพื้นท่ี

บริเวณรอบคลองโอ่งอ่างฝั่งทิศตะวันตกตลอดแนวคลอง จัดอยู่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท ศ-2 

เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์

และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมด้าน พาณิชยกรรม การบริการ 

และการท่องเท่ียวในเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ("ราชกิจจานุเบกษา," 2556, 16 พฤษภาคม) 

 

ภาพท่ี  46 แสดงรายละเอียดตัวอย่างการคำนวณค่า FAR และ OSR 
ท่ีมา: (สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560. กรกฎาคม.) 
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ภาพท่ี  47 แสดงแผนผังข้อกำหนดผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก(สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560) 
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  5.2 ข้อบัญญัติผังเมืองกรุงเทพมหานคร เนื่องจากพื้นท่ีศึกษาอยู่ในย่านเมืองเก่าใน

กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีการควบคุมตามข้อกำหนดบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดบริเวณห้าม

ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทห้ามสร้างอาคารดังนี้ 

   - เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารบาง

ชนิดหรือบางประเภท บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ในท้องที่แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด 

แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราชบพิธ แขวงสำราญราษฎร์ และแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระ

นคร พ.ศ. 2530 ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดและอาคารท่ีมีความสูง ดังภาพท่ี 48 

   - เรื ่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร บางชนิดหรือบาง

ประเภท ในท้องท่ี แขวงวัดสามพระยาแขวงบ้านพานถม เขตพระนคร แขวงวัดโสมนัสแขวงบ้านบาตร 

แขวงคลองมหานาค แขวงวัดเทพศิรินทร์แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ

แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 ดัง

ภาพท่ี 48 

 

ภาพท่ี  48 แสดงแนวความสูงรอบศาสนสถาน 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก(สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560. กรกฎาคม.) 

   - เร ื ่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบาง

ประเภท ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งในท้องที่เขตดุสิต เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางรัก  

เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน และเขตราฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 ดังภาพท่ี 49  

 

ภาพท่ี  49 แสดงแนวความสูงตามข้อกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง บริเวณริมพื้นท่ีแม่น้ำเจ้าพระยา 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก(สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560. กรกฎาคม.) 
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ภาพท่ี  50 แสดงแผนผังข้อบัญญัติผังเมืองกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก(สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2560) 
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บทที่ 5 

ผลการวิจัย 
  

สรุปกระบวนการ วิธีการ เง่ือนไขและปัญหาในการศึกษา 

 จากคำถามการวิจัย ท่ีมุ่งศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์พื้นท่ีเปิดโล่ง

ริมคลองโอ่งอ่างกับชุมชนบริเวณโดยรอบ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลอง

โอ่งอ่าง สามารถสรุปกระบวนการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. ตัวแปรของงานวิจัย ซึ่งมีตัวแปรต้นคือ ปัจจัยด้านลักษณะของประชากร คุณค่าและ

ความตระหนักรู้ รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และตัวแปรตามคือ ทัศนคติ ความรู้สึกและความ

พึงพอใจซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าไปใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือคนที่อยู่ในพื้นที่เปิดโลง่ริม

คลองโอ่งอ่างและคนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีชุมชนต่างๆ 

 3. วิธีท่ีใช้ในการวิจัย โดยการใช้เครื่องมือการวิจัย 2 รูปแบบคือ 

  3.1 แบบสำรวจภาคสนาม มีการสำรวจองค์ประกอบทางกายภาพในปัจจุบันของ

คลองและพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง รวมทั้งบริบทของชุมชนโดยรอบ  

  3.2 แบบสอบถาม โดยอาศัยข้อมูลจากแบบสำรวจภาคสนาม ในประเด็นปัจจัย

องค์ประกอบทางกายภาพและด้านพฤติกรรมของการเข้ามาใช้พื้นที่เปิดโล่งที่พบ แล้วนำประเด็น

ต่างๆมาออกแบบสอบถาม  

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามร่วมกับแบบ

สำรวจ โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (Inferential 

Statistics) แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ และนำไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งริม

คลองโอ่งอ่าง 

 ปัญหาในการศึกษา พบว่าเกิดจากด้านกายภาพของพื้นท่ีและคนในชุมชน ซึ่งในการเข้าไป

เก็บขอ้มูลแบบสำรวจ พบว่าพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างบางส่วนยังมีการดำเนินการปรับปรุงพื้นท่ีอยู่

ในระหว่างปี 2558-2562 ซึ ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของผู ้ใช้งาน และปัญหาในด้านการเก็บ

แบบสอบถามพบว่ากลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามท่ีน้อย ซึ่งส่ิง

เหล่านี้อาจทำให้ได้ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าท่ีควร  
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 ผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ผลจาการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของคลองโอ่ง

อ่างและชุมชนโดยรอบ และผลจากการตอบแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลจากการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของคลองโอ่งอ่างและชุมชนโดยรอบ  

 จากการศึกษาข้อมูลและสำรวจลักษณะกายภาพของคลองโอ่งอ่างตลอดสายและชุมชน

โดยรอบ พบว่าสามารถแบ่งพื้นที่ตามลักษณะได้เป็น 2 บริเวณคือ พื้นที่คลองโอ่งอ่างตอนบนและ

พื้นท่ีคลองโอ่งอ่างตอนล่าง 

 1. พื้นที่คลองโอ่งอ่างตอนบน  

 พื้นที่คลองโอ่งอ่างตอนบนครอบคลุมพื้นท่ีตั้งแต่บริเวณป้อมมหากาฬ ไปจนถึงสะพาน

ดำรงสถิตหรือสะพานเหล็ก ซึ่งมีชุมชนท่ีมีความสัมพันธ์กับคลองโอ่งอ่าง ได้แก่ ชุมชนบ้านสาย ชุมชน

ค้าไม้ ชุมชนวัดสระเกศ ชุมชนบ้านบาตร ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ชุมชนวัดเทพธิดาราม ชุมชนประตูผี 

ชุมชนข้างเรือนจำ ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ชุมชนวังแดง ชุมชนบ้านดอกไม้ ย่านวังบูรพาและย่าน  

คลองถม  

 จากการประเมินด้านองค์ประกอบทางกายภาพร่วมกับด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่ พบว่า 

1) มีการเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะป้อมมหากาฬและสวนรมณีนาถ ที่เป็นพื้นที่พักผ่อน

สำหรับคนในชุมชน และสามารถเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายพื้นที่สีเขียวของเมืองได้ 2) พื้นที่ชุมชน เป็น

ชุมชนพักอาศัยดั้งเดิมเป็นส่วนมาก การใช้ประโยชน์พื้นที่ ส่วนมากเป็นที่พักอาศัยซึ่งมีการประกอบ

อาชีพรับจ้างและค้าขาย ที่เป็นลักษณะร้านค้าขนาดเล็กประกอบกิจการอยู่ในที่พักอาศัย 3) การ

เชื่อมต่อพื้นที่ชุมชนกับคลอง ในปัจจุบันไม่มีทางเข้าถึงคลองโอ่งอ่างได้โดยตรง เนื่ องจากมีอาคาร

ตึกแถวสร้างอยู่ติดลำคลอง และพื้นท่ีบางบริเวณมีการบุกรุก โดยใช้เป็นท่ีจอดรถของคนในชุมชน ทำ

ให้มีพื้นท่ีสาธารณะริมคลองในบางบริเวณไม่สามารถใช้งานได้ 4) ปัญหาทางกายภาพของคลอง พบว่า

มีน้ำเน่าเสีย มีพื้นท่ีรกร้าง ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ด้านคมนาคม 5) ด้านพฤติกรรมการใช้

พื้นท่ี มีคนด้ังเดิมท่ีอาศัยต้ังแต่กำเนิดหรืออยู่ในพื้นท่ีมานานกว่า 30 ปี เป็นส่วนมาก ซึ่งยังคงมีความ

ผูกพันกับคลองโอ่งอ่าง แต่ด้วยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ทำให้การเข้าไปใช้

ประโยชน์ลำคลองน้อยลง ดังภาพท่ี 51-52 และภาพท่ี 55-56 
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ภาพท่ี  51 แสดงลักษณะทางกายภาพพื้นท่ีคลองโอ่งอ่างตอนบน 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

   

ภาพท่ี  52 แสดงลักษณะทางกายภาพพื้นท่ีชุมชนริมคลองโอ่งอ่างตอนบน ตามลำดับ 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 

 2. พื้นที่คลองโอ่งอ่างตอนล่าง 

  พื้นที่คลองโอ่งอ่างตอนล่างครอบคลุมพื้นท่ีตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิตหรือสะพาน

เหล็กไปจนถึงปากคลองโอ่งอ่างในทิศใต้ และเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งพื้นที่คลองโอ่งอ่าง

ตอนล่าง มีบริบทชุมชนท่ีมีความสำคัญและสัมพันธ์กับคลองโอ่งอ่างคือ ชุมชนคลองโอ่งอ่างสะพานหัน 

ย่านเวิ้งนาครเขษม ย่านวังบูรพา ย่านพาหุรัด ย่านสำเพ็งและชุมชนภิรมย์  

 การประเมินด้านองค์ประกอบทางกายภาพร่วมกับด้านพฤติกรรมการใช้พื้นท่ี พบว่า 1) มี

การเชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียว โดยมีพื้นที่สาธารณะสำหรับการพักผ่อนของคนในชุมชน คือสวนหย่อม

เชิงสะพานพุทธยอดฟ้าและพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 2) พื้นท่ีชุมชนส่วนมากเป็นย่านการค้า ท่ีมี

การประกอบกิจการมากกว่า 30 ปี 3) การเช่ือมต่อพื้นท่ีชุมชนกับคลอง ในปัจจุบันมีอาคารพานิชย์ สูง 

2-4 ช้ัน ต้ังอยู่ริมคลองโอ่งอ่าง โดยหันหน้าออกสู่พื้นท่ีท้ังสองฝ่ังคลอง โดยในฝ่ังตะวันออกจะหันหน้า

เข้าสู่คลองโอ่งอ่างและถนนบริพัตร ส่วนฝั่งตะวันตกจะหันหน้าไปยังถนนจักรเพชรและคลองโอง่อา่ง 

ระหว่างตึกแถวแต่ละคูหาจะมีทางเชื่อมต่อไปยังพื้นที่เปิดโล่งริมคลอง ทำให้พื้นที่มีความเชื่อมต่อใน

ด้านการสัญจร และมีพื้นท่ีสาธารณะริมคลองท่ีประชาชนสามารถเข้าไปใช้งาน 4) ปัญหาทางกายภาพ
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ของคลอง หลังการฟื้นฟูจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง สภาพน้ำเริ่มมีคุณภาพท่ีดีขึ้น ไม่

มีกลิ่นเหม็นรวมทั้งพื้นที่คลองมีความสะอาดและเป็นระเบียบ แต่ยังมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่เพื่อ

ประกอบกิจการค้าขาย 5) ด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่ ด้วยลักษณะพื้นที่ซึ่งเป็นย่านการค้า กิจกรรม

ของผู้มาใช้งานจึงเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการมาซื้อขายสินค้าและรับประทานอาหาร ซึ่งผู้ใช้งานมีท้ังคน

ในชุมชนและคนภายนอก ดังภาพท่ี 53-56 

   

ภาพท่ี  53 แสดงลักษณะทางกายภาพพื้นท่ีคลองโอ่งอ่างตอนล่าง ในช่วงย่านสะพานเหล็ก 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560  

   

ภาพท่ี  54 แสดงลักษณะทางกายภาพพื้นท่ีคลองโอ่งอ่างตอนล่าง ในชุมชนคลองโอ่งอ่างสะพานหัน 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 55 แสดงแผนผังชุมชนรอบคลองโอ่งอ่างตอนบนและตอนล่างและแนวรูปตัดทางกายภาพของ
คลองในปัจจุบัน 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี  56 แสดงรูปตัดความสัมพันธ์ของพื้นท่ีทางกายภาพคลองโอ่งอ่างกับชุมชนบริเวณโดยรอบ 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 
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ผลจากการตอบแบบสอบถาม 

 ในการทำวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปผลจากการเก็บแบบสอบถาม โดยแบ่งผู้ตอบแบบสอบถาม

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง มีจำนวน 65 คน 

คิดเป็นร้อยละ22.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามคนที่อยู่ในชุมชน

ต่างๆซึ่งมีท้ังหมด 9 ชุมชน อันได้แก่ ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ย่านวังบูรพา ย่านพาหุรัด ชุมชนคลองโอ่ง

อ่างสะพานหัน ชุมชนภิรมย์ ย่านสำเพ็ง ย่านเวิ้งนาครเขษม ย่านคลองถม และชุมชนวังแดง จำนวน 

223 คน คิดเป็นร้อยละ77.4 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม 

จำนวน 288 คน ดังตารางท่ี 1 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนคน (คน) ร้อยละ 

คนที่อยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง กลุ่มผู้ใชง้านพ้ืนทีเ่ปิดโล่ง 65 22.6 

คนที่อยู่ในชุมชนต่างๆ ชุมชนริมคลองโอง่อ่าง 

ย่านวังบูรพา 

ย่านพาหุรัด 

ชุมชนคลองโอ่งอ่าง-สะพานหัน 

ชุมชนภิรมย์ 

ย่านสำเพ็ง 

ย่านเว้ิงนาครเขษม 

ชุมชนวังแดง 

ย่านคลองถม 

รวม 

11 

68 

23 

27 

15 

45 

10 

11 

13 

223 

3.8 

23.6 

8.0 

9.4 

5.2 

15.6 

3.5 

3.8 

4.5 

77.4 

รวมทั้ง 2 กลุ่ม 288 100.0 

ตารางท่ี  1 แสดงผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มต่างๆ 
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ภาพท่ี  57 แสดงแผนผังตำแหน่งชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 
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1. ผลการสอบถามในกลุ่มคนที่อยูใ่นพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 

   1.1 ผลการสอบถามในด้านข้อมูลประชากร พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย

และเพศหญิงใกล้เคียงกัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากอยู่ในกลุ่มวัยกลางคน ต้ังแต่อายุ 26-60 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 75.4 ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มนี้ และเมื่อดูระดับการศึกษาพบว่าส่วนมากจะมี

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี(ร้อยละ47.7) และมีการประกอบอาชีพเป็น

พนักงานบริษัทเป็นหลัก มีรายได้เฉลี่ยอยู ่ในระดับปานกลาง(10,001-30,000 บาท) รวมทั้งมี

สถานภาพทางครอบครัวที่สมรสเป็นส่วนมาก และพบว่ามีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีใน

ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.6 ดังตารางท่ี 2 

ข้อมูลด้านประชากร 
คนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 35 53.8 

หญิง 30 46.2 

รวม 65 100 

อายุ 

18-25 ป ี 8 12.3 

26-40 ป ี 25 38.5 

41-60 ป ี 24 36.9 

60 ปขีึ้นไป 8 12.3 

รวม 65 100 

การศึกษา 

ต่ำกว่าประถมศึกษา 1 1.5 

ประถมศึกษา 9 13.9 

มัธยมศึกษา/ปวช. 16 24.6 

ปวส./อนุปริญญา 8 12.3 

ปริญญาตร ี 29 44.6 

สูงกว่าปริญญาตร ี 2 3.1 

รวม 65 100 

สถานภาพ

ทาง

ครอบครัว 

โสด 17 26.2 

สมรส 47 72.3 

หย่า/แยกกันอยู่/หม้าย 1 1.5 

รวม 65 100 

ตารางท่ี  2 แสดงข้อมูลประชากรของกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 
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ข้อมูลด้านประชากร 
คนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ ไม่ได้ประกอบอาชีพ 6 9.2 

นักเรียน/นักศึกษา 4 6.2 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 1.5 

พนักงานบริษัท 24 36.9 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 19 29.2 

ลูกจ้าง/พนักงานร้าน 11 16.9 

รวม 65 100 

เดือนรายได้

เฉลี่ย/ 

ต่ำกว่า 10,000 16 24.6 

10,001-30,000 40 61.5 

30,001 -50,000 6 9.2 

50,001-100,000 2 3.1 

มากกว่า 100,000 1 1.5 

รวม 65 100 

ความรู้เก่ียวกับ

ประวัติศาสตร์

ของพ้ืนท่ี 

มีมาก 2 3.1 

ปานกลาง 29 44.6 

มีน้อย 23 35.4 

ไม่มีเลย 11 16.9 

รวม 65 100 

ตารางท่ี  2 แสดงข้อมูลประชากรของกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง(ต่อ) 

ในด้านท่ีอยู่ในปัจจุบัน พบว่าท้ังกลุ่มคนท่ีพักอาศัยและไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นท่ี มีสัดส่วนท่ี

ใกล้เคียงกัน คือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมคลองโอ่งอ่างและชุมชนบริเวณโดยรอบ คิดเป็นร้อยละ 46.2 

ซึ่งพบว่าส่วนมากอาศัยอยู่มามากกว่า 30 ปี ส่วนกลุ่มคนท่ีไม่ได้พักอยู่ในบริเวณพื้นท่ีริมคลองโอ่งอ่าง

และชุมชนบริเวณโดยรอบคิดเป็นร้อยละ 53.8 โดยส่วนมากเดินทางมาจากย่านชุมชนใกล้เคียงท่ีอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก ดังตารางท่ี 3  
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ข้อมูลด้านการพักอาศัย 

คนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 

ระยะเวลาในการ

อาศัย 

จำนวน 

(คน) 

 

ย่านท่ีพักอาศัย 

 

รวม 

(คน) 

ร้อยละ 

ท่ีอยู่

ปัจจุบัน           

พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อยู่มาต้ังแต่เกิด

มากกว่า 30 ป ี

27 

- 

30 46.2 

ไม่เกิน 30 ป ี 3 

ไม่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ - - กรุงเทพและ

ปริมณฑล 

35 53.8 

รวม 65 100 

ตารางท่ี  3 แสดงข้อมูลด้านท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลอง
โอ่งอ่าง 

1.2 ผลการสอบถามด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่เปิดโล่งบริเวณริมคลอง พบว่าใน 
ด้านความถี่ของการเข้าไปใช้พื้นที่ ส่วนมากเข้าไปใช้เป็นประจำทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 47.7 และใช้
เวลาในการทำกิจกรรม ต่ำกว่า 1 ช่ัวโมง ดังตารางท่ี 4  
 

 

ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม 

คนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

ความถ่ีของ

การเข้ามาใช้

พ้ืนท่ี 

ครั้งแรก 13 20.0 

เป็นประจำทุกวัน 31 47.7 

สัปดาห์ละครั้ง 13 20.0 

เดือนละครั้ง 5 7.7 

นานกว่า 1 เดือน 3 4.6 

รวม 65 100 

ระยะเวลาท่ีใช้

ทำกิจกรรม 

ต่ำกว่า 1 ชัว่โมง 49 75.4 

1 - 2 ชั่วโมง 16 24.6 

2 – 4 ชั่วโมง - - 

ต้ังแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป - - 

รวม 65 100 

ตารางท่ี  4 แสดงพฤติกรรมในด้านความถ่ีและระยะเวลาในการเข้ามาทำกิจกรรม ของกลุ่มคนท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 
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 ในด้านเหตุผลการเข้ามาใช้พื้นที่ ส่วนมากใช้พื้นท่ีเป็นทางสัญจรผ่านไปยังพื้นที่อื่น และเดิน
เท้าเข้ามายังพื้นที่ ซึ่งมาในช่วงเช้าและช่วงเย็น กิจกรรมที่นิยมทำเมื่อมายังพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่ง
อ่างคือ การมาเดินแล่นและจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งพบว่าปัญหาท่ีพบเจอบ่อยครั้งเมื่อเข้ามาใช้พื้นท่ี คือไม่
มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ ลำคลองต้ืนเขิน น้ำเน่าเสีย สกปรกและส่งกล่ินเหม็น มีคนจรจัดบุกรุกพื้นท่ี พื้นท่ี
บริเวณเชื่อมต่อกับย่านการค้า มีการสัญจรแออัด ส่วนในด้านความพึงพอใจพบว่า สามารถเดินทาง
มายังพื้นท่ีสะดวกและเดินทางต่อไปยังสถานที่ใกล้เคียงได้หลากหลาย บางพื้นที่ร่มรื่น เงียบสงบ
เหมาะแก่การพักผ่อน ดังตารางท่ี 5 

ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม 
คนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 

จำนวน (คน) 

เข้ามาใช้พ้ืนท่ีด้วย

เหตุผลใด   

เป็นทางสัญจรผา่นไปยังพื้นที่อื่น 37 

ต้ังใจมาเพ่ือทำกิจกรรม                23 

พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ 22 

เข้ามาทำงานในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ 8 

อื่นๆ 4 

ลักษณะการเดินทาง เดินเท้า 44 
ระบบขนส่งสาธารณะ 21 
ยานพาหนะส่วนตัว 9 
จักรยาน 1 

ช่วงเวลาท่ีเข้ามาทำ

กิจกรรม 

ช่วงเย็น 46 
ช่วงเช้า 45 
ช่วงเที่ยงถึงบ่าย 8 

กิจกรรมท่ีนิยมทำ เดินเล่น 43 
จับจ่ายซื้อสินค้า 22 
อื่นๆ 21 
รับประทานอาหารเครื่องด่ืม 15 
ออกกำลังกาย 11 
ถ่ายรูป เช็คอิน 9 
น่ังพักผ่อน 7 
ทำบุญตักบาตร 5 
รอเพื่อน 2 

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คนสามารถเลือกตอบเหตุผลที่เข้ามา ได้มากกว่า 1 เหตุผล 

ตารางท่ี  5 แสดงพฤติกรรมการเข้ามาใช้พื้นท่ีของกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 
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ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม 
คนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 

จำนวน (คน) 

ปัญหาท่ีพบเจอ
บ่อยคร้ังเมื่อเขา้มาใช้
พ้ืนท่ี 

ไม่มีกิจกรรมที่น่าสนใจ        51 
ลำคลองต้ืนเขิน น้ำเน่าเสีย สกปรกและส่งกลิ่นเหม็น 46 
คนจรจัดบุกรุกพื้นที่ 32 
พื้นที่บริเวณเชื่อมต่อกับย่านการค้า มีการสัญจรแออัด 31 
อากาศร้อน 25 
มีสัตว์ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ 24 
ไม่สามารถเดินได้ตลอดแนวคลองเพราะมีการบุกรุก
พื้นที่    

22 
 

อื่นๆ         4 

สิ่งท่ีพึงพอใจเมื่อเข้ามา
ใช้พ้ืนท่ี 

เดินทางมาสะดวก 37 
สามารถเดินทางต่อไปยังสถานที่ใกล้เคียงได้หลากหลาย  25 
บางพื้นที่ร่มรื่น เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน 24 

สินค้าราคาถูก หลากหลาย     20 
อาหารอร่อย                      16 

ถ่ายรูปเซลฟี่สวย                14 
ผู้คน แม่คา้มีอัธยาศัยดี 6 
อื่นๆ 2 

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คนสามารถเลือกตอบเหตุผลที่เข้ามา ได้มากกว่า 1 เหตุผล 

ตารางท่ี  5 แสดงพฤติกรรมการเข้ามาใช้พื้นท่ีของกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง(ต่อ) 

และพบว่าเมื่อเข้ามาใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างแล้ว สถานท่ีท่ีเดินทางไปทำกิจกรรมต่อ

ส่วนมากคือย่านการค้าได้แก่ ย่านสะพานหัน ย่านสำเพ็งและย่านพาหุรัด รองลงมาคือสถานท่ีประเภท

ชุมชนได้แก่ ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ชุมชนบ้านบาตรและชุมชนค้าไม้ ศาสนสถานได้แก่ วัดสระเกศ วัด

วัดบพิตรพิมุขฯและวัดราชนัดดาฯ ตามลำดับ และนิยมไปพักผ่อนบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ

และสวนรมณีนาถ ดังตารางท่ี 6 
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สถานท่ีต่างๆ 
คนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 

จำนวน (คน) 

ย่านการค้า ย่านสะพานเหล็ก 59 
ย่านสำเพ็ง 40 
ย่านพาหุรัด 22 

ย่านชุมชน ชุมชนบ้านบาตร 5 
ชุมชนค้าไม ้ 2 
ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง 12 

ศาสนสถาน วัดบพิตรพิมุขฯ  4 

วัดสระเกศ 8 

วัดราชนดัดา 4 

พ้ืนท่ีพักผ่อน สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ 5 

สวนรมณีนาถ 3 
หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คนสามารถเลือกตอบเหตุผลที่เข้ามา ได้มากกว่า 1 เหตุผล 

ตารางท่ี  6 แสดงสถานท่ีอื่นๆท่ีเดินทางไปต่อของกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 

1.3 ผลการสอบถามด้านทัศนคติ ความคิดเห็น ที่มีต่อคลองและพื้นที่เปิดโล่ง 
บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งการหาค่าความสำคัญทางผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของค่าคะแนนเฉล่ีย ท่ีได้จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

คะแนนค่าเฉล่ียระหว่าง  4.51 – 5.00 เท่ากับ มากท่ีสุด  
คะแนนค่าเฉล่ียระหว่าง  3.51 – 4.50 เท่ากับ มาก  
คะแนนค่าเฉล่ียระหว่าง  2.51 – 3.50 เท่ากับ ปานกลาง  
คะแนนค่าเฉล่ียระหว่าง  1.51 – 2.50 เท่ากับ น้อย  
คะแนนค่าเฉล่ียระหว่าง  1.00 – 1.50 เท่ากับ น้อยท่ีสุด 

ทัศนคติท่ีมีต่อความสำคัญของคลองและพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง พบว่าด้านท่ีได้รับการ
ประเมินค่าความสำคัญในระดับมากคือ ด้านด้านการตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของพื้นท่ี (Mean 
=3.54, S.D. = 0.71) และด้านความรู้สึกผูกพันกับพื้นท่ี (Mean =3.52, S.D. = 0.75) และพบว่าใน
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้รับการประเมินค่าความสำคัญอยู่ในระดับ
ปานกลาง (Mean =3.22, S.D. = 0.62) ดังตารางท่ี 7 
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ความสำคัญของคลองและพ้ืนท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง Mean S.D. 
ระดับ

ความสำคัญ 
1. ด้านการตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของพ้ืนท่ี    
เป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ 3.63 0.84 มาก 
เป็นพื้นที่ทรงคุณค่าทาง                            3.62 0.80 มาก 
เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญา       3.26 0.97 ปานกลาง 
อยู่ในย่านชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์          3.60 0.78 มาก 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์            3.60 0.84 มาก 

รวม 3.54 0.71 มาก 

2. ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ    

ลักษณะทางกายภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน 3.08 0.83 ปานกลาง 
มีรูปแบบสถาปัตยกรรมและอาคารที่มีคุณคา่  3.37 0.76 ปานกลาง 
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 3.60 0.74 มาก 
มีความปลอดภัย  3.38 0.97 ปานกลาง 
มีการดูแลรักษาที่เหมาะสม  3.32 0.90 ปานกลาง 
มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่น่ัง ถังขยะ ไฟส่องสว่าง ฯลฯ ที่เพียงพอ  2.14 0.96 น้อย 
มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย  3.32 0.83 ปานกลาง 
มีเส้นทางสัญจร เช่น ทางเดิน ถนนและสะพาน ที่ต่อเชื่อมกันเหมาะสม 3.12 1.00 ปานกลาง 
การเดินทางโดยใช้เส้นทาง รถ เรือและรถไฟฟ้า เขา้ถึงพื้นที่ได้สะดวก  3.43 0.74 ปานกลาง 
ลานจอดรถและปา้ยรถเมล์ของรถบริการต่างๆ ที่เขา้มายังพื้นที่เชื่อมต่อกันที่ดี 3.46 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.22 0.62 ปานกลาง 
3. ด้านความรู้สึกผูกพันกับพ้ืนท่ี    
ความรู้สึกผูกพันและรู้สึกเป็นเจ้าของ                3.35 0.87 ปานกลาง 
มีความรู้สึกปกป้อง                                       3.52 0.83 มาก 
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา           3.63 0.84 มาก 
มีความภูมิใจ                           3.58 0.82 มาก 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา                          3.55 0.86 มาก 

รวม 3.52 0.75 มาก 

ตารางท่ี  7 แสดงค่าคะแนนความสำคัญต่อคลองและพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างในด้านต่างๆของ
กลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 

2. ผลการสอบถามในกลุ่มคนที่อยูใ่นชุมชนต่างๆ 

   2.1 ผลการสอบถามในด้านข้อมูลประชากร พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย ในชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ย่านวังบูรพา ย่านพาหุรัดและย่านคลองถม ส่วนในชุมชน

คลองโอ่งอ่างสะพานหัน ชุมชนภิรมย์ ย่านสำเพ็ง ย่านเวิ ้งนาครเขษมและชุมชนวังแดง มีผู ้ตอบ
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แบบสอบถามเพศชายมากกว่าเพศหญิง ดังภาพที่ 58 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากอยู่ในกลุ่มวัย

กลางคน (26-60 ป)ี มีเพียงแค่ชุมชนภิรมย์ท่ีพบว่ามีกลุ่มผู้สูงอายุเข้าไปใช้งานมากท่ีสุด(ร้อยละ 40.0) 

ดังภาพท่ี 59 เมื่อดูระดับการศึกษาพบว่าท้ัง 9 ชุมชน มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 

ดังภาพท่ี 60 และตารางท่ี 8 

 

ภาพท่ี  58 แสดงแผนภูมิข้อมูลด้านเพศ ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 

 

 

ภาพท่ี  59 แสดงแผนภูมิข้อมูลด้านอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี  60 แสดงแผนภูมิข้อมูลด้านการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 

 ในด้านการประกอบอาชีพส่วนมากประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว อันได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร 

ขายเสื้อผ้า ขายยาสมุนไพร ร้านซ่อมและขายปืน ขายอะไหล่รถยนต์ ฯลฯ รองลงมาคือลูกจ้างหรือ

พนักงานร้าน ซึ่งส่วนมากมีรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 10,000-30,000 บาท และเป็นกลุ่มคนท่ีมีสถานภาพทาง

ครอบครัวสมรสมากท่ีสุด ดังภาพท่ี 61 – 63 และดังตารางท่ี 8 

 

ภาพท่ี  61 แสดงแผนภูมิข้อมูลด้านอาชีพ ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560  
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ภาพท่ี  62 แสดงแผนภูมิข้อมูลด้านรายได้ ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 

 

ภาพท่ี  63 แสดงแผนภูมิข้อมูลด้านสถานภาพ ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 
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2.2 ผลการสอบถามด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่เปิดโล่งบริเวณริมคลองโอ่งอ่าง 
ในกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนต่างๆ พบว่ามีคนที่เคยไปใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง จำนวน 142 คน 
เมื่อสอบถามในด้านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีคลองโอ่งอ่าง ผลปรากฏว่าส่วนมาก
มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าย่านเวิ้งนาครเขษมมีความรู้อยู่ในระดับน้อย(ร้อยละ60.0)
ย่านพาหุรัด(ร้อยละ56.1) และชุมชนวังแดง(ร้อยละ36.4) ไม่มีความรู้เลย ดังภาพท่ี 64 และตารางท่ี 9 

 

ภาพท่ี  64 แสดงแผนภูมิข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พื้นที่ ของผู้ตอบแบบสอบถามใน
กลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 

 ในด้านความถ่ีของการเข้ามาใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างพบว่าสามารถแบ่งชุมชนออก

ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ีเป็นประจำทุกวันได้แก่ ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ชุมชนคลองโอ่ง

อ่างสะพานหัน ชุมชนภิรมย์และย่านสำเพ็ง และกลุ่มท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ีครั้งแรกและนานๆครั้งได้แก่ ย่าน

วังบูรพา ย่านพาหุรัด ย่านเวิ้งนาครเขษม ย่านคลองถมและชุมชนวังแดง ดังภาพท่ี 65 และตารางท่ี 9  
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ภาพท่ี  65 แสดงแผนภูมิข้อมูลด้านความถ่ีของการเข้ามาใช้พื้นท่ี ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มคน
ท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 

 สำหรับระยะเวลาในการเข้ามาทำกิจกรรมพบว่ามีเพียงชุมชนภิรมย์ที ่ใช้เวลาในการทำ

กิจกรรมอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างต้ังแต่ 1-4 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 66.6 ส่วนในชุมชนอื่นๆ

จะใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่ำกว่า 1 ช่ัวโมง ดังภาพท่ี 66 และตารางท่ี 9 

 

ภาพท่ี  66 แสดงแผนภูมิข้อมูลด้านระยะเวลาในการเข้ามาทำกิจกรรม ของผู้ตอบแบบสอบถามใน
กลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 
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ตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป 2 – 4 ชั่วโมง 1 - 2 ชั่วโมง ต่ํากว่า 1 ชั่วโมง
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ในด้านเหตุผลการเข้ามาใช้พื้นที่นอกจากการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบแล้วพบว่า 

ส่วนมากมีเหตุผลท่ีเข้ามายังพื้นท่ีคือการเข้ามาทำงาน เป็นทางสัญจรเพื่อผ่านไปยังพื้นท่ีอื่นและต้ังใจ

มาเพื่อทำกิจกรรมดังภาพท่ี 67 และตารางท่ี 9  

 

ภาพท่ี  67 แสดงแผนภูมิข้อมูลด้านเหตุผลการมาใช้พื้นท่ี ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มคนท่ีอยู่ใน
ชุมชนต่างๆ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 

การเดินทางเข้ามายังพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง โดยส่วนมากนิยมเดินเท้ามายังพื้นท่ี 

รองลงมาคือยานพาหนะส่วนตัว ซึ่งหมายถึงทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ โดยจะนิยมมาในช่วงเช้า

และช่วงเย็นเป็นหลักดังภาพท่ี 68 – 69 และตารางท่ี 9 

ในด้านกิจกรรมพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมาเดินเล่น รับประทานอาหารและ

เครื่องด่ืม จับจ่ายซื้อสินค้าเป็นหลัก และพบว่าในกลุ่มชุมชนริมคลองโอ่งอ่างจะนิยมมาออกกำลังกาย 

เช่น วิ่งเล่น เล่นกีฬาชนิดต่างๆ และยืนยืดเส้นยืดสาย ส่วนกิจกรรมอื่นๆท่ีนิยมทำคือ พาลูกมาวิ่งเล่น 

พาสุนัขมาเดินและมาตกปลา ดังภาพท่ี 70 และตารางท่ี 9 
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ตั้งใจมาเพื่อทํากิจกรรม                                 เป็นทางสัญจรผ่านไปยังพื้นที่อ่ืน

เข้ามาทํางานในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
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ภาพท่ี  68 แสดงแผนภูมิข้อมูลด้านการเดินทางเข้ามายังพื้นท่ี ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มคนท่ี
อยู่ในชุมชนต่างๆ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 

 

ภาพท่ี  69 แสดงแผนภูมิข้อมูลด้านช่วงเวลาท่ีมายังพื้นท่ี ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มคนท่ีอยู่ใน
ชุมชนต่างๆ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี  70 แสดงแผนภูมิข้อมูลด้านกิจกรรมที่นิยมทำ ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มคนที่อยู่ใน
ชุมชนต่างๆ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 

 สำหรับปัญหาที่พบเจอบ่อยครั้ง เมื่อเข้ามาใช้พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ส่วนมากเป็น

ปัญหาทางด้านพฤติกรรมของคนใช้พื้นท่ี ได้แก่ ปัญหาพื้นท่ีบริเวณเช่ือมต่อกับย่านการค้ามีการสัญจร

แออัด ไม่สามารถเดินได้ตลอดแนว เนื่องจากมีการบุกรุกพื้นที่ รองลงมาคือปัญหาทางด้านกายภาพ

ของพื้นที่ เช่น ลำคลองตื้นเขิน น้ำเน่าเสีย สกปรกและส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อากาศ

ร้อน และมีสัตว์ไม่พึงประสงค์ในบริเวณพื้นที่ ส่วนปัญหาด้านอื่นๆได้แก่ การจอดรถในพื้นที่ การทำ

กิจกรรมต่างๆภายในชีวิตประจำวันของคนท่ีอาศัยอยู่ใกล้กับพื้นท่ีเปิดโล่ง เช่น ซักผ้า ปรุงอาหาร ดัง

ภาพท่ี 71 และตารางท่ี 9  

 ด้านสิ่งที่พึงพอใจส่วนมากประทับใจในรสชาติอาหารที่อร่อย รองลงมาได้แก่ สามารถ

เดินทางต่อไปยังสถานท่ีใกล้เคียงได้หลากหลาย สินค้าราคาถูกและหลากหลาย บางพื้นท่ีร่มรื่น เงียบ

สงบเหมาะแก่การพักผ่อนและถ่ายรูปสวย ดังภาพท่ี 72 และตารางท่ี 9 
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รอเพ่ือน นั่งพักผ่อน รับประทานอาหารเคร่ืองดื่ม ถ่ายรูป เช็คอิน

เดินเล่น จับจ่ายซ้ือสินค้า นั่งเรือสัญจรท่องเท่ียว ทําบุญตักบาตร

ออกกําลังกาย อ่ืนๆ
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ภาพท่ี  71 แสดงแผนภูมิข้อมูลด้านปัญหาท่ีพบเจอบ่อยครั้ง ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มคนท่ีอยู่
ในชุมชนต่างๆ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 

 

ภาพท่ี  72 แสดงแผนภูมิข้อมูลด้านสิ่งที่พึงพอใจ ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชน
ต่างๆ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 
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พื้นท่ีบริเวณเช่ือมต่อกับย่านการค้า มีการสัญจรแออัด ไม่สามารถเดินได้ตลอดแนวคลองเพราะมีการบุกรุกพื้นท่ี         

ลําคลองตื้นเขิน น้ําเน่าเสีย สกปรกและส่งกล่ินเหม็น มีสัตว์ไม่พึงประสงค์

คนจรจัดบุกรุกพื้นท่ี ไม่มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ            

อากาศร้อน อ่ืนๆ     
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บางพื้นท่ีร่มร่ืน เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน ถ่ายรูปเซลฟี่สวย               อาหารอร่อย                            

สินค้าราคาถูก หลากหลาย          ผู้คน แม่ค้ามีอัธยาศัยดี เดินทางมาสะดวก

เดินทางต่อได้หลากหลาย อ่ืนๆ
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 ท้ังนี้พบว่ามีผู้ท่ีไม่เคยเข้าไปใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างท้ัง 9 ชุมชน รวมทั้งส้ิน 81 คน

ซึ่งมีสาเหตุโดยสามารถแยกตามชุมชนได้ดังนี้ ดังตารางท่ี 9 

 1) ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง มีผู้ไม่เคยเข้าไปใช้พื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 27.3 โดยให้ความคิดเห็น

ว่าพื้นที่ไม่มีความน่าสนใจ สำหรับการเข้าไปพักผ่อน เนื่องจากการพัฒนาปรับปรุง ยังไม่มีสิ่งอำนวย

ความสะดวก เช่น ท่ีนั่ง ทางเดินท่ีเข้าถึง และมีแค่ลานเดินเล่นริมคลอง 

 2) ย่านวังบูรพา มีผู้ไม่เคยเข้าไปใช้พื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 47.1 โดยภาพรวมมองว่าพื้นท่ีไม่มี

กิจกรรมที่น่าสนใจ เนื่องจากในปัจจุบันการพัฒนาปรับปรุงยังไม่เสร็จ ซึ่งมีการปรับปรุงที่ยาวนาน

หลายปี แต่พบว่าพื้นท่ียังไม่ค่อยมีความเปล่ียนแปลงหรือดีข้ึน ในแง่การไปพักผ่อนจะนิยมไปสวนรมณี

นาถเพราะอยู่ใกล้ท่ีพักอาศัยมากกว่า และนิยมซื้อของและรับประทานอาหารบริเวณย่านพาหุรัดและ

คลองหลอด ซึ่งส่วนมากคนในชุมชนจะใช้พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างเป็นทางสัญจร และเนื่องจาก

พื้นที่เป็นย่านการค้าพบว่ากลุ่มคนที่ประกอบอาชีพลูกจ้างและพนักงานร้านไม่มีเวลาที่จะเข้าไปใช้

พื้นท่ีเนื่องจากต้องทำงาน 

 3) ย่านพาหุรัด มีผู้ไม่เคยเข้าไปใช้พื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 56.5 โดยให้ความคิดเห็นว่า การ

พัฒนาพื้นท่ีเป็นแค่การปรับปรุงพื้นที่ลานริมคลอง ไม่มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจที่สามารถไปทำได้ อีกท้ัง

เนื่องจากการทำงานที่เป็นเวลาและเป็นลูกจ้างและพนักงานร้าน ทำให้ไม่มีเวลาเข้าไปใช้และถ้าหาก

ไปตอนช่วงกลางคืน ก็จะไม่มีความปลอดภัย และไม่เหมะสำหรับการเข้าไปพักผ่อนเนื่องจากมีคน

พลุกพล่าน โดยพื้นที่บางส่วนมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนแถวนั้นซึ่งเขาเข้ามาใช้ประโยชน์

อย่างเต็มท่ี ทำให้ไม่มีความไม่สะดวก 

 4) ชุมชนคลองโอ่งอ่างสะพานหัน มีผู้ไม่เคยเข้าไปใช้พื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 7.7 ซึ่งให้ความ

คิดเห็นว่า พื้นที่ยังมีความเสื่อมโทรมที่เกิดจากคนในชุมชนเอง ทั้งความแออัดจากการใช้บุกรุกพื้นท่ี 

เช่น ค้าขาย จอดรถ ซักผ้าทำอาหาร และส่วนใหญ่เข้ามาทำงานเป็นแค่ลูกจ้าง พนักงานร้านซึ่งไม่มี

เวลาไปใช้พื้นท่ี 

 5) ชุมชนภิรมย์ มีผู ้ไม่เคยเข้าไปใช้พื ้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 6.7 พบว่าส่วนมากเป็นคนวัย

ผู้สูงอายุ และเข้าไปใช้พื้นที่ในการประกอบอาชีพเป็นหลัก ซึ่งถ้าหากเป็นสถานที่พักผ่อนจะนิยมไป

สวนหย่อมเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า (ลาน ร.1) เป็นส่วนมาก 

 6) ย่านสำเพ็ง มีผู้ไม่เคยเข้าไปใช้พื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 26.7 พบว่าส่วนมากเป็นกลุ่มคนท่ี

เพิ่งเข้ามาทำงานในพื้นท่ี ยังไม่รู้จักพื้นท่ีเปิดโล่งแห่งนี้ และการทำงานจะเป็นลักษณะมาเช้าเย็นกลับ 

ซึ่งไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ ทำให้ไม่มีเวลาเข้ามาใช้ และอากาศร้อนมากเนื่องจากต้นไม้ยังไม่โต 

และไม่มีความปลอดภัยเพราะว่าพื้นท่ีบางช่วงมีอาคารเก่าและชำรุดอาจเกิดอันตรายได้  
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 7) ย่านเวิ้งนาครเขษม มีผู้ไม่เคยเข้าไปใช้พื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 50.0 คิดว่าพื้นท่ียังปรับปรุง

ไม่เสร็จ อาจเกิดความไม่สะดวกเมื่อเข้าไปใช้ และมองว่าการที่ทางกรุงเทพฯรื้อร้านค้าออกไป แล้ว

สามารถพัฒนาได้แค่นี ้มันไม่เหมาะสม สุดท้ายก็จะกลายเป็นพื้นที่เสื ่อมโทรมเหมือนเดิม และคน

ส่วนมากไม่พักอาศัยอยู่แถวนี้ ซึ่งเข้ามาแค่ประกอบอาชีพค้าขาย 

 8) ย่านคลองถม มีผู้ไม่เคยเข้าไปใช้พื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 53.8 หลังจากการปรับปรุง พบว่า

พื้นที่บางส่วนเกิดการชำรุดแล้ว เช่น ฝาท่อระบายน้ำที่หักพัง ราวกันตกมีการยึดไม่แข็งแรงและเด็ก

สามารถตกคลองได้ จึงไม่มีความปลอดภัยและส่วนที่เป็นท่าเรือควรมีกิจกรรม และมองว่าควรมี

สะพานท่ีสามารถเดินเช่ือมพื้นท่ี 2 ฝ่ังคลองให้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนในด้านการจับจ่ายซื้อสินค้าพบว่าใน

ย่านคลองถมมีสินค้าท่ีถูกกว่า และนิยมไปทานอาหารแถวเยาวราช ซึ่งเป็นพื้นท่ีใกล้กว่า 

 9) ชุมชนวังแดง มีผู้ไม่เคยเข้าไปใช้พื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 50.0 ให้เหตุผลว่าพื้นที่ที่มีการ

ปรับปรุงแถวใกล้กับย่านพาหุรัด มีร้านอาหารที่มีเครื่องเทศกลิ่นรุนแรง ทำให้หายใจไม่สะดวกซึ่งไม่   

เหมะสำหรับการไปพักผ่อน ไม่สะดวกและปลอดภัย เนื่องจากคนในชุมชนแถวนั้นมีการใช้ประโยชน์

พื้นท่ีเป็นของส่วนตัว เช่น ตากผ้า จอดรถ ฯลฯ และชุมชนอยู่ไกลจากพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่ง

นิยมไปทำกิจกรรมท่ีอื่นมากกว่า เช่น คลองถม สวนรมณีนาถ ฯลฯ 
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ชุมชน 
สถานท่ี 

ย่านการค้า  ย่านชุมชน ศาสนสถาน พ้ืนท่ีพักผ่อน 
ชุมชนริม
คลอง 
โอ่งอ่าง 

สะพานเหล็ก (8 คน) - วัดสุทัศน์ (2 คน) ลานเสาชิงช้า (3 คน) 
สำเพ็ง (2 คน) - วัดราชนดัดา (2 คน) สวนรมณีนาถ (2 คน) 

พาหุรัด (2 คน) - - - 

ย่านวังบูรพา สะพานเหล็ก (29คน) ริมคลองโอ่งอ่าง (4 คน) วัดสุทัศน์ (9 คน) ลานเสาชิงช้า (8 คน) 
สำเพ็ง (24 คน) ชุมชนค้าไม้ (2คน) วัดบพิตรพิมุข(2คน) สวนรมณีนาถ (14 คน) 

พาหุรัด (20 คน) - - - 

ย่านพาหุรัด สะพานเหล็ก (8 คน) - วัดสระเกศ (2 คน) สวนรมณีนาถ (1 คน) 
สำเพ็ง (8 คน) - วัดซิกซ ์(1 คน) - 

ย่านพาหุรัด (9 คน) - - - 

ชุมชนคลอง
โอ่งอ่าง
สะพานหัน 

สะพานเหล็ก(23คน) ริมคลองโอ่งอ่าง  
(13 คน) 

วัดบพิตรพิมุข 
(14 คน) 

สวนหย่อมเชิงสระ
พานพุทธ (6 คน) 

สำเพ็ง(18 คน) - วัดซิกซ ์(1 คน) - 

พาหุรัด (14 คน) - ศาลเจ้าแม่ทับทิม 
(4 คน) 

- 

ชุมชนภิรมย์ สะพานเหล็ก(14คน) ริมคลองโอ่งอ่าง  
(2 คน) 

วัดบพิตรพิมุข 
(5 คน) 

สวนหย่อมเชิงสระ
พานพุทธ (3 คน) 

สำเพ็ง (12 คน) - - ลานคนเมือง (3 คน) 

พาหุรัด (10 คน) - - - 

ย่านสำเพ็ง สะพานเหล็ก(34คน) ริมคลองโอ่งอ่าง (7 คน) วัดบพิตรพิมุข(13 คน) สวนรมณนีาถ (5 คน) 
สำเพ็ง (31 คน) บ้านบาตร (3 คน) วัดสระเกศ (2 คน) สวนสาธารณะป้อม

มหากาฬ (3 คน) 
พาหุรัด (22 คน) ค้าไม้ (1 คน) - สวนรมณนีาถ (1 คน) 

ย่านเวิ้งนาคร
เขษม 

สะพานเหล็ก(4คน) ริมคลองโอ่งอ่าง (1 คน) - - 
สำเพ็ง (2 คน) - - - 
พาหุรัด (2 คน) - - - 

ย่านคลองถม สะพานเหล็ก(4คน) ริมคลองโอ่งอ่าง (1 คน) - - 
สำเพ็ง (2 คน) ค้าไม้ (1 คน) - - 
พาหุรัด (2 คน) - - - 

ชุมชนวังแดง สะพานเหล็ก(6คน) บ้านบาตร (1 คน) วัดสระเกศ (2 คน) - 
สำเพ็ง (5 คน) บ้านสาย (1 คน) - - 
พาหุรัด (3 คน) - - - 

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คนสามารถเลือกตอบเหตุผลที่เข้ามา ได้มากกว่า 1 เหตุผล 

ตารางท่ี  10 แสดงพฤติกรรมการเดินทางต่อไปยังพื้นท่ีอื่นๆ ของกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ 
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จากตารางที่ 10 พบว่าสถานที่ใกล้เคียงที่ทั้ง 9 ชุมชนนิยมไปทำกิจกรรมเมื่อมาในพื้นที่เปิด
โล่งริมคลองโอ่งอ่าง คือสถานที่ย่านการค้า เช่น สะพานเหล็ก พาหุรัดและสำเพ็ง รองลงมาได้แก่ 
ศาสนสถาน เช่น วัดบพิตรพิมุขฯ วัดสุทัศนเทพฯ ฯลฯ รวมทั้งพื้นท่ีพักผ่อน เช่น สวนสาธารณะป้อม
มหากาฬ สวนรมณีนาถ ลานคนเมือง และสถานท่ีย่านชุมชนเก่า เช่น บ้านบาตร ชุมชนริมคลองโอ่ง
อ่างฯลฯ และสถานท่ีอื่นๆท่ีนิยมไป ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าดิโอสยาม เมก้าพลาซ่า เป็นต้น  

 ในด้านที่อยู่ในปัจจุบันของผู้ที่เคยเข้ามาใช้พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง พบว่าส่วนมาก

พักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีริมคลองโอ่งอ่างและชุมชนบริเวณโดยรอบ และอยู่มามากกว่า 30 ปี แต่ในย่านเวิ้ง

นาครเขษมพบว่ากลุ่มคนส่วนมากคิดเป็นร้อยละ 80.0 ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีริมคลองโอ่งอ่างและ

ชุมชนบริเวณโดยรอบ เพียงแค่เข้ามาเช่าอาคารเพื่อประกอบอาชีพเท่านั้น ดังตารางท่ี 11 

 

ข้อมูลด้านการพักอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีริมคลองโอ่งอ่าง
และชุมชนบริเวณโดยรอบ 

กลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ 
ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย จำนวน 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 

ชุมชน 
ริมคลองโอ่งอ่าง 

พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อยู่มาต้ังแต่กำเนิด
(มากกว่า 30 ปี) 

7 7 87.5 

ไม่เกิน 30 ป ี - 
ไม่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ - - 1 12.5 

รวม 8 100 

ย่านวังบูรพา 

พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อยู่มาต้ังแต่กำเนิด
(มากกว่า 30 ปี) 

20 23 63.9 

ไม่เกิน 30 ป ี 3 
ไม่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ - - 13 36.1 

รวม 36 100 

ย่านพาหุรัด 

พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อยู่มาต้ังแต่กำเนิด
(มากกว่า 30 ปี) 

3 8 80.0 

ไม่เกิน 30 ป ี 5 
ไม่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ - - 2 20.0 

รวม 10 100 

ชุมชนคลองโอ่ง
อ่างสะพานหัน 

พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อยู่มาต้ังแต่กำเนิด
(มากกว่า 30 ปี) 

12 17 70.8 

ไม่เกิน 30 ป ี 5 
ไม่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ - - 7 20.2 

รวม 24 100 

ตารางท่ี  11 แสดงข้อมูลท่ีอยู่ปัจจุบันของกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ ท่ีเคยเข้ามาใช้พื้นท่ี 
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 ข้อมูลด้านการพักอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีริม

คลองโอ่งอ่างและชุมชนบริเวณโดยรอบ 

กลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ 

ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย จำนวน 

(คน) 

รวม 

(คน) 

ร้อยละ 

ชุมชนภิรมย ์

พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อยู่มาต้ังแต่กำเนิด
(มากกว่า 30 ปี) 

12 13 92.9 

ไม่เกิน 30 ป ี 1 
ไม่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ - - 1 7.1 

รวม 14 100 

ย่านสำเพ็ง 

พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อยู่มาต้ังแต่กำเนิด
(มากกว่า 30 ปี) 

23 28 84.8 

ไม่เกิน 30 ป ี 5 
ไม่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ - - 5 15.2 

รวม 33 100 

เวิ้งนาครเขษม 

พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อยู่มาต้ังแต่กำเนิด
(มากกว่า 30 ปี) 

- 1 20.0 

ไม่เกิน 30 ป ี 1 
ไม่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ - - 4 80.0 

รวม 5 100 

ย่านคลอถม 

พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อยู่มาต้ังแต่กำเนิด
(มากกว่า 30 ปี) 

6 6 100.0 

ไม่เกิน 30 ป ี - 
ไม่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ - - - - 

รวม 6 100 

ชุมชนวังแดง 

พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อยู่มาต้ังแต่กำเนิด
(มากกว่า 30 ปี) 

5 5 83.3 

ไม่เกิน 30 ป ี - 
ไม่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ - - 1 16.7 

รวม 6 100 

ตารางท่ี  11 แสดงข้อมูลด้านท่ีอยู่ปัจจุบันของกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ ท่ีเคยเข้ามาใช้พื้นท่ี (ต่อ) 

  2.3 ผลการสอบถามด้านทัศนคติ ความคิดเห็น ที่มีต่อคลองและพื้นที่เปิดโล่ง

บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งในส่วนนี้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

   2.3.1 คนที่เคยไปใช้พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง จากทัศนคติที ่มีต่อ

ความสำคัญของคลองและพื ้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง พบว่าในด้านการตระหนักรู ้ถึงคุณค่า

ความสำคัญของพื้นท่ี ได้รับการประเมินค่าความสำคัญในระดับมาก จากชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ชุมชน
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คลองโอ่งอ่างสะพานหัน ย่านวังบูรพา ย่านสำเพ็ง ชุมชนภิรมย์ เวิ้งนาครเขษม ย่านคลองถมและชุม

ขนวังแดง ส่วนย่านพาหุรัดเป็นเพียงชุมชนเดียวที่ประเมินค่าความสำคัญในด้านนี้ ท่ีมีค่าคะแนนระดับ

ปานกลาง ดังตารางท่ี 12 ส่วนในด้านความรู้สึกผูกพันกับพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง พบว่าชุมชนริม

คลองโอ่งอ่าง ชุมชนคลองโอ่งอ่างสะพานหัน ย่านสำเพ็งและชุมชนภิรมย์ประเมินค่าความสำคัญอยู่ใน

ระดับมาก ดังตารางที่ 13  ทั้งนี้พบว่าความสำคัญในด้านความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ได้รับการประเมินค่าความสำคัญจากทั้ง 9 กลุ่มชุมชน ซึ่งมีค่าคะแนนระดับปานกลาง ดัง

ตารางท่ี 14   

 

ตารางท่ี  12 แสดงค่าคะแนนความสำคัญของกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆท่ีเคยเข้ามาใช้พื้นท่ี ในด้าน
การตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของพื้นท่ี 

 
ตารางท่ี  13 แสดงค่าคะแนนความสำคัญของกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆท่ีเคยเข้ามาใช้พื้นท่ี ในด้าน
ความรู้สึกผูกพันกับพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 
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   2.3.2 คนที่ไม่เคยไปใช้พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง จากทัศนคติที่มีต่อ
ความสำคัญของคลองและพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง พบว่าคนที่ไม่เคยไปใช้พื้นที่เปิดโล่งริมคลอง
โอ่งอ่างนั้น ได้รับการประเมินค่าความสำคัญในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ด้าน คือด้านคุณค่าและความ
ตระหนักรู้ ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมและด้านความรู้สึกทางจิตใจ ดังตารางท่ี 15 

ความสำคัญของคลองและพ้ืนท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง Mean S.D. 
ระดับ

ความสำคัญ 
1. ด้านการตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของพ้ืนท่ี    
เป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ 3.17 1.09 ปานกลาง 
เป็นพื้นที่ทรงคุณค่าทาง                            3.09 1.13 ปานกลาง 
เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญา       3.04 1.16 ปานกลาง 
อยู่ในย่านชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์          3.20 1.10 ปานกลาง 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์            3.14 1.10 ปานกลาง 

รวม 3.13 1.05 ปานกลาง 
2. ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2.84 0.66 ปานกลาง 
ลักษณะทางกายภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน 3.25 0.69 ปานกลาง 
มีรูปแบบสถาปัตยกรรมและอาคารที่มีคุณคา่  3.30 0.55 ปานกลาง 
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 3.32 0.6 ปานกลาง 
มีความปลอดภัย  3.27 0.68 ปานกลาง 
มีการดูแลรักษาที่เหมาะสม  2.78 0.68 ปานกลาง 
มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่น่ัง ถังขยะ ไฟส่องสว่าง ฯลฯ ที่เพียงพอ  3.02 0.68 ปานกลาง 
มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย  2.99 0.60 ปานกลาง 
มีเส้นทางสัญจร เช่น ทางเดิน ถนนและสะพาน ที่ต่อเชื่อมกันเหมาะสม 2.99 0.53 ปานกลาง 
การเดินทางโดยใช้เส้นทาง รถ เรือและรถไฟฟ้า เขา้ถึงพื้นที่ได้สะดวก  3.02 0.54 ปานกลาง 
ลานจอดรถและปา้ยรถเมล์ของรถบริการต่างๆ ที่เขา้มายังพื้นที่เชื่อมต่อกันที่ดี    

รวม 3.08 0.42 ปานกลาง 
3. ด้านความรู้สึกผูกพันกับพ้ืนท่ี    
ความรู้สึกผูกพันและรู้สึกเป็นเจ้าของ                3.19 0.92 ปานกลาง 
มีความรู้สึกปกป้อง                                       3.25 0.85 ปานกลาง 
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา           3.32 0.78 ปานกลาง 
มีความภูมิใจ                           3.44 0.70 ปานกลาง 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา                          3.47 0.76 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.72 ปานกลาง 

ตารางท่ี  15 แสดงค่าคะแนนความสำคัญในด้านต่างๆ ของกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆท่ีไม่เคยเข้ามา
ใช้พื้นท่ี 
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เมื่อนำผลจาการวิเคราะห์แบบสอบถามในด้านประชากร ด้านพฤติกรรมร่วมกับทัศนคติและ
แบบสำรวจ โดยจากการตั้งสมมติฐานพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ที่ได้จากการรับรู้ การ
เรียนรู้และการจำจากประสบการณ์จริง มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์การใช้พื้นท่ี
เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างพบว่า ปัจจัยด้านประชากร คุณค่าและความตระหนักรู้ รวมถึงสภาพแวดล้อม
ของพื้นท่ี เป็นเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติ ความพึงพอใจและความรู้สึก ที่ทำให้เกิดพฤติกรรม
การเข้าไปใช้พื้นท่ีท่ีแตกต่างกันดังนี้ 

โดยข้อมูลด้านประชากร พบว่าในภาพรวมส่วนมากมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน มีเพียงย่านเวิ้ง
นาครเขษมที่พบว่าประชากรส่วนมากไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน แต่เข้ามาเช่าอาคารเพื่อ
ประกอบอาชีพ เนื่องจากพื้นท่ีชุมชนในปัจจุบันอยู่ในช่วงการพัฒนาและปรับปรุง และในชุมชนภิรมย์
พบว่ามีกลุ่มคนผู้สูงอายุเข้าไปใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างมากท่ีสุดและใช้เวลาในการทำกิจกรรม 
1-4 ช่ัวโมง  

ในด้านพฤติกรรมการเข้ามาใช้พื้นท่ี โดยพบว่าชุมชนต่างๆส่วนมากมีพฤติกรรมการใช้พื้นท่ี
เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างท่ีคล้ายคลึงกัน คือ 

1) การเข้าถึงพื้นที่ นิยมเดินเท้าเข้ามาใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งมาในช่วงเช้าและ
เย็น รวมทั้งใช้เวลาในการทำกิจกรรม ท่ีต่ำกว่า 1 ช่ัวโมงเป็นส่วนมาก โดยมีเหตุผลท่ีเข้ามายังพื้นท่ีคือ
เข้ามาทำงานในพื้นท่ีชุมชนโดยรอบและเป็นทางสัญจรผ่านไปยังพื้นท่ีอื่น 

2) กิจกรรมที่นิยม คือการมาเดินเล่น รับประทานอาหารเครื่องดื่มและจับจ่ายสินค้า และ
นอกเหนือจากที่กล่าวมาคือกิจกรรมออกกำลังกาย ทั้งการวิ่ง เล่นแบดมินตันและยืดเส้นยืดสายใน
ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง และพบว่าในย่านพาหุรัดและคลองถมจะนิยมมาทำกิจกรรมในช่วงเทศกาล
ลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกิจกรรมท่ีสำคัญและมีช่ือเสียงในพื้นท่ี  

3) ปัญหาที่พบเจอ เมื่อเข้าใช้พื้นท่ีคือ ลำคลองต้ืนเขิน น้ำเน่าเสีย สกปรกและส่งกล่ินเหม็น 
รวมทั้งการสัญจรที่แออัดในพื้นที่เชื่อมต่อกับย่านการค้า และในบางพื้นที่ไม่มีกิจกรรมที่น่าสนใจ
รวมถึงปัญหามีสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์บุกรุกพื้นท่ี  

4) ความพึงพอใจ พบว่าชอบในรสชาติอาหาร สินค้าที่มีราคาถูก และการเดินทางมาท่ี
สะดวก สามารถเดินทางต่อไปยังสถานท่ีใกล้เคียงได้หลากหลาย อีกท้ังผู้คนแม่ค้ามีอัธยาศัยท่ีดี  

5) การเชื่อมต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง นิยมเดินทางต่อไปย่านการค้าสะพานเหล็ก สำเพ็งและ
พาหุรัดเป็นหลัก ส่วนกิจกรรมที่ไปทำในพื้นที่อื่นๆพบว่าชุมชนริมคลองโอ่งอ่างจะนิยมไปสวนรมมณี
นาถซึ่งเป็นพื้นท่ีพักผ่อนในละแวกใกล้เคียงชุมชน ส่วนชุมชนคลองโอ่งอ่างสะพานหันและย่านสำเพ็ง
จะนิยมไปวัดบพิตรพิมุขวรวิหารซึ่งอยู่ใกล้ท่ีพักอาศัยและเป็นวัดสำคัญในรัชกาลท่ี 1 และชุมชนภิรมย์
จะนิยมไปสวนหย่อมเชิงสะพานพุทธยอดฟ้าหรือลาน ร.1 
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ส่วนพฤติกรรมท่ีมีลักษณะแตกต่างกันนั้น สามารถจำแนกได้ 2 ประเด็นคือ  
1) ความถ่ีในการเข้ามาใช้พื้นที่ พบว่าชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ชุมชนคลองโอ่งอ่างสะพานหัน 

ย่านสำเพ็งและชุมชนภิรมย์ เป็นชุมชนท่ีเข้าไปใช้พื้นท่ีเป็นประจำทุกวัน ส่วนย่านวังบูรพา พาหุรัด เวิ้ง
นาครเขษม คลองถมและชุมชนวังแดงจะเข้ามาใช้พื้นท่ีเป็นครั้งแรกและนานๆครั้ง 

2) การเข้าไปใช้หรือไม่ใช้พื้นที่ พบว่ามีผู ้ที ่เคยไปใช้พื ้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างนั้น 
สามารถแบ่งชุมชนได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มชุมชนท่ีมีคนเคยเข้าไปใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 
ท่ีมากกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มนี้ อันได้แก่ ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ชุมชน
คลองโอ่งอ่างสะพานหัน ย่านสำเพ็งและชุมชนภิรมย์ และกลุ่มชุมชนท่ีมีคนเคยเข้าไปใช้พื้นท่ีเปิดโล่ง
ริมคลองโอ่งอ่างท่ีน้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มนี้ อันได้แก่ ย่านวังบูรพา 
พาหุรัด เวิ้งนาครเขษม คลองถมและชุมชนวังแดง  
 ในด้านทัศนคติความรู้สึกท่ีมีต่อคลองและพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง พบว่าเมื่อนำผลการ
ประเมินค่าความสำคัญในด้านต่างๆ มาวิเคราะห์ร่วมกันปรากฏว่าคนท่ีเคยไปใช้และไม่เคยไปใช้พื้นท่ี
เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง มีทัศนคติในการประเมินค่าความสำคัญในด้านต่างๆท่ีมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจสรุปได้ว่าคนท่ีเคยเข้าไปใช้พื้นท่ีนั้นมีความสัมพันธ์กับพื้นท่ีมากกว่าคนท่ีไม่เคยเข้าไปใช้พื้นท่ี 

3. สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถาม 

 พบว่าในด้านข้อมูลประชากรนั้นส่วนมากมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน ท้ังกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ี
เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างและกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนต่างๆ อันได้แก่ข้อมูลด้านเพศ อายุ รายได้เฉล่ีย 
สถานภาพทางครอบครัวและความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นท่ี รวมทั้งในด้านท่ีอยู่อาศัยซึ่งพบว่า
พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมคลองโอ่งอ่างและชุมชนบริเวณโดยรอบเป็นหลัก และส่วนมากอาศัยอยู่มา
มากกว่า 30 ปี แต่ในด้านการศึกษาและอาชีพพบว่ามีความแตกต่างกัน คือด้านการศึกษาของกลุ่มคน
ที่อยู ่ในพื้นที่เปิดโล่งส่วนมากมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี แต่กลุ่มคนที่อยู ่ในชุมชนต่างๆ
ส่วนมากมีการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ส่วนข้อมูลในด้านการประกอบอาชีพในกลุ่มคนท่ี
อยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งนั้นส่วนมากประกอบอาชีพพนักงานบริษัทและประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนกลุ่มคนท่ี
อยู่ในชุมชนต่างๆส่วนมากจะประกอบอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัวท่ีเกี่ยวกับการค้าขายเป็นหลัก ท้ังธุรกิจ
ร้านอาหาร ขายเส้ือผ้า ขายยาสมุนไพร ร้านซ่อมและขายปืน ขายอะไหล่รถยนต์ ฯลฯ และส่งผลให้
เกิดอาชีพท่ีตามมาคือการเป็นลูกจ้างพนักงานร้าน และเห็นได้จากบริบทของพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่ง
อ่าง ซึ ่งอยู่ในพื้นที่คลองโอ่งอ่างตอนล่างมีบริบทความเป็นย่านการค้า ในอดีตคลองโอ่งอ่างเป็น
เส้นทางค้าขายที่สำคัญทำให้คนหลากหลายเชื่อชาติเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกัน เกิดเป็นย่านที่มี
เอกลักษณ์และมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจจนมาถึงปัจจุบัน ดังตารางท่ี 16 
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ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นที่

เปิดโล่ง 

กลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชน

ต่างๆ 

รวมท้ังหมด 

จำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จำนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

เพศ ชาย 35 53.8 100 44.8 135 46.9 

หญิง 30 46.2 123 55.2 153 53.1 

รวม 65 100 223 100 288 100 

อายุ ต่ำกว่า 18 ปี - - 1 0.4 1 0.3 
18-25 ป ี 8 12.3 35 15.7 43 14.9 
26-40 ป ี 25 38.5 72 32.3 97 33.8 
41-60 ป ี 24 36.9 80 35.9 104 36.1 
60 ปีขึ้นไป 8 12.3 35 15.7 43 14.9 
รวม 65 100 223 100 288 100 

การ 
ศึกษา 

ต่ำกว่าประถมศึกษา 1 1.5 13 5.8 14 4.8 
ประถมศึกษา 9 13.9 49 22.0 58 20.1 
มัธยมศึกษา/ปวช. 16 24.6 72 32.3 88 30.6 
ปวส./อนุปริญญา 8 12.3 43 19.3 51 17.8 
ปริญญาตรี 29 44.6 45 20.2 74 25.7 
สูงกว่าปริญญาตรี 2 3.1 1 0.4 3 1.0 
รวม 65 100 223 100 288 100.0 

อาชีพ ไม่ได้ประกอบอาชีพ 6 9.2 18 8.1 24 8.3 
นักเรียน/นักศึกษา 4 6.2 6 2.7 10 3.5 

รับราชการ/พนักงาน 1 1.5 6 2.7 7 2.4 
รัฐวิสาหกิจ       
พนักงานบริษัท 24 36.9 20 9.0 44 15.3 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 19 29.2 90 40.4 109 37.9 
ลูกจ้าง/พนักงานร้าน 11 16.9 76 34.1 87 30.2 
อ่ืนๆ - - 7 3.1 7 2.4 

รวม 65 100 223 100 288 100.0 
รายได้
เฉลี่ย/
เดือน 

ต่ำกว่า 10,000 16 24.6 57 25.6 73 25.4 
10,001-30,000 40 61.5 133 59.6 173 60.0 
30,001 -50,000 6 9.2 21 9.4 27 9.4 
50,001-100,000 2 3.1 10 4.5 12 4.2 
มากกว่า 100,000 1 1.5 2 0.9 3 1.0 
รวม 65 100 223 100 288 100.0 

ตารางท่ี  16 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลด้านประชากร ของกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งกับกลุ่มคนท่ี
อยู่ในชุมชนต่างๆ 
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ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นที่

เปิดโล่ง 

กลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชน

ต่างๆ 

รวมท้ังหมด 

จำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จำนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

สถานภา
พทาง
ครอบ 
ครัว           

โสด 17 26.2 69 30.9 86 29.9 
สมรส 47 72.3 146 65.5 193 67.0 
หย่า/แยกกันอยู่/หม้าย 1 1.5 8 3.6 9 3.1 

รวม 65 100 223 100 288 100 
ความรู้
เก่ียวกับ
ประวัติศ
าสตร์ของ
พื้นที ่

มีมาก 2 3.1 14 6.3 16 5.6 
ปานกลาง 29 44.6 95 42.6 124 43.1 
มีน้อย 23 35.4 68 30.5 91 31.6 
ไม่มีเลย 11 16.9 46 20.6 57 19.8 

รวม 65 100 223 100 288 100.0 

ตารางท่ี  16 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลด้านประชากร ของกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งกับกลุ่มคนท่ี
อยู่ในชุมชนต่างๆ(ต่อ) 

 ด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง พบว่ามีคนที่เคยไปใช้พื้นที่เปิดโล่งริม
คลองโอ่งอ่าง มีจำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ซึ่งเป็นกลุ่มคน
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง จำนวน 65 คน และกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆจำนวน 142 คน 
โดยกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนต่างๆท่ีไม่เคยไปใช้พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง มีจำนวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  
 ในภาพรวมพบว่าพฤติกรรมของคนท่ีเคยเข้าไปใช้พื้นท่ีของกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่งริม
คลองโอ่งอ่างและกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนต่างๆ มีลักษณะที่คลายคลึงกัน คือเหตุผลที่เข้ามาใช้พื้นที่นั้น
ส่วนมากเข้ามาทำงานในพื้นท่ีชุมชนโดยรอบและเข้ามาเพื่อเป็นทางสัญจรผ่านไปยังพื้นท่ีอื่น โดยเข้า
มาใช้พื้นท่ีเปิดโล่งเป็นประจำทุกวัน ใช้เวลาในการทำกิจกรรมอยู่ในพื้นท่ีต่ำกว่า 1 ช่ัวโมง ซึ่งนิยมเดิน
เท้ามายังพื้นท่ีในช่วงเช้าและช่วงเย็นเป็นหลัก กิจกรรมท่ีพบส่วนมากคือเดินเล่นและจับจ่ายซื้อสินค้า 
และเมื่อดูสถานที่ใกล้เคียงที่ไปทำกิจกรรมเมื่อไปในพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ส่วนมากนิยมไป
สถานที่ประเภทย่านการค้า เช่น ย่านสะพานเหล็ก พาหุรัด สำเพ็ง มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ศาสน
สถาน เช่น วัดบพิตรพิมุขฯ วัดสุทัศนฯ วัดสระเกศฯ และศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทย
เชื้อสายจีนเคารพนับถือ รวมทั้งพื้นที่พักผ่อนที่เป็นลักษณะพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะของเมือง เช่น 
สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ สวนรมณีนาถ ลานคนเมือง ลานเสาชิงช้า และสถานที่ที่เป็นย่านชุมชน
เก่าแก่ท่ีมีเอกลักษณ์ เช่น ชุมชนบ้านบาตร ชุมชนค้าไม้ ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ฯลฯ และสถานท่ีอื่นๆ
ท่ีนิยมไป ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าดิโอสยาม เมก้าพลาซ่า เดินท่องเท่ียวชมเมือง เป็นต้น ในส่วนปัญหาท่ี
พบเจอบ่อยครั้งเมื ่อเข้ามาใช้พื ้นที ่สาธารณะริมคลองโอ่งอ่าง โดยส่วนมากเป็นปัญหาทางด้าน
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พฤติกรรมของคนใช้พื้นท่ี ได้แก่ ปัญหาพื้นท่ีบริเวณเช่ือมท่ีต่อกับย่านการค้ามีการสัญจรแออัด ทำให้
ไม่สามารถเดินได้ตลอดแนวลำคลอง มีคนจรจัดบุกรุกพื้นที่และขับถ่ายของเสีย และปัญหาทางด้าน
กายภาพของพื้นที่ เช่น ลำคลองต้ืนเขิน น้ำเน่าเสียสกปรกและส่งกลิ่นเหม็น พื้นท่ีไม่มีกิจกรรมท่ี
น่าสนใจ อากาศร้อน และมีสัตว์ไม่พึงประสงค์ในบริเวณพื้นท่ี ในส่วนส่ิงท่ีพึงพอใจ ในกลุ่มคนท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ส่วนมากพึงพอใจในการเดินทางมาสะดวก ส่วนในกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชน
ต่างๆ ส่วนมากประทับใจในด้านอาหาร ดังตารางท่ี 17 

ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มคนท่ีอยู่ใน
พื้นที่เปิดโล่ง 

กลุ่มคนท่ีอยู่ใน
ชุมชนต่างๆ 

รวมท้ังหมด 

จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) 

เข้ามาใช้
พื้นที่ด้วย
เหตุผลใด   

พักอาศัยอยูใ่นพื้นที่ชุมชนโดยรอบ 22 90 112 
เข้ามาทำงานในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ 8 55 63 
เป็นทางสัญจรผ่านไปยงัพื้นที่อ่ืน 37 45 82 
ต้ังใจมาเพื่อทำกิจกรรม                              23 25 48 
อ่ืนๆ 4 7 11 

ลักษณะ
การ 
เดินทาง 

เดินเท้า 44 106 150 
จักรยาน 1 6 7 

ระบบขนส่งสาธารณะ 21 4 25 
ยานพาหนะส่วนตัว 9 58 67 

ช่วงเวลาท่ี
เข้ามาทำ
กิจกรรม 

ช่วงเช้า 45 117 162 
ช่วงเที่ยงถึงบ่าย 8 19 27 
ช่วงเย็น 46 73 119 
ช่วงกลางคืน - 26 26 

กิจกรรมท่ีมี
ในพื้นท่ี 

รอเพื่อน 2 11 13 
น่ังพักผ่อน 7 21 28 
รับประทานอาหารเคร่ืองด่ืม 15 

 
45 
 

60 
 

ถ่ายรูป เช็คอิน 9 10 19 
เดินเล่น 43 101 144 

จับจ่ายซื้อสินค้า 22 51 73 
น่ังเรือสัญจรท่องเที่ยว - 3 3 
ทำบุญตักบาตร 5 13 18 
ออกกำลังกาย 11 18 29 
อ่ืนๆ 21 37 58 

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คนสามารถเลือกตอบเหตุผลที่เข้ามา ได้มากกว่า 1 เหตุผล 

ตารางท่ี  17 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้พื้นท่ี ของกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่ง
กับกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ  
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ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นที่เปิด
โล่ง 

กลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชน
ต่างๆ 

รวมท้ังหมด 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ความถ่ีของ
การเข้ามาใช้
พื้นที ่

คร้ังแรก 13 20.0 32 14.3 45 21.7 
เป็นประจำทุกวัน 31 47.7 51 22.9 82 39.6 
สัปดาห์ละคร้ัง 13 20.0 19 8.5 32 15.6 
เดือนละคร้ัง 5 7.7 34 15.2 39 18.8 
นานกว่า 1 เดือน 3 4.6 6 2.7 9 4.3 

รวม 65 100 142 100 207 100 
ระยะเวลาท่ี
ใช้ทำกิจกรรม 

ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง 49 75.4 92 64.8 141 68.1 
1 - 2 ชั่วโมง 16 24.6 43 30.3 59 28.5 

2 – 4 ชั่วโมง - - 6 4.2 6 2.9 
ต้ังแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป - - 1 0.7 1 0.5 
รวม 65 100 142 100 207 100 

หมายเหตุ : ไม่รวมผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมาใชพ้ื้นที่มีจำนวน 88 คน 

ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มคนท่ีอยู่ใน
พื้นที่เปิดโล่ง 

กลุ่มคนท่ีอยู่ใน
ชุมชนต่างๆ 

รวมท้ังหมด 

จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) 

สถานท่ี
ใกล้เคียงท่ีไป 

ย่านการค้า 165 502 667 
ย่านชุมชนเก่าแก่ 21 49 70 
ศาสนสถาน 20 219 239 
พื้นที่เปิดโล่งสาธารณะของเมือง 19 65 84 
อ่ืนๆ 4 1 5 

ปัญหาท่ีพบ
เจอบ่อยครั้ง
เมื่อเข้ามาใช้
พื้นที ่

-พื้นที่บริเวณย่านการค้า มีการสัญจรแออัด 31 101 132 
-ไม่สามารถเดินได้ตลอดแนวคลองเพราะมีการ
บุกรุกพื้นที่          

22 
 

48 
 

70 
 

-ลำคลองต้ืนเขิน น้ำเน่าเสีย สกปรกและส่งกลิ่น
เหม็น 

46 
 

61 
 

107 
 

-มีสัตว์ไม่พึงประสงคใ์นพื้นที่ 24 51 75 
-คนจรจัดบุกรุกพื้นที่ 32 40 72 
-ไม่มีกิจกรรมที่น่าสนใจ             51 54 105 
-อากาศร้อน 25 55 80 
-อ่ืนๆ         4 3 7 

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คนสามารถเลือกตอบเหตุผลที่เข้ามา ได้มากกว่า 1 เหตุผล 
 

ตารางท่ี 17  แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้พื้นท่ี ของกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่ง

กับกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ (ต่อ) 
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ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มคนท่ีอยู่ใน
พื้นที่เปิดโล่ง 

กลุ่มคนท่ีอยู่ใน
ชุมชนต่างๆ 

รวมท้ังหมด 

จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) 

สิ่งท่ีพึงพอใจ
เมื่อเข้ามาใช้
พื้นที ่

-บางพื้นที่ร่มร่ืน เหมาะแก่การพักผ่อน 24 28 52 
-ถ่ายรูปเซลฟี่สวย                14 38 52 
-อาหารอร่อย                             16 83 99 
-สินค้าราคาถูก หลากหลาย           20 57 77 
-ผู้คน แม่ค้ามีอัธยาศัยดี 6 30 36 
-เดินทางมาสะดวก 37 58 95 
-สามารถเดินทางต่อไปยังสถานทีใ่กล้เคยีงได้
หลากหลาย  

25 
 

58 
 

83 
 

หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คนสามารถเลือกตอบเหตุผลที่เข้ามา ได้มากกว่า 1 เหตุผล 

ตารางท่ี 17  แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้พื้นท่ี ของกลุ่มคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเปิดโล่ง
กับกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ (ต่อ) 

 

ตารางท่ี  18 แสดงค่าคะแนนนัยยะสำคัญทางสถิติ ในด้านข้อมูลประชากรและพฤติกรรมการใช้พื้นท่ี 

 ท้ังนี้พบว่าเมื่อนำข้อมูลด้านประชากรและด้านพฤติกรรมการใช้พื้นท่ี มาวิเคราะห์ทางสถิติ
อนุมานหรือสถิติอ้างอิง ( Inferential Statistics) ผลปรากฏกว่ามีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ทำให้เกิด
พฤติกรรมการใช้พื้นท่ีท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ ดังตารางท่ี 18 
 ในด้านทัศนคติ ความพึงพอใจ ที่มีต่อคลองและพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งมีทั้งกลุ่ม
คนที่อยู่ในพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง และกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนต่างๆซึ่งรวมถึงคนที่เคยไปใช้พื้นท่ี
และไม่เคยไปใช้พื้นที่ พบว่าคนที่เคยไปใช้พื้นที่ให้ความสำคัญในด้านคุณค่าและความตระหนักรู้และ
ด้านความรู้สึกทางจิตใจ ในระดับท่ีมาก ซึ่งต่างจากคนท่ีไม่เคยไปใช้พื้นท่ีซึ่งพบว่าให้ความสำคัญท้ัง 3 
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางท่ี 19 
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1. ด้านการตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของพ้ืนท่ี Mean S.D. ความสำคัญ 
กลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 3.54 0.70 มาก 

กลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนต่างๆ 
คนที่เคยไปใช้พื้นที่ 3.70 0.82 มาก 

คนที่ไม่เคยไปใช้พื้นที่ 3.13 1.05 ปานกลาง 
รวม 3.54 0.93 มาก 

2. ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  Mean S.D. ความสำคัญ 
กลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 3.22 0.62 ปานกลาง 

กลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนต่างๆ 
คนที่เคยไปใช้พื้นที่ 3.27 0.58 ปานกลาง 

คนที่ไม่เคยไปใช้พื้นที่ 3.08 0.42 ปานกลาง 
รวม 3.21 0.54 ปานกลาง 

3. ด้านความรู้สึกผูกพันกับพ้ืนท่ี  Mean S.D. ความสำคัญ 
กลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 3.53 0.75 มาก 

กลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนต่างๆ 
คนที่เคยไปใช้พื้นที่ 3.68 0.74 มาก 

คนที่ไม่เคยไปใช้พื้นที่ 3.33 0.72 ปานกลาง 
รวม 3.58 0.75 มาก 

ตารางท่ี  19 แสดงเปรียบเทียบค่าคะแนนระดับความสำคัญในด้านต่างๆ ระหว่างคนท่ีเคยไปใช้พื้นท่ี
กับคนท่ีไม่เคยไปใช้พื้น 

 ในด้านความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้รับการประเมินความสำคัญใน
ระดับปานกลาง(Mean=3.21, SD=0.54) จากทุกกลุ่มคน ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับกายภาพของ
พื้นท่ีคลองโอ่งอ่างในปัจจุบัน ท่ีมีความเส่ือมโทรมในด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ ท้ังปัญหาน้ำเน่าเสีย
และการบุกรุกพื้นท่ีริมคลอง ท่ีเกิดจากพฤติกรรมของคนในชุมชนโดยรอบ ส่วนความสำคัญในด้านการ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของพื้นท่ี (Mean=3.54, SD=0.93) และด้านความรู้สึกผูกพันกับพื้นท่ี 
(Mean=3.58, SD=0.75) พบว่าในภาพรวมทุกกลุ ่มคนให้ความสำคัญในระดับมาก โดยมีความ
สอดคล้องกับท่ีวิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549) กล่าวไว้ถึงมนุษย์มีความสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆ รอบตัวซึ่งเป็น
สภาพแวดล้อมกายภาพ ทั้งสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นและที่ปรากฏตามธรรมชาติ ก่อเกิดการอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่มสังคม มนุษย์จึงมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้ และพบว่าทุกกลุ่มคน
ให้ความสำคัญต่อคลองและพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างในด้านต่างๆอย่างน้อยมี 1 ประเด็นย่อยท่ีมี
ความสำคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังตารางท่ี 20 
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ความสำคัญของคลองและพ้ืนท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง F Sig. 
1. ด้านการตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของพ้ืนท่ี   
เป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ 1.943 0.059 
เป็นพื้นที่ทรงคุณค่าทาง                            3.007 0.004* 
เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญา       2.133 0.037* 
อยู่ในย่านชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์          4.228 0.000* 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์            2.809 0.007* 

2. ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
ลักษณะทางกายภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน 1.533 0.152 
มีรูปแบบสถาปัตยกรรมและอาคารที่มีคุณคา่  0.754 0.644 
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 0.745 0.651 
มีความปลอดภัย  1.736 0.096 
มีการดูแลรักษาที่เหมาะสม  3.243 0.002* 
มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่น่ัง ถังขยะ ไฟส่องสว่าง ฯลฯ ที่เพียงพอ  0.536 0.828 
มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย  1.330 0.234 
มีเส้นทางสัญจร เช่น ทางเดิน ถนนและสะพาน ที่ต่อเชื่อมกันเหมาะสม 1.800 0.082 
การเดินทางโดยใช้เส้นทาง รถ เรือและรถไฟฟ้า เขา้ถึงพื้นที่ได้สะดวก  1.695 0.105 
ลานจอดรถและปา้ยรถเมล์ของรถบริการต่างๆ ที่เขา้มายังพื้นที่เชื่อมต่อกันที่ดี 0.567 0.803 

3. ด้านความรู้สึกผูกพันกับพ้ืนท่ี   
ความรู้สึกผูกพันและรู้สึกเป็นเจ้าของ                2.445 0.017* 
มีความรู้สึกปกป้อง                                       1.804 0.082 
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา           4.075 0.000* 
มีความภูมิใจ                           2.061 0.044* 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา                          2.823 0.006* 

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 

ตารางท่ี  20 แสดงค่าคะแนนนัยยะสำคัญทางสถิติท่ีมีต่อคลองและพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างของ
ทุกกลุ่มคน 

อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยท่ีทำให้คนไปใช้พื้นที่หรือไม่ไปใช้พื้นที่นั ้น เกิดจากลักษณะกายภาพ

บริบทของพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างและบริบทท่ีต้ังของชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญท่ีส่งผลให้

เกิดทัศนคติความพึงพอใจและพฤติกรรมการเข้าไปใช้พื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกัน  
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างกับชุมชนบริเวณโดยรอบ เพื่อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางกายภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้งานในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลอง

โอ่งอ่าง ซึ่งมีวิธีการศึกษา 2 รูปแบบคือ การทำแบบสำรวจภาคสนามและการจัดทำแบบสอบถาม โดย

มีผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 288 คน เป็นกลุ่มคนที่อยู ่ในพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 

จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด และกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน

ต่างๆจำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ68.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

อภิปรายผล  

 ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง มีศักยภาพเป็นพื้นที่สาธารณะในระดับ
ชุมชนที่สามารถให้บริการและตอบสนองกิจกรรมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของชุมชนบริเวณโดยรอบ 
เป็นหลัก ดังเห็นได้จากคนท่ีเข้ามาใช้พื้นท่ีส่วนมาก(ร้อยละ 70.0) ล้วนแต่เป็นคนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 
โดยปัจจัยสำคัญท่ีทำให้คนเข้าไปใช้พื้นท่ีและมีพฤติกรรมการเข้าไปใช้พื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน คือ ลักษณะ
กายภาพของพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างและที่ตั้งของชุมชนต่างๆ ส่งผลให้เกิดคุณค่าและความ
ตระหนักรู้ ความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมและความรู้สึกทางจิตใจ ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในท่ีเป็น
ส่วนสำคัญในการตัดสินใจหรือส่งผลมายังพฤติกรรมภายนอก 
 ในการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พื ้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างกับชุมชน
บริเวณโดยรอบ เป็นการเข้ามาใช้พื้นท่ีเพื่อกิจกรรมด้านการค้าขาย มากกว่ากิจกรรมพักผ่อน เกิดการ
ใช้พื้นที่ในลักษณะเกื้อหนุนกันระหว่างคนภายในชุมชน และผู้ใช้งานภายนอก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ทางด้านสังคม 
 จากการประเมินค่าความสำคัญที่มีต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งได้ค่าอยู่ในระดับปานกลาง การ
สำรวจและสังเกตการใช้สอยบ่งชี้ว่ากายภาพของพื้นที่เปิดโล่ง ยังมีปัญหาในการมาใช้งาน ซึ่งได้แก่ 
การเข้าถึงพื้นท่ียังไม่มีการเช่ือมต่อกันท่ีดี พื้นท่ีกิจกรรมยังไม่ตอบสนองต่อการใช้งานของคนส่วนมาก
ในชุมชน และปัญหาด้านสภาพแวดล้อมกายภาพของพื้นท่ี ท่ียังขาดการบริหารจัดการท่ีดี นอกจากนี้
ลักษณะของประชากร และระยะความใกล้ไกลของชุมชน ทำให้เกิดคุณค่าและความตระหนักรู้ ความ
พึงพอใจท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมกายภาพและความรู้สึก ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในท่ีเป็นส่วนสำคัญในการ
มาใช้พื้นท่ี โดยปัจจัยกายภาพของพื้นท่ีดังกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 1. ด้านบริบทของพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 
  ในปัจจุบันการพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ียังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทำให้ไม่มีส่ิงอำนวยความสะดวก
สำหรับคนท่ีจะเข้าไปใช้งาน และพบว่ายังมีปัจจัยด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเข้าไปใช้พื้นท่ี
เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ดังนี้  
  1.1 การเข้าถึงพื้นที่ พบว่าการเชื่อมต่อพื้นที่กิจกรรมกับสภาพโดยรอบ ทั้งในด้าน
มุมมองและทางด้านกายภาพของพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง มีลักษณะเป็นชุมชนย่านการค้า มี
อาคารตึกแถวพาณิชย์สูงท่ีโอบล้อมพื้นท่ีโดยรอบ ทำใหใ้นบางมุมมองไม่สามารถมองเห็นในระยะไกล
ได้ การเช่ือมต่อระหว่างพื้นท่ีจอดรถ เส้นทางสัญจร ท้ังทางเดินและสะพาน รวมทั้งลักษณะพื้นท่ีเปิด
โล่งที่มีถนนคั่นระหว่างพื้นท่ีทำให้การสัญจรในพื้นที่เกิดความไม่เชื่อมต่อกัน ในพื้นที่บางช่วงมีทาง
เข้าถึงพื้นที่หลายทาง ส่วนบางช่วงไม่มีทางเข้าถึง ทำให้การเข้าถึงพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างไม่มี
ความสะดวกต่อบางชุมชน อันได้แก่ ชุมชนวังแดง ย่านคลองถม ย่านเวิ้งนาครเขษม ย่านวังบูรพาและ
ย่านพาหุรัด 
  1.2 กิจกรรมที่มีในพื้นที่ พบว่ากิจกรรมท่ีคนส่วนมากนิยมทำคือ กิจกรรมนันทนาการ
แบบผ่อนคลาย (Passive recreation) รองลงมาคือกิจกรรมนันทนาการแบบกระฉับกระเฉง (Active 
recreation) แต่เนื่องจากพื้นท่ีอยู่ในบริบทชุมชนย่านการค้า ขึ้นช่ือเรื่องอาหาร สามารถจับจ่ายสินค้า
ราคาถูกท่ีมีความหลากหลาย กิจกรรมท่ีคนนิยมจึงเป็นการมาเดินเล่น รับประทานอาหารและจับจ่าย
ซื้อสินค้าเป็นหลัก จึงทำให้พื้นท่ีตอบสนองต่อการใช้งานของเฉพาะบางกลุ่มคน เกิดปัญหาการกระจุก
ตัวของกิจกรรม ซึ่งพบว่าพื้นที่ในบางช่วงไม่มีคนไปทำกิจกรรม บางพื้นที่มีปริมาณคนที่เข้าไปทำ
กิจกรรมเยอะ รวมทั้งขอบเขตของพื้นที่กิจกรรมที่ไม่ชัดเจน มีการใช้พื้นที่ร่วมกันทั้งในส่วนร้านค้า 
ร้านอาหาร ทางเดิน พื้นท่ีกิจกรรม ฯลฯ ในภาพรวมคนส่วนมากจึงมองว่าพื้นท่ีไม่มีความน่าสนใจ 

  1.3 ปัญหากายภาพพื้นที่ พบว่าในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกยังมีไม่เพียงพอ เช่น ท่ี
นั่ง ถังขยะ ป้ายอธิบาย ห้องน้ำ ตู้เอทีเอ็ม ฯลฯ รวมถึงด้านความปลอดภัยในพื้นท่ี ซึ่งบางช่วงยังมีการ
พัฒนาปรับปรุงและก่อสร้างอยู่ หรือในบางช่วงมีอาคารเก่าและชำรุด อาจไม่มีความปลอดภัยสำหรับ
การเข้าไปใช้พื้นท่ี และพบว่าพฤติกรรมของคนในชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง อัน
หมายถึง ชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างในระดับมาก คือชุมชนริมคลองโอ่ง
อ่าง ชุมชนคลองโอ่งอ่างสะพานหัน ชุมชนภิรมย์และย่านสำเพ็ง ซึ่งพื้นที่เปิดโล่งในบริเวณนี้ มีความ
แออัดท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนดังกล่าว เช่น ค้าขาย จอดรถ ซักผ้า ทำอาหาร ฯลฯ 
ส่งผลให้พื้นท่ีไม่เหมาะสมสำหรับการเข้าไปพักผ่อน และทำให้คนภายนอกหรือคนในชุมชนอื่นๆไม่เข้า
มาใช้พื้นท่ี 
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2. ด้านบริบทที่ต้ังของชุมชนต่างๆ 

  ดังคำกล่าวของ วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549) ที่ว่าตำแหน่งของสภาพแวดล้อมกายภาพ 
คือสิ่งต่างๆของสภาพแวดล้อมกายภาพที่มีบริบทต่างกัน ย่อมมีความสัมพันธ์กันในระยะห่างและ
ทิศทางตำแหน่งของสภาพแวดล้อมที่มนุษย์จะสัมพันธ์ด้วยนั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น 
ดังนั้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสังคมอาจเปล่ียนแปลงไปตามตำแหน่งในสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าปัจจัยสำคัญท่ีทำให้คนเข้าไปใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างอีกประการหนึ่งคือ บริบทของชุมชน
นั้นๆซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ท่ีส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์การใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง
กับชุมชนบริเวณโดยรอบ ซึ่งชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่เปิดโล่งพบว่ามีลักษณะแตกต่างกัน 2 
รูปแบบคือ ลักษณะเป็นชุมชนพักอาศัย ซึ่งคนส่วนมากจะใช้บ้านเรือนเพื่อการพักอาศัยเพียงอย่าง
เดียว หรืออาจมีการประกอบอาชีพ เช่น การค้าขาย แต่ไม่ใหญ่โต เช่น ชุมชนคลองโอ่งอ่างสะพานหัน 
ชุมชนภิรมย์ และชุมชนวังแดง และเป็นลักษณะชุมชนย่านการค้า พบว่าชุมชนส่วนมากจะประกอบ
อาชีพค้าขายเป็นหลัก ซึ่งเป็นอาชีพดั่งเดิมในพื้นที่ ก่อเกิดเป็นย่านการค้าที่สำคัญและมีชื่อเสียง เช่น 
ย่านพาหุรัด ย่านคลองถมและย่านสำเพ็ง ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับพื้นที่เปิดโล่งนั้น
สามารถแบ่งชุมชนท่ีมีความสัมพันธ์กับพื้นท่ีเปิดโล่งได้ 2 ลักษณะคือ  
  2.1 กลุ่มชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างในระดับมาก พบว่า
ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ชุมชนคลองโอ่งอ่างสะพานหัน ย่านสำเพ็งและชุมชนภิรมย์ ในภาพรวมมีผู้เข้า
มาใช้พื้นที่คิดเป็นร้อยละ 84.7 ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มนี้ ซึ่งเข้ามาใช้พื้นที่เป็นประจำทุกวัน 
ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพื้นที่ และให้ความสำคัญในด้านการตระหนักรู ้ถึงคุณค่า
ความสำคัญของพื้นท่ี รวมทั้งในด้านความรู้สึกผูกพันกับพื้นที่ ซึ่งมีค่าคะแนนระดับมาก และพบว่า
ด้วยบริบทของพื้นท่ีซึ่งเป็นชุมชนท่ีอยู่ใกล้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ทำให้คนมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นท่ี
อย่างใกล้ชิด โดยชุมชนดังกล่าวพบว่ามีลักษณะท่ีเป็นชุมชนพักอาศัยและชุมชนย่านการค้า ซึ่งไม่อาจ
แบ่งแยกได้ ดังนั้นความต้องการหรือความคิดเห็นท่ีได้จากคนในชุมชนในการเข้าไปใช้พื้นท่ีนั้น พบว่า
พื้นท่ีไม่มีความน่าสนใจสำหรับการเข้าไปพักผ่อน เนื่องจากการพัฒนาปรับปรุงยังไม่มีส่ิงอำนวยความ
สะดวก และพื้นที่ยังมีความเสื่อมโทรมที่เกิดจากคนชุมชนเอง ทั้งความแออัดจากการบุกรุกพื้นที่ ซึ่ง
ความคิดเห็นที่ได้จากคนในชุมชนมีความสอดคล้องกับปัญหาด้านกายภาพของพื้นที่เปิดโล่งริมคลอง
โอ่งอ่าง ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  
  2.2 กลุ่มชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ย่านวังบูรพา พาหุรัด เวิ้งนาครเขษม คลองถมและชุมชนวังแดง ชุมชนดังกล่าวมีลักษณะเป็น
ชุมชนย่านการค้าเป็นหลัก ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อคลองและพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่ง
อ่างในระดับปานกลาง โดยภาพรวมพบว่ามีผู ้เข้ามาใช้พื ้นที ่คิดเป็นร้อยละ 51.4 ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามในกลุ่มนี้ ซึ่งเข้ามาใช้พื ้นที่เป็นครั้งแรกและนานๆครั้ง ทำให้ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์
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ระหว่างคนกับพื้นที่ แต่ให้ความสำคัญในด้านการตระหนักรู ้ถึงคุณค่าความสำคัญของพื้นท่ี มีค่า
คะแนนระดับมาก โดยชุมชนดังกล่าวพบว่ามีบริบทของชุมชนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่เปิดโล่งริม
คลองโอ่งอ่างโดยตรง ดังเห็นได้จากการให้ความสำคัญในด้านความรู้สึกผูกพันกับพื้นท่ี และด้านความ
พึงพอใจท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ท่ีมีค่าคะแนนระดับปานกลาง เมื่อดูกลุ่มคนท่ีไม่เคยเข้ามา
ใช้พบว่ามีมากถึงร้อยละ 48.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มนี้ ซึ่งคนในชุมชนมีความคิดเห็นโดยมอง
ว่าพื้นท่ีไม่มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาปรับปรุงท่ียังไม่เสร็จ ซึ่งมีการปรับปรุง
ท่ียาวนานหลายปีแต่ยังไม่มีความเปล่ียนแปลงหรือดีขึ้น ต้ังแต่การรื้อถอนร้านค้าแผงลอยออกไป ทำ
ให้เศรษฐกิจในย่านนี้ซบเซา โดยผลสุดท้ายจะกลายเป็นพื้นท่ีเส่ือมโทรมกลับมาเหมือนในอดีต และไม่
เหมะสำหรับการเข้าไปพักผ่อนเนื่องจากมีคนพลุกพล่านซึ่งส่วนมากเป็นคนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแถวนั้น
ในการเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นท่ี ทำให้ไม่มีความสะดวกและไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นความสัมพันธ์กบัพื้นท่ี
ในลักษณะเชิงจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะพื้นท่ี โดยคนในชุมชนกลุ่มนี้จะนิยมไปผ่อนในสถานท่ีท่ี
อยู่ใกล้ที่พักอาศัยมากกว่า เช่น สวนรมณีนาถ ฯลฯ และจับจ่ายซื้อสินค้า รับประทานอาหารบริเวณ
ย่านพาหุรัด สำเพ็ง คลองถมและย่านเยาวราช และคนส่วนมากไม่ได้พักอาศัยอยู่ในชุมชน แต่เป็น
เพียงการเข้ามาประกอบอาชีพ ทั้ง ท่ีเป็นลูกจ้างและพนักงานร้าน ซึ่งไม่มีเวลาที่จะเข้าไปใช้พื้นท่ี
เนื่องจากเข้ามาแค่ทำงานเป็นหลัก 
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ภาพท่ี  73 แสดงแผนผังพฤติกรรมการเดินเท้า ของกลุ่มชุมชนต่างๆในการเข้าไปใช้พื้นท่ี 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี  74 แสดงแผนผังปัญหาท่ีมีในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี  75 แสดงแผนผังกิจกรรมท่ีมีในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง 
ท่ีมา: การสำรวจ  พ.ศ. 2560      
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ภาพท่ี  76 แสดงแผนผังชุมชนท่ีมีความสัมพันธ์กับพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างในระดับมากและ 
ปานกลาง 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 2560 



  
 

127 

ข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาพืน้ที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง   

 ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างให้สัมพันธ์กับชุมชน
บริเวณโดยรอบนั้น ซึ่งเน้นแนวทางการพัฒนากายภาพเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้อง สัมพันธ์กับปัญหา
และพฤติกรรมผู้ใช้พื้นที่ เกิดการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ดังคำกล่าวของ 
Jacobs (1961) ท่ีว่าการออกแบบท่ีดีต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานไม่ใช่ของผู้ออกแบบและ
ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของสังคม ดังนั้นแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่ง
อ่าง ท่ีสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณโดยรอบท่ีควรคำนึงถึงมีได้ดังนี้ 

 1. การเข้าถึงและการประสานเชื่อมต่อ (Access and Linkages)  

  โดยพบว่าในการเข้ามาใช้พื้นท่ีของคนส่วนมากนั้น ใช้พื้นเพื่อการสัญจรไปยังพื้นท่ีอื่นๆ
ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยังสถานท่ีใกล้เคียงได้หลากหลาย และเดินทางเข้ามายังพื้นท่ีได้อย่างสะดวก 
โดยการเดินเท้าเข้ามายังพื้นที่เป็นหลัก จึงควรมีการการปรับปรุงเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ให้มีการ
เช่ือมต่อกัน โดยเฉพาะทางฟุตบาทริมถนน ซึ่งพบว่าคนในชุมชนบริเวณโดยรอบจะใช้ในการเดินสัญจร
มายังพื้นท่ี รวมท้ังการปรับปรุงการเข้าถึงในบริเวณพื้นท่ีท้ังถนน ทางเดินและพื้นท่ีกิจกรรม อันได้แก่ 
   1.1 บริเวณสะพานดำรงสถิตและสะพานภานุพันธุ ์ ซึ ่งพบว่าคนในชุมชนและคน
ภายนอกจะใช้เส้นทางนี้ในการเข้าถึงพื้นที่เป็นหลัก ควรมีการปรับปรุงและส่งเสริมให้สามารถเชื่อม
ต่อไปยังพื้นท่ีอื่นๆมากข้ึน และในอนาคตพื้นท่ีส่วนนี้จะเป็นจุดเปล่ียนถ่ายการสัญจรประเภทต่างๆ ท้ัง
ทางบกและทางราง ซึ่งคลองโอ่งอ่างมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาให้ทำหน้าท่ีเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ
ได้ และควรเพิ่มทางม้าลายหรือทางเดินลอดใต้สะพานบริเวณสะพานภาณุพันธุ์เพื่อให้พื้นท่ีสองฝ่ังเกิด
การเช่ือมต่อในการสัญจรไปมา รวมทั้งเพิ่มจุดจอดรถให้สามารถเข้าถึงพื้นท่ีได้อย่างสะดวก  

 

ภาพท่ี  77 แสดงภาพจำลองทางเดินลอดใต้สะพานภาณุพันธุ์เพื่อใช้สัญจรไปมาระหว่างพื้นท่ี(P1) 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี  78 แสดงภาพจำลองทางม้าลายบริเวณถนนเยาวราช เพื่อใช้การสัญจรไปมาระหว่างพื้นท่ี(P2) 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 

   1.2 บริเวณทางเดินที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ย่านพาหุรัด สะพานหันและย่านสำเพ็ง 
ซึ่งมีบริบทเป็นชุมชนย่านการค้า โดยคนส่วนมากจะใช้พื้นท่ีบริเวณนี้เป็นเส้นทางสัญจรหลักในการเข้า
มาทำกิจกรรมในพื้นที่หรือสัญจรผ่านไปยังพื้นที่อื่นๆรวมทั้งในพื้นที่บริเวณสะพานหันซึ่งถือว่า เป็น
จุดหมายตา (Landmark) ที่คนทั่วไปรู้จัก และเป็นพื้นที่การค้าที่สำคัญ ทำให้มีการสัญจรที่แออัด มี
การบุกรุกพื้นที่ทางเดินเผื่อตั้งร้านค้าแผงลอย ทำให้ทางเท้าแคบลง ซึ่งควรมีการจัดระเบียบร้านค้า
แผงลอย ปรับปรุงทางเท้าให้เป็นเส้นทางหลักในการเข้าถึงพื้นที่ และควรเพิ่มสะพานเดินเท้าเพื่อใช้
สัญจรระหว่าง 2 ฝ่ังคลอง เพื่อลดความแออัดในการสัญจรบริเวณพื้นท่ีย่านการค้า 

  

ภาพท่ี  79 แสดงพื้นท่ีเช่ือมต่อระหว่างย่านพาหุรัด สะพานหันและสำเพ็ง ท่ีควรมีการปรับปรุงให้เป็น
เส้นทางหลักในการเข้าถึงพื้นท่ี(P3) 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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ภาพท่ี  80 แสดงภาพจำลองสะพานเดินเท้าเพื่อใช้สัญจรระหว่าง 2 ฝ่ังคลอง เพื่อลดความแออัดใน
การสัญจรบริเวณพื้นท่ีย่านการค้า(P4) 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 

   1.3 บริเวณสะพานบพิตรพิมุข เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่คนในชุมชนคลองโอ่งอ่าง
สะพานหัน ซึ่งส่วนมากเป็นชุมชนพักอาศัย จะใช้พื้นที่ในบริเวณนี้ในการสัญจรเป็นหลักและพื้นที่อยู่
ใกล้กับบริเวณวัดบพิตรพิมุขฯและโบราณสถาน ควรเพิ่มสะพานเดินข้ามคลอง ซึ่งจะทำให้พื้นท่ีชุมชน 
ศาสนสถาน โบราณสถานและพื้นท่ีเปิดโล่งมีการเช่ือมต่อกัน 
   1.4 บริเวณสะพานโอสถานนท์ เป็นสะพานที่เชื่อต่อกับถนนสายรอง และพบว่าคน
จากชุมชนภิรมย์จะใช้เส้นทางนี้ในการเข้าถึงพื้นท่ี และเป็นคนกลุ่มผู้สูงอายุท่ีนิยมมา ด้ังนั้นควรมีการ
ปรับปรุงทางเท้าให้มีความสะดวกต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ให้คนสามารถ
มองเห็นพื้นท่ีเปิดโล่งได้อย่างชัดเจน ทำหน้าท่ีเป็นเส้นทางเข้าหลักทางตอนล่างของพื้นท่ีเปิดโล่ง 
 ท้ังนี้พบว่า การเข้ามาทำกิจกรรมในพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง ในภาพรวมสถานท่ีท่ีคน
นิยมเดินทางไปต่อคือย่านการค้าที่อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ทั้งย่านสะพานเหล็ก สำเพ็ง ย่านการค้า
พาหุรัดที่ค้าขายเสื้อผ้า รวมถึงย่านที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหาร เช่น ประตูผี เยาวราช ฯลฯ และการเชื่อม
ต่อไปยังพื้นท่ีอื่นๆคือสถานท่ีท่ีเป็นศาสนสถาน โบราณสถาน พื้นท่ีสาธารณะท่ีเป็นแหล่งพักผ่อนและ
ออกกำลังกาย รวมทั้งย่านชุมชนเก่าแก่ ซึ่งหากมีการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณดังกล่าว ก็จะช่วยส่งเสริมให้มี
บทบาทในการประสานเชื่อมต่อพื้นท่ีในด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติ 
การเช่ือมต่อไปยังชุมชนต่างๆท่ีมีความหลากหลายท้ังย่านชุมชนเก่าย่านท่ีมีช่ือเสียงในด้านอาหาร ด้าน
การค้า และการเช่ือมต่อกับแหล่งท่องเท่ียวอื่นๆ เช่น วัด โบราณสถาน ฯลฯ  
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ภาพท่ี  81 แสดงแผนผังข้อเสนอแนะการเข้าถึงและเช่ือมต่อพื้นท่ี 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 
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 2. การส่งเสริมพื้นที่กิจกรรม (Promotion of activity areas)  

  พื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างในปัจจุบันพบว่า ไม่มีความน่าสนใจเกิดจากปัญหาการ
กระจุกตัวของกิจกรรมซึ่งอยู่ในบริเวณสะพานหัน เป็นพื้นที่ด้านการค้าขายเป็นหลัก โดยเห็นได้จาก
กิจกรรมที่คนนิยมทำซึ่งเป็นการมาจับจ่ายซื้อสินค้าและรับประทานอาหาร และพื้นที่ในบางบริเวณ
พบว่าไม่มีคนเข้าไปใช้งานเนื่องจากพื้นท่ีไม่มีกิจกรรมท่ีตอบสนองต่อการใช้งาน จึงควรมีการแบ่งพื้นท่ี
ในการทำกิจกรรมให้มีความสัมพันธ์กับบริบทชุมชน เพื่อช่วยในการส่งเสริมกิจกรรมให้ตอบสนองต่อ
ทุกกลุ่มคน ดังนี้ 
   2.1 พื้นที่นันทนาการเพื่อการพักผ่อนซึ่งอยู่ในพื้นที่ตอนบน ตั้งแต่สะพานดำรงสถิต
ถึงสะพานภานุพันธุ์ มีชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่คือ ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งเป็นชุมชนพัก
อาศัยเป็นส่วนมาก พบว่ามีพฤติกรรมการเข้ามาใช้พื้นท่ีเพื่อออกกำลังกายเป็นหลัก และชุมชนอีกกลุ่ม
ที่อยู ่ใกล้พื้นที่ในบริเวณนี้คือ ย่านเวิ ้งนาครเขษม ย่านคลองถม และชุมชนวังแดง ชุมชนดังกล่าว
ส่วนมากจะใช้พื้นท่ีในการเดินเล่น และสัญจรไปยังพื้นท่ีอื่นๆ และเมื่อดูกายภาพพื้นท่ีพบว่ามีความร่ม
รื่น เงียบสงบ และซึ่งคนส่วนมากนิยมออกกำลังกายอยู่ในพื้นท่ีส่วนนี้อยู่แล้ว จึงควรส่งเสริมการออก
กำลังกาย หรือกิจกรรมต่างๆที่เป็นการพักผ่อน เช่น การนั่งเรื่อชมเมือง การเพิ่มอุปกรณ์สำหรับการ
ออกกำลังกาย ฯลฯ 

  

ภาพท่ี  82 แสดงภาพจำลองพื้นท่ีนันทนาการเพื่อการพักผ่อน(P5) 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 
   2.2 พื้นท่ีรองรับกิจกรรมการค้า ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตอนกลาง ตั้งแต่บริเวณสะพานภาณุ
พันธุ์ไปจนถึงสะพานบพิตรพิมุข มีชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่คือ ชุมชนคลองโอ่งอ่างสะพานหัน 
และย่านสำเพ็ง ซึ่งพื้นที่ชุมชนดังกล่าวมีลักษณะเป็นชุมชนย่านการค้า มีชื่อเสียงในด้านอาหารและ
การค้าขาย จึงควรมีการส่งเสริมและจัดระเบียบให้ดียิ่งขึ้น โดยการทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ 
ในการปรับปรุงการให้บริการ ปรับปรุงภาพลักษณ์ของร้านค้าให้มีรูปแบบท่ีเหมือนกันและสอดคล้อง
กับบริบทพื้นท่ี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อพื้นท่ี เกิดความน่าใช้งาน 
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ภาพท่ี  83 แสดงภาพจำลองพื้นท่ีรองรับกิจกรรมการค้าขาย(P6) 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 

   2.3 พื้นที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อยู่ในพื้นที่ตอนล่าง ตั ้งแต่บริเวณ
สะพานบพิตรพิมุขจนถึงสะพานโอสถานนท์ มีชุมชนท่ีมีความสัมพันธ์กับพื้นท่ีคือ ชุมชนคลองโอ่งอ่าง
สะพานหันและชุมชนภิรมย์ ซึ่งส่วนมากเป็นลักษณะชุมชนพักอาศัย ด้วยบริบทของพื้นท่ีในส่วนนี้ท่ีอยู่
ใกล้กับโบราณสถานต่างๆ ทั้งบพิตรพิมุขฯ ซึ่งมีอาคารพลับพลารับเสด็จสมัยรัชการที่ 5 ที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีคุณค่า รวมถึงพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ท่ีสำคัญ และพื้นท่ีเปิดโล่งเองมีศักยภาพในการประกอบกิจกรรมทางประเพณี เช่น วัน
ลอยกระทงโดยเป็นงานสำคัญท่ีมีช่ือเสียงของพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง จึงควรมีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีอื่นๆท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ี  

  

ภาพท่ี  84 แสดงภาพจำลองพื้นท่ีส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (P7) 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี  85 แสดงแผนผังการแบ่งพื้นท่ีกิจกรรม 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 
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3. ปรับปรุงกายภาพพื้นทีใ่นด้านอื่นๆ (Improve physical space in other areas)  

  ในด้านกายภาพของพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างนั้น พบว่ามีคนในชุมชนเข้าไปใช้พื้นท่ี
เป็นหลัก แต่ให้ความพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมกายภาพต่อพื้นท่ีในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่าพื้นท่ี
ยังขาดการบริหารจัดการท่ีดี โดยส่ิงท่ีควรมีการปรับปรุงและส่งเสริมในด้านกายภาพของพื้นท่ีได้แก่ 
   3.1 ความน่าใช้และภาพลักษณ์ที่สวยงาม ซึ่งความสวยงามและปลอดภัยเป็นสิ่งท่ี
สำคัญมากที่ทำให้พื้นที่กิจกรรมมีคุณภาพ พบว่าบริเวณโดยรอบพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างนั้น มี
รูปแบบอาคารท่ีเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์ มีคุณค่าและสวยงามอยู่แล้ว แต่ควรมีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้คนภายนอกสามารถเห็นพื้นที่อย่างสวยงามร่มรื่น โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่ม
ความมีชีวิตชีวา ปรับปรุงอาคารที่อยู่บริเวณโดยรอบโดยการอนุรักษ์อาคารเดิมไว้และซ่อมแซมให้มี
สภาพท่ีคงทน มีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกันท้ังหมด 
  

  

ภาพท่ี  86 แสดงภาพจำลองการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นท่ีต่างๆ(P8) 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 

ในด้านปัญหาความเส่ือมโทรมของลำคลอง ท้ังน้ำเน่าเสียส่งกล่ินเหม็น พบว่าในปัจจุบันเริ่มมี
สภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. และท่อรวบรวมระบบ
สาธารณูปโภค การก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและระบบระบายน้ำ ในส่วนนี้ควรมีการส่งเสริมให้ ดี
ยิ่งขึ้นโดยการร่วมมือจากคนในชุมชนในการดูแลรักษาพื้นท่ี ดังภาพท่ี 87 

  3.2 ความปลอดภัย ซึ่งพบว่าในบางพื้นท่ีมีการบุกรุกของคนจรจัด ร่วมท้ังสัตว์ไม่พึง
ประสงค์ ควรมีการบริหารจัดการท่ีดีจากคนในชุมชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาพื้นท่ี และควร
มีการเพิ่มราวกันท่ีมีความปลอดภัยสำหรับเด็กเนื่องจากในปัจจุบันพบว่ายังไม่มีความปลอดภัยในการ
มาทำกิจกรรมสำหรับเด็ก และเนื่องจากพื้นท่ีมีระบบระบายน้ำท่ีมีท่อระบายน้ำอยู่ในบริเวณพื้นท่ี ควร
มีการจัดการท่ีดีเนื่องจากพบว่าฝาท่อบางพื้นท่ีเกิดการชำรุด ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้พื้นท่ีและควรมี
การดูแลรักษาท่ีเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา 
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ภาพท่ี  87 แสดงภาพจำลองการก่อสร้างเขื ่อนค.ส.ล. และท่อรวบรวมระบบสาธารณูปโภค การ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและระบบระบายน้ำ 
ท่ีมา: (นฤมล รัตนสุวรรณ์, 2561) 

   3.3 สิ่งอำนวยความสะดวก พบว่าส่วนมากคนเข้ามาใช้พื ้นที่ในการเดินเล่นและ
จับจ่ายซื้อสินค้าเป็นหลัก และด้วยลักษณะพื้นท่ีท่ีเป็นแนวยาวขนานไปกับลำคลอง จึงควรมีการเพิ่มท่ี
นั่ง ศาลา ถังขยะ ห้องน้ำ รวมทั้งกล้องวงจรปิด ให้เพียงพอ รวมถึงควรมีป้ายหรือส่ิงแสดงเพื่ออธิบาย 
สิ่งต่างๆ เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายแสดงประวัติศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ป้ายแสดงเรื่องราวต่างๆของ
ชุมชน ฯลฯ และพื้นท่ีจอดจักรยาน  

 

ภาพท่ี  88 แสดงภาพจำลองการเพิ่มส่ิงอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นท่ีต่างๆ(P9) 
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี  89 แสดงแผนผังตำแหน่งส่ิงอำนวยความสะดวก 
ท่ีมา: การสำรวจ พ.ศ. 256 
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โดยชุมชนดังท่ีกล่าวนั้น เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิดการใช้พื้นที่ได้

เต็มศักยภาพ ซึ่งชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่เปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างในระดับมากนั้นถือว่ามี

บทบาทสำคัญมากต่อการใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างในฐานะเป็นตัวแทนท่ีมีความผูกพันกับพื้นท่ี 

และเป็นส่วนสำคัญในการปกป้องดูแลรักษาพื้นท่ีให้มีความยั่งยืน ส่วนกลุ่มชุมชนท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่างในระดับปานกลาง เป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้พื้นท่ี

ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งชุมชนท้ังสองกลุ่มมีความผูกพันกันท่ีไม่อาจสามารถแบ่งแยกได้ ดังนั้นชุมชนต่างๆท่ีกล่าว

มา มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ท่ีเป็นส่วนช่วยอนุรักษ์และพัฒนาพื้นท่ีให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

ภาพท่ี  90 แสดงแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบ้ืองต้น  
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี  91 แสดงแบบสอบถามส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้พื้นท่ีเปิดโล่งริมคลองโอ่งอ่าง  
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี  92 แสดงแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ทัศนคติ ความคิดเห็น ท่ีมีต่อคลองและพื้นท่ีเปิดโล่งริมคลอง
โอ่งอ่าง  
ท่ีมา: ผู้วิจัย พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 

แผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เก่ียวเนื่องริมคลองบางลำพู 

แผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องริมคลองบางลำพู เป็นแผนที่จัดทำขึ้นตาม

โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดทำแผนปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นท่ีเกี่ยวเนื่องริมคลองในกรุงรัตนโกสินทร์ 

โดยสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ว่าจ้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้

ดำเนินการจัดทำโครงการแผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องริมคลองบางลำพู รวมถึง

เป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อกับคลองโอ่งอ่าง ประกอบด้วยเนื้อหา 6 ส่วน ได้แก่ 

1. บทสรุปแผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นท่ีเกี่ยวเนื่องริมคลองบางลำพู 

2. ความเป็นมาของแผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นท่ีเกี่ยวเนื่องริมคลองบาง ลำพู 

3. ความเข้าใจในพื้นท่ี “เส้นทางวัฒนธรรมคลองบางลำพู” 

4. คุณค่าความสำคัญของมรดกในพื้นท่ี 

5. การสูญเสียคุณค่าของมรดกในพื้นท่ี  

6. แผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องริมคลองบางลำพู ในพื้นที่ “เส้นทาง

วัฒนธรรมคลองบางลำพู” 

1. บทสรุปแผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เก่ียวเนื่องริมคลองบางลำพู 
1.1 สรุปสถานภาพความสำคัญของพื้นที่และมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ “เส้นทางวัฒนธรรม

คลองบางลำพู” ครอบคลุมพื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีมรดกสถาปัตยกรรม ท่ีต้ังอยู่บริเวณริมคลองรอบกรุง
ตอนบนหรือคลองบางลำพู โดยเริ่มต้ังแต่บริเวณปากคลองรอบกรุง ท่ีเช่ือมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทาง
ตอนเหนือของกรุงรัตนโกสินทร์ เรื ่อยลงไปถึงคลองรอบกรุงบริเวณแยกคลองหลอดเหนือ  รวม
ระยะทางยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตร พื้นท่ีศึกษาท่ีมีคลองบางลำพูเป็นแกนกลางคิดเป็นพื้นท่ีรวมกัน
ทั้งสิ้นประมาณเกือบ 1 ตารางกิโลเมตร เชื่อมร้อยพื้นท่ี 4 อาณาบริเวณเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 
บางลำพู ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกไปจนถึงบ้านพานถมทางด้านตะวันออก  และมีพื้นที่ที่เรียกว่าวัด
บวรและผ่านฟ้า เป็นอาณาบริเวณทางด้านใต้ของคลองบางลำพู พื้นที่เหล่านี้ได้รับการรับรู ้จาก
ประชาชนท่ัวไปถึงความเป็น “ย่าน” ท้ังจากช่ือเสียง ภาพลักษณ์และบทบาทหน้าท่ีของพื้นท่ี 
 กล่าวได้ว่า ในปัจจุบันอัตลักษณ์ของพื้นท่ีชุมชนเมืองบริเวณริมคลองบางลำพู ซึ่งมีคุณค่าควร

แก่การอนุรักษ์ ได้รับการหล่อหลอมขึ้นจากประวัติศาสตร์ท่ีมีความซับซ้อนท้ังในเชิงยุคสมัยและลำดับ

ชั้น รวมทั้งจากการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมและความหลากหลายของบทบาทหน้าที่ของชุมชน

เมืองในบริเวณนี้ ท้ังการเป็นแหล่งท่ีพักอาศัย แหล่งการค้าและการบริการในระดับท้องถิ่น และแหล่ง
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รองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เอกลักษณ์เหล่านี้ปรากฏให้เห็นผ่านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

เช่น เนื้อเมือง (urban fabric) งานสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบทางกายภาพอื่น ๆ ของเมือง ซึ่ง

ได้รับการส่งเสริมให้เกิดคุณค่าและความหมายด้วยสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ประเพณี และสังคม

ในพื้น 

 1.2 สรุปปัจจัยและความเสี่ยงที่จะทำให้ความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมเสียหายหรือ 

เสื่อมค่า ทั้งนี้ ปัจจัยและความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเสื่อมคุณค่าและความสำคัญของมรดกวัฒนธรรม 

เป็นผลมาจากการที่พื้นที่ด้านเหนือของคลองไม่ได้รับการคุ้มครองเป็นพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงการขาด

ความเข้าใจทั ้งจากภาครัฐและเอกชนในเรื ่องคุณค่าความสำคัญ ทั ้งทางประวัติศาสตร ์และ

สถาปัตยกรรมของอาคารทั่วไปหรือบ้านพักอาศัยในชุมชน ที่ไม่ใช่อาคารประเภทวังหรือศาสนสถาน 

อีกทั้งชุมชนในบริเวณริมคลองบางลำพูยังมีการถือครองทรัพย์สินหลายรูปแบบและมีกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหลายกลุ่ม ทำให้เกิดข้อจำกัดในการให้สิทธิ์แก่ผู้อยู่อาศัยในการเข้าร่วมกระบวน การตัดสินใจ

ในการอนุรักษ์ ประกอบกับการขาดกฎหมายที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และการที่ไม่สามารถนำข้อกำหนด

ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการขาดแรงสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากภาครัฐและการขาด

กลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยความเส่ียงจาก 

“การพัฒนา” ที่เกิดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบไร้ทิศทาง และการพัฒนา

ทางกายภาพ ท้ังด้านระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่ง ท่ีไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี

ประวัติศาสตร์ เช่น การตัดถนน และการสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เป็นต้น 

1.3 แนวทางในการจัดทำแผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นทีเ่ก่ียวเนือ่ง ริมคลอง
บางลำพ ู

  1.3.1 หลักการสำคัญของแผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องริมคลอง
บางลำพูประกอบด้วย การบูรณาการแผนการอนุรักษ์เข้าไว้ในแผนพัฒนาเมือง  การจัดการความ
เปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงการรักษาความต่อเนื่องในการดำรงอยู่ของความเป็นย่านและความเป็น
ชุมชน และ การบริหารจัดการ ที่ต้องได้รับการวางแผนร่วมกับผู้อยู ่อาศัยในพื้นท่ี  และได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงมีการออกข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน
อนุรักษ์ 

  1.3.2 วิสัยทัศน์แผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นท่ีเกี่ยวเนื่องริมคลองบางลำพูมี
ความมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ จากนั้นจึงพิจารณาการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ที่มีความสัมพันธ์และช่วยส่งเสริมมรดกทางกายภาพเหล่านั้น โดยใช้แนว
ทางการอนุรักษ์พัฒนาตามแนวพื้นท่ี (corridor conservation and development) ตลอดแนวลำ
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คลอง ซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 

  มรดกทางกายภาพที่ควรรักษาไว้ ได้แก่ สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า และลักษณะของ
เนื้อเมืองและสภาพแวดล้อมที่แสดงให้เห็นถึงที่ตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับเส้นทางสัญจรทางน้ำและการ
พัฒนาเมือง ส่วนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ซึ่งช่วยส่งเสริมการดำรงอยู่ขององค์ประกอบทาง
กายภาพ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที ่ดิน ระบบของพื้นที่เปิดโล่ง ระบบความสัมพันธ์ในการ
มองเห็น ความเป็นชุมชนและย่านในลักษณะของพื้นที่ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่ผสมผสานกลุ่มที่อยู่
อาศัย ย่านการค้า ตลาด และพื้นที่สาธารณะ ที่ประชาชนสามารถรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน 
ตลอดจนมีความสัมพันธ์ทางสังคม และมีประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

  1.3.3 แผนงานการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องริมคลองบางลำพู ได้รับ
การกำหนดให้อยู่ภายใต้แผนงาน 4 ด้าน ได้แก่ แผนงานด้านกายภาพ แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนงานด้านสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน และแผนงานด้านเศรษฐกิจ ท้ังนี้ เพื่อให้การนำแผน
ไปปฏิบัติสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานและโครงการ ได้รับการแบ่งออกตามระยะเวลา
เป็น แผนระยะส้ัน แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว 

  แผนระยะสั ้น ครอบคลุมระยะเวลาปีท่ี 1-2 ประกอบด้วย โครงการจำนวน 4 

โครงการ ท่ีเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีต่าง ๆ การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง

คุณค่าของพื้นท่ี การเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน การเร่งนำโครงการท่ี

ได้รับการริเริ่มโดยประชาชนแล้วมาดำเนินการต่ออย่างเป็นระบบ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริม

กิจกรรมที่สร้างผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งสร้างกำลังใจให้แก่ชาวชุมชนและ

ประชาคมซึ่งในขณะนี้กำลังมีความตื่นตัวในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลอง และ

เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และปรับปรุงชุมชนต่อไปในอนาคต 

  แผนระยะกลาง ครอบคลุมระยะเวลาปีที ่ 3-5 ประกอบด้วย โครงการจำนวน 6 

โครงการ ที่เป็นสื่อกลางระหว่างแผนระยะสั้นกับแผนระยะยาว ประสานการดำเนินงานระหว่าง

องค์กรในชุมชนกับภาคส่วนอื ่น ๆ เชื ่อมโยงและสร้างฐานข้อมูล ตลอดจนขยายการอนุร ักษ์

สถาปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อมไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  แผนระยะยาว ครอบคลุมระยะเวลาปีที ่ 6-10 ประกอบด้วย โครงการจำนวน 3 

โครงการ ที ่นำผลจากโครงการในแผนระยะสั ้นและระยะกลางมาดำเนินการต่อ เพื ่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน บูรณาการงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและพื้นท่ีกับแผนการพัฒนาเมือง 

สร้างมาตรการทางกฎหมาย ควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก 
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2. ความเป็นมาของแผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เก่ียวเนือ่งริมคลองบางลำพู 

ที่มาของแผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องริมคลองบางลำพูเกิดจากการท่ี

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องริมคลองในกรุงรัตนโกสินทร์ ให้มี

สภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น และส่งเสริมให้พื้นท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งได้ทำการศึกษาข้อมูลท้ัง

จากเอกสารต่าง ๆ จากการสำรวจชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องริมคลองในกรุงรัตนโกสินทร์ และ

จากการหารือพูดคุยกับชาวชุมชนและประชาคมในพื้นท่ี จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ แล้ว

คัดเลือกพื้นท่ีหนึ่ง เพื่อการสำรวจและการศึกษาในเชิงลึกสำหรับการจัดทำแผนอนุรักษ์และปรับปรุง

พื้นที่ ซึ่งก็คือ อาณาบริเวณชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องตลอดแนวคลองรอบกรุงตอนบน หรือ 

“คลองบางลำพู” ที ่มีความเชื ่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์ของชุมชนและย่านต่าง ๆ ทั ้งในเชิง

ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า อีกทั้งยังมีภาค

ประชาสังคมที่มีศักยภาพเพียงพอในการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอนุรักษ์และปรับปรุงพื้นที่ โดย

การศึกษาในรายงานฉบับนี้เรียกอาณาบริเวณนี้ว่า “เส้นทางวัฒนธรรมคลองบางลำพู” ตลอดการ

ดำเนินงานวิจัย คณะทำงานได้สนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยลง

พบปะพูดคุยกับคนในชุมชน ประกอบกับการจัดการประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน พร้อมกันนั้น 

คณะทำงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนท่ีต้ังอยู่

ในพื้นท่ี ท้ังลักษณะทางกายภาพ ลักษณะของประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคม

ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ ในท้ายที่สุด คณะทำงานได้นำเสนอแผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื ้นท่ี

เกี่ยวเนื่องริมคลองบางลำพู อันประกอบไปด้วย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ตามแผนงาน และโครงการ

นำร่อง 3 โครงการ ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีจะนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

3. ความเข้าใจในพื้นที่ “เส้นทางวัฒนธรรมคลองบางลำพู” 

 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง พื้นที่ใน “เส้นทาง

วัฒนธรรมคลองบางลำพู” มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน นับตั ้งแต่ก่อนการตั้งกรุง

รัตนโกสินทร์เป็นราชธานี โดยในพื้นที่มีการเกิดขึ้นของ ชุมชนเมือง (urban community) อันได้แก่ 

ชุมชน และ ย่าน ซึ่งมีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัย สถานที่ทำกิจกรรมการค้าและการผลิตสินค้า ที่ตั้งอยู่

ร่วมกับ องค์ประกอบเมืองอันเป็นผลมาจากการเมืองการปกครองที่เป็นลำดับชั้นตามระบอบศักดนิา 

(urban hierarchy) อันได้แก่ วัง วัด ป้อมปราการ ตลอดจนองค์ประกอบเมืองอื่นๆ เมื่อพิจารณาการ

เกิดขึ้นของชุมชนและย่านจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ พบว่า ชุมชน และ ย่าน มีทั้งที่เป็นผลจากปัจจัยทาง
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การเมืองการปกครองท่ีต้องการสร้างความมั่นคงให้กับพื้นท่ี เช่น วังและบ้านเจ้านายหรือกลุ่มบ้านพัก

ข้าราชการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนองงานราชการอยู่ในพื้นท่ี และอาคารราชการต่าง ๆ เป็นต้น จากระเบียบ

แบบแผนทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น กลุ่มชุมชนตามเชื้อชาติและศาสนา และจากปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ เช่น การเกิดขึ้นของย่านการผลิตและจำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง เป็นต้น นับต้ังแต่เมื่อครั้ง

แรกเริ่มการสถาปนากรุงเทพมหานครมาจนถึงปัจจุบัน พื้นท่ีตาม “เส้นทางวัฒนธรรมคลองบางลำพู”

ได้รับผลจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ท่ีทำให้พื้นท่ีนี้เกิด

ความเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้สรุปให้เห็นภาพรวมของพื้นท่ีซึ่งถูก

ปรับเปลี่ยนบทบาทไปในแต่ละช่วงเวลาของกรุงรัตนโกสินทร์  ได้แก่ ช่วงแรก สมัยรัตนโกสินทร์

ตอนต้น สมัยรัชกาลท่ี 1 ถึงสมัยรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2325 - 2394) ช่วงที่สอง ช่วงเวลาแห่งการพฒันา

กรุงรัตนโกสินทร์ไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ สมัยรัชกาลท่ี 4 มาจนถึงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองใน

รัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2394 - 2475) และ ช่วงท่ีสาม ช่วงเวลาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน ต้ังแต่การ

เปล่ียนแปลงการปกครองในรัชกาลท่ี 7 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน) 

 3.1 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยรัชกาลที่ 1-3 (พ.ศ. 2325 - 2394) ต้ังแต่สมัยก่อนการ

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พื้นท่ีใน “เส้นทางวัฒนธรรมคลองบางลำพู” เป็นท่ีต้ังถิ่นฐานของประชาชน

มาแต่เดิม โดยมีชุมชนไทยบริเวณปากคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีวัดสังเวชวิศยารามและวัดชนะ

สงครามเป็นวัดในบริเวณนี้ จนเมื่อครั้งการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีบริเวณนี้จึงปรากฏ

รูปชุมชนเมืองอย่างชัดเจนขึ้น โดยเป็นที่ตั้งของวังของเจ้านายและบ้านพักอาศัยของข้าราชบริพารท่ี

ปฏิบัติหน้าที่สนองงานราชการต่าง ๆ ของพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ศาสนสถานสำคัญท่ี

เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชุมชน ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดรังษีสุทธาวาส และมัสยิดจักรพงษ์ ส่วนย่าน

การค้าและตลาดในช่วงเวลานั้นมีลักษณะทั้งที่เป็นตลาดน้ำและตลาดบก อันมีความสำคัญในระดับ

ย่านและเมือง ประกอบด้วย ตลาดน้ำในบริเวณปากคลองรอบกรุงตอนบนใกล้กับวัดบางลำพู (วัด

สังเวชวิศยาราม) และตลาดยอดซึ่งเป็นตลาดบกท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในพระนคร 

3.2 ช่วงเวลาแห่งการพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ สมัยรัชกาลที่ 4 

ถึงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2394 - 2475) ในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อเนื่อง

มายังรัชกาลที่ 5 พื้นที่ใน “เส้นทางวัฒนธรรมคลองบางลำพู” โดยเฉพาะย่านบางลำพูและบ้านพาน

ถมได้เกิดความเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากการสร้างระบบการสัญจรทางบก โดยมีถนน

สายหลักของพระนคร คือ ถนนราชดำเนิน และมีถนนเลียบแนวกำแพงเมืองด้านใน ได้แก่ ถนนพระ

อาทิตย์ และถนนพระสุเมรุ รวมถึงถนนในพื้นที่อีกหลายสาย ได้แก่ ถนนจักรพงษ์ ถนนไกรสีห์ ถนน

ข้าวสาร ถนนประชาธิปไตย เป็นต้น นอกจากนี้ พื้นท่ีบริเวณนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านของสายรถรางซึ่งทำ
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ให้เกิดย่านการค้าที่มีความทันสมัยมากในเวลานั้น การเปลี่ยนแปลงวังและบ้านของข้าราชบริพารไป

เป็นสถานท่ีราชการ และการสร้างสถานท่ีราชการขึ้นมาใหม่ในพื้นท่ี ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลให้

พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางชุมชนแห่งใหม่ ที่นำมาสู่การพัฒนาแหล่งที่พักอาศัยใจกลางพระนคร

และการเกิดย่านการค้าใหม่เพื่อรองรับการอยู่อาศัยของประชาชน 

  3.3 ช่วงเวลาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน

รัชกาลที่ 7 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2475 - ปัจจุบัน) ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลท่ี 7 พื้นท่ี

ใน “เส้นทางวัฒนธรรมคลองบางลำพู” ได้กลายเป็นชุมชนและย่านการค้าที่มีความหนาแน่นมาก

ยิ่งขึ้น เนื่องจากการรื้อถอนกำแพงและประตูเมืองเพื่อขยายถนน การก่อสร้างบ้านเจ้านายและการ

พระราชทานท่ีดินและบ้านพักอาศัยให้แก่ข้าราชบริพารช้ันสูง ทำให้เกิดพื้นท่ีพักอาศัยท่ีมีกิจกรรมการ

ผลิตงานหัตถกรรมและการค้ารวมอยู่ในครัวเรือน นอกจากนี้ ย่านบางลำพูยังเป็นแหล่งบันเทิงอัน

ประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์ โรงละคร และเวทีมหรสพต่าง ๆ 

4. คุณค่าความสำคัญของมรดกในพื้นที่ 

 4.1 คุณค่าที่ได้รับการให้ความสำคัญโดยชุมชน คุณค่าท่ีได้รับการให้ความสำคัญโดยชุมชน 

หมายถึง คุณค่าจากลักษณะเฉพาะของภูมิทัศน์เมือง และคุณค่าในด้านสังคมและวัฒนธรรม  คุณค่า

ของมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ควรให้ความสำคัญ คือ บทบาทหน้าที่ของพื้นที่ในการเป็นแหล่งที่พัก

อาศัยในชุมชนเมือง แหล่งการค้าและการบริการในระดับท้องถิ่น และแหล่งรองรับการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม เนื่องจากเป็นสิ่งที ่ประชาชนทั่วไปจดจำระลึกถึงและให้ความสำคัญ ตลอดจนคุณค่า

ความสำคัญในด้านความเป็นชุมชนท่ีนำมาสู่การรวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กรในการทำหน้าท่ีอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูพื้นท่ี โดยท่ีความเป็นย่านและความเป็นชุมชนสะท้อนออกมาจากคุณลักษณะของชุมชนเมือง ท้ัง

คุณลักษณะที่อยู ่ในรูปขององค์ประกอบทางกายภาพ โดยเฉพาะ เนื้อเมือง สภาพแวดล้อม และ

องค์ประกอบที่แสดงลักษณะเฉพาะของสถานท่ี นอกจากนี้ยังรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง

ไม่ได้ท่ีมีคุณค่าในการช่วยส่งเสริมมรดกทางกายภาพให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความหมาย เช่น ประเพณี

และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 4.2 คุณค่าในด้านการศึกษา คุณค่าในด้านการศึกษา หมายถึง คุณค่าด้านสุนทรียภาพ 
คุณค่าด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม และคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ จากความก้าวหน้าของ
เทคนิคการก่อสร้าง และการเป็นตัวแทนศิลปสถาปัตยกรรมในยุคสมัยต่าง  ๆ  พื้นที่ใน “เส้นทาง
วัฒนธรรมคลองบางลำพู” ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบทางกายภาพท่ีมีคุณค่าด้าน
สุนทรียภาพ คุณค่าด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม และคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ อาคาร
ในศาสนสถาน องค์ประกอบเมือง ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงอาคารพักอาศัยขนาดเล็กยุคสมัยต่าง ๆ ท่ี
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กระจายตัวอยู่ในพื้นท่ี ต้ังแต่เรือนไทย บ้านไม้ และบ้านก่ออิฐถือปูนท่ีได้รับอิทธิพลตะวันตก ตลอดจน
ตึกแถวเก ่าที ่ได ้ร ับอ ิทธ ิพลตะวันตก  และตึกแถวร ูปแบบสมัยใหม่  (modern style) รวมถึง
องค์ประกอบของบ้านเรือน เช่น ซุ้มประตู กำแพง ฯลฯ ท่ีมีความเขื่อมต่อกับโครงข่ายของตรอกและ
เส้นทางน้ำตลอดจนภูมิทัศน์เมืองในลักษณะของอาคารแถวที่มีความต่อเนื่องไปกับถนน 

5. คุณค่าความสำคัญของมรดกในพื้นที ่

การท่ีพื้นท่ีในบริเวณ “เส้นทางวัฒนธรรมคลองบางลำพู” ได้รับการปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยต่าง ๆ ช่วยให้ย่าน

บางลำพู บ้านพานถม วัดบวรนิเวศและผ่านฟ้า ยังคงความเป็นย่านการค้าที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในพื้นท่ีมาอย่างต่อเนื่อง มีชุมชนท่ีส่งต่อศิลปวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นได้ อย่างไรก็

ตาม ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้ส่งผลต่อบทบาทหน้าท่ีของย่านและความเป็นชุมชน และทำให้วิถี

ชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนเลือนหายไป ปัจจัยที่ทำให้มรดกวัฒนธรรมเสื่อมค่าลง ประกอบด้วย การ

เส่ือมสภาพทางด้านกายภาพของมรดกวัฒนธรรม และการสูญเสียคุณค่าอันเป็นผลมาจากการพัฒนา

รวมทั้งจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น กรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินและทรัพย์สิน ข้อกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อ

การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ และการขาดกลไกจากภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของภาค

ประชาชน 

6. แผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เก่ียวเนื่องริมคลองบางลำพูในพื้นที่ “เส้นทางวัฒนธรรม

คลองบางลำพู” 

 6.1 หลักการ 

  6.1.1 การบูรณาการแผนการอนุร ักษ์เข ้าไว้ในแผนพัฒนาเมือง ( integrated 

conservation) แผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื ้นที ่เกี ่ยวเนื ่องริมคลองบางลำพูในบริเวณ 

“เส้นทางวัฒนธรรมคลองบางลำพู” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการปกป้อง รักษา และส่งเสริมคุณค่า

มรดกวัฒนธรรมในพื้นท่ี ควรได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งในวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเมือง โดย

พิจารณาถึงอำนาจรัฐ ลักษณะทางกฎหมาย งบประมาณ ความร่วมมือของท้องถิ่นและประชาชน 

รวมทั้งสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นท่ีในช่วงเวลาท่ีจะนำแผนไปปฏิบัติ 

  6.1.2 การจัดการความเปล่ียนแปลง (management of change) การจัดการความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ต้องคำนึงถึงการรักษาความต่อเนื่องในการดำรงอยู่ของความเป็นยา่น

และความเป็นชุมชน และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของพื้นที่ โดยใช้วิธีการอนุรักษใ์น

ระดับต่าง ๆ ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางด้านผังเมืองท่ีเหมาะสม 
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  6.1.3 การบริหารจัดการ (administrative actions) การบริหารจัดการมรดก

วัฒนธรรมที่มีคุณค่าในพื้นที่จำเป็นต้องได้รับการวางแผนร่วมกับผู้อยู่อาศัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

พื้นที่ และควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง โดยวิธีที่ใช้ประกอบด้วยเทคนิค

ทางด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู การจัดหาบริการสาธารณะท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพของพื้นท่ีในระยะยาว 

และมีการออกข้อบังคับและการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติ ควบคุม และสนับสนุนให้การบริหาร

จัดการเป็นไปตามแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นท่ี 

6.2 วิสัยทัศน์ แผนการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องริมคลองบางลำพูมีความมุ่ง

หมายที่จะรักษาบทบาทหน้าที่ของพื้นที่และลักษณะเฉพาะของพื้นที่ ในด้านองค์ประกอบทาง

กายภาพ เนื้อเมืองและสภาพแวดล้อม รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้แนวทางการ

อนุรักษ์ตามแนวพื้นท่ี (corridor conservation and development) ตลอดแนวลำคลองและอาณา

บริเวณท่ีมีความต่อเนื่องเช่ือมโยงกันด้วยความสัมพันธ์ ท้ังในเชิง ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม 

6.3 แผนงานและโครงการ แผนงานเพื่อการปรับปรุงชุมชนเมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องริม

คลองบางลำพู ประกอบด้วย แผนงาน 4 ด้าน คือ แผนงานด้านกายภาพ แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 

แผนงานด้านสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน และแผนงานด้านเศรษฐกิจ (ภาควิชาสถาปัตยกรรม 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. มกราคม.)  
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