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  พชรวรรณ แกว้ขาว: การศึกษาปัญหาและปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อศกัยภาพ พ้ืนท่ียา่นบา้นหมอ้ วงั
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  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัและปัญหาท่ีมีผลต่อศกัยภาพและบทบาททางดา้น
การคา้ของยา่นบา้นหมอ้ ซ่ึงเป็นศกัยภาพท่ีสาํคญัท่ีทาํให้ย่านสามารถคงอยู่ไดต้ลอดมาจนกระทัง่ปัจจุบนั รวมทั้งหา
แนวทางการพฒันาเพ่ือทาํใหย้า่นมีศกัยภาพมากยิง่ข้ึนและคงอยูไ่ดต่้อไป  

 ยา่นบา้นหมอ้ เป็นย่านประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เป็นชุมชนเก่าแก่ ดาํเนินคู่มากบั กรุงรัตนโกสินทร์
แห่งสยามประเทศ ตั้งอยูบ่ริเวณริมฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาตอนใตข้องพระบรมมหาราชวงั ผูค้นส่วนใหญ่ตั้งบา้นเรือนเรียง
รายตามสองฝ่ังคลองคูเมืองเดิม จนถึงถนนเจริญกรุงบรรจบกบัหัวมุมวงัสราญรมย ์ย่านบา้นหมอ้มีสภาพทางสังคม 
และเศรษฐกิจท่ีสําคญัมาโดยตลอด อีกทั้งยงัมีช่ือเสียงในดา้นการคา้พาณิชยกรรมตั้งแต่คร้ังอดีต จนสามารถสร้าง
ช่ือเสียงและเป็นช่ือเรียกของยา่นท่ีทั้งผูค้นในและนอกยา่นเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งดี คือ “อาชีพป้ันหมอ้” ของ “ยา่นบา้น
หมอ้” จนถึงปลายรัชกาลท่ี 5 ตน้รัชกาลท่ี 6 ย่านชุมชนการคา้น้ี ไดว้ิวฒันาการเป็นแหล่งคา้ขายสินคา้ตามความ
ตอ้งการของยคุสมยั เช่น เคร่ืองประดบัอญัณี เคร่ืองเสียง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้  

 ผลการศึกษาพบวา่ ยา่นบา้นหมอ้เป็นยา่นการคา้ท่ีสาํคญัท่ีมีคุณค่าทางดา้นประวติัศาสตร์และเศรษฐกิจ
ของกรุงเทพมหานคร และยงัสามารถคงอยูไ่ดต้ลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัก็เพราะปัจจยัท่ีสําคญั 3 ดา้น คือ 1. 
ปัจจยัทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นการคมนาคม ปัจจยัทางดา้นสภาพท่ีตั้ง ปัจจยัทางดา้นการเขา้ถึงพ้ืนท่ี และ
ปัจจยัทางดา้นลกัษณะของย่าน 2. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นกิจกรรมการคา้ และปัจจยัทางดา้น
รูปแบบการคา้ 3.ปัจจยัทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นประชากร ปัจจยัทางดา้นเช้ือชาติและวฒันธรรม ปัจจยั
ทางดา้นสาธารณูปโภค สารณูปการ ทุกๆ ปัจจยัจะมีความสัมพนัธ์กนัและเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัให้กบัย่านมา
ตลอด ถา้ปัจจยัใดสามารถปรับตวัไดก้็จะคงอยูต่่อไป แต่ถา้ปัจจยัใดไม่สามารถปรับตวัไดก้็จะมีบทบาทลดนอ้ยลงจน
หายไป ขณะเดียวกนัก็จะเกิดปัจจยัใหม่ๆข้ึนเพ่ือเขา้มาสนบัสนุนให้ย่านสามารถคงศกัยภาพและบทบาททางดา้น
พาณิชยกรรมต่อไปได ้  

ซ่ึงปัจจุบนัยา่นบา้นหมอ้พบปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาทางดา้นกายภาพ ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ และ
ปัญหาทางดา้นสังคม ซ่ึงทุกๆปัญหาไดส่้งผลกระทบต่อปัจจยัท่ีมีความสําคญัทางดา้นการคา้ของย่าน อาจทาํให้ย่าน
สูญเสียศกัยภาพ และบทบาททางการคา้ท่ีสําคญั ไปจนระทัง่ย่านไม่สามารถคงอยู่ได ้ดงันั้นจึงได้เสนอแนะแนว
ทางการพฒันาย่าน โดยแบ่งเป็นการดาํเนินการของรัฐและของผูว้ิจยัเอง ซ่ึงแนวทางของรัฐจะเนน้ทางดา้นกายภาพ
เป็นหลกั ของผูว้ิจยัจะเสนอเป็นการเช่ือมโยง ทั้งแนวทางการพฒันาทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมร่วมกนั 
เพ่ือใหย้า่นบา้นหมอ้เป็นยา่นการคา้ท่ีมีศกัยภาพและดาํรงอยูไ่ดแ้ละสามารถครอบคลุมการพฒันายา่นในทุกดา้น 
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 This research aims to study factors and problems that affect potential and role of Banmo commercial area. 
This potential and role had made this area significantly important until present day. This paper also intends to 
develop guidelines and recommendations in order to sustain its potential and role. 

Ban Mo located in the old city of Bangkok in the south of The Grand Palace near by the banks of 
Chaopraya River is one of historical Ratanakhosin Period.(This land was conferred by the king Thaksin the great for 
all Veitnamese immigrant that were affected by the second cause death of Ayuddhaya.) .The period of time between 
King Rama V and the beginning of King Rama VI era, The product that made that made in this area was very 
famous is"a cray pot" so the name of it has been called "Ban Mo" in Thai. Atthrough, Now Ban Mo is not famous 
area for producing a cray pot but now it became a famous market of jewdy, electronic device, electroacoustic, and 
home appliance.  

It is found that Ban Mo District has been a commercial site since it was established. It is very important in 
terms of both history and economy. It can maintain its importance due to physical , economic and social factors. 
The physical factors include transport, its location, access to the site, its characteristics. The economic factors 
include Land price, its commercial activities and commercial types. The social factors include the size of 
populations, race and culture , public utilities and land deed title. These three factors are interrelated, however, some 
factors play more important role than other as time changes or some even disappear since they cannot withstand 
through time. Meanwhile other factors arise to replace the disappearing ones in order to enable Ban Mo to maintain 
sites.  

Currently, however, Ban Mo is faced with problems concerning the three factors. They may result in Ban 
MO losing its commercial status. Consequently, the guidelines for developing this area have been proposed. The 
government guidelines focus on physical improvement while those of the researcher will cover improvement on the 
three factors to ensure that BanMo can keep its commercial role. 
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วิทยานิพนธ์น้ี สาํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย ์
ซ่ึงเป็นทั้ งอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการ โดยได้ให้แนวทาง 
ติดตามผลการทําวิจัยอย่างใกล้ชิด และให้ค ําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมาโดยตลอด                         
จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ไว ้ณ ท่ีน้ี 
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ดร.โชติมา จตุรวงค ์ท่ีไดใ้ห้โอกาสเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งไดใ้ห้กาํลงัใจและให้คาํปรึกษา
แนะนาํดว้ยดีมาตลอด 

ขอขอบพระคุณ  คณาจารย์ในภาควิชาการออกแบบและวางผัง ชุมชนเ มือง                            
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีไดใ้หค้วามรู้ความเขา้ใจในสาขาวิชาน้ี  

ขอขอบพระคุณครอบครัวผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัความสําเร็จ และแรงผลกัดนัท่ีดียิ่ง คุณพ่อจ๊ีด                
คุณแม่อว้น นา้ออ้ นา้ออ้ม นา้แอว๊  พี่โอม ปะป๊า มะมา้  พี่อ๋อง  

ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการสํานักสถาปัตยกรรม พี่คธาทิพย ์ เอ่ียมกมลา ผูใ้ห้โอกาส             
และแนะนาํในการทาํวิจยัท่ีดี รวมถึงพี่ นอ้ง สาํนกัสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผงัเมือง พี่หนา 
พี่ดุษ พี่ณุ พี่เปา  พี่ตู๋   พี่ตอง  พี่ป้อม พี่นา พี่เป๊ียก พี่เอม็ พี่ตุ๋ย พี่เตย พี่มู พี่สิน พี่เคน พี่โอ๋ พี่จ๊ีด พี่แอ๊ว 
พี่เชอร่ี พี่อุย้ พี่เจ๊ียบ พี่จ๋ิม นอ้งย ี 

ประการสุดทา้ย  ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดส้ละเวลา และให้การสนับสนุนการทาํ
วิทยานิพนธ์คร้ังน้ี  
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