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คลองบางกอกนอยเปนลาํน้าํสายสาํคัญนบัแตอดีต ซึง่มคีวามสมัพันธกบัการตัง้ถิน่ฐานตามวถิไีทย พ่ึงพา “น้าํ”
เพือ่การคมนาคมและเกษตรกรรม การขยายตวัอยางรวดเรว็ตามการพฒันาโดยรวมของกรงุเทพฯ ทาํใหคลองบางกอกนอย
เปลี่ยนไปจากชุมชนเกษตรกรรมเปนชุมชนพักอาศัยหนาแนน ซึ่งสอดคลองตามการเปลี่ยนแปลงของบริบท อยางไรก็ตาม
ชุมชนพักอาศัยริมคลองบางกอกนอยยังคงมีความสัมพันธกับน้ําเปนสวนใหญ

วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาพัฒนาการของสถาปตยกรรมและน้ํากับวิถีชีวิต เพ่ือเขาใจความสัมพันธของน้ํา
และชุมชนพักอาศัยริมน้ํา การศึกษามุงเนนการเปลี่ยนแปลงภายใตกรอบของเวลา โดยคนหาสภาพความเปนชุมชนริมน้ํา
ในปจจุบันรวมทั้งปจจัยที่ทําใหความเปนชุมชนริมน้ําคงอยูภายใตบริบทที่เปลี่ยนไป

ผลการศึกษาพบวารูปแบบชุมชนริมน้ําเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยภายนอก ไดแก การวางนโยบายของรัฐ 
ระบบคมนาคม และการพัฒนาของเมืองโดยรวม สวนปจจัยภายใน ไดแก คานิยม รูปแบบชีวิต การเปลี่ยนความเชื่อ การ
เปลี่ยนแปลงที่กลาวมาเกิดขึ้นเฉพาะกับสวนที่ขยายเพิ่มขึ้นของชุมชน ชุมชนพักอาศัยริมน้ํายังคงรักษารูปแบบ
สถาปตยกรรมและชีวิตริมน้ําไวไดเนื่องจาก  องคประกอบพื้นฐานของชุมชนริมน้ําไดแก วัด ตลาด สวนบริการชุมชน ยัง
อยูครบ  การคมนาคมทางบกไมไดเขาถึงพ้ืนที่โดยตรง  พ้ืนที่ริมน้ํามีการตั้งถิ่นฐานมากอนและยังคงมีแนวโนมการสืบ
ทอดตอไป การปรับตัวชุมชนริมน้ําตอบริบทที่เปลี่ยนไปเกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไปและมีความตอเนื่อง

ลักษณะเฉพาะของอาคารพักอาศัยริมน้ํา แบงการศึกษาไดเปนสามสวน ไดแก ดานกายภาพ ดานหนาที่ใช
สอย และความหมาย พบลักษณะซึ่งเปนตัวแทนของเรือน คือ การหันหนาออกสูน้ํา การรักษาสัดสวนของเรือน การทิ้ง
ชายคายาวสําหรับปองกันแดดกันฝน  การรักษาองคประกอบอาคารไดแก ทาน้ํา ภายใตรูปแบบชีวิตและความเชื่อของ
คนในพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท กลาวคือ  เปนสถาปตยกรรมที่ยอมรับในบริบทและปรับตัวเปนสวนหนึ่งของพื้นที่

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถาปตยกรรมและรูปแบบชีวิตเปลี่ยนไปในสองทิศทางที่ตรงขามกัน แบบแรก
เปนการรักษารูปแบบชีวิตแบบเกา สถาปตยกรรมยังคงมีหนาที่ใชสอยสอดคลองกับแบบเดิมโดยไมสนใจกับหนาตาที่
เปลี่ยนไป แบบที่สอง คือ การเปลี่ยนสูรูปแบบชีวิตแบบใหม ใหความสําคัญกับการนําสัญลักษณมาใชในสถาปตยกรรม 
แตหนาที่ปรับเปลี่ยนไปเปนแบบใหม  ทั้งนี้เกิดจากการใหความหมายที่แตกตางกันไป

ความสัมพันธของน้ํายังคงมีอยูการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใตบริบทที่เปลี่ยนไป ชุมชนพักอาศัยและชีวิตริมน้ํา
มีความตอเนื่องของพัฒนาการ การใหความเขาใจและความหมายที่ถูกตองจะทําใหชุมชนยังคงรักษาไวไดซึ่งเอกลักษณ
ของชุมชนพักอาศัยริมน้ํา
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Klong Bangkoknoi has been important since in the past, which has been relating to a Thai way statement 
and depending on the water for transportation and agriculture. The country’s evolution changed Klong Bangkoknoi  
from an agricultural society to a crowd residence  that has complied with a change of Bangkok context.  Nevertheless, 
mostly Bangkoknoi. Waterfront Community still have relations with the water.

This study aims the development of architecture and the water and lifestyles.  In order to understand the 
relationship between the water and the waterfront community, this study emphasizes the change under a time frame 
to research the waterfront community condition in the present including factors that make it remain in a particular 
condition under the alterations of context.

 It was found that the pattern of waterfront community changed because of the external factors, for 
example, the policy plans of the government, transportation, and the Bangkok evolution.  For the internal requisites 
are values, lifestyles, and the belief’s alterations.  All changes, as mentioned above, occurred only in a growth of 
waterfront community.  The buildings have remained architecture and waterfront life.  It is because the basic elements 
of the waterfront community stay the same.  Transportation could not reach the area directly.  There has been a 
statement handing down from ancient times and following through this action.  There is always an adjustment to an 
environmental change.  These make the alterations of the waterfront buildings happen gradually and the continuation 
can be seen.

The uniqueness of the waterfront buildings is that acceptable architecture in the context and adaptation to 
be a part of the area.  The study separates into three parts: physical, activities, and the meaning,.  At present these 
three features remain under the distinguishable interpretations. Lifestyles, beliefs, and traditions are defined the new 
meanings.  Personal beliefs are decreased and taking external beliefs at the same time.

The changing trend of architecture and lifestyles alters two opposite ways.  The first is preserving the old life 
conditions.  Architecture stays the same by ignoring its appearance change.  The second is the shifting ways of life.  
People emphasize on using symbols in architecture; however, their utilization is altered to new functions due to 
interpreting the different meanings.

The relationship between architecture and the canal and lifestyles remains.  The changes always depend 
on the context.  The community and the waterfront life have the evolution continuously.  The right understandings and 
meanings make the waterfront community preserve its uniqueness.
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วิทยานิพนธนี่สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยไดรับความกรุณาจาก อาจารย อรศิริ ปาณินท 
อาจารยผูซึ่งทําใหขาพเจามีความสนใจในวิชาสถาปตยกรรมอีกคร้ังหนึ่ง อาจารยผูเปนตัวอยางที่ดี
ในการศึกษา เปนครผููซึง่ใหคาํแนะนาํในทกุๆ ดานแกขาพเจาดวยความเอาใจใสอยางใกลชดิ ขอ 
ขอบพระคณุไว ณ โอกาสนี้

วิทยานิพนธชิ้นนี้ดําเนินการดวยความรูความสามารถอยางเต็มที่ ฉะนั้นความผิดพลาด
ที่มีอยูจึงเปนความบกพรองของขาพเจา


