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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จจัยและปั ญหาที่มีผลต่อศักยภาพและบทบาททางด้าน
การค้าของย่านบ้านหม้อ ซึ่ งเป็ นศักยภาพที่สาํ คัญที่ทาํ ให้ย่านสามารถคงอยู่ได้ตลอดมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั รวมทั้งหา
แนวทางการพัฒนาเพื่อทําให้ยา่ นมีศกั ยภาพมากยิง่ ขึ้นและคงอยูไ่ ด้ต่อไป
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ปั จจัยทางด้านลักษณะของย่าน 2. ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ ได้แก่ ปั จจัยทางด้านกิจกรรมการค้า และปั จจัยทางด้าน
รู ปแบบการค้า 3.ปั จจัยทางด้านสังคม ได้แก่ ปั จจัยทางด้านประชากร ปั จจัยทางด้านเชื้ อชาติและวัฒนธรรม ปั จจัย
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ตลอด ถ้าปั จจัยใดสามารถปรับตัวได้ก็จะคงอยูต่ ่อไป แต่ถา้ ปั จจัยใดไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะมีบทบาทลดน้อยลงจน
หายไป ขณะเดี ยวกันก็จะเกิ ดปั จจัยใหม่ๆขึ้ นเพื่อเข้ามาสนับสนุ นให้ย่านสามารถคงศักยภาพและบทบาททางด้าน
พาณิ ชยกรรมต่อไปได้
ซึ่ งปั จจุบนั ย่านบ้านหม้อพบปั ญหาต่างๆ มากมาย ทั้งปั ญหาทางด้านกายภาพ ปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจ และ
ปั ญหาทางด้านสังคม ซึ่ งทุกๆปั ญหาได้ส่งผลกระทบต่อปั จจัยที่มีความสําคัญทางด้านการค้าของย่าน อาจทําให้ย่าน
สู ญเสี ยศักยภาพ และบทบาททางการค้าที่ สําคัญ ไปจนระทัง่ ย่านไม่สามารถคงอยู่ได้ ดังนั้นจึ งได้เสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาย่าน โดยแบ่งเป็ นการดําเนิ นการของรัฐและของผูว้ ิจยั เอง ซึ่ งแนวทางของรัฐจะเน้นทางด้านกายภาพ
เป็ นหลัก ของผูว้ ิจยั จะเสนอเป็ นการเชื่ อมโยง ทั้งแนวทางการพัฒนาทางด้านกายภาพ เศรษฐกิ จ และสังคมร่ วมกัน
เพื่อให้ยา่ นบ้านหม้อเป็ นย่านการค้าที่มีศกั ยภาพและดํารงอยูไ่ ด้และสามารถครอบคลุมการพัฒนาย่านในทุกด้าน
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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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บทที1่
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
บ้านหม้อ วังบูรพาภิรมย์ เป็ นย่านการค้าเก่าแก่ที่สาํ คัญย่านหนึ่ งของกรุ งเทพมหานครที่
ยังคงรักษาสภาพความเป็ นย่านอยู่ได้อย่างเหนี ยวแน่ น โดยย่านตั้งอยู่ในแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขต
พระนคร นับได้ว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของพื้นที่ที่มีประวัติความเป็ นมาที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระราชประสงค์ตดั ถนนเจริ ญ
กรุ ง ผ่านบริ เวณแขวงวังบูรพาภิรมย์ ผูค้ นทั้งชาวไทย ชาวจีน และมอญ ได้ยา้ ยเข้ามาอยู่ในบริ เวณ
บ้านหม้อในปั จจุบนั ซึ่ งส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายโดยเฉพาะสิ นค้าเครื่ องประดับ ผ้า เครื่ อง
แต่งกาย ปื น อุปกรณ์ยานยนต์ จนกระทัง่ ทําให้ยา่ นนี้กลายเป็ นศูนย์กลางของสิ นค้าประเภทเหล่านี้
บ้านหม้อฯ มีลกั ษณะเป็ นย่านการค้าระดับเมืองในเขตเมืองเก่ า โดยลัษณะของปั ญหา
ต่างๆ ที่พบภายในพื้นที่ศึกษา ส่ วนใหย่เกิดข้อจํากัดในด้านขนาดพื้นที่ ที่ไม่สามารถขยายตัวออกไป
ได้อีก เกิ ดความแออัดทั้งกลุ่มอาคาร และกิ จกรรม โดยสามารถจําแนกลักษณะของปั ญหาได้ 2
ประเภท คือ ปั ญหาด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม และปั ญหาด้านเศรษฐกิ จและสังคม มีความ
แออัดจากการใช้ที่ดิ นมี สูงมาก แต่มี แนวโน้มของประชากรลดลง รู ปแบบกิ จกรรมทางการค้า
แบ่งเป็ นกลายกลุ่ม
การบ่งชี้ถึงสภาพปั ญหา และข้อจํากัดในปั จจุบนั ที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุ ง จะเป็ น
การวิเคราะห์ถึงลักษณะของปั ญหา และข้อจํากัดภายในพื้นที่ยา่ นนั้นเอง และเป็ นปั ญหาที่สืบเนื่ อง
จากพื้นที่ศึกษาด้วย อันจะเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญต่อศักยภาพของพื้นที่ย่านบ้านหม้อ ดังปั ญหา
และข้อจํากัดของพื้นที่ยา่ นดังนี้
1. ถูกจํากัดด้านพื้นที่ดินขยายตัวไม่ได้ แต่ความต้องการในการซื้อ-ขายสู ง ทําให้เกิดการ
ดัดแปลง และต่อเติมอาคาร ซึ่งเป็ นปัญหาในระดับย่านพื้นที่ศึกษา
2. ย่านบ้านหม้อมีรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมหลากหลาย เนื่ องจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อ
สมัยรัชกาลที่ 4-5 และในปั จจุบนั มีการดัดแปลงและต่อเติมอาคารกันมาก บางหลังทุบทิ้งสร้างใหม่
ทําให้เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมขาดหายไปในบางพื้นที่
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3. ย่านบ้านหม้อเป็ นย่านการค้าแบบถนนคนเดิน ที่มีเส้นทางเดินเท้าในการเข้าถึงพื้นที่
ทําให้เมื่อเมืองเจริ ญขึ้นมีการใช้การสัญจรโดยพาหนะ ทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
4. ทางเดินในย่านบ้านหม้อมีสิ่งกีดขวางมาก ทั้งของส่ วนร้านค้า และรถส่ งของ
5. จากลักษณะการใช้งานอาคารเป็ นร้านค้าพาณิ ชยกรรม ประกอบกับเจ้าของอาคารมัก
ให้เช่าอาคาร หรื อไม่ได้ใช้อาคารเป็ นที่พกั อาศัย แต่ใช้เป็ นที่เก็บสิ นค้า ทําให้อาคารส่ วนใหญ่มกั ไม่
ถูกบํารุ งรักษาในสภาพที่ดีนกั สภาพอาคารจึงทรุ ดโทรมง่าย ส่ งผลต่อภาพลักษณ์ของผูพ้ บเห็นใน
ด้านลบ
6. การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในย่านพื้นที่ศึกษา มีการพัฒนาที่ไม่
ชัดเจนว่าจะเป็ นแนวทางใด ระหว่างการค้าแบบใหม่ที่รุกลํ้าเข้ามา หรื อการค้าเชิงอนุ รักษ์ลกั ษณะ
สิ นค้าขายส่ ง
7. การเชื่อมต่อการสัญจรประเภทต่างๆ ภายในพื้นที่ศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร ความสะดวก
ในการเดินทางลดลง ทําให้ไม่เกิดความลื่นไหลในการเดินทาง เมื่อเกิดอุปสรรคในการเดินทาง โดย
ส่ งผลให้ความสามารถในการดึงดูดผูค้ นลดน้อยลง
การศึกษาวิจยั หา ปั ญหาและปั จจัยที่มีผลต่อศักยภาพของพื้นที่ยา่ นบ้านหม้อ โดยหวังผล
การศึ ก ษา เพื่ อ ทราบถึ ง ปั ญ หาและปั จ จัย ของศัก ยภาพของย่า นพาณิ ช ยกรรม รวมทั้ง หาแนว
ทางแก้ไขปรั บปรุ งและพัฒนาพื้นที่ย่านให้สามารถรองรั บการเจริ ญเติบโตในอนาคต ทั้งยังเป็ น
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่บริ เวณต่อเนื่องอีกด้วย
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2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2.1 ศึกษาปั ญหาและอุปสรรค ที่มีผลต่อศักยภาพบทบาททางด้านพาณิ ชยกรรมของย่าน
บ้านหม้อ
2.2 ศึกษาปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดศักยภาพศักบทบาททางด้านพาณิ ชยกรรมของย่านบ้านหม้อ
2.3 เพื่อสรุ ปข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุ งและพัฒนาพื้นที่ยา่ นบ้านหม้อฯ
3. คําถามการวิจัย
ปั ญหาและปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของพื้นที่ยา่ นบ้านหม้อที่สาํ คัญมีอะไรบ้าง
4. ขอบเขตพืน้ ทีว่ จิ ัย
4.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา - เน้นการศึกษาถึงกิจกรรมทางการค้าของย่านเป็ นหลัก เพื่อหา
ปั จจัยที่มีผลต่อบทบาททางด้านพาณิ ชยกรรมของย่าน
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4.2. ขอบเขตทางด้านพื้นที่ - พื้นที่ย่านบ้านหม้อฯและพื้นที่ต่อเนื่ องโดยรอบ มีเนื้ อที่
ทั้งหมดประมาณ 90 ไร่ ทั้งนี้การกําหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษาจะอาศัยความต่อเนื่องของกิจกรรม
การค้าและทางสัญจรเป็ นหลัก โดยตั้งอยูท่ ี่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร

แผนที่ 1 ขอบเขตทางด้านพื้นที่วิจยั
5. การดําเนินการศึกษา
5.1 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี งานวิจยั และเอกสารหลักฐานจากหน่ วยงานราชการและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นพื้นฐานนําไปสู่การสร้างกรอบแนวความคิดในการศึกษา
5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลทางปฐมภูมิ จากการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสํารวจ และ
การสังเกต
5.3 เก็บรวบรวมข้อมูลทางทุตยภูมิ จากสถิติและข้อมูลจากหน่วยงานราชการ เอกชน และ
ข้อมูลเอกสานจากแหล่งต่างๆ โดยเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และประชากร ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรม
5.4 วิเคราะห์กิจกรรมทางเศรษฐกิจในย่านทั้งประเภทและรู ปแบบ
5.5 วิเคราะห์ขอ้ มูล
5.5.1 ระบบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและพื้นที่ในย่านบ้านหม้อฯ
5.5.2 โครงสร้างและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมภายในย่านบ้านหม้อฯ
5.5.3 สรุ ปปั จจัยที่มีผลต่อบทบาทด้านพาณิ ชยกรรม

4
6. ข้ อจํากัดในการศึกษา
6.1 การสํารวจเฉพาะพื้นที่ยงั ไม่เคยมีการสํารวจมาก่อน จึงไม่มีขอ้ มูลทุตยภูมิเฉพาะพื้นที่
ซึ่งจําเป็ นต้องอาศัยข้อมูลระดับเขตและแขวงมาประกอบกันในการศึกษา
6.2 ผูต้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน อาจทําให้ขอ้ มูลที่ได้มีความคลาดเคลื่อน
6.3 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ไม่ให้ความร่ วมมือเท่าที่ควร ทําให้ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
จากแหล่งข้อมูลที่ แท้จริ ง จึ งต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลอื่ นหรื อการอนุ มาน ซึ่ งอาจเกิ ดความ
ผิดพลาดในการศึกษาและวิเคราะห์ได้
6.4 พื้นที่ยา่ นมีความแออัด คับแคบ ทําให้การสํารวจต่างๆ ทําได้ค่อนข้างลําบาก จึงอาจ
ได้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร
7. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
7.1 ทําให้ทราบถึงปั ญหาที่ทาํ ให้เกิดศักยภาพบทบาททางด้านพาณิ ชยกรรมของย่านบ้าน
หม้อฯ
7.2 ทําให้ทราบถึงปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดศักยภาพบทบาททางด้านพาณิ ชยกรรมของย่านบ้าน
หม้อฯ
7.3 เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุ งพื้นที่ย่านบ้านหม้อฯ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
วางแผนต่อไป
7.4 ผลของการศึกษาสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาและอาจนําไปประยุกต์ใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาย่านชุมชนใกล้เคียง หรื อชุมชนอื่นๆ อีกด้วย

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อศักยภาพบทบาททางด้านพาณิ ชยกรรมของย่านบ้านหม้อ
วังบูรพาภิรมย์ กรุ งเทพมหานคร มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องกล่าวถึงแนวความคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อใช้สําหรับอ้างอิงและเป็ นประโยชน์สําหรับใช้เป็ นแนวทางในหารศึกษา
ตามที่ได้มีการวางแผนไว้ จะประกอบด้วย
1. แนวความคิดเกี่ยวกับย่าน
2. แนวความคิดเกี่ยวกับย่านประวัติศาสตร์
3. แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของย่าน
3.1 การใช้ที่ดินเพื่อประเภทพาณิ ชยกรรม
3.2 การใช้ที่ดินเพื่อประเภทอยูอ่ าศัย
4. แนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมและพื้นที่
5. แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ศูนย์กลางเมืองและกระบวนการเกิดพื้นที่ศูนย์กลางเมือง
6. แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์
7. แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาย่านการค้า
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวความคิดเกีย่ วกับย่ าน
วิมลศรี ลิ้มธนากุล (2537: 10-13) ได้กาํ หนดแนวความคิดเกี่ยวกับมิติของย่านเป็ น 4 ด้าน
1.1 ด้านกายภาพ ย่านเป็ นบริ เวณที่ตอ้ งการพื้นที่ มีรูปร่ าง และขอบเขตที่ไม่แน่ นอน
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ ที่แวดล้อมอยูโ่ ดยรอบพื้นที่ และการเบียด การเหลื่อมลํ้าซ้อนของย่านอื่น
ที่อยูข่ า้ งเคียง รวมถึงบริ เวณที่มีการกระจุกตัวของกิจกรรมอย่างหนาแน่น จะมีความเข้มข้นของ แรง
ดึงดูดสู งที่สุด สภาพพลวัตรของศูนย์กลางของย่าน และสภาพพลวัตนของย่านที่อยูบ่ ริ เวณข้างเคียง
จะมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของย่าน
1.2 ด้านประชากร และระดับสมาชิ กภาพของประชากร บริ เวณที่จะเรี ยกว่า ย่าน ได้
จะต้องมีขนาด และความหนาแน่นของประชากรจํานวนหนึ่ง และต้องมีสภาพพลวัตรของประชากร
ที่เกิดจากการไหลเข้าออก อันเนื่ องมาจากแรงดึงดูดบางประการที่มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละ
ย่าน นอกจากนี้ลกั ษณะสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ระดับสมาชิกภาพของประชากรหรื อความเข้มข้น
5
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ความถาวรในการเป็ นสมาชิกภาพของย่านว่ามีมากน้อยเพียงใด และมีสัดส่ วนของสมาชิกภาพชนิ ด
ถาวรหรื อชัว่ คราว
1.3 ด้านสังคม ย่านเป็ นสถาบันทางสังคมที่นอกจากความสัมพันธ์จากการพบปะพูดคุย
กันทุกวันแล้ว คนในย่านเดียวกันก็จะต้องมีบทบาท และหน้าที่ที่พึงกระทําต่อกันในลักษณะต่างๆ
ตามสถานะภาพของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันออกไป รวมทั้งทุกคนในฐานะที่เป็ นสมาชิก
ของสังคมย่านเดียวกันก็ยงั มีหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิเพื่อส่ วนร่ วมด้วย
1.4 ด้านวัฒนธรรม ความคิด และระบบความหมาย ในด้านที่เกี่ยวกับระบบคุณค่า ย่านจะ
เป็ นตัวบ่งชื้ ถึงตําแหน่ งของบุคคลว่าอยู่ในสถานภาพใด และเป็ นคนในชนชั้นใดของสังคมเพราะ
ย่านแต่ ละย่านเกิ ดขึ้ นมาด้วยภู มิหลัง และอยู่ในทําเลที่ ต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมต่างๆ
ตลอดจนบุคคลที่แวดล้อม และอาศัยอยูใ่ นแต่ละย่านจึงแตกต่างกันออกไป รวมถึงย่านยังแสดงให้
บุคคลรู ้ถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อเมือง โดยผ่านการเป็ นสมาชิกของย่านนั้น
ชัญญ ชีวาภรณาภิวฒั น์ (2542: 18-19) ย่าน หมายถึง พื้นที่ส่วนหนึ่งของเมืองที่มีบริ เวณ
ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ คนจะรับรู ้ความเป็ นย่านเมือเข้าสู่ ยา่ นๆ นั้นแล้ว สามารถแบ่งได้เป็ น
2 ประเภท คือ ย่านที่เกิดจากการรวมกลุ่มของอาคารและของกิจกรรม ลักษณะของย่าน คือ ความ
หลากหลายและครอบคลุมบริ เวณคาบเกี่ยวกันอย่างซับซ้อน
Hartshorn (1980, อ้างถึงใน กฤตพร ห้าวเจริ ญ, 2546) ได้กล่าวว่า ย่านหรื อละแวกมิได้
เป็ นหน่วยพื้นที่ ซึ่งตั้งขึ้นโดยผ่านเจ้าหน้าที่ปกครอง แต่เป็ นหน่วยพื้นที่ซ่ ึ งเกิดจากบทบาทหน้าที่ มี
ทัศนคติที่คล้ายกัน และในย่านนั้นอาจมีสถาบันต่างๆ ร่ วมกัน เช่น วัดหรื อสถานบริ การต่างๆ ของ
ย่านจึงเกิ ดจากเกณฑ์ทางสังคม และทางกายภาพ คือ สภาพแวดล้อมของย่านนั้น ตลอดจนความ
มัน่ คงของย่านและการยึดเหนี่ยวร่ วมกัน อีกทั้งอาจมีเกณฑ์อื่นๆ ประกอบ ดังนี้
1. ลักษณะการใช้ที่ดิน ต้องมีความเป็ นเอกลักษณ์พอสมควร แต่ในระยะหลังกลับมุ่งเน้น
การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน
2. ความเกี่ยวพันกันในระหว่างการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ
3. ความเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ประกอบของประชากร และลักษณะการถือครองที่ดิน
4. ความต้องการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ
5. ลักษณะการเข้าถึงภายในย่านหรื อละแวกบ้าน และระหว่างบ้านด้วยกัน
6. ความพอใจของผูอ้ าศัยที่มีต่อระบบสาธารณูปโภค
7. การลงทุนทางด้านบริ การ และรายได้ที่เกิดขึ้น
8. อํานาจของผูอ้ ยูอ่ าศัยในย่านที่จะควบคุมอนาคตของย่านได้
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2. แนวความคิดเกีย่ วกับย่ านประวัติศาสตร์
ย่านประวัติศาสตร์ หมายถึง ย่านที่มีวิวฒั นาการตั้งแต่ในอดีต ซึ่ งเคยเป็ นพื้นที่มีความ
เจริ ญมีบทบาทและความสําคัญทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม แต่เมื่อมีปัจจัยหลายอย่าง ทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเจริ ญไปสู่ พ้นื ที่อื่น แต่พ้นื ที่น้ นั ก็ยงั เป็ นส่ วนหนึ่งของประวัติศาสตร์
ลักษณะของเมืองและย่านประวัติศาสตร์ (ธาดา สุ ทธิ ธรรม, 2533ซ: 142-150, อ้างถึงใน
ทวีเดช ทองอ่อน, 2538) สามารถจําแนกเมืองประวัติศาสตร์ตามช่วงอายุของเมือง ได้ 4 ประเภท คือ
1. เมืองร้าง หมายถึง เมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องอยูใ่ นช่วงเวลาหนึ่ ง หรื อ หลายช่วงเวลา
หนึ่ง หรื อหลายช่วงก่อนจะถูกทิ้งร้างไปจนถึงปั จจุบนั อันเนื่องมาจากภัยสงครามหรื อภัยพิบตั ิอื่นๆ
เช่น เมืองสุ โขทัย นครวัด พุกาม ทอมแกด คาร์ เธจ ปอมเปอี เป็ นต้น ปั จจุบนั เมืองลักษณะแบบนี้
กลายเป็ นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สาํ คัญ
2. เมืองโบราณที่ถูกทิ้งร้าง และนํากลับมาใช้ใหม่ในยุคปั จจุบนั เนื่ องจากพื้นที่ในการตั้ง
ถิ่นฐานในปั จจุบนั ถูกจํากัดขึ้น จึงมีการกลับไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เมืองเดิมที่ถูกทิ้งร้างไป และการ
ตั้งถิ่ น ฐานแบบนี้ มัก จะทํา ลายหลัก ฐานของเมื อ งโบราณเดิ มโดยรู ้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ เช่ น อยุธยา
เชียงใหม่ ลพบุรี โตเกียว เป็ นต้น
3. เมื อ งที่ มี พ ัฒ นาการจากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน หมายถึ ง เมื อ งโบราณหรื อเมื อ ง
ประวัติศาสตร์ที่มีการใช้หน้าที่ของเมืองอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความรุ่ งเรื อง ความตกตํ่า การ
ฟื้ นฟู และชีวิตของเมืองมีการพัฒนาตลอดเวลา เช่น โรม ลอนดอน ปารี ส กรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น
4. เมืองที่ถูกทิ้งร้างไปในช่ วงระยะหนึ่ ง และนํากลับมาใช้ใหม่ในยุคประวัติศาสตร์ ถึง
ปั จจุบนั ใหม่ เมืองเช่นนี้ ปรากฏมากในทวีปยุโรป เป็ นเมืองที่มีหลักฐานในช่วงพัฒนาของเมือง 2
แบบ คือ ลักษณะของเมืองในยุคโบราณแล้วหยุดไป ต่อมามีการกลับเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในยุค
ประวัติศาสตร์ และพัฒนาเมืองมาจนถึงปัจจุบนั การกลับไปตั้งถิ่นฐานใหม่น้ นั อาจเป็ นกลุ่มชนใหม่
หรื ออารยธรรมใหม่
การแบ่งประเภทของย่านประวัติศาสตร์
1. ย่านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (Historic / Architectural District) เป็ นบริ เวณพื้นที่ที่
ประกอบด้วยอาคารทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและพัฒนาการของเมือง
2. ย่า นประวัติ ศ าสตร์ พ าณิ ช ยกรรม (Commercial
District) เป็ นบริ เ วณพื้ น ที่ ที่
ประกอบด้วยอาคารทางประวัติศาสตร์เชิงพาณิ ชยกรรมเป็ นหลักสําคัญ
3. ย่านประวัติศาสตร์ อุตสาหกรรม (Industrial District) เป็ นบริ เวณพื้นที่ที่ประกอบด้วย
กลุ่มอาคารหรื อสิ่ งก่อสร้างทางอุตสาหกรรมที่แสดงถึงประวัติศาสตร์พฒั นาการของความเจริ ญทาง
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อุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิ จของประเทศ ซึ่ งจะปรากฎในรู ปของหมู่บา้ นอุตสาหกรรม หรื อ นิ คม
อุตสาหกรรม
4. ย่านประวัติศาสตร์ ชนบท (Rural District) เป็ นบริ เวฯพื้นที่ในชนบทที่ยงั คงรักษาไว้
เป็ นรู ปแบบทางประวัติศาสตร์ ของการดําเนิ นชี วิตในชนบท ประกอบด้วย บ้านเรื อนในท้องถิ่น
รู ปแบบของพื้นที่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรื อกสิ กรรม
5. เขตพื้นที่ทางโบราณคดี (Archaeological District) เป็ นการรวมแหล่งโบราณคดี
หลายๆ แห่ ง ที่ อ ยู่ใ กล้เ คี ย งกัน มารวมกัน เพื่ อ แสดงความสั ม พัน ธ์ แ ละความสํา คัญ ของแหล่ ง
โบราณคดีเหล่านั้น ให้มีเนื่ อหาที่สัมพันธ์และต่อเนื่ อง (อภิชยั กาบทอง, 2542: 18-19, อ้างถึงใน
ชัญญ ชีวาภรณาภิวฒั น์)
3. แนวคิดเกีย่ วกับการใช้ ทดี่ ินของย่ าน
3.1 การใช้ที่ดินเพื่อประเภทพาณิ ชยกรรม
Berry and Horton (1978, อ้างถึงใน กฤตพร ห้าวเจริ ญ, 1964: 11) มีแนวคิดว่า
รู ปแบบของย่านการค้านั้นมีความสัมพันธ์กบั การเจริ ญเติบโตของเมืองโดยในระยะหลังมีแนวโน้ม
ที่ว่ากิจกรรมประเภทเดียวกันจะมาอยู่ใกล้ชิดกันหรื อรวมกลุ่มกันมากขึ้น และร้านค้าขนาดเล็กจะ
ค่อยๆ หมดไปแต่จะมีการสร้างร้านค้าหรื อธุ รกิจการค้าขนาดใหญ่ข้ ึนแทนที่เมื่อเมืองเจริ ญขึ้น ซึ่ ง
รู ปแบบของย่านการค้าจะประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ
1. ส่ วนการค้าแบบดั้งเดิม จะมีตลาดเป็ นศูนย์กลาง และมีร้านค้าแบบห้องแถวอยูร่ ายรอบ
เมื่อเมืองเจริ ญขึ้นส่ วนการค้าได้รับการพัฒนาปรับปรุ ง ด้วยเหตุน้ ี บทบาทหน้าที่ของย่านการค้าแบบ
เก่ า จึ ง เริ่ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป คื อ มี ธุ ร กิ จ ร้ า นค้า ใหม่ ๆ เพิ่ ม เติ ม ในปั จ จุ บ ัน กิ จ การค้า ปลี ก
กลายเป็ นบทบาทหน้าที่เด่นของย่าน ซึ่งก่อนนั้นย่านนอกจากจะเป็ นเขตการค้าปลีก แล้วยังเป็ นเขต
การค้าส่ ง เขตอุตสาหกรรม และเขตที่อยู่อาศัย โดยเขตธุ รกิ จการค้าแบบดั้งเดิ มนี้ จะพลุกพล่าน
ในช่วงกลางวัน แต่จะเงียบในช่วงกลางคืน และให้บริ การแก่ผคู ้ นหลายระดับ
2. ส่ วนการค้าแบบสมัยใหม่ เป็ นส่ วนที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลัง ประกอบด้วย
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสิ นค้า โรงแรมชั้นหนึ่ ง โรงภาพยนต์ สํานักงาน บริ ษทั ต่างๆ เป็ นต้น เพื่อ
ให้บริ การแก่ผมู ้ ีฐานะปานกลาง และฐานะดี ตลอดจนนักท่องเที่ยว
สุ วิทย์ เปี ยผ่อง (2535: 70-71) การเลือกย่านการค้า ในการเลือกตั้งของร้านค้าปลีก ผูค้ า้
ปลีกจะต้องเลือกทําเลที่ต้ งั ที่เหมาะสมกับลักษณะร้านค้าของตน ซึ่ งย่านการค้าอาจมีให้เลือกได้ 5
ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ
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1. ย่านการค้า ในตัว เมื อง (Downtown Area) เป็ นย่านการค้าที่ เ หมาะที่ จ ะตั้งร้ าน
สรรพสิ นค้า ร้านสรรพาหาร ร้านขายสิ นค้าทัว่ ไป ร้านขายสิ นค้าเฉพาะอย่าง เป็ ฯย่านที่มีลูกค้าและ
ประชากรสัญจรไปมาหนาแน่น เป็ นย่านที่การขายสิ นค้ามากมายหลายชนิด เช่น อนุ เสาวรี ย ์ สําเพ็ง
บางลําพู ประตูน้ าํ พาหุ รัด สะพานหัน บ้านหม้อ สะพานควาย ฯลฯ
2. ย่านที่มีคนหนาแน่นรองลงมาจากในตัวเมือง (Secondary Shopping District) ร้านค้าที่
อยู่ใ นบริ เ วณนี้ จะขายสิ น ค้า ให้กับ ประชาชนบางส่ ว นของตัว เมื อ งเท่ า นั้น เช่ น ร้ า นค้า แถวท่ า
พระจันทร์ ลาดพร้าว บางเขน บางแค ฯลฯ เป็ นต้น
3. ย่านการค้าที่อยูใ่ กล้ที่พกั อาศัย (Neighborhood Shopping District) เป็ นย่านการค้าที่อยู่
ใกล้ที่ พ กั อาศี ย มุ่ ง ขายเฉพาะคนที่ มี บ ้า นอยู่แ ถวนั้น มัก จะเป็ นร้ า นค้า ขนาดเล็ก ร้ า นขายของ
เบ็ดเตล็ดปากซอย ย่านการค้าในลักษณะนี้ ผจู ้ ดั สรรบ้านและที่ดินได้กนั ไว้เพื่อสร้างอาคารพาณิ ชย์
เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการค้าปลีกได้เลือกซื้อไว้
4. ย่านการค้าตามแนวถนน (String Street) ลักษณะเป็ นย่านการค้าที่มีร้านค้าสองข้างทาง
ถนนที่เชื่ อมไปสู่ ตวั เมือง มุ่งที่จะขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าที่เดินทางผ่านไปมา เช่ น ร้านค้าย่านถนน
เพชรเกษม ร้ านค้าย่านถนนสุ ขุมวิท ร้ านค้าย่านถนนพหลโยธิ น ได้แก่ ร้ านค้าที่ขายอาหาร ขาย
ผลไม้ ขายดอกไม้ ต้นไม้ โชว์รูมรถยนต์ ปั๊มนํ้ามัน และแก๊ส
5. ศูนย์การค้า (Planned Shopping Center) ตามหลักศูนย์การค้าจะตั้งอยูช่ านเมือง ซึ่ งหาที่
จอดรถได้ง่ายหรื ออาจจะตั้งในเมืองที่ว่างเปล่า แต่ในเมืองไทยมักจะตั้งอยูใ่ นตัวเมือง หรื อในที่ที่มี
คนผ่านไปมาได้สะดวก ทั้งนี้ เพราะคนไทยยังมีรถส่ วนบุคคลน้อยเมื่อเทียบกับประชากร การไป
จับ จ่ า ยยัง ต้อ งอาศัย บริ ก ารสาธารณะ คื อ รถเมล์ รถแท็ ก ซี่ ถ้า อยู่ไ กลย่ า นชุ ม ชนก็ ไ ม่ ส ะดวก
ศูนย์การค้าประกอบด้วยร้านสรรพสิ นค้า ร้านสรรพหาร ร้านขายสิ นค้าเฉพาะอย่าง ที่พกั ผ่อนหย่อน
ใจ โรงภาพยนต์ ร้านอาหาร คอฟฟี ชอป ฯลฯ เป็ นที่รวมของสิ นค้าและบริ การทุกชนิด เรี ยกว่า One
- Stop Shopping
ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (2527, อ้างถึงใน กษมา วรรณศิลป์ , 2540) รู ปแบบที่ต้ งั ของการค้า
และบริ การสามารถพบได้ใน 2 รู ปแบบ คือ
1. รู ปแบบการกระจายตัว แต่ละหน่วยของกิจการจะอยูห่ ่ างกันเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขัน
ระหว่างกัน สาเหตุของการที่ตอ้ งอยูห่ ่ างกัน เนื่องจากมีการแข่งขันกัน เพื่อแย่งปั จจัยการผลิตที่มีอยู่
อย่างจํากัด เช่ น ที่ ดินความเหมาะสมในด้านทําเล เป็ นต้น อี กสาเหตึมาจากการที่กิจการนั้นเป็ น
กิจการที่ตอ้ งอารศัยกลุ่มลูกค้าจากการที่ลูกค้าอยูก่ ระจายตัวออกไป ทําให้กิจการต้องกระจายตัวตาม
ไปด้วย เช่น ร้านจําหน่ ายของใช้ประจําวัน โดยในร้านที่จาํ หน่ายสิ นค้าเหมือนกัน ผูซ้ ้ื อจะนิ ยมซื้ อ
จากร้านที่อยู่ใกล้มากกว่าจะไปซื้ อร้านที่อยู่ไกลออกไป นอกจากนั้น ยังพบว่าการกระจายตัวของ
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ธุ รกิ จการค้าจะอยู่ในลักษณะที่เป็ นแถบยาวไปตามเส้นทางคมนาคม โดยธุ รกิจการค้าจะคํานึ งถึง
การเข้าถึง จากภายนอกเป็ นสําคัญ ซึ่งร้านค้าที่มีรูปแบบที่ต้ งั แบบกระจายตัวนี้ ได้แก่
1.1 ร้ า นค้า ตามถนนหลวงเป็ นร้ า นค้า ที่ ต้ ัง อยู่บ ริ เ วณถนนที่ เ ป็ นเส้ น ทางเชื่ อ ต่ อ
ระหว่างเมือง โดยการขยายตัวของร้านค้า จะเป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
1.2 ร้านค้าตามถนนภายในเมืองเป็ นร้านค้า ที่ต้ งั อยู่บริ เวณถนนสายสําคัญของเมือง
เช่ น ถนนที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน เป็ นต้น ซึ่ งร้านค้าเหล่านี้ จะมีพ้ืนที่ว่างด้านหน้าสําหรั บ
แสดง หรื อขายสิ นค้า ตามถนนสายรอง ตรอก ซอย จะมีร้านค้าตั้งอยู่โดดเดี่ยวหรื อรวมกลุ่มขนาด
ย่อม เพื่อให้บริ การแก่ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นละแวกใกล้เคียง
1.3 ร้านค้าตามถนนชานเมืองเป็ นร้านค้า ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณถนนที่พ่ ึงตัดใหม่ โดยเฉพาะ
ในเขตชานเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อย่างรวดเร็ ว ลูกค้าส่ วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขตชาน
เมือง
2. รู ปแบบรวมตัว เป็ นรู ปแบบที่อาจเกิดจากกิจกรรมการค้าต้องอาศัยลูกค้าเป็ นหลักใหญ่
และลูกค้ามีอยูก่ ลุ่มเดียวหรื อมีนอ้ ย สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดการรวมตัวเนื่องจากในพื้นที่บริ เวณดังกล่าวมี
แรงดึงดูดใจให้ลูกค้านิ ยมเข้ามาใช้บริ การ ทําให้กิจการใหม่ๆ เข้ามาตั้งอยูใ่ กล้กิจการที่มีอยูเ่ ดิมมาก
ขึ้น อีกสาเหตุหนึ่ งเนื่ องมาจากสิ นค้าของกิจการยังไม่ได้มาตรฐานและยังไม่สามารถใช้แทนกันได้
อย่างสมบูรณ์ ทําให้เกิดการรวมตัวเพื่อการเลือกซื้ อ โดยที่ผซู ้ ้ื อสามารถเปรี ยบเทียบสิ นค้าได้ ซึ่ งมี
ความจําเป็ นสําหรับสิ นค้าบางชนิด เช่น รถยนต์ ของใช้ประจําวัน เครื่ องแต่งตัว เป็ นต้น
กิจฐเชต ไกรวาส (2538: 21 -25) กล่าวถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการใช้ที่ดิน
ประเภทการค้า มีการแบ่งออกเป็ น 3 ปั จจัย ได้แก่
1. ปั จจัยทางด้านภายภาพประกอบด้วย ระบบคมนาคม ระบบสาธารณุ ปโภค ประเภท
ของการใช้ที่ดินในบริ เวณใกล้เคียง ความสะดวกในการเข้าถึง และศูนย์กลางของเมือง
2. ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ประกอบด้ ว ย ราคาที่ ดิ น ค่ า เช่ า เงิ น ลงทุ น ผลตอบแทน
ผลประโยชน์ที่ได้รับ และความเกี่ยวข้องเชิงแข่งขันหรื อส่ งเสริ มกัน
3. ปั จจัยทางสังคมประกอบด้วย จํานวนประชากร ลักษณะประชากร ความปลอดภัยและ
กฎหมาย
สุ วิทย์ เปี ยผ่อง (2535: 71-73) กล่าวถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการใช้ที่ดิน ประเภท
พาณิ ชยกรรม มีการแบ่งออกเป็ น 5 ประกอบ ได้แก่
1. พฤติกรรมของผูซ้ ้ื อสิ นค้าในแต่ละชนิ ด สิ นค้าแต่ละอย่างย่อมจะมีความใกล้ชิดกับ
พฤติกรรมของผูซ้ ้ื อ ผูซ้ ้ื อมีความต้องการซื้อใช้ประจํา (ข้าวสาร นํ้าตาล นํ้าปลา หอม กระเทียม เป็ น
ต้น) จึงต้องตั้งอยูใ่ กล้บา้ นผูซ้ ้ือ
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2. ทางเดินเท้าของผูซ้ ้ือบริ โภค การเดินทางเท้ายิ่งมากเท่าไหร่ ก็ยง่ิ มีความสําคัญ นั้นย่อม
แสดงให้เห็ นว่า ธุ รกิ จการค้าหรื อย่านการค้าใดก็ตามที่ ไม่มีเส้นทางสัญจรทางเท้าแล้ว ย่อมไม่
สามารถจะเจริ ญเติบโต หรื อขยายตัวได้
3. ทําเลที่ ใกล้กบั คู่แข่งขันอื่นๆ แหล่งการค้าที่มีผูข้ ายมาก มักจะมี ลูกค้าไปใช้บริ การ
เนื่องจากมีให้เลือกตามความพอใจและสามารถต่อรองได้
4. ความสามารถเข้าถึงได้สะดวก ปั จจัยต่างๆ มีส่วนในการเข้าถึงผูม้ าซื้ อสิ นค้าไปยังที่
ย่านการค้า หรื อ แหล่งการค้าได้เป็ นอย่างดี ได้แก่ ถนน แม่น้ าํ ลําคลอง
3.2 การใช้ที่ดินเพื่อประเภทที่อยูอ่ าศัย
Brain Gocgal (อ้างถึงใน ชนินทร์ วิเศษสิ ทธิกุล, 2547: 12) การพิจารณาเลือกทําเล
เป็ นที่อยู่อาศัยมีปัจจัย 3 ประการ คือ ลักษณะของบ้าน ลักษณะของชุมชน และความสัมพันธ์ของ
ที่ต้ งั นั้นๆ กับพื้นที่โดยรอบ หากแต่ในทางปฏิบตั ิแล้วจะเห็ นว่าปั จจัยที่สําคัญที่มีอิทธิ พลต่อการ
เลือกตั้งอยูอ่ าศัย ควรมีคุณสมบัติดงั นี้
1. รายได้ (Income) ความพอใจและการเลือกที่อยู่อาศัยจะมีความสัมพันธ์กนั ยิ่งขึ้น เมื่อ
รายได้ของผูอ้ าศัยมากขึ้นเท่าใด โอกาสของการเลือกชนิ ดบ้าน ที่ต้ งั และความพอใจในสิ่ งที่ชอบ ก็
จะได้รับการตอบสนองมากขึ้นเท่านั้น
2. การเข้าถึงแหล่งงาน (Job Access) การกระจายของแหล่งงาน อาจมีอิทธิ พลต่อการ
กระจายของการอยูอ่ าศัยของประชากรมากกว่าปั จจัยอื่นๆ ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งงานกับ
ความเป็ นไปได้หลายๆ ด้าน ด้านที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากบ้านไปที่ทาํ งาน ราคาที่ดินที่
เหมาะสม ความต้องการอื่นๆ ในการติดต่อกับเมื่อและสิ่ งที่น่าพึงพอใจต่างๆ ด้านที่ต้ งั
3. สภาพครอบครัว (Family Status) การมีเด็กในครอบครัวมีผลสะท้อนสําคัญต่อการใช้
พื้นที่ ยิง่ มีสดั ส่ วนของเด็กมากเท่าใด ก็ยงิ่ เป็ นเครื่ องกระตุน้ ให้ตอ้ งการบ้านที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน
4. ปั จจัยอื่นๆ (Other Factors) การแบ่งผิว เชื้อชาติ และชนชั้น ก็มีผลต่อการเลือกที่ต้ งั
ของที่อยูอ่ าศัย นอกจากนี้พ้ืนที่เมืองที่มีการบริ การสาธารณะที่ไม่เท่าเทียมกันก็อาจมีอิทธิพลต่อการ
ตั้งถิ่นฐาน
4. แนวความคิดเกีย่ วกับกิจกรรมและพืน้ ที่
4.1 กิจกรรม
Rapoport (1982) มีแนวความคิดว่า กิจกรรมถูกถ่ายทอดโดยตรงจากวิถีชีวิตและ
รากฐานของวัฒนธรรม ทุกกิ จ กรรมเกี่ ยวเนื่ องกับองค์ประกอบ 4 ประการ คื อ ตัว กิ จกรรมเอง
กิ จ กรรมถู ก นํา ไปใช้อย่า งไร กิ จ กรรมเกี่ ย วข้อ งกับ กิ จ กรรมอื่ น ๆ และรวมเป็ นระบบกิ จ กรรม
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ความหมายของกิจกรรม ซึ่งระบบกิจกรรมไม่สามารถเกิดขึ้นโดยปราศจากพื้นที่และเวลาได้ และไม่
สามารถมองตัวกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวแต่ตอ้ งพิจารณาทั้งระบบกิจกรรมเข้าด้วยกัน
ที่ต้ งั (Setting) เป็ นการผสมผสานกันของพฤติกรรมที่ต้ งั (Behavior Setting) และบทบาท
ของที่ต้ งั ที่ต้ งั เป็ นสภาพแวดล้อมกับระบบของกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ซึ่ งสภาพแวดล้อมและกิจกรรมถุ
กเชื่อมโยงด้วยกฎเกณฑ์ (Rules) ต่างๆ เพื่อทําให้เกิดที่ต้ งั ที่เหมาะสมและตามที่คาดหวังเอาไว้ ที่ต้ งั
ต้องพิจารณาโดยรวมกับระบบภายในของกิจกรรมที่เกิดขึ้นซึ่ งถูกเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบ ซึ่งที่ต้ งั
จะถูกเชื่ อมโยงในหลายด้านทั้งในพื้นที่เอง ความใกล้ชิด การเชื่ อมโยง และการแบ่งแบก รวมถึง
เรื่ องเวลาในการเรี ยงตามลําดับ
ที่ต้ งั มักจะเป็ นไปตามความเหมาะสมของกิ จกรรมและพฤติกรรมเสมอ ที่ต้ งั ของคนมี
ขอบเขตและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เวลาและคุณภาพของที่ต้ งั แปรเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรม และ
เปลี่ยนไปตามสมาชิกของวัฒนธรรมหนึ่งๆ หรื อกลุ่มในวัฒนธรรมนั้นๆ
Chapin (1972 : 221-253) ได้สรุ ปว่ากิจกรรม จะมีการเกี่ยวข้องอยูด่ ว้ ยกัน 3 ประการคือ
แหล่งประกอบกิ จกรรม ประเภทของกิ จกรรม และระบบกิ จกรรม และยังได้กล่าวว่า ระบบของ
กิจกรรมเป็ นเรื่ องง่าย พฤติกรรมของบุคคลประกอบไปด้วยกรณี จาํ นวนหนึ่ ง และเมื่อบุคคลต่างๆ
แสดงกรณี เหมือนๆกันก็จะทําให้กรณี น้ นั กลายเป็ นประเภทของกิจกรรม ซึ่ งระบบของกิจกรรมคือ
การต่อเนื่ องของประเภทกิจกรรมนัน่ เอง หรื อกล่าวได้ว่า ระบบกิจกรรมมีท้ งั องค์ประกอบเชิงพื้นที่
(สถานที่ไป) และองค์ประกอบเวลา (เวลาที่ไป) ทั้งสองอย่างรับอิทธิพลด้วยข้อจํากัดจากวัฒนธรรม
และธรรมชาติของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
Fellman (อ้างถึงใน จิราภา ธนาไชยสกุล, 2544: 7) กล่าวว่า ระบบกิจกรรมมีความสําคัญ
ในการวางแผนและออกแบบในระดับที่ เรี ยกว่า ความต้องการพื้นฐาน ซึ่ งจะมีความแตกต่างกัน
ออกไป กิจกรรมใดๆ สามารถจําแนกได้เป็ น 4 องค์ประกอบ คือ
1. โดยตัวกิจกรรม - กิน ซื้อของ เดิน ดื่ม
2. วิธีในการทํา - ซื้อของในตลาด กินในบาร์ เดินในถนน นัง่ บนพื้น กินกับคนอื่น
3. กิ จกรรมเพิ่ม ใกล้เคียงหรื อเชื่ อมต่อ ซึ่ งกลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบกิ จกรรม พูดคุยขณะเดินซื้อของ เกี้ยวพาขณะเดินเล่น
4. มุมมองทางสัญลักษณ์ของกิจกรรม ซื้อของในฐานะของการบริ โภคอย่างชัดเจน ทําให้
อาหารในฐานะแบบแผนของการสร้างตัวตน
Berry (อ้างถึงใน เสน่ห์ ญาณสาร, 2542: 229-231) ได้กล่าวว่า กิจกรรมในย่านพาณิ ชยก
รรม จะดําเนินไปได้กเ็ พราะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอยู่ 4 แบบ คือ
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1. การเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเชิงแข่งขันกัน (Competitive Linkage) หมายถึง ความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องของธุรกิจหรื อร้านค้าประเภทเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกัน คือ ร้านค้าต่างๆ จะอยูร้ วมกลุ่มกัน
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อแข่งขันกัน เพื่อดึงดูดลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มปริ มาณ
การขายให้สูงสุ ด ซึ่งการรวมกลุ่มของร้านค้าเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าได้เปรี ยบเทียบคุณภาพราคา ความ
หลากหลาย ฯลฯ ของสิ นค้า เพื่อให้เกิ ดความพอใจ การเกี่ ยวข้องแบบนี้ ไม่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรง
ระหว่างหน่ วยธุ รกิจ เช่น มีการรวมกลุ่มของร้านขายรองเท้า ร้านเสื้ อผ้า ร้านขายนาฬิกา ร้านขาย
แว่นตา ห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม และธนาคาร ในบริ เวณส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของย่านพาณิ ชยกรรม
เป็ นต้น
2. การเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเชิงส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน (Complementary linkage) หมายถึง
การดึงดูดกันหรื อการรวมกลุ่มกันของธุรกิจร้านค้าต่างประเภทกัน เพื่อสนับสนุนส่ งเสริ มกิจกรรม
ของกันและกัน การเกี่ยวข้องแบบนี้มีปฏิสมั พันธ์โดยตรงระหว่างหน่วยธุรกิจ เช่น การเกี่ยวข้องของ
บริ ษทั โฆษณากับธนาคาร หรื อกการเกี่ยวข้องกันของโรงแรมและบริ ษทั นําเที่ยว
3. การเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในก้านการใช้สถานที่ร่วมกัน (Commensal Linkage) หมายถึง
การเกี่ ย วข้อ งของกิ จ กรรมหลายประเภท ที่ ตอ้ งพึ่ง พาอาศัย แหล่ ง บริ ก ารแหล่ ง เดี่ ย วกัน หรื อ ที่
ต้องการตัวอาคารพื้นที่เดี ยวกัน การเกี่ยวข้องแบบนี้ ไม่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างหน่ วยธุ รกิจ
ต่างๆ เช่ น บริ ษทั ด้านวางแผนอาจมีสาํ นักงานอยู่ในอาคารเดี ยวกับบริ ษทั วิศวกรรมที่ปรึ กษาและ
บริ ษทั ที่ออกแบบก่อสร้าง ธุรกิจนําเที่ยวและบริ การรถเช่าตั้งอยูใ่ นโรงแรมเดียวกัน เป็ นต้น
4. การเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเชิงประกอบกัน (Ancillary Linkage) หมายถึง การเกี่ยวข้องกัน
ของกิจการค้าหรื อบริ การต่างประเภทกัน ที่รวมตัวกันอยู่ใกล้กบั แหล่งจ้างงาน เพื่อที่จะขายสิ นต้า
และให้บริ การแก่ ผูท้ ี่ ทาํ งานในแหล่งงานนั้น การเกี่ ยวข้องแบบนี้ มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง
แหล่งจ้างงานนั้นกับธุ รกิจประเภทต่างๆ เช่น ร้านขายการ์ ด ร้านขายหนังสื อ ร้านขายของขวัญและ
ดอกไม้ ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม ฯลฯ ต่างร่ วมให้บริ การแก่สาํ นักงานหรื อโรงพยาบาลที่อยูใ่ กล้ๆ
5. พืน้ ทีศ่ ูนย์ กลางเมืองและกระบวนการเกิดพืน้ ทีศ่ ูนย์ กลางเมือง
พื้นที่ศูนย์กลางเมืองหรื อพื้นที่ศูนย์กลางเมืองย่าน ชุมชนหรื อหมู่บา้ น เป็ นพื้นที่ที่มีการ
กระจุกตัวของกิ จกรรมและประโยชน์การใช้ที่ดินที่มีความหนาแน่ นอย่างผสมผสานกัน และโดย
ส่ วนมากมักมีความชัดเจนในตําแหน่ งที่ต้ งั และขอบเขตของมัน (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริ ญ, 2554) เป็ น
ลักษณะที่เรี ยกว่า เมืองมีชีวิตชีวา (Urban buzz) เป็ นเมืองที่มีการกระจุกตัว มีความน่ าตื่นเต้น จาก
การใช้พ้ืนที่และกิจกรรมในบริ เวณดังกล่าวอย่างคึกคัก โดยมีความท้าทายคือการอธิ บายความเป็ น
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พื้นที่ศูนย์กลางเมืองในรู ปของกระบวนการ (process) มากกว่าเป็ นสภาพ (state) (Hillier, 1999)
แสดงถึงขั้นตอนของรู ปแบบการเปลี่ยนแปลงหรื อวิวฒั นาการเชิงพื้นที่นนั่ เอง
โดยสาเหตุที่ตอ้ งทําความเข้าใจการเป็ นศูนย์กลางเมืองผ่านกระบวนการเชิงพื้นที่เพราะว่า
การฟื้ นฟู พ้ื น ที่ ศู น ย์ก ลางเมื อ งโดยส่ ว นมากมี ค วามล้ม เหลว ทํา ให้ต ระหนัก ว่ า ความเข้า ใจ ใน
กระบวนการเกิดฟื้ นฟูศูนย์กลางเมืองและการทําให้ศูนย์กลางนั้นคงอยู่อย่างยัง่ ยืนยังมีอยู่นอ้ ยมาก
เพราะเมื่อวันเวลาผ่านไป ศูนย์กลางเมืองนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้มาจากหลายๆ สาเหตุสามารถ
เคลื่อนย้ายที่ขยายตัวหรื อหดตัว หรื อแม้กระทัง่ แยกเป็ นหลากหลายประเภทได้โดยในเมืองใหญ่ ๆ
ลําดับศักดิ์ ของศูนย์กลางต่างๆ มักกระจายอยู่แทรกอยู่ทว่ั ไปในเนื้ อเมืองเช่นเดี ยวกับการเกิ ดย่าน
ต่างๆ บริ เวณเกาะรัตนโกสิ นทร์ที่กลายเป็ นศูนย์กลางย่อยๆ ในปัจจุบนั

ภาพที่ 1 ลักษณะพื้นที่ศูนย์กลางเมือง ที่สามารถขยายหรื อหดตัว เปลี่ยนแปลงตําแหน่งที่ต้ งั หรื อ
กระจายเป็ นหลากหลายบริ เวณและขนาด แทรกตัวอยูท่ วั่ ไปในบริ เวณพื้นที่เมือง
ทั้ง นี้ Jacobs (1961) ได้เ ริ่ ม ต้น ศึ ก ษาถึ ง ความมี ชี วิ ต ชี ว าของเมื อ งรวมทั้ง กิ จ กรมอัน
หลากหลายบนท้องถนน โดยอ้างว่าเป็ นพื้นที่สาธารณะที่สาํ คัญที่สุดของเมืองเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ค้นหาแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่เมืองให้ประสบความสําเร็ จและยังกล่าวว่าถนนเปรี ยบเสมือน
หัวใจของเมือง มีชีวิตราวกับพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งเป็ นพื้นที่สําหรับการ
สัญจร (movement) ในเมืองว่า ถนนและทางเท้าเป็ นดัชนี วดั คุณภาพของเมือง หากเมืองใดมีถนน
และทางเท้าที่มีการกระจุกตัวของกิจกรรมต่างๆ เมืองนั้นก็จะมีชีวิตชีวา มีความน่าสนใจ แต่ถา้ หาก
เมื อ งใดที่ มี ส ภาพถนนและทางเข้าที่ มีเ งี ย บเหงา นิ่ ง เฉย จะทําให้รู้ สึก ว่าน่ า เบื่ อ และไม่ มี ค วาม
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ปลอดภัย เพราะจะไม่ค่อยมีผคู ้ นที่จะคอยสนใจใคร ไม่มีสายตาผูค้ นที่คอยจ้องมองกันและการที่จะ
ทําให้เกิดผูค้ นจํานวนมากผ่านไปมา ตลอดเวลาในพื้นที่กลางเมืองนั้นจะต้องมีลกั ษณะของการใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (mix use) ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่หนาแน่ นที่
เหมาะสม จะทําให้สามารถดึงดูดให้มีผคู ้ นผ่านไปมาเป็ นจํานวนมากอยูต่ ลอดเวลา โดย Jacobs อ้าง
ว่า ความหลากหลายของกิ จกรรมและการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ ถนนสาธารณะนั้นเกิ ด ขึ้นจาก
คุณสมบัติทางกายภาพบางประการของสิ่ งแวดล้อมในเมืองเอง เช่ น ร้ านค้าที่สามารถให้บริ การ
ลูกค้าที่สัญจรไปมาได้โดยตรง หรื อช่ วงเดิ นเท้าสั้นๆ ที่ต่อเนื่ องกันโดยตลอด ลักษณะโครงข่าย
ถนนที่เอื้อให้เกิดการเลี้ยวเดินบ่อยครั้ง เป็ นต้น
พื้นที่ศูนย์กลางเมืองเป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะของความเป็ นศูนย์กลางที่มีชีวิต (live center)
กล่าวคือ มีลกั ษณะของการเป็ นพื้นที่รวมกลุ่มของกิจกรรมการค้า พาณิ ชย์ ความบันเทิงและกิจกรรม
อื่นๆ ที่ทาํ ให้เมืองเกิดพลวัตร มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งที่ต้ งั ศูนย์กลางมีการกระจายตัว ฯลฯ ที่ถูก
หล่อเลี้ยงด้วย “การสัญจรอิสระ (natural movement)” ที่มากกว่าปรกติ (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริ ญ,2554)
ทั้งนี้ยงั มีทีมนักวิชาการของ University of Oxford Brooke, UK.(อ้างถึงใบปราณระฟ้ า พรหม
ประวัติ, 2550) กล่าวว่าถนนและทางเดินเท้าในเมืองนั้นมีความสําคัญที่จะทําให้สังคมอบอุ่น มีการ
ช่วยกันสอดส่ องดูแล ธุ รกิ จการค้าคึกคัก การเดินทางด้วยพาหนะส่ วนตัวจะน้อยลงการใช้บริ การ
ระบบขนส่ งมวลชนสาธารณะจะเพิ่มขึ้นและเป็ นการช่วยลดการใช้พลังงานในเมืองอีกทั้ง Hiller
(1999) ได้ก ล่ า วถึ งการสัญจร
(movement) ใน 2 ลัก ษณะซึ่ งมี ท้ งั หลากหลายวัตถุ ประสงค์
หลากหลายกลุ่มคนผูเ้ ข้าไปใช้งานและหลากหลายช่วงระยะเวลา จะทําให้ย่านหรื อพื้นที่เมืองนั้น
เกิดลักษณะของบรรยากาศของเมืองที่คึกคัก มีสีสัน ไม่เงียบเหงาหรื อมีเกิดความรู ้สึกน่ ากลัว เป็ น
อันตราย ไม่ว่าจะเป็ นในช่ วงระยะเวลาใดก็ตาม ซึ่ งเป็ นลักษณะของเมืองที่มีความเป็ นเมื องที่ มี
ชีวิตชีวา (urban buzz)
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Jacobs ก็ยงั ขาดหลักฐานอ้างอิงที่ชดั เจนและเป็ นระบบว่า
คุณสมบัติทางกายภาพเหล่านี้ มีบทบาทในการส่ งเสริ มให้เกิดความมีชีวิตชีวาบนถนนได้อย่างไรแต่
ทั้ง นี้ ก็ ถื อ ว่า Jacobs เป็ นผูเ้ ริ่ ม วางแนวคิ ด พื้ น ฐานบางประการเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ทางกายภาพหรื อ
คุ ณ สมบัติ เชิ งสัณฐานของอาคารและเมื องในการสร้ างพื้นที่ สาธารณะของเมื องในช่ ว งยุคแรก
(ไขศรี ภักดิ์สุขเจริ ญ, 2548: 5)
โดยกระบวนการที่นาํ ไปสู่ การเป็ นเมืองศูนย์กลางที่มีชีวิต (Live center) โดย Hillier
(1999) ประกอบไปด้วย 3 แนวความคิดที่นาํ มาใช้อธิ บายกระบวนการที่เกิดฟื้ นฟูศูนย์กลางเมือง
ดังต่อไปนี้
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1. ทฤษฏีการสั ญจรอิสระ (Theory of Natural Movement)
การสัญจรที่เลื่อนไหลอยูใ่ นส่ วนต่างๆ ของโครงข่ายถนน เป็ นผลโดยตรงมาจาก
โครงข่ายการเชื่ อต่อของถนนในระบบนั้นๆ เองลักษณะโครงข่ายการเชื่ อมต่อของ
ถนนที่แตกต่างกันจะมีผลทําให้การกระจายการสัญจรอิสระเป็ นไปอย่างมากน้อยตามบริ เวณต่างๆ
อย่างไม่เท่าเทียมกันทําให้บางส่ วนคึกคัก บางส่ วนเงียบเหงา
แสดงพื้นที่สาธารณะที่มีศกั ยภาพในการเข้าถึงและมองเห็น โดยแสดงเส้นสี โทนร้อย
แสดงถึงอัตราการสัญจรอิสระในระดับสู งแล้วไล่ระดับวรรณะสี รุ้งจนถึงสี โทนเย็น แสดงอัตราการ
สัญจรอิสระในระดับตํ่า โดยเปรี ยบเทียบเมืองใหญ่ อย่างกรุ งลอนดอน (a) ว่าการกระจายการสัญจร
อิสระเป็ นลําดับศักดิ์พ้ืนที่ยา่ น ในขณะที่กรุ งเทพฯ (b) มีอตั ราการสัญจรอิสระอยูบ่ นพื้นที่ถนนเส้น
หลัก และกระจายการสัญจรอิสระโดยไม่มีลาํ ดับศักดิ์ที่ชดั เจน
2. ทฤษฏีเศรษฐสั ญจร (Theory of Movement Economy)
ในพื้นที่ทีมีการสัญจรอิสระ (Natural movement) มากมีแนวโน้มจะเหนี่ยวนําทําให้
เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิ ชยกรรม ในขณะที่พ้ืนที่ที่มีการสัญจร อิสระตํ่าจะเหนี่ยวนํา
ดึงดูดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัยซึ่งต้องการความเงียบสงบ
กิจกรรมดึงดูดการสัญจร (ร้านค้า) ทั้งหลายก็ยิ่งดูดการสัญจรให้มากยิ่งขึ้นไปอีกใน
บริ เวณที่มีการสัญจรอิสระมากอยูแ่ ล้ว เกิดเป็ น “ผลกระทบทวีคูณ” (Multiplier effect) ผลก็คือเมือง
จะเกิดบริ เวณที่มีกิจกรรมกระจุกตัวอยูห่ นาแน่นผิดปกติ ควบคู่ไปกับบริ เวณที่มีกิจกรรมกระจายอยู่
โดยทัว่ ไปเสมอ
3. ทฤษฏีสัณฐานศูนย์ กลาง (Theory of Spatial Centrality)
บริ เวณที่ “ผลกระทบทวีคูณ” (Multiplier effect) ส่ งผลเป็ นลูกโซ่ต่อเนื่ องทําให้พ้ืนที่
มี วิ ว ัฒ นาการเปลี่ ย นแปลงเกิ ด การแบ่ ง ซอยโครงข่ า ยย่อ ยออกเป็ นบล็อ กที่ เ ล็ก ลง
(grid
intensification process) เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวของร้านค้าในการรองรับการสัญจรที่มากขึ้นจนเกิดเป็ น
บริ เ วณโครงข่ า ยกระจุ ก ตัว ที่ ห นาแน่ น เป็ นพิ เ ศษ กลับ กลายเป็ น “ลัก ษณะสั ณ ฐานที่ ดึ ง ดู ด ”
(configurationally attractor) ซึ่งจะทําให้ระดับการสัญจรอิสระเพิ่มมากขึ้นไปอีก จนเกิดศูนย์กลางที่
มีชีวิต (live center) ซึ่งมีการสัญจรอิสระและกิจกรรมคอยหล่อเลี้ยงทําให้ ทําให้พ้ืนที่บริ เวณนั้นเกิด
ความมีชีวิตชีวา (urban buzz) อย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ ยงั มีแนวคิดเมืองที่ดี (Good city form) ที่กล่าวว่าเมืองที่ดีจะเป็ นเมืองที่
กระชับ (compact city) มีพ้ืนที่ว่าง มีลกั ษณะลําดับศักดิ์ของการเข้าถึง และการสัญจรอิสระ (natural
movement) กระจายตัวบนโครงข่ายพื้นที่สาธารณะของเมืองส่ งผลให้บางส่ วนของเมืองเกิดความ
คึกคัก มีชีวิตชีวา บางส่ วนมีความเงียบสงบ
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ทั้งนี้ รูปแบบของพื้นที่ (Spatial pattern) ที่ทาํ ให้เกิดรู ปแบบการใช้พ้ืนที่ (space use
pattern) ที่มีชีวิตชีวา (urban buzz) นัยยะคือการเกิดลักษณะพื้นที่ที่อเนกประโยชน์ (multipurpose
space) ซึ่งประกอบไปด้วยความผสมผสานของ 3 ลักษณะ ได้แก่
1. ความผสมผสานของกลุ่มคน (mix types of people) มีความหลากหลายของผูค้ นที่เข้า
ไปใช้พ้ืนที่โดยมีความหลากหลายทั้งกลุ่ม เพศ วัย และชาติพนั ธุ์
2. ความผสมผสานของประเภทกิจกรรม (mix types to activities) มีกิจกรรมหลากหลาย
รู ปแบบ หลากหลายวัตถุประสงค์
3. ความผสมผสานของเวลา (mix times) มีการใช้งานพื้นที่ที่หลากหลายช่วงเวลาสลับ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ไม่ขาดช่วง
อีกทั้ง Hillier (1989) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเป็ นพื้นที่อเนกประโยชน์ที่ทาํ
หน้าที่เป็ นตัวดัชนี ช้ ีวดั เป็ นอยูข่ องพื้นที่ การเป็ นพื้นที่ที่มีการพบปะกัน (Encounter) และ
มีการอยูร่ ่ วมกัน (co-presence) ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง มีผลทําให้มีการใช้พ้ืนที่ตลอดเวลามีกิจกรรมที่
หลากหลาย แม้ว่าผูค้ นไม่ได้รู้จกั กันแต่ก็มีการปฏิสัมพันธ์เพื่อดําเนิ นกิจกรรมหลากหลายประเภท
ผ่านช่วงระยะเวลาต่างๆ ในลักษณะของ “ชุมชนเสมือน” (virtual community) เป็ นลักษณะเดียวกับ
แนวคิดเมืองมีชีวิตชีวา (urban buzz) และแนวคิดรู ปแบบเมืองที่ดี (good city form)
กล่าวโดยรวมแนวคิดที่นาํ มาใช้อธิบายกระบวนการเกิดพื้นที่ศูนย์กลางเมืองก็คือในพื้นที่
เมืองมีโครงสร้ างข่ายการเชื่ อมต่อพื้นที่สาธารณะและแต่พ้ืนที่ซึงมีค่าการเชื่ อมต่อที่ต่างกัน จะมี
ระดับการสัญจรอิสระ (natural movement) ที่ต่างกัน พื้นที่ที่การสัญจรอิสระที่มีมากกว่าดังกล่าวจะ
ดึงดูดให้เกิ ดพื้นที่พาณิ ชยกรรม แหล่งบันเทิง เป็ น ต้น (ส่ วนในพื้นที่ที่มีการสัญจรอิสระตํ่าๆจะ
ดึงดูดให้เกิดลักษณะของพื้นที่ที่พกั อาศัย) โดยในพื้นที่พาณิ ชยกรรมอาจทําให้เกิดผลกระทบทวีคูณ
(multiplier effect) โดยร้านค้าจะดึงดูดผูค้ นมาทํากิจกรรมกันมากขึ้นร้านรวงต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้น
ตามด้วยทําให้เกิดการแบ่งโครงข่ายการเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น (grid intensification) เพื่อ
เพิ่ ม พื้ น ที่ ผิว ของร้ า นค้า ในการรองรั บ การสั ญ จรที่ ม ากขึ้ น กลายเป็ นลัก ษณะสั ณ ฐานที่ ดึ ง ดู ด
(configurationally attractor)ที่ยิ่งทําให้การสัญจรอิสระเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีก จนเกิดเป็ นจุดดึงดูด
กิจกรรมหนาแน่ นของพื้นที่ที่เรี ยกว่าศูนย์กลางที่มีชีวิต (live center) ซึ งมีความเป็ นพื้นที่อเนก
ประโยชน์ (multipurpose space) อันจะนําไปสู่ความมีชีวิตชีวาในเมือง (urban buzz) ในที่สุด
การวิเคราะห์เป็ นพื้นที่ศูนย์กลางเมืองนั้นสามารถวิเคราะห์ในเชิงของมิติทางทัศนียภาพสัณฐาน (visual & morphological dimension) ซึ่ งเป็ นการอ่านรู ปทรงโครงสร้างทางกายภาพของ
เมืองต่างๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์การประสานของพื้นที่กบั สังคม (socio-spatial dialectic) เกิดจากความ
พยายามในการแบ่งประเภท/หมวดหมู่ของ โครงสร้างของเมือง โดยแบ่งตามช่วงเวลาต่างๆ ณ เวลา
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ใดเวลาหนึ่ งที่เงื่ อนของสังคมและเศรษฐกิ จส่ งผลทําให้โครงสร้ างของเมืองเกิ ดการเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชดั โดยมีวตั ถุประสงค์ก็คือ ต้องการวิเคราะห์ความแตกต่างเชิงพื้นที่ของเมือง (areal
differentiation) รวมทั้งต้องการระบุขอบเขตพื้นที่เมืองที่ลกั ษณะเฉพาะเหมือนกัน (urban social
area) จากรู ปแบบความหนาแน่ นของมวลอาคารและพื้นที่ว่าง/ขนาดบล็อกถนน รู ปแบบโครงข่าย
การสัญจร และรู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร (Hillier, 1987) ซึ่ งมีลกั ษณะโครงสร้าง
และการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
1. รู ปแบบโครงข่ายการสัญจร พื้นที่ศูนย์กลางเมืองมักการกระจุกตัวหรื อสานกันอย่าง
หนาแน่ นของโครงข่ายการสัญจร ทําให้เกิดความสะดวกในเข้าถึงและผ่านพื้นที่ในทุกทิศทางเป็ น
พื้นที่ใจกลาง (hub0 ประกอบด้วยโครงข่ายเส้นตรง (axial line) ที่ต่อกันเป็ นมุมประมาณเกือบหรื อ
มากกว่า 90 องศา หักเลี้ยวแล้วกลับวนกลับมาที่เดิม โดยมีเส้นทางเชื่อมออกไปทิศทางเป็ นกิ่งรัศมี
(spoke) โดยรอบประกอบด้วยโครงข่ายเส้นตรง (axial line) ที่ต่อกันเป็ นมุมที่มากกว่าหรื อน้อยกว่า
180 องศา โดยรอบเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ใจกลางเมืองกับพื้นที่อื่นโดยรอบ โครงข่ายการสัญจรในพื้นที่
ใจกลางเมือง (hub) นั้นจะประกอบไปด้วยเส้นทางสั้นๆ ที่มกั เชื่อมต่อกันเป็ นโครงข่ายตาราง (grid)
ทั้งนี้ลกั ษณะดังกล่าวเพื่อเอื้อต่อการเกิดทิศทางของการสัญจรติดต่อ “ภายใน” พื้นที่อย่างทัว่ ถึง ส่ วน
เส้นกิ่งรัศมี (spoke) ที่มีลกั ษณะเป็ นเส้นเล็กๆ ที่ต่อตรงทํามุมต่อกันเป็ นมุมป้ าน มีหน้าที่เชื่อมต่อ
พื้นที่ใจกลางเข้และออกพื้นที่รอบนอก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่
อีกจุดหนึ่ งโดยเร็ วและสะดวกทุกทิศทางมักจะเจอรู ปแบบกิจกรรมที่สัญจร (ขับรถ) ด้วยอัตราเร็ ว
และมีพ้ืนที่บริ เวณที่เป็ นวงแหวนรอบนอก (outer ring) ที่เป็ นเสมือนระบบโครงข่ายย่อยที่อยูถ่ ดั
ออกไปมารอบนอก (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริ ญ, 2554)
โครงข่ายการสัญจร Hillier (2000) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายการสัญจร และ
การเข้าถุงพื้นที่ศูนย์กลางเมืองว่า “พื้นที่ศูนย์กลางเมืองมักจะมีระบบโครงข่ายการสัญจรและพื้นที่
ว่างสาธารณะที่หนาแน่น มากกว่าพื้นที่บริ เวณอื่น ส่ วนมากมักจะมีแนวโน้มของการผสานเชื่อมต่อ
กันเป็ น โครงข่ายการสัญจร ในรู ปแบบของระบบตาราง (grid system) เพื่อในการรองรับการ
กิจกรรมการสัญจรเพื่อผ่าน (move through) และการเข้าถึง (move to) ในปริ มาณสู ง “ เกิดการ
ไหลเวียนปะปนกันของผูค้ นเดิมถนนที่มีวตั ถุประสงค์อนั หลากหลายและมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่าง
ก่อให้เกิดชีวิตสาธารณะที่สมบูรณ์และมีความชีวิตชีวิตของพื้นที่
ทั้งนี้ Hillier กล่าวเสริ มว่า ลักษณะของ โครงข่ายการสัญจรในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองนั้นมี
ลัก ษณะการสานกันเป็ นระบบตาราง จะเอื้ อให้เ กิ ดทางเลื อกในการสัญจรอย่า งหลากหลายใน
ปริ มาณสู ง และมีพ้ืนที่บล็อกถนนขนาดเล็กที่เอื้อให้เกิดพื้นที่ผิวมวลอาคารมากกว่าในบริ เวณอื่น
เกิ ดเป็ นรู ปแบบของสภาพแวดล้อม ที่มีผูส้ ัญจรประเภทคนเดิ นเท้าเดิ นทางเชื่ อมโยงกันในพื้นที่
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อย่างพลุกพล่าน และนอกจากนั้น โครงข่ายการสัญจรนี้ เอง จะต้องเชื่ อมต่อหรื อสัมพันธ์กนั เป็ น
ส่ วนหนึ่งของระบบโครงข่ายการสัญจรของเมืองหรื อย่านอื่นโดยรอบได้เป็ นอย่างดี ซึงจะทําให้เกิด
ลักษณะการเหนี่ยวนําการสัญจรอิสระ (natural movement) ในพื้นที่อย่างต่อเนื่ องและมีแนวโน้มทํา
ให้ พ้ื น เกิ ด การพัฒ นาระบบโครงข่ า ยที่ ส านกัน อย่ า งหนาแน่ น เพิ่ ม ขึ้ นอี ก เมื่ อ เวลาผ่ า นไป
(grid intensification) เพื่อที่จะได้มีศกั ยภาพในการรองรับระดับการสัญจรที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ
(multiplies effect)
พงษ์ศกั ดิ์ ศรี จูม (2551) กล่าวถึงปั จจัยที่ส่งผลให้โครงข่ายการสัญจรของพื้นที่ศูนย์กลาง
เมืองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดจากปั จจัยในหลายๆอย่างได้แก่
ประชากรที่เพิ่มขึ้น เมื่อประชากรของเมืองเพิ่มขึ้นก็จะมีความต้องการสําหรับการบริ การ
ทางด้านการคมนาคมและการเข้าถึง เพื่อติดต่อยังพื้นที่อื่นๆ มากขึ้นเป็ นเงาตามตัว
รู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขยายตัวของกิ จกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใน
เมืองเป็ นปั จจัยสําคัญที่เป็ นอิทธิ พลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายการสัญจรของพื้นที่ศูนย์กลาง
เมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง เนื่ องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภทต้องการการ
เข้าถึงพื้นที่ที่สะดวก พื้นที่ที่การใช้ประโยชน์ที่ดินหนาแน่นจึงจําเป็ นจะต้องมีโครงข่ายการสัญจรที่
สามารถเข้าถึงได้เป็ นอย่างดีเกิดการแบ่งซอยพื้นที่โครงข่ายการสัญจรจึงเริ่ มสานกันอย่างหนาแน่ น
ขึ้นเป็ นทวีคูณ
ลักษณะทางเศรษฐกิจและการลงทุน พื้นที่ที่มีศกั ยภาพทางด้านเศรษฐกิจจะถูกวางแผน
พัฒนาและส่ งเสริ มให้มีการขยายและพัฒนาโครงข่ายการสัญจรในพื้นที่บริ เวณนั้นมากกว่าบริ เวณ
อื่นปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จและการลงทุนส่ งผลให้เกิ ดการผลิต การจ้างงาน และรายได้ต่อบุคคล
เป็ นต้น
ลักษณะขอบเขต และความสามารถในการรองรับของโครงข่ายการสัญจรในพื้นที่ซ่ ึงเป็ น
ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเดินทาง ทําให้ระบบโครงข่ายการสัญจรเดิมอาจจะไม่เพียงพอ
หรื อไม่ สามารถรองรั บปริ มาณการสัญจรผ่า นและเข้าถึ ง ได้ จํานวนช่ องทางการจราจรทิ ศทาง
การจราจรความเร็ วเฉลี่ย และปริ มาณการจราจร เป็ นต้น
นโยบายของภาครัฐ โดยส่ วนใหญ่แล้วการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองทั้งใน
ระดับเมือง ระดับภูมิภาค หรื อแม้กระทัง่ ระดับประเทศ ภาครัฐจะเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทและเป็ นผูก้ าํ หนด
แนวทาง ตลอดจนชี้นาํ มาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
เกี่ยวกับการคมนาคมส่ ง
การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายการสัญจรถือเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่ช่วยให้เกิด
คามเข้าใจถึงรู ปแบบโครงสร้างของเมืองที่เกิดการกระจุกตัวของการตั้งถิ่นฐานในอดี ตการศึกษา
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และการติดตามถึงการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายการสัญจรจึงเป็ นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์รูปแบบของ
การเปลี่ยนแปลงปั จจัยที่ ส่งผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงตลอดจนแนวโน้มในการอนาคตเพื่อเป็ น
ข้อมูลประกอบการวางแผนต่อไป
2. รู ปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารและพื้นที่วา่ ง/ขนาดบล็อกถนน พื้นที่
ศูนย์กลางเมืองมักมีลกั ษณะของมวลอาคารขนาดเล็กกระจุกตัวกันอย่างหนาแน่ น มี
ลักษณะการวางตัวของมวลอาคารค่อนข้าง มวลอาคารอาจมีขนาดหลากหลายผสมกัน และมักจะมี
สัดส่ วนของพื้นที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับมวลอาคาร ขนาดของบล็อกถนนมักมักขนาดเล็ก
เนื่องจากต้องรองรับการสัญจรให้เข้าถึงพื้นที่ผวิ ของอาคารที่มกั จะเป็ นกิจกรมทางการค้าและพาณิ ช
ยกรรมให้ได้มากที่สุดอย่างทัง่ ถึง เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการเป็ นศูนย์รวมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สาํ คัญของเมือง (Hillier, 1987)
รู ปร่ างบล็อกหรื อช่วงอาคาร (Blocks) จากการศึกษาลักษณะและประเภท
ของรู ปร่ างบล็อกหรื อช่วงอาคาร ของพื้นที่บริ เวณศูนย์กลางเมืองต่างๆ ในยุโรป (Curdes,
1993) พบว่า จะมีลกั ษณะเป็ นชิ้นเล็กๆ หลายชิ้นมาประกอบกัน (jigsaw) ย่อยในแปลงที่ดินรู ปร่ าง
ต่างๆ โดยรู ปทรงพื้นฐานของแปลงที่ดินแบบสี่ เหลี่ยมผืนผ้า (recliner) ประกอบกันกลายเป็ นบล็อก
อาคาร (block-หนึ่งช่วงถนน) ในลักษณะที่แตกต่างกันออก

ภาพที่ 2 รู ปร่ างบล็อกหรื อช่วงอาคาร (blocks) ในเมืองต่างๆ ของยุโรป
รู ปร่ างแปลงที่ดิน (plots) ขนาดของแปลงที่ดินขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ของ
คนและเมื่อแปลงที่ดินหลายๆ แปลงมารวมกัน ก็จะทําให้เกิดการเป็ นบล็อกของถนนด้วย โดยจาก
การศึกษาลักษณะและประเภทของรู ปร่ างบล็อกถนนของพื้นที่บริ เวณศูนย์กลางเมืองต่างๆ ในยุโรป
เรี ยงตามลําดับความถี่ (Curdes, 1993) พบว่ารู ปทรงพื้นฐานของแปลงที่ดินที่พบบ่อที่สุด คือ
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สี่ เหลี่ ยมผืนผ้า (rectilinear) จากหลักการที่ว่ามี พ้ืนที่ส่วนตัว 1 ด้านติดต่อกับทางออกสู่ พ้ืนที่
สาธารณะ (ถนน) อย่างน้อย 1 ทาง / 1 ด้าน เพราะว่ามีความสะดวกในการใช้งาน การตัดถนนและ
สํารวจรังวัดได้ง่าย

ภาพที่ 3 รู ปร่ างแปลงที่ดิน (plots) เรี ยงตามความถี่ที่พบจากมากไปถึงน้อย (a-h)
ความหนาแน่ นของมวลอาคารและพื้นที่ ว่าง เป็ นกระบวนการสรร้ างและเปลี่ ยนรู ป
โครงสร้างทางกายภาพของเมือง (Morphogenesis) เป็ นแนวคิดที่มุ่งประเด็นไปที่กระบวนการสร้าง
และการเปลี่ยนรู ปของยุคที่มีการเปลี่ยนถ่าย ผ่านช่ วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจนทําให้เกิ ดแนวคิด
twin process โดย Smiles (1966) โดยกล่าวว่าเมื่อเวลาผ่านไปจะก่อให้เกิดกระบวนการเชิงพื้นที่ ใน
2 ลักษณะคือเนื้อเมืองเก่า ถูกปรับเปลี่ยน (replacements-internal reorganization) และเนื้อเมืองใหม่
ถูกเพิ่มเติม (accretions-outward extension) ดังนี้
1. เนือ้ เมืองเก่ า ถูกปรับเปลีย่ น (Replacements - internal reorganization)
บริ เวณเนื้อเมืองเก่า หรื อพื้นที่ช้ นั ในและเก่าแก่ที่สุดของเมืองจะเกิด
กระบวนการปรับเปลี่ยน (Internal reorganization) มากที่สุดซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
เสื่ อมถอยของเมืองจนเกิดเป็ นพื้นที่มีองค์ประกอบเชิงสัณฐานทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุด
ประกอบไปด้วยที่พกั อาศัย /พาณิ ชยกรรม/อุตสาหกรรม และโดยมากนักเป็ นโครงสร้างเก่าแก่ทรุ ด
โทรม สุ ดท้ายมักมีส่วนผสมของโครงสร้างเก่าที่มีประโยชน์ใช้สอยอย่างใหม่ (adaptive reuse) อยู่
ปะปนกับโครงสร้างที่เกิดใหม่บนแปลงที่ดินเก่า (urban refill)
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง สั ณ ฐานในส่ ว นของการปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ เมื อ งเก่ า
(replacements-internal reorganization) มีลาํ ดับของการปรับเปลี่ยน (A Hierarchy of Morphological
Transformation) ดังนี้
1. การเปลี่ยนประโยชน์การใช้ที่ดิน-อาคาร
2. การปรับโครงสร้างภายในอาคาร
3. การขยายอาคารสู่ แปลง-บล็อกเปล่า /เพิ่มความหนาแน่น
4. การเพิ่มชั้นอาคาร
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5.
6.
7.
8.
9.

การเชื่อมแปลงที่ดิน
การปรับเปลี่ยนบางส่ วน/ทั้งหมดของบล็อกอาคาร
การปรับขนาดบล็อกอาคารจากการเปลี่ยนผังถนน
การปรับเปลี่ยนหลายบล็อกอาคารพร้อมๆกัน
การเปลี่ยนแปลงทั้งย่าน/ส่ วนของเมือง

ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสัณฐานของย่านมหาวิทยาลัยในเมืองลิเวอร์พลู
2. เนือ้ เมืองใหม่ ถูกเพิม่ เติม (Accretions –outward extension)
บริ เวณพื้นที่ถดั ออกมาจากพื้นที่ช้ นั ใน มักพบลักษณะแตกต่างอย่างค่อนข้างชัดเจน
ระหว่างพื้นที่พกั อาศัย/พาณิ ชยกรรม/อุตสาหกรรม แม้แยกตัวออกไปไม่เป็ นขอบเขตชัดเจนนัก และ
มักถูกผ่านออกเส้นทางทางคมนาคมหลัก เช่น ถนน รางรถ-ไฟ ที่พบการเกาะตัวของโรงงาน/อาคาร
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พาณิ ชย์ด้วย โดยพื้น ที่ ในภาพรวมอาจมี รูปร่ างแตกต่ างกัน ไปหลากหลายตามสถานการณ์ / ภู มิ
ประเทศ โดยสถานการณ์ ดงั กล่าวอาจเรี ยกว่าเป็ นพื้นที่หน่ วยพิเศษ (Enclaves of relict
morphological units) รู ปแบบการพัฒนาข้างต้นถูกขัดขืนด้วยหน่วยพื้นที่พิเศษ เช่น ปราสาท โบสถ์
วัด ย่านมหาวิทยาลัย สวนสาธารณะที่ดินส่ วนบุคคล โดยหน่วยพื้นที่เหล่านี้มกั ทําให้พ้ืนที่น้ นั ไม่ได้
รับผลกระทบจากปั จจัยทางการตลาด และอาจทําให้การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของเมืองไม่เป็ น
สมมาตร
การศึกษาเพื่อจับตามองปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พงษ์ศกั ดิ์ (2551) กล่าวว่า
โดยส่ วนใหญ่แล้วใช้การวิเคราะห์แผนผังพื้นที่และภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อใช้ในการสังเกตการณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของมวลอาคารกับพื้นที่วา่ งภายในพื้นที่แต่ยงั ไม่สามารถใช้ใน
การอธิ บายได้ชดั เจน จึงมีแนวคิดที่ใช้แยกพื้นที่ระหว่างสิ่ งปลูกสร้างกับพื้นที่ที่สาธารณะออกจาก
ในการอธิ บายได้ชดั เจนจึงมีแนวคิดที่ใช้แยกพื้นที่ระหว่างสิ่ งปลูกสร้างกับพื้นที่สาธารณะออกจาก
กันเพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน วิธีการที่นาํ มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามและศึกษาการ
เปลี่ยนรู ปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารและพื้นที่วา่ ง/ขนาดบล็อกถนน ดังกล่าวนัน่ คือ ทฤษฏี
ภาพและพื้น (Figure and ground theory) เป็ นการศึกษารู ปแบบของมวลอาคาร (Tranclk, 1986) ซึ่ง
เป็ นเครื่ องมือที่ที่ใช้ในการอธิ บายรู ปแบบและลักษณะของมวลสิ่ งปลูกสร้างกับพื้นที่ว่างของเมือง
ความแตกต่างของขนาดและกระจายตัวของมวลสิ่ งปลูกสร้าง (ภาพ-figure) และพื้นที่ว่าง (พื้นที่ –
ground) ซึ่ ง จะทํา ให้ เ ห็ น ถึ ง รู ป แบบ (pattern) ระหว่า งพื้ น ที่ ว่า งที่ เ ป็ นแนวถนนพื้ น ที่ โ ล่ ง ที่ เ ป็ น
สาธารณะและส่ วนบุคคล การกระจายตัวและการกระจุกตัว ตําแหน่ง ที่ต้ งั ของกลุ่มมวลอาคารของ
พื้นที่วา่ งทําให้เกิดเป็ นลักษณะหย่อมย่านต่างๆ ในพื้นที่เมือง
จากแนวคิดการวิเคราะห์ภาพและพื้นที่ (figure and ground theory) สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมืองานวิจยั ในครั้งนี้ กล่าวคือ เพื่ออธิ บายวิวฒั นาการเชิงพื้นที่รวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงความหนาแน่ นของมวลอาคารและพื้นที่ว่าง/ขนาดบล็อกถนนภายในพื้นที่ศึกษาย่าน
บ้านหม้อซึ่ งเป็ นลักษณะของพื้นที่ศูนย์กลางเมืองในประเด็นของกระบวนการสร้างและเปลี่ยนรู ป
โครงสร้างทางกายภาพของเมือง บริ เวณเนื้ อเมืองเก่าที่มีการปรับเปลี่ยน (replacements internal
reorganization)
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ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่กบั มวลอาคารบริ เวณรอบสถานี King’s Corssในลอนดอน
บล็อกของถนน เกิดจากการที่แปลงที่ดินหลายๆ แปลงมารวมกัน พื้นที่ศูนย์กลางเมืองมัก
มีลกั ษณะของมวลอาคารและในบริ เวณใจกลางพื้นที่ที่เมืองเก่า ขนาดบล็อกถนน มักมีขนาดเล็ก

แผนที่ 2 ตัวอย่างโครงข่ายถนนในบริ เวณใจกลางพื้นที่เมืองเก่าบริ เวณย่านบ้านหม้อ กรุ งเทพฯ
3. รูปแบบการใช้ ประโยชน์ ทดี่ ินและอาคาร พืน้ ทีศ่ ูนย์ กลางเมืองมักมีลกั ษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่ค่อนข้างหนาแน่ น มีการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน
ทั้งที่อยูอ่ าศัย ที่ทาํ งานร้านค้า แม้กระทัง่ อุตสาหกรรมปลอดมลภาวะทั้งนี้ ทาํ ให้มีการใช้พ้ืนที่โดย
ผูค้ นหลากหลายประเภทและวัตถุประสงค์ ส่ งผลให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดเป็ น
ย่านศูนย์กลางการค้าและพาณิ ชย์กลางเมือง (Central Business District) นอกจากนี้ มกั มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยกระจายอยู่บริ เวณพื้นที่โดยรอบ หรื อบางพื้นที่มีการกระจุกตัวกัน
อย่างหนาแน่ นและแออัดในพื้นที่ศูนย์กลางและมักมีการขยายตัวในรู ปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง
และรวดเร็ วกว่าพื้นที่เขตชนบท และมักมีการขยายตัวในรู ปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่ องและรวดเร็ วกว่า
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พื้นที่เขตชนบท อาทิ การขยายตัวรู ปแบบวงแหวน (concentric) การขยายตัวแบบส่ วน (sector) และ
การขยายตัวจากศูนย์กลาง (nuclei) เป็ นต้นรวมทั้งมีความเด่ นชัดของความหนาแน่ นกระจุกนตัว
ความหลากหลายของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อย่างคุม้ ค่าและมีความแตกต่างจากการใช้ประโยชน์
ที่ดินและอาคารบริ เวณโดยรอบ
ส่ วนรู ปแบบการใช้ประโยชน์อาคารในบริ เวณพื้นที่ศูนย์กลางเมือง มักพบรู ปแบบของ
กิจกรรมและการใช้ประโยชน์อาคารประเภทพาณิ ชยกรรม การค้าและการบริ การหรื อกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของพื้นที่เป็ นส่ วนใหญ่ เช่น ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าและบริ การ ธนาคารและ
แหล่งเงิ นทุน สํานักงาน โชว์รูม โรงแรมและตลาด เป็ นต้น โดยการกระจุกตัวกันเป็ นกลุ่มอย่าง
หนาแน่น และมีกิจกรรมที่ค่อนข้างเข้มข้นกว่าพื้นที่โดยรอบ การใช้ประโยชน์อาคารดังกล่าวมีท้ งั
รู ปแบบการใช้ประโยชน์อาคารด้วยกิ จกรรมประเภทนั้นเพียงอย่างเดี ยว และการใช้ประโยชน์
อาคารผสมผสานกับการใช้กิจกรรมประเภทอื่นๆ เช่น การใช้ประโยชน์อาคารพาณิ ชยกรรมผสมกับ
ที่พกั อาศัย พาณิ ชยกรรมกับโกดังสิ นค้า และพักอาศัยกับการบริ การเป็ นต้น

ภาพที่ 2.6 ลักษณะการใช้ประโยชน์อาคารบริ เวณพื้นที่ศูนย์กลางเมืองปราจีนบุรี
(ที่มาภาพ : กรมโยธาธิการและผังเมืองปราจีนบุรี)
เนื่ องจากพื้นที่ศูนย์กลางเมืองประกอบไปด้วยโครงข่ายการสัญจรที่มีศกั ยภาพการเข้าถึง
ดีมีแนวโน้มที่จะดึงดูดกิจกรรมที่อาศัยประโยชน์จากการสัญจรนั้น ตามแนวคิดทฤษฏีเศรษฐสัญจร
(Movement economy) กล่าวคือ เมื่อกลุ่มอาคารร้านค้าต่างๆ กระจุกตัวกันอย่างหนาแน่นในพื้นที่ที่
มีศกั ยภาพในการเข้าถึงที่สูงอยู่แล้ว ก็จะดึงดูดการสัญจรของคนเดินเท้าให้เพิ่มขึ้นอีกเป็ นทวีคูณ
(multiplier effects) ซึ่ งลักษณะดังกล่าวนี้ส่งผลต่อรู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารโดยจะ
ดึงดูดกิจกรรมการค้าและบริ การต่างๆ ที่มากอยูแ่ ล้วให้เพิ่มมากยิง่ ๆ ขึ้นไปอีก
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รู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารบริ เวณพื้นที่
ศูนย์กลางเมืองมักจะเป็ นศูนย์รวมความหนาแน่ นของกิ จกรรมการค้าและการบริ การ เป็ นการใช้
ประโยชน์ที่ดินและอาคารประเภทพาณิ ชยกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารแบบผสม
ระหว่างพาณิ ชยกรรมกับที่อยู่อาศัย บริ เวณพื้นที่ถดั ออกมามักจะเป็ นที่อยู่อาศัยหนาแน่ นมากและ
ปานกลาง และพื้น ที่ ศูน ย์ก ลางเมื องมักมี ภ าพที่ อยู่อาศัยที่ แออัด เสื่ อมโทรม โดยจากการศึ กษา
เบื้ องต้น ในการเลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร สามารถจําแนกเป็ นลําดับ
(พงษ์ศกั ดิ์ ศรี จูม, 2551) ดังนี้
1. มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารแบบผสม กระจัดกระจายไม่มีการจําแนกประเภท
หรื อแบ่งย่านที่ชดั เจน รู ปแบบไม่หลากหลาย ที่ต้ งั ตามสภาพภูมิประเทศ (ริ มนํ้า/ริ มถนน)
2. มีการกระจุกตัว ของพื้นที่การค้า การบริ การและที่อยูอ่ าศัย มีรูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น และอาคารหลากหลายขึ้ น ตั้งอยู่ริ มถนนเป็ นหลัก มี การจํา แนกประเภทการใช้ป ระโยชน์
ออกเป็ นประเภทต่างๆ
3. มีความหลากหลายซับซ้อนของรู ปแบบกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งอยูอ่ ย่าง
หนาแน่นบริ เวณริ มถนนและจุดตัดของถนนสายสําคัญเป็ นหลัก มีการจําแนกย่านการใช้ประโยชน์
ที่ดินและอาคารอย่างชัดเจน
4. มี การจํา แนกย่า นการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ออกเป็ นประเภทต่ างๆ อย่างชัด เจนแต่ มี
กิจกรรมอย่างหนาแน่นบริ เวณริ มถนนและจุดตัดของถนนสายสําคัญเป็ นหลัก มีการจําแนกย่านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารอย่างชัดเจน
5. มี การใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างคุม้ ค่าสู งสุ ด มีการจําแนกย่านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ออกไปประเภทต่างๆ ชัดเจนแต่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่ผสมผสานหลากหลายตั้งเกาะ
กลุ่ มกระจุ ก ตัว อย่างหนาแน่ นตามแนวถนนบริ เ วณพื้น ที่ ศูน ย์ก ลางเมื องเป็ นหลัก และขยายตัว
ออกไปตามแนวถนนและพื้นที่ที่มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจ
การจับตามองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร โดยทัว่ ไปใช้การศึกษา
วิเคราะห์จากแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร (แผนที่ภูมิศาสตร์ สารสนเทศ หรื อ GIS –
Geographic Information System) ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลสถิติการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร
ข้อมู ลการสํา รวจกิ จ กรรมและประเภทการใช้ป ระโยชน์ที่ดิ น เพื่อนํา มาวิ เ คราะห์ รูป แบบและ
วิวฒั นาการของการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการขยายตัวและการ
เติบโตของพื้นที่ศูนย์กลางเมืองนั้นอย่างต่อเนื่อง
จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และในหัวข้อ 2 พื้นที่ศูนย์กลางเมืองที่จะสามารถประสบ
ความสําเร็ จในการเป็ นพื้นที่ศูนย์กลางได้น้ นั จะต้องเป็ นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวา (Urban buzz) เป็ นพื้นที่ที่
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สามารถดํารงความเป็ นศูนย์กลาง ที่ ยงั คงความเป็ นย่านการค้า ที่ มีความคึกคัก ไว้ได้เป็ นระยะ
เวลานานนั้นนับว่าเป็ นเมือง ย่าน หรื อชุมชน ที่มีความยัง่ ยืน (Sustainabia Urban Form) ซึ่ งลักษณะ
ของมิติทางกายภาพ ทั้งนี้ ยงั มีมิติทางทางด้านเศรษฐกิจ ของพื้นที่เมือง ที่ใช้ในการอธิ บายลักษณะ
และองค์ประกอบของความเป็ นพื้นที่ศูนย์กลางได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริ ญ, 2554)
ดังนี้
1. มิติทางเศรษฐกิจ (socio-economic dimension) เป็ นการมองเมืองในระบบเศรษฐ
สัญจร (Cities as Movement Economies) ทั้งนี้ เพราะว่าเส้นทางอันหลากหลายในเมืองมีสัดส่ วน
ของการสัญจรที่ไม่เท่ากัน และสัดส่ วนการสัญจรที่ไม่เท่ากันนี้ เหนี่ยวนําทําให้เกิดประโยชน์การใช้
ที่ดินแตกต่างกัน การสัญจรที่มีค่าระดับสู งมักจะเป็ นพื้นที่พาณิ ชยกรรมและพื้นที่ผสมผสาน ส่ วน
การสัญจรที่มีค่าระดับน้อยหรื อค่อนข้างตํ่ามักจะเป็ นพื้นที่ที่อยู่อาศัยเพราะคนก็ตอ้ งการความสงบ
ความส่ วนตัวเป็ นเรื่ องปกติ
พื้นที่ศูนย์กลางเมืองในมิติทางเศรษฐกิ จ คือ พื้นที่ที่มีความหนาแน่ นของกิ จกรรมทาง
การค้าและการบริ การมี อตั ราการเจริ ญเติ บโตและการขยายตัวตลอดเวลา รวดเร็ วมากกว่าพื้นที่
บริ เวณอื่นๆ (พงษ์ศกั ดิ์ ศรี จูม, 2551: 22-23) กล่าวคือ พื้นที่ศูนย์กลางเมืองเป็ นพื้นที่ศูนย์รวมกิจกรร
ทางเศรษฐกิจเช่น ร้านค้า แหล่งบริ การ ธนาคาร แหล่งการเงิน การตลาด โรงแรม หอพัก อพาร์ ท
เม้นท์ เป็ นต้น ซึ่ งเกิ ดจากการแยกย่อยและกระจายหน้าที่ ตลอดจนความชํานาญพิเศษในระบบ
(production) การบริ โ ภค
เศรษฐกิ จ ของเมื อ งในรู ป แของการเป็ นศู น ย์ร วบรวมการผลิ ต
(consumption) การกรายและจัดสรรผลผลิตสิ นค้า (distribution) สําหรับประชากรที่อาศัยอยูภ่ ายใน
เมือง รวมทั้งพื้นที่โดยรอบเขตอิทธิ พลที่อยู่ถดั ออกไปอีกด้วย ตัวแปรที่ใช้ในการสังเกตถึงความ
หลากหลาย ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สามารถสังเกตได้ดงั ต่อไปนี้
ตัวแปรทางด้านการผลิ ต (Production) ได้แก่ โครงสร้ างทางอาชี พของประชากรและ
ก่อให้เกิ ดการจ้างงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและการบริ การ เช่ น พนักงานโรงงาน
พนัก งานร้ า นค้า และห้า งสรรพสิ น ค้า เจ้า หน้า ที่ เป็ นต้น ซึ่ ง เป็ นกลไกสําคัญ ในการขับ เคลื่ อ น
กระบวนการทางด้านการผลิต
ตัวแปรทางด้านการบริ โภค (Consumption) สังเกตได้จากการมีอยูข่ องสิ่ งต่างๆ ภายใน
พื้นที่ศูนย์กลางเมือง เช่น ธนาคาร ตลาด ร้านค้า ห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม เป็ นต้น
ตัวแปรการกระจายและจัดสรรผลผลิตสิ นค้า (Distribution) สังเกตได้จากการมีของ
สถานที่ ต่ า งๆ อยู่ ภ ายในพื้ น ที่ ศู น ย์ก ลางเมื อ ง ได้แ ก่ สถานี ข นส่ ง บริ ษ ัท ขนส่ ง สถานี ข นส่ ง
ผูโ้ ดยสาร และท่าเรื อ เป็ นต้น
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มิ ติ ท างเศรษฐกิ จ เป็ นปั จ จัย ที่ มี ค วามสํ า คัญ ที่ เ ป็ นตัว กํา หนดโครงสร้ า งและการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและสัณฐานของเมืองไม่วา่ จะเป็ นการผลิต การบริ โภค การจําหน่ายและ
การแบ่งปั นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ คุณลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดีจะเกิดขึ้นได้จะต้อง
อาศัยปัจจัยสําคัญของโครงสร้างทางด้านกายภาพที่เอื้อให้เกิดพื้นที่อรรถประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
ได้ ทั้งรู ปแบบโครงข่ายการสร้างการสัญจร การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของเมืองที่ดีจะเอื้อต่อ
การเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย การเข้าถึงที่สะดวก และสามารถดึงดูดการเข้าใช้
พื้นที่อย่างเป็ นผลกระทบทวีคูณดังที่กล่าวแล้วก่อนหน้าฉะนั้นลักษณะทางกายภาพของเมืองจึงมี
ความสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่และ
เพื่อรองรั บการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคมของพื้นที่ศูนย์กลางเมืองทําให้ลกั ษณะทาง
เศรษฐกิจ มีความเข้มข้นและหลากหลายว่าพื้นที่โดยรอบอย่างแตกต่าง เช่น การกระจุกตัวของกรใช้
ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน (Mix use) ของกิจกรรมหลากหลายประเภทในพื้นที่เดียวกัน
เนื่องจากค่านิยมสมัยใหม่ที่นิยมการสัญจรโดยรถยนต์เป็ นหลักมากขึ้น รวมทั้งกลไกทางการตลาดที่
แข่งขันกันเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าของตน เป็ นต้น
2. มิติทางสั งคม (social dimension) การทําให้คนได้เข้าใจในความหลากหลายของชีวิต
สังคมเมือง โดยมี มุมมองแนวคิดของ Jacobs (1961) กล่าวว่ามีชีวิตเมืองถูกทําลายเมืองแยก
ประโยชน์ใช้สอยออกเป็ นส่ วนๆ มีพ้ืนที่โล่งที่คนไม่ได้ใช้งานและไม่ตอ้ งการ มีลกั ษณะชุมชนปิ ดที่
ขาดบรรยากาศความเป็ นเมือง ส่ วนที่เป็ นตัวเมืองก็เป็ นเมืองทางตั้งโดยมีศูนย์กลางเมืองที่หรู หรา
ฟุ่ มเฟื อยเลียนแบบตะวันตก ขาดการมีวิถีทางสังคมที่สมบูรณ์ของมนุษย์ คือ การใช้ชีวิตอย่างอบอุ่น
ข้างเคียงกันริ มบาทวิถีบนถนนสายต่างๆ ในเมืองใหญ่ ที่ชาวเมืองทั้งหลายมีความคุน้ เคยมาหลายชัว่
อายุคน
Jacobs’s ได้มุ่งประเด็นหลักไปที่ 2 ประการสําคัญ นั่นคือ ถนนและความหลากหลาย
เพราะถนนคือตัวดัชนี วดั คุณภาพของเมือง “เมืองใดมีถนนและทางเท้าที่มีชีวิตชีวา เมืองนั้นก็จะมี
ความน่ า สนใจ ในทางตรงข้า มเมื อ งที่ มี ถ นนเงี ย บเหงา จะรู ้ สึ ก น่ า เบื่ อ และไม่ ป ลอดภัย ” และ
คุณสมบัติที่ดีของถนนมีดงั ต่อไปนี้
1. จะต้องมีผงั ถนนที่เอื้อให้เกิดการดึงดูดคนจํานวนมากบนถนน (เพราะคนชอบมองคน)
ทําให้คนกลับมาใช้พ้ืนที่ อย่างแท้จริ ง (เกิ ดการสัญจรอิสระ Natural movement) โดยจะต้องมี
ลักษณะของทางเท้าที่ต่อเนื่อง และมีประโยชน์การใช้อาคารหลากหลาย
2. ผังต้องเอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ทางสังคมของคนเดินเท้าโดยมี
ประตูหน้าหันเข้าหากถนนมากมาย และมีการเปลี่ยนเลี้ยวบ่อยๆ
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3. ผังต้องเอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีความน่าสบายในการเดินเท้าโดยมีร่มเงาและความ
ร่ มรื่ นตลอดเส้นทาง
4. ผังต้องเอื้อให้เกิดการรับรู ้ความต่อเนื่องของ “ผนังถนน” (Street façade) โดยมีอาคาร
ชิดเป็ นแนวต่อเนื่องและรักษาระยะห่างที่เหมาะสมไม่ทาํ ให้ผนังถนนหายไป
5. อาคารริ มถนนมีองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมที่ทาํ ให้เกิ ดแสง-เงาตกกระทบที่
น่าสนใจ และเปลี่ยนแปลงตามเวลาต่างๆของวัน
6. ถนนต้องมีเอกลักษณ์ หรื อลักษณะเฉพาะตัวเองของถนนแต่ละเส้นทาง
นอกจากนี้ ยงั มีแนวคิดระบบสังคม (Social system approach) ที่ใช้ในการอธิบายมิติทาง
สังคมของพื้นที่ศูนย์กลางเมือง (พงษ์ศกั ดิ์ ศรี จูม, 2551: 23-24) โดยเน้นว่าสังคมเมืองที่มีแนวโน้ม
การเปลี่ ยนแปลงไปเป็ นศูน ย์กลางเมื อง ที่ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างทางสังคมแบบง่ ายๆ
(simple structure) ไปเป็ นโครงสร้างระบบที่ซบั ซ้อน (complex structure) มากขึ้นและมีแนวโน้ม
การปรั บตัวตามสิ่ งที่เกิ ดขึ้ น เพื่อให้ระบบอยู่รอด กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิ ดขึ้น
ดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการสําคัญ ได้แก่
กระบวนการแยกย่อยตามความแตกต่างของโครงสร้างและหน้าที่ (Differentiation)
เกิดขึ้นเมื่อเมืองมีการขยายตัว มีการกระจายตัวหน้าที่และระดับความชํานาญตามสภาพสังคมภายใต้
แบบแผนที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น ค่านิยม ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม เป็ นต้น การแยกย่อยนี้
ทําให้เกิดระบบย่อยๆ ตลอดจนสมาชิกเกิดความสนใจในการทํากิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลาย
ตัวแปรที่ใช้วดั การแยกย่อยทางสังคม คือสิ่ งที่มีอยู่และจํานวนสถานที่ หน่ วยงานหรื อสถาบันที่
เกี่ยวข้องทางด้านสังคมของเมืองนั้น เช่น โรงเรี ยน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ สนามกีฬา สถาบัน
ทางศาสนา เป็ นต้น (อ้างถึงใน ดารณี , 2541)
กระบวนการผสมผสานหรื อบูรณาการ (Integration) เพื่อทําให้เกิดการเชื่อมโยงและทํา
ให้ระบบสังคมโดยรวมอยูร่ อดได้ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลง (อ้างถึงใน Landcake, 1951) โดยแบ่ง
ลัก ษณะการผสมผสานและบูร ณาการทางสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในพื้น ที่ ศู น ย์ก ลางเมื อ งโดยแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ประเภทดังนี้
1. การผสมผสานและบูรณาการทางวัฒนธรรม (Cultural integration)-ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในสังคม
2. การผสมผสานและบูรณาการทางบรรทัดฐานทางสังคม (Normative integration) –
ความเข้ากันได้ของมาตรฐานทางวัฒนธรรมกับพฤติกรรมของบุคคล
3. การผสมผสานและบูรณาการทางการติดต่อและสื่ อความหมาย (Communicative
integration) ความเชื่อมโยงของการติดต่อ
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4. การผสมผสานและบูรณาการทางหน้าที่ (Functional integration) –เป็ นการพึ่งพากัน
หรื อขึ้นอยูแ่ ก่กนั ระหว่างหน้าที่ต่างๆ ในสังคม
ตัวแปรที่ใช้ในการวัดการผสมผสานและบูรณาการทางสังคม สังเกตได้จากการมีอยูข่ อง
กลุ่มสมาคมและองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรสาธารณกุศล สมาคมศิษย์เก่างานประเพณี งานประจําปี
และการมีส่วนร่ วมทางสังคมอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ศูนย์กลางเมืองเปรี ยบเสมือนสิ่ งมีชีวิต ที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ลักษณะกระบวนการเปลี่ยนแปลงในทีน้ ี หมายถึง การเจริ ญเติบโต
(Growth) ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงในระดับของการกระทํา (changes in performance level) อัน
เนื่องมาจากองค์ประกอบและปั จจัยอื่นๆ โดยเฉพาะด้านด้านกายภาพหรื อสัณฐานเมืองแต่เนื่ องจาก
องค์ประกอบที่สมบูรณ์ของเมืองประกอบไปด้วยลักษณะทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
ซึ่งมีผลเกี่ยวพันกันเพื่อความสมดุลกันอย่างยัง่ ยืนในระบ
กายภาพ
ความสมดุลย์
Sustainability

เศรษฐกิจ

สังคม

ภาพที่ 6 ความสมดุลขององค์ประกอบเมืองในมิติกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
ทั้งนี้ การตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิ จและสังคมในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง
เป็ นปั จจัยหลักที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กนั อย่างต่อเนื่องกับลักษณะทางกายภาพ
หรื อสัณฐานเมือง (Urban morphology) (Cozen, 1981) และการเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของพื้นที่
ศูนย์กลางเมืองนั้นได้รับอิทธิ พลอย่างมากมาจากความ เชื่อ วัฒนธรรม การจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจ
และลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั
และเพื่อการดํารงชี วิตให้สามารถอยู่ได้อย่างปกติสุข เป็ นไปอย่างต่อเนื่ องกันอย่างซับซ้อนและมี
เงื่อนไข หรื ออีกนัยหนึ่ งก็คือเป็ นความสอดคล้องและผลสรุ ปรวบยอดของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองที่แสดงออกผ่านลักษณะเชิงสัณฐานอย่างเป็ นรู ปธรรม
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สามารถมองเห็นและจับต้องได้ (Hillier and Hanson, 1984) เพราะฉะนั้นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ในด้านใดด้านหนึ่ งของระบบจะส่ งผลกระทบต่ อทั้งระบบอย่างเป็ นพลวัตเนื่ องจากระบบของ
โครงสร้างเมืองจําเป็ นจะต้องมีการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในระบบเพื่อปรับตัวในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วงเวลา
จากการอธิ บายพื้นที่ ศูนย์กลางผ่านมิติต่างๆทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิ จ และกายภาพ
ถึงแม้ว่าการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็ นการศึกษาและจับตามองถึงปั จจัยที่มีความสําคัญต่อกายภาพเชิ ง
พื้นที่แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเมืองนั้น จะต้องประกอบไปด้วยด้านอื่นๆ นอกจากเรื่ องของ
เชิงพื้นที่หรื อกายภาพด้วย งานวิจยั นี้ จึงไม่ได้ละทิ้งประเด็นของสังคม และเศรษฐกิจที่กล่าวมาก่อน
หน้าแล้วด้วย จะเป็ นการกล่าวถึงไปพร้อมๆ กันแต่ละปัจจัยของพื้นที่
6. แนวความคิดเกีย่ วกับการอนุรักษ์
ความหมายของอนุรักษ์
ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ.2525 (อ้างถึ งใน ฐิ ติวุฒิ ชัยสวัสดิ์ อารี ,
2542: 18) ได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์ไว้ว่า การอนุ รักษ์ คือ การรักษาให้คงเดิม โดย
อธิ บ ายการอนุ รั ก ษ์ที่ เ กี่ ย วกับ ทรั พ ยากรธรรมชาติ คื อ การรู ้ จ ัก ใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพให้นานที่สุด เกิดประโยชน์มากที่สุดและสูญเสี ยน้อยที่สุด ส่ วนการอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง
กับมรดกทางวัฒนธรรม คือ การรู ้จกั รักษาไว้มิให้สูญสิ้ นไปหรื อให้อยูใ่ นสภาพที่คงเดิม
การอนุ รักษ์ มีความหมาย 2 นัยยะ อย่างแรก ความหมายแบบกว้าง (อ้างถึงใน ทวีเดช
ทองอ่อน, 2538: 9) หมายถึง การใช้และการจัดการตามสิ่ งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และสิ่ งที่มนุษย์
สร้างขึ้น มีการวางแผนในการใช้ทรัพยากรให้เพียงพอในอนาคต
อย่างที่สอง การอนุรักษ์ ความหมายแบบแคบหมายถึง ปรับปรุ งหรื อป้ องกันอาคาร หรื อ
กลุ่ มอาคารและบริ เ วณใกล้เคี ย ง โดยมัก จะเป็ นอาคารที่ มีคุรภาพดี ทางสถาปั ตยกรรม หรื อที่ มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ บริ เวณดังกล่าวอาจมีขอบเขตตั้งแต่หมู่บา้ น เมืองขนาดเล็ก หรื ออาจ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของเมือง เช่น ถนน ตลาด กลุ่มอาคารใกล้โบสถ์ วัด หรื อแม้แต่ส่วนหนึ่ งของอาคาร
เป็ นต้น
การอนุรักษ์ (อ้างถึงใน จารุ ณี ศรี มงั คละ, 2532: 10) หมายถึง เป็ นเรื่ องของความเข้าใจใน
เอกลักษณ์ของตนและชุมชน การดํารงเอกลักษณ์น้ นั ไว้จะเป็ นเครื่ องชี้ซ่ ึ งความเป็ นมา วิวฒั นาการ
และการพัฒนาของเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ และสังคม
การศึกษาจินตภาพของ Kevin Lynch, 1960 (อ้างถึงใน ยุทนา พยุยงค์, 2532: 45) สามารถ
ทําให้เข้าใจองค์ประกอบของเมืองในการอนุรักษ์ มีรูปแบบ 5 ประเภท คือ
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1. เส้นทาง เป็ นเส้นทางหลักและรอง ที่ผูค้ นใช้เป็ นประจํา ซึ่ งมีส่วนทําให้เราสามารถ
จดจําไว้ได้
2. เส้นขอบ เป็ นแนวหรื อเส้นกําหนดขอบเขตของย่าน โดยย่านบางแห่ งไม่มีขอบเขตที่
แน่ นอน เพราะย่านบางแห่ งออกจากศูนย์กลางไปผสมกับย่านอื่น จึงทําให้ไม่สามาถแบ่งขอบเขต
ของย่านได้
3. จุดหมายตา/ จุดสังเกต เป็ นจุดสังเกตที่มีลกั ษณะเด่นภายในเมือง ที่ปรากฏแก่สายตา
โดยทัว่ ไป ซึ่งจุดสังเกตสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
3.1 จุดหมายตาระยะไกล เป็ นจุดสังเกตที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล มักมีขนาด
ใหญ่เป็ นพิเศษ จะใช้เป็ นจุ ดอ้างอิงสําหรั บผูท้ ี่ไม่ได้อยู่ประจําถิ่นนั้นๆ ซึ่ งจุดหมายตาระยะไกล
ได้แก่ เจดีย ์ ภูเขา ตึกระฟ้ า เป็ นต้น
3.2 จุดหมายตาระยะใกล้ เป็ นจุดสังเกตที่มีขนาดเล็กและสามารถมองเห็นได้ จาก
ระยะใกล้ๆ เท่านั้น ส่ วนใหญ่สาํ หรับผูค้ นในเมืองนั้นๆ เช่น นํ้าพุ อนุสาวรี ย ์ เป็ นต้น
4. ย่านจะประกอบไปด้วยละแวกบ้านหรื อย่านต่างๆ รวมเข้าด้วยกัน เช่น ย่านศูนย์กลาง
เมื อง ย่านชานเมื อง ย่านพักอาศัย ย่านชุ มทางรถไฟ ย่านอุตสาหกรรม เป็ นต้น โดยลักษณะทาง
กายภาพ รู ปทรงของอาคาร รู ปแบบการสัญจร และกิจกรรมหลักของพื้นที่ ตลอดจนลักษณะทาง
สังคม สามารถบ่งบอกได้ถึงความเป็ นย่านของเมือง
5. จุ ดรวม มี ลกั ษณะเป็ นจุดสังเกตประเภทหนึ่ ง แต่ต่างกันที่ เป็ นจุ ดรวมของกิ จกรรม
ต่างๆ ตลอดจนเป็ นบริ เวณที่มีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมอยูต่ ลอดเวลา มีความชัดเจนในการเป็ น
ศูนย์กลางของกิจกรรมในเมือง และบางครั้งจุดสังเกตและจุดศูนย์รวมก็อยู่ในสถานที่เดียวกัน เช่น
บริ เวณอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ เป็ นต้น
7. แนวความคิดเกีย่ วกับการวางแผนพัฒนาย่ านการค้ า
Eisner (1980) กล่าวถึงการศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในเมืองนั้น ส่ วนหนึ่ งที่จะต้อง
ทําความเข้าใจก็คือ ลักษณะของเมือง (Character of Urban Area) ต้องศึกษาสภาพปั จจุบนั ของเมือง
(Existing) ให้ละเอียดซึ่งความรู ้ที่จะต้องค้นคว้าศึกษาและวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งชัดเจนคือ กําเนิดของ
ชุมชน ความเจริ ญเติบโตว่ามีความาเป็ นมาอย่างไรและทําไมถึงเจริ ญรุ่ งเรื องได้ เพราะจะทําให้ทราบ
ถึงสภาพลักษณะของเมืองและสามารถคาดประมาณไปถึงอนาคตได้ และเนื่ องจากสภาพลักษณะ
ของเมืองนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นควรศึกษาสภาพลักษณะของเมื องตั้งแต่เมืองกําเนิ ด
จนถึงปัจจุบนั และคาดการณ์สภาพลักษณะของเมืองในอนาคตได้ดว้ ยเพราะแผนการใช้ที่ดินที่ดีและ
มีความเป็ นไปได้มากที่สุดจะต้องสอดคล้องกับสภาพลัษณะของเมืองนั้นๆ
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Goodman (1986) กล่าวถึง การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินว่าต้องมีขอ้ มูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับลัษณะที่ดิน (Land Characteristic) และกิจกรรม (Activities) บนพื้นที่ดินบริ เวณที่จะวางผัง
ข้อ มู ล เหล่ า นี้ ใช้ใ นการวิ เ คราะห์ รุ ป แบบการใช้ที่ ดิ น ที่ ผ่า นมาในอดี ต และการใช้ที่ ดิ น จะต้อ ง
ประกอบด้วยลักษณะ (Characteristic) คุณภาพ (Quality) และรู ปแบบ (Pattern) ของสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพสําหรับกิจกรมต่างๆ ภายในพื้นที่วางผัง นอกจากนี้การวางผังการใช้ที่ดินจะขึ้นอยูก่ บั
1. การคาดประมาณประชากรที่เชื่อถือได้
2. การคาดประมาณเศรษฐกิจที่มีเหตุผล
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ในเมือง
Anthony James Catanese (อ้างถึงใน กําพล สี กา, 2539: 21) ได้กล่าวว่า การวาง
แผนพัฒนาย่านและการวางแผนพัฒนาพื้นที่มีจุดมุ่งหมายในการตอบสนองความต้องการในการ
วางแผนของพื้นที่เฉพาะ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาในเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สภาพแวดล้อมของพื้นที่ เช่น ขนาดพื้นที่โดยรอบที่เกี่ยวข้อง และรู ปแบบความเกี่ยว
โยง
2. แผนหรื อรายการ เช่น ด้านการเงิน การปกครอง ความต้องการของคนในพื้นที่เกี่ยวกับ
รู ปแบบการพัฒนาที่ตอ้ งการ
3. สภาพของพื้น ที่ ศึ ก ษา สภาพภู มิ ศ าสตร์ วิ ว ฒ
ั นาการ รู ป แบบทางกายภาพ ฯลฯ ที่
สามารถนําไปสู่ ความเข้าใจต่อการวางแผนพัฒนา และแผนที่เสนอควรจะแสดงให้เห็ นถึงความ
ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต โครงข่ายการจราจร โครงข่ายสาธารณุ ปโภค สาธารณู ปการ
และภูมิทศั น์แวดล้อมในอนาคต และควรจะมีที่หมายในการวางแผนในช่วง 5-10 ปี
บุคคลที่ จะได้รับผลกระทบ หรื อมี ส่วนร่ วมในการวางแผน คื อ ประชากรผูอ้ ยู่อาศัย
เจ้าของที่ดิน พ่อค้าหรื อเจ้าของร้านค้า และนักลงทุน ซึ่ งควรจะมีการสอบถามความคิดเห็ นหรื อมี
การประชุมเพื่อขอความเห็นในการที่จะให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ ให้ความไว้วางใจต่อแผน
ซึ่งนํามาสู่การประสบความสําเร็ จของแผนในอนาคต
8. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อัจฉรา ปุญญฤทธิ์ (2533) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ ยวกับแนวทางการปรั บปรุ งฟื้ นฟูที่แขวง
จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่ งเป็ นเขตชั้นในที่มีความสําคัญทางการค้าของกรุ งเทพมหานคร แต่
ปั จจุบนั พบว่าได้เกิดปั ญหาต่างๆ ได้แก่ ปั ญหาการจราจร ปั ญหาการใช้ที่ดินและอาคาร และปั ญหา
ด้านสภาพแวดล้อม จึ งได้หาแนวทางแก้ไขโดยยึดหลักการปรั บปรุ งฟื้ นฟูแ ละการผังเมื อง คื อ
1. การวางแนวทางการใช้ที่ดินให้คุม้ ค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น 2. การจัดระบบ
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การจราจรให้เหมาะสมและมีความคล่องตัว 3. เสริ มสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีข้ ึน เพื่อให้เหมาะกับ
การพักอาศัยและการประกอบธุรกิจการค้า 4. ส่ งเสริ มให้มีการบูรณะปรับปรุ งและอนุ รักษ์อาคาร
ในบางสถานที่ เช่น อาคารสถานที่ศาสนสถาน อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และอาคารที่มี
ลักษณะเฉพาะ ซึ่ งแนวทางการแก้ไขดังกล่าวจะส่ งผลให้เกิ ดประโยชน์ท้ งั ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมต่อพื้นที่แขวงจักรวรรคิและพื้นที่โดยรอบ
สาริ ยา ศรี เชื้อ (2540) ได้ศึกษาถึงแนวทางการวางแผนพัฒนาย่านการค้าหลักในเขตบาง
กะปิ ซึ่งเป็ นเขตหนึ่งในพื้นที่ช้ นั กลางของกรุ งเทพมหานคร โดยการศึกษาพบว่า ย่านการค้าหลักใน
เขตบางกะปิ มีอยู่ 3 แห่ งคือ ย่านการค้าบางกะปิ ย่านการค้ารามคําแหง และย่านการค้าโชคชัยสี่ ย่าน
การค้าแต่ ล ะแห่ ง จะมี วิ ว ฒ
ั นาการและลัก ษณะเฉพาะแตกต่ า งกัน ไป โดยมี บ ทบาทในการเป็ น
ศูนย์กลางการค้าและบริ การให้แก่พ้ืนที่โดยรอบ ซึ่ งศักยภาพและแนวโน้มในการพัฒนาย่านการค้า
นั้น จะมีความสัมพันธ์กบั การใช้ที่ดิน การคมนาคมและลักษณะประชากรภายในเขตอิทธิ พล และ
ได้เสนอแนวทางการวางแผนพัฒนาย่านการค้าหลักในเขตบางกะปิ โดยให้ยา่ นการค้าบางกะปิ และ
ย่านการค้ารามคําแหงเป็ นศูนย์กลางระดับสูง และย่านการค้าโชคชัยสี่ เป็ นศูนย์กลางระดับตํ่า เพื่อจะ
ได้ให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนและสภาพ
พื้นที่เมือง
นาวิน ตันวัฒนะประทีป (2541) ทําการศึกษาการวางแผนพัฒนาย่านท่าพระจันทร์ท่าช้าง
โดยได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงขององค์ประกอบทางกายภาพและกิจกรรมพาณิ ชยกรรมของ
ย่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โดยรอบและระบบการสัญจร ซึ่ งจะพบว่า พื้นที่
ย่านท่าพระจันทร์ - ท่าช้างมีกิจกรรมที่หนาแน่นบริ เวณด้านทิศเหนือและทิศใต้ของพื้นที่ เนื่องจาก
เป็ นจุ ดชุ มทางของการสัญจรสาธารณะทั้งทางบกและทางนํ้า นอกจากนี้ ยังมี การเปลี่ ยนแปลง
ประเภทของกิจกรรมพาณิ ชยกรรมเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดินของพื้นที่
โดยรอบที่มีท้ งั ลดลงและเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของระบบการ
สัญจรพื้นที่จะเน้นไปที่ระบบการสัญจรสาธารณะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นของผูส้ ัญ
จนผ่านพื้นที่ท้ งั ทางบกและทางนํ้า การวางแผนพัฒนาพื้นที่ยา่ นท่าพระจันทร์ - ท่าช้าง จึงเน้นที่การ
ปรั บเปลี่ยนกิ จกรรมพาณิ ชยกรรมให้มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณความต้องการที่เปลี่ยนแปลงใน
อนาคตทั้งด้านส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนากิจกรรมพาณิ ชยกรรม ด้านการคมนาคมขนส่ ง
และการสัญจร รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ทางด้านกายภาพโดยเน้นที่การใช้กระบวนการปรับปรุ งฟื้ นฟู
เมืองให้มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ในการเป็ นพื้นที่ภายในเขตอนุรักษ์ที่สาํ คัญ
บรรณศาสตร์ สุ ขตระกูล (2542) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาย่านการค้าใจกลางเมืองเก่า
ในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีคุณค่าและความสําคัญทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาย่านการค้า
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จึ ง จํา เป็ นต้อ งคํา นึ ง ถึ ง คุ ณ ค่ า ควบคู่ ไ ปกับ การพัฒ นาย่ า นการค้า นั้ น ดํา เนิ น หน้ า ที่ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งคุณค่าที่ปรากฏในย่านการค้าใจกลางเมืองเก่าแบ่งได้เป็ ฯ 5 ประเภท คือ 1. คุณค่า
ทางด้านประวัติศ่าสตร์ และการศึกษา 2. คุณค่าทางสถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม 3.คุณค่าทางสังคม
และวัฒนธรรม 4. คุณค่าทางเศรษฐกิจ 5. คุณค่าทางนิ เวศวิทยา และปั จจุบนั ย่านการค้าตั้งอยูใ่ น
เขตชั้น ในของเมื อ ง เป็ นบริ เ วณใจกลางเมื อ ง ซึ่ ง เป็ นบริ ว เณที่ มี ร าคาที่ ดิ น สู ง สุ ด มี ก ารจราจร
หนาแน่น และประชากรอาศัยอยู่เป็ นจํานวนมาก จึงทําให้เกิดปั ญหานํ้าเน่ าเสี ย ปั ญหาขาดแคลนที่
จอดรถ ปั ญหาอาคารเก่าทรุ ดโทรม ปั ญหาการใช้ที่ดิน ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ จะส่ งผลกระทบต่อคุณค่า
ของย่านการค้าและผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ จึงได้เสนอแนวทางพัฒนาย่านการค้าโดยอาศัยหลักการของ
การอนุ รักษ์และพัฒนาย่านการค้าด้วยการแก้ปัญหาที่มีอยู่ เพื่อให้ย่านการค้ายังคงดําเนิ นบทบาท
หน้าที่ต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
หทัยมาต ปูรณานนท์ ได้ทาํ การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาย่านสามแพร่ ง แบ่งเป็ น 3
พื้นที่ คือ แพร่ งภูธร แพร่ งนรา แพร่ งสรรพศาสตร์ จะพบได้ว่ามีวิวฒั นาการ ความเป็ นมาของการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่และเอกลัษณ์ ที่น่าสนใจ เนื่ องจากพื้นที่ น้ ี เป็ นการตั้งถิ่ นฐานของคนจี นและมี
วัฒฒนธรรมประเพณี ที่สําคัญ เช่ น เทศกาลกิ นเจ บ่งบอกความสัมพันธ์ของคนกับย่านในการทํา
กิจกรรมร่ วมกัน ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อย่านที่ยงั คงอยู่ได้ คือ การพัฒนาสิ นค้าและบริ การ และการ
รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีภายในย่าน
โดยสรุ ป ย่านเป็ นอาณาบริ เวณที่มีพ้ืนที่รองรับรู ปร่ างและขอบเขตของย่านไม่แน่ นอน
ตายตัว เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกิจกรรมของประชากรภายในย่านและบริ เวณข้างเคียงอยู่
เสมอ ย่านประวัติศาสตร์ มีวิวฒั นาการมาตั้งแต่อดีต ในปั จจุบนั ย่านประวัติศาสตร์ จะประกอบด้วย
อาคารเก่าที่มีคุณค่าทางสถาปั ตยกรรมและพัฒนาการของเมือง การใช้ที่ดินของย่านประวัติศาสตร์
ในใจกลางเมืองส่ วนใหญ่จะเป็ นไปเพื่อพาณิ ชยกรรมและการอยูอ่ าศัย จึงมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่
ส่ วนอื่นของเมือง
9. กรอบแนวความคิด
กิจกรรมภายในย่านเป็ นสิ่ งที่ถูกถ่ายทอดโดยตรงจากวิถีชีวิตและรากฐานของวัฒนธรรม
และจะเกิ ดขึ้นโดยอาศัยพื้นที่และเวลาเสมอ จนทําให้กิจกรรมนั้นกลายเป็ นเอกลักษณ์ข้ ึนในย่าน
นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ จะดําเนิ นไปได้ก็เพราะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถ
พิจารณากิ จกรรมเพียงตัวเดียวแต่ตอ้ งพิจารณาทั้งระบบกิจกรรมเข้าด้วยกันเพื่อจะได้เข้าใจระบบ
การค้าของย่านได้อย่างแท้จริ ง ส่ วนใหญ่กิจกรรมจะกระจุกตัวอยูม่ ากในบริ เวณย่านการค้าซึ่งจะอยู่
ใจกลางย่าน เป็ นบริ เวณที่มีการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น และจะมีความหนาแน่นมากในช่วงกลางวันซึ่ ง
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เป็ นช่วงที่ยา่ นทําการ แต่พอกลางคืนคนงานส่ วนใหญ่จะออกไปพักอาศัยอยูท่ ี่อื่น ทําให้บริ เวณย่าน
การค้ามีความเงี ยบเหงามาก ซึ่ งใจกลางย่านส่ วนใหญ่จะเป็ นส่ วนที่เก่าแก่ ที่สุดของย่านและจะมี
รู ปร่ างแตกต่างกันไปไม่แน่ นอน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ เช่น อายุของย่าน ประวัติความ
เป็ นมา จํานวนประชากร ฯลฯ
ดังนั้นในการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพทางด้านพาณิ ชยกรรมของย่านบ้านหม้อ วัง
บูรพาภิรมย์ เป็ นการศึกษาถึงความเป็ นย่านซึ่ งมีปัจจัยประกอบ 3 ประการ คือ พื้นที่ กิจกรรมและ
ผูค้ น โดยพิจารณาจากสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิ จสังคม ชุ มชน และวิเคราะห์วิวฒ
ั นาการการ
เปลี่ยนแปลงของย่านจากอดีตจนถึงปั จจุบนั จากแนวความคิดเกี่ยวกับย่านและย่านประวัติศาสตร์
รวมทั้งแนวความคิดปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของย่านในเรื่ องบทบาทและความสําคัญ
ของพื้นที่ย่าน การวิเคราะห์ขอ้ มูลนํามาสู่ การศึกษาและกําหนดศักยภาของย่านบ้านหม้อ วังบูรพา
ภิรมย์ ปั ญหาที่เกิดขึ้นและแนวโน้มของย่านในอนาคต นํามากําหนดเป็ นข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาของย่านบ้านหม้อ วังบูรพาภิรมย์

ศักยภาพ
วิวฒั นาการ / การเปลี่ยนแปลง
พื้นที่

กิจกรรม

คน/ชุมชน

ย่านประวัติศาสตร์
บทบาทและความสําคัญในปัจจุบนั
ศักยภาพ

ปัญหา
แนวทางการพัฒนา

ภาพที่ 7 กรอบแนวความคิดในการศึกษา

แนวโน้ม

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
จากการศึ ก ษา ทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ
ศักยภาพและบทบาทด้านพาณิ ชยกรรมย่านบ้านหม้อ วังบูรพาภิรมย์ โดยบทนี้ จะแสดงรายละเอียด
ระเบียบวิธีวิจยั เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับข้นตอนในการดําเนิ นการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ที่ ม าของข้อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล อย่า งเป็ นระบบ โดยมี ล าํ ดับ การศึ ก ษาวิ จ ัย
ดังต่อไปนี้
1. พืน้ ทีศ่ ึกษา
พื้นที่ศึกษาครั้งนี้คือ ย่านการค้าบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ซึ่งเป็ นพื้นที่
พาณิ ชยกรรมสําคัญของเมืองตั้งแต่อดีต ขนาดพื้นที่รวม 90 ไร่ ตั้งอยู่ในกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ช้ นั นอก
อันเป็ นพื้นที่ประวัติศาสตร์ สาํ คัญของกรุ งเทพมหานคร และเปิ ดบริ การทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ
8.00-18.00 น.
2. การศึกษาข้ อมูลการสํ ารวจ
2.1 ประชากรเป้ าหมายประชากรเป้ าหมาย สําหรับการเลือกตัวอย่างในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้
กลุ่มที่ 1 ผูซ้ ้ือ กลุ่มผูซ้ ้ือ/ผูใ้ ช้บริ การภายในย่านการค้าบ้านหม้อฯ
กลุ่มที่ 2 ผูป้ ระกอบการ กลุ่มผูป้ ระกอบการร้านค้าประเภทตึกแถวในย่านการค้าบ้าน
หม้อฯ
2.2 ขนาดตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที่ 1 ผู้ซื้อ
1. ในการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อศักยภาพของย่าน และบทบาททางด้านการค้าของย่าน
บ้านหม้อฯ กรุ งเทพมหานคร โดยใช้การคํานวณประชากรกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีใช้สูตรของยามาเน่
(Yamane, 1976) ดังนี้

37

38
n

N
1  Ne 2

โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา
N = จํานวนประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ถ้าขนาดกลุ่มตัวอย่าง

n

9,500
 383
1  9,500 (0.05) 2

2. การสุ่ มตัวอย่างประชากร ผูเ้ ข้ามาใช้บริ การย่านการค้าบ้านหม้อฯโดยใช้วิธีสุ่มหลาย
ขั้น (Multi-stage sampling)
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดขนาดตัวอย่างโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบ Quota sampling โดยกําหนด
สัดส่ วน (Proportion Stratified to size) ของผูเ้ ข้ามาใช้บริ การในวันธรรมดาและวันหยุดสุ ดสัปดาห์
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูใ้ ช้บริ การย่านการค้าบ้านหม้อฯ ที่ทาํ การสุ่ มในช่วงวันธรรมดาและ
วันหยุดสุ ดสัปดาห์
วัน
จํานวนผูเ้ ข้ามาใช้บริ การ
จํานวนตัวอย่าง
คน/วัน
วันธรรมดา
3,725
150
วัดหยุดสุ ดสัปดาห์
5,775
233
รวม
9,500
383
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน 383 คน ทําให้การสุ่ มในวันธรรมดา และวันหยุดสุ ดสัปดาห์
มีสัดส่ วนคือ วันธรรมดา 150 คน วันหยุดสุ ดสัปดาห์ 233 คน เพื่อความสมบูรณ์ของการวิจยั จึงเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้ น 400 คน
ขั้นตอนที่ 2 ทําการสุ่ มตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental sampling) คือ เลือกสุ่ มตัวอย่าง
จากผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การย่านาการค้าบ้านหม้อฯ ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม ในช่วง
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 1 ธันวาคม 2555
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กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการ
กลุ่มผูป้ ระกอบการ ภายในย่านการค้าบ้านหม้อฯ ประกอบไปด้วยร้านค้าประเภทตึกแถว
จํานวนทั้งสิ้ น 461 ร้าน การจําแนกประเภทสิ นค้าโดยอาศัยหลักเกณฑ์โครงสร้างการผลิต (supply
chain) ของการผลิต มาใช้ในการแบ่งกลุ่มประเภทสิ นค้าดังนี้
1. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อศักยภาพของย่าน และบทบาท
ทางด้านการค้าของย่านบ้านหม้อฯ กรุ งเทพมหานคร โดยใช้การคํานวณประชากรกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1976) ดังนี้
n

N
1  Ne 2

โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา
N = จํานวนประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ถ้าขนาดกลุ่มตัวอย่าง

n

461
 214
1  461 (0.05) 2

2. การสุ่ มตัวอย่างประชากร ผูเ้ ข้ามาใช้บริ การย่านการค้าบ้านหม้อโดยใช้วิธีสุ่มหลายขั้น
(Multi-stage sampling)
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดขนาดตัวอย่างโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบ Quota sampling โดยกําหนด
สัดส่ วน (Proportion Stratified to size) ผูป้ ระกอบการ
ตารางที่ 2 แสดงประเภทและจํานวนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ประเภทสิ นค้า
จํานวน (ร้าน)
107
ช่างทําทอง
89
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
78
เครื่ องประดับอัญมณี
66
เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด
56
อาหารและเครื่ องดื่ม
38
ค้าปื น
27
เสื้ อผ้า
รวม
461

จํานวนตัวอย่าง
90
75
68
54
43
30
27
387
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ขั้นตอนที่ 2 ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง คือเลือกสุ่ มตัวอย่างผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจยั และให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
3. รูปแบบเครื่องมือในการศึกษา
3.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.1.1 การสังเกตการณ์ การบันทึกกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในย่านบ้านหม้อฯ
(Observation) เป็ นการสังเกตสภาพพื้นที่ พฤติกรรมการซื้อสิ นค้า การขนส่ งสิ นค้า ฯลฯ ที่เกิดขึ้น
ตลอดทั้งวันของการเปิ ดให้บริ การในวันธรรมดาและวันหยุดสุ ดสัปดาห์ โดยแบ่งช่วงเวลาของ
ผูใ้ ช้บริ การออกเป็ น 5 ช่วงเวลาดังนี้
ช่วงที่ 1 เวลา 6:00 – 8:00 น.
ช่วงที่ 1 เวลา 8:00 – 10:00 น.
ช่วงที่ 1 เวลา 10:00 – 13:00 น.
ช่วงที่ 1 เวลา 13:00 – 15:00 น.
ช่วงที่ 1 เวลา 15:00 – 18:00 น.
วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยการสั ง เกาตการณ์ ข องผู ้ใ ช้ บ ริ การ ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้
สังเกตการณ์ตามช่วงเวลาต่างๆ โดยบันทึกอัตราการสัญจรผ่าน (Gate Method) คือการนับปริ มาณ
ผูใ้ ช้บริ การที่เดินเท้าสัญจรผ่านในย่านการค้าบ้านหม้อฯ
3.1.2 ชุดเครื่ องมือ/กลุ่มตัวแปร การชี้วดั การดํารงอยูข่ องย่านบ้านหม้อฯ
3.1.2.1 ปั จจัยทางกายภาพ ได้แก่ สภาพที่ต้ งั การคมนาคมและการเข้าถึง
ลักษณะของย่าน ลักษณะการใช้พ้ืนที่ภายในย่าน การกระจุกตัวของกิจกรรมและความสัมพันธ์กบั
พื้นที่โดยรอบ กรรมสิ ทธิ์ที่ดิน การปรับตัวทางกายภาพ
3.1.2.2 ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ประเภท
ของสิ นค้า ขนาดของสิ นค้า ลักษณะสิ นค้า รู ปแบบ/วิธีการจําหน่าย ความหลากหลายของสิ นค้า
มูลค่า/ราคาของสิ นค้า ค่าเช่า กลุ่มลูกค้า
3.1.2.3 ปั จจัยทางสังคม สภาพสังคมของชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาย
มอญดั้งเดิม และแรงงานต่างด้าว
3.1.2.4 ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ชื่อเสี ยงของย่าน กระแสแฟชัน่ รสนิยม
3.1.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept Interview) ลักษณะการสัมภาษณ์เป็ นแบบ
เจาะลึกจะเน้นในส่ วนพัฒนาการของพื้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของย่าน โดยสัมภาษณ์บุคคล
สําคัญมีความน่าเชื่อถือ ทราบเรื่ องราวในอดีตของพื้นที่ศึกษา ประชากรเป้ าหมายในการสัมภาษณ์
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คื อ สมาคมผูค้ า้ ทองเก่ า แก่ เจ้า ของกิ จ การค้า เพชร ทอง เครื่ อ งประดับ อุ ปกรณ์ อิ เ ล็กทรอนิ ก ส์
กําหนดขนาดของการสัมภาษณ์ จํานวนทั้งสิ้ น 12 ราย
3.3.2 การใช้แบบสอบถาม
การแจกแบบสอบถามตามกลุ่มเป้ าหมายที่เข้ามาใช้บริ การในพื้นที่ยา่ นการค้าบ้าน
หม้อฯ โดยการแจกแบสอบถามแบ่งออกเป็ นวันธรรมดาและวันหยุดสุ ดสัปดาห์ โดยใช้วิธีสุ่มแจก
แก่ผูเ้ ข้ามาใช้บริ การเพื่อทราบถึงพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในย่าน โดยรุ ปแบบคําถามในเรื่ องต่างๆ
ดังนี้
แบบสอบถามผูซ้ ้ือ/ผูใ้ ช้บริ การ
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ภูมิลาํ เนา
2. พฤติกรรมของผูซ้ ้ือ ได้แก่ ประเภทสิ นค้า สถานที่ซ้ือสิ นค้า มูลค่าวัตถุประสงค์ของการ
ซื้ อ วันและช่วงเวลา เหตุผลของการซื้ อสิ นค้า ปั จจัยที่ทาํ ให้ยา่ นการค้าบ้านหม้อฯ ดํารงอยู่ การซื้ อ
สิ นค้าย่านการค้าบริ เวณโดยรอบ ประเภทสิ นค้า เหตุผลของการซื้ อสิ นค้า และแนวโน้มการซื้ อ
สิ นค้าในอนาคต
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไป-กลับ ได้แก่ พาหนะการเดินทาง สถานที่จอดรถ
4. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะภายในย่าน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 นําผลของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม บันทึกกิจกรรมที่ได้จากการสังเกตและ
สํารวจ
4.2 ภาคสนามในพื้นที่ มาทําการวิเคราะห์ การใช้พ้ืนที่ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง หาข้อสรุ ปในสภาพที่เป็ นอยูเ่ พื่อทําความเข้าใจ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพ และ
บทบาทด้านพาณิ ชยกรรมย่านการค้าบ้านหม้อฯ รวมถึงลักษณะความสัมพันธ์กบั ปัจจัยต่างๆ จาก
ข้อมูลที่ศึกษามาข้างต้น จากผลวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิจยั นํามาสู่ขอ้ สรุ ป ข้อสังเกต ปัญหา
ข้อเสนอแนะของพื้นที่ศึกษา
5. ระยะเวลาการเก็บข้ อมูล
5.1 การเก็บข้อมูลคือ ช่วงเวลาในวันธรรมดาและวันหยุดสุ ดสัปดาห์ ในวันธรรมดาจะ
เก็บ
5.2 ข้อมูลจากวันระหว่างสัปดาห์ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 2 เดือนเริ่ มตั้งแต่
ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 1 ธันวาคม 2555 ต่อเนื่องไปจนแล้วเสร็ จ

บทที่ 4
ประวัติความเป็ นมาและสภาพทัว่ ไป
1. ประวัติความเป็ นมา
ย่านการค้าในเขตเมืองเก่าของกรุ งเทพฯ (บ้านหม้อ วังบูรพาฯ) เป็ นย่านการค้าที่ทนั สมัย
แห่ งหนึ่งในอดีต ชื่อของย่านการค้านี้ มาจากวังบูรพาภิรมย์ ซึ่งเคยเป็ นที่ประทับในสมเด็จกรมพระ
ยาภานุพนั ธุวงศ์วรเดช พระราชอนุชาร่ วมพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์เลือกพื้นที่บริ เวณนี้ สร้างวังพระราชทานให้พระเจ้าน้องยา
เธอ เจ้าฟ้ าภาณุ รังษีสว่างวงศ์ กินพื้นที่ต้ งั แต่ป้อมมหาชัยจนถึงสะพานเหล็ก ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน เป็ นสถาปั ตยกรรมแนวผสมผสานโคโลเนี่ยล
วังบูรพาภิ รมย์ในสมัยสมเด็จกรมพระยาภานุ พนั ธุ วงศ์วรเดชยังทรงพระชนม์อยู่น้ ัน
จัดเป็ นสถานที่งดงามทันสมัย และยิง่ ใหญ่รองจากพระบรมมหาราชวัง และยังจัดว่าเป็ นสถานที่ที่
รวมความบันเทิงที่หรู หราที่สุดในสมัยนั้น เพราะไม่ว่าจะเป็ นงานเฉลิมฉลองพระเกี ยรติยศพระ
บรมวงศานุ วงศ์ งานรั บเสด็จส่ งเสด็จเจ้านายพระราชโอรสเด็จกลับจากต่างประเทศ ถ้าจะให้
ยิง่ ใหญ่หรู หราต้องมาจัดกันที่วงั บูรพาภิรมย์ เรี ยกกันในสมัยนั้นว่า “งานราตรี สโมสร” ซึ่งมีรูปแบบ
ตามอย่างงานรื่ นเริ งของชนชั้นสู งในยุโรป คือ มีการเลี้ยงอาหาร มีดนตรี และการแสดง ตลอดจน
การลีลาศ นับเป็ นรู ปแบบของการบันเทิงที่ทนั สมัยที่สุดของวงสังคมชั้นสูงในสมัยนั้น
วังบูรพาภิรมย์ซบเซาลงเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ า กรมพระยาภานุ พนั ธุ วงศ์วรเดช เสด็จทิวงคต
ทายาทแห่ งวังนี้ ได้ขายตัววัง และที่ดินให้พ่อค้าคนจีนกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งได้ร่วมกันเปลี่ยนสภาพวัง ให้
กลายเป็ นศูนย์การค้า และการบันเทิง ประกอบด้วยอาคารพาณิ ชย์ จําหน่ ายสิ นค้านานาชนิ ด ทั้ง
สิ นค้าไทยและต่างประเทศ ภัตตาคารอาหารจีน และโรงภาพยนตร์ทนั สมัย แต่ผคู ้ นในสมัยนั้นยังคง
มิลืมเลือนความหรู หรายิ่งใหญ่ของวังบูรพาภิรมย์ จึงเรี ยกนามย่านการค้าตามนามสถานที่เดิมคือ
“ย่านการค้าวังบูรพาภิรมย”
ห้างดิโอลด์สยามพลาซ่าถึงแม้จะมีอายุร่วงเลยมาถึง 15 ปี มาแล้ว แต่ดิโอลด์สยาม นับวัน
กลับจะมีชิวิตชี วา นับวันจะยิ่งคึกคัก มีร้านรวงใหม่ๆ เข้ามาดําเนิ นกิจการมากมาย ทั้งที่มาแทนที่
กิจการเดิม โดยเฉพาะด้านถนนบูรพา ที่ปัจจุบนั เป็ นแหล่งรวมตัวของธนาคารหลายสํานัก ทั้งราย
ใหญ่รายย่อย น้องใหม่อย่างธนาคารทิสโก้ และ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
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ส่ วนบริ เวณที่ติดกับศาลาเฉลิมกรุ งเดิมเป็ นลานโล่ง ทํากิ จกรรมขายของเป็ นครั้งคราว
ปั จจุบนั ทําเป็ นบูทถาวร ให้ร้านเบเกอรี่ รายใหญ่เครื อการบินไทยมาเปิ ดกิจการเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
ของผูท้ ี่มาจับจ่ายมาชิมอาหารแถวนี้
เดิ ม ก่ อ นจะมาเป็ นดิ โ อลด์ส ยามทุ ก วัน นี้ พื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ เป็ นที่ ต้ ัง ของตลาดมิ่ ง เมื อ ง
นับเป็ นศูนย์รวมของร้านรับตัดเสื้ อผ้า อันเนื่องมาจากมีแหล่งขายผ้าและอุปกรณ์ตดั เย็บอย่างพาหุรัด
และสําเพ็งอยูข่ า้ งๆ

ภาพที่ 8 ตลาดมิ่งเมืองในอดีต และดิโอลด์สยามในตําแหน่งเดียวกันในปั จจุบนั
ผูค้ นเก่ า แก่ ที่ อ ยู่อ าศัย ในย่า นนี้ เล่ า ว่ า ตลาดมิ่ ง เมื อ งนั้น สร้ า งขึ้ น มาพร้ อ มๆ กับ ศาลา
เฉลิมกรุ ง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว เพื่อเฉลิมฉลองกรุ งเทพมหานครครบ 150
ปี ในปี พ.ศ. 2475 เรื่ องนี้กด็ ูใกล้เคียงกับหลักฐานเอกสาร ที่มีระบุไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2468 - 2469 นาย
มาริ โอ ตามานโญ (Mario Tamagno) สถาปนิ กอิตาเลียนที่เข้ามารับราชการในเมืองไทยระหว่าง
รัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 7 ได้ออกแบบก่อสร้างตลาดแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพฯ เป็ นตลาดที่มีหลังคา
คลุม สร้างด้วยคอนกรี ต สําหรับเป็ นที่ขายเสื้ อผ้า จําลองจากตลาดแบบตะวันออกกลาง ดังนั้น แม้
จะไม่ได้ระบุนาม แต่กน็ ่าจะหมายถึงตลาดมิ่งเมืองนัน่ เอง
ตลาดมิ่งเมืองมีชื่อเสี ยงในฐานะแหล่งชุมนุ มช่างตัดเย็บเสื้ อผ้า เพื่อรองรับลูกค้าที่มาซื้ อ
ผ้าที่ตลาดสําเพ็ง- พาหุ รัด แล้วไม่มีเวลาไปหาร้านตัดเย็บ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้ลูกค้า และ
เป็ นการส่ งเสริ มเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน เมื่อซื้ อผ้าแล้วมีแหล่งตัดเย็บอยูใ่ กล้ๆ ก็ได้เสื้ อกลับบ้านอย่าง
รวดเร็ ว ตลาดแห่ งนี้ จึงได้รับความนิ ยมจากบรรดาสุ ภาพสตรี เป็ นอย่างมาก ตั้งแต่ดารา นักร้ อง
จนถึงประชาชนทัว่ ไป
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ย่ า นบ้ า นหม้ อ เป็ นชุ ม ชนดั้ งเดิ ม ที่ ผู ้ค นในย่ า นนี้ ประกอบอาชี พ ปั้ นหม้ อ และ
เครื่ องปั้ นดินเผาขาย เป็ นชุมชนเก่าแก่ ซึ่ งมีอายุใกล้เคียงกับการก่อตั้งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ อยูบ่ ริ เวณ
ใกล้ริมฝั่ งแม่ น้ ําเจ้าพระยาตอนใต้ของพระบรมมหาราชวัง ตั้งบ้านเรื อนตามสองฝั่ งคู เมื องเดิ ม
จนกระทัง่ ถึงถนนเจริ ญกรุ ง บรรจบหัวมุมวังสราญรมย์ พื้นเพดั้งเดิมของชาวบ้านหม้อเป็ นคนเชื้ อ
สายมอญ ที่อพยพมาตั้งรกรากตั้งแต่ครั้งเสี ยกรุ งศรี อยุทธยาครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2310) นอกจากนี้ยงั เป็ น
ที่ต้ งั ของชุมชนเชื้อสายญวณจากเมืองเว้ ที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิ สมภารของสมเด็จพระเจ้าตาก
สิ น (พ.ศ. 2319) โดยยึดอาชีพผลิตหม้อขาย และได้เลิกรากิจการไปในราวปลายรัชกาลที่ 5 สิ่ งที่ยงั
คงเหลือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของย่าน คือ งานปฏิมากรรมปูนปั้ นหม้อดินขนาด
ใหญ่ ที่ต้ งั อยูบ่ นจัว่ ของอาคารตลาดบ้านหม้อ

ภาพที่ 9 ประติมากรรมปูนปั้ นรู ปหม้อดิน บริ เวณทางเข้าตลาดบ้านหม้อ
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
ในยุคต่อมาย่านบ้านหม้อได้กลายเป็ นแหล่งทําทองรู ปพรรณ เกิดห้างทองหลวงแห่ งแรก
ของย่านบ้านหม้อ ชื่อว่า F.Grahlert&Co., Jewellers. เป็ นห้างของชนชาติเยอรมัน เป็ นห้างทําเครื่ อง
ทอง เครื่ องลงยาแบบฝรั่งและได้รับพระราชทานตราครุ ฑ ทําให้บริ เวณย่านเริ่ มมีการทําทองเพิ่ม
มากขึ้นจนเฟื่ องฟูตามลําดับ ซึ่ งในขณะนั้นย่านทําทอง เครื่ องประดับ บ้านหม้อนี้ จะเป็ นการทําอยู่
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ในตัวอาคาร เพราะเป็ นการทําตามคําสั่งร้านทองและทําส่ ง ในยุคนี้ บา้ นเรื อนบริ เวณบ้านหม้อจะมี
บรรยากาศที่เงียบสงบมากกว่าพื้นที่อื่น เนื่ องจากบ้านทําทองจะต้องกั้นกระจกตามประตูหน้าต่าง
เพื่อป้ องกันลมฝุ่ นละอองจากภายนอกมารบกวนในการทําทองนัน่ เอง ราวปี พ.ศ. 2496 เมื่อกิจการ
วิทยุโทรทัศน์เข้ามาสู่ ประเทศไทยความนิ ยมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดา้ นวิทยุโทรทัศน์ได้เพิ่มมากขึ้น
และยิง่ ได้รับความนิยมมากขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งสถานี โทรทัศน์เป็ นครั้งแรกในประเทศไทย เรี ยกว่า
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหม และอีกสาหุ หนึ่งทีทาํ ให้ยา่ นบ้านหม้อมีชื่อเสี ยงในด้านการค้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์เกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์ เนื่ องจาก บริ ษทั บี.กริ ม ผูซ้ ่ ึ งดําเนิ นธุ รกิจดทางด้าน
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ได้นาํ อุปกร์ วิทยุ และเครื่ องมือสื่ อสารเข้ามายังสยามประเทศ
และได้จดั ตั้งบริ ษทั บี.กริ ม ขึ้นในเขตวังบูรพา โดยพระเจ้าบรมวงษ์เธอเจ้าฟ้ าภานุ รังษี ประทาน
พระอนุ ญาตให้ก่อตั้งขึ้น ทําให้ย่านบ้านหม้อเริ่ มมี การเกิ ดกิ จการร้ านสั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
เกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์ สิ นค้าจําพวกเครื่ องเสี ยง อะไหล่ และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ เข้ามาขาย ซึ่งได้รับ
ความนิ ยมกันอย่างแพร่ หลาย จนบ้านหม้อในปั จจุ บนั กลายเป็ นแหล่ งขายอุปกรณ์ อะไหล่วิทยุ
โทรทัศน์ใหญ่ที่สุดของประเทศในปั จจุบนั

ภาพที่ 10 ห้าง ย.ร. อันเดร สี่ กกั๊ พระนครมีลกั ษณะเป็ นอาคารตึก 2 ชั้น ถนนหน้าห้างมีฟุตบาท
(ทางเดินเท้า) เป็ นปูน ส่ วนตัวถนนยังเป็ นถนนกรวด มีท่อระบายนํ้าขนาดเล็กและตื้น
ฝาท่อเปิ ดด้วยไม้ขนาดเล็กไม่แน่หนานัก ซึ่งเป็ นสภาพถนนทั้งเจริ ญกรุ งและเฟื่ องนคร
ในสมัยนั้น
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ภาพที่ 11 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร พระโอรสในรัฐมนตรี กระทรวงโทรคมนาคม
ทดลองใช้โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและเยอรมันีที่หา้ ง บี.กริ ม เป็ นผูแ้ ทน
จําหน่ายเป็ นครั้งแรก โดยมีนายอดอล์ฟ ลิงค์นงั่ อยูด่ ว้ ย
บ้า นหม้อ ในปั จ จุ บ ัน ยัง คงมี ก ารใช้ง านพื้ น ที่ แ ละอาคารทางด้า นพาณิ ช ยกรรมอย่า ง
หนาแน่น และมีเอกลักษณ์ในพื้นที่สูง ทั้งกิจกรรมการค้าสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์และที่ฝังตัวอยูภ่ ายใน
อาคารอนุ รัก ษ์ที่มี ค วามสวยงาม กล่ า วได้ว่าบ้า นหม้อเป็ นแหล่ งการค้าอุ ปกรณ์ อิ เ ล็กทรอนิ ก ส์
เกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์แหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศในปั จจุบนั รวมทั้งเป็ นแหล่งค้าเพชรและ
ทองรู ปพรรณที่ ย งั คงได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก การศึ กษาครั้ งนี้ จึ งจําเป็ นต้องศึ กษาข้อมูล
วิวฒั นาการของพื้นที่และผูป้ ระกอบการในย่านบ้านหม้อฯ ตลอดจนสภาพทัว่ ไป ในด้านกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมของย่านบ้านหม้อฯ ดังนี้
1.1 ยุคตั้งถิ่นฐานบ้ านหม้ อ สมัยกรุ งธนบุรี-รัตนโกสิ นทร์ รั ชกาลที่3 (พ.ศ. 2310-พ.ศ.
2394) 84 ปี
“ย่านบ้านหม้อ” ถือกําเนิ ดจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเดิมที่ต้ งั ถิ่นฐานตั้งแต่สมัยกรุ ง
ธนบุรี จากนั้นหลังมีการสถาปนากรุ งรัตน์โกสิ นทร์ข้ ึนประกอบกับพื้นที่ดงั กล่าวมีลาํ คลองที่เหมาะ
กับการตั้งที่อยูอ่ าศัยและไม่ห่างไกลจาก “พระบรมมหาราชวัง” จึงมี “ชุมชนชาวมอญ” อพยพจาก
กรุ งศรี อยุธยามาตั้งบ้านเรื อนอาศัยอยูบ่ ริ เวณริ่ มฝั่งปากคลองคูเมืองเดิมด้านใต้ (ฝั่งปากคลองตลาด)
เรี ยงรายตามสองฝั่งคลองจนถึงถนนเจริ ญกรุ ง มาบรรจบกับมุมวังสราญรมย์ ต่อมาได้มีการอพยพ
จากกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนาเข้ามาตั้งบ้านเรื อนอาศัยอยูเ่ พิ่มมากขึ้น อาทิ
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เช่นบริ เวณ “พาหุ รัด” ในปั จจุบนั ซึ่งแต่ก่อนมีชื่อเรี ยกว่า “บ้านญวน” หรื อ “ถนนบ้านญวน” เพราะ
มาจากกลุ่มชาวมอญ ที่อพยพเข้ามาครั้งสมัยกรุ งธนบุรีเป็ นต้น ในแง่การคมนาคมในสมัยเริ่ มแรก
ยังคงอาศัยแม่น้ าํ ลําคลองเป็ นเส้นทางหลักในการสัญจร โดยเฉพาะคลองที่สาํ คัญในการสัญจรคือ 1.
คลองหลอดวัดราชบพิธ 2.คลองคูเมืองเดิมก่อนออกสู่ แม่น้ าํ เจ้าพระยาที่ปากคลองตลาด ซึ่ งแต่เดิม
เป็ นที่อยูอ่ าศัยของข้าราชบริ พารและราษฎรสามัญ ประกอบกับในเวลานั้นมีประชาชนอาศัยอยูย่ งั มี
จํานวนน้อย จึ งสามารถเลือกตั้งขยายบ้านเรื อนตามสะดวก ตลอดริ มฝั่ งแม่น้ าํ เจ้าพระยาและริ ม
คลองที่ขดุ ขึ้นมาใหม่ อันเป็ นเส้นทางคมนาคมหลักที่ใช้เป็ นเส้นทางค้าขาย ดําเนิ นธุรกิจติดต่อกัน
ได้โดยตลอด ส่ วนการคมนาคมทางบกนั้น โดยมากจะใช้ตรอกอันเป็ นทางเดินเล็กๆ เช่นเดียวกับ
กรุ งธนบุรี ภายหลังต่อมามีการขยายตรอกเป็ นถนนบ้าง และตัดถนนใหม่บา้ ง ถึงแม้ว่าเส้นทางถนน
ส่ วนใหญ่ย งั คงเป็ นทางเดิ นแคบๆ เป็ นลักษณะถนนดิ น หรื อถ้าดี หน่ อยก็ปูด้วยอิ ฐเรี ยงตะแคง
(ศิลปากร, 2525: 49)
ในด้านลักษณะความเป็ นย่านนั้นมีที่มาจากลักษณะทางสังคมไทย แต่เดิมมีการประกอบ
อาชีพทางด้านการผลิตสิ นค้าหรื อสิ่ งของตามทักษะฝี มืองานช่างต่างๆ ตามระบบอุตสาหกรรมใน
ครอบครั ว โดยอาศัยความชํานาญของ บรรพบุรุษด้านที่มีความชํานาญอยู่เดิ ม ก็มกั จะฝึ กหัดให้
ลูกหลานมีฝีมือประกอบอาชีพ ตามแบบอย่างความชํานาญของต้นตระกูล และผูท้ ี่ประกอบอาชีพ
ชนิดเดียวกันก็มกั จะตั้งบ้านเรื อนอยูใ่ กล้เคียงกัน จนเกิดเป็ นย่านชุมชนต่างๆ อาทิเช่น ย่านบ้านหม้อ
(ผลิตหม้อ) ย่านบ้านบาตร(ผลิตบาตร) เป็ นต้น
1.2 ยุคเข้ าสู่ ความเจริญด้ วยระบบถนนสมัยรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 4-6 (พ.ศ. 2394-พ.ศ.
2468) 74 ปี
ไทยเริ่ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ปรั บ ตัว ให้ท ัน สมัย แบบตะวัน ตก การพัฒ นาสภาพ
บ้านเมืองให้เป็ นระเบียบสวยงาม ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4
การปรับปรุ งดังกล่าวในสมัยนี้ เป็ นที่สาํ คัญคือการพัฒนาด้านการคมนาคม เช่น ถนนที่ตดั ใหม่ตาม
แบบมาตรฐานตะวันตกอย่างถนนเจริ ญกรุ ง ถนนบํารุ งเมื องและถนนเฟื่ องนคร ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 5 โปรดให้มีการซ่ อมแซมและตัดถนนใหม่เพิ่มเติมอีกหลายสายทั้งในนอกพระนคร ซึ่ ง
การขยายพระนครและตัดถนนเพิ่มเติมเช่นนี้ เป็ นการขยายแหล่งชุมชนไปตามเส้นทางบกเพิ่มขึ้น
ผลที่ตามมาคือ มีแหล่งการค้าต่างๆ เพิ่มขึ้นเกาะกลุ่มตามแนวการขยายตัวของเมืองด้วยถนน และ
ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ส่ วนอาชี พการปั้ นหม้อของชาวบ้านหม้อได้มีการเลิ กราไปหมด
เรื่ อยมาจนไปสมัยรัชกาลที่ 6 เป็ นช่ วงที่อารยธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิ พลมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
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การสื่ อสารคมนาคมเจริ ญก้าวหน้าขึ้น การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศโดยเฉพาะทางตะวันตก
เป็ นไปอย่างกว้างขวางซึ่งทําให้พ้ืนที่เมืองชั้นในเริ่ มมีความหนาแน่น
1.3 ยุคการพัฒนาบ้ านเมือง สมัยรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 7-9 (พ.ศ. 2468-ปัจจุบัน พ.ศ.
2555) 87 ปี
ครั้งสิ้ นสุ ดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2461 สยามประเทศในสมัยนั้นเป็ นหนึ่ งใน
ประเทศผูช้ นะสงครามจึงมิตอ้ งเสี ยค่าปฎิมากรสงคราม ทําให้ความศิวิไลซ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ความ
เจริ ญก้าวหน้าต่างๆ ทั้งจาก สหรัฐอเมริ กา ประเทศผูช้ นะสงครามในยุโรป ถูกนําเข้ามายังสยาม
ประเทศอย่างรวดเร็ ว ทําให้เ กิ ดการเปลี่ ยนแปลง แนวคิ ด ความเป็ นอยู่ ศิ ลปะวัฒนธรรม และ
ประเพณี ทั้ง นี้ เป็ นผลให้ มี ค วามพยายามเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของเมื อ ง บ้า นเรื อ นที่ อ ยู่อ าศัย
ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนตามไปด้วย (แน่งน้อย ศักดิ์ศรี , 2534: 286) อีกทั้งเป็ นช่วงที่
ระยะเศรษฐกิ จ โลกและในประเทศตกตํ่า เป็ นอย่ า งมาก จึ ง เป็ นเหตุ ข องการนํา ของเดิ ม มา
เปลี่ยนแปลงมากกว่าการสร้างสิ่ งปลูกสร้างใหม่ข้ ึนเพิ่ม อาทิเช่น การเปลี่ยนวังเป็ นสถานที่ราชการ
ส่ ว นวัง ที่ ย งั หลงเหลื อ อยู่ซ่ ึ ง มี ม ากกว่ า การสร้ า งใหม่ เ พิ่ ม เติ ม ส่ ว นราชการ ส่ ว นวัง ที่ ย งั คงพอ
หลงเหลื อ อยู่ซ่ ึ ง มี ฐ านะเที ย บเท่ า กับ บ้า นส่ ว นตัว แต่ เ ป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ของทายาทในรุ่ น ต่ อ ๆ มา
อย่างเช่น วังบ้านหม้อ
การเปลี่ ยนแปลงรวมไปถึ งความเป็ นย่านพาณิ ชยกรรม ย่านบ้านหม้อมี ลกั ษณะย่าน
การค้าแต่โบราณจากเดิมเป็ นย่านทําหม้อซึ่ งเป็ นอุตสาหกรรมภายในครอบครัว ต่อมาเปลี่ยนเป็ น
รู ปแบบการค้าของชุมชนชาวจีนประเภทของเครื่ องเพชร ทอง เงิน และแหล่งพาณิ ชยกรรมอื่นๆ
บริ เวณนี้ จึงมีวิวฒั นาการเป็ นย่านการค้าหลากหลายประเภท คือ ย่านค้าเพชร บริ เวณสี่ กกั๊ พระยาศรี
คือ ทั้งริ มถนนเจริ ญกรุ งถึงสี่ แยกเจริ ญกรุ ง และริ มถนนเฟื่ องนคร ตั้งแต่คลองหลอดวัดราชบพิธ
ผ่านสี่ กกั๊ ไปจนถึงริ มถนนพาหุ รัด รวมไปถึงความเป็ นมาย่านเครื่ องเสี ยง เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และสิ นค้า
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
ผูป้ ระกอบการร้านค้าออน ล๊อค หยุน่ (ประพนธ์ พยานุกลู , 2556) เล่าถึงสภาพบรรยากาศ
บริ เวณศาลาเฉลิมกรุ งและบริ เวณละแวกรอบๆ ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ร้านกาแฟเก่าอย่าง “ออน ล๊อก หยุน่ ” ริ ม
ถนนเจริ ญ กรุ ง ที่ ท ํา กิ จ กรรมรั บ ช่ ว งต่ อ การค้า มาตั้ง แต่ ป ระมาณปี พ.ศ. 2476 เดิ ม บริ เ วณนี้
เปรี ยบเสมื อนจุ ดนัดพบกัน บ้างก็เพื่อรอชมภาพยนตร์ ที่ศาลาเฉลิ มกรุ ง ในสมัยก่ อนบริ เวณนี้ ก็
เปรี ยบได้กบั ย่านสยามในปั จจุบนั เป็ นย่านที่เป็ นแหล่งรวมความทันสมัยของวัยรุ่ นในยุคก่อน ที่จะ
นิ ยมแต่งตัวตามกระแสแฟชัน่ ในสมัยนั้น เพราะนอกจากแต่งตัวมาอวดกันแล้วยังเป็ นโอกาสที่จะ
ได้พบแมวมองเพื่อชักนํากันมาเข้าสู่ วงการบันเทิง แต่แล้วความนิยม ก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
เมื่อหมดสมัยกาลฉายภาพยนตร์ ที่ศาลาเฉลิมกรุ ง ผูค้ นก็ค่อยๆ ลดน้อยลง แต่ก็ยงั มีขาประจําและขา
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จรเข้ามาแวะเวียนและทักทายทางร้านอย่างคนคุน้ เคย ปั จจุบนั แม้ว่าจะเป็ นทายาทรุ่ นที่ 3 แล้วก็ตาม
ที่ทาํ หน้าที่ในการสื บทอดร้าน แต่ในรุ่ นถัดไป ก็ไม่ได้มีการบังคับว่าต้องให้มารับช่วงต่อ อยากให้
ทําในสิ่ งที่อยากทํามากกว่า ถ้าทําก็ดีร้านก็เปิ ดต่อถ้าไปทําอย่างอื่น ร้านก็จบ แต่จะไปว่าอย่างไรได้
ซึ่ งสะท้อนการยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นของสังคมที่ข้ ึนอยูก่ บั ความถนัดและความ
สนใจของคนยุคปั จจุบนั
อดีต
ปั จจุบนั

บริ เวณแยกสี่ กกั๊ พระยาศรี

บริ เวณเชิงสะพานอบลรัตน์

บริ เวณสี่ แยกบ้านหม้อ
ภาพที่ 12 เปรี ยบเทียบสภาพโครงข่ายการสัญจรบ้านหม้อ ในอดีตและปัจจุบนั
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ตารางที่ 3 สรุ ปความเป็ นมาและวิวฒั นาการของย่านบ้านหม้อ ฯ
เวลา
รัชกาลที่3
(พ.ศ. 2310-พ.ศ.
2394) ยุคตั้งถิ่นฐาน
บ้านหม้อ
สมัยกรุ งธนบุรีรัตนโกสิ นทร์

เหตุการณ์
อาณาเขต
ลักษณะสังคม
เดิมก่อนหน้าเป็ นเพียงพื้นที่ ภายหลังจากการตั้งพระนคร เป็ นช่วงวิวฒั นาการมาจาก
ป่ า มีบา้ นเรื อนบางตา
ทําให้เกิดการขยายตัวของ ปัจจัยทางสังคมโดยการขยาย
บริ เวณปากคลองคูเมืองเดิม บ้านเมือง มีการขุดคลองซึ่ ง พระนคร ซึ่ งส่ งผลต่อ
ก่อนมีการขยายขอบเขตพระ เป็ นเส้นทางการสัญจรหลัก กายภาพ ซึ่ งยังคงวิถีสังคมเดิม
นคร ทําให้เริ่ มมีการตั้งถิ่น เพื่อสัญจร หรื อขนส่ งสิ นค้า อยูม่ ีการอยูอ่ าศัยกันเป็ นกลุ่ม
ฐานเพิ่มขึ้นบริ เวณริ มนํ้า ทําให้เกิดลักษณะของการใช้ ตามที่มาและความถนัด นํามา
เพราะมีความสะดวกในการ ที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัย
สู่การค้าขาย ซึ่ งเป็ นปัจจัย
สัญจรและการค้าขายสิ นค้า ติดต่อกันสลับกับตลาด
ทางด้านเศรษฐกิจต่อมา
ที่ตนมีความถนัดเดิม คือปั้น สําคัญๆ ทําให้เกิดเป็ นย่าน
หม้อดินเผา
การค้าและย่านชุมชนต่อ
เนื่องกัน
สมัยรัชกาลที่ 4-6 มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ เป็ นการขยายพื้นที่อย่าง
ความเป็ นกลางการค้า ที่มี
อันมีตลอดย่านบ้านหม้อ ต่อเนื่องจากการตัดถนนผ่าน เอกลักษณ์ของกรุ ง
(พ.ศ. 2394-พ.ศ.
เป็ นแหล่งรวมสิ นค้า
พื้นที่และตึกแถว โดยรอบๆ รัตนโกสิ นทร์
2468) ยุคได้รับ
ประกอบด้วยสิ นค้าสําคัญๆ บริ วณบ้านหม้อฯ
อิทธิพลตะวันตก
เช่น หม้อ ครื่ องประดับอัญ
มณี
สมัยรัชกาลที่ 7-8 อิทธิพลทางการปกครอง เกิดการรวมตัวของชุมชน ขาดการสนับสนุนการ
(พ.ศ. 2468-ปัจจุบนั แนวคิดตะวันตกเพิ่มมากขึ้น เกิดขึ้นใหม่ ในพื้นที่ของย่าน อนุรักษ์พ้ืนที่ยา่ น
พ.ศ. 2557)
สิ นค้าที่ได้รับความนิยมต่อ บ้านหม้อ มีการกระจุกตัวใน ประวัติศาสตร์ จึงมีการทําลาย
(ยุคเปลี่ยนแปลงการ ชาวต่างชาติขนาดนั้น ได้แก่ พื้นที่อาศัย พื้นที่พาณิ ชยกรรม พื้นที่ที่มีคุณค่าทาง
ปกครอง)
เครื่ องประดับอัญมณี
พื้นที่อุตสาหกรรมในพื้นที่ ประวัติศาสตร์ เช่น ย่านบ้าน
รถยนต์ เครื่ องยนต์ เสื้ อผ้า กระจายในบริ เวณด้านเหนือ หม้อ เป็ นพื้นที่ได้รับ
ตอนกลาง และด้านใต้ของ ผลกระทบความเสื่ อมโทรม
พื้นที่
ทางด้านวัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ
สมัยรัชกาลที่ 9 – การให้ความสําคัญของการ เป็ นพื้นที่เมืองเก่าทางด้าน คงเหลือสภาพพื้นที่มีความ
( ปั จจุบนั - ยุค
อนุรักษ์พ้นื ที่เมืองเก่าที่มี การค้าแต่ยงั คงเหลือสถานที่ เป็ นเมืองเก่าที่มีความสําคัญ
โลกาภิวฒั น์)
ความสําคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ย่านเก่าแก่และ ทางด้านประวัติศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์
ชุมชน
เศรษฐกิจ
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2. ลักษณะทางกายภาพ
2.1 บริ เวณที่ต้ งั และอาณาเขต
พื้นที่ทาํ การศึกษาคือพื้นที่ยา่ นบ้านหม้อ ตั้งอยูบ่ นพื้นที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระ
นคร กรุ งเทพมหานคร บริ เวณตอนใต้ของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ช้ นั นอก มีบทบาทของการเป็ นเขต
ประวัติศาสตร์และย่านการค้าเก่าแก่ที่สาํ คัญ พื้นที่มีความเชื่อมโยงกับย่านการค้าเก่าแก่ที่สาํ คัญอื่นๆ
ตั้งแต่ระดับเมื องจนถึ งระดับประเทศ อาทิ ย่านพาหุ รัด ย่านสําเพ็ง เป็ นต้น ทั้งนี้ ขอบเขตมี การ
กําหนดจากความต่อเนื่องของกิจกรรมที่ครอบคลุมพื้นที่ทุกยุคทุกสมัย ซึ่งมีขอบเขตดังนี้
ทิศเหนือ
จรดคลองหลอดวัดราชบพิตร
ทิศตะวันออก จรดถนนตีทอง และถนนตรี เพชร
ทิศใต้
ตลาดพาหุรัดและตึกแถวริ มถนนพาหุรัด
ทิศตะวันตก
จรดถนนอัษฎางค์ ถัดไปเป็ นคลองคูเมืองเดิม

แผนที่ 3 บริ เวณที่ต้ งั ย่านบ้านหม้อ กรุ งเทพมหานคร
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แผนที่ 4 ขอบเขตย่านบ้านหม้อ และบริ เวณโดยรอบ
2.2 การเข้าถึงพื้นที่
การเข้าถึงพื้นที่ยา่ นการค้าเก่าอัญมณี (บ้านหม้อ วังบูรพาฯ)นั้นสามารถเข้าได้ท้ งั ทาง
สัญจรทางบก คือ ถนนเจริ ญกรุ ง ถนนบ้านหม้อ ถนนตรี เพชร ถนนจักรเพชร

แผนที่ 5 แสดงการเข้าถึงพื้นที่โครงการ
2.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
สาธารณู ปโภคและสาธาณู ปการเป็ นกิ จกรรมของรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ขั้นพื้นฐานของประชนชนในพื้นที่
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2.3.1 การคมนาคม
การคมนาคมทางบก
สําหรับประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ และมีถิ่นฐานอยู่ห่างออกจากพื้นที่ ของ
ย่านบ้านหม้อ ต้องอาศัยการสัญจรทางบกเป็ นหลักสามารถเข้าถึงพื้นที่เป็ นศูนย์กลางของย่านบ้าน
หม้อได้ และเชื่อมออกนอกพื้นที่ ซึ่งมีใช้รูปแบบการเดินทางหลายทาง ได้แก่
การเข้าถึงพื้นที่โดยรถโดยสารประจําทาง เนื่องจากย่านบ้านหม้อฯ เป็ นพื้นที่เมืองเชื่อม
ในบริ เวณพระบรมมหาราชวัง ท่าช้าง ท่าเตียน สนามหลวง อยู่ใกล้แหล่งศูนย์รวมของรถประจํา
ทางสายต่างๆ รวมแล้วประมาณ 20 กว่าสาย ซึ่งเป็ นจุดศูนย์กลางของต้นสายและปลายทางมักอยูท่ ี่
จุดนี้ แล้วกระจายไปสู่ พ้ืนที่อื่นๆ ของกรุ งเทพฯ ดังนั้น ย่านบ้านหม้อ จึงเป็ นเส้นทางผ่านของรถ
ประจําทางหลายสายที่มีผูค้ นมาใช้บริ การ มีจุดจอดรถในพื้นที่ศึกษา มักมีผูค้ นรอรถประจําทาง
อย่างพลุกพล่านมาก เช่น ในบริ เวณดิโอล์สยาม เช่นสาย 1, 2, 40, 507 เป็ นต้น กําหนดการ
ให้บริ การนั้นมีหลายเวลาตั้งแต่ 03.30 - 21.00, 04.30 - 22.00 น. ตลอดทั้งวัน หรื อ เช้า + เย็น เป็ น
ต้น
ถนนที่ สํา คัญ ในย่า นนี้ ได้แ ก่ ถนนเจริ ญ กรุ ง ซึ่ งเป็ นถนนที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ช้ นั ใน และกรุ งรัตนโกสิ นทร์ช้ นั นอก ถนนดังกล่าวได้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่ประชากร
ยังมีจาํ นวนน้อยและการจราจรของกรุ งเทพฯ ยังไม่หนาแน่น จึงทําให้ถนนเหล่านี้มีความกว้างเพียง
10 - 15 เมตร เท่านั้น แต่ในปั จจุบนั ประชากรและการจราจรของกรุ งเทพฯ มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น
ถนนที่มีอยู่จึงไม่สามารถรองรับจํานวนประชากรรและพาหนะที่เข้ามาบริ เวณย่านนี้ ได้ จึงทําให้
ย่านการค้าบริ เวณนี้มีปัญหาการจราจร ปัญหามลภาวะ ฯลฯ ตามมาเป็ นจํานวนมากและเรื้ อรัง
นอกจากนี้ ยงั มีถนนสายสําคัญอีกสายหนึ่ งคือถนนจักรเพชร ถนนตรี เพชร ถนนพระ
พิทกั ษ์ ถนนบ้านหม้อ เป็ นถนนโบราณที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก มีความกว้าง
เพียง 4-5 เมตรเท่านั้น ปัจจุบนั ถนนเหล่านี้ได้กลายเป็ นถนนสายการค้าที่มีสินค้าจํานวนมาก เพื่อให้
ผูค้ นนับหมื่นจากทุกสารทิศได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสิ นค้ากัน ดังนั้นจําทําให้บริ เวณย่านนี้มี
ความคึกคักอย่างมากโดยเฉพาะเวลากลางวันเป็ นเวลาการทํางาน
สําหรั บถนนซอยในย่านนี้ มีเป็ นจํานวนมาก ส่ วนใหญ่เป็ นซอยสั้นๆ แคบๆ มีทางเท้า
บ้างไม่มีบา้ ง บางซอยเป็ นซอยคดเคี้ยวเนื่ องจากไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า มีการใช้พ้ืนที่ไม่เป็ น
ระเบียบ ก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ เช่น ปัญหาด้านทัศนียภาพ ปัญหาขยะ เป็ นต้น
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ในส่ วนของทางเท้า มีรุปแบบอยู่ 3 รู ปแบบ คือ
1. บาทวิถี 2 ฟากถนน ซึ่งพบตามถนนสายหลักและสายรอง เช่น ถนนตรี เพชร ถนนบ้าน
หม้อ เป็ นต้น เป็ นทางเท้าที่มีขนาดไม่กว้างขวางมากนัก และยังมีการขายของริ มทางเท้า จึงทําให้มี
ทางเดินเท้าที่ค่อนข้างแคบ
2. เป็ นทางเท้าบนถนนที่ใช้ร่วมกับรถ เช่น ถนนพระพิทกั ษ์
3. ตรอก ซึ่ งเป็ นทางแคบที่รถยนต์เข้าไม่ได้ แต่จะมีจกั รยานยนต์เท่านั้นที่ไปได้ พบตาม
ช่องว่างระหว่างตึกแถวและบริ เวณชุมชนริ มถนน
การคมนาคมทางนํ้า
นับว่าค่อนข้างมีความสําคัญ เพราะมีคลองรอบกรุ งเชื่อมต่อแม่น้ าํ เจ้าพระยาจากสะพาน
พระพุทธยอดฟ้ าฯ หรื อจากบริ เวณคลองมหานาค ท่าพระจันทร์ ท่าช้าง ท่าเตียน เป็ นต้น จึงทําให้มี
ท่านํ้าที่ผคู ้ นยังอาศัยการคมนาคมทางนํ้าอยู่ และการสัญจรทางนํ้ายังเริ่ มมีบทบาทมากขึ้นในกลุ่มนัก
ท่องเทียว ซึ่งมักจะใช้เรื อด่วนและเรื อข้ามฟากในการเดินทางชมบ้านเมืองในกรุ งเทพด้วย
ระบบขนส่ งมวลชน
มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จากจุดเริ่ มต้นสายสถานี
บางซื่ อ - หัวลําโพง เป็ นสถานี ปลายทางที่เชื่อมต่อพื้นที่เขตพระนคร ส่ งเสริ มทําให้ประชาชนใน
กรุ งเทพมหานครในฝั่ งพระนคร และธนบุรี หันมาใช้บริ การระบบขนส่ งมวลชน เป็ นการช่วยลด
ปริ มาณของผูใ้ ช้รถส่ วนตัว และการจราจรติดขัด
2.3.2 ระบบไฟฟ้ า
ย่านบ้านหม้อจะใช้ไฟฟ้ าจากเขตจําหน่ ายไฟฟ้ านครหลวงสถานี วดั เลียบ ซึ่ ง
จะให้บริ การอย่างทัว่ ถึง แต่จะมีปัญหาเกิ ดขึ้น คือ ความไม่เป็ นระเบียบ และไม่มีความปลอดภัย
เพียงพอ ของการเดินสายไฟ เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่มีความเจริ ญมานาน ดังนั้นการไฟฟ้ านครหลวงจึง
มีโครงการจะเปลี่ยนระบบการเดิ นสายไฟฟ้ าใหม่ จากบนดินให้ลงไปอยู่ใต้ดิน โดยมีท่อหุ ้มสาย
เมนตามถนนต่างๆ ซึ่ งจะดําเนิ นการในชุ มชนที่เกิ ดใหม่ก่อน แล้วจึงขยายปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
บริ เวณชุมชนเก่าที่มีปัญหาต่อไป
2.3.3 ระบบประปา
อยูใ่ นบริ การของการประปานครหลวง ครอบคลุมทัว่ พื้นที่เขต มีสถานีจ่ายนํ้า
2 แห่ ง คือ
2.3.3.1 โรงสู บนํ้าลุมพินีขนาด 612,535 ลูกบาศก์เมตร/วัน แรงดันนํ้า 19 เมตร
2.3.3.2 โรงสู บนํ้าสามเสนขนาด 305,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน แรงดันนํ้า 23
เมตร
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2.3.4 การระบายนํ้าและการป้ องกันนํ้าท่วม
ในบริ เวณย่านนี้ มีสภาพพื้นที่ราบลุ่ม มีระดับความสู งจากระดับนํ้าทะเลปาน
กลาง เพียงไม่เกิน 1.5 เมตร มีแนวเขื่อนป้ องกันนํ้าท่วมบริ เวณริ มแม่น้ าํ เจ้าพรระยาตลอดแนว มี
เพียงจุดที่แนวเขื่อนมีน้ าํ รั่วซึ ม มีปัญหานํ้าท่วมขัง จากนํ้าฝนบ้าง แก้ปัญหาโดยการติดตั้งเครื่ องสู บ
นํ้า รวมถึงการขุดลอกคูคลองเพื่อให้สามารถระบายนํ้าได้ทนั
2.3.5 การจัดการคุณภาพนํ้า
คุ ณ ภาพนํ้า ในคลองมี ค่ายออกซิ เ จนในนํ้าตํ่า กว่ า 1.05 มิ ลลิ ก รั ม ซึ่ งอยู่ใ น
สภาพต้องแก้ไข ซึ่งสํานักการระบายนํ้าได้ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสี ยในเขตชั้นใน ครอบคลุมพื้นที่
200 ตารางกิโลเมตร
2.3.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีสถานี ตาํ รวจนครบาลสําราญราษฎร์ดูแลพื้นที่ รับผิดชอบในย่านบ้านหม้อฯ
เขตพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 1,307 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้ น 45,000 คน และมีหน่วย
อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน เขตพระนคร มี 2 หน่วย คือ หน่วย อปพร. ราชบพิธ และหน่วย
อปพร. วัดสุ ทศั น์
2.3.7 ที่จอดรถ สําหรับผูต้ อ้ งการจอดรถภายในย่าน ดังนี้
2.3.7.1 อาคารจอดรถของห้างดิโอลด์สยาม และชั้นใต้ดินห้างดิโอล์ดสยาม
2.3.7.2 อาคารจอดรถสามยอดพลาซ่า
2.3.7.3 อาคารไชน่าเวิลด์ (เซนทรัลวังบูรพาเก่า)
2.3.7.4 พื้นที่บริ เวณชุมชน ตามซอกซอยต่างๆ ยังพอสามารถจอดได้
2.3.7.5 บริ เวณพื้นที่ริมถนนต่างๆ โดยมีการให้จอมในเวลาที่กาํ หนดไว้ เช่น
ถนนติดสวนรมนียน์ ารถ เป็ นต้น
เนื่ องจากพื้นที่ของย่านบ้านหม้อ มีความแออัดของพื้นที่อาศัย ย่านการค้า บริ ษทั เอกชน
สถาบันราชการ เป็ นสาเหตุหนึ่งของการไม่มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจอดรถในย่าน เพราะมีการจราจร
ที่ค่อนข้างติดขัดบนถนนสายหลัก เช่น ถนนเจริ ญกรุ ง ถนนบํารุ งเมือง เนื่องจากเป็ ฯย่านทางผ่านเข้า
ไปสู่ ศูนย์กลางธุรกิจ หรื อทางออกไปนอกเมือง
2.4 การปกครอง
ย่าน บ้านหม้อ ขึ้นอยูใ่ นความดูแลของสํานักงานเขตพระนคร อีก โดยมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาของเขตพระนคร คือ ย่านเขตเมืองเก่าของกรุ งเทพฯ (บ้านหม้อ วังบูรพาฯ) มีการจัดตั้ง
สมาคมคอยดูแลประวัติศาสตร์ของชุมชนให้กบั ผูท้ ี่สนใจเข้าไปศึกษา

56
2.5 เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
จากการศึกษาข้อมูล สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญทางสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกาะรัตนโกสิ นทร์ ดังนี้
2.5.1 สภาพสั ง คมประชากรจากสถิ ติ ข องสํา นัก บริ ห ารการทะเบี ย น กรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทยและของกองผังเมืองกรุ งเทพมหานคร พบว่า
พ.ศ. 2443 มีจาํ นวนประชากร 600,000 คน
พ.ศ. 2480 มีประชากร 890,453 คน
พ.ศ. 2499 มีประชากร 1.7733 ล้านคน
พ.ศ. 2500 มีประชากร 1.9081 ล้าน
พ.ศ. 2510 มีประชากร 3.126 ล้านคน
พ.ศ. 2515 มีประชากร 3.9937 ล้านคน
พ.ศ. 2525 มีประชากร 5.4682 ล้านคน
พ.ศ. 2555 มีประชากร 5.6341 ล้านคน
ซึ่งจะเห็นได้วา่ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จํานวนประชากรของกรุ งรัตนโกสิ นทร์เพิ่มขึ้น
อย่างช้า ๆ อัตราการเพิ่มของประชากรตํ่า คือ ประมาณร้อยละ 4.7 ต่อปี แต่หลังจากสงครามโลก
ครั้ งที่ 2 สิ้ นสุ ดลงจํานวนประชากรได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วและหลังจากการที่รัฐบาลได้กาํ หนด
นโยบายให้มีโครงการปรับปรุ งเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็ นต้นมา
การเพิ่มของประชากรในกรุ งเทพมหานครยิ่งมีอตั ราสู งขึ้นมาก แต่เมื่อพิจารณาสถิติในพื้นที่กรุ ง
รั ตนโกสิ นทร์ กลับพบว่าอัตราการเพิ่มของประชากรมีแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงน้อยมาก จาก
การศึกษาเพื่อจัดทําแผนแม่บทเพื่อการอนุ รักษ์และพัฒนากรุ งรัตนโกสิ นทร์ โดยบริ ษทั ซิ นครอน
กรุ๊ ปจํากัด พบว่า กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ช้ นั นอกมีจาํ นวนประชากรความหนาแน่ นสู ง และมีอตั ราการ
เพิ่มสู งขึ้นเมื่อเทียบกับกรุ งเทพมหานคร ในขณะที่กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ช้ นั ใน และฝั่งธนบุรีมีจาํ นวน
และความหนาแน่ นของประชากรไม่สูงนักในช่ วงระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ.
2546) ความหนาแน่นของประชากรมีแนวโน้มลดลง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักอันเนื่ องจาก
ความอิ่มตัวของพื้นที่ส่วนความเปลี่ยนแปลงของประชากรบริ เวณรอบนอกกรุ งรัตนโกสิ นทร์ อนั
ได้แก่ บริ เวณกรุ งเทพมหานครชั้นกลางมีอตั ราการเพิ่มของจํานวนประชากรที่ลดลงในขณะที่อตั รา
การเพิ่มของประชากรเพิ่มขึ้นสูงในพื้นที่รอบนอกกรุ งเทพมหานคร
2.5.2 สภาพเศรษฐกิจ
ย่ า นบ้ า นหม้ อ เป็ นย่ า นเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ที่ เ คยรุ่ งเรื องมาตั้ งแต่ ส มั ย
รัตนโกสิ นทร์ตอนต้นแต่ปัจจุบนั ด้วยความจํากัดของพื้นที่การจราจรและการขนส่ งการเติบโตอย่าง
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รวดเร็ วทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของเมืองโดยรอบ ทําให้ยา่ นการค้าของเมืองได้กระจายออก
ไปสู่ พ้ืนที่รอบนอก เช่น ย่านปทุมวัน สี ลม เยาวราช และประตูน้ าํ ส่ วนย่านการค้าเดิมในเขตกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์บางแห่ งซบเซาลงแต่บางย่านมีการปรับตัวตามรู ปแบบกิจกรรมการค้าสมัยใหม่ มีการ
รื้ อถอนตึกแถวแบบเก่าแล้วสร้างศูนย์การค้าแบบใหม่ เช่น ย่านวังบูรพา บางลําพู เป็ นต้นจากสภาพ
ความเปลี่ ยนแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้งด้า นสังคมและเศรษฐกิ จ ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อลัก ษณะทาง
กายภาพของเมืองจากการพัฒนาการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอาคารและสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อรองรับ
การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว ถึ งแม้แนวโน้มการขยายตัวของประชากร และเศรษฐกิ จในพื้นที่ กรุ ง
รัตนโกสิ นทร์มีแนวโน้มที่ไม่สูงขึ้นแต่ยงั อาจเกิดการรื้ อถอนปรับปรุ งอาคารสถานที่สาํ คัญบางแห่ ง
ได้ส่วนบริ เวณพื้นที่รอบนอกกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ออกไปทั้งด้านฝั่งพระนครและธนบุรียงั คงมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อทัศนียภาพเมือง
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ย่านจะมีพ้ืนที่อาคารมากขึ้นและที่วา่ งน้อยลง ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินของย่านที่มีมากขึ้นตามลําดับ โดยส่ วนใหญ่จะใช้ประโยชน์เพื่อการค้าเป็ น
หลักและที่อยูอ่ าศัยบ้างเล็กน้อย
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบอาคาร นอกจากย่านจะมีอาคารเพิ่มขึ้นแล้ว รู ปแบบอาคารของ
ย่านก็ยงั มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน คือ จะมีขนาดใหญ่และความสู งมากขึ้น ซึ่ งจะเป็ นอาคาร
พาณิ ชย์ที่เน้นประโยชน์ทางด้านการค้า สําหรับบ้านเรื อนซึ่งเป็ นที่อยูอ่ าศัยก็จะมีจาํ นวดลดน้อยลง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ ระบบสาธารณู ปโภคและ
สาธารณูปการของย่านจะมีความเจริ ญมากขึ้นเป็ นลําดับ โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2544 ที่
มีการสร้างสะพานพระปกเกล้าฯ ขึ้น ซึ่ งเป็ นสะพานที่เชื่ อมโยงระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี
เช่นเดียวกับสะพานพระทุทธยอดฟ้ าฯ จึงทําให้การเดินทางมาที่ยา่ นมีความสะดวกมากยิง่ ขึ้นและยัง
ช่วยลดปริ มณรถที่สะพานพระพุทธยอดฟ้ าฯ ลงได้
ที่ดินย่านเอกชน คือ ที่ดินที่บุคคลทัว่ ไปเป็ นเจ้าของ ซึ่งเจ้าของอาจจะนํามาใช้ประโยชน์
เอง หรื อให้ผอู ้ ื่นเช่าต่อเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ และจะคิดค่าเช่าเป็ นรายปี หรื อรายเดือน
แล้วแต่จะตกลงกัน ส่ วนใหญ่ค่าเช่าที่ในย่านบ้านหม้อจะมีราคาแพงเพราะเป็ นย่านการค้าที่สาํ คัญ
ของกรุ งเทพมหานคร ราคาที่ดินมีราคาสู ง จึงทําให้ตอ้ งใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการค้าเป็ นหลัก จึงจะ
คุม้ ค่า
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2.6 กรรมสิ ทธิ์ที่ดิน
ย่านบ้านหม้อ สามารถจําแนกกรรมสิ ทธิ์ที่ดินออกเป็ น 2 ประเภท คือ

ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์

เอกชนรายใหญ่

วัด/ศาสนา

แผนที่ 6 ผังการถือครองกรรมสิ ทธิ์ที่ดินบริ เวณย่านบ้านหม้อ
ที่ดินของทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
1. ผูเ้ ช่าฯ มีสิทธิ์ปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารในรู ปแบบที่ไม่เป็ นการรบกวนผูอ้ ื่นและไม่ขดั
ต่ อ ความสงบสุ ข ของชุ ม ชนส่ ว นรวมนั้น ๆ โดยแจ้ง ให้เ จ้า พนัก งานสํา นัก งานทรั พ ย์สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริ ยใ์ นเขตนั้น ๆ ทราบ
2. ผู ้ เ ช่ า ฯ ไม่ ส ามารถให้ เ ช่ า ที่ ดิ น ในสั ญ ญาที่ มี ต่ อ สํ า นั ก งานทรั พ ย์ สิ นส่ วน
พระมหากษัตริ ยไ์ ด้ หากแต่สามารถให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น ๆ ได้
3. ผูเ้ ช่า ฯ จะต้องชําระค่าเช่าที่ดินตามอัตรา และ เวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า

59
4. สิ ทธิ ในการเช่ า ฯ เป็ นมรดกตกทอดแก่ ทายาทผูเ้ ช่ าตามกฏหมาย และสามารถขาย
หรื อโอนสิ ทธิ์น้ นั ๆ ได้
5. การเช่า และสิ ทธิบนที่ดินที่เช่า ไม่มีขอ้ จํากัดในสัญชาติของผูเ้ ช่า
2.7 การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร
การใช้ที่ดินของย่านบ้านหม้อ วังบูรพาภิรมย์น้ นั ได้มีการเจริ ญเติบโตมาพร้อมกับ
กรุ งรั ตนโกสิ นทร์ โดยเริ่ มพัฒนามาจากการตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ าํ และเมื่อมีการตัดถนนขึ้นใน
บริ เวณนี้ จึงขยายตัวเข้าไปในพื้นดิน ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของอาคารบ้านเรื อนขึ้นตามสองฟาก
ถนน บ้า นหม้อ ฯ เป็ นย่า นแห่ ง การค้า หลากหลายชนิ ด และในอดี ต ย่า นบ้า นหม้อ ขาดการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงทําให้เกิดการใช้ที่ดินในลักษณะผสม (Mixed Land Uses) คือเป็ น
ย่านที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพักอาศัยและพาณิ ชยกรรมควบคู่กนั ไป
แต่ปัจจุบนั นี้ ย่านบ้านหม้อฯ อยู่ในเขตที่ผงั เมืองรวมกําหนดให้เป็ นเขตพาณิ ชยกรรม
เนื่ อ งจากเป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามสํ า คัญ ในด้า นการค้า มาตั้ง แต่ อ ดี ต โดยเฉพาะเป็ นย่ า นการค้า
เครื่ องประดับอัญมณี ปื น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ นอกจากนี้ ยงั เป็ นย่านที่มีราคาที่ดินสู ง ดังนั้นจึง
ต้องใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการค้าเป็ นหลักจึงจะมีความคุม้ ค่า ซึ่ งทําให้การใช้ที่ดินเพื่อพักอาศัยมี
อัตราน้อยลงไปมาก และส่ วนใหญ่จะเป็ นที่พกั อาศัยของผูม้ ีรายได้น้อยซึ่ งเป็ นแรงงานของย่าน
เท่านั้น นอกจากนั้นยังมีพ้ืนที่บางส่ วนไว้สาํ หรับเป็ นวัดและสาธารณูปการต่างๆ
การศึกษาข้อมูลทางกายภาพมีการเก็บข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์
อาคาร กรรมสิ ทธิ์ที่ดิน สภาพอาคาร โครงข่ายการคมนาคม ระบบการสัญจร รวมถึงสภาพปั จจุบนั
ทางสั ญ จรในย่ า นการค้า อัญ มณี ใ นเขตเมื อ งเก่ า ของกรุ ง เทพฯ(บ้า นหม้อ วัง บู ร พาฯ) โดยมี
รายละเอียดที่แสดงในแผนผัง ดังภาพที่ 7 – 8 ดังนี้

ภาพที่ 13 แสดงผังการใช้ประโยชนที่ดินปัจจุบนั
(ภาพจากกรมโยธาธิการและผังเมือง)
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พาณิชยกรรม
พาณิชยกรรมกึ่งพักอาศัย
ค้ าส่ง/โกดัง
แผนที่ 7 แสดงสภาพทางสัญจรภายในชุมชน

7

แผนที่ 8 แสดงสภาพทางสัญจรภายในชุมชน

วัด /ศาสนสถาน
พื ้นที่พกั อาศัย
สถานศึกษา
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2.8 ลักษณะอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ลักษณะอาคารส่ วนใหญ่ในย่านบ้านหม้อฯ จะเป็ นอาคารตึกแถว ที่มีความสู ง ตั้งแต่
2-6 ชั้นขึ้นไป เนื่องจากเป็ นย่านการค้าที่สาํ คัญ ที่ดินจึงมีราคาแพง ทําให้ไม่สามารถขยายธุรกิจของ
ตนเองในระดับแนวราบได้เพราะไม่คุม้ ทุน ดังนั้นจึงต้องใช้พ้ืนที่ให้เป็ นประโยชน์ที่สุดโดยการ
ขยายธุรกิจของตนในแนวดิ่งแทน อาคารส่ วนใหญ่จะมีสภาพปานกลางถึงดี นอกจากนี้ยงั มีอาคารที่
มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อีกจํานวนมาก เนื่องจากเป็ นย่านที่เก่าแก่มีการพัฒนามานาน ซึ่งสามารถ
แบ่งอาคารที่มีคุณค่าออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 อาคารทางศาสนาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดหรื อศาลเจ้า มัสยิด
โบสถ์ ซึ่งภายในย่านบ้านหม้อฯ จะมีอาคารทางศาสนาที่มีคุณค่าดังนี้
1. วัดทิพยวารี วรวิหาร
2. ศาลเจ้าพ่อบ้านหม้อ

วัดทิพยวารี วรวิหาร
ภาพที่ 14 อาคารทางศาสนาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )

ศาลเจ้าพ่อบ้านหม้อ

ประเภทที่ 2 อาคารสาธารณะที่ มี คุ ณ ค่ า ทางประวัติ ศ าสตร์ ส่ ว นมากจะเป็ นอาคาร
โรงเรี ยนอยูใ่ นพื้นที่เขตนี้ ได้แก่
1. โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2. วิทยาลัยเพาะช่าง

62

วิทยาลัยเพาะช่าง
ภาพที่ 15 อาคารสถานศึกษาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )

โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย

และอาคารประวัติศาสตร์อีกหลังที่สาํ คัญ คือ ศาลาเฉลิมกรุ ง

ศาลาเฉลิมกรุ ง
ภาพที่ 16 อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
ประเภทที่ 3 อาคารเอกชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จะมีการกระจายไปทัว่ ทั้งบริ เวณ
ซึ่งในบริ เวณย่านบ้านหม้อฯ แบ่งเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ตึกแถวถนนบํารุ งเมือง เฟื่ องนคร ตั้งอยูใ่ นหัวมุมถนนบํารุ งเมืองตัดกับช่วงสี่ กกั๊
พระยาศรี เป็ นตึกแถวที่ได้รับอิทธิ พลจากสถาปั ตยกรรมสิ งคโปร์ในสมัยรัชกาลที่ 4 ลักษณะอาคาร
เป็ น อาคารแถวก่ออิฐถือปูน 2-3 ชั้น มีกนั สาด เป็ น หน้าต่างไม้ฉลุ ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีเหตุการณ์
ไฟไหม้ มี ก ารรื้ อบางส่ ว นของถนนบํา รุ งเมื อ งมาปรั บ ปรุ งใหม่ แ ล้ว ปรั บ ปรุ งเป็ นรู ป แบบ
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สถาปั ตยกรรมยุโรป ส่ วนการใช้สอยในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นที่ต้ งั ของแหล่งค้าเครื่ องประดับอัญ
มณี ช่างทําทอง ค้าปื น แหล่งค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และร้านค้าปลีกทัว่ ไป

ภาพที่ 17 กลุ่มตึกแถวถนนบํารุ งเมือง เฟื่ องนคร
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
กลุ่มที่ 2 กลุ่มถนนตรี เพชร จักรเพชร พบอาคารตึกแถวที่มีคุณค่าริ มถนนตรี เพชร ส่ วน
ใหญ่เป็ นอาคารตึกแถวาสองชั้น มี 2 รู ปแบบใหญ่ๆ คือ มีหลังคามุงกระเบื้อว่าว ชั้นล่างเป็ นประตู
บานเฟี้ ยม 6 บาน มีลวดลายปูนปั้ นตามซุม้ ประตู หน้าต่างชั้นบนส่ วนใหญ่เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมมี 2 ช่อง
แต่ละช่องมีบานเปิ ด 2 บาน มีกนั สาดและช่องลมเหนื อหน้าต่าง อีกรู ปแบบหนึ่ งหลังคาเป็ นเฉลียง
มีลูกกรงระเบียงปูน ส่ วนรายละเอียดหน้าต่างและประตูคล้ายคลึงกับรู ปแบบแรก

ภาพที่ 18 กลุ่มตึกแถวถถนนตรี เพชร จักรเพชร
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
กลุ่มที่ 3 กลุ่มถนนพระพิทกั ษ์ และริ มคลองหลอด กลุ่มนี้ อาคารที่มีความสวยงามมาก
โดยเฉพาะช่วงต้นถนน เป็ นอาคารตึกแถวที่มีลวดลายปูนปั้ นประดับซุม้ หน้าต่างหลายรู ปแบบ ทั้ง
รู ปโค้งและโค้งปลายแหลม (Pointed Arch) ส่ วนหน้าต่างเป็ นบานไม้ มีลายฉลุเป็ นไม้ ลายดอกไม้
ลายเครื อเถา และลายเรขาคณิ ต
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ภาพที่ 19 กลุ่มตึกแถวถนนพระพิทกั ษ์ และริ มคลองหลอด
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
3. ลักษณะทางเศรษฐกิจ
3.1 สภาพเศรษฐกิจทัว่ ไปของย่านบ้านหม้อ วังบูรพภิรมย์
ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านธุรกิจการค้าที่สาํ คัญของไทยมานาน ตั้งอยูบ่ นเจริ ญกรุ ง ซึ่ ง
เป็ นถนนที่มีความกว้าง 8 เมตร ยาว 8,575 เมตร ปั จจุบนั ย่านบ้านหม้อฯ จะคับคัง่ ไปด้วยร้ านค้า
และผูค้ นจํานวนมาก จึงเป็ นบริ เวณที่เหมาะสมในการเลือกซื้อสิ นค้า ทําให้บริ เวณนี้มีแผงลอยและ
ปริ มาณขยะเป็ นจํานวนมากตามมาเป็ นลําดับ
3.2 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
ย่ า นบ้า นหม้อ ฯ เป็ นย่ า นการค้า แห่ ง แรก ของกรุ งเทพมหานครและมี ค วาม
เจริ ญเติบโตต่อเนื่ องกันมาเป็ นเวลานานจนปั จจุบนั และเป็ นย่านการค้าที่มีการติดต่อกับย่านการค้า
อื่นที่สาํ คัญ เช่น ย่านเยาวราช ย่านคลองถม ย่านสําเพ็ง ย่านพาหุ รัด ย่านเวิ้งนาครเขษม เป็ นต้น และ
ยัง มี ก ารกระจุ ก ตัว ของสิ น ค้า มากมาย จัด เป็ นย่า นการค้า แบบพิ เ ศษที่ มี ล ัก ษณะเฉพาะตัว จึ ง
ก่อให้เกิดแรงดึงดูดผูค้ นให้เดินทางมาใช้บริ การเป็ นจํานวนมาก
3.2.1 การประกอบอาชีพ
อาชีพประชากรส่ วนใหญ่ในย่านบ้านหม้อ มีอาชีพค้าขายมากที่สุด เช่น แหล่ง
ขายเครื่ องประดับอัญมณี แหล่งขายปื น แหล่งขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น

ภาพที่ 20 ร้านจําหน่ายและบริ การฝัง – ชุบทอง
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ภาพที่ 21 ร้านค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
3.2.2 กิจกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่
ลักษณะของย่าน ที่มีร้านค้าและบ้านพักอาศัย ในย่านใจกลางเมื องกระจาย
ทัว่ ไปตามถนนเกือบทุกสาย
3.2.2.1 ด้านการค้า มีกิจกรรมค้าหลายประเภท เช่น ตลาด ธนาคาร โรงแรม
ร้านขายหนังสื อ ร้านอาหาร บริ ษทั ห้างร้าน โรงมหรสพ และสํานักงาน
3.2.2.2 ด้านอุตสาหกรรม เป็ นกิจการเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กๆ
เช่น มีโรงงานหลากหลายประเภทผลิต ตัวเรื อน หล่อ เชื่อม ต่อ เครื่ องประดับอัญมณี โรงพิมพ์ จะ
อยูข่ า้ งหลังตึกแถวและตามตรอกต่างๆภายในย่าน เป็ นต้น
3.2.2.3 ด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีวดั จีนในย่าน
บ้านหม้อ ได้แก่ วัดทิพยวารี ศาลเจ้าบ้านหม้อ วังบ้านหม้อ ศาลาเฉลิมกรุ ง และสวนสาธารณะ สวน
รมนีนารถ เป็ นต้น
4. ลักษณะทางสั งคม
4.1 ลักษณะประชากร
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร มีประชากรในปี 2552 รวมทั้งสิ้ น 13,659 คน เป็ น
เพศชาย 6,957 คน เพศหญิง 6,702 คน
จํา นวนประชากร พื้ น ที่ ความหนาแน่ น จํา นวนบ้า น จํา แนกตามแขวง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556เขตพระนคร
ตารางแสดง จํานวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จํานวนบ้าน จําแนกตามแขวง
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556เขตพระน
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4.2 การคาดการณ์ประชากร
เมื่อนําประชากร 8 ปี ย้อนหลัง คือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 - 2552 มาเปรี ยบเทียบกันจะ
พบว่า เขตพระนคร มีจาํ นวนประชากรลดลงทุกปี โดยที่แขวงวังบูรพาภิรมย์จะมีจาํ นวนประชากร
มากที่สุด รองลงมาคือ แขวงบ้านพานถม และแขวงบวรนิ เวศ ตามลําดับ นอกจากนี้ เมื่อนําข้อมูล
ประชากรคาดการณ์โดยใช้วิธี Exponential แล้ว ทําให้คาดว่าอนาคต จํานวนประชากรของเขตพระ
นคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ แขวงบ้านพานถม และแขวงบวรนิ เวศ จะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเป็ น
เขตเศรษฐกิจ มีกิจกรรมการค้าขายเป็ นจํานวนมาก ทําให้เกิดความแออัดยัดเยียด ดังนั้นประชากรจึง
ย้ายไปอาศัยอยู่บริ เวณใกล้เคียงหรื อชานเมื องที่ มีอากาศดี และจะเข้ามาทํางานในช่ วงกลางวัน
เท่านั้น
4.3 ความหนาแน่นของประชากร
ความหนาแน่นของประชากรเขตพระนครในปี พ.ศ.2545 คือ 192,519 คนต่อตาราง
กิโลเมตร ซึ่งถือเป็ นความหนาแน่นที่สูงมาก แต่อย่างไรแล้วเมื่อเทียบความหนาแน่นประชากรเขต
พระนครย้อนหลังไป 8 ปี คือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 - 2552 จะพบว่า เขตพระนครมีความหนาแน่ น
ของประชากรลดลง ซึ่ งแปรผันไปตามตํานวนประชากรที่ลดลงด้วย ปี พ.ศ. 2545 - 2552 พบว่า
แขวงชนะสงครามจากเดิมที่เคยเป็ นแขวงที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็ นอันดับสองรอง
จากแขวงวังบูรพาภิรมย์ เมื่อ พ.ศ.2540 - 2544 กลับกลายเป็ นแขวงที่มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุด
ในปั จจุบนั คือ 7,416 คนต่อตารางกิโลเมตร อาจด้วยเพราะเป็ นแขวงที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิ จสู ง
เป็ นย่านการค้าพาณิ ชยกรรมที่สาํ คัญของประเทศ ไม่ใช่แหล่งที่พกั อาศัยชั้นดี คนที่พอมีฐานะจึงไป
อาศัยอยู่บริ เวณอื่นที่ดีกว่า ประชากรส่ วนใหญ่ที่อาศัยอยู่จึงเป็ นประชากรแฝงและแรงงานให้กบั
ย่านเท่านั้น ส่ วนแขวงศาลเจ้าพ่อเสื อ และแขวงบ้านพานถม มีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่นมาก
ในปัจจุบนั คือ 28,146 คนต่อตารางกิโลเมตร และ 21,771 คนต่อตารางกิโลเมตร ตามลําดับ
4.4 สัดส่ วนประชากร
เมื่อนําสัดส่ วนประชากรของเขตพระนคร ปี 2545 และปี 2552 มาเปรี ยบเทียบกัน
จะพยว่า เขตพระนครมีสัดส่ วนประชากรในวัยพึ่งพา (อายุ 0 - 14 ปี และ อายุ 65 ปี ขึ้นไป)ลดลง
และมีสดั ส่ วนวัยทํางาน (อายุ 15 -64 ปี ) เพิ่มสู งขึ้น ดังนั้นจําทําให้อตั ราส่ วนภาระเลี้ยงดูลดน้อยลง
ด้วย และคาดว่าในอนาคตเขตพระนครก็จะยิง่ มีอตั รส่ วนภาระการเลี้ยงดูลดลงเนื่องจากการเป็ นย่าน
การค้าสําคัญที่ตอ้ งการแรงงานเป็ นจํานวนมาก จึงต้องอาศัยประชากรในช่วงอายุ 15 - 64 ปี มาเป็ น
แรงงานให้กบั ย่าน ส่ วนประชากรวัยพึ่งพาที่ไม่สามารถเป็ นแรงงานให้กบั ย่านได้ก็จะไม่มีความ
จํา เป็ นสํ า หรั บ ย่ า นนี้ ส่ ว นนใหญ่ จึ ง จะออกไปอาศัย อยู่ ใ นย่ า นอื่ น ที่ เ ป็ นย่ า นที่ พ ัก อาศัย ที่ มี
สภาพแวดล้อมที่ดีกว่า
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ตารางที่ 4 จํานวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จํานวนบ้าน จําแนกตามแขวง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556เขตพระนคร
จํ า นวนประชากร พื้ น ที่ ความหนาแน่ น จํ า นวนบ้ าน จํ า แนกตามแขวง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ข้ อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556เขตพระนคร
จํานวนประชากร (คน)
ลําดับ รายชื่อเขต

จํา นวนบ้ า นและความหนาแน่ น (คน/ตร.
กม.)

ช า ย ห ญิ ง ร ว ม จํ า น ว น พื้ น ที่ ( ต ร .
ความหนาแน่ น
(คน) (คน)
(คน)
บ้ าน
กม.)

1

แขวงชนะสงคราม

1,231

1,283

2,514

821

.34

7,416

2

แขวงตลาดยอด

1,661

2,107

3,768

1,232

.19

19,523

3

แขวงบวรนิเวศ

3,144

4,089

7,233

1,639

.50

14,583

4

แขวงบางขุนพรหม

3,087

2,877

5,964

2,103

.46

13,022

5

แขวงบ้านพานถม

3,940

5,073

9,013

2,031

.41

21,771

6

แขวง
พระบรมมหาราชวัง

3,355

2,349

5,704

1,300

1.65

3,463

7

แขวงวังบูรพาภิรมย์

6,957

6,702

13,659 4,572

.72

18,971

8

แขวงวัดราชบพิธ

1,971

2,311

4,282

977

.22

19,464

9

แขวงวัดสามพระยา

1,768

1,989

3,757

971

.52

7,197

10

แขวงศาลเจ้าพ่อเสื อ

1,813

2,240

4,053

986

.14

28,146

11

แขวงสําราญราษฎร์

2,101

2,226

4,327

1,134

.23

18,813

12

แขวงเสาชิงช้า

1,476

1,607

3,083

707

.15

20,150

รวม ( /ค่าแฉลี่ย)

32,504 34,853

67,357 18,473

5.54

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลสถิติประจําปี 2556 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุ งเทพมหานคร
เสนอโดย : โปรแกรมนําเสนอข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ส่วนกลางกรุ งเทพมหานคร (BCGI2)
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ตารางที่ 5 แสดงสัดส่ วนประชากรวัยพึ่งพา และวัยทํางาน เปรี ยบเทียบ ปี พ.ศ.2545 และ 2552
อายุ
วัยพึง่ พา
วัยพึ่งพา 0 - 14 ปี
วัยชรา 65 ปี ขึ้นไป
รวม
วัยทํางาน
วัยทํางาน 15-64 ปี
รวม

สัดส่ วนประชากร (ร้อยละ)

ปี พ.ศ. 2545

ร้อยละ

ปี พ.ศ. 2552

ร้อยละ

15,034
3,542
18,558

25.90

13,074
5,560
18,634

24.77

48,799
67,357

74.10
100

46,607
65,241

75.23
100

ตารางที่ 6 แสดงอัตราส่ วนภาระเลี้ยงดู (วัยพึ่งพา/วัยทํางาน) เปรี ยบเทียบ ปี พ.ศ.2545 และ 2552
ปี พ.ศ. 2545
ปี พ.ศ. 2552
อัตราส่ วนภาระเลี้ยงดู
0.35
0.33
(วัยพึ่งพา/วัยทํางาน)
(ข้อมูลจากสํานักงานทะเบียนราษฏร์ กรมการปกคตรอง กระทรวงมหาดไทย)
4.5 สภาพทางสังคม
ลักษณะทางสังคม เป็ นย่านเก่าแก่ที่มีวิถีชุมชนผสมผสานชีวิตเมือง เป็ นรอยต่อจาก
กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ช้ ัน ในและชั้น นอก มี ก ารผสานของวิ ถี ชี วิ ต ของคนในย่ า นบ้า นหม้อ ฯ มี
หลากหลายเชื้อชาติ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และหลากหลายของวัฒนธรรมของคน นักถือศาสนา
พุทธ และพราหมณ์ โยมีวดั โบสถ์ ศาลเจ้า เป็ นศูนย์กลางของย่าน ศาสนาค่อนข้างมีอิทธิ พลต่อ
สังคมไทยในปั จจุบนั เรี ยกได้ว่าเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ ยวจิตใจและมีผลต่อความเชื่ อของคนในย่านบ้าน
หม้อฯ
ในอดีต ครอบครัวของประชาชนยังมีครัวเรื อนที่ยงั คงรู ปแบบดั้งเดิมของสังคมไทย เป็ น
ครอบครัวขยาย ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตาและยาย ทําให้เกิดความสัมพันธ์อย่างแน่ นแฟ้ น
ในสังคม มีความเป็ นอยู่อย่างเรี ยบง่าย มีความสนิ ทสนมกับเพื่อนบ้าน ร่ วมกันสื บทอดทางด้าน
ประเพณี และวัฒนธรรม เนื่ องจากสภาพในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปมีความแตกต่างจากใน
สมัยก่อน ประกอบกับประชากรจะมีการย้ายเข้าจากชนบทเข้าสู่ เมืองมากขึ้น ทําให้เกิดความเหิ น
ห่างกันระหว่างคนที่อยูด่ ้ งั เดิมกับคนที่อยูม่ าใหม่ มีลกั ษณะโครงสร้างทางสังคม ดังนี้
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4.5.1 การศึกษา
ประกอบด้วยสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา การ
ให้บริ การแก่ชุมชนในพื้นที่และประชาชนทัว่ ไป
โรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร มีจาํ นวน 1 แห่ ง ได้แก่ โรงเรี ยนสวน
กุหลาบวิทยาลัย
ระดับ อุ ด มศึ ก ษามี จ าํ นวน 1 แห่ ง ได้แ ก่ วิ ท ยาลัย เพาะช่ า ง มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
4.5.2 ด้านศาสนา
4.5.2.1 วัด ประชาชนในย่านบ้านหม้อฯ ส่ วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ปั จจุบนั ย่านบ้านหม้มีคนนับถือศาสนาพุทธเป็ นอันดับหนึ่ ง วัดที่มีผคู ้ นทั้งในย่านและนอกย่านมา
สักการะบูชาให้ความเคารพนับถือ คือ วัดทิพยวารี ซ่ ึ งเป็ นวัดจีนเก่าแก่ ประจําย่านบ้านหม้อฯ มา
เป็ นเวลายาวนาน ในอดี ตจะเป็ นสถานที่ ที่ใช้ประกอบพิธีกรรม เช่ น งานปี ใหม่ งานสงกรานต์
ตรุ ษจีน และงานสําคัญต่างๆ เป็ นต้น จึงเป็ นสถานที่ที่เป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนในย่านและยังเป็ น
ที่ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในย่านให้มีปฏิสัมพันธ์กนั แต่ปัจจุบนั ย่านได้ลดบทบาทลงไป
มาก เพราะการดํารงชีวิตแบบคนเมือง คือ ลักษณะต่างคนต่างอยู่ การแข่งขันที่สูง ทําให้ไม่มีเวลาที่
จะประกอบกิจกรรมทางศาสนาเหมือนในอดีต คนในย่านจึงมีความสัมพันธ์เหิ นห่ างกัน นอกจากนี้
วัดยังมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นในย่าน เช่นให้พ่อค้าแม่คา้ สามารถค้าขาย
หน้าบริ เวณวัดได้ ซึ่งเป็ นการเอื้อแด่ผทู ้ ี่ใช้กิจกรรมภายในย่าน
4.5.2.2 ศาลเจ้า จากประวัติความเป็ นมาทําให้ทราบว่า ย่านบ้านหม้อเป็ น
ย่านที่ค่อนข้างมีชาวจีนอาศัยอยูส่ ู งตั้งแต่ครั้งอดีต จึงทําให้มีการสร้างศาลเจ้าซึ่ งเป็ นศาสนสถานที่
ชาวจีนให้ความเคารพนับถือจํานวนมาก เพื่อเป็ นที่พ่ ึงทางด้านจิตใจและใช้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาในวันสําคัญต่างๆ เช่น วัดตรุ ษจีน วันสาทรจีน ฯลฯ เป็ นต้น ส่ วนใหญ่ศาลเจ้าในย่านนี้จะมี
พื้นที่ค่อนข้างเล็ก เพราะเป็ นย่านที่มีพ้ืนที่เล็กและแคบ ราคาที่ดินแพง จึงต้องใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การค้าถึงจะมีคุม้ ค่า และภายในจะมีเทพเจ้าที่คนในย่านเคารพ ไว้เป็ นที่เคารพสักการะเพื่อเป็ นสิ ริ
มงคลให้กบั ครอบครัวและการค้าของตนเอง
4.5.3 ด้านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจีน ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านการาค้าที่ค่อนข้างมีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่
แต่ด้ งั เดิม ซึ่งแสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจนคือ รู ปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมของ วัดจีน ศาลเจ้า
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถาปั ตยกรรมจีนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งการจัดตั้งสมาคมต่าง ๆ เช่น
สมาคมเพชรพลอย สมาคมปื นสามยอด สมาคมค้าผ้า ซึ่ งเกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวจีนที่
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ประกอบธุรกิจการค้าทางด้านเหล่านี้ นอกจากนี้วฒั นธรรมจีนยังได้ส่งผลต่อรู ปแบบการดําเนินชีวิต
ของคนในย่าน กล่าวคือ ลักษณะของคนจีนมีนิสัยชอบทําการค้าขายและมีความขยันขันแข็ง อดทน
ประกอบกับปั จจัยต่ างๆ ที่ ส่งผลให้เป็ นย่านการค้าที่ ดี ทําให้คนจี นสามารถสร้ างฐานะจากการ
ประกอบอาชีพที่ยา่ นนี้ได้อย่างแข็งแรง จึงมีการย้ายออกไปหาแหล่งงานที่อื่นไม่มากนัก แต่ปัจจุบนั
คนในย่านจะย้ายไปพักอาศัยที่อื่นและกลับเข้ามาทํางานที่ยา่ นนี้ เนื่ องจากเป็ นย่านที่คบั แคบแออัด
ไม่เหมาะสมจะเป็ นที่พกั อาศัย และเมื่อการประกอบธุรกิจการค้าที่ยา่ นมีความเจริ ญรุ่ งเรื องแล้ว จึงมี
การสื บ ทอดธุ ร กิ จ การค้า จากรุ่ น พ่ อ สู่ รุ่ น ลู ก โดยอาศัย ย่ า นแห่ ง นี้ เป็ นแหล่ ง ทํา มาหากิ น ของ
ครอบครัวต่อไป
4.5.4 การรวมกลุ่มของชุมชนและสังคม
การรวมกลุ่มในเขตพระนคร มีหลายลักษณะ ได้แก่ องค์กรชุ มชน กลุ่ม
อาชี พทางการค้า กลุ่มวัฒนธรรมและศาสนา และกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ซึ่ งทั้งหมดจะไม่แยกกัน
ชัดเจน แต่บางครั้งจะเป็ นกลุ่มที่ซอ้ นกัน เช่น เป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มชุมชนจะมีกลุ่มของอาชีพอยู่
เป็ นต้น กลุ่มชุมชนในปั จจุบนั มี 21 ชุมชนที่ได้จดทะเบียนกับสํานักพัฒนาชุมชน กรุ งเทพมหานคร
เป็ นชุมชนที่เรี ยกว่า ชุ มชนเมือง มีท้ งั ที่เช่าและเป็ นเจ้าของเอง ส่ วนใหญ่มีฐานะดีและร่ วมมือกับ
ทางราชการเป็ นอย่างดี สามารถจําแนกชุมชนออกดังนี้
4.5.4.1 ชุมชนสามยอด เป็ นชุมชนที่มีพ้ืนที่ 6.5 ไร่ กรรมสิ ทธิ์ที่ดินทั้งหมด
ของชุมชนเป็ นของสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
4.5.4.2 ชุมชนท่าวัง มีเนื้ อที่ประมาณ 1.7 ไร่ เดิมเป็ นที่พกั ของข้าราชการ
และข้าราชบริ พาร ที่ทาํ งานในพระบรมมหาราชวังและเคยเป็ นท่าเรื อและตลาดสําหรับนําพืชผล
ทางการเกษตรมาค้าขาย ปั จจุ บนั กรรมสิ ทธิ์ ที่ดินเป็ นของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสํานักงาน
ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
4.5.4.3 ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์ – ตรอกไก่แจ้ท่าวัง กรรมสิ ทธิ์ ที่ดินส่ วน
ใหญ่เป็ นของสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ ดังนั้นสภาพการอยู่อาศัยของครอบครัวมี
ลักษณะเช่าที่ดินจากสํานักทรัพย์สินฯ ปลูกบ้านอยูอ่ าศัย อายุของชุมชนประมาณ 80 ปี
4.5.4.4 ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ เดิมประกอบด้วยชุมชนที่อยูร่ อบๆ มัสยิดจักร
พงษ์ เป็ นที่ดินของเอกชนซึ่ งอยูก่ นั มานานกว่า 30 ปี แล้ว ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม
ที่ดินส่ วนหนึ่ งเป็ นที่ดินสาธารณะ เนื่ องจากเป็ นแหล่งชุมชนย่านใจกลางเมือง ประกอบด้วยที่ดิน
ปลูกบ้านเป็ นห้องแบ่งให้เช่าจึงมีผเู ้ ข้ามาอยูอ่ าศัยในบริ เวณดังกล่าวอย่างหนาแน่น
4.5.4.5 ชุมชนวัดสามพระยา เป็ นชุมชนที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับวัดสามพระยา
มีอายุประมาณ 200 ปี เดิมเป็ นชุมชนของขุนนาง ซึ่ งอุปถัมภ์วดั สามพระยา มีเนื้ อที่ประมาณ 4
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ไร่ เศษ ส่ วนการถือครองที่ดินเป็ นที่ของวัดสามพระยา ประชาชนเช่าที่ปลูกบ้านโดยทําสัญญาเป็ น
รายปี ส่ วนมากปลูกเพื่ออยูอ่ าศัยมีบางหลังที่ปลูกเพื่อให้เช่า
4.5.4.6 ชุ มชนตรอกบ้านพานถม เป็ นชุมชนซึ่ งมีเนื้ อที่ประมาณ 10 ไร่ 2
งาน มีอายุของชุมชนประมาณ 150 ปี ส่ วนการถือครองที่ดินนั้น เป็ นมรดกตกทอดกันมา 3 ชัว่
คนแล้ว โดยแต่เดิมนั้นที่ดินเหล่านี้ เคยเป็ นสวนท้องร่ องมาก่อน ต่อมาเจ้าของที่ดินได้ถมดินเพื่อ
ปลู ก สร้ า งบ้า นเรื อ อยู่อ าศัย จึ ง มี ล ัก ษณะบ้า นและที่ ดิ น เป็ นของตนเองเป็ นส่ ว นใหญ่ และมี
บางส่ วนที่เจ้าของที่ดินให้เช่าที่ปลูกบ้าน
4.5.4.7 ชุ ม ชนวัด ใหม่ อ มตรส เป็ นชุ ม ชนซึ ง มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 30 ไร่
บริ เวณวัดใหม่อมตรสมีตระกูลที่เก่าแก่อยู่กนั มานานนับร้อยปี ขึ้นไป ปกติทาํ บุญสุ นทานกันเป็ น
ประจําที่วดั ใหม่อมตรส มีการรวมตัวกันในงานบุญต่างๆ เช่น งานสรงนํ้าพระในวันสงกรานต์
งานทําบุญตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่ ในกรณี ผถู ้ ึงแก่กรรมเป็ นคนในชุมชน จะร่ วมกันเป็ นเจ้าภาพสวด
พระอภิธรรม พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และพระบรมราชินีนาถในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา งานนี้ทางวัดใหม่อมตรสจัดร่ วมกับชุมชนในพระอุโบสถวัดใหม่อมตรส เป็ นต้น
4.5.4.8 ชุ มชนมัสยิดบ้านตึกดิน เป็ นชุ มชนดังเดิม มีอายุกว่า 80 ปี เนื้ อที่
ประมาณ 4.3ไร่ ที่ดินเป็ นของเอกชน และที่สาธารณะโดยเฉพาะบริ เวณที่ดินที่เป็ นที่สาธารณะมี
โครงการจะทําถนนตามโครงการเชื่อมถนนตะนาวกับถนนประชาธิปไตย
4.5.4.9 ชุมชนหลังวัดราชนัดดา เป็ นชุมชนเก่าซึ่ งมีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 3
งาน มีอายุของชุมชนประมาณ 80 ปี ลักษณะการถือครองที่ดินในบริ เวณชุมชนหลังวัดราชนัดดา
ส่ วนมากจะมีบา้ นและที่ดินเป็ นของตนเอง ส่ วนหนึ่ งจะเป็ นของวัด และทรัพย์สินส่ วนพรมหา
กษัตริ ย ์
4.5.4.10 ชุมชนวัดเทพธิ ดาราม เป็ นบ้านและที่ดินของเอกชนหลายเจ้าของ
อยู่ในชุ มชนแห่ งนี้ ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้รับมรดกตกทอดติดต่อกันมาเป็ นช่ วงๆ จนถึงลูกหลาน เหลน
เจ้าของให้ผอู ้ ื่นเช่ าช่วงต่อ แต่ก็ยงั มีลูกหลานเจ้าของเดิมยังอาศัยอยู่เป็ นบางราย ส่ วนด้านที่ติดกับ
กําแพงวัดเทพธิ ดารามนั้น ผูอ้ ยู่อาศัยมี บา้ นของตนเอง แต่ไ ด้เช่ าที่ ของวัดอยู่เป็ นเวลานานด้ว ย
เช่นกัน
4.5.4.11 ชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์ มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ที่ดินส่ วน
ใหญ่เดิมเป็ นบริ เวณวังของกรมพระสมมตอมรพันธ์ ท่านได้สร้างห้องแถวขึ้นเพื่อให้เป็ นที่อยู่ของ
บริ วารที่รับใช้อยู่ในวังได้อยู่อาศัยต่อมาเมื่อกรมพระสมมตอมรพันธ์สิ้นพระชนม์ลงแล้ว ที่ดินได้
ตกทอดมาเป็ นของสํานักงานทรั พย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ งสํานักงานทรั พย์สิน ก็ยงั คงให้
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ประชาชนเช่ าอาศัยห้องแถวเหล่านี้ อยู่จนถึงปั จจุบนั ส่ วนที่ ดินด้านหน้าของชุ มชนนั้นเป็ นของ
เอกชนส่ วนหนึ่งและวัดเทพธิดาส่ วนหนึ่ง
4.5.4.12 ชุ มชนวัดอินทรวิหาร เป็ นชุ มชนที่เกิ ดขึ้นพร้ อมๆ กับวัดอินทร
วิหาร มีอายุประมาณ 200 ปี มีเนื้ อที่ประมาณ 10.5 ไร่ เดิมประชาชนมีอาชีพทําสวนเพราะมีคู
คลองล้อมรอบบริ เวณชุมชน ต่อมาคูคลองเหล่านี้ ถูกถมเพื่อปลูกสร้างบ้านเรื อน เมื่อชุมชนเริ่ ม
หนาแน่นขึ้นประมาณ 70 ปี ที่แล้ว ส่ วนการถือครองที่ดินเป็ นที่ของวัดอินทรวิหาร ประชาชนเช่า
ที่ปลูกบ้านโดยทําสัญญาเป็ นรายปี ส่ วนมากปลูกเพื่ออยูอ่ าศัย มีบางหลังปลูกเพื่อให้เช่า
4.5.4.13 ชุ มชนตรอกบวรรังษี เป็ นชุ มชนที่มีเนื้ อที่ประมาณ 6 ไร่ มีอายุ
ของชุมชนประมาณ 100 กว่าปี โดยเริ่ มให้เช่ามาประมาณ 60 ปี เจ้าของที่ดินคือวัดบวรนิเวศโดย
คิดค่าเช่า 3 บาท/เดือน/ตารางวา โดยทําสัญญาระบุเป็ นรายปี ประชาชนเช่าที่ดินปลูกบ้าน
ประมาณ 92 หลัง นอกนั้นเป็ นบ้านปลูกให้เช่าส่ วนปั ญหาการไล่ร้ื อนั้น ไม่มีแต่ชาวบ้านได้ทาํ
สัญญาให้ความยินยอมในการรื้ อย้ายออกไปเมื่อทางวัดมีความจําเป็ นในการใช้ที่ โดยระบุไว้ทา้ ย
สัญญาเช่า
4.5.4.14 ชุมชนตรอกศิลป์ – ตรอกตึกดิน
ตรอกศิ ล ป์ ที่ ดิ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นของเอกชน และปลู ก บ้า นอยู่อ าศัย เอง
ลักษณะของบ้านอยูใ่ นเกณฑ์ดี อายุของชุมชนประมาณ 70 ปี
ตรอกตึกดิน ที่ดินเป็ นที่เช่ามีสญ
ั ญาระบุเป็ นปี ต่อปี กับกรมศาสนา และเคย
มีไฟไหม้เมื่อปี 2519-2520 ลักษณะบ้านเป็ นบ้านไม้ช้ นั เดียว ชุมชนตรอกศิลป์ – ตรอกตึกดิน มีเนื้อ
ที่รวมกันประมาณ 1 ไร่ 28 ตารางวา
4.5.4.15 ชุมชนราชบพิธพัฒนา ที่ดินส่ วนใหญ่เป็ นของสํานักงานทรัพย์สิน
ส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ และเอกชนอยูอ่ าศัยมาประมาณ 50 ปี เศษ
4.5.4.16 ชุมชนวัดนรนาถ มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ เศษ อายุชุมชนประมาณ 90
ปี ส่ วนการถือครองที่ดินเป็ นที่ของวัดนรนาถสุ นทริ การาม ประชาชนเช่าที่สาํ หรับปลูกบ้านเพื่ออยู่
อาศัยและปลูกเพื่อให้เช่า
4.5.4.17 ชุ มชนหลังโบสถ์พราหมณ์ เดิ มเป็ นแหล่งเสื่ อมโทรมมี สลัมอยู่
มากมาย ภายหลังทางเทศบาลนครกรุ งเทพในสมัยนั้นได้ตดั ถนนจากตรอกซอกซอยออกเป็ นถนน
กว้างขวาง แหล่งดังกล่าวก็หมดไป มาบัดนี้ เป็ นตึกแถว อาคารพาณิ ชย์ เป็ นส่ วนใหญ่ จะมีบา้ นเล็ก
บ้านน้อยอยูเ่ พียงเล็กน้อยเท่านั้น
4.5.4.18 ชุ มชนวัดสังเวชวิศยาราม เป็ นชุมชนที่มีเนื้ อ 5.5 ไร่ กรรมสิ ทธิ์
ที่ดินเป็ นของสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ กรมศาสนา ของเอกชน ชุมชนวัดสังเวชวิ
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ศยารามได้มีการรวมตัวกันขึ้นเป็ นชุ มชน ประมาณ 25 ปี มาแล้ว จากการทํากิ จกรรมศาสนา
ร่ วมกัน
4.5.4.19 ชุ มชนตรอกเฟื่ องทอง – ตรอกวิสูตร มี เนื้ อที่ ประมาณ 3 ไร่
กรรมสิ ทธิ์ที่ดินเป็ นของสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยแ์ ละเอกชน
4.5.4.20 ชุ มชนท่าเตียน กรรมสิ ทธิ์ ที่ดินเป็ นของสํานักงานทรัพย์สินส่ วน
พระมหากษัตริ ย ์ กรมศาสนาและเอกชน มีเนื้อที่ประมาณ 3.5 ไร่
4.5.4.21 ชุมชนแพร่ งภูธร เดิมเป็ นชุมชนค้าขายและทําการค้าต่างคนต่างอยู่
ต่อมาภายหลังคนรุ่ นใหม่ได้มีความคิดเป็ นว่าการอยูร่ ่ วมกันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน จึงได้จดั
กิจกรรมขึ้นในชุมชนดึงชาวบ้านให้ออกมาร่ วมแสดงความคิดเห็น พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน จากนั้นทางชาวบ้านก็คิดที่จะรวมตัวทําเรื่ องการจัดตั้งชุมชนเสนอทางเขตพระนคร เพื่อ
จัดตั้งชุมชน
5. สรุปวิวฒ
ั นาการและสภาพทัว่ ไป
จากวิวฒั นาการของย่านบ้านหม้อ วังบูรพาภิรมย์ นับตั้งแต่การสร้างกรุ งเทพมหานคร
จนถึงสมัยปั จจุบนั โดยสรุ ปแล้วในอดีตย่านบ้านหม้อฯ ทําหน้าที่เป็ นทั้งย่านที่อยู่อาศัยและการค้า
ควบคู่กนั ไป แต่ในปัจจุบนั ย่านบ้านหม้อฯ ทําหน้าที่ทางด้านการค้าในอัตราส่ วนที่สูงกว่าที่พกั อาศัย
มาก ทํา ให้เ ป็ นเหตุ ผลหนึ่ งที่ แ นวโน้ม ประชากรลดลง เพราะมี การย้า ยออกของผูอ้ าศัย ดั้ง เดิ ม
เนื่องจากแออัดไปด้วยกิจกรรมการค้าและผูค้ นจํานวนมากจึงทําให้ไม่เหมาะจะเป็ นที่อยูอ่ าศัย จึงทํา
ให้เหลือแต่เพียงประชากรแฝงที่เป็ นแรงงานให้กบั ย่านเท่านั้น ซึ่ งจะมีลกั ษณะเป็ นย่านการค้าเก่า
ของเมือง คือ ในตอนกลางวันย่านจะมีความคึกคัก แต่พอตกกลางคืนย่านจะเงียบเหงามาก สาเหตุ
ของการเปลี่ ย นแปลงมาจากการขยายตัว ของกรุ ง เทพมหานครอย่า งรวดเร็ ว ซึ่ ง เป็ นผลมาจาก
นโยบายการบริ หารประเทศ และการรับอิทธิ พลตะวันตก นอกจากนี้การขยายตัวของย่านยังทําได้
ในแนวดิ่งเท่านั้น เนื่ องจากมีขอ้ จํากัดทางด้านพื้นที่และราคาที่ดินที่มีราคาสู ง แต่อย่างไรแล้วถึงแม้
ย่านจะมี ความแออัดและคับแคบก็ตามแต่ก็ยงั มีประชากรเข้ามาซื้ อสิ นค้าที่ย่านเป็ นจํานวนมาก
เนื่ องจากลักษณะและรู ปแบบกิจกรรมการค้าที่เป็ นเอกลักษณ์และสร้างจุดเด่นให้กบั ย่านมาตลอด
ทําให้ย่านเป็ นที่รู้จกั และคงอยู่ได้ตลอดมา ย่านบ้านหม้อฯมีการใช้ที่ดินเพื่อพาณิ ชยกรรมมากถึง
ร้อยละ40 ในรู ปของอาคารตึกแถว กิ จกรรมที่เกิ ดขึ้นในย่านพื้นที่ ทําให้ย่านบ้านหม้อ วังบูรพา
ภิรมย์เป็ นจุดมุ่งหมายของการสัญจร และการผ่านเข้าออกมากที่สุดย่านหนึ่งในเขตพระนคร ดังนั้น
บทที่ 5 จึงได้ทาํ การศึกษาถึงกิจกรรมการค้าในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงบทบาททางด้านการค้า
ซึ่งเป็ นบทบาทที่สาํ คัญต่อศักยภาพของย่านได้เป็ นอย่างดี

บทที่ 5
บทบาทและความสํ าคัญของย่ านบ้ านหม้ อ วังบูรพาภิรมย์
จากการศึ กษาในบทที่ 4 ประวัติความเป็ นมา สภาพพื้นที่ ทวั่ ไปของย่านบ้านหม้อ วัง
บูรพาภิรมย์ เป็ นข้อมูลพื้นฐานสําคัญทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม สามารถที่จะ
นํามาวิเคราะห์บทบาทและความสําคัญของย่านได้ดงั นี้
1. การกําหนดบทบาทและความสํ าคัญของพืน้ ทีศ่ ึกษา
ย่านบ้านหม้อ เป็ นพื้นที่เสมือนมีชีวิตทางด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจการค้า บ่งบอกถึง
ความยาวนานของการอยูอ่ าศัยของผูค้ นทุกยุคทุกสมัย จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั นอกจากนี้ยงั คงมีความ
ผสมผสานของอิ ท ธิ พ ลวัฒ นธรรมตะวัน ออก และวัฒ นธรรมตะวัน ตก มี ก ารแสดงเชิ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ศาลาเฉลิงกรุ ง สวนรมนี นารถ อยู่อย่างต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั อีกทั้งยังเป็ นพื้นที่
เชื่ อมต่อกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ช้ นั ใน ด้วยเหตุน้ ี ในปั จจุ บนั หน่ วยงานของรั ฐจึ งให้ความสําคัญโดย
กําหนดไว้ในบทบัญญัติกรุ งเทพมหานคร ให้พ้ืนที่ย่านบ้านหม้อ วังบูรพาภิรมย์ เป็ นการใช้ที่ดิน
ประเภทอนุ รักษ์ ในบริ เวณสถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน โบราณสถาน และอื่นๆ
ให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนคู่กบั กรุ งรัตนโกสิ นทร์
บทบาทและความสําคัญของย่านบ้านหม้อฯ จะพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในยุค
ปั จจุบนั เปรี ยบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากอดีตโดยแบ่งออกเป็ นการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ
ต่อจากนั้น จะวิเ คราะห์ ลกั ษณะของการใช้ที่ดิ นที่ มีความสัมพัน ธ์กันภายในพื้น ที่ ของย่าน และ
ความสัมพันธ์ของประชากร พื้นที่ กิจกรรม ทําให้เห็นความเกี่ยวข้องของย่านบ้านหม้อฯ กับพื้นที่
ภายนอกของย่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและกิจกรรมของย่านชุมชน ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ได้จากการ
สํารวจสัมภาษณ์ รวมถึงการสํารวจจินตภาพ และเอกลักษณ์ของย่าน ผลที่ได้ท้ งั หมดนํามาสรุ ปเป็ น
องค์ประกอบของย่านบ้านหม้อฯ กําหนดเป็ นศักยภาพ บทบาทและความสําคัญของย่าน เพื่อใช้ใน
การพิจารณาแนวทางพัฒนาย่านบ้านหม้อฯต่อไป
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2. กิจกรรมการค้ าขายของร้ านค้ าในย่ านบ้ านหม้ อฯ
ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านการค้าเก่าแก่ที่สําคัญของประเทศไทยมานาน สมัยรัชกาลที่ 5
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการตัดถนนขึ้นเพื่อเป็ นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อจากถนนราชดําเนิน ซึ่งเป็ น
ถนนสายสําคัญของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ดังนั้นบ้านหม้อฯ จึงได้มีการขยายตัวอย่างมากทั้งในด้าน
พื้นที่และการค้า โดยเฉพาะในด้านการค้าในย่านได้มีการสื บทอดธุรกิจการค้าจากรุ่ นบรรพบุรุษ มา
จนถึงรุ่ นลูกหลานในปั จจุบนั จนกระทัง่ ร้านค้าในย่านบ้านหม้อฯ เป็ นที่รู้จกั และได้รับความนิ ยม
จากบุคคลนอกพื้นที่เป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ ภายในย่านยังประกอบไปด้วยกิ จกรรมการค้าเป็ น
จํานวนมากและมีสินค้าหลากหลายชนิ ด เพื่อรองรับและดึงดูดให้คนต่างๆ เข้ามาสู่ ตวั ย่าน ดังนั้น
เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมทางการค้าภายในย่านบ้านหม้อฯ แล้ว สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ
ช่ วงที่ 1 ช่วงถนนบํารุ งเมือง เฟื่ องนคร ตั้งอยูใ่ นหัวมุมถนนบํารุ งเมืองตัดกับช่วงสี่ กกั๊ พระ
ยาศรี การใช้สอยในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นที่ต้ งั ของแหล่งค้าเครื่ องประดับอัญมณี ช่างทําทอง ค้าปื น
แหล่งค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และร้านค้าปลีกทัว่ ไป
ตารางที่ 7 แสดงกิจกรรมการค้าในช่วงที่ 1
ประเภทสิ นค้า
เครื่ องประดับอัญมณี
ช่างทําทอง
ค้าปื น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด
อาหารและเครื่ องดื่ม
รวม
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )

จํานวน(ร้าน)
45
40
38
30
25
22
200

อัตราส่ วน(ร้อยละ)
22.50
20.00
19.00
15.00
12.50
11.00
100.00

เมื่ อนํากิ จกรรมการค้าในช่ วงที่ 1 มาจําแนกตามประเภทของสิ นค้าตามตาราง พบว่า
ร้ า นค้า ในช่ ว งที่ 1 มี ท้ ัง หมด 200 ร้ า น และสิ น ค้า ที่ มี จ ํา นวนมากที่ สุ ด คื อ สิ น ค้า ประเภท
เครื่ องประดับอัญมณี จาํ นวน 45 ร้ าน คิดเป็ นร้ อยละ 22.50 รองลงมาได้แก่ สิ นค้าช่ างทําทองมี
จํานวน 40 ร้ าน คิดเป็ นร้ อยละ 20.00 สิ นค้าประเภทปื น มีจาํ นวน 38 ร้ าน คิดเป็ นร้อยละ 19.00
สิ นค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีจาํ นวน 30 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 สิ นค้าประเภทเครื่ องใช้
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และของเบ็ดเตล็ดมีจาํ นวน 25 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และสิ นค้าประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม
จํานวน 22 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 11.00 ตามลําดับ

ภาพที่ 22 แสดงกิจกรรมการค้าของร้านค้าในย่านบ้านหม้อ
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
ในช่วงถนนช่วงถนนบํารุ งเมือง เฟื่ องนครจะมีความยาวของถนนน้อยกว่าช่วงอื่นๆ จึงทํา
ให้มีกิจกรรมการค้ากระจุกตัวไม่มากทัว่ ช่ วงอื่ นๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ นการกระจุ กตัวของสิ นค้า
ประเภทเครื่ องประดับอัญมณี และช่ างทําทอง โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นร้านเพชรและร้านทองที่เปิ ด
กิจการมานานจนมีชื่อเสี ยงในปัจจุบนั นอกจากนี้ยงั มีการกระจายตัวของสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าเครื่ อง
แต่งกายอีกจํานวนหนึ่งในย่านนี้
ช่ วงที่ 2 ช่วงถนนตรี เพชร จักรเพชร การใช้สอยในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นที่ต้ งั ของแหล่ง
ค้าเครื่ องประดับอัญมณี ช่างทําทอง ส่ วนใหญ่จะมีหน้าร้าน และมีบริ เวณหลังร้านเพื่อเป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เกี่ยวกับการทําทอง และบริ เวณโซนด้านล่างจะเป็ นการค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และซีดีประเภทต่างๆ
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ตารางที่ 8 แสดงกิจกรรมการค้าในช่วงที่ 2
ประเภทสิ นค้า
จํานวน(ร้าน)
38
ช่างทําทอง
34
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
25
เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด
20
อาหารและเครื่ องดื่ม
15
เครื่ องประดับอัญมณี
รวม
132
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )

อัตราส่ วน(ร้อยละ)
28.78
25.75
18.93
15.15
11.36
100.00

ภาพที่ 23 แสดงกิจกรรมการค้าในช่วงที่ 2
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
เมื่ อนํากิ จกรรมการค้าในช่ วงที่ 2 มาจําแนกตามประเภทของสิ นค้าตามตาราง พบว่า
ร้านค้าในช่วงที่ 2 มีท้ งั หมด 132 ร้าน และสิ นค้าที่มีจาํ นวนมากที่สุด คือ ช่างทําทองจํานวน 38 ร้าน
คิดเป็ นร้อยละ 28.78 รองลงมาได้แก่ สิ นค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์มีจาํ นวน 34 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ
25.75 สิ นค้าประเภทเครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด มีจาํ นวน 25 ร้ าน คิดเป็ นร้ อยละ 18.93 สิ นค้า
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ประเภทอาหารและเครื่ องดื่มมีจาํ นวน 20 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 15.15 สิ นค้าประเภทเครื่ องประดับอัญ
มณี มีจาํ นวน 15 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 11.36 ตามลําดับ
ในช่วงถนนช่วงถนนตรี เพชร จักรเพชร อุตสาหกรรมช่างทําทอง ฝัง ชุบ เชื่อม กระจุกตัว
อยู่เป็ นจํานวนมาก อาจเป็ นเพราะการค้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและได้รับความนิ ยมมาโดย
ตลอดจนกระทัง่ ปั จจุบนั บ้านหม้อฯ ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งค้าเครื่ องประดับอัญมณี ที่สําคัญแห่ งหนึ่ ง
ของประเทศไทย รวมทั้งยังเป็ นย่านที่ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เป็ น
ที่ ต ้อ งการของผู ้ค นทั้ง ในและนอกพื้ น ที่ เ ป็ นอย่ า งมาก ไม่ ว่ า ใครต้อ งการที่ จ ะหาอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กต็ อ้ งเดินทางมาที่ยา่ นบ้านหม้อฯ แห่งนี้ ซึ่งย่านบ้านหม้อฯ มีเส้นทางคมนาคมที่เป็ น
ทางผ่านสู่ ย่านเยาวราช และเกาะรัตนโกสิ นทร์ ช้ นั ใน ที่ง่ายต่อการเข้าถึงพื้นที่ ซึ่ งนี่ เป็ นอีกสาเหตุ
หนึ่ งที่ทาํ ให้พ้ืนที่มีผูค้ นหลัง่ ไหลเข้ามาจับจ่ายกันมาก ส่ งผลให้ถนนไม่สามารถรองรั บต่อความ
ต้องการได้ เป็ นผลให้เกิดปั ญหาการจราจรในพื้นที่เป็ นอย่างมากในปั จจุบนั
ช่ วงที่ 3 ช่วงถนนพระพิทกั ษ์ และริ มคลองรอบกรุ ง ส่ วนใหญ่จะมีอุตสาหกรรมช่างทํา
ทอง ร้านเสื้ อผ้า ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ร้านอาหาร ร้านค้าจิปาถะ และที่สาํ คัญคือ ร้านขนาด
เล็กเกี่ยวกับ รับซื้อ เงิน ทอง นาก เพื่อมาใช้ในการเชื่อม ต่อ ฝัง ทอง
ตารางที่ 9 แสดงกิจกรรมการค้าในช่วงที่ 3
ประเภทสิ นค้า
จํานวน(ร้าน)
29
ช่างทําทอง
27
เสื้ อผ้า
25
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
18
เครื่ องประดับอัญมณี
16
เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด
14
อาหารและเครื่ องดื่ม
รวม
129
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )

อัตราส่ วน(ร้อยละ)
22.48
20.93
19.37
13.95
12.40
10.85
100

เมื่ อนํากิ จกรรมการค้าในช่ วงที่ 3 มาจําแนกตามประเภทของสิ นค้าตามตาราง พบว่า
ร้านค้าในช่ วงที่ 3 มีท้ งั หมด 129 ร้าน และสิ นค้าที่มีจาํ นวนมากที่สุด คือ ช่ างทําทองจํานวน 29
ร้าน คิดเป็ นร้ อยละ 22.48 รองลงมาได้แก่ สิ นค้าประเภทเสื้ อผ้ามีจาํ นวน 27 ร้าน คิดเป็ นร้ อยละ
20.93 สิ นค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ มีจาํ นวน 25 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 19.37 สิ นค้าประเภท
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เครื่ อ งประดับอัญมณี มีจ าํ นวน 18 ร้ าน คิ ด เป็ นร้ อยละ 13.95 สิ น ค้าประเภทเครื่ อ งใช้แ ละของ
เบ็ดเตล็ด จํานวน 16 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 12.40 สิ นค้าประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม มีจาํ นวน 14 ร้าน
คิดเป็ นร้อยละ 10.85 ตามลําดับ

ภาพที่ 24 แสดงกิจกรรมการค้าในช่วงที่ 3
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
ในช่วงที่ 3 จะเห็ นได้ว่า สิ นค้าในการอุปโภคบริ โภค ที่จาํ เป็ นต่อชีวิตของคน ค่อนข้าง
เด่นชัด ไม่วา่ จะเครื่ องแต่งกาย อาหาร และเครื่ องใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจน คือ ช่วง
ที่ 1 จะมีการกระจุกตัวของสิ นค้าประเภทเครื่ องประดับอัญมณี จาํ นวนมากและกระจายตัวขึ้นเรื่ อยๆ
สําหรับช่วงที่ 2 จะมีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมช่างทําทอง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เฉลี่ย
แล้วใกล้เคียงกันมาก ส่ วนช่วงที่ 3 จะมีสินค้าประเภทเสื้ อผ้ากระจุกตัวรวมอยูด่ ว้ ย
จากการสํารวจกิจกรรมการค้าย่านบ้านหม้อ ทั้ง 3 ช่วง คือ ช่วงถนนบํารุ งเมือง เฟื่ องนคร
ช่วงถนนตรี เพชร จักรเพชร ช่วงถนนพระพิทกั ษ์ และริ มคลองรอบกรุ ง ทําให้เห็นถึงกิจกรรมการค้า
ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วง ซึ่ งเมื่อนํากิจกรรมการค้าย่านบ้านหม้อฯ ทั้ง 3
ช่วง มารวบรวมจะแสดงได้ ดังนี้
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ตารางที่ 10 แสดงกิจกรรมการค้าในทั้ง 3 ช่วง
ประเภทสิ นค้า
จํานวน(ร้าน)
107
ช่างทําทอง
89
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
78
เครื่ องประดับอัญมณี
66
เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด
56
อาหารและเครื่ องดื่ม
38
ค้าปื น
27
เสื้ อผ้า
รวม
461
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )

อัตราส่ วน(ร้อยละ)
23.21
19.30
16.91
14.31
12.14
8.24
5.85
100.00

ภาพที่ 25 แสดงกิจกรรมการค้าในทั้ง 3 ช่วง
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
จากตาราง แสดงให้เห็นว่าย่านบ้านหม้อฯ มีกิจกรรมกาค้าเป็ นจํานวนมาก แต่เมื่อนํามา
จัดเป็ นหมวดหมู่แล้วสามารถจําแนกได้ 7 ประเภท คือ
1. อุตสาหกรรมช่างทําทอง
2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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3. เครื่ องประดับอัญมณี
4. เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด
5. อาหารและเครื่ องดื่ม
6. ค้าปื น
7. เสื้ อผ้า
หมายเหตุ : รายละเอียดของกิจกรรมอยูใ่ นภาคผนวก
เมื่อนํากิจกรรมการค้าของย่านบ้านหม้อฯ ทั้ง 3 ช่วงใหญ่ๆ มาจําแนกประเภทของสิ นค้า
ตามตาราง จะพบว่า ร้านค้าของย่านบ้านหม้อทั้งหมดมีจาํ นวน 461 ร้าน และสิ นค้าที่มีจาํ นวนมาก
ที่สุดของย่านบ้านหม้อฯ คือ อุ ตสาหกรรมช่ างทําทอง มี จาํ นวน 107 ร้ าน คิดเป็ นร้ อยละ 23.21
รองลงมาคือ สิ นค้าประเภท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ มีจาํ นวน 89 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 19.30 สิ นค้า
ประเภทเครื่ องประดับอัญมณี มีจาํ นวน 78 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 16.91 สิ นค้าประเภทเครื่ องใช้และ
ของเบ็ดเตล็ดมีจาํ นวน 66 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 14.31 สิ นค้าประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม จํานวน 56
ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 12.14 สิ นค้าประเภทปื น มีจาํ นวน 38 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 8.24 สิ นค้าประเภท
เสื้ อผ้า มีจาํ นวน 27 ร้าน คิดเป็ นร้อยละ 5.85 ตามลําดับ
ย่านบ้านหม้อมีพ้ืนที่ 90 ไร่ ภายในย่านจะมีกิจกรรมการค้าอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะ
สิ นค้าประเภทอุตสาหกรรมช่างทองขนาดเล็กและขนาดกลางและเครื่ องประดับอัญมณี ซึ่ งกระจุก
ตัวอยูบ่ ริ เวณช่วงถนนพระพิทกั ษ์ ถนนบ้านหม้อ ถนนบํารุ งเมือง เฟื่ องนคร จึงทําให้ท้ งั สองช่วงนี้มี
ความผูกพันธ์ในด้านการค้าตลอดมาจนบ้านหม้อฯ ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งเครื่ องประดับอัญมณี เก่าแก่
ที่สุดของกรุ งเทพมหานคร และสิ นค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ จะกระจุกตัวในช่วงถนนตรี
เพชร จักรเพชร ซึ่งเป็ นสิ นค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยและยังเป็ นสิ นค้าที่
ดึงดูดให้ผคู ้ นเข้ามาสู่ตวั ย่านไม่นอ้ ยไปกว่าสิ นค้าประเภทเครื่ องประดับอัญมณี ที่เป็ นสิ นค้าหลักของ
ย่าน สิ นค้าที่มีความสําคัญแก่ย่านเป็ นอย่างมากอีกประเภทหนึ่ งคือ สิ นค้าประเภทปื น เป็ นสิ นค้า
เก่าแก่ อยูค่ ู่กบั ถนนเจริ ญกรุ งมาเป็ นเวลายาวนาน
โดยสรุ ป อุตสาหกรรมช่างทําทอง และเครื่ องประดับอัญมณี ยงั เป็ นสิ นค้าที่สร้างเอกลัษณ์
ให้กบั ย่านและยังเป็ นกิจกรรมการค้าหลักของย่านด้วย ซึ่ งเป็ นตัวดึงดูดกิจกรรมการค้าอื่นๆ ให้เข้า
มาตั้งอยู่ภายในย่าน ทําให้มีการกระจุ กตัวของสิ นค้าหลากหลายชนิ ด ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
เสื้ อผ้า อาหารและเครื่ องดื่มฯ ส่ งผงให้ราคาสิ นค้ามีราคาไม่สูง นอกจากนี้ ยงั มีความเชื่อมโยงในเชิง
การแข่งขันกัน เพื่อสามารถดึ งดู ด ลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้สูง ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ลูกค้า
เปรี ยบเที ยบคุ ณภาพ ราคา ความหลากหลาย ฯลฯ ของสิ น ค้าได้ ทําให้ได้สินค้าที่ ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้ามากที่สุด
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3. รู ปแบบการค้ าในย่ านบ้ านหม้ อฯ
การประกอบธุรกิจการค้าในย่านบ้านหม้อ มี 3 รู ปแบบ คือ
1. การค้าปลีก เป็ นการค้าที่ซ้ื อขายสิ นค้ากันในจํานวนน้อย ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีจาํ นวนไม่
เกิ น 6 ชิ้ น แต่จะมีราคาแพงกว่าการค้าส่ ง และเป็ นการค้าที่ได้ค่าตอบแทนดี ต้องอาศัยลูกค้าเป็ น
จํานวนมาก จึ งต้องเป็ นตําแหน่ งที่มีทางเท้าอย่างต่อเนื่ อง การคมนาคมสะดวกสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย เพื่อจะได้ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในตัวย่าน
2. การค้าส่ ง เป็ นการค้าที่ซ้ื อขายสิ นค้ากันเป็ นจํานวนมาก จะมีจาํ นวนตั้งแต่ 6 ชิ้นขึ้นไป
ทําให้มีราคาถูกกว่าการค้าปลีก การค้าส่ งเป็ นการค้าที่ได้รับค่าตอบแทนดีเช่นกัน แต่ไม่ตอ้ งอาศัย
ลูกค้าที่สัญจรมากนัก เพราะไม่ได้ขายโดยตรงต่อคนเดินเท้าแต่จะขายส่ งเป็ นจํานวนมากๆ ให้กบั
พ่อค้าคนกลาง
3. การค้าปลีกและค่าส่ ง คือ ร้านค้าที่มีการค้าปลีกและการค้าส่ งรวมอยูด่ ว้ ยกัน ซึ่ งลูกค้า
สามารถเลือกซื้อสิ นค้าในรู ปแบบใดก็ได้ตามความพึงพอใจของตนเอง
ย่า นบ้า นหม้อฯ ในแต่ ละช่ วงจะมี กิ จกรรมการค้าอยู่เ ป็ นจํานวนมากและมี รูปแบบที่
แตกต่างกันไป ดังนี้
ช่ วงที่ 1 ช่วงถนนบํารุ งเมือง เฟื่ องนคร
ตารางที่ 11 แสดงรู ปแบบการค้าในช่วงที่ 1
ประเภทสิ นค้า
การค้าปลีก
เครื่ องประดับอัญมณี
ช่างทําทอง
ค้าปื น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด
อาหารและเครื่ องดื่ม
รวม
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )

32
15
28
15
20
18
128

การค้าส่ ง
0
5
0
0
0
0
5

การค้าปลีก
และค้าส่ ง
13
20
10
15
5
4
67

จากตาราง พบว่า ในช่ วงที่ 1 จะมีรูปแบบการค้าปลีกมากที่สุด ซึ่ งมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 128
ร้าน และสิ นค้าที่มีรูปแบบการค้าประเภทนี้ มากที่สุด ได้แก่ สิ นค้าประเภทเครื่ องประดับอัญมณี มี
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จํานวน 32 ร้าน รองลงมาได้แก่ สิ นค้าประเภทปื น มีจาํ นวน 28 ร้าน สิ นค้าประเภทเครื่ องใช้และ
ของเบ็ดเตล็ด มีจาํ นวน 20 ร้าน สิ นค้าประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม มีจาํ นวน 18 ร้าน สิ นค้าประเภท
อุตสาหกรรมช่างทําทอง มีจาํ นวน 15 ร้าน สิ นค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์มีจาํ นวน 15 ร้าน
ตามลําดับ
สําหรับรู ปแบบการค้าที่มีจาํ นวนรองลงมา คือ รู ปแบบการค้าปลีกและส่ ง ซึ่งมีจาํ นวน 67
ร้าน จะพบอยู่ในสิ นค้าประเภทอุตสาหกรรมช่างทําทองมีจาํ นวนมากที่สุด คือจํานวน 20 ร้าน ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่จะรับงานตามออร์ เดอร์ งานตัวเรื อน ชุบ หล่อ ฝัง รองลงมาได้แก่ สิ นค้าประเภทอุปกรณ์
อิ เล็กทรอนิ กส์ มี จาํ นวน 15 ร้ าน สิ นค้าประเภท เครื่ องประดับอัญมณี มีจาํ นวน 13 ร้ าน สิ นค้า
ประเภทปื น มีจาํ นวน 10 ร้าน สิ นค้าประเภทเครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ดมีจาํ นวน 5 ร้าน และสิ นค้า
ประเภทอาหารและเครื่ องดื่ มมีจาํ นวน 4 ร้ าน ตามลําดับ และสําหรับรู ปแบบการค้าส่ งซึ่ งเป็ น
รู ปแบบการค้าที่มีจาํ นวนน้อยที่สุดในช่วงนี้ จะมีอยูท่ ้ งั หมด 5 ร้าน และจะพบอยู่ในสิ นค้าประเภท
อุตสาหกรรมช่างทําทอง เท่านั้น
ช่ วงที่ 2 ช่วงถนนตรี เพชร จักรเพชร
ตารางที่ 12 แสดงรู ปแบบการค้าในช่วงที่ 2
ประเภทสิ นค้า
การค้าปลีก
ช่างทําทอง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด
อาหารและเครื่ องดื่ม
เครื่ องประดับอัญมณี
รวม
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )

10
14
5
7
6
42

การค้าส่ ง
8
0
5
0
0
13

การค้าปลีกและค้า
ส่ ง
20
20
15
13
9
77

จากตาราง พบว่า ในช่ วงที่ 2 จะมีรูปแบบการค้าปลีกและค้าส่ งเป็ นจํานวนมาก ถึง 77
ร้าน และสําหรั บสิ นค้าที่พบอยู่ในรู ปแบบนี้ มากที่สุด คือสิ นค้าประเภทอุตสาหกรรมช่ างทําทอง
สิ นค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่งมีจาํ นวนเท่ากัน คือ สิ นค้าประเภทละ20 ร้าน รองลงมาคือ
สิ นค้าประเภท เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ดมีจาํ นวน 15 ร้าน สิ นค้าประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม มี
จํานวน 13 ร้าน สิ นค้าประเภทเครื่ องประดับอัญมณี มีจาํ นวน 9 ร้าน ตามลําดับ
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สําหรับรู ปแบบค้าปลีกมีจาํ นวนลดลง คือ มีจาํ นวน 42 ร้าน และสิ นค้าที่มีมากที่สุดใน
การค้าปลีกของช่ วงที่ 2 คือ สิ นค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ มีจาํ นวน 14 ร้าน รองลงมาคือ
สิ นค้าประเภทอุตสาหกรรมช่ างทําทอง มีจาํ นวน 10 ร้ าน สิ นค้าประเภทอาหารและเครื่ องดื่ ม มี
จํานวน 7 ร้าน สิ นค้าประเภทเครื่ องประดับอัญมณี มีจาํ นวน 6 ร้าน สิ นค้าประเภท เครื่ องใช้และ
ของเบ็ดเตล็ดมีจาํ นวน 5 ร้ าน ตามลําดับ ส่ วนสิ นค้ารู ปแบบการค้าส่ งเพียงอย่างเดียว ในช่วงที่ 2
สิ นค้าเหล่านี้ยงั คงมีจาํ นวนการค้าส่ งที่นอ้ ย จะมีเพียงสิ นค้าประเภทอุตสาหกรรมช่างทําทองเพียง 8
ร้าน และสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ดเพียง 5 ร้านเท่านั้น
ช่ วงที่ 3 ช่วงถนนพระพิทกั ษ์ และริ มคลองรอบกรุ ง
ตารางที่ 13 แสดงรู ปแบบการค้าในช่วงที่ 3
ประเภทสิ นค้า
การค้าปลีก
ช่างทําทอง
เสื้ อผ้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องประดับอัญมณี
เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด
อาหารและเครื่ องดื่ม
รวม
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )

0
6
10
15
10
14
55

การค้าส่ ง
25
7
5
0
2
0
39

การค้าปลีกและค้า
ส่ ง
4
14
10
3
4
0
35

จากตาราง พบว่าในช่ วงที่ 3 จะมีรูปแบบการค้าปลีกเป็ นจํานวนมากที่สุด เช่ นเดี ยวกับ
ช่วงที่ 1 ซึ่ งมีจาํ นวน 55 ร้ าน โดยสิ นค้าที่พบมากที่สุดคือ สิ นค้าประเภทเครื่ องประดับอัญมณี มี
จํานวน 15 ร้าน รองลงมา คือสิ นค้าประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม มีจาํ นวน 14 ร้าน สิ นค้าประเภท
อุปกรณื อิเล็กทรอนิ กส์และเครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด มีจาํ นวนเท่ากันคือ 10 ร้าน สิ นค้าประเภท
เสื้ อผ้า มีจาํ นวน 6 ร้าน และไม่พบสิ นค้าประเภทอุตสาหกรรมช่ างทําทอง ในการค้าแบบการค้า
ประเภทนี้เลย
สําหรับรู ปแบบการค้าส่ ง และสิ นค้าประเภทค้าปลีกและค้าส่ ง มีจาํ นวนใกล้เคียงกัน คือ
ประเภทการค้าส่ งมีจาํ นวน 39 ร้าน และการค้าปลีกและค้าส่ ง มีจาํ นวน 35 ร้าน
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เมื่อนํารู ปแบบการค้าของย่านบ้านหม้อฯ ทั้ง 3 ช่ วง มาวิเคราะห์ไว้ดว้ ยกัน ทําให้เห็ น
รู ปแบบการค้าของย่านบ้านหม้อ ได้อย่างชัดเจน และยังสามารถจําแนกตามประเภทสิ นค้าได้ดงั นี้
ตารางที่ 14 แสดงรู ปแบบการค้าทั้ง 3 ช่วง
ประเภทสิ นค้า
การค้าปลีก
ช่างทําทอง
เสื้ อผ้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องประดับอัญมณี
เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด
อาหารและเครื่ องดื่ม
รวม
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )

25
6
39
53
35
39
225

การค้าส่ ง
39
8
6
0
7
7
67

การค้าปลีกและค้า
ส่ ง
44
15
46
25
24
15
169

จากตาราง เป็ นการแสดงรู ปแบบบการค้าย่านบ้านหม้อฯ ทั้ง 3 ช่วงใหญ่ๆ โดยจําแนก
ตามประเภทสิ นค้า ทําให้พบว่าย่านบ้านหม้อจะมีรูปแบบการค้าปลีกมากที่สุด ซึ่ งมีจาํ นวนทั้งหมด
255 ร้าน โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าประเภทเครื่ องประดับอัญมณี ซึ่งมีการกระจุกตัวอยูเ่ ป็ นจํานวน
มาก ในช่ ว งถนนที่ 1 คื อ ช่ ว งถนนบํา รุ ง เมื อ ง เฟื่ องนคร ซึ่ งรู ป แบบการค้า ประเภทนี้ สิ น ค้า
เครื่ องประดับอัญมณี ที่มีราคาสู ง ต้นทุนสู ง ไม่เหมาะที่จะขายหน้าร้านแบบการค้าส่ ง รองลงมาคือ
รู ปแบบการค้าปลี ก และส่ ง ซึ่ งมี จ าํ นวนทั้งหมด 169 ร้ าน โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นสิ น ค้า ประเภท
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งมีการกระจุกตัวเป็ นจํานวนมากบริ เวณถนนตรี เพชร จักรเพชร รวมถึง
อุตสาหกรรมช่างทําทอง ที่ส่วนใหญ่กระจุกตัวบริ เวณช่วงถนนบํารุ งเมือง เฟื่ องนคร ช่วงถนนตรี
เพชร จักรเพชร ซึ่งรู ปแบบการค้าประเภทนี้ ลูกค้าสามาถเลือกซื้อสิ นค้าในรู ปแบบใดก็ได้ตามความ
ต้องการถือเป็ นการอํานวยความสะดวกอย่างหนึ่ งให้กบั ลูกค้า อีกทั้งทําให้ได้เปรี ยบเทียบสิ นค้า
ภายในที่เดียวกัน และยังเป็ นการเชื่อมโยงผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิตที่อยูห่ ่ างไกลกันได้แลกเปลี่ยนสิ นค้า
กันโดยอาศัยย่านเป็ นตัวแทน ดังเช่น อุตสาหรรมช่างทําทอง จะรับทําตามงานออร์ เดอร์ ไม่ค่อยทํา
เป็ นหน้าร้าน ส่ วนใหญ่ทาํ ส่ งพ่อค้าคนกลาง ไปยังย่านเจริ ญกรุ ง และส่ งออกต่างประเทศ สําหรับ
รู ปแบบการค้าที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ รู ปแบบการค้าส่ ง ประเภทสิ นค้าคือ อุตสาหกรรมช่ างทํา
ทอง ด้วยเหตุผลเดี ยวกับการค้าปลีกและค้าส่ งที่ อุตสาหกรรมช่างทําทองค่อนข้างมีจาํ นวนหลาย

86
ร้าน เนื่ องด้วยการรับทําสิ นค้าเป็ นออร์ เดอร์ ต่อพ่อค้าคนกลาง การค้าแบบนี้ ไม่ได้ขายโดยตรงต่อ
ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายแต่จะขายให้กบั พ่อค้าคนกลางที่นาํ สิ นค้าไปขายต่อมากกว่า จึงทําให้สินค้ามี
ราคาไม่สูงเท่าเครื่ องประดับอัญมณี เพราะต้องสั่งเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งส่ วนใหญ่กระจุกตัวในช่ วง
ถนนพระพิทกั ษ์ และริ มคลองรอบกรุ ง
4. กิจกรรมในแต่ ละช่ วงเวลา
ร้ า นค้า ในย่า นบ้า นหม้อ ฯ จะเปิ ดทํา การตั้ง แต่ 8.00-18.00 น. โดยประมาณ (วิ ริ ย า
เพชรพชร, 2555) และปกติจะมีเพียงบางร้านที่หยุดทําการในวันอาทิตย์ นอกจากนี้ ยงั มีการหยุดทํา
การในวันเทศกาลต่างๆ เช่น วันปี ใหม่ วันสงกรานต์ วันตรุ ษจีน เป็ นต้น
ในแต่ ละวันจะมี ผูค้ นจากทุกสารทิ ศทั้งใกล้และไกลเข้ามาสู่ ตวั ย่านการค้าแห่ งนี้ เป็ น
จํานวนมาก เพราะมีการคมนาคมที่ค่อนข้างสะดวก เนื่ องจากเชื่อมต่อจากถนนสายหลักสําคัญของ
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ จึงทําให้มีรถยนต์ รถโดยสารประจําทาง ฯลฯ ผ่านสู่ ตวั ย่านเป็ นจํานวนมาก ซึ่ ง
เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การจราจรบริ เวณย่านนี้ค่อยข้างติดขัด เนื่องจากการหลัง่ ไหลเข้ามาของ
รถยนต์ รถโดยสารเป็ นนจํานวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการเข้ามา
จับจ่ายใช้สอยบริ เวณย่ายบ้านหม้อฯ แห่ งนี้ อีกทั้งยังเป็ นย่านทางผ่านเชื่อมต่อไปยังย่านเยาวราช ซึ่ง
เป็ นย่านที่การค้าที่สาํ คัญแห่ งหนึ่งของกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นในช่วงที่ร้านค้าเปิ ดทําการ คือ ตั้งแต่
เวลา 8.00-18.00 น. โดยประมาณ จะเป็ นช่วงที่ยา่ นมีความหนาแน่น คึกคัก และมีชีวิตชีวาอย่างมาก
สําหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00-8.00 น. โดยประมาณ จะเป็ นช่วงที่ร้านค้าส่ วนใหญ่ปิดทํา
การ ดังนั้นย่านจะค่อนข้างเงียบเหงาไม่คึกครื้ นเหมือนตอนช่วงเวลากลางวัน และย่านยังมีจาํ นวน
ประชากรลดลงด้วย เพราะส่ วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยูใ่ นเขตนี้ เพราะเป็ นพื้นที่พาณิ ชยกรรมของเมือง
ไม่ใช่เขตพักอาศัย เจ้าของร้านค้าที่มีฐานะดีจะไปอาศัยอยูบ่ ริ เวณชานเมืองที่มีสภาพแวดล้อมดีหรื อ
คอนโดมิเนียมที่ต้ งั อยูใ่ กล้เคียงกับย่านการค้าเพื่อความสะด้วกในการเดินทางและจะเดินทางเข้ามาสู่
ตัวย่านในตอนกลางวันและกลับออกในตอนกลางคืน สําหรั บประชากรที่อาศัยอยู่ในย่านจะเป็ น
ลูกจ้างประจําร้านค้า ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีภูมิลาํ เนาอยูต่ ่างจังหวัด ดังนั้นประชากรส่ วนใหญ่ที่อาศัยอยู่
ในย่านจึงเป็ นประชากรแฝงและแรงงานที่สาํ คัญให้กบั ย่าน

87
ตารางที่ 15 แสดงกิจกรรมการค้าในแต่ละช่วงเวลา
เสื้อผ้ า

ค้ าปื น

อาหารและ
เครื่องดืม่

เครื่องใช้
และของ
เบ็ดเตล็ด

เครื่องประดับ
อุปกรณ์
อัญมณี
อิเล็กทรอนิกส์

ช่ างทําทอง

กิจกรรม
การค้ า
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00

(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
5. ความสั มพันธ์ ของกิจกรรมการค้ าในย่ านบ้ านหม้ อ วังบูรพาภิรมย์
กิจกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าประเภทเครื่ องประดับอัญมณี อุตสาหกรรมช่ างทํา
ทอง ละอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นกิ จกรรมหลักของย่าน จะมี การระจุ กตัวเป็ นจํานวนมากอยู่
บริ เ วณ บํา รุ ง เมื อ ง เฟื่ องนคร บ้า นหม้อ ซึ่ ง เป็ นช่ ว งเชื่ อ มโยงผูค้ นและกิ จ กรรมระหว่ า งย่า น
นอกจากนี้ยา่ นบ้านหม้อฯ ยังเป็ นพื้นที่ที่มีความเก่าแก่ และสามารถเข้าถึงได้สะดวก มีผคู ้ นเข้ามาใช้
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บริ การเป็ นจํานวนมากจนมี ชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั และได้กลายเป็ นพื้นที่ที่มีความสําคัญและมี
บทบาทมากที่สุดของย่านด้วย
สําหรับกิ จกรรมประเภทอื่นๆ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมรองของย่านนั้นจะมี การกระจายไปทัว่
และมีความสัมพันธ์กบั กิจกรรมหลักในลัษณะส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน เพื่อช่วยกันดึงดูดผูค้ นให้เข้า
มาสู่ ตวั ย่าน ซึ่งคนที่เข้ามาในย่านนอกจากจะมีสินค้าหลักให้บริ การแล้วยังมีสินค้ารองประเภทต่างๆ
ให้บริ การเป็ นจํานวนมากอีกด้วย รวมทั้งลักษณะของย่านที่ส่วนมากเป็ นทางเดินเท้า จึงเป็ นย่านที่มี
ความเหมาะสมอย่างยิ่งในการเดินเลือกซื้ อสิ นค้า และนอกจากกิจกรรมจะเป็ นตัวดึงดูดให้ผคู ้ นเข้า
มาสู่ ตวั ย่านแล้วกิจกรรมยังทําให้ผคู ้ นในย่านได้รู้จกั และมีความสัมพันธ์กนั ซึ่งส่ วนใหญ่คนที่อยูใ่ น
ย่านจะเป็ นคนลูกครึ่ งไทยจีน หรื อคนไทยเชื้ อสายจีนและมีการค้าสื บทอดมาจากบรรพบุรุษ อาศัย
อยูใ่ นย่านมานาน ทําให้มีความผูกพันกับย่านเป็ นอย่างมาก
จะเห็นได้ว่า พื้นที่ยา่ นจะใช้ประโยชน์ทางด้านการค้าเป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นย่านพาณิ ช
ยกรรมของเมือง มีการคมนาคมที่ดี สามารถเข้าถึงย่านได้อย่างสะดวก จึงทําให้มีราคาที่ดินสู ง การ
ใช้พ้ืนที่ยา่ นเพื่อการค้าจึงจะคุม้ ค่าที่สุด และนอกจากที่เป็ นย่านที่มีกิจกรรมอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก จึงทํา
ให้เกิดการประหยัดจากการกระจุกตัวของกิจกรรมและแรงงานในย่านด้วยเช่นกัน ทําให้สินค้าใน
ย่านมี ราคาไม่ แพงมากนักและยังมี ความหลากหลาย ซึ่ งผูบ้ ริ โภคสามาถเปรี ย บเที ยบราคาและ
คุณภาพสิ นค้าได้ สามารถเลือกสรร สิ นค้า และร้านที่ตอ้ งการได้อย่างตรงใจ
6. ความสั มพันธ์ ระหว่ างกิจกรรมในย่ านบ้ านหม้ อ วังบูรพาภิรมย์ และย่ านอืน่ ๆ
ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านเก่าแก่ที่มีบทบาทสําคัญกับกรุ งเทพมหานครและประเทศไทยมา
เป็ นเวลายาวนาน ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุ งย่านตลอดมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั บ้านหม้อฯเป็ นย่านที่มี
ชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั แก่คนทัว่ ไป โดยเฉพาะสิ นค้าประเภทเครื่ องประดับอัญมณี อุตสาหกรรมช่าง
ทํา ทอง การค้า ปื น ที่ เ ป็ นสิ น ค้า สั ญ ลัก ษณ์ ข องย่า น จนกระทั่ง ปั จ จุ บ ัน สิ น ค้า ประเภทอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ได้เข้ามามีบทบาทในย่าน ทําให้เกิดเป็ นสิ นค้าสัญลักษณ์ของย่าน อีกประเภทหนึ่ ง
ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รวมทั้งยังมีสินค้าประเภทต่างๆ อีกจํานวนมากที่ดึงดูดให้ผคู ้ นเข้ามาที่ยา่ น
นอกจากย่านบ้านหม้อฯแล้ว ในบริ เวณนี้ยงั มียา่ นที่สาํ คัญอื่นๆ ได้แก่ ย่านพาหุรัด ย่านเวิง้
นาครเกษม ย่า นคลองถม ย่า นเยาวราช เป็ นต้น ซึ่ ง แต่ ล ะย่า นจะมี กิ จ กรรมการค้า หลัก ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของย่านแตกต่างกันไป กล่าวคือ ย่านพาหุ รัดจะมีสินค้าประเภทผ้า เสื้ อผ้า ของชําร่ วย
และของใช้ที่เกี่ยวข้องกับงานมงคลต่างๆ เป็ นกิจกรรมการค้าหลัก ย่านเยาวราชจะมีสินค้าประเภท
ร้านค้าทองเป็ นกิจกรรมหลัก ย่านเวิ้งนาครเกษมจะมีสินค้าประเภทเครื่ องดนตรี เป็ นกิจกรรมหลัก
และย่านคลองถมจะมีสินค้าประเภทเครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ดต่างๆ เป็ นกิจกรรมการค้าหลัก เมื่อ

89
พิจารณาจากกิ จกรรมการค้าแล้วจะพบว่า ย่านบ้านหม้อฯ และย่านอื่นๆ ที่อยู่ในบริ เวณใกล้เคียง
ได้แก่ ย่านพาหุ รัด ย่านเวิ้งนาครเกษม ย่านคลองถม ย่านเยาวราช จะไม่ค่อยมี ความสัมพันธ์กนั
ในทางกิ จกรรมการค้ามากนัก แต่ถา้ พิจารณาทางด้านพื้นที่ที่เป็ นที่ต้ งั ของย่านแล้วจะค่อนข้างมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยูค่ ่อนข้างมาก เพราะจะมีพ้ืนที่ที่ต่อเนื่ องกันไปโดยมีทางเดินและถนน
สายต่างๆ เป็ นตัวเชื่อมโยงย่าน ทําให้เกิดการส่ งเสริ มกันทางกิจกรรมและยังช่วยกันดึงดูดให้ผคู ้ น
เข้ามาสู่ บริ เวณย่านต่างๆ นั้นด้วย นอกจากนี้ยงั สร้างความสะดวกสบายให้กบั บุคคลทัว่ ไปเป็ นอย่าง
มาก ซึ่ งเมื่อเข้ามาที่บริ เวณนี้ ก็จะพบย่านต่างๆ ที่มีสินค้าให้เลือกซื้ อมากมายตามความต้องการโดย
ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาและยังได้สินค้าที่มีราคาไม่แพงตามคุณภาพที่เราสามารถเลือกสรรได้
กิจกรรมการค้าก็ยงั มีบทบาทสําคัญนับเป็ นอันดับหนึ่งของย่านเช่นกัน เพราะย่านทุกย่าน
สามารถอยูไ่ ด้มาจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะอาศัยตัวกิจกรรมการค้า โดยเฉพาะกิจกรรการค้าหลัก ซึ่งถือ
เป็ นเอกลักษณ์ของย่าน ซึ่ งถึงแม้จะผ่านช่วงเวลามายาวนานแต่ยา่ นทุกย่านก็สามารถปรับตัวให้เข้า
กับกาลเวลา สถานการณ์ ยุคสมัยของบ้านเมืองในขณะนั้นๆ ได้มาจนถึงปัจจุบนั ยังคงความเป็ นย่าน
โดยสิ่ งที่สามารถดึ งดูดผูค้ นจากทัว่ ทุกสารทิศให้เข้ามาในย่าน และทําให้ย่านเป็ นที่รู้จกั จากอดี ต
จนถึงปัจจุบนั ก็คือการมีกิจกรรมการค้าเป็ นสําคัญ
7. ผลของแบบสอบถามผู้เข้ ามาใช้ ย่านบ้ านหม้ อ วังบูรพาภิรมย์
ในการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อศักยภาพของย่าน และบทบาททางด้านการค้าของย่านบ้าน
หม้อฯ กรุ งเทพมหานคร ได้อาศัยแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือช่วยเพื่อให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ซึ่ งมีการหาจํานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างมาเป็ นตัวแทนในการศึกษา โดยใช้วิธีใช้สูตร
ของยามาเน่ (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์, 2544: 32) คือ
n=

N / 12 + N (e)

โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา
N = จํานวนประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
สําหรั บจํานวนประชากรที่เข้ามาใช้ย่านเฉลี่ยต่อวันประมาณ 9,500 คน เมื่อแทนค่าใน
สู ตรยามาเน่ โดยใช้ความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้ ร้อยละ 0.15 หรื อค่าความเชื่อมัน่ ที่ 85
เปอร์เซนต์ จะได้จาํ นวนประชากรที่ตอ้ งการศึกษาประมาณ 50 ตัวอย่าง แต่เพื่อให้มีความครอบคลุม
และเกิ ดข้อผิดผลาดน้อยที่สุด ผูศ้ ึกษาจึงได้จดั ทําแบบสอบถามไว้ 90 ตัวอย่าง ซึ่ งจะแบ่งเป็ นช่วง
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ถนนบํารุ งเมือง เฟื่ องนคร จํานวน 30 ตัวอย่าง ช่วงถนนตรี เพชร จักรเพชร จํานวน 30 ตัวอย่าง และ
ช่วงถนนพระพิทกั ษ์ และริ มคลองรอบกรุ งจํานวน 30 ตัวอย่างและได้ทาํ การเก็บแบบสอบถามทั้ง
ด้านต้นทางและปลายทางในแต่ละช่วงทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดเพื่อให้มีความครอบคลุมและ
ครบถ้วนในทุกๆ ด้าน ซึ่งผลการสํารวจจากแบบสอบถามสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคล
ผูเ้ ข้ามาใช้ย่านที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 90 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 60 (54
ราย) เพศหญิง ร้อยละ 40 (36 ราย)
ผูเ้ ข้ามาใช้ยา่ นที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง15-30 ปี ร้อยละ 35.55 (32 ราย)
มีอายุระหว่าง31-60 ปี ร้อยละ 64.44 (58 ราย)
ผูเ้ ข้ามาใช้ย่านที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึ กษาในระดับประถมศึ กษาร้ อยละ
16.66 (15 ราย) ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 27.77 (25 ราย) ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 35.55
(32 ราย) สูงกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 20.00 (18 ราย)
ผูเ้ ข้ามาใช้ย่านที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ระบุอาชี พ ค้าขายร้ อยละ 16.66 (30 ราย)
นักเรี ยนนักศึกษาร้อยละ27.77 (22 ราย) พนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ (13 ราย) รับราชการ ร้อยละ
35.55 (8 ราย) รับจ้าง ร้อยละ7.77 (7ราย) รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20.00 (6ราย) แม่บา้ น ร้อยละ4.44
(4ราย)
ผูซ้ ้ือที่ตอบแบบสอบถามมีรายได้/เดือนที่ระดับ 5,000 - 15,000 บาท ร้อยละ 68.00 (62
ราย) ระดับตํ่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 22.22 (20 ราย) ระดับ 15,000 - 30,000 บาท ร้อยละ8.88 (8
ราย)
ผูซ้ ้ือที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีที่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ร้อยละ 7.77
(70 ราย) ต่างจังหวัด ร้อยละ 22.22 (20 ราย)
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้ซื้อสิ นค้ า
ผูซ้ ้ื อที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะเลื อกซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องประดับ ร้ อยละ
38.88 (35 ราย) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 31.11 (28 ราย) อุตสาหกรรมช่างทําทอง ร้อยละ
30.00 (27 ราย)
ผูซ้ ้ือที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรูปแบบลักษณะการซื้อปลีก ร้อยละ 53.33 (48 ราย)
ซื้อปลีกและส่ ง ร้อยละ 33.33 (30 ราย) ซื้อส่ ง ร้อยละ 13.33 (12 ราย)
ผูซ้ ้ื อที่ ตอบแบบสอบถามระบุ ว ตั ถุ ประสงค์ในการซื้ อสิ น ค้า ไปใช้เอง ร้ อยละ 40.00
(36 ราย) ซื้อสิ นค้าไปขายปลีก ร้อยละ 37.77 (34 ราย) ซื้อสิ นค้าไปขายส่ ง ร้อยละ 22.22 (20 ราย)
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ผูซ้ ้ื อที่ตอบแบบสอบถามระบุความถี่ในการมาซื้ อสิ นค้า 2-3 เดือนต่อครั้ง ร้อยละ 52.22
(47 ราย) เดือนละครั้ง ร้อยละ 33.33 (30 ราย) สัปดาห์ละครั้ง ร้อยละ 14.44 (13 ราย)
ผูซ้ ้ื อ ที่ ต อบแบบสอบถามระบุ ร ะยะเวลามาซื้ อ สิ น ค้า เป็ นเวลา 1-5 ปี ร้ อ ยละ 38.88
(35 ราย) 5-10 ปี ร้อยละ 55.55 (50 ราย) 10-20 ปี ร้อยละ 16.66 (15 ราย)
ผูซ้ ้ื อที่ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ร ะบุ วิธีเ ดิ น ทางโดยรถประจําทาง ร้ อยละ 38.88
(35 ราย) รถแท็กซี่ ร้อยละ 27.77 (25 ราย) รถส่ วนตัว ร้อยละ 27.77 (20 ราย)
7.1 ผู้ซื้อที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 90 ราย ระบุเหตุผลในการมาซื้อสิ นค้ าที่ย่านบ้ าน
หม้ อฯ ดังนี้
ลักษณะสิ นค้ า ลักษณะสิ นค้าที่ตอ้ งการ ร้อยละ 53.33 (48 ราย) ส่ วนใหญ่ระบุเหตุผว่า
ราคาถูกกว่าที่อื่น ร้อยละ 26.66 (24 ราย) สิ นค้ามีความหลากหลาย ร้อยละ20 (18 ราย)
ความสะดวกในการซื้อ ระบุผลสามารถเปรี ยบเทียบสิ นค้าได้ง่าย ร้อยละ 42.22 (38 ราย)
ซื้อได้สะดวกรวดเร็ ว ร้อยละ 27.77 (25 ราย) มีความเคยชิน ร้อยละ 30 (27 ราย) และไม่มีผซู ้ ้ื อที่
ตอบแบบสอบถามรายใดที่ระบุเหตุผลว่าไม่แออัดวุน่ วายและบรรยากาศดี
การเข้ าถึงพืน้ ที่ ส่ วนใหญ่ระบุเหตุผลว่าเดินทางมาง่ายสะดวก ร้อยละ 65.55 (59 ราย) อยู่
ใกล้ ร้อยละ 27.77 (25 ราย) และไม่มีผซู ้ ้ือที่ตอบแบบสอบถามายใดระบุเหตุผลในเรื่ องของสถานที่
มีที่จอดรถ
ผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าเฉลี่ยต่อครั้งเป็ นจํานวนเงิน 1,000 - 3,000 บาท ร้อยละ 31.11
(28 ราย) น้อยกว่า 1,000 บาท ร้อยละ 30.00 (27 ราย) จํานวนเงิน 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 38.88
(35 ราย)
ผูซ้ ้ือที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 90 ราย ระบุวา่ ประสบปัญหาในการซื้อสิ นค้าที่ยา่ นบ้าน
หม้อฯ จํานวนทุกราย ร้อยละ (90 ราย)
ผูซ้ ้ือส่ วนใหญ่ระบุปัญหาในการมาซื้อสิ นค้า คือ ความแออัดวุ่นวาย ร้อยละ100 (90 ราย)
พื้นที่คบั แคบ ร้อยละ 27.77 (25 ราย) การจราจรติดขัด ร้อยละ 50 (45 ราย) ความไม่มีระเบียบ
ร้อยละ 22.22 (20 ราย)
ผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่ระบุถึงสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง คือ ความแออัด ร้อยละ 16.66 (15 ราย) ความ
เป็ นระเบียบ ร้อยละ 11.11 (10 ราย) การจราจรที่มีความคล่องตัว ร้อยละ 44.44 (40 ราย) การขยาย
พื้นที่ ร้อยละ 27.77 (25 ราย)
ส่ วนที่ 3 แสดงความสั มพันธ์ ในช่ วงต่ างๆ ของย่ าน
ประเภทสิ นค้าที่ผซู ้ ้ือสิ นค้าที่ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อในแต่ละช่วงของย่านบ้านหม้อฯ
ส่ วนใหญ่ในทุกช่วงจะเลือกซื้ อสิ นค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ รองลงมาเป็ นสิ นค้าประเภท
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เครื่ องประดับ และสิ นค้าประเภททอง สิ นค้าประเภทเครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด สิ นค้าประเภท
อาหารและเครื่ องดื่ม และสิ นค้าประเภทค้าปื น ตามลําดับ
ตารางที่ 16 แสดงลักษณะการเลือกซื้อสิ นค้าแต่ละพื้นที่ในย่านบ้านหม้อฯ
ประเภทสิ นค้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องประดับ
ช่างทําทอง
ค้าปื น
เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด
อาหารและเครื่ องดื่ม

ช่ วงที่ 1
ช่วงถนนบํารุ ง
เมืองเฟื่ องนคร

ช่ วงที่ 2
ช่วงถนนตรี
เพชร จักรเพชร

10
9
8
8
7
6

4
3
2
4
5
4

ช่ วงที่ 3
ช่วงถนนพระ
พิทกั ษ์ และริ ม
คลองรอบกรุ ง
8
7
1
7
4
3

รวม
35
27
11
28
16
13

ตารางที่ 17 แสดงลักษณะเหตุผลการเลือกซื้อสิ นค้าแต่ละพื้นที่ในย่านบ้านหม้อฯ
เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า
ลักษณะสิ นค้ า
- มีสินค้าที่ตอ้ งการ
- ราคาถูกกว่าที่อื่น
- สิ นค้ามีหลากหลาย
- สิ นค้ามีที่นี่เท่านั้น
- สิ นค้ามีความทันสมัย
ความสะดวกในการซื้อ
- มีเจ้าประจํา
- เคยชิน
- ซื้ อได้รวดเร็ ว
- ไม่แออัดวุน่ วาย
- เดินง่าย ไม่วกวน

ช่ วงที่ 1
ช่วงถนนบํารุ ง
เมือง เฟื่ องนคร

ช่ วงที่ 2
ช่วงถนนตรี
เพชร จักรเพชร

ช่ วงที่ 3
ช่วงถนนพระ
พิทกั ษ์ และริ ม
คลองรอบกรุ ง

รวม

12
7
4
3
2

18
5
5
5
3

18
12
9
6
3

48
24
18
14
8

17
15
12
3

14
13
11
5

20
25
16
7

-
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ตารางที่ 17 แสดงลักษณะเหตุผลการเลือกซื้อสิ นค้าแต่ละพื้นที่ในย่านบ้านหม้อฯ (ต่อ)
เหตุผลในการซื้ อสิ นค้า
- บรรยากาศดี
- เปรี ยบเทียบสิ นค้าได้ง่าย
การเข้ าถึงพืน้ ที่
- เดินทางมาง่ายสะดวก
- อยูใ่ กล้
- มีที่จอดรถ

ช่ วงที่ 1
ช่วงถนนบํารุ ง
เมือง เฟื่ องนคร

ช่ วงที่ 2
ช่วงถนนตรี
เพชร จักรเพชร

18

15

18
6
-

22
7
-

ช่ วงที่ 3
ช่วงถนนพระ
พิทกั ษ์ และริ ม
คลองรอบกรุ ง
19
25
12

รวม
-

65
25
-

7.2 ผู้ซื้อทีต่ อบแบบสอบถามแต่ ละพืน้ ทีใ่ นย่ านบ้ านหม้ อฯ มีเหตุผลในการเลือกซื้อสิ นค้ า
ดังนี้
เหตุผลเรื่ องลักษณะสิ นค้า ผูซ้ ้ือสิ นค้าที่มีสินค้าที่ตอ้ งการ รองลงมาสิ นค้ามีราคาถูกกว่าที่
อื่น ส่ วนผูท้ ี่ซ้ื อสิ นค้าที่ช่วงถนนตรี เพชร จักรเพชร และช่วงถนนพระพิทกั ษ์ และริ มคลองรอบกรุ ง
มีความเห็นว่าสิ นค้ามีราคาถูกกว่าที่อื่นและมีสินค้าที่หลายหลายเช่นเดียวกัน
เหตุผลเกี่ยวกับความสะดวกในการซื้ อ ผูซ้ ้ื อสิ นค้าที่ช่วงถนนบํารุ งเมือง เฟื่ องนคร และ
ช่ วงถนนพระพิทกั ษ์ และริ มคลองรอบกรุ ง มี ความเห็ นว่าสามารถจะเปรี ยบเที ยบสิ นค้าได้ง่าย
รองลงมาคือ มีความเคยชินและมีเจ้าประจํา
เหตุผลในเรื่ องของการเข้าถึงพื้นที่ ผูซ้ ้ื อที่ ไปซื้ อสิ นค้าทั้ง 3 ช่ วงในย่านบ้านหม้อฯ มี
ความคิดเห็นที่เหมือนกันว่าส่ วนใหญ่จะเดินทางมาง่าย สะดวก รองลงมาคือ สถานที่อยูใ่ กล้ และไม่
มีผใู ้ ดในแต่ละพื้นที่มีความคิดเห็นในเรื่ องของสถานที่จอดรถ
ลักษณะของปั ญหาที่ ผูซ้ ้ื อตอบแบบสอบพบในแต่ละช่ วงของย่านบ้านหม้อฯ ทุกช่ วง
พื้นที่จะพบปั ญหาที่เหมือนกันคือ ในเรื่ องการจราจรติดขัด รองลงมาคือพื้นที่แคบ ที่จอดรถน้อย
และไม่เป็ นระเบียบ ตามลําดับ
สิ่ ง ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ที่ ผูซ้ ้ื อ ตอบแบบสอบถามในแต่ ล ะช่ ว งมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ ที่
ใกล้เคียงกันคือ ปั ญหาการจราจรที่ไม่คล่องตัว รองลงมาคือปั ญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ พื้นที่ไม่
เพียงพอต่อการจับจ่าย ต้องการขยายพื้นที่ และความแออัด ตามลําดับ
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ตารางที่ 18 แสดงลักษณะของปั ญหาที่พบแต่ละพื้นที่ในย่านบ้านหม้อฯ

ปัญหา

สกปรก
ทรุ ดโทรม
แออัดวุน่ วาย
ไม่มีระเบียบ
ที่จอดรถน้อย
จราจรติดขัด
พื้นที่แคบ
ห้องนํ้าไม่สะดวก
นํ้าท่วมขัง/นํ้าขัง
กลิ่นเน่าเหม็น
เสี ยงดังรบกวน
ฝุ่ นละออง/ควันไอเสี ยงรถ
ขาดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
อื่นๆ

ช่ วงที่ 1
ช่วงถนนบํารุ ง
เมือง เฟื่ องนคร

ช่ วงที่ 2
ช่วงถนนตรี
เพชร จักรเพชร

ช่ วงที่ 3
ช่วงถนนพระ
พิทกั ษ์ และริ ม
คลองรอบกรุ ง

10
8
14
18
18
19
17
15
2
5
12
7

14
12
16
17
19
22
18
14
3
7
15
9

18
16
19
21
20
25
23
16
3
9
17
9

42
36
49
56
57
66
58
45
8
21
44
25

1

1

-

2

รวม

ตารางที่ 19 แสดงสิ่ งที่ควรปรับปรุ งแต่ละพื้นที่ในย่านบ้านหม้อฯ

ปัญหา

ความสะอาด
สภาพไม่ทรุ ดโทรม
ความไม่แออัด
ความไม่เป็ นระเบียบ

ช่ วงที่ 1
ช่วงถนนบํารุ ง
เมือง เฟื่ องนคร

ช่ วงที่ 2
ช่วงถนนตรี
เพชร จักรเพชร

ช่ วงที่ 3
ช่วงถนนพระ
พิทกั ษ์ และริ ม
คลองรอบกรุ ง

12
7
15
15

17
8
18
14

19
10
20
18

รวม

48
25
53
47
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ตารางที่ 19 แสดงสิ่ งที่ควรปรับปรุ งแต่ละพื้นที่ในย่านบ้านหม้อฯ (ต่อ)

ปัญหา

ที่จอดรถเพียงพอ
การจราจรที่คล่องตัว
การขยายพื้นที่
ห้องนํ้า
การระบายนํ้าที่ดี
มลภาวะทางอากาศ
มลภาวะทางเสี ยง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
อื่นๆ

ช่ วงที่ 1
ช่วงถนนบํารุ ง
เมือง เฟื่ องนคร

ช่ วงที่ 2
ช่วงถนนตรี
เพชร จักรเพชร

ช่ วงที่ 3
ช่วงถนนพระ
พิทกั ษ์ และริ ม
คลองรอบกรุ ง

22
20
18
15
8
9
9

21
24
19
14
10
11
9

25
27
26
16
12
13
9

68
71
63
45
30
33
27

-

-

-

-

รวม

ส่ วนที่ 4 สรุ ปผลจากแบบสอบถามผู้ซื้อ
ลักษณะทัว่ ไป ผูม้ าซื้ อสิ นค้าที่ตอบแบบสอบถามจะเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และ
อยูใ่ นกลุ่มอายุ ระหว่าง มีอายุระหว่าง31-60 ปี ในจํานวนที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยการศึกษาจะ
อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี และจะอยูใ่ นกลุ่มอาชีพค้าขาย รองลงมาคือนักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่
ระดับ 5,000 - 15,000 บาท และเป็ นผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครมากว่าต่างจังหวัด
ลักษณะการซื้ อ ผูซ้ ้ื อที่ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จะมาซื้ อสิ นค้าประเภทอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ รองลงมาคือ สิ นค้าประเภทเครื่ องประดับ และอุตสาหกรรมช่างทําทอง ตามลําดับ
และจะเข้ามาซื้อสิ นค้าที่ยา่ นบ้านหม้อฯ ไม่บ่อยครั้งนัก คือ 2-3 เดือนต่อครั้งและส่ วนใหญ่จะเข้ามา
ในช่วงวันหยุด
ผูม้ าซื้อสิ นค้าส่ วนใหญ่จะใช้จ่ายในระดับ 5,001 - 10,000 บาท โดยเดินทางมาซื้อสิ นค้า
และกลับด้วยรถประจําทาง ซึ่งเหตุผลในการมาซื้อสิ นค้าที่ยา่ นบ้านหม้อฯ ในด้านลักษณะสิ นค้า คือ
ลักษณะของสิ นค้าที่ตอ้ งการตามความต้องการของผูซ้ ้ือ ในด้านความสะดวกในการซื้อ คือ สามารถ
เปรี ยบเทียบสิ นค้าได้ง่าย ในด้านการเข้าถึงพื้นที่ คือสามารถเดินทางมายังย่านบ้านหม้อฯ ได้ง่าย
และสะดวก

96
ทัศนคติของผูซ้ ้ือ ผูซ้ ้ือที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 90 ราย จะประสบปัญหาในการเลือก
ซื้ อสิ นค้าในย่าน โดยส่ วนใหญ่จะประสบปั ญหาในเรื่ องการจราจรติดขัด รองลงมาคือพื้นที่แคบ ที่
จอดรถน้อย และไม่ เป็ นระเบี ยบ ตามลําดับ และสําหรั บสิ่ งที่ ย่านควรปรั บปรุ ง คือ เรื่ องปั ญหา
การจราจรที่ไม่คล่องตัว รองลงมาคือปั ญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจับจ่าย
ต้องการขยายพื้นที่ และความแออัด ตามลําดับ
โดยสรุ ปแล้ว ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านการค้าที่สาํ คัญของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ หรื อสามารถ
พูดได้ว่าเป็ นย่านการค้าที่สําคัญของกรุ งเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งภายในย่านจะมี
กิ จ กรรมการค้า กระจุ ก ตัว อยู่ เ ป็ นจํา นวนมาก โดยเฉพาะสิ น ค้า และอุ ต สาหกรรมประเภท
เครื่ องประดับอัญมณี อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ อุตสาหกรรมช่ างทําทอง ซึ่ งเป็ นสิ นค้าหลักที่สร้าง
เอกลัก ษณ์ ใ ห้ กับ ย่ า น นอกจากนี้ ยัง มี สิ น ค้า ที่ ต รงตามความต้อ งการของมนุ ษ ย์คื อ ปั จ จัย 4
ประกอบด้วยสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ประเภทต่างๆ มากมาย ให้เลือกสรร ทําให้ผซู ้ ้ื อสามารถเลือกซื้อ
สิ นค้าในรู ปแบบที่ตรงตามความต้องการได้ และยังทําให้ผซู ้ ้ื อมีความสะดวกสมารถเปรี ยบเทียบ
ราคา และคุณภาพ ฯลฯ ของสิ นค้าได้ทาํ ให้ได้สินค้าที่ตนพึงพอใจมากที่สุด จึงกล่าวได้ว่ากิจกรรม
การค้าเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ย่านบ้านหม้อคงอยู่ได้ตลอดมา สิ นค้าและย่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุค
สมัยที่เปลี่ยนไป และสร้างบทบาทอันสําคัญให้กบั ย่านบ้านหม้อฯ จนเป็ นที่รู้จกั จนปัจจุบนั
บ้านหม้อฯ สามารถคงอยูไ่ ด้ตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นอกจากมีกิจกรรมการค้าที่
ดึ งดู ดให้ผูค้ นเข้ามาอันน่ าหลงใหล เข้ามาใช้บริ การที่ย่านแล้ว ยังมีปัจจัยอื่ นๆ อีกจํานวนมากที่
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ย่านบ้านหม้อฯ คงบทบาททางด้านการค้าและสามารถอยู่ได้ต่อไป แต่
ปั จจุบนั ย่านบ้านหม้อฯ มีปัญหาเกิดขึ้นเป็ นจํานวนมากซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ อาจส่ งผลกระทบต่อปั จจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ บทบาททางด้า นการค้า ซึ่ งเป็ นบทบาทที่ สํ า คัญ ของย่ า นได้ อาจทํา ให้ ย่ า นสู ญ เสี ย
เอกลักษณ์ที่สาํ คัญไป รวมทั้งยังส่ งผลต่อแนวโน้มของย่านในอนาคตทางด้านต่างๆ ด้วย ดังนั้นใน
บทที่ 5 จึงได้ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อศักยภาพ บทบาททางด้านการค้าซึ่ งเป็ นบทบาทที่สาํ คัญของ
ย่าน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแนวโน้มในอนาคตของย่านบ้านหม้อฯ ต่อไป
กกกกกกกก

บทที่ 6
ปัจจัย ศักยภาพ ปัญหา และแนวโน้ มของย่าน
1. ปัญหาของย่ านบ้ านหม้ อฯ
ปั จจุบนั พื้นที่ในย่านบ้านหม้อ มีประเด็นปัญหามากมาย ในการศึกษาปั ญหาของย่านบ้าน
หม้อฯ ได้ทาํ การศึกษาโดยการสอบถามผูซ้ ้ื อจํานวน 90 ราย การสัมภาษณ์ผขู ้ ายในย่านบ้านหม้อฯ
และการสํารวจจากผูศ้ ึกษาเอง ทําให้สามารถแบ่งปั ญหาของย่านบ้านหม้อฯ ออกเป็ น 3 ด้าน คือ
ปั ญหาทางด้านกายภาพ ปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจ และปัญหาทางด้านสังคม ดังนี้
1.1 ปั ญหาทางด้านกายภาพ
1.1.1 ปั ญหาด้านทัศนียภาพ เนื่องจากการขาดการดูแลจัดการและการจัดระเบียบ เช่น
ป้ ายโฆษณาและป้ ายร้ านค้าต่างๆ ที่ ไม่มีความกลมกลืนกันและยังขาดการจัดวางที่ เป็ นระเบียบ
รวมทั้งการที่ สายไฟและสายโทรศัพ ท์ระโยงระยางพาดผ่า นร้ า นค้า ทํา ให้ย่า นมี ท ศั นี ย ภาพไม่
สวยงามและขาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

ภาพที่ 26 แสดงทัศนอุจาดของย่านบ้านหม้อฯ
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
1.1.2 ปั ญหาความแออัดวุ่นวาย ย่านบ้านหม้อฯ ไม่มีการวางแผนการใช้ที่ดินมาก่อน
อีกทั้งยังมีกิจกรรมการค้ากระจุกตัวอยูจ่ าํ นวนมากแต่พ้ืนที่ยา่ นมีความคับแค้น ดังนั้นเมื่อมีผคู ้ นเข้า
มาใช้บริ การที่ยา่ นเป็ นจํานวนมากก็จะทําให้เกิดความแออัดวุ่นวายขึ้นภายในย่านได้ นอกจากนี้ยงั มี
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ปั ญหาเรื่ องความสกปรก ซึ่ งเกิดจากความละเลยของร้านค้าและหายเร่ แผงลอย รวมทั้งผูท้ ี่เข้ามาใช้
บริ การที่ยา่ นที่ไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด

ภาพที่ 27 แสดงสภาพความแออัดของย่านบ้านหม้อฯ
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
1.1.3 การรุ กลํ้าเส้นทางสัญจรภายในย่าน บ้านหม้อฯ เป็ นย่านที่มีพ้ืนที่คบั แคบและ
จํากัดอยู่แล้ว ประกอบกับยังมี ห าบเร่ แผงลอยจํานวนมากที่ ต้ งั แผงบริ เวณทางเดิ นเท้าอย่างไม่ มี
ระเบียบ ทําให้เกิดการขวางเส้นทางสัญจรภายในย่านอย่างมาก ซึ่ งทําให้ผทู ้ ี่เข้ามาใช้บริ การที่ย่าน
เกิดความไม่สะดวกในการเดินเลือกซื้อสิ นค้า

ภาพที่ 28 แสดงการรุ กลํ้าเส้นทางสัญจรภายในย่าน บ้านหม้อฯ
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
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1.1.4 ปั ญหาด้านการจราจร การจราจรที่ย่านบ้านหม้อฯ นับว่าติดขัดอย่างมาก
โดยเฉพาะในช่วงเช้าและกลางวันซึ่ งเป็ นช่วงที่ยา่ นเปิ ดทําการ ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นย่านที่มีถนนสาย
สําคัญหลายสายผ่าน ได้แก่ ทั้งสายหลักและสายรอง ที่สามารถเข้าถึงย่านได้ ได้แก่ ถนนเจริ ญกรุ ง
ถนนจักรเพชร ถนนตรี เพชร ถนนบํารุ งเมือง ถนนเฟื่ องนคร ถนนบ้านหม้อ ถนนพระพิทกั ษ์ เป็ น
ต้น จึงทําให้ยา่ นนี้ มีปริ มาณรถค่อนข้างหนาแน่น รวมทั้งยังเป็ นย่านธุรกิจการค้าดั้งเดิมที่มีลกั ษณะ
การค้าแบบพิเศษซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของย่าน จึงดึงดูดให้คนเดินทางเข้ามาใช้บริ การที่ยา่ น
เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาของถนนและซอยที่แคบทําให้การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ
เป็ นไปอย่างไม่คล่องตัว ประกอบกับย่านนี้ เป็ นย่านพาณิ ชยกรรมค้าส่ งจึงมีการจอดรถรับส่ งสิ นค้า
ตามบริ เวณถนนทั้งที่เป็ นเขตห้ามจอดด้วย จึงทําให้ยานพาหนะต่างๆ ไม่สามารถไหลเวียนได้ ซึ่ งจะ
ทําให้เกิดปั ญหาการจราจรติดขัดตามมา

ภาพที่ 29 แสดงสภาพด้านการจราจรและการใช้ถนนของคนในย่านบ้านหม้อฯ
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาที่เกี่ ยวเนื่ องกับการใช้ถนนอีกด้วยคือ ปั ญหาด้านความปลอดภัย
ของผูค้ นในการเดิ นข้ามถนน เพราะจากสภาพของย่านที่มีถนนสําคัญหลายสายผ่านซึ่ งสามารถ
เชื่อมโยงไปยังย่านอื่นๆ ที่สาํ คัญได้ รวมทั้งยังเป็ นย่านการค้าที่สาํ คัญของกรุ งเทพมหานคร จึงทําให้
มี ป ริ ม าณคนและรถเข้า สู่ ย่า นจํา นวนมาก แต่ ปั จ จุ บ ัน ย่า นยัง ไม่ มี ส่ิ ง อํา นวยความสะดวกทาง
สาธารณะที่จะสร้างความปลอดภัยให้แก่ผูค้ นได้ เช่น สะพานลอย จึงอาจเกิดอันตรายแก่ร่างกาย
และชี วิตของคนที่จะเดิ นข้ามถนนไปยังช่ วงต่างๆ ของย่าน และยังส่ งผลให้การจราจรของย่านมี
ความติดขัดมากยิง่ ขึ้น
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1.1.5 การขาดแคลนที่จอดรถ ในปั จจุบนั ปั ญหาการขาดแคลนที่จอดรถนับว่าเป็ น
ปั ญหาที่จะทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้นเนื่ องจากปริ มาณรถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับย่าน
บ้านหม้อฯ เป็ นย่านการค้าที่มีผูเ้ ข้ามาใช้บริ การจํานวนมาก แต่ไม่มีที่ว่างสําหรับใช้เป็ นที่จอดรถ
ทั้งนี้เพราะเป็ นย่านที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็กและจํากัด ราคาที่ดินสู ง การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงเน้นทางด้าน
พาณิ ชยกรรมเป็ นหลัก สําหรับพื้นที่ที่ใช้เป็ นที่จอดรถจะอาศัยพื้นที่ของวัดบริ เวณใกล้เคียง เช่นวัด
สุ ทศั น์ สวนสาธารณะ สวนรมณี นารถ สวนวังสรานรมย์ และส่ วนจอดรถของห้างสรรพสิ นค้าดิ
โอล์ดสยาม สามยอดพลาซ่ า เป็ นต้น แต่จะต้องเสี ยค่าบริ การให้กบั ทางวัดด้วย จึงทําให้ผเู ้ ข้ามาใช้
บริ การที่ย่านและผูท้ ี่นาํ สิ นค้ามาส่ งอาศัยบริ เวณริ มถนนเป็ นที่จอดรถ ซึ่ งจะทําให้กีดขวางเส้นทาง
จราจรและเกิดปั ญหาการจราจรติดขัดตามมา
1.1.6 ปั ญหาอัคคีภยั เป็ นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลายครั้งในย่านบ้านหม้อฯ ทั้งเนื่องจาก
บ้านหม้อฯ เป็ นย่านที่ที่พ้ืนที่คบั แคบ มีกิจกรรมทางการค้าและผูค้ นอาศัยอยู่อย่างหนาแน่ น การ
จัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอัคคีภยั จึงทําได้ยากลําบาก
1.2 ปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจ
1.2.1 การที่ กิ จกรรมการค้า หลัก ได้มีบทบาทลดน้อยลง อาจทําให้ย่านมี ก าร
เปลี่ ย นแปลง บทบาทหน้ า ที่ ไ ด้ กิ จ กรรมการค้า หลัก ของย่ า นบ้า นหม้อ ฯ คื อ สิ น ค้า ประเภท
อุตสาหกรรมช่างทําทอง เครื่ องประดับอัญมณี เป็ นสิ นค้าหลักของย่านและสร้างเอกลักษณ์ให้กบั
ย่า นมาโดยตลอด ได้มีจ าํ นวนลดน้อ ยลงไปมาก ในขณะเดี ย วกัน กิ จ กรรมค้า ประเภทอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น จนอาจทําให้เข้ามาแทนที่สินค้าประเภทอุตสาหกรรมช่างทํา
ทอง เครื่ องประดับอัญมณี ที่เป็ นสิ นค้าหลักของย่าน ซึ่ งอาจทําให้บทบาทหน้าที่และเอกลักษณ์ของ
ย่านเปลี่ยนแปลงไป

ภาพที่ 30 กิจกรรมการค้าหลักของย่าน
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
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ภาพที่ 31 กิจกรรมการค้าที่กาํ ลังสร้างบทบาทให้กบั ย่าน
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
1.2.2 ความไม่มีระเบียบของกิจกรรมการค้าในย่าน โดยเฉพาะกิจกรรมการค้าของ
หาบเร่ แผงลอยที่มีการตั้งแผงรุ กลํ้าทางเดินเท้าซึ่ งเป็ นพื้นที่แคบ จึงทําให้เกิ ดความแออัดและไม่มี
ระเบียบของกิจกรรมการค้าในย่าน นอกจากนี้ รถเข็นและรถจักรยานยนต์ที่เข้ามาส่ งสิ นค้าให้กบั
ทางร้านค้ายังได้ทาํ ให้ยา่ นเกิดความแออัดวุ่นวายและไม่มีระเบียบมากยิ่งขึ้น ทําให้ผมู ้ าใช้บริ การที่
ย่านไม่สะดวกในการเลือกซื้ อสิ นค้าและจะเกิดความเบื่อหน่ าย ไม่เข้ามาใช้บริ การที่ย่านอีกต่อไป
ซึ่งจะส่ งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจของย่าน

ภาพที่ 32 แสดงความไม่มีระเบียบของย่าน
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
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1.2.3 ปั ญหาภาพลักษณ์ของย่าน เนื่องจากเป็ นย่านที่มีภาพลักษณ์สินค้าที่ราคาไม่สูง
นักและมีรูปแบบการค้าแบบดั้งเดิม การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์จึงเป็ นไปได้ยาก
1.2.4 ปั ญหาคู่แข่งทางการค้า สิ นค้าที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนตามยุค ตามสมัยนิ ยม ได้แก่
สิ นค้าประเภทเครื่ องประดับอัญมณี อุตสาหกรรมช่างทําทอง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งจะมี
คู่แข่งทางการค้าสู ง ดังนั้นร้านค้าประเภทเหล่านี้จึงต้องหาสิ นค้าที่มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ เพื่อจะได้
แข่งขันกับตลาดภายในและภายนอกประเทศได้
1.3 ปั ญหาทางด้านสังคม
1.3.1 การขาดความสัมพันธ์ของคนในย่าน ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านการค้าที่มีการ
แข่งขันกันสู ง คนในย่านจึงมีลกั ษณะต่างคนต่างอยู่ ขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่ งผลให้ย่านขาด
ความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยา่ นยังขาดพื้นที่ในการปฏิสัมพันธ์กนั จึงยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ของคนใน
ย่านลดน้อยลง
1.3.2 ปั ญหาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม เนื่องจากย่านนี้ เป็ นย่านที่มีการจราจรหนาแน่นและ
มี การใช้ที่ดินอย่างแออัด จึ งทําให้เกิ ดปั ญหาเรื่ องกลิ่ นควันไอเสี ยรถยนต์ และปั ญหาเรื่ องเสี ยง
รบกวนจากยานพาหนะประเภทต่างๆ นอกจากนี้ ย งั ประสบปั ญหาในเรื่ องของการขาดบริ ก าร
สาธารณะ เช่น ที่โล่งกว้างที่เพียงพอในชุมชนการค้า และห้องนํ้า จึงทําให้บริ เวณนี้ ไม่เหมาะสมต่อ
การพักอาศัย ซึ่ งจะเห็นได้จากการที่ประชากรอพยพออกนอกย่านไปอาศัยอยู่ที่ย่านอื่น ดังนั้นจึง
ควรหาแนวทางแก้ไขปรับปรุ งให้ยา่ นมีสภาพแวดล้อมดีข้ ึนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูท้ ี่อยูอ่ าศัยใน
ย่านและผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ

ภาพที่ 33 แสดงสภาพการจราจรของย่าน
(จากการสํารวจของผูว้ ิจยั )
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1.3.3 ปั ญหาด้านอาชญกรรม จากสภาวะเศรษฐกิจที่ขยับตัวช้าลง ทําให้ที่คนว่างงาน
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านที่มีความแออัดและมีการแข่งขันกันสู ง จึงอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปั ญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆอีกมากมายตามมา
ปั ญหาทุกๆด้านมีส่วนสําคัญที่ทาํ ให้ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาททางด้านพาณิ ชยกรรมของ
ย่านสู ญหายไป ดังนั้นจึงควรหาแนวทางงแก้ไขปั ญหาของย่านในทุกๆ ด้าน เพื่อทําให้ปัจจัยที่มีผล
ต่อบทบาททางด้านการค้า ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่ทาํ ให้ยา่ นอยูไ่ ด้ให้คงอยูต่ ่อไป
2. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อบทบาททางด้ านการค้ าของย่ านบ้ านหม้ อ วังบูรพาภิรมย์
จากการศึกษาประวัติความเป็ นมา และสภาพพื้นที่ของย่านบ้านหม้อฯ ทําให้ทราบได้ว่า
บ้านหม้อในอดีตมีบทบาททางด้านการค้าและพักอาศัยสอดคล้องควบคู่กนั ต่อมาเมื่อผูค้ นเข้ามาใช้
พื้นที่ย่านกันเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นผูค้ นในย่านเดิม หรื อผูท้ ี่เข้ามาทํามาหากินในย่าน ทําให้ย่าน
เกิดความแออัดยัดเยียด และมีปัญหาตามมาต่างๆ มากมาย เช่น ปั ญหาการจราจรติดขัด ไม่มีพ้ืนที่ที่
จอดรถเพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้รถใช้ถนน ความไม่เป็ นระเบียบ ฯลฯ เป็ นต้น ประกอบกับ
ลักษณะย่านที่มีขนาดเล็กและคับแคบเพราะเป็ นย่านเมืองเก่า ที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับปริ มาณ
การค้า ผูค้ นและการจราจรในปั จจุบนั ดังนั้นบทบาทของย่านทางด้านที่พกั อาศัยจึงลดน้อยลง เหลือ
แต่เพียงบทบาททางด้านการค้าเท่านั้น โดยมีปัจจัยทางด้านประชากร ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ และ
ปั จจัยทางด้านการคมนาคม เป็ นปั จจัยสําคัญมาตั้งแต่อดีต ที่ทาํ ให้ยา่ นสามารถรักษาบทบาททางการ
ค้าและคงอยูไ่ ด้ตลอดมาจนถึงปั จจุบนั และเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ ก็ตอ้ งมีการ
เปลี่ ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ ในแต่ละยุคสมัยนั้นด้วย และในขณะเดี ยวกันก็จะมีปัจจัยที่
เกิดขึ้นใหม่เพื่อมาส่ งเสริ มให้บา้ นหม้อฯ ยังสามารถรักษาบทบาททางด้านการค้าไว้ต่อไป
ในการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อบทบาททางด้านการค้าหรื อพาณิ ชยกรรมของย่าน
บ้านหม้อฯ นอกจากปั จจัยที่มีความสําคัญในอดี ต ได้แก่ ปั จจัยทางด้านประชากร ปั จจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ และปั จจัยทางด้านการคมนาคม แล้วยังมีปัจจัยที่สาํ คัญอื่นๆ อีกที่ทาํ ให้ยา่ นสามารถรักษา
ศักยภาพ บทบาททางด้านการค้าไว้ได้ ซึ่ งจากการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิและทุตยภูมิ ในบทที่ 3
และบทที่ 4 และจากการสังเกตและสํารวจของผูศ้ ึ กษา ทําให้สามารถวิเคราะห์ ปัจจัยที่ มีผลต่ อ
บทบาททางด้านการค้าของย่านบ้านหม้อฯ ออกมาเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยทางด้านกายภาพ ปั จจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ และปั จจัยทางด้านสังคม ดังนี้
2.1 ปั จจัยทางด้านกายภาพ
2.1.1 ปั จจัยทางด้านการคมนาคม เป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ซึ่ งในอดีตก่อนที่จะมีการตัดถนนขึ้นนั้น การคมนาคมทางนํ้าจะมีความสําคัญกับย่านเป็ น
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อย่างมาก คนจะอาศัยแม่น้ าํ ลําคลองในการอุปโภคบริ โภค เป็ นเส้นทางสัญจรและขนส่ งสิ นค้าต่างๆ
แต่เมื่ อมี การตัดถนนในสมัย รั ชกาลที่ 5 ทําให้ย่านบ้านหม้อฯ มี การขยายตัวของบ้านเมื องและ
กิจกรรมการค้าออกไป ตามเส้นทางที่ตดั ขึ้น รวมทั้งคนยังหันมานิ ยมใช้ถนนในการคมนาคมแทน
เพราะมีความสะดวกและรวดเร็ วกว่า ส่ งผลให้การคมนาคมทางนํ้ามีบทบาทและความสําคัญน้อยลง
ไป ในปั จจุบนั ถ้าหากพิจารณาจากสภาพที่ต้ งั ของย่านแล้วจะเห็นว่าย่านบ้านหม้อฯ มีถนนหลายสาย
ที่สามารถเข้าถึงได้ ได้แก่ ถนนเจริ ญกรุ ง ถนนบํารุ งเมือง เฟื่ องนคร ถนนบ้านหม้อ ถนนตรี เพชร
จักรเพชร ช่วงถนนพระพิทกั ษ์ ซึ่งถนนแต่ละสายจะเป็ นถนนที่สร้างมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จึง
มีความกว้างไม่มากนัก นอกจากนี้ยงั มีถนนซอยต่างๆ อีกมากมายที่สามารถเข้าถึงย่านได้ดว้ ยเช่นกัน
จึ งทําให้เกิ ดความสะดวกในการเดิ นทางและเข้าถึงย่านอย่างมาก อีกทั้งการเดิ นทางเข้าสู่ ย่านก็
สามารถทําได้ท้ งั ทางบก และทางนํ้า โดยทางบกและทางนํ้า โดยทางบกจะเดิ นทางได้ท้ งั รถยนต์
รถจักรยานยนต์ รถประจําทาง ฯลฯ เป็ นต้น สําหรับทางนํ้าก็สามารถเดินทางโดยอาศัยเรื อที่ท่าเรื อ
ท่าช้าง ท่าพระจันทร์ ท่าราชวงศ์ ปากคลองตลาด ซึ่ งเป็ นท่านํ้าที่มีความเก่ าแก่ และมีความสําคัญ
ควบคู่กบั กรุ งรัตนโกสิ นทร์ และเชื่ อมต่อมายังย่านได้อย่างสะดวก และเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระ
ปั ญหาทางการจราจรทางบกได้อีกทางหนึ่งด้วย
2.1.2 ปั จจัยทางด้านสภาพที่ต้ งั ย่านบ้านหม้อ วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ซึ่ งเป็ น
ย่านที่มีการค้าเก่าแก่ต้ งั อยู่เป็ นจํานวนมาก เช่น ย่านท่าพระจันทร์ ย่านท่าช้าง ย่านเวิ้งนาครเกษม
ย่านพาหุ รัด ฯลฯ เป็ นต้น ซึ่งย่านการค้าแต่ละแห่งจะตั้งอยูใ่ กล้กนั ทําให้เกิดการเกาะกลุ่มทางการค้า
มาตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั มี การช่ วยเหลื อสนับสนุ นและดึ งดู ดให้ผูค้ นเข้ามาสู่ ย่านต่ างๆ เป็ น
จํานวนมาก จนย่านบ้านหม้อและย่านอื่นๆ ได้กลายเป็ นย่านการค้าที่มีชื่อเสี ยงตลอดมาจนกระทัง่
ปั จจุบนั นอกจากนี้ยา่ นบ้านหม้อฯ ยังตั้งอยูเ่ ชื่อมต่อกับย่านปากคลอดตลาด และย่านเยาวราช ซึ่งมี
การขนถ่ายสิ นค้าและการสัญจรทางนํ้าเข้ามาที่ย่านได้สะดวก ทําให้การซื้ อขายแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่างผูค้ นจากฝั่งธนบุรีมาเขตพระนครเฟื่ องฟู โดยย่านบ้านหม้อฯ เหมือนย่านศูนย์กลางเชื่อมโยง
การค้าขาย
2.1.3 ปั จจัยทางด้านการเข้าถึงพื้นที่ จากการคมนาคม และสภาพที่ต้ งั ตามปั จจัยที่ 1
และที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากตัวย่านตั้งอยูใ่ นที่
ที่มีย่านการค้าที่สาํ คัญอยูห่ ลายแห่ ง ซึ่ งมีพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงถึงกันได้ จึงสามารถเดินทางถึงกันได้ง่าย
และสะดวก รวมทั้งยังเป็ นย่านที่มีถนนหลายสายผ่าน ทั้งถนนสายใหญ่ที่สาํ คัญ ได้แก่ ถนนเจริ ญ
กรุ ง ถนนพระพิทกั ษ์ ฯลฯ และถนนสายรอง ถนนซอยซึ่ งเป็ นถนนสายเล็กๆอีกเป็ นจํานวนมากที่
สามารถเข้าถึงตัวย่านได้ นอกจากนี้ การเดินทางเข้ามาสู่ ย่านยังทําได้ง่ายและสะดวกทั้งทางบกและ
ทางนํ้า ย่านบ้านหม้อจึงเป็ นย่านที่มีคนเข้ามาใช้พ้ืนที่เป็ นจํานวนมาก
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2.1.4 ปั จจัยทางด้านลักษณะของย่าน ลักษณะของย่านบ้านหม้อฯ มีลกั ษณะเสมือน
บล๊อกสี่ เหลี่ยมแบบย่านเมืองเก่า จึงทําให้เดินได้ง่ายไม่วกวน ซึ่ งสร้างความสะดวกให้กบั ผูซ้ ้ื อใน
การเดินเลือกซื้อสิ นค้า เพราะมีกิจกรรมการค้าอยูท่ วั่ ทุกบล๊อกถนน บ้านหม้อฯ มีลกั ษณะของย่านที่
เป็ นเอกลักษณ์แตกต่างจากย่านอื่น ซึ่ งถือเป็ นเอกลักษณ์ทางด้านกายภาพที่สอดคล้องต่อกิ จกรรม
ทางการค้าภายในย่าน ที่สาํ คัญอีกด้วย
2.2 ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ
2.2.1 ปั จจัยทางด้านราคาที่ดิน ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการตัดถนนเส้นสําคัญต่างๆ เป็ น
จํานวนมาก เป็ นเหตุผลหนึ่ งที่ทาํ ให้ย่านบ้านหม้อฯ มีการขยายตัวทางการค้า และส่ งผลให้ราคา
ที่ดินบริ เวนนี้มีราคาสู งขึ้น เพราะการตัดถนนเป็ นการนําความเจริ ญมาให้กบั ย่าน ย่านบ้านหม้อฯจึง
เป็ นย่านที่มีราคาที่ดินแพงย่านหนึ่งมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซึ่งปัจจุบนั มีราคาประเมิณอยูท่ ี่ตาราง
วาละ 400,000 -500,000 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่ค่อนข้างสู งมาก ดังนั้นจึงต้องมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้เกิดความคุม้ ค่าที่สุดโดยเฉพาะในแง่ของการค้า นอกจากนี้การที่ยา่ นมีราคาที่ดินสู งและลักษณะ
ของย่านที่มีความคับแคบจึงทําให้การขยายพื้นที่ทาํ ได้เพียงแนวดิ่งเท่านั้น เพราะใช้เงินลงทุนไม่สูง
เท่ ากับหากขยายพื้ นที่ ในแนวราบและไม่ ยากลําบากเท่ า ย่านบ้านหม้อฯ มี อาคารสู งปะปนอยู่
พอสมควรในปั จจุบยั และจะใช้เพื่อประกอบกิจกรรมทางการค้าเป็ นหลัก ดังนั้นการที่ยา่ นบ้านหม้อ
ฯ เป็ นย่านที่มีราคาที่ดินแพงทําให้ตอ้ งใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการค้าเป็ นสําคัญ และเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่
ทําให้ยา่ นบ้านหม้อฯสามารถรักษาบทบาททางกิจกรรมทางการค้าไว้ได้ต้ งั แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
2.2.2 ปั จจัยทางด้านกิจกรรมการค้า จากการศึกษาย่านบ้านหม้อและตามบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ พบว่า ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านทางการค้ามาตั้งแต่อดีต โดยภายในจะมีกิจกรรมทาง
การค้า กระจุ ก ตั ว อยู่ เ ป็ นจํา นวนมาก โดยเฉพาะสิ น ค้า ประเภทอุ ต สาหกรรมช่ า งทํา ทอง
เครื่ องประดับอัญมณี ที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นสิ นค้าหลักของย่านและสร้างเอกลักษณ์ให้กบั ย่าน รวมถึง
อุปกรณ์ อิเล็กทรอกนิ กส์ ซึ่ งเป็ นสิ นค้าประเภทที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั และ
สิ นค้าอีกหลากหลายประเภท ที่ดึงดูดให้คนเข้ามาใช้ยา่ นเป็ นจํานวนมาก ทําให้ยา่ นมีความคึกคักอยู่
โดยตลอด และการที่มีสินค้าหลายประเภท และมีให้เลือกหลากหลายร้ าน ย่อมทําให้ผูซ้ ้ื อสิ นค้า
สามารถได้สินค้าได้ตรงตามความต้องการและสามารถเปรี ยบเทียบทั้งคุณภาพและราคาของสิ นค้า
นั้นๆ ได้ ทําให้การซื้ อขาย เงิ นในย่านสะพัดและคล่องตัว ย่านบ้านหม้อฯ จึงเป็ นย่านที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการค้าให้กบั บุคคลได้ทุกเพศทุกวัย จึงอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรม
ทางการค้าของย่านบ้านหม้อฯ เป็ นสิ่ งที่ได้สร้ างเอกลักษณ์และบทบาทที่สําคัญให้กบั ตัวย่านเอง
การที่ ย่านสามารถอยู่ม าได้จ นทุ ก วัน นี้ ก็เ พราะตัว กิ จ กรรมทางการค้าที่ มี อยู่เ องภายในย่าน ซึ่ ง
สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมตามยุคสมัยและกาลเวลา
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2.2.3 ปั จจัยทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จากสภาพที่ต้ งั ของย่านพบว่า
ย่ า นบ้ า นหม้ อ ฯ เป็ นย่ า นที่ ต้ ั งอยู่ ใ นเกาะรั ต นโกสิ นทร์ ซึ่ งเป็ นเมื อ งหลวงที่ สํ า คั ญ คื อ
กรุ งเทพมหานคร จึ งมีระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการที่ครบครั นและเพียงพอกับความ
ต้อ งการของผูท้ ี่ อ าศัย อยู่ใ นย่า นและผูท้ ี่ เ ข้า มาใช้ย่า นได้ ดัง นั้น การที่ ย่า นบ้า นหม้อ ฯ มี ร ะบบ
สาธารณู ปการและสาธารณู ปการที่ดีและครบครัน สามารถรองรับผูค้ นได้อย่างเพียงพอก็มีส่วน
สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ยา่ นบ้านหม้อฯ เป็ นย่านการค้ามาได้จนกระทัง่ ทุกวันนี้
2.2.4 ปั จจัยทางด้านกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน กรรมสิ ทธิ์ ที่ดินย่านบ้านหม้อฯส่ วนใหญ่จะเป็ น
ของเอกชน จึงเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดความสะดวกในการประกอบกิจกรรมการค้า กล่าวคือ ที่ดินที่
เป็ นของเอกชนก็สามารถจะประกอบกิจกรรมทางการค้าได้ตลอดไปอยูแ่ ล้ว ดังนั้นการที่กรรมสิ ทธิ์
ที่ดินของย่านส่ วนใหญ่เป็ นเอกชนก็เป็ นการส่ งเสริ มให้ยา่ นคงบทบาททางด้านการค้าไว้ได้เพราะ
โอกาสที่ย่านจะประกอบกิ จกรรมทางการค้าได้ตลอดไปก็มีความเป็ นไปได้สูง จึงทําให้ย่านบ้าน
หม้อฯ เป็ นย่านการค้าที่สาํ คัญของกรุ งเทพมหานครมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
2.3 ปั จจัยทางด้านสังคม
2.3.1 ปั จจัยทางด้านประชากร ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านที่มีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่นมาตั้งแต่อดีต ซึ่งประชากรที่อาศัยอยูไ่ ด้สร้างความเจริ ญให้กบั ย่านอย่างมาก จนทําให้ยา่ น
บ้านหม้อฯ เป็ นย่านที่มีชื่อเสี ยงตลอดมา
2.3.2 ปั จจัยทางด้านเชื้ อชาติ และวัฒนธรรม ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านเชื่ อมต่อ
ระหว่างฝั่งเกาะรัตนโกสิ นทร์ ช้ นั ในและชั้นนอก เชื่อมไปยังย่านเยาราช ทําให้พบว่าตั้งแต่อดีตจน
ปั จจุบนั มีชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนอยูม่ าก และส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งให้ผลกําไร
ดี จึงมีการสื บทอดกิจการต่อยังรุ่ นถัดมา และยังก่อให้เกิดความผูกพันธ์กบั ย่าน ซึ่ งเป็ นแหล่งที่มีคน
เชื้อชาติเดียวกันอาศัยอยู่
2.3.3 ปั จจัยทางด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เป็ นย่านที่ต้ งั อยูใ่ นเมืองใหญ่ จึงทํา
ให้มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ครบครันและเพียงพอกับความต้องการของผูค้ นที่อาศัยอยู่
ในย่านและผูท้ ี่เข้ามาใช้ยา่ น
2.3.4 ปั จจัยทางด้านกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อทางด้านสังคมเพราะส่ วน
ใหญ่ กรรมสิ ทธิ์ ที่ดินของย่านบ้านหม้อฯ จะเป็ นของเอกชน ทําให้โอกาสที่ย่านบ้านหม้อฯจะเป็ น
ย่านการค้าตลอดไป มีความเป็ นไปได้สูง
จากปั จจัยทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถแยกได้เป็ น 3 ด้าน คือ ปั จจัยทางด้านกายภาพ ปั จจัย
ทางด้านเศรษฐกิ จ และปั จจัยทางด้านสังคม ซึ่ งทุกๆปั จจัยจะมี ความสําคัญต่อศักยภาพทางด้าน
การค้าของย่านทั้งสิ้ น และจะมีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกันและส่ งเสริ มให้ยา่ นบ้านหม้อฯ กลายเป็ น
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ย่านการค้าที่ชื่อเสี ยงและคงอยู่ได้มาตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั อนาคตเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนยุคสมัย
เปลี่ยนสังคมเปลี่ยน ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ ก็ตอ้ งมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ขณะนั้นด้วย เพื่อย่านบ้านหม้อฯจะได้คงศักยภาพบทบาททางด้านการค้าไว้ได้และเป็ นย่านการค้าที่
สําคัญของประเทศไทยต่อ
ตารางที่ 20 ปั จจัยที่มีผลต่อศักยภาพทางด้านการค้าของย่านบ้านหม้อ
ปั จจัยทางด้านกายภาพ
1. ปั จจัยทางด้านการคมนาคมเป็ นย่าน
ที่ มีถ นนหลายสายผ่า นได้ท้ งั ถนนสาย
หลัก และถนนสายรอง และถนนซอย
ต่างๆ ผูเ้ ข้ามาใช้ยา่ นได้รับความสะดวก
สามารถเดิ น ทางได้ส ะดวกทั้ง ทางบก
และทางนํ้า รวมถึ ง ระบบรถไฟฟ้ าใน
อนาคต
2. ปั จ จัยทางด้านสภาพที่ ต้ งั ย่า นบ้า น
หม้อฯ ตั้งอยูใ่ นเขตที่มียา่ นการค้าเก่าแก่
จํานวนมาก ซึ่ งทําให้ช่วยกันดึงดูดผูค้ น
เข้ามาที่ ย่า น รวมทั้งใกล้กับการสัญจร
ทางทางนํ้า จึ งเสมื อนเป็ นศูนย์กลางใน
การแลกเปลี่ ย นซื้ อขายสิ นค้ า และ
เชื่ อ มโยงผูค้ นจากฝั่ ง พระนครและฝั่ ง
ธนบุรี

3. ปั จจัย ทางด้านการเข้า ถึ ง พื้นที่ จาก
ปั จจัย ทางด้านการคมนาคมและสภาพ
ที่ ต้ ัง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ย่ า นบ้า นหม้อ ฯ
เป็ นย้า นที่ ส ามารถเข้า ถึ ง ได้ง่ า ยและ
สะดวก จึงทําให้มีคนเข้ามาใช้บริ การที่
ย่านเป็ นจํานวนมาก

ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ
1. ปั จ จัย ทางด้า นราคาที่ ดิ น ย่า นบ้า น
หม้อฯ เป็ นย่านที่มีราคาที่ดินแพงมาตั้งแต่
อดี ต จนปั จจุบนั ดังนั้นการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ของย่า นจึ ง ใช้เ พื่ อ การค้า เป็ นหลัก
เพื่อให้เกิ ดความคุม้ ค่ามากที่สุด และการ
ขยายพื้ น ที่ จ ะทํา ได้ใ นแนวดิ่ ง เนื่ อ งจาก
พื้นที่ มีขนาดจํากัดและต้องใช้เงิ นลงทุ น
มาก
2. ปั จ จัย ทางด้า นกิ จ กรรมทางการค้า
ย่านบ้านหม้อฯเป็ นย่านที่ มีกิจกรรมทาง
การค้ากระจุกตัวอยูม่ าก ทั้งสิ นค้าอุปโภค
แ ล ะ บ ริ โ ภ ค ทํ า ใ ห้ ผู ้ ซ้ื อ ส า ม า ร ถ
เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพและราคาสิ น ค้า ได้
อย่างสะดวก ซึ่ งจะได้สินค้าที่ได้ตรงตาม
ความต้องการ

3 . ปั จ จั ย ท า ง ด้ า น รู ป แ บ บ ก า ร ค้ า
โดยเฉพาะรู ปแบบการค้าซึ่ งเป็ นรู ปแบบ
ก า ร ค้ า ส่ ง ซึ่ ง เ ป็ น รู ป แ บ บ ที่ ส ร้ า ง
เอกลักษณ์ให้กบั ย่านและยังดึ งดูดให้คน
เข้ามาที่ยา่ นเป็ นจํานวนมาก จึงเป็ นย่านที่
มีสินค้าให้เลือกซื้ อจํานวนมากและมีราคา
ถู ก สามารถตอบสนองคความต้อ งการ
ผู ้บ ริ โ ภคได้โ ดยเฉพาะผู ้บ ริ โ ภคที่ เ ป็ น
พ่อค้าคนกลาง

ปั จจัยทางด้านสังคม
1. ปั จ จัย ทางด้า นประชากร ย่า นบ้า น
หม้อ ฯ เป็ นย่า นที่ มี ป ระชากรอาศัย อยู่
หนาแน่ นมาตั้งแต่ อดี ต ซึ่ งประชากรที่
อาศัยอยู่ไ ด้สร้ างความเจริ ญให้กบั ย่า น
อย่างมาก จนทําให้ย่านบ้านหม้อฯ เป็ น
ย่านที่มีชื่อเสี ยงตลอดมา

2.
ปั จ จัย ทางด้า นเชื้ อ ชาติ และ
วัฒ นธรรม ย่ า นบ้า นหม้อ ฯ เป็ นย่ า น
เชื่ อมต่ อระหว่างฝั่ งเกาะรั ตนโกสิ นทร์
ชั้น ในและชั้นนอก เชื่ อ มไปยัง ย่า นเยา
ราช ทําให้พบว่าตั้งแต่อดีตจนปั จจุบนั มี
ชาวจีน และชาวไทยเชื้ อสายจีนอยู่มาก
และส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พค้าขาย ซึ่ ง
ให้ผลกําไรดี จึงมีการสื บทอดกิจการต่อ
ยัง รุ่ นถั ด มา และยัง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ผูกพันธ์กบั ย่าน ซึ่ งเป็ นแหล่งที่มีคนเชื้ อ
ชาติเดียวกันอาศัยอยู่
3. ปั จ จั ย ท าง ด้ า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สาธารณู ปการ เป็ นย่านที่ ต้ งั อยู่ในเมือง
ใหญ่ จึ ง ทํา ให้ มี ร ะบบสาธารณู ป โภค
สาธารณู ปการที่ ครบครั นและเพียงพอ
กับความต้องการของผูค้ นที่อาศัยอยู่ใน
ย่านและผูท้ ี่เข้ามาใช้ยา่ น

108
ตารางที่ 20 ปั จจัยที่มีผลต่อศักยภาพทางด้านการค้าของย่านบ้านหม้อ (ต่อ)
ปั จจัยทางด้านกายภาพ
4. ปัจจัยทางด้านลักษณะของย่านที่เป็ น
บล๊อกแบบย่านเมืองเก่า จึงทําให้เดินได้
ง่ า ยไม่ ว กวน และยัง ทํา ให้ ผูซ้ ื อ ได้รั บ
ความสะดวกในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ได้
หลากหลายและตรงตามความต้องการ

ปัจจัยทางด้ านกายภาพ
- ปั จจัยทางด้านการคมนาคม
- ปั จจัยทางด้านสภาพที่ต้งั
- ปั จจัยทางด้านการเข้าถึงพื้นที่
- ปั จจัยทางด้านลักษณะของย่าน

ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ

ปั จจัยทางด้านสังคม
4. ปั จจัยทางด้านกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดิน เป็ น
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ทางด้า นสั ง คมเพราะ
ส่ วนใหญ่ กรรมสิ ทธิ์ ที่ดินของย่านบ้าน
หม้อฯ จะเป็ นของเอกชน ทําให้โอกาส
ที่ ย่ า นบ้ า นหม้ อ ฯจะเป็ นย่ า นการค้ า
ตลอดไป มีความเป็ นไปได้สูง

ปัจจัยทางด้ านสั งคม
- ปั จจัยทางด้านประชากร
- ปั จจัยทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม
- ปั จจัยทางด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ปัจจัยทางด้ านเศรษฐกิจ
- ปั จจัยทางด้านราคาที่ดิน
- ปั จจัยทางด้านกิจกรรมการค้า
- ปั จจัยทางด้านรู ปแบบการค้า

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อศักยภาพทางด้ านการค้ าของย่าน

ภาพที่ 34 แสดงความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อศักยภาพทางด้านการค้าของย่านบ้านหม้อ
3. ศักยภาพของย่ านบ้ านหม้ อฯ
ศักยภาพของย่านบ้านหม้อฯ เป็ นตัวส่ งเสริ มปั จจัยที่มีผลต่อบทบาททางด้านการค้าของ
ย่านบ้านหม้อฯ คงอยูไ่ ด้ ซึ่ งสามารถแบ่งเป็ นศักยภาพทางด้านกายภาพ ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ
และศักยภาพทางด้านสังคม โดยสรุ ปออกมาเป็ นด้านต่างๆ ได้ดงั นี้
3.1 ศักยภาพทางด้านกายภาพ
ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านการค้าเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็ นมายาวนาน มีลกั ษณะทาง
อาคารและสถานที่ที่สาํ คัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้อยูจ่ าํ นวนหนึ่งคือ
กลุ่ มอาคารสถาปั ตยกรรมที่ มีคุณ ค่าทางประวัติ ศาสตร์ ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่าน
การค้า เก่ า แก่ ที่ สํ า คัญ ของกรุ งเทพมหานคร จึ ง มี ก ลุ่ ม อาคารสถาปั ต ยกรรมที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ อยู่ ซึ่ งจะปรากฏให้เห็นอยู่ทางด้านถนนเจริ ญกรุ ง บํารุ งเมือง เฟื่ องนคร พระพิทกั ษ
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ฯลฯ ส่ วนใหญ่จะเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก แต่ปัจจุบนั ความต้องการที่ จะใช้อาคารเพื่อ
การค้ามีมาก จึงได้มีการปรับปรุ งอาคารเดิมให้เป็ นอาคารใหม่ที่มีความทันสมัยและเป็ นประโยชน์
ทางการค้ามากขึ้น จึงอาจทําให้อาคารเดิมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สูญหายไปจากย่าน ดังนั้นจึง
ควรหามาตรการควบคุมให้อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยูค่ ู่กบั ย่านได้ต่อไป
ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านการค้ามาตั้งแต่อดีตและยังคงสื บทอดกิจกรรมการค้ามาใน
ปั จจุบนั จนเกิดเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของย่าน ดังนั้นจึงเป็ นย่านที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และ
คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจที่สาํ คัญของกรุ งเทพมหานคร
วัดที่สาํ คัญในย่านบ้านหม้อฯ คือ วัดทิพยวารี หรื อวัดกัมโล่วยี่ เป็ นวัดเก่าแก่ สร้าง
ขึ้นในสมัยกรุ งธนบุรี ปี พ.ศ. 2319รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี ประมาณปี พ.ศ. 2439 พระ
อาจารย์ไหซัน พระภิกษุจีนชาวมณฑลหู หนาน ได้มาจําพรรษาที่วดั ทิพยวารี วิหารแห่ งนี้ ท่านจึงได้
ทําการบูรณปฏิสังขรณ์ข้ ึนมาใหม่ และได้ชกั นําคนไทย-คนจีนในเขตนั้น อันมีนายเช็งเต็ก แซ่ เจี่ย
และนางซิ่ วออม แซ่ตนั สองสามีภรรยาคหบดีผกู ้ ว้างขวางในกลุ่มชาวจีนในย่านตลาดมิ่งเมืองเป็ น
แกนนํา พระอาจารย์และประชาชนในครั้งนั้นได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์วดั ใหม่ท้ งั วัด จนวัดอยูใ่ น
สภาพสมบูรณ์ สวยงาม พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รั ชกาลที่ 5) จึ งได้ทรง
พระราชทานสมณศักดิ์ ให้อาจารย์ไหซัน เป็ นหลวงจี นธรรมรสจีนศาสน์ ปลัดซ้ายจีนนิ กายดํารง
ตําแหน่งเป็ นเจ้าอาวาส และได้ทรงพระราชทานนามวัดกัมโล่วยีใ่ ห้ใหม่ว่า "วัดทิพยวารี วิหาร" ในปี
พ.ศ. 2452 เหตุที่ให้ชื่อนี้ เพราะที่วดั นี้ มีบ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ หรื อบ่อนํ้าทิพย์อยู่นนั่ เอง ตั้งแต่น้ นั มาคน
ทั้งหลายจึงเรี ยกวัดกัมโล่วยีห่ รื อวัดนํ้าทิพย์น้ ี เป็ น "วัดทิพยวารี วิหาร" อันเป็ นวัดในสังกัดคณะสงฆ์
จีนนิกายจนถึงปั จจุบนั ช่วงเทศกาลกินเจ จะมีการสวดมนต์และประเพณี เทกระจาด จึงถือได้ว่าเป็ น
สถานที่ที่มีคุณค่าทางจิตใจและสถาปัตยกรรม
ศาลเจ้า จากประวัติความเป็ นมาและการสํารวจ ทําให้ทราบว่าคนที่อาศัยอยู่ในย่าน
บ้านหม้อส่ วนใหญ่เป็ นคนที่มีเชื้อสายจีน จึงทําให้มีการสร้างศาลเจ้าซึ่ งเป็ นศาสนสถาน ที่เป็ นที่พ่ ึง
ทางจิ ต ใจของชาวจี น ศาลเจ้า เหล่ า นี้ จะมี รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมแบบจี น ซึ่ งถื อ เป็ นการแสดง
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของย่าน ภายในศาลเจ้าเหล่านี้จะมีเพทเจ้าสําคัญที่ชาวจีนนับถือ เช่นที่ยา่ นบ้าน
หม้อ คือ เทพเจ้าบ้านหม้อ ศาลเจ้าบ้านหม้อเล่าปึ งเถ่ากง ศักดิ์สิทธิ์ และเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ซึ่ ง
ปั จจุบนั ได้บูรณะใหม่แล้วโดยมีประวัติเล่าว่า ในสมัยก่อนเจ้าพ่อเป็ นนักรบ ทําความดีไว้มากมายได้
อัญเชิญมาจากประเทศจีนให้คนที่ทาํ ธุรกิจการค้ามาไหว้ขอพรจะได้มีผลการค้าเจริ ญรุ่ งเรื องเล่าขาน
กันต่อ ๆ มาว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่เครื่ องบินกําลังทิ้งระเบิดในบริ เวณบ้านหม้อ เจ้า
พ่อได้ปัดระเบิดไปลงที่สะพานพุทธทําให้ผคู ้ นในบริ เวณดังกล่าวต่างนับถือและกราบไหว้ตลอดมา
จนถึงปั จจุบนั ศาลเจ้าบ้านหม้อ เดิมเป็ นเพียงศาลพระภูมิเล็กๆ มีมานานกว่า100 ปี แล้ว เป็ นที่นบั ถือ
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ของชาวจี น และยัง เป็ นสถานที่ ซ่ ึ ง เป็ นที่ เ คารพนับ ถื อและใช้ป ระกอบพิ ธีก รรมทางศาสนาใน
เทศกาลต่างๆ ของชาวจีนในย่านบ้านหม้อฯ
3.2 ศักยภาพทางด้านพื้นที่
นอกจากศักยภาพทางด้านกายภาพที่เกี่ยวกับลักษณะอาคารและสถานที่สาํ คัญทาง
ประวัติศาสตร์แล้ว ศักยภาพทางด้านพื้นที่กม็ ีความสําคัญกับย่านอยูม่ าก คือ
ทํา เลที่ ต้ ัง ที่ ส ามารถเข้า ถึ ง พื้ น ที่ ไ ด้ส ะดวกทั้ง ทางบกและทางนํ้า ซึ่ ง ทางบกจะ
สามารถเข้า ถึ งพื้ น ที่ โ ดยรถยนต์ รถจัก รยานยนต์ รถโดยสารประจํา ทางสายต่ า งๆจํา นวนมาก
นอกจากนี้ ยงั สามารถเข้าถึงพื้นที่ดว้ ยการเดินเท้าได้สําหรับผูท้ ี่เข้ามาใช้พ้ืนที่เชื่ อมต่อจากย่านอื่น
หรื อ ผูท้ ี่ อ ยู่ใ นย่า นหรื อ ผูท้ ี่ อยู่อ าศัย อยู่ใ นบริ เ วณใกล้เ คี ย ง สํา หรั บ ทางนํ้า จะมี เ ชื่ อ มจากท่ า เรื อ
ปากคลองตลาด ท่าเรื อราชวงศ์ หรื อ จากท่าเรื อท่าช้าง ท่าเรื อท่าพระจันทร์ ฯลฯ ซึ่ งเป็ นท่าเรื อเก่าแก่
ที่สาํ คัญที่คอยให้บริ การอยูจ่ นปัจจุบนั นี้
ถนนที่สามารถผ่านย่านได้อยู่หลายสาย ถนนที่สําคัญ ทั้งสายหลักและสายรอง ที่
สามารถเข้าถึงย่านได้ ได้แก่ ถนนเจริ ญกรุ ง ถนนจักรเพชร ถนนตรี เพชร ถนนบํารุ งเมือง ถนนเฟื่ อง
นคร ถนนบ้านหม้อ ถนนพระพิทกั ษ์ เป็ นต้น
ความต่อเนื่องของทางเดินในย่าน จากลักษณะของตัวย่านที่เป็ นบล็อกแบบย่านเมือง
เก่า จึงทําให้ทางเท้าและกิจกรรมทางการค้ามีความต่อเนื่ องเชื่อมโยงกันไปตามบล็อกถนน ทําให้ผู ้
ซื้ อขายมีความสะดวกในการเลือกซื้ อสิ นค้า ถือเป็ นย่านการค้าที่มีความเอื้อต่อการเลือกซื้ อสิ นค้า
อย่างเหมาะสม
3.3 ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ
ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านการค้าที่สาํ คัญของกรุ งรัตนโกสิ นตร์ หรื อเทียบได้ว่าสําคัญ
สําหรับกรุ งเทพมหานคร มีกิจกรรมการค้าที่มีศกั ยภาพซึ่งสร้างบทบาทที่สาํ คัญให้กบั ย่าน จนทําให้
ย่านมีเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งนี้ศกั ยภาพทางด้านเศรษฐกิจของย่าน ได้แก่
กิจกรรมการค้าที่มีจาํ นวนมาก โดยเฉพาะสิ นค้าประเภทเครื่ องประดับอัญมณี สิ นค้า
ประเภทอุตสาหกรรมช่ างทําทอง สิ นค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ สิ นค้าประเภทปื น และ
สิ นค้าประเภทอื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยดึงดูดให้คนเข้ามาที่ยา่ น ทําให้ยา่ นมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั แก่คน
ทัว่ ไป และยังทําให้ยา่ นคงอยูไ่ ด้
ย่านบ้านหม้อฯ มีการแบ่งพื้นที่กิจกรรมการค้าได้อย่างชัดเจน เช่น ช่ วงถนนบํารุ ง
เมือง เฟื่ องนคร ตั้งอยูใ่ นหัวมุมถนนบํารุ งเมืองตัดกับช่วงสี่ กกั๊ พระยาศรี การใช้สอยในปั จจุบนั ส่ วน
ใหญ่เป็ นที่ต้ งั ของแหล่งค้าเครื่ องประดับอัญมณี ช่างทําทอง ค้าปื น แหล่งค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
และร้ านค้าปลีกทัว่ ไป ช่ วงถนนตรี เพชร จักรเพชร การใช้สอยในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นที่ต้ งั ของ
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แหล่งค้าเครื่ องประดับอัญมณี ช่างทําทอง ส่ วนใหญ่จะมีหน้าร้าน และมีบริ เวณหลังร้านเพื่อเป็ น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เกี่ยวกับการทําทอง และบริ เวณโซนด้านล่างจะเป็ นการค้าเกี่ยวกับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ และซี ดีประเภทต่างๆ ช่วงถนนพระพิทกั ษ์ และริ มคลองรอบกรุ ง ส่ วนใหญ่
จะมีอุตสาหกรรมช่างทําทอง ร้านเสื้ อผ้า ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาหาร ร้านค้าจิปาถะ และ
ที่สาํ คัญคือ ร้านขนาดเล็กเกี่ยวกับ รับซื้อ เงิน ทอง นาก เพื่อมาใช้ในการเชื่อม ต่อ ฝัง ทอง
เป็ นย่านที่ มีกิจกรรมการค้าอยู่มาก สิ นค้ามีหลากหลายชนิ ด รวมทั้งมี หลากหลาย
ระดับตามประเภทสิ นค้าที่แตกต่างกัน ทําให้ผซู ้ ้ื อสามารถเปรี ยบเทียบสิ นค้าในพื้นที่เดียวกันได้ง่าย
และยังได้สินค้าที่มีราคาถูกตรงกับความต้องการของผูซ้ ้ือ
ย่านบ้านหม้อฯ มีรูปแบบการค้าขายแบบตลาดดั้งเดิม ซึ่ งผูซ้ ้ื อสามาถกเข้าถึงสิ นค้า
ได้ง่ายและสัมผัสสิ นค้าได้โดยตรง ถ้าหากต้องการสิ นค้าก็สามารถปรับไปได้ทนั ที เป็ นรู ปแบบ
การค้าขายที่ทาํ ให้เกิดความมัน่ ใจในระบบการซื้อขาย
3.4 ศักยภาพทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านการค้าที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมายาวนาน จึ งทําให้มี
ศักยภาพทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ดังนี้
ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านที่มีชาวไทยเชื้ อสายจีน อาศัยอยู่เป็ นจํานวนมากและส่ วน
ใหญ่จะประกอบการค้ามายาวนานจนมีความผูกพันกับย่าน ซึ่งทําให้เกิดเป็ นลักษณะเฉพาะของย่าน
ขึ้นมา
ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมจี น ปรากฏให้เห็ นได้จากวัด และศาลเจ้าจี น ที่
สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างเอื้อเฟื้ อ และเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ ยวจิตใจคนในย่าน ร่ วมกันทํากิจกรรม แสดง
ให้เห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมของย่านอย่างลงตัว
ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านการค้าเก่าแก่ที่มี่ความสําคัญเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ของ
กรุ งรัตนโกสิ นตร์ จึงเป็ นย่านการค้าที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ควรค่าแก่การอนุรักษ์พฒั นา
การช่วยเหลือสนับสนุนทางการค้า มีการรวมกลุ่มกันทางด้านสังคม ได้แก่ สมาคม
ผูค้ า้ เครื่ องประดับอัญมณี สมาคมเพชรพลอย เป็ นต้น ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวไทยเชื้อ
สายจีนชาวย่านบ้านหม้อฯ กลุ่มพ่อค้าชาวไทย กลุ่มพ่อค้าชาวตะวันออกกลาง และกลุ่มพ่อค้าชาว
อินเดีย โดยมีบทบาทเป็ นศูนย์กลาง ติดตาม แลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ให้แก่
สมาชิก นอกจากนี้ ยงั มีสมาคมค้าปื น ชมรมคนรักษ์ปืน ซึ่ งเป็ นการรวมกลุ่มของผูท้ ี่ประกอบธุ รกิจ
การค้าปื น และอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุ นกิจกรรมเพื่อการศึกษาในด้านต่างๆ ของสิ นค้าใน
ย่านชุมชน
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ตารางที่ 21 แสดงศักยภาพในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อบทบาททางการค้าของย่านบ้านหม้อฯ
ศักยภาพด้ านกายภาพ
-กลุ่มอาคารสถาปั ตยกรรมที่
มี คุ ณ ค่ า ทางประวัติ ศ าสตร์
ย่ า นบ้ า นหม้ อ ฯ เป็ นย่ า น
การค้ า เก่ า แก่ ที่ สํ า คั ญ ของ
กรุ ง เทพมหานคร จึ ง มี ก ลุ่ ม
อาคารสถาปั ตยกรรมที่ มี
คุ ณ ค่ า ทางประวัติ ศาสตร์ อ ยู่
ซึ่ ง จ ะ ป ร า ก ฏ ใ ห้ เ ห็ น อ ยู่
ทางด้านถนนเจริ ญกรุ ง บํารุ ง
เมื อ ง เฟื่ องนคร พระพิ ท ัก ษ
ฯ ล ฯ ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ เ ป็ น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก
-ย่ า นบ้ า นหม้ อ ฯ เป็ นย่ า น
การค้ามาตั้งแต่อดีตและยังคง
สื บทอดกิจกรรมการค้ามาใน
ปั จ จุ บั น จ น เ กิ ด เ ป็ น
เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะของย่ า น
ดัง นั้น จึ ง เป็ นย่ า นที่ มี คุ ณ ค่ า
ทางด้า นประวัติ ศ าสตร์ แ ละ
คุ ณ ค่ า ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ที่
สําคัญของกรุ งเทพมหานคร

ศักยภาพด้ านพืน้ ที่
-ทําเลที่ ต้ งั ที่ สามารถเข้าถึ ง
พื้ น ที่ ไ ด้ส ะดวกทั้ง ทางบก
และทางนํ้า ซึ่ งทางบกจะ
สามารถเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ โ ดย
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถ
โดยสารประจํ า ทางสาย
ต่ า ง ๆ จํ า น ว น ม า ก
นอกจากนี้ ยงั สามารถเข้าถึง
พื้ น ที่ ด้ ว ยการเดิ น เท้ า ได้
สํ า หรั บ ผู ้ที่ เ ข้า มาใช้ พ้ื น ที่
เชื่อมต่อจากย่านอื่น

-วัดที่ สําคัญในย่านบ้านหม้อ
ฯ คือ วัดทิพยวารี หรื อวัดกัม
โล่วยี่ เป็ นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้น
ในสมัย กรุ ง ธนบุ รี
ช่ ว ง
เทศกาลกิ น เจ จะมี ก ารสวด
มนต์และประเพณี เทกระจาด
จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ นสถานที่ ที่ มี
คุ ณ ค่ า ท า ง จิ ต ใ จ แ ล ะ
สถาปัตยกรรม

-ความต่อเนื่ องของทางเดิ น
ในย่าน จากลักษณะของตัว
ย่ า นที่ เ ป็ นบล็ อ กแบบย่ า น
เมื อ งเก่ า จึ ง ทํา ให้ ท างเท้า
และกิ จ กรรมทางการค้า มี
ความต่ อเนื่ อ งเชื่ อมโยงกัน
ไปตามบล็อกถนน ทําให้ผู ้
ซื้ อขายมี ค วามสะดวกใน
การเลื อกซื้ อ สิ น ค้า ถื อ เป็ น
ย่านการค้าที่ มีความเอื้ อต่ อ
การเลื อ กซื้ อสิ นค้ า อย่ า ง
เหมาะสม

-ถนนที่สามารถผ่านย่านได้
อยู่หลายสาย ถนนที่ สํา คัญ
ทั้งสายหลักและสายรอง ที่
สามารถเข้าถึงย่านได้ ได้แก่
ถนนเจริ ญกรุ ง ถนนจั ก ร
เพชร ถนนตรี เ พชร ถนน
บํา รุ ง เมื อ ง ถนนเฟื่ องนคร
ถนนบ้ า นหม้ อ ถนนพระ
พิทกั ษ์ เป็ นต้น

ศักยภาพด้ านเศรษฐกิจ
-กิ จ กรรมการค้า ที่ มี จ ํา นวน
ม า ก โ ด ย เ ฉ พ า ะ สิ น ค้ า
ประเภทเครื่ องประดับอัญมณี
สิ นค้าประเภทอุ ตสาหกรรม
ช่ า งทํา ทอง สิ น ค้า ประเภท
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ นค้า
ป ร ะ เ ภ ท ปื น แ ล ะ สิ น ค้ า
ประเภทอื่ น ๆ อี ก มากมายที่
ช่ วยดึ งดูดให้คนเข้ามาที่ ย่าน
ทําให้ยา่ นมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
แก่ ค นทั่ว ไป และยัง ทํา ให้
ย่านคงอยูไ่ ด้
- ย่านบ้านหม้อฯ มี การแบ่ ง
พื้นที่กิจกรรมการค้าได้อย่าง
ชัด เจน ทํา ให้ ผู ้ซ้ื อ สามารถ
เปรี ย บเที ย บสิ น ค้า ในพื้ น ที่
เดี ยวกันได้สะดวกตามความ
ต้องการ

-เป็ นย่า นที่ มีกิจกรรมการค้า
อยู่ม าก สิ น ค้า มี ห ลากหลาย
ชนิ ด รวมทั้ง มี ห ลากหลาย
ระดับ ตามประเภทสิ น ค้า ที่
แ ต ก ต่ า ง กั น ทํ า ใ ห้ ผู ้ ซ้ื อ
สามารถเปรี ยบเทียบสิ นค้าใน
พื้นที่เดียวกันได้ง่ายและยังได้
สิ นค้ า ที่ มี ร าคาถู ก ตรงกั บ
ความต้องการของผูซ้ ้ื อ

ศักยภาพด้ านสั งคม
-ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านที่
มีชาวไทยเชื้ อสายจีน อาศัย
อยูเ่ ป็ นจํานวนมากและส่ วน
ใหญ่ จะประกอบการค้า มา
ยาวนานจนมี ค วามผู ก พัน
กับ ย่ า น ซึ่ งทํา ให้ เ กิ ด เป็ น
ลั ก ษณะเฉพาะของย่ า น
ขึ้นมา

-ความสั ม พั น ธ์ ท างด้ า น
วัฒ นธรรมจี น ปรากฏให้
เห็ นได้จ ากวัด และศาลเจ้า
จีน ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างเอื้อเฟื้ อ และเป็ นสิ่ งยึด
เหนี่ ยวจิ ตใจคนในย่ า น
ร่ ว มกัน ทํา กิ จ กรรม แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง การผสมผสาน
ทางวั ฒ นธรรมของย่ า น
อย่างลงตัว
-ย่ า นบ้า นหม้อ ฯ เป็ นย่ า น
การค้าเก่าแก่ที่มี่ความสําคัญ
เกี่ยวเนื่ องกับประวัติศาสตร์
ของกรุ ง รั ต นโกสิ น ตร์ จึ ง
เป็ นย่ า นการค้ า ที่ มี คุ ณ ค่ า
ทางด้านประวัติศาสตร์ ควร
ค่าแก่การอนุรักษ์พฒั นา
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ตารางที่ 21 แสดงศักยภาพในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อบทบาททางการค้าของย่านบ้านหม้อฯ (ต่อ)
ศักยภาพด้ านกายภาพ
-ศาลเจ้า จากประวัติ ค วาม
เป็ นมาและการสํารวจ ทําให้
ทราบว่าคนที่อาศัยอยูใ่ นย่าน
บ้านหม้อส่ วนใหญ่เป็ นคนที่
มี เ ชื้ อ สายจี น จึ ง ทํา ให้มี ก าร
สร้ า งศาลเจ้ า ซึ่ งเป็ นศาสน
สถาน ที่ เ ป็ นที่ พ่ ึ ง ทางจิ ต ใจ
ของชาวจีน ศาลเจ้าเหล่านี้ จะ
มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบ
จี น ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น ก า ร แ ส ด ง
เอกลักษณ์อย่างหนึ่ งของย่าน
ป็ นที่ นับถือของชาวจี น และ
ยังเป็ นสถานที่ซ่ ึงเป็ นที่เคารพ
นั บ ถื อ แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ
พิ ธี ก ร ร ม ท า ง ศ า ส น า ใ น
เทศกาลต่างๆ ของชาวจีนใน
ย่านบ้านหม้อฯ

ศักยภาพด้ านพืน้ ที่

ศักยภาพด้ านเศรษฐกิจ
- ย่า นบ้า นหม้อ ฯ มี รูป แบบ
การค้าขายแบบตลาดดั้งเดิ ม
ซึ่ งผูซ้ ้ื อสามาถกเข้าถึ งสิ นค้า
ได้ง่ า ยและสั ม ผัส สิ น ค้า ได้
โดยตรง ถ้ า หากต้ อ งการ
สิ น ค้า ก็ ส ามารถปรั บ ไปได้
ทันที เป็ นรู ปแบบการค้าขาย
ที่ ท ํา ให้ เ กิ ด ความมั่น ใจใน
ระบบการซื้ อขาย

ศักยภาพด้ านสั งคม
- การช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุ น
ทางการค้า มี ก ารรวมกลุ่ ม
กันทางด้านสังคม โดยมี
บ ท บ า ท เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง
ติดตาม แลกเปลี่ยนข่าวสาร
แ ล ะ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เ พื่ อ
เผยแพร่ ให้แก่สมาชิก

ตารางที่ 22 แสดงปั ญหาในด้านต่างๆ ของย่านบ้านหม้อฯ
ปัญหาด้ านกายภาพ
1.เนื่ อ งจากการขาดการดู แลจัดการและ
การจัดระเบียบ เช่น ป้ ายโฆษณาและป้ าย
ร้ า นค้า ต่ า งๆ ที่ ไ ม่ มี ค วามกลมกลื น กัน
และยัง ขาดการจัด วางที่ เ ป็ นระเบี ย บ
รวมทั้ง การที่ ส ายไฟและสายโทรศัพ ท์
ระโยงระยางพาดผ่านร้านค้า ทําให้ยา่ นมี
ทัศนี ยภาพไม่สวยงามและขาดความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
2.ความแออัดวุน่ วาย ย่านบ้านหม้อฯ ไม่มี
การวางแผนการใช้ที่ดินมาก่อน อีกทั้งยัง
มีกิจกรรมการค้ากระจุกตัวอยูจ่ าํ นวนมาก
แต่พ้ืนที่ย่านมีความคับแค้น ดังนั้นเมื่อมี
ผูค้ นเข้า มาใช้บ ริ ก ารที่ ย่า นเป็ นจํา นวน
มากก็จะทําให้เกิ ดความแออัดวุ่นวายขึ้ น
ภายในย่านได้

ปัญหาด้ านเศรษฐกิจ
1.ย่ า นอาจมี อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
บทบาทหน้า ที่ ไ ด้ เนื่ อ งจากกิ จ กรรม
การค้าหลักได้มีบทบาทลดน้อยลง และ
แทนที่ดว้ ยกิจกรรมการค้ารองของย่าน
บ้านหม้อฯ

ปัญหาด้ านสั งคม
1.เป็ นย่านการค้าที่มีการแข่งขันกันสู ง
อยูใ่ นพื้นที่สังคมเมือง คนในย่านจึงมี
ลั ก ษ ณ ะ ต่ า ง ค น ต่ า ง อ ยู่ ข า ด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

2.ความไม่ มี ร ะเบี ย บของกิ จ กรรม
การค้ า ในย่ า น ทํา ให้ ย่ า นเกิ ด ความ
แออัด วุ่ น วายและไม่ มี ร ะเบี ย บมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ทํา ให้ ผู ้ม าใช้บ ริ ก ารที่ ย่ า นไม่
สะดวกในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า และจะ
เกิดความเบื่อหน่าย

2 . เ นื่ อ ง จ า ก ย่ า น นี้ เ ป็ น ย่ า น ที่ มี
การจราจรหนาแน่ นและมีการใช้ที่ดิน
อย่า งแออัด จึ ง ทํา ให้เ กิ ด ปั ญ หาเรื่ อ ง
กลิ่ น ควัน ไอเสี ย รถยนต์ และปั ญ หา
เรื่ องเสี ย งรบกวนจากยานพาหนะ
ประเภทต่ า งๆ นอกจากนี้ ยัง ประสบ
ปั ญ หาในเรื่ องของการขาดบริ การ
สาธารณะ ทํา ให้เ กิ ด ปั ญ หาด้า น
สิ่ งแวดล้อม

114
ตารางที่ 22 แสดงปั ญหาในด้านต่างๆ ของย่านบ้านหม้อฯ (ต่อ)
ปัญหาด้ านกายภาพ
3.การรุ ก ลํ้า เส้ น ทางสั ญ จรภายในย่า น
บ้านหม้อฯ เป็ นย่านที่มีพ้ืนที่คบั แคบและ
จํากัดอยู่แล้วประกอบกับยังมีหาบเร่ แผง
ลอยจํานวนมากที่ ต้ งั แผงบริ เวณทางเดิ น
เท้าอย่างไม่มีระเบียบ ทําให้เกิดการขวาง
เส้นทางสัญจรภายในย่านอย่างมาก ซึ่ งทํา
ให้ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การที่ยา่ นเกิดความไม่
สะดวกในการเดินเลือกซื้อสิ นค้า
4.ปั ญหาด้านการจราจร การจราจรที่ยา่ น
บ้ า น หม้ อ ฯ นั บ ว่ า ติ ด ขั ด อ ย่ า งมาก
โดยเฉพาะในช่วงเช้าและกลางวันซึ่ งเป็ น
ช่ วงที่ ย่านเปิ ดทําการ ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ น
ย่ า นที่ มี ถ นนสายสํ า คัญ หลายสายผ่ า น
ได้ แ ก่ ทั้ งสายหลั ก และสายรอง ที่
สามารถเข้าถึงย่านได้ นอกจากนี้ ยงั มี
ปั ญหาของถนนและซอยที่แคบทําให้การ
เคลื่อนที่ของยานพาหนะเป็ นไปอย่างไม่
คล่องตัว จึงทําให้ยานพาหนะต่างๆ ไม่
สามารถไหลเวี ย นได้ ซึ่ งจะทํา ให้ เ กิ ด
ปัญหาการจราจรติดขัดตามมา
5.ปั ญ หาการขาดแคลนที่ จ อดรถนับ ว่ า
เป็ นปั ญหาที่จะทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น
เนื่องจากปริ มาณรถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ประกอบกับ ย่ า นบ้า นหม้อ ฯ เป็ นย่ า น
การค้า ที่ มีผูเ้ ข้ามาใช้บริ การจํานวนมาก
แต่ ไ ม่ มี ที่ ว่ า งสํ า หรั บ ใช้ เ ป็ นที่ จ อดรถ
ทั้ง นี้ เพราะเป็ นย่า นที่ มี พ้ื น ที่ ข นาดเล็ ก
และจํากัด ราคาที่ดินสู ง การใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น จึ ง เน้น ทางด้า นพาณิ ช ยกรรมเป็ น
หลัก
6.เนื่ องจากบ้านหม้อฯ เป็ นย่านที่ ที่พ้ืนที่
คับ แคบ มี กิจกรรมทางการค้า และผูค้ น
อาศั ย อยู่ อ ย่ า งหนาแน่ น การจั ด การ
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอัคคีภยั จึง
ทําได้ยากลําบาก

ปัญหาด้ านเศรษฐกิจ
3.ปั ญหาภาพลักษณ์ของย่าน เนื่ องจาก
เป็ นย่านที่มีภาพลักษณ์สินค้าที่ราคาไม่
สู งนักและมีรูปแบบการค้าแบบดั้งเดิ ม
การปรั บ เปลี่ ย นภาพลักษณ์ จึ ง เป็ นไป
ได้ยาก

4.ปั ญหาคู่แข่งทางการค้า สิ นค้าที่ ตอ้ ง
ปรับเปลี่ยนตามยุค ตามสมัยนิ ยม มีการ
แข่ ง ขัน ทางการค้า สู ง จึ ง เกิ ด ปั ญ หา
คู่แข่งทางการค้าสู ง จึงเกิดปั ญหาคู่แข่ง
ทางการค้าทั้งในและนอกประเทศ

ปัญหาด้ านสั งคม
3.ปั ญหาด้านอาชญกรรม จากสภาวะ
เศรษฐกิ จ ที่ ข ยับ ตัว ช้า ลง ทําให้ที่ ค น
ว่างงานเพิ่มมากขึ้ น ประกอบกับย่าน
บ้า นหม้อ ฯ เป็ นย่า นที่ มี ค วามแออัด
และมี การแข่ ง ขั น กั น สู ง จึ งอาจ
ก่อให้เกิ ดปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหา
ยาเสพติด และปั ญหาอื่นๆอีกมากมาย
ตามมา
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4. แนวโน้ มของย่ านบ้ านหม้ อฯ
ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในย่านมีผลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อบทบาททางด้านค้าของย่าน จนอาจ
ทําให้แนวโน้มในอนาคตของย่านมีการเปลี่ยนแปลงได้
4.1 แนวโน้มทางด้านกายภาพ
ย่านบ้านหม้อฯ ในยุคปั จจุบนั ต้องเผชิ ญกับปั ญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหา
การจราจรและปั ญหาความแออัดวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในย่าน จนกระทัง่ ลามออกไปยังพื้นที่เชื่อมต่อ
กับย่านอื่นๆใกล้เคียง จึงอาจส่ งผลต่อการเดินทางเข้ามาใช้ย่าน ในการเลือกซื้ อสิ นค้าเกิดความไม่
สะดวกสบาย ซึ่งเป็ นเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้ผเู ้ ข้ามาใช้ยา่ นเข้ามาน้อยลง จนเกิดความซบเซา เกิดความเบื่อ
หน่าย และอาจเป็ นปั ญหาในด้านอาชญกรรมของย่านในอนาคต
นอกจากนี้ คาดว่าในอนาคตร้านค้าต่างๆ จะมีความทันสมัยมากขึ้น มีการติดตกแต่ง
ร้าน เพื่อดึงดูดเชื้อเชิญลูกค้าให้เข้าไปจับจ่ายเลือกซื้ อสิ นค้า มีการรื้ อทุบอาคารสถาปั ตยกรรมดั้งเดิม
ของย่านเพื่อเพิ่มการขนส่ งมวลชนในด้านรถไฟฟ้ าเข้ามาในย่าน รวมทั้งกลุ่มอาคารรู ปแบบเก่าก็จะ
เริ่ มสู ญหายไปและจะแทนที่ดว้ ยอาคารพาณิ ชญกรรมสู งชั้น สมัยใหม่ ติดเครื่ องปรับอากาศ เพื่อ
ประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น จนทําให้ความเป็ นย่านเมืองเก่าเดิมอาจถูกเลือนหายไปตามเวลา
4.2 แนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ
เนื่ องจากย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านการค้าพาณิ ชยกรรมเก่าแก่ ที่สําคัญของเมือง
กรุ งเทพมหานคร มีระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการต่างๆ ที่เพียงพอครบครัน จึงทําให้การใช้
ประโยชน์ที่ดินของย่านยังคงมีลกั ษณะการใช้ที่ดินเพื่อการค้าเป็ นหลัก ส่ งผลให้ราคาที่ดินของย่าน
ยังคงมีราคาสู ง สําหรับกิ จกรรมการค้าก็ยงั มีการกระจุกตัวอยู่เช่ นเดิ ม แต่จะมีลกั ษณะที่กิจกรรม
การค้าประเภทเครื่ องประดับอัญมณี อุตสาหกรรมช่างทําทอง และปื น ซึ่ งเป็ นกิจกรรมการค้าหลัก
ของย่ า นอาจมี จ ํา นวนลดน้ อ ยลง แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน กิ จ กรรมทางการค้า ประเภทอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ จะมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีลกั ษณะผสมปนเปไปกับกิจกรรมที่ค่อนข้างมีราคา
อย่าง เครื่ องประดับอัญมณี ซึ่งเป็ นกิจกรรมการค้าหลักของย่าน ทําให้ยา่ นมีการเพิ่มบทบาททางด้าน
การค้ามากขึ้น
รู ป แบบการค้า อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากเดิ ม ที่ เ ป็ นรู ป แบบการค้า ปลี ก มาเป็ น
รู ปแบบการค้าแบบผสม คือมีท้ งั แบบค้าปลีกและค้าส่ งภายในร้านเดียวกัน ถือเป็ นการอํานวยความ
สะดวกทากการค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อมากยิ่งขึ้น ทําให้ผซู ้ ้ื อไม่เสี ยเวลาและสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าได้ตาม
ปริ มาณ และรู ปแบบ ความต้องการได้
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4.3 แนวโน้มทางด้านสังคม
จากการคาดการณ์ประชากรและจากการสํารวจคาดว่าในอนาคตย่านบ้านหม้อฯ จะมี
จํานวนประชากรลดน้อยลง เนื่ องจากจะย้ายออกไปอาศัยอยู่ที่ย่านอื่นๆที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า
ทั้งนี้เพราะย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านที่มีความแออัด เต็มไปด้วยปั ญหาการจราจรที่ติดขัด ส่ งผลไปยัง
มลภาพวะเป็ นพิษทางอากาศที่เป็ นปั ญหาหนักอย่างมาก และปั ญหาอื่นๆ ทําให้ไม่เหมาะสมที่จะ
เป็ นย่า นแห่ งการพัก อาศัย จึ งทําให้กลุ่ มประชากรที่ เป็ นเจ้าของกิ จการซึ่ งค่อ นข้างมี ฐ านะ ย้าย
ออกไปอยูท่ ี่อื่นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า และจะอาศัยย่านเป็ นเพียงสถานที่ทาํ งานเท่านั้น โดยจะ
เข้ามาที่ย่านในตอนเช้าเพื่อมาทํางานและกลับออกจากย่านในตอนเย็น ดังนั้นผูท้ ี่อาศัยอยู่ในย่าน
ส่ วนใหญ่จึงเป็ นเพียงประชากรแฝงที่เป็ นแรงงานให้กบั ย่านและเจ้าของกิจการ
จากแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่กล่าวว่ากิจกรรมการค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
กําลังเข้ามามีบทบาทในย่านบ้านหม้อฯ นั้นทําให้ส่งผลกระทบถึงกลุ่มประชากรที่เข้ามาในย่านด้วย
เพราะจากแบบสอบถามและจากการสังเกตพบว่าในปั จจุบนั ย่านบ้านหม้อฯ จะมีกลุ่มประชากร
ในช่วงวัยทํางานเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งส่ วนใหญ่ประชากรกลุ่มนี้ จะเข้ามาซื้ อสิ นค้าประเภทอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่ องประดับอัญมณี กนั มาก ในอนาคตจึงอาจทําให้ยา่ นมีกลุ่มประชากรช่วงวัย
ทํางานมากขึ้นและอาจส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของย่านในด้านต่างๆ อีกด้วย
จากการศึกษาในบทที่ 6 นี้ ทําให้ทราบว่าการที่ยา่ นบ้านหม้อฯ สามารถรักษาบทบาท
ทางด้านการค้าไว้ได้และคงอยูไ่ ด้ตลอดมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั ก็เพราะปั จจัยทางด้านต่างๆ ทั้งปั จจัย
ทางด้านกายภาพ ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ และปั จจัยทางด้านสังคม ซึ่งทุกๆ ปัจจัยจะมีความสัมพันธ์
กันและองค์ประกอบที่สาํ คัญให้กบั ย่านมาตลอด ซึ่ งปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ ตอ้ งมีการปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม ถ้า ปั จ จัย ใดปรั บ ตัว ได้ก็ส ามารถคงอยู่ไ ด้ต่ อ ไป แต่ ถ ้า ปั จ จัย ใดไม่
สามารถปรับตัวได้ก็จะสู ญหายไป ซึ่ งอาจส่ งผลต่อบทบาททางด้านการค้า ซึ่ งเป็ นบทบาทที่สาํ คัญ
ของย่าน และในขณะเดี ยวกันก็จะมีปัจจัยใหม่ๆ เกิ ดขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่ งจะทําให้ย่าน
สามารถรักษาบทบาททางด้านการค้าไว้ได้และคงอยูต่ ่อไปได้
จากปั ญหาต่างๆ ทั้งปั ญหาทางด้านกายภาพ ปั ญหาทางด้านเศรษฐกิ จ และปั ญหา
ทางด้านสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อปั จจัยที่มีความสําคัญของบทบาททางด้านการค้าของย่าน อาจทํา
ให้ให้ย่านสู ญเสี ยบทบาทหน้าที่ที่สําคัญไปจนกระทัง่ ย่านไม่สามารถคงอยู่ได้ ดังนั้นในบทที่ 7 ผู ้
ศึกษาจึงได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาย่านในด้านต่างๆ เพื่อนํามาปรับปรุ งและพัฒนาย่านบ้าน
หม้อฯ ให้มีศกั ยภาพและยังเป็ นย่านสามารถที่จะคงอยูต่ ่อไปได้

บทที่ 7
บทสรุ ปและแนวทางการพัฒนาย่ าน
1. บทสรุป
ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านการค้าสําคัญที่อยูบ่ ริ เวณเกาะรัตนโกสิ นทร์ช้ นั นอก ซึ่งเป็ นพื้นที่
สําคัญของกรุ งเทพมหานคร อดี ตย่านบ้านหม้อฯ จะทํามีหน้าที่และบทบาททั้งเป็ นที่พกั อาศัยและ
การค้า ควบคู่ กั น สิ น ค้า ที่ จ ํา หน่ า ยส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะเป็ นสิ น ค้า ที่ นํ า เข้า จากต่ า งประเทศ เช่ น
เครื่ องประดับอัญมณี ปื น ผ้าแพรพรรณ เครื่ องจักรรถยนต์ ต่างๆ ฯลฯ เป็ นต้น จึงเรี ยกได้ว่าเป็ น
แหล่งทางการค้าขายที่ดึงดูดให้ผคู ้ นเข้ามาจํานวนมาก ส่ งผลให้ยา่ นเกิดความแออัดวุ่นวาย คนจึงเริ่ ม
ทยอยย้ายออกไปอาศัยอยู่ที่อื่นๆ ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า ทําให้ย่านลดบทบาทหน้าที่ดา้ นที่พกั
อาศัยลงไป เหลือแต่บทบาทหน้าที่ทางด้านการค้าขายที่มี่ความสําคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
และแหล่งเศรษฐกิจที่สะพัดของกรุ งเทพมหานคร ภายในย่ายประกอบไปด้วยร้านค้าให้เห็นอย่าง
ชัดเจน เช่น ช่วงถนนบํารุ งเมือง เฟื่ องนคร ตั้งอยูใ่ นหัวมุมถนนบํารุ งเมืองตัดกับช่วงสี่ กกั๊ พระยาศรี
การใช้สอยในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นที่ต้ งั ของแหล่งค้าเครื่ องประดับอัญมณี ช่างทําทอง ค้าปื น แหล่ง
ค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และร้านค้าทัว่ ไป ช่วงถนนตรี เพชร จักรเพชร การใช้สอยในปั จจุบนั ส่ วน
ใหญ่เป็ นที่ต้ งั ของแหล่งค้าเครื่ องประดับอัญมณี ช่างทําทอง ส่ วนใหญ่จะมีหน้าร้าน และมีบริ เวณ
หลังร้านเพื่อเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เกี่ยวกับการทําทอง และบริ เวณโซนด้านล่างจะเป็ น
การค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซีดีประเภทต่างๆ ช่วงถนนพระพิทกั ษ์ และริ มคลองรอบ
กรุ ง ส่ วนใหญ่จะมี อุตสาหกรรมช่ างทําทอง ร้ านเสื้ อผ้า ร้ านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ร้ านอาหาร
ร้านค้าจิปาถะ และที่สาํ คัญคือ ร้านขนาดเล็กเกี่ยวกับ รับซื้ อ เงิน ทอง นาก เพื่อมาใช้ในการเชื่อม
ต่อ ฝัง ทอง ทําให้เกิดความสะดวกในการเลือกซื้ อสิ นค้าอย่างมาก และยังสามารถเปรี ยบเทียบราคา
คุณภาพ ความหลากหลาย และปริ มาณ ฯลฯ ของสิ นค้าได้อย่างสะดวกตามความต้องการ จึงทําให้มี
คนเข้ามาที่ ย่านเป็ นจํานวนมากทุ กๆ วัน และสําหรั บกิ จกรรมการค้าหลักของย่าน คือ กิ จกรรม
การค้าประเภทเครื่ องประดับอัญมณี อุตสาหกรรมช่ างทําทอง ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมการค้าที่ได้สร้ าง
ชื่อเสี ยงและเอกลักษณ์ให้กบั ย่านมาตลอด แต่ขณะนี้ กิจกรรมการค้าประเภทนี้ เริ่ มมีจาํ นวนน้อยลง
ในขณะที่กิจกรรมการค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เริ่ มมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะสิ นค้า
ประเภทอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งมีความทันสมัยอยู่ตลอด และเป็ นที่ตอ้ งการของ
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ตลาดอยูม่ ากอีกทั้งยังเป็ นสิ่ งจําเป็ นในชีวิตของมนุ ษย์ในยุคปั จจัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทํางาน จึงอาจ
เป็ นกิจกรรมทางการค้าที่เข้ามาที่ยา่ นมากยิง่ ขึ้น อย่างไรแล้วถึงแม้ยา่ นจะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การค้าไปตามกาลเวลาเพื่อให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัย แต่ยา่ นบ้านหม้อฯ ก็ยงั คงบทบาททางด้านการค้า
ไว้ได้ที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจของเกาะรัตนโกสิ นทร์หรื อรวมทั้งกรุ งเทพมหานคร
การที่ย่านบ้านหม้อฯ สามารถรักษาบทบาทหน้าที่ทางด้านการค้าไว้ได้ต้ งั แต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ก็เพราะการมี ทาํ เลที่ ต้ งั ที่ ดี ซึ่ งทําให้กิจกรรมการค้าสามาถยังคงอยู่ได้มาโดยตลอด ใน
ขณะเดียวกันกิจกรรมทางการค้าเองก็สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมตามยุคสมัยได้โดยที่
กิจกรรมทางการค้าต่างๆ ที่อยู่ในย่านก็ยงั สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยที่
สนับสนุ นและส่ งเสริ มอักหลายด้านทั้งปั จจัยทางด้านกายภาพ ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ และปั จจัย
ทางด้านสังคม ซึ่ งทุกๆ ปั จจัยจะมีความสัมพันธ์กนั และเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญให้กบั ย่านตลอด
มา และเมื่ อสังคมมี การเปลี่ ยนแปลงปั จจัย ต่ างๆ เหล่านี่ ก็ตอ้ งมี การปรั บตัว ให้เ ข้ากับยุคสมัย ที่
เปลี่ ย นแปลงไปด้ว ย และถ้า ปั จ จัย ใดไม่ ส ามารถปรั บ ตัว ได้ปั จ จัย นั้น ๆ ก็ จ ะมี บ ทบาทน้อ ยลง
จนกระทั่ง สู ญ หายไป แต่ ถ ้า ปั จ จัย ใดสามารถปรั บ ตัว ได้ ปั จ จัย นั้น ก็ จ ะคงอยู่ต่ อ ไปได้ และใน
ขณะเดี ยวกันก็จะมี ปัจจัยใหม่ๆ ที่เกิ ดขึ้นมาเพื่อเข้ามาสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ย่านสามารถคง
บทบาททางด้านการค้าและคงอยูต่ ลอดไปตามกาลเวลา
ปั จจุบนั พื้นที่ในย่านบ้านหม้อ มีประเด็นปั ญหามากมาย ทั้งปั ญหาทางด้านกายภาพและ
สภาพแวดล้อม ปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สรุ ปได้ดงั นี้
ปั ญหาทางด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ได้แก่
ปั ญหาที่เกี่ยวกับการจราจรและการขนส่ ง การจราจรที่ติดขัดและมีถนนแคบ ในย่านบ้าน
หม้อ มีถนนสายหลักอยูเ่ พียง 1 สายคือ ถนนเจริ ญกรุ งซึ่งเป็ นถนนที่รถวิ่งทิศทางกลับกันเป็ นขาเข้า
และขาออกไปทางทิศตะวันตก-ตะวันออก และตะวันออก-ตะวันตก โดยช่ วงบ่ายการจราจรจะ
ติดขัดมาก
ปั ญหาที่เกี่ ยวเนื่ องหรื อเป็ นสาเหตุหนี่ งที่ทาํ ให้การจราจรติดขัดคือปั ฐหาของถนนใน
ปั จจุบนั ซึ่ งแคบ เนื่องจากเป็ นถนนเก่าที่สร้างมาก่อนยุคที่ใช้เชื้อเพลิงนํ้ามัน (Petroleum age) และ
ยังผลให้ท้ งั พื้นที่มีสดั ส่ วนของพื้นที่ถนนต่อพื้นที่ยา่ นน้อยมาก นอกจากนั้น ในย่านบ้านหม้อยังขาด
แคลนที่ จ อดรถมาก แม้ว่า จะมี ที่จ อดรถในอาคารสู ง และพื้ น ที่ ใ ห้เ ช่ า ก็ ย งั ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการทั้งในที่พกั อาศัยและเพื่อดําเนินกิจการค้า
ปั ญหาความเสื่ อมโทรมของอาคาร จากการสํารวจเบื้องต้นพบว่าอาคารในย่านบ้านหม้อ
ส่ วนหนึ่ งมีสภาพทรุ ดโทรม ซึ่ งมีสาเหตุมาจาก ความเก่าแก่ของอาคารและการขาดการบํารุ งรักษา
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การถือครองอาคารแบบเช่าซึ่ งขาดความผูกพันหวงแหนในอาคาร กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทาํ ให้ไม่
มีเวลาและบางส่ วนใช้อาคารแค่เพียงดําเนินการค้าแต่ยา้ ยไปอยูอ่ าศัยข้างนอกเขตออกไป
ปั ญหาการพัฒนาที่ไม่เหมาะสม ในที่น้ ี หมายถึง อาคารที่มีการก่อสร้างแล้วส่ งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ นั้นคือการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารที่ก่อให้เกิดทัศนอุจาด หรื อ
อาคารสู งที่ส่งผลต่อสภาพการจราจร ความแออัดและความต้องการบริ การสาธารณูปโภคที่มากเกิน
กว่าขีดจํากัดในพื้นที่
ปั ญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่สมบูรณ์ เป็ นปั ญหาในเขตเมืองชั้นในที่บริ การโครงสร้าง
พื้นฐานล้าสมัย เช่น ระบบถนน ระบบประปา ไฟฟ้ า โทรศัพท์ รวมทั้งการระบายนํ้าเสี ย ระบบการ
เก็บขยะและการดับเพลิ ง และการแก้ไขปรั บปรุ งค่อนข้างยากลําบากเนื่ องจากมีความแออัดมาก
ถนนแคบ และมีกิจกรรทางการค้าต่อเนื่องวุน่ วายตลอดเวลา
ปั ญหามลภาวะ ปั ญหามลภาวะที่สังเกตได้ชดั คือ มลภาวะในอากาศโดยจากการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในถนนเจริ ญกรุ ง พบว่ามีฝุ่นละอองในปริ มาณเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง เป็ น 0.41 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร นับว่าเป็ นฝุ่ นละออง เป็ นปั ญหาที่สาํ คัญในเขตนี้ สําหรับปริ มาณตะกัว่ พบว่ามีค่า
ยังไม่เกินมาตรฐาน แต่ปริ มาณก๊าซคาร์ บอนมอนออกไซด์ที่วดั ได้สูงสุ ดใน 8 ชัว่ โมง มีค่า 11.58
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลู ก บาศก์เ มตร ซึ่ งสู ง กว่า มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศเล็ก น้อ ยคื อ 10.26 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจาการจราจรที่ติดขัด
ปั ญหาเรื่ องของความแออัด อาคารที่สร้ างในย่านบ้านหม้อจะมีความแออัดมากเพราะ
สร้างประชิดกับอาคารข้างเคียงและมีถนนซอยแคบผนวกกับการมีผคู ้ า้ แผงลอยตามถนนซอยมาก
โดยเฉพาะบริ เวณตลาดบ้านหม้อ จึงทําให้เกิดความแออัดเพิ่มขึ้นซึ่ งจะส่ งผลในด้านคุณภาพชี วิต
การบริ การสาธารณะ และการป้ องกันอัคคีภยั
ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่
ปั ญ หาการลดลงของประชากร ซึ่ ง น่ า จะเป็ นประเด็น มากกว่ า ปั ญ หา การลดลงของ
ประชากรในช่ วง 10 ปี อยู่ในอัตราค่อนข้างสู ง การลดลงของประชากรแสดงให้เห็นว่าย่านบ้าน
หม้อ กําลังมีสภาพแวดล้อมที่เสื่ อมโทรมและโอกาสทางการค้าก็อาจลดลงด้วย ผลที่เกิ ดจากการ
ลดลงของประชากร ในแง่ดีที่จะทําให้ลดความแออัดเป็ นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่หาก
มีการจัดการที่ไม่ดีจะให้เกิดทิ้งร้างอาคารให้มีสภาพทรุ ดโทรมมากขึ้นและทําให้เกิดสลัมในเมือง
เพิ่มขึ้นได้
ปั ญหาเรื่ องรู ปแบบกิ จกรรมการค้า ย่า นบ้านหม้อมี สภาพที่ เป็ นเอกลักษณ์ ใ นแง่ ของ
กิ จกรรมทางการค้า คือ ความเป็ น “ย่าน” ค่อนข้างสู งและมีหลายอย่างอยู่ในเขต เช่ น ย่านการค้า
เครื่ องประดับอัญมณี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ย่านอะไหล่รถยนต์ ย่านการค้าเหล่านี้ ต้ งั อยู่บน
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พื้นที่ที่เรี ยกว่า ย่านการค้าริ มถนน (Principal business thoroughfares) ซึ่ งเหมาะกับการค้าปลีก
มากกว่า แต่ปรากฏว่ามีหลายกลุ่มการค้าที่เป็ นการค้าส่ งและโรงงานขนาดเล็ก ซึ่ งควรจะตั้งอยู่ใน
พื้นที่เฉพาะเพื่อมิให้เกิดปั ญหาการจราจร ดังนั้นย่านการค้าเหล่านี้จึงถูกมองว่าเป็ นรู ปแบบกิจกรรม
ทางการค้าที่ไม่เหมาะสมกับโครงสร้างของเขตเมืองชั้นใน เช่น ย่านบ้านหม้อ แต่ในขณะเดียวกันก็
เกิดปั ญหาในด้านการย้ายและเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกิจกรรมเดิม
มีการพัฒนาและดําเนิ นงานมานานและรู ปแบบของกิจกรรมการค้าแบบใหม่ก็ไม่ชดั เจน ซึ่ งปั ญหา
เหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อปั จจัยต่างๆ ที่ทาํ ให้ย่านบ้านหม้อฯ ยังคงบทบาททางด้านการค้าอยู่ได้
และถ้าหากปั ญหาเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ลดบทบาทลงเรื่ อยๆ จนสู ญหายไป รวม
ทั้ง่ยงั ส่ งผลต่อบทบาททางด้านการค้าของย่าน ซึ่งเป็ นบทบาทที่สาํ คัญหายไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึง
ควรหาแนวทางแก้ไขปั ญหาเหล่านี้เพื่อให้ยา่ นบ้านหม้อฯ คงบทบาทและศักยภาพทางด้านการค้าไว้
ได้
สําหรับแนวทางการแก้ไขปั ญหาจะเสนอแนะในเชิงแนวทางการพัฒนาเพื่อการปรับปรุ ง
ย่านควบคู่กนั และครอบคลุมอยู่ภายในสภาพของย่านบ้านหม้อฯ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคม ตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั รวมทั้งแนวโน้มในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อ
ศักยภาพทางด้านการค้าสามารถคงอยู่ได้ ซึ่ งจะทําให้ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านการค้าที่มีศกั ยภาพ
และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ ของประเทศไทยต่อไป
2. ผลกการวิเคราะห์ ปัญหาและปัจจัยทีม่ ีความสํ าคัญต่ อศักยภาพพืน้ ทีย่ ่ านบ้ านหม้ อ
จากการวิเคราะห์ สภาพพื้นที่ ปั ญหาและปั จจัย ของพื้นที่ย่านบ้านหม้อ ทั้งทางด้าน
กายภาพ เศรษฐกิ จและสังคม จึ งทําให้ได้แนวทางในการวิ เคราะห์ ศกั ยภาพของพื้ นที่ เพื่อเป็ น
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อไป โดยพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพและรู ปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิ จ และสังคม ในย่านเมืองเก่าของกรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิเคราะห์จาก
ปั ญหาและปั จจัยที่มีความสําคัญต่อศักยภาพของพื้นที่ยา่ นบ้านหม้อ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ ศักยภาพทางด้ านกิจกรรม
ศักยภาพภายในพืน้ ที่
จากการวิเคราะห์ศกั ยภาพของพื้นที่ยา่ นบ้านหม้อพบว่ามีความต่อเนื่องของกิจกรรม
การค้า ซึ่งเกิดความเชื่อมโยงของเส้นทางที่มีกิจกรรมอยูอ่ ย่างหนาแน่น
โอกาสจากภายนอกพืน้ ที่
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ งมวลชนระบบรางในอนาคต สร้างโอกาสและแรง
กระตุน้ การพัฒนทางด้านกิจกรรมและเศรษฐกิจให้กบั พื้นที่ย่านเป็ นอย่างยิ่งและต่อเนื่ อง ที่ต้ งั ย่าน
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เป็ นพื้นที่ยา่ นการค้าเก่าแก่ ทําให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ อีกทั้งเส้นทางรถไฟฟ้ าสายสี
นํ้าเงิน (ท่าพระ-บางแค) ยังเดินทางมาในพื้นที่ยา่ นบริ เวณแยกสามยอด ด้วยเหตุน้ ี ย่านบ้านหม้อจึง
กลายเป็ นสถานีของรถไฟฟ้ าใต้ดินที่มีปริ มาณการขนถ่ายคนเป็ นจํานวนมหาศาล
พื้นที่ ย่านบ้านหม้อยังแวดล้อมด้วยย่านประวัติศาสตร์ ของเขตรั ตนโกสิ นทร์ ซ่ ึ งมี
กิ จกรรมด้านการท่องเที่ ยวเป็ นหลัก สามารถเป็ นโอกาสให้เกิ ดความเชื่ อมโยงและถ่ายเทผูท้ ี่มา
ท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะรัตนโกสิ นทร์ช้ นั ในได้
กิจกรรมการค้าในย่านโดยรอบที่มีผลต่อย่านบ้านหม้อ ได้แก่ ย่านเยาวราช ซึ่ งเป็ น
ย่านที่มีความคึกคักด้านกิจกรรมซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาเข้ามาใช้เวลาเพิ่มขึ้นภานใน
ย่านบ้านหม้อ มีผลต่อเศรษฐกิจที่ดีในอนาคต
จุดอ่ อนของพืน้ ทีย่ ่ านบ้ านหม้ อ
กิจกรรมการค้า รู ปแบบกิจกรรมการค้าในปัจจุบนั ของพื้นที่ยา่ นบ้านหม้อในด้านการ
เป็ นย่านการค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องประดับอัญมณี ที่ถึงแม้จะเป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่นิยมของ
คนในปั จจุ บนั ก็ตาม แต่ กลุ่มคนที่ เข้ามาใช้พ้ืนที่ ย่านเป็ นกลุ่มคนขนาดเล็ก และกิ จกรรมการค้า
ประเภทดังกล่าวไม่เอื้ออํานวยต่อการเชื่ อมโยงกิ จกรรมระหว่างเมืองเก่าเขตรัตนโกสิ นทร์ ช้ นั ใน
และย่านประวัติศาสตร์ เท่าใดนัก พร้อมทั้งกลุ่มคนในพื้นที่ปัจจุบนั เป็ นกลุ่มพนักงาน ข้าราชการ
นักเรี ยน นักศึกษา มาใช้เวลาหลักเลิกงาน/เลิกเรี ยน ในปริ มาณน้อย
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว รู ป แบบกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วในย่า นรั ต นโกสิ น ทร์ เ ป็ น
รู ปแบบการเน้นการสัมผัส และรับรู ้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม ทั้งด้านการค้า นันทนาการและประเพณี
ซึ่ งจากกิจกรรมกาค้าในพื้นที่ยา่ นที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการด้านการค้า
การบริ การในด้านศิ ลปวัฒนธรรมและการนันทนาการ ดังนั้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จจากการ
ท่องเที่ยวจึงไม่เกิดการตอบสนองในพื้นที่ยา่ นบ้านหม้อ
ภาวะคุกคามจากภายนอกย่ าน
ที่พกั อาศัยราคาถูก เป็ นผลกระทบจากการอพยพย้ายออกของคนเก่าในพื้นที่ยา่ น ทํา
ให้พ้ืนที่ยา่ นโดยรอบกลายเป็ นที่พกั อาศัยราคาถูกตอบสนองความต้องการของผูท้ ี่อพยพมาจากต่าง
ถิ่นเพื่อเข้ามาอาศัยอยูใ่ กล้แหล่งงานในเขตเมืองชั้นใน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ย่านเมืองเก่าซึ่งมีกิจกรรม
และวัฒนธรรมเฉพาะตน แต่เมื่อคนในพื้นที่ยา้ ยออกส่ งผลให้นาํ เอาประเพณี และวัฒนธรรมของตน
ย้ายออกตามไปด้ว ย ทําให้พ้ืน ที่ ย่า นเมื องเก่ าเขตรั ตนโกสิ นทร์ เ ริ่ มมี การขาดหายด้านประเพณี
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่จะสะท้อนบรรยากาศและการเชื่อมโยงคุณค่าด้านประเพณี และวัฒนธรรม
มาสู่ พ้นื ที่ยา่ น

122
ด้านประชากร เป็ นผลต่อเนื่ องจากการย้ายออกของคนในพื้นที่ ส่ งผลให้เกิ ดความ
แตกต่างของกิจกรรมในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ที่เกิดความเงียบเหงาลง
2.2 การวิเคราะห์ ศักยภาพทางด้ านกายภาพ
ศักยภาพภายในพืน้ ที่
อาคารเก่าที่แสดงถึงยุคสมัยในการก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ยา่ นบ้านหม้อตั้งอยูใ่ นย่าน
ประวัติศาสตร์ ของเขตรัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งมีอาคารสถาปั ตยกรรมและสิ่ งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเป็ นจํานวนมาก โดยในพื้นที่ยา่ นยังคงหลงเหลืออยู่ โดยส่ วนใหญ่เป็ นอาคารแถวริ ม
ถนนสายหลัก และสายรองที่ แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง รู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรมในแต่ ล ะยุค ดัง นั้น จึ ง
สามารถพัฒนาศักยภาพดังกล่าวให้เกิดความเชื่ อมโยงระหว่างย่านประวัติศาสตร์ และย่านการค้า
สมัยใหม่ในอนาคตได้
อาคารสมัย ใหม่ มี ส ภาพอาคารที่ ส มบู ร ณ์ จ ากอายุ ก ารใช้ง านที่ น้ อ ย และยัง มี
โครงสร้างอาคารที่มีสภาพที่ดีอยู่ ซึ่ งถึงแม้จะมีหน้าตาอาคารที่ไม่เหมาะสม หากแต่สามารถนํามา
พัฒนาหน้าตาอาคารใหม่ได้
โอกาสจากภายนอกพืน้ ที่
พื้ น ที่ ย่า นยัง แวดล้อ มด้ว ยย่า นประวัติศ าสตร์ เ ขตรั ต นโกสิ น ทร์ ซ่ ึ งมี ลกั ษณะทาง
กายภาพที่ เ ป็ นรู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรม และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง สามารถเป็ นโอกาสให้เ กิ ด ความ
เชื่ อ มโยงและถ่ า ยทอดสู่ ผูท้ ี่ ม าท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ เ กาะรั ต นโกสิ น ทร์ ไ ด้ ดังนั้น วัตถุ ดิ ย ทางด้า น
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีของย่านรัตนโกสิ นทร์ จึงเป็ นจุดแข็งของการสร้างรู ปแบบกายภาพ
ใหม่ให้กบั พื้นที่ยา่ นบ้านหม้อ
จุดอ่อนของพืน้ ทีย่ ่ านบ้ านหม้ อ
รู ปแบบอาคารบริ เวณรอบโครงการรถไฟฟ้ าบริ เวณสถานี วงั บูรพาในอนาคต เป็ น
อาคารสองชั้นและมีขนาดของบล๊อคอาคารที่มีขนาดเล็กทําให้ไม่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่
ความเสื่ อมโทรมของบริ บททางประวัติศาสตร์ จากการใช้งานส่ งผลต่อความรับรู ้ต่อ
ความเป็ นย่านการค้าประวัติศาสตร์กรุ งเทพฯ
ขาดความต่อเนื่ องของหน้าตาอาคารตลอดเส้นทางหลัก เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ที่มีการ
ก่ อสร้ างอาคารสมัยใหม่ ซึ่ งขาดความเชื่ อมโยงในด้านรู ปแบบความต่อเนื่ องขององค์ประกอบ
อาคาร
ภาวะคุกคามจากภายนอกย่ าน
ที่พกั อาศัยราคาถูก เป็ นผลกระทบจากการอพยพย้ายออกของคนเก่าในพื้นที่ยา่ น ทํา
ให้พ้ืนที่ยา่ นโดยรอบกลายเป็ นที่พกั อาศัยราคาถูกตอบสนองความต้องการของผูท้ ี่อพยพมาจากต่าง
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ถิ่ น เพื่ อ เข้า มาอาศัย อยู่ใ กล้แ หล่ ง งานในเขตเมื อ งชั้น ใน ทํา ให้ ข าดความเข้า ใจในบริ บ ททาง
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ทําให้องค์ประกอบที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เสื่ อมโทรมลง
3. แผนและโครงการต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับย่ านบ้ านหม้ อฯ
ย่า นบ้า นหม้อ ฯ เป็ นย่า นการค้า ที่ มี ค วามสํา คัญ ของกรุ ง เทพมหานคร เพราะฉะนั้น
กรุ งเทพมหานครจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนและโครงการต่างๆ ขึ้น เพื่อนํามา
ปรับปรุ่ งย่านให้มีความเจริ ญและเพิ่มศักยภาพยิ่งขึ้น จะได้เป็ นย่านที่คงบทบาททางด้านการค้าและ
สามารถอยูค่ ู่กบั กรุ งเทพมหานครได้ต่อไป สําหรับแผนและโครงการที่เกี่ยวข้องกับย่านบ้านหม้อฯ
มีดงั ต่อไปนี้
3.1 โครงการรถไฟฟ้ ามหานคร หรื อรถไฟฟ้ าใต้ดิ น เป็ นโครงการที่ อยู่ในความดู แ ล
รับผิดชอบของการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.) โดยจะมีสายเฉลิมรัชมลงคล
หรื อสายสี น้ าํ เงิน ซึ่ งเป็ นสายที่มีสถานี จากลําโพง-บางซื่ อ รวมทั้งหมด 18 สถานี มีระยะทางยาวถึง
20 กิโลเมตร เป็ นสายที่ตดั ผ่านใกล้เคียงบริ เวณย่านบ้านหม้อฯ ซึ่ งถ้าโครงการนี้มีการเปิ ดให้บริ การ
แล้ว จะทําให้ก ารเข้าถึ งย่า นบ้า นหม้อ ฯมี ค วามสะดวกมากยิ่ง ขึ้ น และยัง สามารถช่ ว ยลดปั ญ หา
การจราจรและปั ญหาที่จอดรถของย่านลงได้ รวมทั้งยังเป็ นการช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุนบทบาท
ทางด้านการค้าของย่าน
3.2 โครงการถนนคนเดิ น เป็ นโครงการของกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งอยู่ในช่ วงการศึกษา
โดยจะเปลี่ ยนทางเดิ นสาธารณะเป็ นถนนคนเดิ นแทน ซึ่ งจะทําให้ย่านบ้านหม้อฯ มี ความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยขึ้น เป็ นการสร้างความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าและความปลอดภัยให้กบั ผูซ้ ้ือ
มากยิง่ ขึ้น
3.3 แผนและโครงการอื่นๆ นอกจากนี้ กรุ งเทพมหานครได้มีการจัดประชุมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยว โดยจะปรับปรุ งทางเท้าใหม่ตลอดแนว ปรับปรุ งผิวจราจร และทาสี
อาคารพาณิ ชย์ รวมทั้งการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบแผงค้าริ มถนนให้เ ป็ นรู ปแบบใหม่ ที่มีลกั ษณะ
เดี ยวกันทั้งหมด เพื่อความสวยงามและเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย สามาถใช้เป็ นจุดขายเพื่อดึ งดู ดด
นักท่องเที่ยวเข้ามาที่ยา่ น เป็ นการส่ งเสริ มธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้กบั ประเทศได้
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แผนที่ 9 แสดงเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสี น้ าํ เงิน)
4. แนวทางการพัฒนา
ย่านบ้านหม้อฯ เป็ นย่านการค้าเก่ าแก่ ที่ มีความสําคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และ
เศรษฐกิจของกรุ งเทพมหานคร แต่ปัจจุบนั ในย่านจะมีปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งปั ญหาเหล่านี้อาจทํา
ให้ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทดทางด้านการค้าของย่านสู ญหายได้ และส่ งผลให้ยา่ นมีบทบาททางด้าน
การค้าลดลง จึงควรหาแนวทางการพัฒนาซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งและพัฒนาย่านควบคู่กนั ไห เพื่อให้
ย่านมีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ ึน มีทศั นียภาพที่สวยงามและเป็ นย่านการค้าที่มีศกั ยภาพ จะทําให้ปัจจัยที่
มีผลต่อบทบาททางด้านการค้าคงอยูต่ ลอดไป ทั้งนี้ในการวางแนวทางการพัฒนาจะแบ่งเป็ นของรัฐ
และของผูศ้ ึกษาเองเพื่อจะได้ครอบคลุมการพัฒนาของย่านในทุกๆในด้าน ดังนี้
4.1 แนวทางการพัฒนาของรัฐ
แนวทางการพัฒนาของรัฐจะเน้นทางด้านกายภาพเป็ นหลัก โดยจะมีการปรับปรุ ง
ลักษณะทางด้านกายภาพของย่านบ้านหม้อให้ดียง่ิ ขึ้น ดังนี้
ปรับปรุ งและซ่อมแซมทางเดินเท้าให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกัน เพื่อความสวยงามและ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ทําให้เกิดความสะดวกในการเดินเลือกซื้ อสิ นค้า รวมทั้งควรมีการขยายท่อ
ระบายนํ้าให้มีขนาดใหญ่ข้ ึนกว่าเดิม เพื่อให้สามารถระบายนํ้าได้ทนั ขณะฝนตกป้ องกันนํ้าท่วมและ
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ยังรองรับประชากรที่จะเข้ามาที่ย่านในอนาคตด้วย ทั้งสองโครงการนี้ ควรจัดทําไปด้วยกัน เพราะ
เป็ นโครงการที่ มีความสัมพันธ์กนั จะได้ช่วยประหยัดงบประมาณของชาติ นอกจากนี้ ควรมี การ
ปรับปรุ งแก้ไขแบบหลังคาให้มีความสู งมากขึ้นและครอบคลุมพื้นที่ทางเท้า เพื่อความสวบงามและ
ช่วยกันแดดกันฝนให้ร่มเงากับย่าน เป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ี่เข้ามาซื้ อสิ นค้า รวมทั้งยัง
ทําให้เกิดความสะดวกในการทํางานของเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดอัคคีภยั ขึ้นด้วย
จัดให้มีการติดตั้งท่อดับเพลิง ทั้งนี้ เพราะจากลักษณะของย่านที่มีความคับแคบและ
แออัดไปด้วยผูค้ นและกิจกรรมการค้าต่างๆ จํานวนมาก ซึ่ งเมื่อเกิดอัคคีภยั แล้วเจ้าหน้าที่จะทํางาน
ได้ยากลําบาก ทําให้ยา่ นเกิดความเสี ยหาย จึงต้องจัดให้มีท่อดับเพลิงที่สามารถให้รถดับเพลิงต่อท่อ
เข้ากับท่อดับเพลิงดังกล่าวได้โดยที่รถดับเพลิงไม่จาํ เป็ นต้องเข้าไปในย่าน แต่สามารถจะต่อสาย
ดับเพลิงเข้ากับท่อดับเพลิงในย่านได้ และจะติดตั้งเป็ นระยะเพื่อดับเพลิงบริ เวณจุดเป้ าหมายได้
สะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการจัดให้มีการซ้อมการดับเพลิงภายในย่านด้วยเพื่อความ
ปลอดภัยของคนที่อาศัยอยูใ่ นย่าน
จัดระเบียบควบคุมสายไฟฟ้ าและสายโทรศัพท์ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เพื่อความ
เป็ นระเบียบสวยงามและความปลอดภัยของย่าน
การจัดระเบียบควบคุมมิให้หาบเร่ แผงลอยเข้าไปตั้งแผงขอยในย่านอย่างเคร่ งครัด
โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างจริ งจัง เพื่อทําให้ยา่ นมีพ้ืนที่ทางเท้ามากขึ้น ช่วยลดความแออัด
และสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินเลือกซื้ อสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อ รวมทั้งยังทํา
ให้ย่านมีความเป็ นระเบียบร้อยและมีทศั นยภาพที่สวยงาม ซึ่ งจะช่วยดึงดูดให้คนเข้ามาที่ย่านมาก
ยิง่ ขึ้น ทําให้ยา่ นมีรายได้ที่ดีและส่ งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศตามมา
4.2 แนวทางการพัฒนาของผูศ้ ึกษา
ศักยภาพของย่านบ้านหม้อฯ มีจุดเด่ นของย่านในพื้นที่ ประวัติศาสตร์ ย่านการค้า
ดั้งเดิม จึงมุ่งเน้นการปรับภูมิทศั น์สภาพแวดล้อม ปรับปรุ งสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับผูท้ ี่เข้ามา
ใช้ย่าน ไม่ว่าจะจับจ่ายใช้สอย หรื อนักท่องเที่ยว เส้นทางสัญจร และกําหนดมาตรการควบคุมการ
พัฒ นาพื้ น ที่ เ ฉพาะเพื่ อทํา ให้ย่า นมี ค วามเป็ นระเบี ย บสวยงามมากขึ้ น นอกจากนั้น ยัง เป็ นการ
เชื่อมโยงการตอบสนองความต้องการ และข้อเสนอนะจากชุมชน สําหรับแนวทางการพัฒนาของรัฐ
ที่ ก ล่ า วไปจะเป็ นแนวทางที่ เ น้น ด้า นกายภาพเท่ านั้น ซึ่ ง อาจไม่ ค รอบคลุ ม การพัฒ นาของย่า น
เท่าที่ควร ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้เสนอแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อจะได้ครอบคลุมการพัฒนาของ
ย่านในทุกๆ ด้านและเข้าถึงปั ญหาในระดับชุมชน ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยจะแบ่ง
แนวทางการพัฒนาออกเป็ น 3 ด้าน คือ แนวทางการพัฒนาทางด้านกายภาพ แนวทางการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ และแนวทางการพัฒนาทางด้านสังคม
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4.2.1 แนวทางการพัฒนาทางด้านกายภาพ
4.2.1.1 ส่ งเสริ มให้มีการปรั บปรุ งเพิ่มพื้นที่บริ เวณทางเดิ นเท้าในพื้นที่ติด
ถนนที่มีรถยนต์พลุกพล่าน ทําให้ประชาชนต้องลงไปเดินบนถนน ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายต่อผูท้ ี่เข้ามา
ใช้ยา่ นพื้นที่ ได้แก่ ถนนบํารุ งเมืองที่อยูใ่ นช่วงสี่ กกั๊ พระยาศรี
4.2.1.2 จัดระเบียบควบคุมการรุ กลํ้าในพื้นที่สาธารณะใช้เป็ นที่วางสิ นค้า
ขายของ ที่จอดรถ อาจเป็ นสิ่ งที่กีดขวางทางเดิ นเท้า อยู่ในถนนตรี เพชร จักรเพชร ถนนบ้านหม้อ
ฯลฯ มักเป็ นที่ต้ งั ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีคนพลุกพล่านมาก ได้แก่ แหล่งร้านอาหาร แหล่งค้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
4.2.1.3 สนับสนุ นให้คนใช้บริ การรถประจําทางสาธารณะหรื อรถรั บจ้าง
ต่างๆ เช่ น รถแท็กซี่ รถสามล้อรับจ้าง เป็ นต้น เพื่อจะได้ช่วยลดปริ มาณรถยนต์บนท้องถนน เป็ น
การแก้ไขปั ญหาการจราจร ปั ญหาเรื่ องที่จอดรถ และปั ญหามลพิษทางอากาศและเสี ยง สําหรับรถ
รับส่ งสิ นค้าควรมีมาตรการหรื อระเบียบควบคุมให้เข้ามารับส่ งสิ นค้าในช่วงเช้าหรื อเย็น ซึ่งเป็ นช่วง
ที่ย่านปิ ดทําการแล้ว เพื่อความสะดวกในการขนย้ายสิ นค้าและยังช่วยแก้ไขปั ญหาการจราจรของ
ย่าน นอกจากนี้ ควรมีการสร้างสะพานลอยระหว่างถนนสายสําคัญของย่าน ได้แก่ ถนนตรี เพชร
ถนนจักรเพชร ฯลฯ เพื่อสร้างความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินข้ามถนนให้กบั คนที่เข้ามา
ใช้บริ การที่ย่านและบุคคลทัว่ ไปที่สัญจรไปมา และยังช่วยลดปั ญหาการจราจรและอุบตั ิเหตุที่จะ
เกิดขึ้นบนท้องถนน
4.2.1.4 จัด ระเบี ย บควบคุ ม การติ ด ป้ ายโฆษณา การใช้กัน สาด โดยการ
กําหนดใช้ขนาดและสี ให้มีรูปแบบเดียวกันในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 โดยเฉพาะใน
ตึ ก แถวบริ เ วณถนนเจริ ญกรุ ง ถนนบํารุ ง เมื อง ถนนตะนาว และถนนเฟื่ องนคร แต่ เ มื่ อมี ค วาม
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเมืองของกรุ งเทพมหานคร จึงทําให้อาคารเดิมมีการดัดแปลง จึงทําให้เสี ย
คุณค่าด้านสถาปัตยกรรมและความเป็ นเอกลัษณ์ของย่าน
4.2.1.5 ควบคุมความสู งของอาคารสร้างใหม่ เช่ น สํานักงาน ตึก ออฟฟิ ศ
อาคารพาณิ ชย์ และการทาสี ของอาคารที่สร้างขึ้นใหม่รอบๆ ในบริ เวณย่านบ้านหม้อฯ ให้มีลกั ษณะ
กลมกลืนไปกับอาคารเดิม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมเมืองเก่าในพื้นที่ โดยเฉพาะในตึกแถวบริ เวณ
ถนนเจริ ญกรุ ง ถนนบํารุ งเมือง ถนนตะนาว และถนนเฟื่ องนคร
4.2.1.6 พัฒนาบ้าน อาคารและที่ดินที่มีการปล่อยทิ้งไว้จนทรุ ดโทรม หรื อ
พื้นที่จุดบอดโดยเฉพาะพื้นที่ในชุมชนเก่าของย่าน หรื อในบริ เวณพื้นที่ที่เป็ นจุดบอดของการพัฒนา
พื้นที่ในย่าน เพราะถูกปิ ดล้อมด้วยการตั้งของร้านค้า และมีการเข้าถึงเส้นทางของชุมชนได้ยาก จึง
ทําให้ในบริ เวณมีความเสื่ อมโทรมทางด้านกายภาพ และในบริ เวณบ้านที่เก่าที่หลงเหลืออายุกว่า 60
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ปี ขึ้นไป จะถูกขึ้นทะเบียบเป็ นพื้นที่โบราณสถานของกรมศิลปากร แต่ส่วนใหญ่เจ้าของบ้านมักจะ
ไปอยูใ่ นบริ เวณอื่นๆ จึงไม่มีการใช้ประโยชน์ใช้สอยอย่างคุม้ ค่า อย่างเช่นการพัฒนาทางด้านพื้นที่
อาศัย หรื อ พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
4.2.1.7 ควรมีการรณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาด และปลูกต้นไม้ระหว่าง
ริ มทางเท้ากับถนน เพื่อใช้เป็ นร่ มเงาและยังช่วยลดมลพิษทางเสี ยงและอากาศของย่านได้ นอกจากนี้
ควรมีการปลูกฝังจิตสํานึ ก ให้เกิดความรู ้สึกหวงแหนของย่าน เนื่ องจากเป็ นย่านการค้าที่มีคุณค่าทั้ง
ทางด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและจิตใจต่อผูค้ น รวมทั้งยังเป็ นย่านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่
น่าสนใจ จึงควรช่วยกันอนุรักษ์ยา่ นการค้าเก่าแก่นี่ไว้
4.2.1.8 ส่ งเสริ มใช้พ้ืนที่ พฒ
ั นาเส้นทางแหล่ งท่องเที่ยวเชื่ อมโยงเส้นทาง
พื้ น ที่ ริมคลอง และพื้ น ที่ ท างเท้า ภายในจากคนในชุ ม ชน ผูม้ าใช้บ ริ ก ารย่า น และนัก ท่ องเที่ ย ว
ร่ วมกับการใช้พ้ืนที่ของย่านต่างๆ เช่น วัดชุมชน ศาลเจ้า และพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนรมณี นารถ
สวนวังสรานรมย์ ซึ่งเป็ นพื้นที่มีศกั ยภาพและสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้
4.2.1.9 ปรับปรุ งคุณภาพนํ้าของคลองรอบกรุ ง หลองหลอดวัดราชบพิตร
เพื่อแก้ไขปั ญหาจากนํ้าเสี ยและของเสี ยอันตรายจากบ้านเรื อน ร้านค้า และอื่นๆ
4.2.2 แนวทางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
4.2.2.1 ส่ งเสริ มรั กษากิ จกรรมการค้าดั้งเดิ มที่ อยู่คู่กับย่านการค้าเก่ าบ้าน
หม้อฯ โดยเฉพาะกิ จ กรรมการค้า ประเภทเครื่ อ งประดับอัญ มณี อุ ต สาหกรรมช่ า งทํา ทอง ปื น
เนื่ องจากเป็ นกิจกรรมการค้าที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นเอกลักษณ์อยูใ่ นพื้นที่ยา่ นประวัติศาสตร์ มาตลอด
และอยู่ใ กล้แ หล่ ง เศรษฐกิ จ ของประเทศ จึ ง ทํา ให้ย งั เป็ นที่ ต ้อ งการของลู ก ค้า ทั่ว ประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยงั ควรสนับสนุนและส่ งเสริ มกิจกรรมการค้าประเภทอื่นๆ ด้วย ซึ่ งปั จจุบนั
กิจกรรมการค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลังได้รับความนิยมและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด จึง
ควรมีการสนับสนุนและส่ งเสริ มกิจกรรมการค้าประเภทนี้ควบคู่กบั กิจกรรมการค้าหลักของย่าน
4.2.2.2 สนับสนุ น กิ จกรรมทัว่ ไป รั ก ษาความหลากหลายของสิ นค้าและ
กิ จกรรม เช่ น ร้ านอาหาร ร้ านหนังสื อ ห้างดิ โอล์ดสยาม ศาลาเฉลิมกรุ ง เป็ นการบริ การคนนอก
พื้นที่ หรื อลูกค้า เข้ามาใช้พ้ืนที่ของย่าน จึงเป็ นกิจกรรมที่มีหน้าที่เสริ มบทบาทและรักษากิจกรรม
ดั้งเดิมให้สามารถคงอยูต่ ่อไป ทําให้ได้รายได้มากขึ้นจากการค้าขายในรู ปแบบที่เพิ่มขึ้นมา
4.2.2.3 ประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนจากภาครัฐ จะช่วยในการอนุรักษ์
ย่านการค้าดั้งเดิมและกิจกรรมการค้าอื่นๆ ซึ่งอาจจะสามารถช่วยดึงดูดลูกค้าจากนอกพื้นที่เข้ามาใช้
บริ การในย่านได้ โดยใช้ศกั ยภาพของพื้นที่ที่มีความสําคัญของย่านการค้าที่มีความเก่าแก่ และความ
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หลากหลายของสิ นค้าซึ่ งผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การย่านสามารถเข้าถึงสิ นค้าได้ง่ายและสิ นค้ามีราคาไม่สูง
ทําให้คนทั้วไปทั้งที่ เป็ นผูซ้ ้ื อและผูข้ ายได้รับทราบภาพลักษณ์ ของย่านในรู ปแบบที่ถูกต้องและ
ตรงกัน
4.2.2.4 สร้างความร่ วมมือทางธุรกิจในย่านหรื อส่ งเสริ มความร่ วมมือเดิมที่มี
อยู่ให้มีผลมากขึ้น เพื่อพัฒนากิ จกรรมทางการค้าต่างๆให้มีความก้าวหน้า และยังเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าให้เกิดขึ้นในย่าน
4.2.2.5 จัดแบ่งกลุ่มแยกกิจกรรมดั้งเดิมให้มีความชัดเจน หรื อภาครัฐอาจใช้
วิธีสนับสนุ นทางกลุ่มองค์กรการค้าแต่ ละประเภทของสิ น ค้า เช่ น สมาคมเพชรพลอย สมาคม
เครื่ องประดับอัญมณี สมาคมค้าปื น ฯลฯ เพื่อให้องค์กรเกิ ดความเข้มแข็ง มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน
ส่ งผลให้การแบ่งกลุ่มกิจกรรมาชัดเจนมากขึ้นไม่ปะปนกัน เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และ
ความสะดวกต่อการเข้าถึงของลูกค้า
4.2.3 แนวทางการพัฒนาทางด้ านสั งคม
4.2.3.1 ย่ า นบ้า นหม้อ ฯ เป็ นย่ า นการค้า ที่ สํ า คัญ ในกรุ ง เทพมหานคร มี
ลักษณะการดํารงชี วิตแบบสังคมเมือง มีการแข่งขันกันสู ง ต่างคนต่างอยู่ ดังนั้นจึงควรจัดหาพื้นที่
หรื อกิ จ กรรมนัน ทนาการต่ า งๆ ซึ่ ง อาจจัด พื้ น ที่ บริ เ วณริ ม คลองหลอด ริ ม คลองรอบกรุ ง หรื อ
สวนสาธารณะที่มีอยู่ คือ สวนรมณี นารถ สวนวังสรานย์รม ให้มีกิจกรรมประจําเพื่อให้คนในย่าน
ชุมชน หรื อผูเ้ ข้ามาใช้บริ การย่าน ย่านใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ช่วยเพิ่ม
ระดับความสัมพันธ์ของคนในย่านให้มีมากขึ้น ลดความเครี ยดจากงานโดยการได้เข้ามาพักผ่อน
หย่อนใจในบริ เวณพื้นที่กิจกรรมของย่าน ดึงดูดผูค้ นให้เข้ามายังย่านการค้าเก่า แก้ปัญหาความเงียบ
เหงาในช่วงตอนเย็น ลดปัญหาอาชญากรรม
4.2.3.2 ส่ งเสริ มประชาชนให้มีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ในพื้นที่ ต่างๆ เพื่อ
รักษาคุณค่าของเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์และจินตภาพ
4.2.3.3 ส่ งเสริ มกิจกรรมทางศานา ในพื้นที่วดั ศาลเจ้า ในพื้นที่ยา่ นบ้านหม้อ
ฯ เพื่อดึ งดู ดผูค้ นในย่าน สร้ างปฏิ สัมพันธ์ของคนในย่าน สะท้อนวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
ดั้งเดิมของคนในย่านเอาไว้
4.2.3.4 ส่ งเสริ มเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ ฝึ กอบรมเป็ นมัคคุ เทศก์ เป็ นการ
พัฒนาบุคลากรรองรั บด้านการท่องเที่ ยวในย่านบ้านหม้อฯ จะทําให้เข้าใน และเห็ นคุ ณค่าของ
สถานที่ประวัติศาสตร์ที่ยงั หลงเหลืออยูค่ ู่กบั ย่านและกรุ งเทพมหานคร
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4.2.3.5 ปรับปรุ งบริ เวณที่มีความเสื่ อมโทรมแออัด โดยเฉพาะพื้นที่อาศัยที่มี
เค้าโครงด้านวิถีชีวิตของผูค้ น และอาคารสถาปั ตยกรรม ควรมีการจัดการพื้นที่ ไม่ให้มีความทรุ ด
โทรม เพื่อพัฒนาให้เป็ นเมืองที่น่าอยู่ และเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
4.2.3.6 จัด ระเบี ย บนัก ท่ อ งเที่ ย ว หรื อ ผูท้ ี่ เ ข้า มาใช้บ ริ ก ารย่า น เพื่ อ ไม่ ใ ห้
พยายามทําลายพื้นที่มากนัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อด้านวัฒนธรรมที่มีอยูเ่ ดิมให้นอ้ ยลง
5. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาต่ อไป
สํา หรั บ การพัฒ นาพื้ น ที่ ย่า นบ้า นหม้อ ฯ ต่ อ ไป ควรมี ก ารศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในพื้นที่ ในการกําหนดบทบาทใหม่ของย่านรวมถึงการกําหนดโครงการในพื้นที่ยอ่ ยของ
ย่านต่อไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามการศึกษาปัญหาและปัจจัยทีม่ ีความสํ าคัญต่ อศักยภาพ พืน้ ทีย่ ่ านบ้ านหม้ อ
สํ าหรับผู้ซื้อ
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โครงการวิทยานิ พนธ์ : การศึกษาปัญหาและปัจจัยที่มีความสําคัญต่อศักยภาพ พื้นที่ยา่ นบ้านหม้อ
แบบสอบถามเลขที่........................... วันที่...........................................เวลา.............................. สํ าหรับผู้ซื้อ

แบบสอบถามฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธ์เรื่ อง ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตของย่าน
การค้าบ้านหม้อ
ศึกษาถึงความเชื่องโยงกันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับย่านการค้าอื่นๆ บริ เวณโดยรอบ และ
รู ปแบบการค้าที่เกิดขึ้น
ภายในอาคารพาณิ ชย์ คําตอบของท่านจะนํามาใช้ในการศึกษาวิจยั เท่านั้นกรุ ณาทําเครื่ องหมาย ใน
คําตอบที่ท่านเลือกลงในช่องว่าง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
( ) 1.ชาย
( ) 2.หญิง
2. อายุ
( ) 1.ตํ่ากว่า 20 ปี
( ) 2.อายุ 21-30 ปี
( ) 3.อายุ 31-40 ปี
( ) 4.อายุ 41-50 ปี
( ) 5.อายุ 51 ปี ขึ้นไป
3. ระดับรายได้
( )1.) ตํ่ากว่า 5,000 บาท
( ) 2.) 5,001-10,000 บาท
( ) 3.) 10,001-15,000 บาท
( ) 4.) 15,001-20,000 บาท
( ) 5.) มากกว่า 20,001 บาท
4. ระดับการศึกษา
( )1. ระดับประถมศึกษา
( ) 2. ระดับมัธยมศึกษา
( )3. ระดับอาชีวะ อนุปริ ญญา
( ) 4. ระดับปริ ญญาตรี
( )5. สูงกว่าระดับปริ ญญาตรี
5. อาชีพ
( ) 1. ช่างตัดเสื้ อผ้า
( ) 2. ค้าขาย
( ) 3. รับราชการ
( ) 4. พนักงานบริ ษทั เอกชน
( ) 5. รับจ้าง
( ) 6. แม่บา้ น
( ) 7. ธุรกิจส่ วนตัว
( ) 8. ไม่ได้ทาํ งาน
( ) 9.อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................
6. สถานทีพ่ กั อาศัยในปัจจุบัน
( ) 1. ในเขตพระนคร
( ) 2. ในกรุ งเทพฯเขต .............................
( ) 3. ต่างจังหวัด (โปรดระบุ) ...................................
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้ซื้อ
1. ประเภทของสิ นค้ าและบริเวณที่ท่านซื้อจากย่านการค้ าบ้ านหม้ อคือ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
สิ นค้ า
บริเวณทีท่ ่ านซื้อสิ นค้ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตึกแถว / อาคารพาณิ ชย์บริ เวณถนน
ถ.บํารุ งเมืองเฟื องนคร ถ.ตรี เพชร จักรเพชร
ถ.พระพิทกั ษ์และริ ม
คลอง ฯลฯ
1. ผ้าและอุปกรณ์ตดั เย็บ
2. เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
3. อัญมณี เครื่ องประดับ
4. ของใช้ส่วนตัวและ
เครื่ องสําอาง
5. กิฟท์ชอ็ ป / ของชําร่ วย
6. เครื่ องใช้ของเบ็ดเตล็ด
7. อื่นๆ ...........

2. ท่ านซื้อสิ นค้ าในย่ านการค้ าบ้ านหม้ อเพือ่ นําไป
( ) 1. ใช้เอง
( ) 2. นําไปขายปลีก
( ) 3. นําไปขายส่ ง
( ) 4. นําไปขายทั้งปลีกและส่ ง
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................
3. สถานทีท่ ที่ ่ านนําไปจําหน่ ายคือ
( ) 1. ในเขตพระนคร ( ) 2. ในกรุ งเทพเขต........................... ( ) 3. ต่างจังหวัด(โปรดระบุ ).........................
4. จํานวนครั้ง
( ) 1.) ทุกวัน
( ) 2.) สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
( ) 3.) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
( ) 4.) เดือนละครั้ง
( ) 5.) 2-3 ครั้ง ต่อเดือน
( ) 6.) ปี ละครั้ง
( ) 7.) ไม่แน่นอน
( ) 8.) อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................

5. ช่ วงเวลาในการซื้อ
( ) 1. เวลา 6.00-8.00 น.
( ) 2. เวลา 8.00-10.00 น.
( ) 3. เวลา 10.00-13.00 น.
( ) 4. เวลา 13.00-15.00 น.
( ) 5. เวลา 15.00-17.00 น.
( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................
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6. จํานวนเวลาทีใ่ ช้
( ) 1. น้อยกว่า 15 นาที
( ) 2. 15-30 นาที
( ) 3. 30-60 นาที
( ) 4. 1 ชัว่ โมง
( ) 5. 1-2 ชัว่ โมง
( ) 6. 2 ชัว่ โมงขึ้นไป

7. วันทีเ่ ดินทางมาซื้อสิ นค้ า
( ) 1. วันธรรมดา
( ) 2. วันหยุด
( ) 3. วันธรรมดาและวันหยุด
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................

8. มูลค่ าในการซื้อแต่ ละครั้งโดยเฉลีย่ .......................................................................................................................
9. ท่ านซื้อสิ นค้ าประเภทใดจากย่านการค้ าบ้ านหม้ อคืออะไร
(โปรดระบุชนิด/ประเภทของสิ นค้า) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( )1. อัญมณี เครื่ องประดับ (โปรดระบุชนิด/ประเภทของสิ นค้า)...........................................................
( )2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
( )3. เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด (โปรดระบุชนิด/ประเภทของสิ นค้า)..................................................
( )4. อื่นๆ (โปรดระบุ) .........................................................................................................................
10. ท่ านคิดว่ าสิ นค้ าเอกลักษณ์ ของย่ านการค้ าบ้ านหม้ อคืออะไร
(โปรดระบุชนิด/ประเภทของสิ นค้า) (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. อัญมณี เครื่ องประดับ (โปรดระบุชนิด/ประเภทของสิ นค้า)..........................................................
( ) 2. ร้านชูป ฝั่ง ทอง
( ) 3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
( ) 4. เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด (โปรดระบุชนิด/ประเภทของสิ นค้า).................................................
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................
11. ท่ านคิดว่ าสิ นค้ าของย่านการค้ าบ้ านหม้ อมีความแตกต่ างกับย่านการค้ าอืน่ โดยเฉพาะพาหุรัดสะพานหัน
อย่ างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. สิ นค้ามีที่นี่ที่เดียว
( ) 2. สิ นค้าราคาถูก
( ) 3. สิ นค้ามีความหลากหลาย
( ) 4. การเปรี ยบเทียบสิ นค้าทําได้ง่ายกว่า
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................
12. ท่ านมาซื้อสิ นค้ าที่ย่านการค้ าบ้ านหม้ อเป็ นเวลานานเท่ าใด
( ) 1. น้อยกว่า 1 ปี
( ) 2. 1-5 ปี
( ) 3. 5-17 ปี
( ) 4. 11-20 ปี
( ) 5. มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
13. ท่ านใช้ วธิ ีการเดินทาง ขาไปกีต่ ่ อ .......................... ต่อ
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14. การเดินทางในต่ อที่ 1 ขาไปท่ านเดินทางด้ วยพาหนะใด
( ) 1. รถยนต์
( ) 2. รถจักรยานยนต์
( ) 3. แท็กซี่
( ) 4. สามล้อรับจ้าง
( ) 5. รถประจําทาง
( ) 6. เรื อ
( ) 7. เดิน
( ) 8. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................
15. การเดินทางในต่ อที่ 2 ขาไปท่ านเดินทางด้ วยพาหนะใด
( ) 1. รถยนต์
( ) 2. รถจักรยานยนต์
( ) 3. แท็กซี่
( ) 4. สามล้อรับจ้าง
( ) 5. รถประจําทาง
( ) 6. เรื อ
( ) 7. เดิน
( ) 8. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................
16. การเดินทางในต่ อที่ 3 ขาไปท่ านเดินทางด้ วยพาหนะใด
( ) 1. รถยนต์
( ) 2. รถจักรยานยนต์
( ) 3. แท็กซี่
( ) 4. สามล้อรับจ้าง
( ) 5. รถประจําทาง
( ) 6. เรื อ
( ) 7. เดิน
( ) 8. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................
17. ท่ านใช้ วธิ ีการเดินทาง ขากลับกีต่ ่ อ ........................... ต่อ
18. การเดินทางในต่ อที่ 1 ขากลับท่ านเดินทางด้ วยพาหนะใด
( ) 1. รถยนต์
( ) 2. รถจักรยานยนต์
( ) 3. แท็กซี่
( ) 4. สามล้อรับจ้าง
( ) 5. รถประจําทาง
( ) 6. เรื อ
( ) 7. เดิน
( ) 8. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................
19. การเดินทางในต่ อที่ 2 ขากลับท่ านเดินทางด้ วยพาหนะใด
( ) 1. รถยนต์
( ) 2. รถจักรยานยนต์
( ) 3. แท็กซี่
( ) 4. สามล้อรับจ้าง
( ) 5. รถประจําทาง
( ) 6. เรื อ
( ) 7. เดิน
( ) 8. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................
20 การเดินทางในต่ อที่ 3 ขากลับท่ านเดินทางด้ วยพาหนะใด
( ) 1. รถยนต์
( ) 2. รถจักรยานยนต์
( ) 3. แท็กซี่
( ) 4. สามล้อรับจ้าง
( ) 5. รถประจําทาง
( ) 6. เรื อ
( ) 7. เดิน
( ) 8. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................
21. ในกรณีท่นี ํารถยนต์ มาท่ านจอดไว้ ทใี่ ด
( ) 1. วัดราชบูรณะวรวิหารหรื อวัดเลียบ
( ) 2. ห้างสรรพสิ นค้า ดิ โอลด์สยาม
( ) 3. ศาลเจ้าแม่ทบั ทิม
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................
22. ค่ าจอดรถที่ท่านจ่ ายเฉลีย่ ต่ อครั้ง ................................................................................................

23.เหตุผลทีเ่ ลือกซื้อสิ นค้ าทีย่ ่านบ้ านหม้ อ ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ
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23.1 ลักษณะทางกายภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. การเดินทางและเส้นทางคมนาคมสะดวก
( ) 2. ที่จอดรถเพียงพอ
( ) 3. มีระบบขนส่ งมวลชนให้บริ การครบถ้วน
( ) 4. บรรยากาศแบบตึกแถว
( ) 5. มีที่นงั่ พักและที่ทิ้งขยะอํานวยความสะดวก ( ) 6. ความเคยชินกับสถานที่
( ) 7. อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................
23.2 ลักษณะของสิ นค้ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ราคาถูก
( ) 2. มีสินค้าที่ตอ้ งการ
( ) 3. สิ นค้ามีที่นี่ที่เดียว
( ) 4. สิ นค้ามีความหลากหลาย
( ) 5. สิ นค้ามีความทันสมัย
( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) .........................
23.3 ความสะดวกในการซื้อ
( ) 1.มีเจ้าประจํา
( ) 2. เปรี ยบเทียบสิ นค้าได้ง่าย
( ) 3. ซื้ อได้รวดเร็ ว
( ) 4. ไม่แออัดวุน่ วาย
( ) 5. สะดวกในการเดินไม่วกวน
( ) 6. บรรยากาศดี
( ) 7. อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................
24. ท่ านเคยซื้อสิ นค้ าประเภทเดียวกันกับทีซ่ ื้อย่านการค้ าบ้ านหม้ อ จากย่านการค้ าอืน่ หรือไม่
( ) 1. เคย
( ) 2. ไม่เคย เพราะ ...............................
25. ย่ านการค้ าอืน่ ทีท่ ่ านซื้อสิ นค้ าคือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ย่านสะพานหิ น
( ) 2. ย่านปากคลองตลาด
( ) 3. ย่านพาหุ รัด
( ) 4. ย่านสําเพ็ง
( ) 5. ย่านเวิง้ นครเขษม
( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................
26. ประเภทของสิ นค้ าทีท่ ่ านมาซื้อในย่ านการค้ าอืน่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ผ้าและอุปกรณ์ตดั เย็บ
( ) 2. เสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกายสําเร็ จรู ป
( ) 3. เครื่ องประดับและ อัญมณี
( ) 4. เครื่ องสําอางและของใช้ส่วนตัว
( ) 5. กิฟท์ชอ็ ปและของชําร่ วย
( ) 6. อาหารและเครื่ องดื่ม
( ) 7. เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด
( ) 8. ผักผลไม้ ดอกไม้และของสด
( ) 9. วีซีดี และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
( ) 10. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................
27. ท่ านซื้อสิ นค้ าในย่านการค้ าอืน่ รูปแบบใดมากทีส่ ุ ด
( ) 1. ซื้ อปลีก
( ) 2. ซื้ อส่ ง
( ) 3. ซื้ อทั้งปลีกและส่ ง
28. ในอนาคตท่ านจะยังคงซื้อสิ นค้ าในย่ านการค้ าบ้ านหม้ อหรือไม่
( ) 1. ซื้ อ
( ) 2. ไม่ซ้ื อ
( ) 3. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........
29. ในอนาคตท่ านจะซื้อสิ นค้ าจากร้ านค้ าตึกแถวในปริมานเท่ าใด
( ) 1. ซื้ อลดลง
( ) 2. ซื้ อเพิม่ ขึ้น
( ) 3. ซื้ อปริ มาณเท่าเดิม
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................
30. ในอนาคตท่ านเลือกซื้อสิ นค้ าเฉพาะตึกแถวในย่ านการค้ าบ้ านหม้ อเพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
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( ) 1. มีเจ้าประจํา
( ) 2. ราคาถูก
( ) 3. สิ นค้ามีความหลากหลาย
( ) 4. ชอบบรรยากาศแบบตึกแถว
( ) 5. มีสินค้าที่ตอ้ งการ
( ) 6. ความเคยชินกับสถานที่
( ) 7. สิ นค้ามี่ที่นี่ที่เดียว
( ) 8. อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................
31. ในอนาคตท่ านคิดว่ าท่ านจะซื้อสิ นค้ าจากสถานทีใ่ ดในย่ านการค้ าบ้ านหม้ อ
( ) 1. ตึกแถวในย่านการค้าบ้านหม้อและตึกแถวภายในตลาดบ้านหม้อ
( ) 2. ห้างดิ โอลด์สยาม
( ) 3. ทั้งสองสถานที่
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................................................................
32.ในอนาคตท่ านจะซื้อสิ นค้ าประเภทใดในย่านการค้ าบ้ านหม้ อ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
( ) 1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
( ) 2. เครื่ องประดับและอัญมณี
( ) 3. เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................
33. ในอนาคตท่ านคิดว่ าย่านการค้ าบ้ านหม้ อจะสามารุดํารงอยู่ไปได้ หรือไม่ (ดํารงอยู่/ความคงอยู่ คือ รูปแบบของ
พฤติกรรม การปฏิบัตทิ ี่มมี าตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน)
( ) 1. ไม่สามารถดํารงอยูไ่ ด้
( ) 2. สามารถดํารงอยูไ่ ด้
( ) 3. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................
34. ในอนาคตย่านการค้ าบ้ านหม้ อสามารถดํารงอยู่ได้ จะต้ องดําเนินการปรับปรุงอย่างไรเพือ่ ให้ ดาํ รงอยู่
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. เพิม่ ความหลากหลายของสิ นค้า
( ) 2. ปรับปรุ งร้านค้าให้มีความทันสมัย
( ) 3. ปรับราคาเพื่อนให้สามารถแข่งขันได้
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................
35. ท่ านคิดว่ าย่านการค้ าบ้ านหม้ อยังคงอยู่สามารถดําเนินกิจการอยู่ได้ จนถึงปัจจุบันเพราะอะไร
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ได้เปรี ยบเรื่ องทําเลที่ต้ งั
( ) 2. ระบบคมนาคมขนส่ งสะดวก
( ) 3. ที่จอดรถเพียงพอ
( ) 4. สิ นค้าราคาถูก
( ) 5. สิ นค้ามีความหลากหลาย
( ) 6. มีกลุ่มลูกค้าประจํา
( ) 7. สิ นค้ามีที่นี่ที่เดียว
( ) 8. สามารถต่อรองราคาสิ นค้าได้
( ) 10. บรรยากาศแบบตึกแถว
( ) 9. ย่านมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั มานาน
( ) 11. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................................
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ส่ วนที่ 3 ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
1. ปัญหาภายในย่านบ้ านหม้ อคือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( )1. อาคารเก่าทรุ ดโทรมขาดการดูแลทําความสะอาด ( ) 2. ที่จอดรถไม่เพียงพอ
( ) 3. ทางเท้าคับแคบเดินไม่สะดวก
( ) 4. ป้ ายรถเมลล์อยูไ่ กล
( ) 5. ไม่มีจุดนัง่ พักบริ เวณย่านการค้าบ้านหม้อ
( ) 6. ที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอและหายาก
( ) 7. บริ เวณภายในตลาดสกปรกและแออัด
( ) 8. สภาพแวดล้อมภายในย่านแออัด
( ) 9. ไม่มีหอ้ งนํ้าสาธารณะไว้บริ การ
( ) 10. การระบายอากาศไม่ดี
( ) 11. มีน้ าํ ขังบริ เวณทางเดินภายในตลาดบ้านหม้อ
( ) 12. สายไฟฟ้ าไม่เป็ นระเบียบ
( ) 13. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................
2. ท่ านเห็นด้ วยกับแนวทางการปรับปรุ งพัฒนาและแก้ไขปัญหาพืน้ ทีย่ ่านการค้ าบ้ านหม้ อหรือไม่
2.1 สภาพอาคาร และความสวยงามของพืน้ ที่
( ) 1. ทําความสะอาดปรับปรุ งอาคารให้สวยงาม
( ) 2. ซ่อมแซมอาคารที่ชาํ รุ ดทรุ ดโทรมและเป็ นอันตราย
( ) 3. ควบคลุมอาคารให้มีรูปแบบสอดคล้องกัน
( ) 4. ปลูกต้นไม้และปรับปรุ งภูมิทศั น์
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
2.2 การจราจรและทีจ่ อดรถ
( ) 1. จักระเบียบการจราจรให้รถคล่องตัว
( ) 2.จัดระเบียบที่จอดรถอนุญาตให้จอดรถได้ในช่วงที่การจราจรไม่รุนแรง
( ) 3. จัดระเบียบที่จอดรถที่ในการรับส่ งผูโ้ ดยสารและขนส่ งสิ นค้า
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
2.3 ทางเท้ า
( ) 1. จัดระเบียบแผงลอยและทําความสะอาดทางเท้าทุกสัปดาห์
( ) 2. ปรับปรุ งผิวจราจรทางเท้าและปลูกต้นไม้
( ) 3. ย้ายหาบเร่ แผงลอยเข้าไปในตลาด
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
2.4 ระบบสายไฟฟ้าและระบบระบายนํา้
( ) 1. ควรมีการเดินสายไฟฟ้ าลงใต้ดิน
( ) 2. ทําความสะอาดท่อระบายนํ้าและเพิ่มประสิ ทธิภาพการระบายนํ้า
( ) 3. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
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2.5 สิ่ งอํานวยความสะดวกสบายในพืน้ ที่
( ) 1. สร้างห้องนํ้าสาธารณะ
( ) 2. สร้างจุดนัง่ พักผ่อน
( ) 3. เพิ่มจุดทิ้งขยะให้มีความเพียงพอกับปริ มาณขยะ
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
2.6 ความปลอดภัย
( ) 1. พัฒนาพื้นที่วา่ งบริ เวณตลาดบ้านหม้อให้เกิดประโยชน์
( ) 2. ติดตั้งไฟฟ้ าบริ เวณทางเดินให้สว่างทัว่ ถึง
( ) 3. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
2.7 ท่ านมีความคิดเห็นว่ าความปรับปรุ งอะไรนอกจากที่กล่าวมา (โปรดระบุ)
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
จบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ข
แบบสอบถามการศึกษาปัญหาและปัจจัยทีม่ ีความสํ าคัญต่ อศักยภาพ พืน้ ทีย่ ่ านบ้ านหม้ อ
สํ าหรับผู้ประกอบการ
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โครงการวิทยานิ พนธ์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดํารงบทบาทด้านพาณิ ชยกรรมย่านการค้าบ้านหม้อ
แบบสอบถามเลขที่.........................วันที่...........................................เวลา..................... สํ าหรับผู้ประกอบการ

แบบสอบถามฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธ์เรื่ อง ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตของย่าน
การค้าบ้านหม้อ
ศึกษาถึงความเชื่องโยงกันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับย่านการค้าอื่นๆ บริ เวณโดยรอบ และรู ปแบบ
การค้าที่เกิดขึ้น
ภายในอาคารพาณิ ชย์ คําตอบของท่านจะนํามาใช้ในการศึกษาวิจยั เท่านั้นกรุ ณาทําเครื่ องหมาย ใน
คําตอบที่ท่านเลือก ลงในช่องว่าง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
( ) 1.ชาย
( ) 2.หญิง
2. อายุ
( ) 1.ตํ่ากว่า 20 ปี
( ) 2.อายุ 21-30 ปี
( ) 3.อายุ 31-40 ปี
( ) 4.อายุ 41-50 ปี
( ) 5.อายุ 51 ปี ขึ้นไป
3. ครอบครัวของท่ านมีจํานวนสมาชิกทั้งหมดกีค่ น ( รวมตัวท่ านด้ วย) ............................ คน
4. ระดับรายได้ ต่อเดือน ................................................................................................. บาทต่อเดือน
5. ระดับการศึกษา
( )1. ระดับประถมศึกษา
( ) 2. ระดับมัธยมศึกษา
( )3. ระดับอาชีวะ อนุปริ ญญา
( ) 4. ระดับปริ ญญาตรี
( )5. สู งกว่าระดับปริ ญญาตรี
6. ภูมลิ าํ เนาของเจ้ าของกิจการ
( ) 1. กรุ งเทพฯเขต (โปรดระบุ).................
( ) 2. ปริ มณฑล (โปรดระบุ).......................
( ) 3. ต่างจังหวัด (โปรดระบุ).....................
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................
7. ท่ านรู้จักหรือมีการพูดคุยกับผู้ประกอบการในระแวงบ้ านหม้ อจํานวนประมานกีห่ ลัง
( ) 1. ไม่รู้จกั /ไม่มีการพูดคุย
( ) 2. น้อยกว่า 2 หลัง
( ) 3. 3-5 หลัง
( ) 4. 6-10 หลัง
( ) 5. มากกว่า 10 หลัง
( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................
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8. สถานทีพ่ กั อาศัยในปัจจุบันของเจ้ าของกิจการ
( ) 1. ที่พกั อาศัยในสถานที่ทาํ งาน
( ) 2. ในกรุ งเทพฯเขต ..................................
( ) 3. ต่างจังหวัด (โปรดระบุ) .......................... ( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................
9. ท่ านมีบ้าน/ทีพ่ กั อาศัยนอกเขตพระนครหรือไม่
( ) 1. มี (โปรดระบุ) เขต........................ ( ) 2. ไม่มี
( ) 3.อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................
10. จํานวนลูกจ้ าง/แรงงานทีท่ าํ งานในกิจการ
( ) 1.ไม่มีคนงาน (ข้ามไปข้อ 14 )
( ) 2. มีคนงาน ................................ คน
11. สถานทีพ่ กั อาศัยในปัจจุบันของลูกจ้ าง/แรงงาน
( ) 1. พักอาศัยในร้าน/สถานที่ทาํ งาน
( ) 2. ในกรุ งเทพฯเขต..................................
( ) 3. ปริ มณฑล (โปรดระบุ)............................ ( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................
12. ลักษณะการเดินทางมายังสถานประกอบการของลูกจ้ าง/แรงงาน
( ) 1. ไม่ได้เดินทางเพราะพักที่ร้านค้า
( ) 2. รถยนต์ส่วนตัว
( ) 3. รถจักรยานยนต์
( ) 4. แท็กซี่
( ) 5. สามล้อรับจ้าง
( ) 6. รถประจําทาง
( ) 7. เรื อ
( ) 8. เดิน
( ) 9. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................
13. ลักษณะการเดินทางกลับจากสถานประกอบการของลูกจ้ าง/แรงงาน
( ) 1. ไม่ได้เดินทางเพราะพักที่ร้านค้า
( ) 2. รถยนต์ส่วนตัว
( ) 3. รถจักรยานยนต์
( ) 4. แท็กซี่
( ) 5. สามล้อรับจ้าง
( ) 6. รถประจําทาง
( ) 7. เรื อ
( ) 8. เดิน
( ) 9. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................
14. ลักษณะการเดินทางมายังสถานประกอบการของผู้ประกอบการ/เจ้ าของกิจการ
( ) 1. ไม่ได้เดินทางเพราะพักที่ร้านค้า
( ) 2. รถยนต์ส่วนตัว
( ) 3. รถจักรยานยนต์
( ) 4. แท็กซี่
( ) 5. สามล้อรับจ้าง
( ) 6. รถประจําทาง
( ) 7. เรื อ
( ) 8. เดิน
( ) 9. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................
15. ลักษณะการเดินทางกลับจากสถานประกอบการของผู้ประกอบการ/เจ้ าของกิจการ
( ) 1. ไม่ได้เดินทางเพราะพักที่ร้านค้า
( ) 2. รถยนต์ส่วนตัว
( ) 3. รถจักรยานยนต์
( ) 4. แท็กซี่
( ) 5. สามล้อรับจ้าง
( ) 6. รถประจําทาง
( ) 7. เรื อ
( ) 8. เดิน
( ) 9. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................
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16. ในกรณีที่นํารถมา ท่ านจอดรถไว้ ทใี่ ด
( ) 1. วัดราชบูรณะวรวิหารหรื อวัดเลียบ
( ) 2. ห้างสรรพสิ นค้า ดิ โอลด์สยาม
( ) 3. ศาลเจ้าแม่ทบั ทิม
( ) 4. อื่นๆ (โปรด
ระบุ) ...............................................
17. ค่ าจอดรถทีท่ ่ านจ่ ายเฉลีย่ ต่ อวัน (ประมาณ) ............................................................................................
18. ปัญหาทีท่ ่ านประสบในย่านการค้ าบ้ านหม้ อ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
( )1. อาคารเก่าทรุ ดโทรมขาดการดูแลทําความสะอาด ( ) 2. ที่จอดรถไม่เพียงพอ
( ) 3. ทางเท้าคับแคบเดินไม่สะดวก
( ) 4. ป้ ายรถเมลล์อยูไ่ กล
( ) 5. ไม่มีจุดนัง่ พักบริ เวณย่านการค้าบ้านหม้อ
( ) 6. ที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอและหายาก
( ) 7. บริ เวณภายในตลาดสกปรกและแออัด
( ) 8. สภาพแวดล้อมภายในย่านแออัด
( ) 9. ไม่มีหอ้ งนํ้าสาธารณะไว้บริ การ
( ) 10. การระบายอากาศไม่ดี
( ) 11. มีน้ าํ ขังบริ เวณทางเดินภายในตลาดบ้านหม้อ ( ) 12. สายไฟฟ้ าไม่เป็ นระเบียบ
( ) 13. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................
19. ท่ านเห็นด้ วยกับแนวทางการปรับปรุ งพัฒนาและแก้ไขปัญหาพืน้ ทีย่ ่ านการค้ าบ้ านหม้ อหรือไม่
19.1 สภาพอาคาร และความสวยงามของพืน้ ที่
( ) 1. ทําความสะอาดปรับปรุ งอาคารให้สวยงาม
( ) 2. ซ่อมแซมอาคารที่ชาํ รุ ดทรุ ดโทรมและเป็ นอันตราย
( ) 3. ควบคลุมอาคารให้มีรูปแบบสอดคล้องกัน
( ) 4. ปลูกต้นไม้และปรับปรุ งภูมิทศั น์
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
19.2 การจราจรและทีจ่ อดรถ
( ) 1. จักระเบียบการจราจรให้รถคล่องตัว
( ) 2.จัดระเบียบที่จอดรถอนุญาตให้จอดรถได้ในช่วงที่การจราจรไม่รุนแรง
( ) 3. จัดระเบียบที่จอดรถที่ในการรับส่ งผูโ้ ดยสารและขนส่ งสิ นค้า
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
19.3 ทางเท้ า
( ) 1. จัดระเบียบแผงลอยและทําความสะอาดทางเท้าทุกสัปดาห์
( ) 2. ปรับปรุ งผิวจราจรทางเท้าและปลูกต้นไม้
( ) 3. ย้ายหาบเร่ แผงลอยเข้าไปในตลาด
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
19.4 ระบบสายไฟฟ้าและระบบระบายนํา้
( ) 1. ควรมีการเดินสายไฟฟ้ าลงใต้ดิน
( ) 2. ทําความสะอาดท่อระบายนํ้าและเพิ่มประสิ ทธิภาพการระบายนํ้า
( ) 3. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
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19.5 สิ่ งอํานวยความสะดวกสบายในพืน้ ที่
( ) 1. สร้างห้องนํ้าสาธารณะ
( ) 2. สร้างจุดนัง่ พักผ่อน
( ) 3. เพิ่มจุดทิ้งขยะให้มีความเพียงพอกับปริ มาณขยะ
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
19.6 ความปลอดภัย
( ) 1. พัฒนาพื้นที่วา่ งบริ เวณตลาดบ้านหม้อให้เกิดประโยชน์
( ) 2. ติดตั้งไฟฟ้ าบริ เวณทางเดินให้สว่างทัว่ ถึง
( ) 3. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
19.7 ท่ านมีความคิดเห็นว่ าความปรับปรุงอะไรนอกจากทีก่ ล่ าวมา (โปรดระบุ)
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ส่ วนที่ 2 ลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1. สิ นค้าที่ท่านมาจําหน่ายในย่านบ้านหม้อสิ นค้าประเภท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
( ) 2. เสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกายสําเร็ จรู ป
( ) 3. เครื่ องประดับและอัญมณี
( ) 4. เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
2. สถานที/่ ร้ านของท่ านอยู่บริเวณใด
( ) 1. ตึกแถวบริ เวณริ มถนนบํารุ งเมืองเฟื่ องนคร ( ) 2. ตึกแถวบริ เวณริ มถนนตรี เพชร,จักรเพชร
( ) 3. ตึกแถวบริ เวณริ มถนนพระพิทกั ษ์
( ) 4. ดิ โอลด์สยาม
( ) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................................................
3. ลักษณะของการจําหน่ ายสิ นค้ า (เลือกได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
( ) 1.ขายปลีก (โปรดระบุสัดส่ วนประมานกี่เปอร์เซ็นต์) ................................................................
( ) 2. ขายส่ ง (โปรดระบุสัดส่ วนประมานกี่เปอร์เซ็นต์) ..................................................................
( ) 3. อื่นๆ (โปรดระบุสัดส่ วนประมานกี่เปอร์เซ็นต์)......................................................................
4. กลุ่มลูกค้ าทีม่ าซื้อสิ นค้ าโดยส่ วนใหญ่ คอื
( ) 1. ลูกค้า (กรุ งเทพฯ)(โปรดระบุ)เขต....................................... (โปรดระบุสัดส่ วนประมานกี่
เปอร์เซ็นต์)
( ) 2. ลูกค้าต่างจังหวัด (โปรดระบุ)............................................. (โปรดระบุสัดส่ วนประมานกี่
เปอร์เซ็นต์)
( ) 3. ลูกค้าต่างชาติ (โปรดระบุ)................................................. (โปรดระบุสัดส่ วนประมานกี่
เปอร์ เซ็นต์)
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( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................... (โปรดระบุสัดส่ วนประมานกี่
เปอร์เซ็นต์)
5. ระยะเวลาทีเ่ ปิ ดดําเนินกิจการ
( ) 1.) น้อยกว่า 1 ปี
( ) 4.) 11-20 ปี

( ) 2.) 1-5 ปี
( ) 5.) มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป

( ) 3.) 5-10 ปี

6.ช่ วงเวลาทีล่ ูกค้ านิยมซื้อสิ นค้ า

7. ประเภทของสิ นค้ าส่ วนใหญ่ ทลี่ ูกค้ าซื้อจากร้ านของท่ าน (ตอบได้
มากกว่ า 1 ข้ อ)

(
(
(
(
(
(

(
(
(
(

) 1. เวลา 6.00-8.00 น.
) 2.เวลา 8.00-10.00 น.
) 3. เวลา 10.00-13.00 น.
) 4. เวลา 13.00-15.00 น.
) 5. เวลา 15.00-17.00 น.
) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)............

)1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
) 2. เสื้ อผ้า/เครื่ องแต่งกายสําเร็ จรู ป
) 3. เครื่ องประดับและอัญมณี
) 4. เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด

8. วันทีล่ ูกค้ านิยมเดินทางมา
ซื้อสิ นค้ า

9. ช่ วงเวลาที่ท่านเปิ ดกิจการ

10.สถานทีผ่ ลิด/แหล่งที่มาของสิ นค้ า
ทีน่ ํามาจําหน่ าย
(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(
(

) 1. วันธรรมดา
) 2. วันหยุด
) 3. ธรรมดาและวันหยุด
) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)………

) 1. เวลา 6.00-8.00 น.
) 2. เวลา 8.00-10.00 น.
) 3. เวลา 10.00-12.00 น.
) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)...........

) 1. กรุ งเทพฯเขต........................
) 2. ปริ มณฑลคือ........................
) 3. ต่างจังหวัดคือ.......................
) 4. ต่างประเทศ..........................
) 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................

11.ช่ วงเวลา รับสิ นค้ าจากผู้ผลิต/ผู้จําหน่ ายในวันธรรมดา
( ) 1. เวลา เวลา 6.00-8.00 น. ( ) 2. เวลา 9.00-12.00 น. ( ) 3. เวลา 13.00-15.00 น.
( ) 4. เวลา 16.00-18.00 น.
( ) 5. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................
12. ช่ วงเวลา รับสิ นค้ าจากผู้ผลิต/ผู้จําหน่ ายในวันหยุด
( ) 1. เวลา เวลา 6.00-8.00 น. ( ) 2. เวลา 9.00-12.00 น. ( ) 3. เวลา 13.00-15.00 น.
( ) 4. เวลา 16.00-18.00 น.
( ) 5. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................
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ส่ วนที่ 3 การใช้ ประโยชน์ อาคาร
1. ลักษณะอาคารที่ทาํ กิจการของท่ านคือ
( ) 1. อาคารพาณิ ชย์/ตึกแถว
( ) 3. ลักษณะตึกสูง อินเดียเอ็มโพเรี ยม
2. จํานวนชั้น .................................... ชั้น
3. กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ แต่ ละอาคาร
ชั้นที่
พาณิชยกรรม
พักอาศัย
1.
2.
3.
4.
5.

( ) 2. ห้องแถวแบบ 1 ชั้น
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................

เก็บสิ นค้ า

อืน่ ๆ(โปรดระบุ)

4. ท่ านมีความคิดเห็นอย่างไรเกีย่ วกับแผงลอยหรือการวางสิ นค้ านอกร้ าน
4.1 ( ) เห็นด้วย
4.2 ( ) ไม่เห็นด้วย
เหตุผลที่เห็นด้วยคือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. เพราะพื้นที่ในร้านไม่เพียงพอ
( ) 1. ทําให้ทางเดินคับแคบเดินลําบาก
( ) 2. เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มองเห็นสิ นค้ามากขึ้น
( ) 2. ทัศนวิสัยไม่ดี ไม่เป็ นระเบียบ
( ) 3. สามารถเพิ่มยอดขายได้
( ) 3. การเข้า - ออกจากร้านไม่สะดวก
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................
5. ท่ านอาศัยอยู่ในตึกแถว/อาคารพาณิชย์ฐานะ
( ) 1. เป็ นเจ้าของกิจการ
( ) 2. เช้าจากสํานักทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
( ) 3. เช้าจากเอกชน
( ) 4. เช้าโดยมีผอู้ ื่นร่ วมเช่าเพื่อทําการค้า
( ) 5. เช่าจากเอกชนรายอื่นและอาศัยอยูด่ ว้ ย ( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................
6. ในอนาคตท่ านคิดว่ าย่านการค้ าบ้ านหม้ อจะสามารุดาํ รงอยู่ไปได้ หรือไม่ (ดํารงอยู่/ความคงอยู่ คือ รูปแบบของ
พฤติกรรม การปฏิบัตทิ ี่มมี าตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน)
( ) 1. ไม่สามารถดํารงอยูไ่ ด้
( ) 2. สามารถดํารงอยูไ่ ด้
( ) 3. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................
7. ท่ านคิดว่ าสิ นค้ าเอกลักษณ์ ของย่านการค้ าบ้ านหม้ อคืออะไร (โปรดระบุชนิด/ประเภทของสิ นค้า)
(ตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. อัญมณี เครื่ องประดับ (โปรดระบุชนิด/ประเภทของสิ นค้า)...........................................
( ) 2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
( ) 3. เครื่ องใช้และของเบ็ดเตล็ด (โปรดระบุชนิด/ประเภทของสิ นค้า)...................................
( ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................................
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8.ท่ านคิดว่ าย่านการค้ าบ้ านหม้ อยังคงอยู่สามารถดําเนินกิจการอยู่ได้ จนถึงปัจจุบันเพราะอะไร
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ได้เปรี ยบเรื่ องทําเลที่ต้ งั
( ) 2. ระบบคมนาคมขนส่ งสะดวก
( ) 3. ที่จอดรถเพียงพอ
( ) 4. สิ นค้าราคาถูก
( ) 5. สิ นค้ามีความหลากหลาย
( ) 6. มีกลุ่มลูกค้าประจํา
( ) 7. สิ นค้ามีที่นี่ที่เดียว
( ) 8. สามารถต่อรองราคาสิ นค้าได้
( ) 10. บรรยากาศแบบตึกแถว
( ) 9. ย่านมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั มานาน
( ) 11. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................................
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