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The idea of place has been known from the begining of human social
organization. Each place has own spirit and refect its’ meaning in there sense of place. By the
time changes, place can be transfromed identity by changing of environment, community, life,
culture or the combination of minor factor such as community ‘s activity or major factors like
the effect of development from political and globalization. However thing is not change
immediately. Identity gradually transfrom itself by time, period, and value can be seen as new
meaning of layer in to the place.
Firstly the study is to choosing case study from Phra-Artit district by consider
rowhouse is the main part of developed urban which we always seen in Bangkok.To perceived
the identity signification from spirit of Phra-Artit district is reflected to physical, social. That
outsider can be realized kinds of signification ‘s layers such as the expression of oldness and
newness, and their different activities. At last to study the changing of meaning role in PhraArtit district and to bring the idea of place ‘s identity. Layer of Dynamic Activities in this
rowhouse in order to analysis and develop to conceptual design.
The differentiate and relationship of activity which appear in each unit of the rowhouse is
cause of gentrification phenomena can be seen as the shift from the old relationship such as
family, neighbourhood to the new kind of relationship which seperate human and activities
individually each unit have no relation to each other, (it may possible that this phenomena will
be a serious problem for Phra-Artit district in near future). Each unit of seperation won’t be
related to other unit in the community. But if we combine them altogether and relate them with
activities or Architecture physical. We may find out the way of sustainable of relationship in
any community.
Department of Architecture
Graduated School, Silpakorn University
Student’s signature………………………………………………….
Thesis Advisor’s signature…………………………………………

จ

Academic Year 2004

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธหัวขอจิตวิญญาณดั้งเดิมกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม ฉบับนี้สามารถสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยการใหความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ศาสตราจารย อรศิริ ปาณินท อาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ ในการใหคําปรึกษาและแนะนําอันเปนประโยชนตอวิทยานิพนธฉบับนี้ ตั้งแต
เริ่มตนของการศึกษาวิทยานิพนธ การเลือกหัวขอวิทยานิพนธ กระบวนการคิด การเรียบเรียง
เนื้อหาของวิทยานิพนธ จนถึงวันสิ้นสุดการทําวิทยานิพนธ และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย วีระ
อินพันทัง, ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตนขาว ปาณินท, อาจารย ดร. อภิรดี เกษมสุข และอาจารย
อนุสรณ ภักดิ์สุขเจริญ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และเกร็ดความรูตางๆ ที่สอดแทรกมากับ
การติชม รวมถึงตั้งคําถามและปญหา ที่เปนตัวจุดประกายความคิดทั้งหมด อันเปนประโยชนอยาง
มากตอการทําวิทยานิพนธฉบับนี้
นอกจากนี้ ขอขอบคุ ณ ผู ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ละข อ มู ล เบื้ อ งต น ที่ นํ า มาอ า งอิ ง กั บ
วิทยานิพนธฉบับนี้ทั้งหมด อันไดแก คุณ จาตุรงค โพคะรัตนศิริ, คุณ สันติ ฉันทวิลาสวงศ, คุณ
เพ็ญศรี ฉันทวรางค
ทายนี้ขอขอบคุณการใหคําแนะนํา คําปรึกษา กําลังใจ คําติชม และขอมูลอันเปน
สวนประกอบที่ทําใหเกิดวิทยานิพนธฉบับนี้ ทั้งหมด จากบุคคลที่เกี่ยวของ และไมไดกลาวไว ณ.
ที่นี้ที่ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยดี ขอขอบคุณ

ฉ

สารบัญ
หนา
บทคัดยอภาษาไทย .........................................................................................................ง
บทคัดยอภาษาอังกฤษ.....................................................................................................จ
กิตติกรรมประกาศ...........................................................................................................ฉ
สารบัญตาราง.................................................................................................................ฎ
สารบัญภาพ....................................................................................................................ฏ
สารบัญภาพประกอบ.......................................................................................................ณ
บทที่
1
บทนํา .................................................................................................................1
ความเปนมาและความสําคัญในการศึกษา ...................................................1
ความมุง หมายและวัตถุประสงคของการศึกษา..............................................3
สมมุติฐานของการศึกษา ............................................................................3
ขอบเขตของการศึกษา................................................................................4
ขั้นตอนการศึกษา.......................................................................................4
ขอตกลงเบื้องตน ........................................................................................5
2
ปรากฏการณ Gentrification ................................................................................7
ความหมายของ Gentrification ...................................................................7
การรื้อฟนเมืองนาอยู กับปรากฏการณ Gentrification...................................10
Gentrification กับการอนุรกั ษชุมชน ............................................................12
Gentrification กับการเปลี่ยนแปลงของยานพักอาศัย ....................................14
3
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหองแถว............................................................................... 18
ความหมายของหองแถว.............................................................................18
วิวัฒนาการของหองแถว .............................................................................20
บานยาว หรือ Long House ..............................................................20
หองแถวในประเทศไทย .....................................................................21
ระบบของการสรางความหมายของหองแถว..................................................27
ช

บทที่

4.

5.

หนา
ความหมายทีเ่ กิดจากทําเลทีต่ ั้ง ..........................................................27
ความหมายทีเ่ กิดจากรูปแบบการวางผัง ..............................................28
ความหมายทีเ่ กิดจากลักษณะของตัวอาคาร........................................30
ขอดีและขอเสียของหองแถว...............................................................31
ปรากฏการณในยานถนนพระอาทิตย ....................................................................33
สภาพทัว่ ไปและความเปนมาของพืน้ ที่ในยานถนนพระอาทิตย .......................33
ประวัติความเปนมา .........................................................................33
องคประกอบที่สําคัญในพื้นที่ในอดีต ...................................................34
การสรางนิยาม ความหมายของ ชุมชน และตัวตนของเมือง ...........................37
ปรากฏการณหองแถวในยานถนนพระอาทิตยในรูปแบบวิถีชวี ิตดั้งเดิม ............41
ปรากฏการณระดับปจเจก .................................................................42
ปรากฏการณระดับชุมชน ..................................................................46
ปรากฏการณหองแถวในวิถชี ีวิตรูปแบบใหม .................................................54
ปรากฏการณระดับปจเจก .................................................................54
ปรากฏการณระดับชุมชน ..................................................................61
ความหมายทีเ่ กิดจากลักษณะของตัวอาคารในวิถีชวี ิตรูปแบบใหม.........65
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ..........................................................................................69
สัญญศาสตรกับการสรางความหมาย ..........................................................69
การสื่อความหมายตรง ......................................................................72
การสื่อความหมายแฝงหรือความหมายเชิงวัฒนธรรม...........................73
มายาคติกับการรับรูความหมาย ..................................................................73
สัญญะศาสตรและมายาคติในยานถนนพระอาทิตย ......................................75
ถนนพระอาทิตย ...............................................................................76
ตรอก...............................................................................................76
หองแถวหรือตึกแถวเกา .....................................................................77
สวนสันติชัยปราการ ........................................................................77
ฟุตบาท............................................................................................78
ซ

บทที่

6.

7.

หนา
แนวความคิดเกี่ยวกับความแตกตางและคูต รงขาม ........................................78
แนวความคิดทางสถาปตยกรรม............................................................................80
กระบวนการในการศึกษาแนวความคิดในการออกแบบ..................................80
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงและความเปนตัวตนของพืน้ ที่............................80
คนหาสัญญะทางวัฒนธรรมของยานในปจจุบัน ...................................85
คนหาความแตกตาง และความสัมพันธ ของกิจกรรม............................91
ทําการถอดรหัสของโครงสรางทางสังคมในหองแถว..............................94
คนหา สัญญะของความเปนจิตวิญญาณดั้งเดิม และสัญญะของวิถีชวี ติ
รูปแบบใหมในพืน้ ทีท่ ี่เกิดปรากฏการณ Gentrification .........................101
กระบวนการแนวความคิดเชือ่ มโยงพื้นที่ .......................................................107
กระบวนการทดลองแนวความคิดทางสถาปตยกรรม .....................................111
ขอบเขตการทดลอง...........................................................................111
การทดลองทางสถาปตยกรรม............................................................111
สรุปการทดลอง.................................................................................118
การพัฒนาแนวความคิดและการออกแบบสถาปตยกรรม ...............................121
ที่ตั้งโครงการ ....................................................................................121
แนวคิดเบื้องตนในลักษณะโดยรวมของอาคาร.....................................125
ที่มาของโครงการ ..............................................................................129
Function การใชงานในโครงการ.........................................................130
การออกแบบ โครงการ PLAY HOUSE ...............................................135
บทสรุป ...............................................................................................................146
บทสรุปเรื่อง การเกิดปรากฏการณ Gentrification ในยานถนนพระอาทิตย ......146
ลักษณะการเกิดปรากฏการณ Gentrification......................................146
ผลกระทบจากปรากฏการณ Gentrification ในวิถีชีวิตรูปแบบใหม ........147
บทสรุปเรื่อง แนวคิดเรื่องพื้นที่และการสรางนิยาม ความหมายของ ชุมชน และ
ตัวตนของเมือง ที่เปนผลมาจากปรากฏการณ Gentrification.........................148
สรุปแนวคิดเรื่องพืน้ ที่และการสรางนิยาม ความหมายของ ชุมชน ..........148
ฌ

บทที่

หนา

สรุปเรื่องความเปนตัวตน ในยานถนนพระอาทิตย ...............................149
บทสรุปเรื่อง สัญญะที่เกิดจากความเปนตัวตนของจิตวิญญาณดั้งเดิมและวิถี
ชีวิต รูปแบบใหม ........................................................................................150
สัญญะที่เกิดจากความเปนตัวตนของจิตวิญญาณดั้งเดิม ......................150
สัญญะที่เกิดจากความเปนตัวตนของวิถีชวี ติ รูปแบบใหม ......................150
บทสรุปเรื่องการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางจิตวิญญาณดั้งเดิมกับวิถีชีวิต
รูปแบบใหม ...............................................................................................151
บทสรุปเรื่องการออกแบบสถาปตยกรรม.......................................................153
บรรณานุกรม ..................................................................................................................156
ประวัติผูวิจัย ...................................................................................................................159

ญ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

หนา
แสดงกลุมและลักษณะการครอบครองพื้นที่ในยานบางลําพู ...........................55
แสดงตารางที่ 2 แสดงการระบุความเปนตัวตนภายในยาน.............................56
แสดงความผูกพันกับสถานที่ .......................................................................57
แสดงความภูมิใจในตัวเอง ..........................................................................58
แสดงปญหาที่เกิดในยานชุมชนเรื่องเสียง .....................................................59
แสดงปญหาที่เกิดในยานชุมชนเรื่องความปลอดภัย ......................................59
แสดงปญหาที่เกิดในยานชุมชนเรื่องความสัมพันธ.........................................60
แสดงปญหาที่เกิดในยานชุมชนเรื่องการคิดที่จะละทิ้งชุมชน...........................60
แสดงการนิยมใชบริการรานขายของชําในยาน..............................................62
แสดงการนิยมใชบริการรานตัดผมในยาน.....................................................62
แสดงการนิยมใชรานอาหารรูปแบบใหมในยาน.............................................63
แสดงจํานวนเพื่อนบานที่คบหากันอยู...........................................................64
แสดงการมีสวนรวมในกิจกรรม....................................................................64

ฎ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

หนา
แสดงภาพ diagram การเกิดปรากฏการณ gentrification...........................
แสดงภาพบานมวนเหล็กที่ทาสีเปนบานเฟยม............................................
แสดงรูปแบบสถาปตยกรรม Long House และขนาดสัดสวนเมื่อเทียบกับ
มนุษย....................................................................................................
สวนที่เปนกําแพงที่เกิดจากโครงสรางไม ขนาดใหญสานและถักทอเขาดวย
กันโดย คนในหมูบ าน คลายตะกราขนาดใหญลอมรอบหมูบาน.................
แสดงการวางผังของหมูบานและพื้นที่ราบขนาดใหญในหมูบาน ชนเผา
Iroquois ................................................................................................
แสดงภาพจิตรกรรมฝาผนังสถาปตยกรรมหองแถวในประเทศไทย ...............
แสดงภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่งพุทไธยสวรรย พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนครสถาปตยกรรม “ทิม” ......................................................
แสดงภาพจิตกรรมฝาผนังในอุโบสถที่ วัดสุวรรณาราม คลองบางกอกนอย
สถาปตยกรรม “ทิม”................................................................................
แสดงสถาปตยกรรม หองแถวในสมัยรัชกาลที่ 4.........................................
แสดงสถาปตยกรรม หองแถวในสมัยรัชกาลที่ 5 ในกรุงเทพฯยาน
ปากคลองตลาด......................................................................................
แสดงสถาปตยกรรม หองแถวในสมัยรัชกาลที่ 5 ในกรุงเทพฯยาน
ถนนพระอาทิตย .....................................................................................
ปรากฏการณ Gentrification ที่เกิดขึน้ ในหองแถวในยานถนนพระอาทิตย ....
แสดงสัญญะในระดับปจเจก ที่สราง Character ใหกับยาน.........................
แสดงสัญญะที่เกิดจากกิจกรรมกับความผูกพันกับสถานที่ ..........................
แสดงสัญญะที่เปนผลกระทบจากปรากฏการณ Gentrification ...................
แสดงสัญญะที่เกิดจากสัญลักษณยอยๆ ในพืน้ ที่ ........................................
แสดงตรอก ซอย หรือทางเดินระหวางอาคารที่เปนพืน้ ทีส่ าธารณะ ...............
แสดงกิจกรรมที่หลากหลายในพืน้ ที่เดียวกัน ..............................................
ฏ

8
17
20
20
20
21
24
24
25
26
26
32
42
43
44
45
46
47

ภาพที่
12.7
12.8
13.
14.
15.
16.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

หนา
แสดงสัญญะในความหมายเดิมที่ปจจุบนั เปลี่ยนแปลงไป ...........................48
แสดงความแตกตางระหวางการเปด – ปด อาคาร ......................................49
แสดงสัญญะใหมของยานที่แสดงออกทางกายภาพ....................................66
แสดงระเบียงชั้น 2 ที่เปนสัญญะของความเปนอาคารกึ่งพักอาศัย ...............67
แสดงสัญญะที่เกิดจากการทาสีลงบนประตูเหล็กมวนใหมีลักษณะ
คลายบานเฟยมและสัญญะที่แสดงความเปนอาคารพาณิชย ......................67
แสดงการซอนทับของกิจกรรมลงบนพื้นที่ และการเชื่อมตอพื้นที่ ..................68
แสดงสัญญะ “ปอมพระอาทิตยและกําแพงเมืองในปจุบัน”..........................86
แสดงสัญญะวิถีชีวิตรูปแบบใหม ”พื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม” ...................86
แสดงสัญญะ”หองแถวเกา”......................................................................87
แสดงสัญญะความเปน“ชาวตรอก” ...........................................................88
แสดงสัญญะความเปน“ชุมชนใหม” ..........................................................88
แสดงสัญญะ“พื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม” ................................................89
แสดงสัญญะอาคารที่แสดงออกดวย สี ......................................................90
แสดงสัญญะอาคารที่แสดงออกดวย โลโก หรือเครื่องหมายการคา ..............90
แสดงสัญญะอาคารที่แสดงออกดวย สินคา และภาพสินคา.........................90
แสดงสัญญะอาคารที่แสดงออกดวย ปายชื่อราน .......................................90
แสดงสัญญะอาคารที่แสดงออกดวย องคประกอบของอาคาร .....................91
แสดงพื้นทั้งหมดที่เปน 3 มิติ ....................................................................100
แสดงชวงเวลาที่ ครอบครัวเกาเปด ...........................................................101
แสดงชวงเวลาที่ ครอบครัวใหมเปด..........................................................101
แสดงชวงเวลาที่ เกิดความสัมพันธ...........................................................101
แสดงความสัมพันธของรูปทรงและที่วา งที่เกิดจากความแตกตางของ
กิจกรรม .................................................................................................107
แสดงกระบวนการการเชื่อมโยงพื้นที่ในชวงเวลาแรก...................................108
แสดงกระบวนการการเชื่อมโยงพื้นที่ในชวงเวลาที่สอง................................108
แสดงกระบวนการการเชื่อมโยงพื้นที่ในชวงเวลาที่สัมพันธกัน ......................109
ฐ

ภาพที่

หนา

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

แสดงกระบวนการใส Diagram ลงในพื้นที่ และปรับใหเขากับบริบท ............109
แสดงพื้นที่สวนตัวที่มีพื้น ผนัง เพดาน .......................................................111
แสดงพื้นที่ที่นํามาทําการทดลอง ..............................................................112
แสดงการทดลองที่ 001 ..........................................................................112
แสดงกระบวนการทดลองที่ 002 ..............................................................113
แสดงการเชื่อมความสัมพันธระหวาง Path 1 และ Path 2..........................114
แสดงการเชื่อมโยงกันระหวาง Path 1 และ Path 2 ...................................114
แสดงการเชื่อมโยงกันระหวาง Space 1 และ Space 2 ..............................114
แสดงการใสสว นปกคลุม (Shelter) ที่เชื่อมโยง Space ทั้ง 2 สวนเขาดวยกัน.115
แสดงพื้นทีท่ ี่สามารถปรับไดดวย Shelter...................................................115
แสดงการทดลอง “การเพิ่มพืน้ ที”่ ..............................................................116
แสดงการทดลอง “การลดพืน้ ที”่ ...............................................................116
แสดงการเปลีย่ นแปลงของ Shelter ทําใหพื้นที่เปลี่ยนความหมาย ...............117
แสดง Shelter ที่เปนตัวเชื่อมกิจกรรม........................................................118
แสดงความสัมพันธของรูปทรงและที่วา งที่เกิดจากความแตกตางของ
กิจกรรมในแตละชวงเวลา ........................................................................119
แสดงการเชื่อมโยง Path ทั้ง 2 คือ ตรอก และ ฟุตปาท เขาไปในทีว่ างทีเ่ กิด
จากการไมมีกจิ กรรมของแตละชวงเวลา ....................................................119
แสดง Volume ของ Mass ที่ผานกระบวนการทดลอง 001, 002, 003, 004..119
แสดง การศึกษา Model ที่มี “Volume ใหม” ใน “Structure เดิม“................120
แสดงภาพชุดที่ 1 แสดงสัญญะของความเปนชุมชนเกา ความใกลชิด และ
ความสัมพันธที่ยาวนาน เปนพื้นที่สาธารณะแบบดั้งเดิม .............................121
แสดงภาพชุดที่ 2 แสดงสัญญะของชุมชนใหม พื้นที่สาธารณะแบบใหม ที่
มีความสัมพันธกันอยางหลวมๆ................................................................121
แสดง แนวคิดเรื่อง Function และ Facade................................................125
แสดง Diagram แนวคิดเรื่องความสัมพันธที่ไดจากกระบวนการทดลอง .......126
แสดง Diagram แนวคิดเรื่องความสัมพันธที่ไดจากกระบวนการทดลอง .......126

51
52
53
54
55
56
57
58

ฑ

ภาพที่

หนา

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

แสดงกระบวนการเชื่อมโยงสัญญะของพื้นที่ (ตรอก และ ทางเทา) ...............127
แสดงที่วางที่เชื่อมตอกัน ..........................................................................127
แสดงที่วางที่เพิ่มและลดพื้นที่ไดดวย Facade ...........................................128
แสดงที่วางภายในอาคารในพื้นที่เด็กเลน ...................................................128
แสดงที่วางและชองวาง ของอาคารโดยรวม ...............................................128
แสดงรูปแบบ space ที่ไดจากการทดลอง..................................................129
แสดง Function ที่เชื่อมโยงกันดวยพื้นที่เด็กเลนและ Function เดิม .............131
แสดงกระบวนการที่ 001..........................................................................132
แสดงกระบวนการที่ 002..........................................................................133
แสดงกระบวนการที่ 003..........................................................................133
แสดงกระบวนการที่ 004..........................................................................133
แสดงกระบวนการที่ 005..........................................................................134
แสดงกระบวนการที่ 006..........................................................................134
แสดงกระบวนการที่ 007..........................................................................134
แสดงกระบวนการที่ 008..........................................................................134
แสดงกระบวนการที่ 009..........................................................................134
แสดงองคประกอบทางสถาปตยกรรม .......................................................135
แสดงการเพิม่ พื้นที่ดวยองคประกอบทางสถาปตยกรรม ..............................136
แสดงกระบวนการที่ 001..........................................................................137
แสดงกระบวนการที่ 002..........................................................................137
แสดงกระบวนการที่ 003..........................................................................137
แสดงกระบวนการที่ 004..........................................................................137
แสดงกระบวนการที่ 005..........................................................................138
แสดงปรากฏการณทางสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ มุมมองจากมุม
ถนน ......................................................................................................139
แสดงปรากฏการณทางสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ มุมมองจาก
ถนนพระสุเมรุ ........................................................................................140

83

ฒ

ภาพที่

หนา

84

แสดงปรากฏการณทางสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ มุมมองจาก
ถนนพระอาทิตย ....................................................................................141
แสดง แสดงทัศนียภาพมุมตางๆ ...............................................................142
แสดงตําแหนง Function โครงการ ............................................................142
แสดง แสดงทัศนียภาพจากตรอกเขียนนิวาสน – ไกแจ................................143
แสดง แสดงทัศนียภาพมุมมองจากสวนสันติชัยปราการ..............................143
แสดง แสดงทัศนียภาพมุมมองจากถนนพระอาทิตย ...................................144
แสดง แสดงทัศนียภาพมุมมองจากปอมพระสุเมรุ ......................................144
แสดง ภาพถายจากหุน จําลอง ..................................................................145
แสดงแนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงพืน้ ที่ ..........................................................153
แสดงแนวคิดเรื่องการเพิ่มและการลดพืน้ ที่ ................................................153
แสดงแนวคิดเรื่องการเพิ่มและการลดสวนปกคลุม ......................................153
แสดง Diagram หลักของกระบวนการคิดเชื่อมโยงพืน้ ที่ ..............................154
แสดง กระบวนการคิดเชื่อมโยงพื้นที่ .........................................................154
แสดงที่วางที่เพิ่มและลดพื้นที่ไดดวย Facade............................................154

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

ณ

สารบัญภาพประกอบ
แผนผังที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15
16.
17

หนา
แสดงการวางผังตึกแถวในแนวเสนตรง (Linear Pattern) ................................28
แสดงการวางผังตึกแถวในแนวผสม (Mixed Pattern) ....................................29
แสดงการวางผังตึกแถวเปนกลุม (Block Pattern) .........................................29
แสดงผังตําแหนงพื้นที่ ทีเ่ ปนสัญญะและองคประกอบสําคัญของยานถนน
พระอาทิตย ................................................................................................37
แสดงพื้นที่ชุมชนและพื้นที่นอกชุมชนที่ทําการศึกษา.......................................50
แสดงตําแหนงเสนทางสัญจรที่สําคัญในพื้นที่ทที่ ําการศึกษา............................51
แสดงตําแหนงของหองแถวที่เปนเสมือนกําแพงกั้นระหวางพื้นที่ .....................52
แสดงหองแถวที่ทําการศึกษาและพื้นที่ที่ถูกเรียกวา “ชาวตรอก” ......................53
แสดงผังแนวคิดเรื่องพื้นที่ในสมัยรัชกาลที่ 1...................................................81
แสดงแสดงผังแนวคิดเรื่องพื้นที่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ..........................................82
แสดงแสดงผังแนวคิดเรื่องพื้นที่ในชวงการพัฒนาเมืองประมาณปลาย
ศตวรรษที่ 19 ถึงตนศตวรรษที่ 20.................................................................83
แสดงแสดงผังแนวคิดเรื่องพื้นที่ในชวงหลังการอนุรักษเมืองสมัย
รัชกาลที่6 เปนตนมา ...................................................................................84
แสดงผัง Layer ของสัญญะในยานถนนพระอาทิตยในพื้นที่ที่ทําการศึกษา .......85
แสดงผังบริเวณพื้นที่ที่เกิดปรากฏการณ Gentrification ในปจจุบันแสดงให
เห็ น เป น รหั ส สี ของการเปลี่ ย นแปลงกิ จ กรรมและการเปลี่ ย นแปลงคนที่
ครอบครองพื้นที ..........................................................................................93
แสดงตําแหนงของสัญญะของความเปนชุมชนเกา และสัญญะของชุมชนใหม
ที่นาํ เสนอเปนภาพทัง้ 2 ชุด ..........................................................................122
แสดงกลุ ม ของพื้ น ที่ ข องสั ญญะของความเป น ชุ ม ชนเกา และสั ญ ญะของ
ชุมชนใหม ที่แยกเปน 2 พื้นที่อยางชัดเจน .....................................................122
แสดงตําแหนงหองแถวที่อยูในตําแหนง “ระหวาง” พื้นที่ของสัญญะของความ
เปนชุมชนเกา และสัญญะของชุมชนใหม ......................................................123
ด

แผนผังที่
18.
19
20
21
22

หนา
แสดงตําแหนงที่ตั้งโครงการ ที่เกิดปรากฏการณ Gentrification และทําการวิเคราะห
ปรากฏการณในพื้นที่หองแถวที่อยู “ระหวาง” พื้นที่ทั้ง 2 .................................123
แสดงตําแหนงหองแถวที่ชัดเจน....................................................................124
แสดงแนวความคิดเรื่องการลดความเปน Object จากรูปแบบ
สถาปตยกรรมเดิม.......................................................................................125
แสดง Path ที่เปนพื้นที่เด็กเลน ที่สามารถเชื่อมโยงภายในและภายนอก
และอาคารที่ลดความเปน Object ออกไป .....................................................131
แสดงสวนประกอบของโครงการ ...................................................................131

แผนภาพที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

หนา
แสดงแบบจําลองของการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องหมาย.....................................70
แสดง ระดับการสื่อความหมาย.....................................................................73
แสดงผังกระบวนการของมายาคติ ................................................................74
แสดง Diagram ความสัมพันธของพื้นที่จากการเกิดปรากฏการณ
gentrification ............................................................................................92
แสดงโครงสรางและพื้นที่อาคาร ...................................................................95
แสดงพื้นที่ ที่เกิดกิจกรรม.............................................................................95
แสดงพื้นที่ ที่เกิดกิจกรรมและการรับรูถึงกิจกรรมที่หายไป...............................95
แสดงชวงเวลาของการเกิดกิจกรรมและใสรหัสสีลงในชวงเวลา 1 วัน ............... 96
แสดงกลุมมีชวงเวลาของการทํากิจกรรมที่แตกตางกันมากที่สุด .......................97
แสดงชวงเวลาที่ 1 .....................................................................................97
แสดงชวงเวลาที่ 2 .......................................................................................98
แสดงชวงเวลาที่ 3.......................................................................................98
แสดงชวงเวลาที่ 4.......................................................................................98
แสดงชวงเวลาที่ 5.......................................................................................98
ต

แผนภาพที่
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31
32.
33.

หนา
แสดงชวงเวลาที่ 6.......................................................................................98
แสดงพื้นที่เปน 3 มิติในชวงเวลาที่ 1. ............................................................99
แสดงพื้นที่เปน 3 มิติในชวงเวลาที่ 2 .............................................................99
แสดงพื้นที่เปน 3 มิติในชวงเวลาที่ 3 .............................................................99
แสดงพื้นที่เปน 3 มิติในชวงเวลาที่ 4 .............................................................99
แสดงพื้นที่เปน 3 มิติในชวงเวลาที่ 5. ............................................................100
แสดงพื้นที่เปน 3 มิติในชวงเวลาที่ 6 .............................................................100
แสดงDiagram การซอนทับทางความหมาย(แนวคิดเรื่องพื้นที่) .......................103
แสดง รหัส ของพื้นที่ที่แสดงใหเห็นการใหความสําคัญของพื้นที่หองแถว ..........104
แสดง diagram การใหความสําคัญกับดานหนาและดานหลังอาคาร โดยดู
จากการใหความสําคัญกับ ความเปน Path ...................................................105
แสดงความสัมพันธในชวงเวลาที่ 1 ...............................................................106
แสดงความสัมพันธในชวงเวลาที่ 2 ...............................................................106
แสดงความสัมพันธในชวงเวลาที่ 3 ...............................................................106
แสดงความสัมพันธในชวงเวลาที่ 4 ...............................................................107
แสดง Diagram พื้นที่ที่เปนสัญญะของยานถนนพระอาทิตย ...........................110
แสดง Diagram แนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงพื้นที่ ..............................................124
แสดง Diagram ความสัมพันธระหวางพื้นที่ ..................................................131
แสดง Diagram พื้นที่ที่เปนสัญญะของยานถนนพระอาทิตย ...........................151
แสดง Diagram ความสัมพันธระหวางพื้นที่ ...................................................153

ถ

บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา
ในพื้นที่ที่มีความเจริญทางดานกายภาพ ดังเชนกรุงเทพมหานคร จะเห็นภาพที่มี
ความแตกตางของวิถีชี วิตและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีวัตถุดิบทางศิลปะวั ฒนธรรม
ประเพณี และสถาปตยกรรมอันเกาแกที่ชัดเจนและเปนเอกลักษณ พื้นที่ชุมชนเกาเริ่มไดรับการ
ฟนฟู และพัฒนาตามความคิดของคนชั้นกลางที่เห็นวาชุมชนนั้นยังไมมีการพัฒนาและยังลาหลัง
อยู มีการจัดตั้งโครงการ อนุรักษและฟนฟูเมืองนาอยูขึ้น โดยการสรางพื้นที่สาธารณะขึ้นมาเพื่อ
เปนพื้นที่ในการสรางกิจกรรมรวมกันของคนในชุมชนและนอกชุมชนมีการนําประเพณีเกาๆ และ
กิจกรรมใหมๆ มาทําใหเกิดการปฏิสัมพันธของผูคน รวมทั้ง Facade อาคารจึงถูกอนุรักษไว
(เนื่องจากเปนการที่คนภายนอกสามารถรับรูถึงความเกาแกของยานไดในลําดับแรก) กิจกรรมการ
ฟนฟูเมืองนาอยูนี้เปนที่ไดรับความสนใจของคนทั่วไป และเกิดความตองการของคนภายนอก
ชุมชนในการเขามาแสวงหาผลประโยชนโดยการเขามาครอบครองพื้นที่ เชาพื้นที่ ในการสราง
กิจกรรมและการดําเนินชีวิตที่แตกตางออกไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน เชน รานอาหาร ผับ
บาร หรือรานสะดวกซื้อที่เปดตลอด 24 ชั่วโมง มีการปรับปรุงพื้นที่รานคาและ Facade อาคารเพื่อ
วัตถุประสงคดานการจูงใจลูกคา ทําใหเกิดความแตกตางดานความสัมพันธจากสังคมเดิม ของคน
ที่เขามาอยูใหม เรียกปรากฏการณนี้วา ปรากฏการณ เจนตริฟเคชั่น (Gentrification )
หองแถว หรือตึกแถวเกา เปนสถาปตยกรรมที่กําเนิดสรางสังคมในลักษณะที่แตกตาง
จากสังคมในชนบททั่วไปคือสังคมในชนบททั่วไปเกิดจากความผูกพันธกันทางเครือญาติหรือ
ครอบครัวที่แยกแตกขยายออกในลักษณะที่เปนหมูบาน แตสังคมในหองแถวนั้นเกิดจากผูคนที่มี
ความแตกต า งกั น ในหลายๆด า นเข า มาอยู ใ นตึ ก แถวเพื่ อ การพาณิ ช ย ย อ มเป น สถานที่ ที่ เ กิ ด
ปรากฏการณ Gentrification ไดงาย เมื่อเวลาผานไปก็กอตัวขึ้นมาเปนสังคมลักษณะหนึ่ง
ผูออกแบบมองวา ตึกแถวเกาที่อยูในยานชุมชนมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการเกิดปรากฏการณ
Gentrification เนื่องจากรูปทรงและพื้นที่ใชสอยที่เปนสัญญะของอาคารพาณิชย สามารถที่จะ
รองรับกิจกรรมการใชสอยและปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชงานไดหลายรูปแบบ และผูออกแบบมองวา
ห อ งแถวเป น สั ญ ญะ (sign) ทางวั ฒ นธรรมที่ เ กิ ด จากการซ อ นทั บ ทางความหมาย และการ
1

2
เปลี่ยนแปลงความเปนตัวตนของพื้นที่อยางเปนพลวัตตลอดมา และจากโครงการ อนุรักษและ
ฟนฟูเมืองนาอยู ทําใหหองแถวซึ่งเปน สัญญะของอาคารพาณิชย ถูกเขาครอบครองพื้นที่ใน
ตึกแถวจากคนชั้นกลางหรือคนหนาใหม เกิดความหลากหลายทางดานสังคม และวัฒนธรรม เปน
การอยู ร ว มกั น ระหว า งคนเก า ในพื้ น ที่ แ ละคนหน า ใหม ที่ เ ข า มาอยู ใ หม ใ นชุ ม ชน และเกิ ด
ปรากฏการณ ก ารใช พื้ น ที่ ที่ แ ตกต า งออกไป เป น สิ่ ง ที่ ผู อ อกแบบต อ งการศึ ก ษาจากพื้ น ที่ ที่
ทําการศึกษายานถนนพระอาทิตย (ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีวัตถุดิบทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ
สถาปตยกรรมอันเกาแกที่ชัดเจนเปนเอกลักษณ และมีคุณลักษณะที่เกิดปรากฏการณ เจนตริ
ฟเคชั่น) การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในยานนี้ ทําใหความสัมพันธของคนเกาและคนใหมขาด
หายไป และเกิดความต องการที่จ ะยา ยออกของคนเกา คนหน า ใหม ๆที่ต อ งการเข า มาแทนที่
สถาปตยกรรมหองแถวในรูปแบบเกาที่ถูกอนุรักษไวนั้นอาจไมตอบรับกับการเชื่อมตอของวิถีชีวิต
รูปแบบใหม จึงเห็นการเกิดขึ้นของ “การจัดฉาก” และการเปลี่ยนแปลงทางสถาปตยกรรมขึ้น อีก
ทั้งคุณสมบัติของหองแถวที่สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการใชสอยพื้นที่ไดงาย จึงเกิดการปรับใช
พื้นที่ภายในหองแถวของคนชั้นกลาง Facade อาคารก็ถูกเปลี่ยนแปลงจากผูครอบครองใหม เชน
การทาสีเปนรูป สัญญะของบานเฟยมซึ่งดูไกลๆจะเหมือนเปนประตูไมของหองแถวในสมัยกอน
ลงไปที่ประตูเหล็กสมัยใหมเพื่อใหเกิดการมองแลวเปนความเกาแกและความกลมกลืนกันของหอง
แถวทั้งหมด แตเมื่อเปด ”ฉาก” นั้นออกจะรับรูถึงความแตกตางของกิจกรรมแตละคูหาไดอยาง
ชัดเจน กอใหเกิดปรากฏการณที่นาสนใจขึ้นในหองแถว
ผลกระทบที่เกิดในสังคมหองแถวจากปรากฏการณ Gentrification คือการแบงแยก
พื้นที่ความเปนตัวตนของคนในชุมชนที่อาศัยอยู อันเกิดจาก กิจกรรมที่เปลี่ยนไป และปญหา เชน
เสียงรบกวนจากอาชีพบริการรูปแบบใหม การสัญจรจากรถยนตที่มากขึ้น ความไมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาความสัมพันธกับคนเกาและ สงผลโดยตรงกับคนดั้งเดิมในชุมชน ทํา
ใหเกิดความคิดที่จะละทิ้งชุมชน และยายออกจากชุมชน อันเปนผลกระทบทางนัยที่เกิดจากการ
อนุรักษชุมชนฟนฟูเมืองเกาในยานที่มีความเจริญดังเชนในกรุงเทพมหานคร
คําถามที่สําคัญตอการทําวิทยานิพนธ
1.1 พื้ น ที่ ท างกายภาพ ในรู ป แบบเดิ ม ของห อ งแถวทํ า ให เ กิ ด ระยะห า งของ
ความสัมพันธของวิถีชีวิตดั้งเดิมและวิถีชีวิตรูปแบบใหมในสังคมจนเกิดปญหาเรื่องความสัมพันธ
ในชุมชนหรือไม
1.2 ตัวกลางทีจ่ ะเชื่อมโยงวิถีชีวิตดั้งเดิม และวิถีชวี ิตรูปแบบใหมคืออะไร
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2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อปรับปรุงแกไขหองแถวยานถนนพระอาทิตย ทั้งรูปแบบดานหนาอาคาร และ
พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร ใหทําหนาที่รองรับวิถีชีวิตจิตวิญญาณดั้งเดิม และตอบรับกับวิถีชีวิต
รูปแบบใหม
2.2 เพื่อศึกษาความเปนมา วิถีชีวิต การยายเขายายออก การใชพื้นที่รวมกัน การแบง
พื้นที่ รวมทั้งการอยูรวมกันและความสัมพันธของคนรุนใหมกับคนรุนเกาอันเปนปรากฏการณที่
น า สนใจในห อ งแถวย า นถนนพระอาทิ ต ย ที่ มี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงความหมายทางสั ง คม
ของสถาปตยกรรม
2.3 เพื่อศึกษารูปแบบของการใชงานและความสําคัญของ Facade อาคารกับการ
รับรูถึงความสัมพันธของที่วางเกาและใหม และเชื่อมโยงพื้นที่ความเปนภายในและภายนอก
2.4 เพื่อศึกษาการแบงที่วางภายในหองแถวที่มีความตองการใชพื้นที่ที่แตกตางกัน
คือศึกษาความตองการการใชพื้นที่ที่เปนความตองการของคนรุนเกา กับที่วางที่เกิดจากการรวม
ที่วางและความตองการใชพื้นที่ของคนชั้นกลาง เพื่อสรางกิจกรรมใหมใหกับที่วางเกา
2.5 เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องความเปนตัวตนของพื้นที่ และความหมายที่เปลี่ยนแปลง
ไป สงผลกระทบอยางไรกับชุมชน และสรางที่วางที่ตอบรับกับการใชงานที่มีความหลากหลายของ
กิจกรรมและวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.6 เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคนใหมและคนเกาที่อาศัยอยูในยายถนนพระ
อาทิตย ดวยที่วางทางสถาปตยกรรมที่ไดจากกระบวนการทดลองและการออกแบบแนวความคิด
2.7 เพื่อนําเสนอสถาปตยกรรมหองแถวรูปแบบใหมที่มีจิตวิญญาณดั้งเดิมของยาน
ชุมชนถนนพระอาทิตยอันเปนสัญลักษณทางสังคม ที่สรางคุณประโยชนใหกับบริบทของเมืองและ
คุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับผูอยูอาศัย
3. สมมติฐานของการศึกษา
สถาป ตยกรรม “หองแถวรูปแบบใหม” สามารถเปน สื่ อกลางที่ทํา หนา ที่เ ชื่อมโยง
ความสัมพันธใหวิถีชีวิตรูปแบบใหมสามารถเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตรูปแบบเกาที่มีภาพ (Image)
ของจิตวิญญาณดั้งเดิม ไดอยางกลมกลืนและไมขัดแยงกัน
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4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการการเกิ ด ห อ งแถว และการพั ฒ นาสั ญ ลั ก ษณ รู ป แบบ ทาง
สถาปตยกรรมของหองแถว รวมถึงการใหความหมายของหองแถวในแตละยุคสมัย ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
4.2 ศึกษาประวัติความเปนมา ของวิถีชีวิตผูคนกอนการเกิดหองแถวและเมือ่ เขามาใช
หองแถว รวมถึงปรากฏการณที่เกิดในหองแถว ไมวาจะเปนการยายเขา การยายออก ศึกษา
ชวงเวลาการเกิดกิจกรรมในแตละชวงเวลาของคนในหองแถวยานถนนพระอาทิตยทั้งในสมัยกอน
และปจจุบัน
4.3 ศึกษาการใชพื้นที่และความเปนตัวตนของพื้นที่ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
กิจกรรมและสถาปตยกรรม ทั้งทางกายภาพ และทางความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปแตละยุคสมัย
ศึกษาจิตวิทยาการเขาไปครอบครอบพื้นที่ของคนชั้นกลางในอาคารเกาที่สรางความหมายใหม
หรือความเปนตัวตนใหกับพื้นที่
4.4 ศึกษาความสัมพันธของคนในชุมชนและการเขาไปใชพื้นที่ใหมที่คนชั้นกลาง
ประดิษฐสรางขึ้นมา ภายในชุมชนเดิมรวมถึงปฏิกิริยาของคนในชุมชนเดิมที่มีตอกิจกรรมที่คนชั้น
กลางสรางขึ้นมาภายในพื้นที่ของพวกเขา
4.5 ศึกษาสัญญะที่สรางความหมายใหกับการโหยหาอดีต หรือสิ่งที่เปนสัญญะของ
การสรางชุมชนในจิตนาการของคนชั้นกลาง
5. ขั้นตอนการศึกษา
5.1 ตั้งคําถามทางสถาปตยกรรมที่กอใหเกิดโครงการวิทยานิพนธและทําการคนควา
และรวบรวมขอมูล แบงเปน
5.1.1 ภาคเอกสาร
หนังสือและตําราวิชาการ
- ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม
- การออกแบบผังเมือง
- พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม
- สัญญศาสตร
- จิตวิทยาการรับรู
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ทฤษฎีทางสังคมศาสตร และศาสตรสาขาตางๆที่เกี่ยวของ
- งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ
- บทความจากหนังสือ วรสาร
- บทความวิชาการจาก web site
- ขอมูลจาก internet
5.1.2 ภาคสนาม
- ภาพถาย
- แผนที่
- การสํารวจ และสัมภาษณ
5.2 วิเคราะหขอมูล การตั้งสมมติฐานรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ตั้งสมมติฐาน
เพื่อนํามาสรางกรอบแนวความคิดในการออกแบบงานสถาปตยกรรม โดยคํานึงถึงวิถีชีวิตเดิมและ
จิตวิญญาณของชุมชนเปนสําคัญ
5.3 ทดลองแนวความคิดทางสถาปตยกรรมนําสมมติฐาน และขอมูลที่รวบรวมได
มาวิเคราะห และแกปญหาเชิงทดลองสรางแนวความคิดใหม และสรางกระบวนการที่จะทําให
สมมติฐานเปนไปได
5.4 จัดทําโปรแกรมทางสถาปตยกรรมนําผลสรุปและการแกปญหาจากการทดลองที่
ไดมาพัฒนาลงในที่ตั้งโครงการ และกําหนดความตองการของพื้นที่ในการใชงาน และทําการ
ออกแบบเบื้องตน
5.5 สรุปแบบสถาปตยกรรม สรุปแบบสถาปตยกรรมจนถึงการนําเสนองานขั้นสุดทาย
และจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ เปนบทสรุปของกระบวนการในการออกแบบทั้งหมด โดยนําเสนอ
กระบวนการทางความคิด และแบบทางสถาปตยกรรม หุนจําลองทางสถาปตยกรรม
6. ขอตกลงเบื้องตน
6.1 เนื่องจากโครงการนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดกับชุมชน หากทําการ
ออกแบบเพื่อแกปญหาของชุมชนทั้งหมด ซึ่งเปนปญหาภายในที่เกี่ยวเนื่องกับ ชุมชนบางลําพู
(ชุมชนชาวตรอกเขียนนิวาสน – ไกแจ) จะเปนโครงการที่เปนลักษณะเปน Urban Design ที่
คอนขางกวาง ผูออกแบบจึงทําการออกแบบและปรับปรุงเฉพาะหองแถวที่อยูริมถนนพระอาทิตย
เพียงเทานั้น เปนการจํากัดขนาดของโครงการ แตทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงมีแนวคิดหรือกระบวนการคิด
เชื่อมโยงกับชุมชนที่กลาวมาเบื้องตนโดยรอบ เพื่อคงไวเพื่อจิตวิญญาณดั้งเดิมของชุมชน
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6.2 ปรากฏการณ GENTRIFICATION เปนศัพทที่ยังไมพบวามีการบัญญัติศัพทเปน
ภาษาไทย ผู อ อกแบบจึ ง เรี ย กทั บ ศั พ ท ว า เจนตริ ฟ เ คชั่ น และได ทํ า การอ า งอิ ง ความหมาย
ปรากฏการณ GENTRIFICATION จากวิทยานิพนธ “การศึกษาปรากฏการณ “เจนตริฟเคชั่น”
ในการอนุ รั ก ษ ชุ ม ชนเมื อ ง:กรณี ศึ ก ษาผลกระทบทางสั ง คมในย า นชุ ม ชนบางลํ า พู ”
กรุงเทพมหานคร จาตุรงค โพคะรัตนศิริ วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต สาขาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2546

บทที่ 2
ปรากฏการณ GENTRIFICATION
1 ความหมายของ GENTRIFICATION
GENTRIFICATION1 เปนคําศัพทที่มีรากศัพทจาก “Gentry” ที่แปลวา “ผูดี” หรือ
“กลุมผูดีชั้นกลาง” และ “Gentrifier” ที่แปลวา “ผูดีที่เขามาถือครอง”
GENTRIFICATION เจนตริฟเคชั่น เปนปรากฏการณ ที่เกิดขึ้นควบคู หรือตามหลัง
แผนและนโยบายของการอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู เ มื อ งในทางปฏิ บั ติ อ ยู เ สมอ โดยใน Cambridge
Dictionary of American English ( 2000 ) ใหไดนิยามของ เจนตริฟเคชั่น ไววาเปน กระบวนการ
ที่ชุมชนยากจนในเมืองไดถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยผูซึ่งมีเงิน โดยเฉพาะรวมไปถึงการปรับปรุงหรือ
การแทนที่อาคารเกา โดยในปจจุบัน คําๆนี้ในบางครั้งถูกใชไปในทางที่ไมเห็นดวย แตเมื่อเริ่มตน
นั้นถูกพิจารณาวาเปนผลดี หรือใน Cambridge Dictionary of American English ( 2000 ) ไดให
คํานิยามของ เจนตริฟเคชั่น ไววา การเพิ่มขึ้นของ เจนตริฟเคชั่น ในชุมชน มีผลทําใหมูลคาของ
ที่ดินและคาเชาสูงขึ้น ผูอยูอาศัยที่ยากจนกวาและรานคาทองถิ่นถูกผลักไสออกไป การใหนิยาม
ในอีกหลายๆ พจนานุกรมก็เปนไปในแนวทางเดียวกันนี้ และยิ่งเนนใหเห็นถึงความสัมพันธของ
ปรากฎการณ นี้ กั บ แนวทางการอนุ รั ก ษ ชุ ม ชนเมื อ ง ตั ว อย า งเช น การใช คํ า ว า Renovation
[ The Random House Webster’s Unabridged Dictionary : 2001 ] , Restoration and
Upgrading [The American Heritage Dictionary of the English Language : 2000 ] และ
Renewal and Rebuilding [ Merriam – Webster’s Collegiate Dictionry : 2001 ] แตทั้งหมด
ใหผลแบบเดียวกัน คือ การมีกลุมเขามาอยูใหม ชึ่งเปนระดับชนชั้นกลางขึ้นไป หรือที่ร่ํารวยกวา
หรือมีอิทธิพลตอชุมชนมากจนกระทั่งเปลี่ยนสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนไปจากเดิม
1

จาตุรงค โพคะรัตนศิริ, “การศึกษาปรากฏการณ “Gentrification”ในการอนุรักษ
ชุมชนเมือง : กรณีศึกษาผลกระทบทางสังคมในยานชุมชนบางลําพู” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการวางแผนชุ ม ชนเมื อ งและสภาพแวดล อ ม สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546), 7.
7
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สวนใหญแลวผูที่สนับสนุนใหมีการอนุรักษมักใหเหตุผลในเชิงสังคมและวัฒนธรรม (socio –
cultural approch ) ที่เลือนหายไปและตองการที่จะเรียกเอาความทรงจําดั้งเดิมกลับคืนมา
คลายๆกับการโหยหาอดีต (Nostalgia) ดังที่ วิลเลี่ยม เคลลี ( William Kelly) ใหความหมายของ
การโหยหาอยางกระชับวา “เปนการจินตนาการถึงโลกที่เราสูญเสียไปแลว” (imagination of a
world we have lost)2 และที่ ไอวี่ ( Marilyn Ivy)3 เรียกการโหยหาในลักษณะดังกลาววาเปน “การ
เรียกหาอดีตที่เลือนหายไปแลวใหกลับคืน” (to cool up a vanished past) เปนการจินตนาการถึง
อดีตที่เลยผานมาแลว

ภาพที่ 1 แสดงการเกิดปรากฏการณ gentrification
ที่มา : Tom Wetzel, What is gentrification? [Online], accessed 20 March 2005. Available
from http://www.eden.rutgers.edu/~unknown0/page5.html
จาก Diagram ภาพการตูนของTom Wetzel ที่แสดงวิเคราะหการเกิดปรากฏการณ
gentrification ในพืน้ ที่ 2 พืน้ ที่ ที่เกิดจากกลุมคน 2 ชนชัน้ ไดทาํ การเคลื่อนยายเปลี่ยนแปลงที่อยู
2

พัฒนา กิตอาษา, ผูรวบรวม, มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณโหยหาอดีตใน
สังคมไทยรวมสมัย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศนู ยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2546), 5.
3
เรื่องเดียวกัน, 5.
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และชุมชน ไปสูพื้นที่ที่คิดวาดีกวาพื้นทีท่ ี่ตนอาศัยอยู เปนแนวคิดเรื่องพื้นที่ทเี่ กิดจากความตองการ
เปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัยและสงผลกระทบในเรื่องอื่นๆตามมา
การอนุรักษชุมชนนั้น Henry Sanoff 4 ไดใหเหตุผลของการอนุรักษชุมชนรวมทั้ง
อาคารไว 4 ประการคือ
1. เพื่อความทรงจําทางวัฒนธรรม เนื่องจากอาคารเกา คือการรักษาหลักฐานทาง
กายภาพในเชิงประวัติศาสตรที่ถายทอดคุณคาและความสามารถของบรรพบุรุษ
2. เพื่อรักษาปฏิสัมพันธในชุมชน Successful proxemics ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ
ระหวางบุคคที่เห็นไดจากกิจกรรมที่ทํารวมกันในสถานที่หนึ่ง โดยความสัมพันธนี้จะเกิดขึ้นได
สมบูรณ เมื่อมีความสมดุลยระหวาง คน กิจกรรม และสภาพแวดลอม
3. เพื่อความหลากหลายของสภาพแวดลอม เนื่ องจากการพั ฒนาสมัยใหมทําให
สังคม ไมมีความหลากหลายในสภาพแวดลอม สังคมที่เคยมีเอกลักษณตางๆ ถูกเปลี่ยนแปลงให
มีลักษณะคลายคลึงกันมากขึ้น
4. เพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยที่การอนุรักษจะยังประโยชนในทางเศรษฐกิจได
2 ประการประการแรก เปนการประหยัดคาใชจายในการสรางอาคารขึ้นมาใหมหากอาคารเกา
ยังคงมีสภาพดีอยู ประการที่สอง ชุมชนเกาที่ไดรับการอนุรักษไว จะเปนสถานที่ที่นาสนใจแก
ผูมาเยือนนั่นคือทรัพยากรทางการทองเที่ยว
การอนุรักษทางกายภาพเปนขอดีที่ปฏิเสธไมได จากบทบาทของ เจนตริฟเคชั่น ที่มี
ตอ การอนุรักษชุมชน เนื่องจากอาคารและสภาพแวดลอมไดรับการปรับปรุง แตผลกระทบทาง
สังคม ที่เกิดขึ้นเปนอีกดานหนึ่งของบทบาทจากการเขาถือครองโดยคนชั้นกลางที่เขามาปรับใช
สอยอาคารหรือการใหความหมายใหมตอพื้นที่ที่เปนสัญญะ (Sign) ของยานซอนทับลงไปใน
ความหมายเดิมของอาคาร และสรางพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหมที่มีเรื่องการลงทุนของกลุมคน
ชั้นกลางเขามาเกี่ยวของ เชน การประกอบธุรกิจดานบันเทิงและการทองเที่ยว ทําใหความหมาย
ของการพบปะบนพื้นที่สาธารณะของผูคน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดการสูญเสียความสัมพันธ
ระหวางกลุมคนในชุมชน วิถีชีวิตรูปแบบใหมไดแทรกซึมและคอยๆ ปรากฏชัดในชุมชน ผลักดันให
วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนเดิมคอยๆจางหาย กลืนไปกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม และสูญเสีย
“ความแท” ของมรดกทางวัฒนธรรมในที่สุด

4

จาตุรงค โพคะรัตนศิริ. “การศึกษาปรากฏการณ “Gentrification”ในการอนุรักษ
ชุมชนเมือง : กรณีศึกษาผลกระทบทางสังคมในยานชุมชนบางลําพู”, 40 - 41.

10
2 การรื้อฟนเมืองนาอยูกับการเกิดปรากฏการณ Gentrification
การรื้ อ ฟ น เมื อ งน า อยู เป น กระแสความคิ ด ในการพั ฒ นาเมื อ งที่ ส ง ผลให เ กิ ด
ปรากฏการณ Gentrification การรื้อฟนรากเหงาทางวัฒนธรรมหรือการโหยหาอดีต ( nostagia ) ที่
ในประเทศไทยไดเริ่มเกิดขึ้นในป 2530 กรุงเทพมหานครไดเริ่มถูกกลาวถึงปญหาตางๆ อยาง
จริงจัง เชน ปญหามลพิษ สิ่งแวดลอม ปญหาประชากร คุณภาพชีวิต ตลอดจนปญหาการเสื่อม
โทรมทางวัฒนธรรม ทําใหเริ่มมีการใหความสําคัญตอยาน ชุมชนเกา การพบปะสังสรรคทางสังคม
ตอมาป 2537 มีการกอตั้งประชาคมที่เรียกวา บางกอกฟอรั่ม5 อยางไมเปนทางการขึน้ จุดมุง หมาย
เริ่มแรกเปนการรวมตัวเพื่อสรางเวทีพบปะพูดคุยเพื่อแกปญหาในเมือง อันนําไปสูการตื่นตัวและ
เขามารวมแกปญหาบานเมือง มีการจัดเสวนาความงามของเมือง คืนชีวิตใหกรุงเทพตามชุมชน
ตางๆ เพื่อเรียกรองลานวัฒนธรรม ตลอดจนจัดกิจกรรมฟนฟูระแวกยาน ในโครงการที่เรียกวา
กรุงเทพนาอยู (Humanizing Bangkok Project) ความพยายามรื้อฟนความเปนชุมชนเกาเพื่อ
ตองการเปลี่ยนภาพลักษณจากเมืองที่ เสื่อมโทรม มาสูเมืองที่มีความสวยงามทางกายภาพ มี
การเปดพื้นที่สาธารณะ สวนสาธารณะ และลานคนเมือง รื้อฟนวัฒนธรรมเกาแกดั้งเดิมของยาน
ดังที่ อัฐมา โภคาพานิชวงษ กลาววา “การจัดกิจกรรมหรือจัดหาพื้นที่เปดสาธารณะเพื่อการพบปะ
ของผูคน เปนเสมือนการทวงคืนพื้นที่สาธารณะในอดีตที่เคยมีในเมืองยุคแรกเริ่ม“ 6
ยานถนนพระอาทิตย เปนพื้นที่ที่กลุม บางกอกฟอรั่ม เขาไปจัดกิจกรรมฟนฟูเมืองในป
2541 โดยรวมกับกรุงเทพมหานคร รานคา และชุมชนในยาน จัดงานถนนคนเดินครั้งแรก งานครั้ง
นี้ประสบความสําเร็จและทําใหผูคนทั่วไปรูจักยานชุมชนแหงนี้มากขึ้นทําใหเกิดการจัดงานครั้งที่ 2
ขึ้น และเกิดการรวมตัวของกลุมพลังใหมของคนชั้นกลางขึ้น ตอมาป 2542 กรุงเทพมหานครสราง
สวนสาธารณะสันติชัยปราการ เปดลานสุขภาพ และกิจกรรมอื่นๆ เชิงอนุรักษขึ้น และกลายเปน
ศูนยกลางแหงใหมในยาน
การรื้อฟนเมืองนาอยูเปนความพยายามของคนชั้นกลางที่ตองการยอนรําลึกและสราง
สิ่งที่ขาดหายไปจากเมืองใหญ เชนพื้นที่เชิงวัฒนธรรมที่อางอิงอยูกับรากเหงา ( Root ) ทาง
ประวัติศาสตรวัฒนธรรมประเพณีเดิมๆ ที่สูญหายไปตามกาลเวลา ดวยการพยายามสรางสิ่ง
5

อัฐมา โภคาพานิชวงษ, “การรื้อฟนเมืองนาอยู : การโหยหาอดีตและการสรางพืน้ ที่
ทางสังคมของคนชั้นกลาง,” ใน มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณโหยหาอดีตในสังคมไทย
รวมสมัย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศนู ยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2546), 56.
6
เรื่องเดียวกัน, 50-85.
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เหลานี้ขึ้นมาใหม การเขามาครอบครองพื้นที่ของคนกลุมหนึ่ง หรือ กลุมคนชั้นกลาง เปนเสมือน
การสร า งชุ ด ความสั ม พั น ธ ใ หม หรื อ ความหมายใหม ซ อ นทั บ ชุ ด ความสั ม พั น ธ เ ดิ ม เป น ชุ ด
ความสั ม พั น ธ ที่ ส ร า งภาพลั ก ษณ (image) และการสร า งพื้ น ที่ แ ละความทรงจํ า ใหม บน
ประวัติศาสตรชุดเดิม เพื่อแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งตัดขาดการเชื่อมตอวิถี
ชีวิตและจิตวิญญาณดั้งเดิมที่ชุมชนเคยมีและผลักให ชุมชนเดิมออกไปอยูชายขอบของพื้นที่ทาง
สังคมที่คนเหลานั้นสรางขึ้นมา7 กลายเปนการดํารงคอยูของจิตวิญญาณดั้งเดิมในลักษณะที่ไม
ปรากฏ ตอสังคม รองรอยของประวัติศาสตรที่เหลืออยู จึงมีความหมายเปนเพียง “วัตถุ” ที่ผูคน
ทั่วไปชื่นชมและรับรูไดในฐานะของสัญลักษณ ( Sign ) ของยานเทานั้น8 กาญจนา แกวเทพ
กลาวถึง พื้นที่สาธารณะแบบใหมวา เปนพื้นที่ที่เกิดขึ้นเพื่อทดแทนสายสัมพันธแบบเดิม เชน สาย
สัมพันธกับวัด เครือญาติ เพื่อนบาน พื้นที่ที่เคยมี เชน วัด ลาน ตลาด ชานบานตรอก ไดถูกจํากัด
พื้นที่ เปลี่ยนแปลงหรือลดบทบาททางสังคมลง และถูกแทนที่ดวยพื้นที่เปดสาธรณะแบบใหมใน
ลักษณะพื้ น ที่บริโภคอย า งศู นยการคา ผับ รา นอาหาร โรงแรมโรงภาพยนตร สวนสนุก ซึ่ งไม
สามารถทําหนาที่ในการรวมกลุมทางสังคมเชิงสรางสรรคได 9
การที่คนกลุมใหมใฝฝนถึงเมืองเกาที่สวยงามในอุดมคติของตน กิจกรรมสวนใหญที่
จัดขึ้นจึงกลายเปนการคิดจากคนกลุมใหมโดยการจําลองและสรางขึ้นใหม อัฐมา โภคาพานิชวงษ
กลาววา “เปนชุมชนที่เกิดจากการออกแบบ ประดิษฐสรางสิ่งเหลานี้ขึ้นมาเพื่อรองรับชีวิตแปลก
แยกของปจเจกชน” ความพยายามดังกลาวเกิดขึ้นภายใตกระบวนการและการปฏิบัติที่ละเลยตอ
มิติทางสังคมวัฒนธรรมที่อยูโดยรอบ และปราศจากการเชื่อมตอกับวิถีชีวิตปกติของชุมชน ในพื้นที่
ที่พ ยายามสร า งให เ ป น ชุ ม ชนในจิ น ตนาการ(สั ญ ญะ)ที่ เ กิ ด จากการโหยหาอดี ต (ความหมาย
สัญญะ) ทําใหเกิดปรากฏการณทางความสัมพันธของสังคม ที่เกิดจากการเขามาครอบครองพื้นที่
ของคนชั้นกลางและปรากฏการณที่เกิดขึ้น คือ

7

อัฐมา โภคาพานิชวงษ, “การรื้อฟนเมืองนาอยู : การโหยหาอดีตและการสรางพืน้ ที่
ทางสังคมของคนชั้นกลาง,” ใน มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณโหยหาอดีตในสังคมไทย
รวมสมัย, 84 - 85.
8
เรื่องเดียวกัน, 81
9
กาญจนา แกวเทพ, มองสือ่ ใหม มองสังคมใหม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2543),177.
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1.
2.
3.

การเปดพื้นที่สาธารณะทางสังคมสําหรับตนเอง
การสรางชุดความสัมพันธใหมทับลงบนชุดความสัมพันธเดิม
การสรางพื้นที่และความทรงจําใหมบนประวัติศาสตรชุดเดิม10

ปรากฏการณดังกลาวอาจเรียกไดวาเปนปรากฏการณ Gentrification ที่เกิดขึ้นที่ยานถนนพระ
อาทิตย
3 GENTRIFICATION กับการอนุรักษชุมชน
การอนุรักษชุมชน และการฟนฟูเมือง เปนกระแสความคิดที่ถูกหยิบยกมาเปนตัวแบบ
หนึ่งของการพัฒนาเมืองสมัยปจจุบัน ที่เห็นวาเมืองตกอยูในภายใตความเสื่อมโทรมทั้งกายภาพ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม อารยะธรรมหลากหลายไดสูญหาย และควรคาแกการรื้อฟนกลับมา
ใหม องคประกอบสําคัญที่กระแสความคิดนี้เรียกรองคือ ความเปนชุมชน ความเปนประชาคม
ตามแนวทางแบบประชาสังคม (Civil society ) ที่เกิดจากการรวมตัวของผูคนที่หลากหลายและมี
เจตจํานงกวางไกลกวาเรื่องสวนตัวในชิวิตประจําวัน การเปดพื้นที่สาธารณะเชิงกายภาพและ
การจัดการใหมีกิจกรรมรวมกัน เปนการสรางสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมเพื่อนําไปสูความ
เขมแข็งของชุมชนได ใหความสําคัญกับการรื้อฟนสิ่งที่เปนของเกาและ รากเหงาทางอารยะธรรม
กลาวกวางๆไดวาเปนการโหยหาอดีต ( Nostalgia ) และใฝฝนถึงสังคม หรือ ชุมชนในอุดมคติ
(UTOPIA )11
ในมุมมองของนักเคลื่อนไหวเพื่อฟนฟูเมือง เห็นวาพื้นที่สาธารณะที่เปดขึ้นใหม จะ
เปนเสมือนโครงสรางพื้นฐาน ( Civicinfrastructure ) สงเสริมการรวมตัวของคนในชุมชน ที่จะ
นําไปสูการสรางสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมใหม และการเคลื่อนไหวที่มีสีสันในระดับตอไป เชน
การเขาไปมีสวนรวมทางดานการเมืองขั้นพื้นฐานในที่สุด ขณะเดียวกัน ก็สงเสริมใหเกิดการรวมตัว
เปนกลุม ประชาสังคม ในลักษณะชุมชนที่เกิดจากการวางแผน (Community by design ) โดยเชื่อวา
10

อัฐมา โภคาพานิชวงษ, “การรื้อฟนเมืองนาอยู : การโหยหาอดีตและการสรางพืน้ ที่
ทางสังคมของคนชั้นกลาง,” ใน มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณโหยหาอดีตในสังคมไทย
รวมสมัย, 75.
11
พัฒนา กิตอาษา, ผูรวบรวม, มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณโหยหาอดีต
ในสังคมไทยรวมสมัย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2546), 35.

13
การเกิดกลุมประชาสังคมซึ่งเปนคนทองถิ่นและชุมชนทางความคิดที่อิงภูมปญญาทองถิ่น จะชวย
ให เ มื อ งมี ร ากทางประวั ติ ศ าสตร แ ละวั ฒ นธรรมสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของระแวกย า น
ไม มี ก ารนํ า เอาสิ่ ง ที่แ ปลกแยกกั บชี วิ ต ที่เ คยเปน มา ในทางปฏิ บั ติเ ป น การให ความสํา คั ญ กั บ
การเป ด พื้ น ที่ ใ นเชิ ง กายภาพมากกว า ในเชิ ง ความคิ ด และให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเป น พื้ น ที่
ที่มีลักษณะเปนยานเกา มีวัตถุดิบทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่ชัดเจน เชน ตึก อาคาร
เกา โบราญสถานตางๆ ความพยายามรื้อฟนความเปนเมืองในอุดมคติขึ้นมาใหม เพื่อตองการ
เปลี่ยนภาพลักษณจากเมืองที่เสื่อมโทรม มาสูเมืองที่มีความสวยงามทางกายภาพ มีสิ่งที่ภาคภูมิใจ
ที่ชวยเชิดชู อัตลักษณทางประวัติศาสตร เพื่อสะทอนถึงความมีรากเหงาทางวัฒนธรรม โดยมีกลุม
คนชั้นกลางเปนแกนนําในการนําความคิดดังกลาวมาปรับใชในเมืองการจัดกิจกรรมหรือจัดหา
พื้ น ที่ เ ป ด สาธารณะเพื่ อ การพบปะของผู ค น เป น เสมื อ นการทดแทนพื้ น ที่ ส าธารณะและ
ความสัมพันธแบบเปดในอดีตที่เคยมีในเมือง เชนลาน ตลาด ชานบาน วัด ตรอกงานวัด งานประเพณี
ดวยการสรางบรรยากาศ และสภาพแวดลอมและการอนุรักษปรับปรุงหนาตาอาคารเสมือนในอดีต
หรือประวัติศาสตรที่ถูกลืมเลือนหรือละเลยไปนานแลว เพื่อสรางใหเปน เมืองนาอยู และกลาย
มาเปนพื้นที่ศูนยกลางแหงใหมในยาน
ผลกระทบทางสังคม ชุมชนยานถนนพระอาทิตยถือเปนยานชุมชนเกาแกมากแหง
หนึ่ง ในกรุงเทพฯ มีลักษณะเฉพาะคือ เปนพื้นที่ตอนในเขตกรุงรัตนโกสินทรที่เคยเปนสถานที่ตั้ง
วัง และวัดสํ าคัญจํานวนมากตั้ งแตในยุ คแรกสรางพระนคร พื้นที่ยานนี้ยังคงมีรองรอยของ
สถาปตยกรรม หองแถว ที่ใชเปนอาคารกึ่งรานคาและที่พักอาศัยคูไปกับถนนพระอาทิตย เปนที่ตั้ง
ของวังหนาและที่อยูอาศัยของเจานายเชื้อพระวงคที่สําคัญสมัยกอน เปนที่ตั้งของปอมพระสุเมรุ
ซึ่งเปนปอมโบราญเพียงหนึ่งในสองปอมที่เหลืออยูในเขตกรุงเทพฯ เปนที่ตั้งของชุมชนหลากหลาย
ชาติ พั น ธุ เช น ชุ ม ชนชาวมุ ส ลิ ม ชุ ม ชนชาวมอญชุ ม ชนชาวจี น และชุ ม ชนชาวไทย เป น ที่ ตั้ ง
ของตลาดน้ําที่สําคัญในยุคตนกรุงรัตนโกสินทร เปนที่ตั้งของตนลําพูเกาอายุกวารอยป สิ่งเหลานี้
ทําใหย านถนนพระอาทิตยมี ตนทุนทางวัฒนธรรมที่ดึง ดูดใหผูคนจาภายนอกเขามาอยูอาศัย
กอใหเกิดความตองการของกลุมคนชั้นกลางที่ตองการเขาครอบครองพื้นที่ที่เปนหองแถวเกา
ริมถนนพระอาทิตยและเปดรานคาจํานวนมากตั้งแตราว 7 ถึง 8 ปกอน จนกลายเปนแหลงบันเทิง
ยามค่ําคืน ตอนรับนักทองเที่ยวจากถนนขาวสาร นักศึกษา ปญญาชน และคนชั้นกลางในระแวก
ใกล เคี ย ง แมว าการจั ดกิ จกรรมตางๆของกลุมคนที่เ ขา มาฟน ฟูความเป น เมืองน า อยูจะเปน ที่
ยอมรับและไดรับการเขามามีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ แตการที่ ประชาคมบางลําพู ขยายไปเปน
องค ก รระดั บ กว า งและเชื้อ เชิ ญ กลุ ม ที่ มี ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ สู ง เข า มาเป น คณะกรรมการ
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ในระยะตอมา คนเหลานี้ไดมีบทบาทหลักในการกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมตางๆในพื้นที่
ทําใหคนในชุมชน มองวา การรวมกลุมของประชาคมเปนเพียงการเขามาแสวงหาผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจและสังคมของคนกลุมหนึ่งเทานั้น12
4 GENTRIFICATION กับการเปลี่ยนแปลงของยานพักอาศัย
Gentrification กับการเปลี่ยนแปลงยานพักอาศัย Devies and Herbert มีความเชื่อ
หลักอยูที่วิถีทางในการที่ชุมชนสามารถเปลี่ยนสถานภาพและคุณลักษณะไปเมื่อกาลเวลาผานไป
ดังประโยคในบทเพลงที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงไปของยานพักอาศัย ดังนี้
"I used to be so proud to live in my old neighbourhood
It never crossed my mind those days wouldn't last for good
But now I realise that nothing stays the same.
I remember how I used to walk that street
It all comes back to me with every face I meet
But places I used to know began to look so strange
Funny, how things change."
ที่มา : Lyrics to a song by InnerVision, defunct acid-jazz band.
แมวากระบวนการความเปลี่ยนแปลงของยานชุมชนนั้นจะซับซอน แตก็พบวามี 2
สวน ที่สัมพันธกันอยู อยางแรกคือ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่นั้น สามารถเปลี่ยนแปลงไป
ได ตามกาลเวลา เมื่อที่พักอาศัยและสภาพแวดลอมมีอายุมากขึ้นพวกมันก็จะเสื่อมโทรมลง
นอกจากมีการรักษาและมีการลงทุนกับมันอยางตอเนื่อง อยางที่ 2 คือ ประชากรของชุมชนนัน้ จะมี
อายุ มากขึ้นเรื่อยๆ ถาจํานวนประชากรที่คอนคางคงที่ไดเคลื่อนผานวงจรชีวิตของตนเองในแหลง
12

อัฐมา โภคาพานิชวงษ, “การรื้อฟนเมืองนาอยู : การโหยหาอดีตและการสรางพืน้ ที่
ทางสังคมของคนชั้นกลาง,” ใน มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณโหยหาอดีตในสังคมไทย
รวมสมัย, 75 - 77.
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ที่อยูแตแรกเริ่ม ซึ่งเมืองจะทําหนาที่สานทั้ง 2 กระบวนการเขาดวยกันแลว ก็คือการไหลของผูที่
เคลื่อนยายไปมาเพื่อหาที่พักอาศัยกันอยูภายในเมืองนั่นเอง ความคงที่จึงดูเหมือนจะเปนเรื่อง
ไมไมปกตินักเมื่อเทียบกับความเปลี่ยนแปลงที่ตองเกิดขึ้นจากการที่แตละครัวเรือนตองหาทาง
ปรับเปลี่ยนชนิดของที่พักอาศัยใหเขากับความเปลี่ยนแปลงของสัดสวนขนาดครอบครัวและรวมถึง
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
จากการฟนฟูและอนุรักษชุมชนเมืองทําใหเกิดกิจกรรมใหมๆในยาน อีกทั้งมีการสราง
พื้นที่สาธารณะแหงใหมบริเวณปอมพระสุเมรุ หรือสวนสันติชัยปราการ ที่อยูตรงขามกับชุมชน
ยาน ถนนพระอาทิตยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมบริเวณนั้นขึ้นอยางมากมาย เชน
ความสั ม พั น ธ ที่ เ กิ ด จากการสร า งกิ จ กรรมร ว มกั น ของคนนอกชุ ม ชนและในชุ ม ชนทํ า ให เ กิ ด
การเชื่อมตอพื้นที่ทั้ง 2 ฝงฟากของถนน กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงในตึกแถวยานถนนพระอาทิตย
การเกิ ด ของกิ จ กรรมในช ว งเวลาที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เป น ต น ผู อ อกแบบจะทํ า การศึ ก ษา
การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมภายในตึกแถวหัวมุมถนน ริมถนนพระอาทิตยและริมถนนพระสุเมรุ
รวมถึงกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงในชุมชนยานบางลําพู
ผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ Gentrification ในปจจุบัน ถึงแมจะมีการอนุรักษ
รูปแบบทางสถาปตยกรรมแลวก็ตาม แตยังสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของการปรับปรุงอาคาร
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร อาคารบางกลุมเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยางเห็นชัดเจน ทั้งรูปแบบ
ด า นนอกและด า นในของตึ ก แถวให ร องรั บ กั บ กิ จ กรรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม กิ จ กรรม
ที่เปลี่ยนแปลงจากอาคารกึ่งพักอาศัย (อาคารที่ใชพักอาศัยและใชในการพาณิชย) เปนอาคาร
ในเชิงพาณิชยอยางเดียว คือไมมีการพักอาศัยในพื้นที่ และเกิดการเปลี่ยนแปลงของชวงเวลา
ของการเกิดกิจกรรมอยางชัดเจน รูปแบบการใชงานบางคูหาเปลี่ยนแปลงไป มีผูคนหนาใหมๆ
เขามาอยูใหมและเขามาในพื้นที่จํานวนมาก (จากการสอบถามและสังเกตการณ) เห็นความแตกตาง
ไดจากรูปแบบทางกายภาพ และรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในยาน อาคารตึกแถวบางกลุม
ไดรับการอนุ รัก ษและยั งคงมีเ คาโครงของรูปแบบเดิมใหเ ห็น อยู บางคูหายั งคงดํ า เนินกิจ การ
สื บ ทอดต อ มาจากบรรพบุ รุ ษ และเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของคู ห าเล็ ก ๆน อ ยๆเพื่ อ ให เ ข า กั บ
สภาพแวดลอมและพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไป รูปแบบของกิจการก็เปลี่ยนไป พื้นที่การใชงาน
เปลี่ยนแปลงไป แตวิถีชีวิตและจิตวิญญาณดั้งเดิมของคนในชุมชนสวนใหญก็ยังคงเหมือนเดิม

16
ดังนั้นการอนุรักษฟนฟูเมืองสงผลตอไปนี้
2.4.1 การเขายึดครองโดยกลุมคนชั้นกลางหรือทีเ่ รียกวาพวกผูดี (Gentry)
ของยานพักอาศัยและหนวยการคา
2.4.2 ความแปลกแยกที่เกิดกับคนในชุมชน หรือความรูสึกถึงการสูญเสีย
ความเปนสวนตัว
2.4.3 การสูญเสียจิตวิญญาณของยางชุมชน เกิดคําถามตอ ความแท ของยาน
2.4.4 การเปลีย่ นแปลงของการใชสอยทีว่ า งในชุมชนเมือง รูปแบบทาง
กายภาพของชุมชนเมือง
2.4.5 แนวทางการคงสภาพและการสรางยุคอดีตขึ้นมาใหม ซึ่งเปนภัยตอความ
ตอเนื่องของสภาพแวดลอมชุมชน
ปรากฏการณที่ตามมาจาก ปรากฏการณ Gentrification คือการสูญเสีย “ความแท”
ของยาน William Chapman13 ไดหมายเหตุถึง “ความแท” (authenticity) ไววา คือความคิดที่
ซับซอนอันเกี่ยวเนื่องถึงยานประวัติศาสตร ที่เกี่ยวพันธกับปญหาในการรักษาความถูกตองหรือ
จรรยาบรรณ รวมไปถึงทางเลือกในการออกแบบ และยังเกี่ยวพันธกับปญหาดานเทคนิคและ
วิธีการกับสิ่งที่สงวนรักษาไวดวยการใชวัสดุที่มีที่มาที่ไปทางดานประวัตศาสตร มีการซอมแซม
อาคารอยางเหมาะสม และอื่นๆ ในลัก ษณะนี้ อีก ทั้ งยังยึดโยงอยูกับสภาพแวดลอมทางด า น
เศรษฐกิจและสังคมดวย ถารานคาทั้งหมดพุงเปาไปที่นักทองเที่ยว สิ่งนี้จะเปลี่ยนคุณลักษณะของ
พื้นที่ยานประวัติศาสตรไป และถาเมืองหรือยานนั้นไมมีประชากรที่มาสืบทอดความเกาแกตอไป
และถูกแทนที่ดวยผูเขามาใหมที่มีรายไดสูงกวา คุณลักษณะของพื้นที่นั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงไป
อยางมากจนนาใจหาย
ในกรณีของพืน้ ทีย่ านถนนพระอาทิตย จากเนื้อหาขางตนจึงยกประเด็นเกีย่ วกับ ”
ความแท” ขึ้นมา 2 ประเด็น คือ
1 .ความแททางดานกายภาพ
2. ความแททางดานสังคมและวัฒนธรรม

13

Chapman William,”Theme Parks or Cultural Sites : The Challenge for
Southeast Asian Conservators and Planers.” Paper presented at Department of Urban
and Regional Planning,King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok,
Thailand 23 February 2001.

17
ขยายความ
1. ความแททางดานกายภาพ กระบวนการปรับการใชสอยพื้นที่ภายในอาคารเกา
(adaptive re- use) เปนหนทางหนึ่งในการอนุรักษและฟนฟูอาคารเกา ไดนํากระบวนการนี้มา
ใชกับตึกแถวเกาในยานถนนพระอาทิตย ทําให ขณะที่ภายนอกอาคารยังดูมี “ความแท” อยูมาก
แตภายในอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปจนไมเหลือสภาพเดิม หรือบางสวนถูกสรางขึ้นมาใหมเลียนแบบ
ของเดิมแตการใชงานที่เปลี่ยนไป อาจไมตอบสนองกับพื้นที่และสถาปตยกรรมรูปแบบเดิมๆ เชน
การมองเห็นประตูบานเฟยม (จากการวาดสีเปนบานเฟยมลงบนบานเปดสมัยใหม) ที่เปนรูปแบบ
ของชองเปดอาคารในสมัยกอน จินตนาการถึงการเปดเลื่อนออกดานขาง หากแตกลับกลายเปน
ประตูเหล็กมวนเก็บขึ้นดานบนแทน

ภาพที่ 2 แสดงภาพบานมวนเหล็กที่ทาสีเปนบานเฟยม
ที่มา : ภาพถายบริเวณหองแถวยานถนนพระอาทิตย
2. ความแททางดานสังคมและวัฒนธรรม จากปรากฏการณ Gentrification ที่เกิด
จาก คนชั้นกลางหรือคนหนาใหมเขาไปครอบครองพื้นที่ในตึกแถวและพยายามที่จะสรางพื้นที่
หรือบรรยากาศที่คลายกับของเดิม เพื่อสรางพื้นที่ในอดีตขึ้นมาใหมโดยไมสนใจพื้นที่รอบๆขาง อีก
ทั้งการไมมีมิติทางดานความผูกพันธกับสถานที่ในสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ กลับกลายเปนสิ่ง
แปลกแยกในสังคมนั้นๆไป กิจกรรมที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ยุคสมัยกอน ถูกสรางเลียนแบบขึ้นมาใหม
ในพื้ น ที่ เ ดิ ม พื้ น ที่ ใ หม แ ละกิ จ กรรมใหม ที่ ส ร า งขึ้ น มานั้ น ก็ จ ะสู ญ เสี ย ความแท ท างสั ง คมและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมไปโดยปริยาย กลายเปนพื้นที่ที่คาบเกี่ยวอยูระหวางวิถีชีวิตดั้งเดิมและวิถีชีวิต
รูปแบบใหม.

บทที่ 3
ขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับหองแถว
1. ความหมายของหองแถว
ความหมายของคําศัพทถูกอธิบายโดยรูปทรงทางกายภาพเปนสําคัญ ความหมาย
ของคํา ความหมายของหองแถวตามพจนานุกรม
จาก พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493
หอง - ตอนหรือสวนของเรือน ซึ่งอยูในระหวางสี่เสา
แถว - แนว , สาย , แถบ
จากพจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเนื่องโดย โชติ กัลยาณมิตร พ.ศ. 2518
หอง - ก. สวนใชสอยเนื้อที่ในขอบเขตที่มีฝากั้นลอมภายในตัวอาคาร
- ข. ระยะในระหวางของชวงเสาทางดานขางของอาคาร ใชเปนหนวย
กําหนดเรียกของอาคารในสมัยอดีต เชน เรือนขนาดสามหอง เรือนหาหอง โบสถขนาดหาหอง ฯลฯ
จาก พจนานุกรมไทยฉบับของ นาย มานิต มานิตเจริญ พ.ศ. 2514
หองแถว - คูหาที่ปลูกติดกันเปนแถว
คูหา - หองที่กนั้ เปนตอนๆ เชนหองแถว , ลักษณะนามเรียกจํานวนหอง เชน
หองแถว 3 คูหา
ความหมายของศัพทตามกฎหมาย
จากพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง แลเทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ
เรื่องควบคุม การกอสรางอาคาร ไดใหความหมายของศัพทไวดังนี้
หองแถว - หมายความวา อาคารทีพ่ ักอาศัยหรืออาคารพาณิชย ซึง่ ปลูกสราง
ติดตอกันเปนแถว เกินกวาสองหอง
ตึกแถว - หมายความวา อาคารที่พกั อาศัยหรืออาคารพาณิชย ซึง่ ปลูกสราง
ติดตอกันเปนแถว เกินกวาสองหอง
อาคารทีพ่ ักอาศัย - หมายความวา ตึก บาน เรือน โรงแพ ซึ่งโดยปกติบคุ คล
อาศัยอยูทงั้ กลางวันและกลางคืน
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อาคารพาณิชย - หมายความวา หางรานคลังสินคาหรือโรงงาน ที่ไมใช
เครื่องจักรขนาดใหญ หรือ หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนแหงการคา โรงงานที่ใช
เครื่องจักร ซึ่งเทียบไดไมเกิน 5 แรงมา หรืออาคารที่กอสรางหางแนวสาธารณะ หรือทางซึง่ มีสภาพ
เปนสาธารณะไมเกิน 14 เมตร ซึ่งอาจใชเปนอาคารแหงการคาได
จากความหมายของสถาปนิก
หองแถว – H. Dickson Macenna ในหนังสือ A house in the city ไดเขียน
อธิบายไวในหนังสือตอนหนึ่งวา Theusual city house is a rowhouse : it can be anywhere
from two to five stories hight , is built of brown – stone , limestone , brick or wood ,
occupies a narrow , rectangular plot of land , and shares side walls with its nighbors.
และอีกตอนหนึ่งวา In cities and towns throughout history the row house has been more
common than detached or free – standing house , simply because it has always been a
practical shelter for the lower and middle classes.
สรุปความหมายของหองแถว
- คูหาที่ปลูกติดกันเปนแถว แถวหนึ่งมีคูหา 2 หองขึ้นไป
- คูหาหนึ่งๆเกิดจากการกั้น ผนังรวม ( common side wall )
- ผังและการใชที่ดินของแตละคูหาของอาคาร มักใชที่ดนิ เปนรูปสี่เหลีย่ มผืนผา
หรือสี่เหลี่ยมดานขนาน มีดา นแคบเปนทางเขาออกของแตละคูหา และดานยาวเปนแนวผนังรวม
- แตละคูหาในแถวเดียวกันจะมีลักษณะซ้ําๆกันตามลักษณะโครงสรางและแบบที่
เหมือนกัน
- แถวของคูหามักเรียงแนวขนานไปกับถนนและทางเทา
- ประโยชนใชสอยของแตละคูหาในยานเดียวกัน มักคลายกัน หรือเพือ่
จุดประสงคเดียวกัน ทําใหเกิดความเปนยานขึน้ มา
- ลักษณะของหองแถวสวนใหญมีลักษณะที่เปนเสนตรง เพราะความสะดวก
ประหยัด ในการกอสราง และการนําองคประกอบตางๆประกอบเขาดวยกัน
- ประโยชนใชสอยในอาคารเปนไปไดตางๆนานา เชน ทีพ่ ักอาศัย รานคา
คลังสินคา รานอาหาร เปนตน ซึง่ มักใชผนวกกันระหวางการเปนที่พกั อาศัยกับกิจกรรมอื่น เปน
อาคารแบบ ทวิประโยชน ( bi – function building type ) เสมอ
- มักเปนที่อยูอ าศัยของผูทมี่ ีฐานะอยูในระดับปานกลางหรือต่ํากวาและมี
ปริมาณมาก เกิดขึ้นอยางกระจัดกระจายทัว่ ไปโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง
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- เปนอาคารประเภทสามัญธรรมดามีกระบวนการทีท่ ําใหเกิดขึ้นอยางงายๆ ไม
ยุงยาก
- ความหมายโดยเฉพาะสําหรับประเทศไทย เปนอาคารที่ผูใชสวนใหญเปนคน
เชื้อสายจีน
2. วิวัฒนาการของหองแถว
2.1 บานยาว หรือ Long House บานยาว หรือ Long House รูปแบบ
สถาป ต ยกรรมของ บา นยาว มี โ ครงสร า งที่ คล า ยกับห องแถวในปจ จุบั น เนื่อ งจากมี ลัก ษณะ
โครงสรางขนาดยาวเชื่อมตอและยึดกันดวยวัสดุพื้นถิ่น เชน เชือก ไม เปนที่พักอาศัยรวมกันของ
ชนเผา Iroquois เมื่อ 400 ปที่ผานมา ตัวอาคารมีขนาด กวางประมาณ 20 ฟุตหรือ 6 เมตร สูง
ประมาณ 20 ฟุต หรือ 6 เมตรเชนกัน ยาวประมาณ180–220 ฟุตหรือ 54–66 เมตร ตั้งอยูบนยอด
เขา อาคารจะตั้งอยูใกลๆกันบนพื้นที่ราบเรียบ และกั้นดวยโครงสรางที่มีขนาดใหญทําดวยไมใน
พื้นที่สานกันเหมือนตระกลาขนาดยักษ ลอมรอบหมูบาน ผูคนที่อาศัยสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร
และทําฟารม Long House ของบางพื้นที่ไมแบงเปนหอง แตเปนการอยูรวมกันแบบเรียงไปตาม
แนวยาว

ภาพที่ 4 แสดง สวนที่เปนกําแพงที่ ภาพที่ 5 แสดงการวาง
ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบ
สถาปตยกรรม Long House และ เกิดจากโครงสรางไม ขนาดใหญ ผังของหมูบ านและพืน้ ที่
ราบขนาดใหญใน
ขนาดสัดสวนเมื่อเทียบกับมนุษย สานและถักทอเขาดวยกัน
หมูบาน ชนเผา Iroquois
ที่มา : The University Of the State of New York, Iroquois Longhouse [Online], accessed
26 March 2005. Available from http://www.nysm.nysed.gov/IroquoisVillage/
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2.2 หองแถวในประเทศไทย แตเดิมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการคาขายในประเทศ
ไทย เรียกไดวา ตลาดน้ําเปนตลาดที่มีบทบาทมากที่สุดการคมนาคมสัญจรไปมายึดเอาการเดินทาง
โดยเรือเปนหลัก การคาขาย ก็ใชเรือ บานที่อยูริมน้ําก็อาศัยสินคาจากเรือมาใชในชีวิตประจําวัน
ดวย ตอมา กรุงเทพ ฯ ในตอนตนสมัยรัตนโกสินทร ถนนเริ่มมีบทบาทมากขึ้น สภาพความเปนอยู
ทั่วไปจัดไดวายังเปนชุมชนชนบท เพราะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนยังคงยึดแมน้ําเจาพระยาบริเวณ
ที่ตั้งพระราชวังเปน ศูนย กลาง และยืดยาวไปตามแมน้ําลํ าคลอง พื้น ที่ดินโดยรอบใชเ พื่อการ
เพาะปลูก จนราวรัชกาล ที่ 4 เมื่ออิทธิพลของชาติตะวันตกเริ่มเขามามีบทบาทตอเอกราชของชาติ
มี ก ารติ ด ต อ ค า ขายกั บ ต างชาติ มากขึ้ น การพั ฒนาชาติ ให เจริ ญก าวหน าทั นสมั ยจึ งกลายเป น
สิ่งจําเปนการพัฒนาชุมชนเมืองในประเทศจึงเริ่มตนขึ้น และเปนไปอยางเรงรีบ เพื่อใหเทาทันการ
เปนอารยะประเทศ ถนนสายตางๆ ตัดสรางมากขึ้นตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปสูความเปน
เมือง สงผลกระทบ ตองานสถาปตยกรรม เกิดความตองการอาคารในรูปแบบใหม ซึ่งเปนไปตาม
กิจกรรมใหมใน แนวทางของการเกิดสังคมเมือง เชน รานหนังสือ รานถายรูป เปนตน ความ
ตองการอาคารรูปแบบใหม เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทําใหความตอเนื่องในการพัฒนาการของรูปแบบ
ทางสถาปตยกรรมดั้งเดิม ของไทยขาดความตอเนื่องและขาดชวง และนาจะเปนไปไดวาเกิดการ
เลียนแบบ ทางสถาปตยกรรมจากตะวันตก ซึ่งรูปแบบหนึ่งที่รับมาไดแกสถาปตยกรรมที่เรียกวา
หองแถว เพราะลักษณะของอาคารมีความงายตอการปรับใชตามชนิดของประโยชนใชสอย ผูใช
อาคารสวนใหญเปนคนจีน เพราะคนไทยสวนใหญไมคุนเคยกับการคาขายและการอยูอาศัยใน
หองแถว ตอมา มีการยึดเอารูปแบบหองแถวมาใชกันอยางแพรหลาย

ภาพที่ 6 แสดงภาพจิตรกรรมฝาผนังสถาปตยกรรมหองแถวในประเทศไทย
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ห อ งแถวในประเทศไทย ไมมี ก ารบัน ทึ ก เปน เอกสารวา มีก ารสร า งครั้ง แรกเมื่ อ ใด
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหองแถว มีการกลาวอางถึงหลักฐานทางโบราญคดีจากศิลาจารึก
หลักที่ 1 ในสมัยสุโขทัย ไดมีการบรรยายสภาพของเมืองสุโขทัยไวตอนหนึ่งวา “ดานทิศเหนือนั้น
มีตลาดประสาน” ผูอางอิงเขาใจวาคํานี้มาจากคําวา บารซา ของเปอรเซีย คือมีรานคาติดระเบียง
ทางเดินซึ่งเปนศูนยกลางการคาใหญของสุโขทัยสมัยนั้น
ตอมามีการอางอิงภาพวาดของจิตกรชาวฮอลันดา และบันทึกของชางฝรั่งที่เขามาอยู
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในยุคของพระเจาปราสาททอง (พ.ศ. 2173 – 2198 ) และราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 5 วาชาวจีนเปนผูที่อพยพเขามาในลักษณะของคนที่ยากจน ตองรวมกันอยู
เป น กลุ ม ก อ น คอยช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ตามลั ก ษณะของชนกลุ ม น อ ย ทํ า การค า เป น หลั ก
ตําแหนงที่เกิดการคาจึงเปนบริเวณที่ชุมชนหนาแนนจนเกิดเปนจนเกิดเปนสถาปตยกรรมที่เรียกวา
ห อ งแถวขึ้ น จากหลั ก ฐานภาพวาดและบั น ทึ ก ของฝรั่ ง (หมอแกมป เ ฟอร ) อ า งว า ลั ก ษณะ
สถาปตยกรรมที่เปนอาคารแถวยาวขนานสองขางถนนในบริเวณใจกลางกรุงศรีอยุธยา มีรูปราง
คล ายๆกัน มีม ากกว า รอ ยหลั ง ขนาดสองชั้น สูง ประมาณ 4.5 เมตร สร า งด ว ยอิฐ หิน ใช เ ป น ที่
ประกอบการคาและเปนที่อยูอาศัยของ แขกมัวร และชาวจีน ซึ่งแสดงวามีหองแถวเกิดขึ้นแลวแต
คนไทยไมนิยมอาศัยอยูในหองแถว
อีกขอมูลหนึ่ง จากศิลปะวัฒนธรรมโดย แสงอรุณ กนกพงศชัย คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกีย รติ อางวา หองแถวน าจะเขา มาสูสังคมไทยโดยผูมีอาชีพ
ค า ขายซึ่ ง ไม น า จะเป น คนไทย เพราะคนไทยถนั ด อาชี พ เกษตรกรรมมากกว า อาชี พ อื่ น
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีหลักฐานวามีหองแถวของเจาสัวซี (เจาสัวซีนาจะเปนหนึ่งในบุตรชายของ
จีน อองเฮงฉวน พี่นองอีก 3 คนของเจาสัวซี ตางก็มีบทบาททางเศรษฐกิจสมัยกรุงศรีอยุธยา
ทั้งสิ้น) 1สรางเปนตึกสูงถึง3ชั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกกรุธนบุรี กรุงเทพ ไดรับการสถาปนาเปน
ราชธานีแทน ยุคนี้เปนยุคของการกอรางสรางเมืองที่ดําเนินไปพรอมกับการสงคราม ดังนั้นการ
กอสรางสวนใหญจึงเนนไปที่การสรางวัดเพื่อบํารุงขวัญประชาชนมากกวาที่จะสรางสิ่งอื่น จนใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ศึกสงครามจากเพื่อนบานลดนอยลง แตลัทธิการลาอาณานิคมจากตะวันตกกลับ
เข า มาแทนที่ ความทั น สมั ย จึ ง เป น สิ่ ง ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย ไ ทยเห็ น ว า ควรจะต อ งรั บ เข า มาเพื่ อ
ปรับปรุงพัฒนา บานเมือง ถนนทันสมัยอยางบานเมืองยุโรปเริ่มปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 4 คือ
ถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟองนคร ถนนเจริญกรุง ฝรั่งในเมืองไทยตอนนั้นเรียก
1

กุหลาบ มหามุขมาตยานุกลู วงศ, รายงานการวิจัยสนองพระราชประสงค, (โรงพิมพ
สยามประเภท, 2540), 258 – 275.
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new road เนื่องจากเปนของใหม เปนถนนที่ทรงโปรดใหตัดตามคํารองขอของชาวตะวันตก
ที่ตองการถนนสะอาดทันสมัย เดินเลนและออกกําลังกายตามวิถีชีวิตอยางชาวตะวันตก
เมื่อมีถนนก็จะมีบานชองริมถนน ที่เรียกวาหองแถวหรือตึกแถวเพื่อคาขาย และทําเล
คาขายตองอยูในที่ที่ผูคนสัญจรไปมา แมยุคนั้นผูคนจะคุนกับการสัญจรทางน้ํามากกวา แตเมื่อ
เวลาผานไป การสัญจรทางน้ําเริ่มเสื่อมความนิยมลงไปในที่สุด
ตึกแถวรุนแรกๆ มิใชมีเฉพาะริมถนนเทานั้น ยังมีความนิยมที่จะสรางตึกแถวลอมตัว
ตลาด ดังคํากลาวของขุนวิจิตรมาตรา ที่กลาวถึงตลาดเสาชิงชาวา “...เปนตึกแถว 2 ชั้น ยาวไป
ตามถนนเสาชิงชาตรงกับวัดสุทัศน ดานหนึ่งเปนดานหนา ยาวไปตามถนนดินสอดานหนึ่ง ยาวไป
ตามแนวคลองวัดสุทัศนดานหนึ่ง กับยาวสกัดเปนดานหลังอีกดานหนึ่ง ตึกทั้ง 4 ดานบรรจบกัน
เปน 4 มุม...กึ่งกลางทั้ง 4 ดานเปนชองใหญ เปนทางเขาตลาดซึ่งอยูดานใน...”2 ลักษณะของ
ตึกแถวที่ ลอมรอบตลาดดังกลาว ยังพบตัวอยางในปจจุบันที่ตลาดนางเลิ้ง และนาจะเปนการวาง
ผังยานตลาดในยุคตอๆมา
หนาตาหองแถว เปนสิ่งแรกที่รับรูได และควรที่จะศึกษา โดยเฉพาะลักษณะการสราง
ประตู ซึ่งจะมีความหลากหลาย เพราะประตูคือชองลมที่จะทําใหอากาศในหองหมุนเวียนถายเท
หองแถวรุนแรกๆจะมีลักษณะ เปนประตูลูกกรงคลายๆกรงขังคือโปรงโลง ตอมาพัฒนาโดยนํา
แผนไมกระดานมาวางเรียงในแนวตั้งตอกัน ที่เรียกวา ฝาหนาถัง เพราะพื้นไมแตละแผนจะตอกัน
เรียบสนิทดูมิดชิดดีกวาประตูลูกกรงแบบแรก ฝาหนาถังจึงจําเปนตองสรางชองลมไว การเสียบ
กระดานในแต ล ะแผ น นี้ ทํ า ให เ กิ ด การใช ป ระโยชน จ ากไม แ ต ล ะแผ น ได อี ก ลั ก ษณะหนึ่ ง ด ว ย
กลาวคือ เมื่อเปดรานก็นําไมไปวางเปนชั้นๆ สําหรับตั้งสินคา เมื่อเก็บรานก็นําไมมาเสียบเปน
ฝาหนาถังตามเดิม นับเปนการใชวัสดุอยางเดียวกันในภาวะตางกันอยางไดประโยชนเต็มที่ฝาหนา
ถังแบบเสียบกระดานที่ละแผนนี้ ตอมาไดพัฒนารูปแบบมาเปนบานเฟยม คือ แทนที่จะเสียบไมที่
ละแผนก็นําไมมายึดติดกันดวยบานพับ ใหสามารถหักพับทบไปทบมาได และเกิดความสะดวก
รวดเร็วในการปดเปด แตก็จะสูญเสียแผนไมวางสินคาไปโดยปริยาย
นอกจากหนาตาของหองแถวที่เปนลูกกรงกับฝาหนาถังแลว ยังมีหนาตาของหองแถว
ที่เรียก “หนาปศาจ” คือชองตรงกลางซึ่งเปนประตูนั้นเปรียบเสมือนปาก สวนชองหนาตางทีข่ นาบขาง
เปรียบไดกับดวงตา เชื่อกันวาหองแถวหนาปศาจนี้สามารถปองกันสิ่งอัปมงคลหรือภูตผิ ชี วั่ รายเขามา

2

กาญจนา นาคพันธุ [นามแฝง], เมื่อวานนี้ ตอนกรุงเทพเมื่อ 70 ปกอน
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเรืองศิลป, 2520), 141.
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สูบานได โดยไมตองติดยันต หรือของขลังใดๆ เพราะเทากับทําหนาตาของบานใหเปนของขลัง
ไปในตัว
ลักษณะสถาปตยกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะคลายหองแถวในสังคมไทยที่อาจ
พอเทียบเคียงไดกับหองแถวคือ ทิม เพราะ ทิม หมายถึงโรงยาว อาจใชเปนที่ประชุม เชน ทิมสงฆ
ทิมขังนักโทษ ทิมดาบ เปนตน 3

ภาพที่ 7 แสดงภาพจิตรกรรมฝา
ผนังในพระที่นงั่ พุทไธยสวรรย
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
สถาปตยกรรม “ทิม”

ภาพที่ 8 แสดงภาพจิตรกรรม
ฝาผนังในอุโบสถที่ วัด
สุวรรณาราม คลองบางกอก
นอย สถาปตยกรรม “ทิม”

ทิม มักสรางติดกําแพงพระราชฐานโดยอาศัยกําแพงเปนฝาดานหลังไปในตัว เพียง
มุงหลั งคาตอเปนเพิงออกมาเท านั้น นอกจากนี้ ทิมยังใชเ ปน ที่อยูของผูที่ตองการคางคื นเพื่อ
ปฏิบัติงานในเขตพระราชฐาน เรียกวาเปนที่พักชั่วคราวดวยก็ได สถาปตยกรรมที่เรียกวา “ทิม” นี้
ยังปรากฏหลักฐานในภาพจิตกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีหลายแหง เชนในพระที่นั่งพุทไธ
สวรรย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ในพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม คลองบางกอกนอย เปน
ตน หรือยังพอมีอาคารจริงที่ พระนารายณราชนิเวศน ลพบุรี ซึ่งจะเห็นวา ทิม เปนสิ่งปลูกสราง
อยางงายๆ มีเพียงชั้นเดียว ถาจะมีการซอยทิมเปนหองๆ หรือเปนคูหาก็จะมีลักษณะคลายหอง
แถว แตทิมมิใชตนแบบของหองแถวในเมืองไทย เพียงแตมีลักษณะใกลเคียงกับหองแถว

3

สํานักเลขาธิการ, สถาปตยกรรมพระบรมหาราชวัง (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
กรุงเทพ, 2531), 461.
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วิวัฒนาการของหองแถวในสมัยรัตนโกสินทร
1. ตึกแถวยุคที่หนึ่ง (พ.ศ. 1405 – 2439 ) ชวงสมัยรัชกาลที่ 4 – 5
2. ตึกแถวยุคที่สอง (พ.ศ. 2439 - 2443 ) ชวงสมัยรัชกาลที่ 5 – 6
3. ตึกแถวยุคที่สาม (พ.ศ. 2443 - 2479 ) ชวงสมัยรัชกาลที่ 6 – 8
4. ตึกแถวยุคที่สี่ (พ.ศ. 2479 - ปจจุบัน ) ชวงสมัยรัชกาลที่ 8 – ปจจุบัน
2.2.1 ตึกแถวยุคที่หนึ่ง (พ.ศ. 1405 – 2439 ) ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร มีการ
กอสรางหองแถวมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 อาคารหองแถวชวงแรกที่ทําการกอสรางในบริเวณพระ
นครชั้นใน คือบริเวณถนนบํารุงเมือง ถนนเฟองนคร ถนนเจริญกรุงตอนตน บริเวณตลาดนอย
รูปแบบของหองแถวในยุคแรกไดรับอิทธิพลมาจากประเทศจีนและประเทศตะรันตก ซึ่งถายทอด
รูปแบบผานมาทางสิงคโปรเปนสถาปตยกรรมแบบผสมที่เรียกวา Chino – Colonial Style ซึ่งเกิด
จากสถาป ต ยกรรมแบบอั ง กฤษในสมั ย เรอเนซองส มาดั ด แปลงให เ ข า กั บ สภาพภู มิ ป ระเทศ
ภูมิอากาศและความเปนอยูของคนในทองถิ่นที่อยูในอาณานิคมของอังกฤษอันไดแก สิงคโปรและ
ปนัง แลวเผยแพรเขาสูไทยทางตอนใตของประเทศ ซึ่งในปจุบันยังคงเหลือหลักฐานอยูในยาน
อาคารเกาของตัวเมืองภูเก็ต สวนใหญเปนอาคารชั้นเดียว ชั้นครึ่ง และสองชั้น วัสดุใชอิฐ (อิฐกอน
โตแบบจีน) ผนังฉาบปูนกั้นระหวางคูหา ใชไมเปนคาน ตง พื้น บานกรอบประตู หนาตาง รวมทั้ง
เปนโครงสรางหลังคาใชกระเบื้องดินเผาเปนวัสดุหลังคามีทั้งกระเบื้องแบบจีนเปนกระเบื้องกาบ
กลวยแตงแนวดวยปูนปน และกระเบื้องหางมนแบบไทย โครงสรางสวนใหญเปนโครงสรางคานไม
พาดระหวางกําแพง รับน้ําหนัก บางใชเสาไม แลวกออิฐฉาบปูนปด เปนสวนหนึ่งในกําแพงรับ
น้ําหนัก

ภาพที่ 9 แสดงสถาปตยกรรม หองแถวในสมัยรัชกาลที่ 4
ที่มา : แสงอรุณ กนกพงศชยั , “หองแถว,” เมืองโบราญ 7, 3 (2526) : 82.
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2.2.2 ตึกแถวยุคที่สอง(พ.ศ. 2439 - 2443 ) ในสมัยรัชกาลที่ 5 – 6 ไดขยายพื้นที่
กอสรางหองแถวออกไปในเขตกรุงเทพชั้นกลางโดยรอบพระนคร เชน ในถนนพระสุเมรุ บางลําพู
เยาวราช ถนนเจริ ญ กรุ ง ตอนกลาง เป น ต น ลั ก ษณะของอาคารส ว นใหญ เ ป น อาคารสองชั้ น
โครงสราง สวนใหญเปนโครงสราง เสาพาดคาน นิยมการกออิฐฉาบปูนปดเสาไม คานไม มีการใช
ใชคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ ใช รูปทรงและลักษณะแบบจีนนอยลงมีการมีการเจาะชอง
ระบายอากาศเหนือชองหนาตางในบางแหง และเริ่มมีการนํากระจกและลวดลายแบบตะวันตกเขา
มาเปนองคประกอบประดับอาคารดานหนาตามวงกบประตู หนาตาง และตามผนังเหนือชอง
หนาตาง
2.2.3 ตึกแถวยุคที่สาม (พ.ศ. 2443 - 2479 ) ในสมัยรัชกาลที่ 6 – 8 ไดแกหอง
แถวริมถนนเจริญกรุงรอบนอก ยานถนนอรุณอมรินทร ถนนอิสรภาพฝงธนบุรี ยานถนน สีพ่ ระยา
พระรามสี่ และสีลม มีการนําวัสดุ ที่เกิดจากวิทยาการสมัยใหมมาใชมากขึน้ เชน คอนกรีตเสริม
เหล็ก และกระจก โครงสรางเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ใหญโตกวาที่ใชในปจจุบนั รูปทรงหลังคา
ทั่วไปเปนปนหยา และหลังคาราบเปนพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก มีการนําวัสดุ คอนกรีต มาใชทาํ สวน
ยื่นตางๆ เชน ระเบียงกันสาด และมีการนําลวดลายปูนปนแบบตะวันตกมาใชและเห็นไดชัดเจน
กวายุคที่แลวเปนลวดลายตามกันสาดและราวระเบียง

ภาพที่ 10 แสดงสถาปตยกรรม หองแถวในสมัย
รัชกาลที่ 5 ในกรุงเทพฯยานปากคลองตลาด

ภาพที่ 11 แสดงสถาปตยกรรม หองแถวใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ในกรุงเทพฯ ภาพถายที่ยา น
ถนนพระอาทิตย
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2.2.4 ตึ ก แถวยุ ค ที่ สี่ (พ.ศ. 2479 - ป จ จุ บั น ) ในสมั ย รั ช กาลที่ 8 ถึ ง ป จ จุ บั น
รูปแบบของหองแถวไดมีการพัฒนาตามแบบอยาง ที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น เนื่องจากถูก
กําหนดโดยพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2479 ซึ่งระบุขนาดความกวางและ
ความสู ง ขั้ น ต่ํ า ของอาคารไว ทํ า ให อ าคารที่ ก อ สร า งมี ข นาดใกล เ คี ย งกั น ห อ งแถวในยุ ค นี้ มี
วิวัฒนาการไปอยางกวางขวาง ทั้งในดานโครงสราง ขนาดของอาคาร และการใชวัสดุตกแตง
อาคารในสวนตางๆ ลวดลายประดับลดนอยลงจนไมปรากฏใหเห็น นาจะเปนเพราะชวงเศรษฐกิจ
ตกต่ําในชวงสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ลักษณะการตกแตงอาคารมีรูปแบบแตกตางกัน
ออกไปมากมายจนมีความเปนสากล การออกแบบใหตึกแถวแตละอาคารมีความแตกตางกัน จะ
อยูที่การตกแตงหนาตาของอาคารเทานั้น
3. ระบบของการสรางความหมายของหองแถว
3.1 ความหมายที่เกิดจากทําเลที่ตั้ง
การสํ า รวจทํ า เลที่ ตั้ ง ของห อ งแถวสามารถเป น ตั ว บ ง บอกถึ ง กิ จ กรรมที่ เ กิ ด
ภายในหองแถวโดยรวมได เนื่องจากกิจกรรมแตละกิจกรรมควรที่จะตอบรับกับพื้นที่ของยานนั้นๆ
การเลือกทําเลที่ตั้งของผูที่ตองการเขาไปครอบครองพื้นที่ในการกําหนดกิจกรรมลงไปจึงเปน
สิ่งจําเปน
3.1.1 กิจกรรมเกี่ยวกับการคา ทําเลที่ตั้งจะอยูในยานชุมชนที่มีผูคนผานไปผาน
มาเป น จํ า นวนมาก อาจเป น ศู น ย ก ลางของชุ ม ชน ย า นใจกลางเมื อ ง บริ เ วณที่ มี ถ นนเป น
องคประกอบสําคัญ หรือบริเวณที่ใกลเคียงกับยานพักอาศัยหรือเปนทางแยกไปสูยานพักอาศัย
คนในยานพักอาศัยเดินทางมาไดสะดวก
3.1.2 กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การพั ก อาศั ย ทํ า เลที่ ตั้ ง จะอยู ใ นย า นที่ ส งบเงี ย บ
ปลอดภัยและอยูใกลกับแหลงงานสถาบันสถานศึกษาเดินทางไปมาไดสะดวก ถนนในยานเปน
ถนน
สายเล็กๆที่ใชความเร็วในการเดินรถและการสัญจรไมมากหรือเปนบริเวณในสุดหรือ
บริเวณที่ ถนนตัน ไมมีการสัญจรผานไปมาของผูคน และบริเวณนี้เองจะเปนพื้นที่ทําใหผูอยูอาศัย
มีการ ปฏิสัมพันธดีกวาบริเวณอื่นๆ
3.1.3 กิ จ กรรมที่เ กี่ ย วกับ การบริ ก าร ทํ า เลที่ตั้ ง จะอยู ในย า นชุ ม ชนที่มี ผูค น
สัญจรผานไปผานมาเปนจํานวนมาก ถนนเปนองคประกอบสําคัญ อยูใกลกับแหลงงานและยาน
การคาตางๆที่มีกิจกรรมตอเนื่องสัมพันธกัน
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3.1.4 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรม ทําเลที่ตั้งจะมีความสําคัญนอยกวา
กิจกรรมประเภทคาขายและพักอาศัย คุณสมบัติของทําเลที่ตั้งนี้จะเปนขอพิจารณาในลําดับที่รอง
ลงไปจาก คุณสมบัติของราคาที่ดิน องคประกอบของตัวอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกในดาน
สาธารณูปโภคและ สาธารณูประการ เนื่องจากมีเรื่องของปจจัยอื่นๆ เขามาเกี่ยวของ
3.2 ความหมายที่เกิดจากรูปแบบการวางผังอาคาร
การวางผังของกลุมอาคาร จะเปนตัวบงบอกถึงการใชพื้นที่ในการสรางกิจกรรม
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่อาศัยอยูขางเคียง
3.2.1 การวางผัง ในแนวเสน ตรง เปน ลั ก ษณะของการวางผั ง หอ งแถวแบบ
พื้นฐานซึ่งเกิดขึ้นในยุคตนๆ ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 ไดทําการตัดถนนบํารุงเมืองแลวมีการกอสราง
หองแถวทั้งสองฟากถนนขึ้นมาเปนครั้งแรก มีการวางผังในแนวขนานไปกับแนวถนน อาคารแตละ
หลัง หันหนาออกสูถนน การวางผังในลักษณะนี้ ไดขยายตัวออกไปพรอมกับการตัดถนนสายใหม
ทําใหพื้นที่ดานหลงหองแถวเปนพื้นที่ตาบอดขายไมไดราคาและเปนแหลงเสื่อมโทรมในที่สุด

แผนผังที่ 1 แสดงการวางผังตึกแถวในแนวเสนตรง (Linear Pattern)
ที่มา : เพ็ญศรี ฉันทวรางค, “แนวทางการเปลี่ยนแปลงตึกแถวในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ
ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529), 36.
3.2.2 การวางผั ง ในแนวผสม เป น การวางผั ง ในแนวเส น ตรงผสมกั น 2 แนว
ในแนวตั้งฉากและแนวขนาน ในกรณีที่ทําเลอาคารอยูบริเวณทางแยกพื้นที่ดานหลังอาจเปนพื้นที่
ในการทํากิจกรรมรวมกันได ถาพื้นที่กอสรางอาคารอยูในซอยมักมีการวางผังอาคารในแนวขนาน
เปน 2 แถว หันหลังชนกัน ซึ่งเปนวิธีที่ประหยัดพื้นที่มากที่สุด ทําใหไมมีที่วางในการปลูกตนไมและ
แสงที่สองลงมาไมถึงกลายเปนพื้นที่อับ ลักษณะการวางผังแบบนี้ เปนลักษณะการวางผังของ
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ตึกแถวในยานถนนพระอาทิตยที่ผูออกแบบทําการศึกษา และเห็นไดขัดวา พื้นที่ดานหลังเปน
ชุม ชนที่ อยู กัน อย า งเครื อ ญาติ และสงบเรี ย บรอย เนื่อ งจากลัก ษณะทางกายภาพที่มี ตึ ก แถว
ดานหนาปดกั้นอันเปนเสมือนเขตพื้นที่ของชุมชน

แผนผังที่ 2 แสดงการวางผังตึกแถวในแนวผสม (Mixed Pattern)
ที่มา : เพ็ญศรี ฉันทวรางค, “แนวทางการเปลี่ยนแปลงตึกแถวในกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ
ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529), 36.
3.2.3 การวางผั งเปนกลุม การวางผังอาคารในลักษณะนี้ เปน การลงทุน เพื่อ
พัฒนาเปนชุมชนหองแถวโดยเฉพาะ มีการพิจารณาถึงทางเขาออกของรถยนต มีการใชพื้นที่
ดานในประกอบกิจกรรม และมีองคประกอบที่เปนศูนยกลางของกิจกรรมในชุมชน เชน ตลาด
โรงภาพยนต ศูนยการคา ตัวอยางอาคารที่มีการวางผังอาคารเปนกลุมเชน ศูนยการคาสยาม
สแควร ศูนยการคาประตูน้ํา เปนตน

แผนผังที่ 3 แสดงการวางผังตึกแถวเปนกลุม (Block Pattern)
ที่มา : เพ็ญศรี ฉันทวรางค, “แนวทางการเปลี่ยนแปลงตึกแถวในกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ
ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529), 36.
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3.3 ความหมายที่เกิดจากลักษณะของตัวอาคาร
การสรางความหมายจากลักษณะ และรูปแบบทางสถาปตยกรรมสามารถบง
บอกถึงกิจกรรม ความเชื่อ วัฒนธรรมทางสังคมในยุคสมัยนั้นๆ หรือในชุมชนนั้นๆไดเปนอยางดี
หองแถว ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่สะทอนถึงความเปนชุมชนการรวมอยูดวยกัน ความสัมพันธที่
เกิดจากการอยูใกลชิดกัน รูปแบบทางสถาปตยกรรมที่ไมแตกตางกันที่เกิดจากความตองคลายกัน
แตหองแถวแตละยานจะมีความแตกตางกันเล็กๆ นอยๆ ดวยรายละเอียดบางจุดที่เกิดจากความ
ตองการดานประโยชนใชสอยที่แทจริง และการสะทอนความหมายบางอยางกับผูคนภายนอกที่
รับรูได สามารถแบงความหมายออกเปน 2 ความหมาย คือ ความหมายสัญญะระดับประโยชน
ใชสอยเชน นาฬิกา เอาไวดูเวลา และในขณะเดียวกันมันยังสื่อความหมายในระดับวัฒนธรรมหรือ
มายาคติ โดยการแสดงออกถึงความหรูหรา ความเที่ยงตรง ของผูใช
3.3.1 ความหมายสัญญะ ระดับประโยชนใชสอย เปนความหมายแรกเริ่มที่
สถาปตยกรรมหองแถวไดแสดงออกถึงหนาที่ประโยชนใชสอยที่เปนวัตถุประสงคหลัก เชนเปน
โครงสรางที่ตอเนื่องกันพื้นที่ที่ตอเนื่องกันใชวัสดุซ้ําๆกัน เพื่อความรวดเร็วและประหยัดในการ
กอสราง ตัวอยางเชน
หองแถวอียิปต สรางขึ้นเพื่อจัดระเบียบทาสที่ถูกเกณฑมากอสรางปรามิด และเปนกําแพงกัน
ไมใหทาสหลบหนีออกภายนอก
หองแถวกรีก สรางขึ้นเพื่อเปนสวนประกอบในผัง เพื่อเนนความสําคัญของพื้นที่โลงวาง และ
อาคารที่สําคัญในผังเมือง
หองแถวโรมัน สรางขึ้นเพื่อการใชสอยในเมือง ระหวางการคาและการอยูอาศัยผนวกกัน
หองแถวไทย สรางขึ้นเพื่อแสดงถึงความเปนประเทศอารยะ ความเรงรีบในการสรางเมือง
และมีความงายตอการปรับใชตามชนิดของประโยชนใชสอย
3.3.2 ความหมายในระดับวัฒนธรรมหรือมายาคติ
เป น ความหมายที่ เ ป น นั ย ยะของความหมายด า นประโยชน ใ ช ส อย หรื อ
ความหมายระดับที่ 2 ตามที่ โรลอดง บารตส (นักสัญญะวิทยา) ไดนิยามเอาไว เปนสิ่งที่ถูกสราง
ขึ้น และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เปนผลผลิตของสังคมที่ทําหนาที่กําหนดความหมาย
ของมัน หองแถวในความหมายระดับวัฒนธรรมหรือมายาคติอาจกลาวไดวาในสมัยกอนหองแถว
ทําหนาที่เหมือนชุมชนชุมชนหนึ่งที่อยูในโครงสรางทางสถาปตยกรรม เดียวกัน ในชวงที่มีการ
กอสรางหองแถวแรกเริ่มตามความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ผูคนตางถิ่นตางวัฒนธรรมรวมตัว
กั น ย า ยเข า มาอยู ใ นห อ งแถวโดยเฉพาะชาวจี น ที่ มี อ าชิ พ ค า ขายเป น หลั ก มี ก ารแลกเปลี่ ย น
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วัฒนธรรมและมีความสัมพันธที่ใกลชิดเปนเวลานานจนเกิดเปนวัฒนธรรมใหม ถึงแมจะมีผูคนยาย
ออกหรือยายเขามาอยูตลอด แตก็เปนสวนนอย สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ตัวเองให กลมกลืนกับ
วัฒนธรรมในสังคมนั้นได ความหมายในระดับมายาคติจึงนาจะหมายถึง สังคมสังคมหนึ่งที่เกิด
จากความแตกตางทางวัฒนธรรมรวมกันอาศัยอยูภายในหองแถวที่มีโครงสรางที เชื่อมตอกันมี
ความเปนลักษณะเฉพาะทางสถาปตยกรรม มีพื้นที่เทาๆกัน และในที่สุดระยะเวลาและความ
ผูกพันกับผูคนกับสถานที่จะเปนตัวสรางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เปนของตัวเองและของชุมชน
3.4 ขอดีและขอเสียของหองแถว
ขอดี 3.4.1 ยนระยะเดินทางจากบานไปยังราน หรือจากรานคาไปบานไดมาก
เพียงแตการขึ้นลงบันไดเทานั้น
3.4.2 การอยูใ กลกับรานคาซึ่งอยูชนั้ ลางของบาน เจาของยอมดูแลรักษาขาว
ของและปองกันขโมยไดดี
3.4.3 รา นคาเหมาะสํา หรั บฝ ก อาชี พ คา ขายหั ตถกรรม อุ ต สาหกรรม แบบ
ครอบครัว บิดามารดาสามรถฝกลูกหลานของตนใหมีความสามารถประกอบอาชีพแทนตนได
3.4.4 เกิดเปนชุมชนหนึง่ ทีม่ เี พื่อนบานที่ใกลชิดกัน ไปมาหาสูไดสะดวก
อาจ เรียกวาเปนชุมชนในรูปแบบใหม
ขอเสีย 3.4.5 ผูอยูตึกแถวตองเสียคาเชาหรือซื้อที่แพง
3.4.6 สิ่งแวดลอมเปนพิษ ตึกแถวสวนใหญสรางติดถนนทําใหเกิดมลภาวะทาง
อากาศ มลภาวะทางเสียง ทําใหสุขภาพของผูอยูอาศัยเสื่อมโทรม
3.4.7 ตึกแถวเปนอาคารสารพัดประโยชน ยอมกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมกับ
หองขางเคียง หากควบคุมไมดี
3.4.8 ตึกแถวในประเทศไทยสวนใหญเปนแบบ หนาถังแคบเพียง 3.5-4 เมตร
ลึกตั้งแต 12– 16 เมตร ทําใหผูอยูอาศัยไมไดรับแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ ไมมี
พื้นที่สําหรับปลูกตนไม
3.4.9 ตึกแถวเปนปญหาของสังคม คือสวนใหญปลูก 2 ขางถนนและใชถนน
เปนที่จอดรถ สรางปญหาการจราจรติดขัด
3.4.10 ตึกแถวมีสภาพคลายกําแพงปดกั้นพื้นที่ดานหลัง ทําใหพื้นที่ดานหลัง
เสื่อมราคาและอาจกลายเปนแหลงเสื่อมโทรมภายหลังได
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จากรูปลักษณของสถาปตยกรรมหองแถวในแตละยุดสมัยที่มีเอกลักษณและสัญญะ
เฉพาะตัวที่แสดงถึงบริบทของชวงเวลานั้นๆ ปจจุบันอาคารเหลานั้นจึงมีคุณคาทางสถาปตยกรรม
ที่ควรคาแกการอนุรักษ และสงผลใหเกิดปรากฏการณ Gentrification ไดโดยงายเมื่อความเจริญ
และความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแทรกซึมเขามาอยางรวดเร็ว เปนผลใหอาคารเหลานั้นที่มี
โครงสร า งของสถาป ต ยกรรมและโครงสร า งทางสั ง คมที่ เ ป น สั ญ ญะดั้ ง เดิ ม ถู ก กระทํ า ให
เปลี่ยนแปลงดวยวิธีการตาง และดวยความที่สถาปตยกรรมหองแถว มีรูปแบบอาคารและการวาง
ผังที่สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของกิจกรรมและพื้นที่ใชสอยไดโดยงาย (จากความหมายที่วา
เปนอาคารเอนกประสงคหรือ ทวิประโยชน) ปรากฏการณที่เปนการสลับสับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู
ครอบครองพื้นที่หนาใหมๆ เชน การยายเขา การยายออก การใหเชาพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมในแตละ
คูหาที่แตกตางกัน จึงเปนเสมือนสัญญะของสถาปตยกรรมหองแถวในแตละยุคสมัย

ภาพที่ 12 แสดง ปรากฏการณ Gentrification ที่เกิดขึ้นในหองแถวในยานถนนพระอาทิตย
จากภาพเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นที่ยานถนนพระอาทิตยซึ่งมีชุมชนเกาแกที่อาศัยอยู
ในหองแถว ปจจุบัน อาคารหองแถวนี้ถูกครอบครองโดยกลุมคนชั้นกลางที่เขามาหาผลประโยชน
ทางดานการพาณิชย เชน เปดเปนรานอาหารกลางคืน รานสะดวกซื้อที่เปด 24 ชั่วโมง รานกิ๊ฟชอป
รา นอิ น เตอร เ น็ ต และผั บ บาร ที่ มี ช ว งเวลาของวิ ถีชี วิ ต ที่ ขั ด แย ง กั บ วิ ถี ชีวิ ต รู ป แบบเก า มี ก าร
ปรับปรุงรูปแบบอาคารทั้งภายในและภายนอกที่แปลกออกไปจากคูหาขางเคียง แสดงถึงความเปน
ตัวตนทางดานอาคารพาณิชยของหองแถวที่ยานถนนพระอาทิตยอยางชัดเจน

บทที่ 4
ปรากฏการณในยานถนนพระอาทิตย
1. สภาพทั่วไปและความเปนมาของพื้นที่ในยานถนนพระอาทิตย
1.1 ประวัติความเปนมา ในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 กลาวถึงชื่อ
บริเวณที่เรียกวาพระอาทิตย วาเกิดจากการขยายพระนคร มีการขุดคูเมืองใหมในรัชกาลที่ 1 คู
เมืองบริเวณ วัดบางลําพู (วัดสังเวชวิศยาราม) ตอมามีชื่อวาคลองบางลําพู พรอมกับมีการสราง
กําแพงเมืองและปอมปราการ 14 ปอม อยูในเขตบางลําพูคือ ปอมพระสุเมรุ ปอมยุคนธร ปอมพระ
อาทิตย และปอมอิสินธร1 ปอมพระอาทิตยจึงเปนที่มาของยานพระอาทิตยในปจจุบัน ซึ่งปอม
ปราการและแนวกําแพงพระนครเปนองคประกอบสําคัญในการสรางเมือง เปนเสนแบงเขต พื้นที่
เมือง และเกิด ชุมชนยานพระอาทิตยขึ้น มีตลาดที่สําคัญของยานคือ ตลาดบางลําพู ซึ่งเปนการ
พัฒนาจากตลาดริมน้ําสูตลาดบนบก โดยมีคลองบางลําพูเปนเสนคาขายที่สําคัญ
“เมื่อถึงสมัย รัชกาลที่ 5 การสรางถนนเปนปรากฏการณที่สําคัญ
และเริ่มกลายเปนเครือขายการสัญจรที่สําคัญภายในเมือง พื้นที่
บางลําพู เริ่มมีการสรางถนนในชวงนี้ไดแก ถนนจักรพงษ ถนนพระ
อาทิตย ถนนพระสุเมรุ เปนถนนเลียบแนวกําแพงพระนคร” 2

1

ดํารง ราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 (ม.ป.ท.,2478),
63-64 ;จรรยา ประชิตโรมมัน, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539),10; และ ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา, พระ
บรมราชวงศจกั รีกับกรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ,
2539), 11-12.
2
ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา, พระบรมราชวงศจักรีกับกรุงเทพมหานคร,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2539), 35-36.
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ถนนทําใหเกิดการติดตอระหวางกลุมและการพาณิชยมากขึ้น มีชาวตางชาติ เขามา
ใชในพื้นที่ มากขึ้น เชน ชาวจีน ชาวยุโรป เขามาตั้งรานคาแถวริมถนนมากขึ้น อรุณศรี รัชไชบุญ
ผู อ าวุ โ สของชุ ม ชนบางลํ า พู กล า วถึ ง ความเป น มาของพื้ น ที่ ใ นแถบนี้ ว า “จํ า ได ว า มาอยู แ ถว
บางลําพูประมาณ พ.ศ.2474 สมัยนั้นเปนหองแถวไม ยาวจากถนนบานแขกจนถึงมุมถนนพระ
สุเมรุ มุมถนนพระสุเมรุมีรานขายของโปเก (ของโปเกคือ ของเกาๆ) อยูหลายอยาง ตอมาเปนราน
ขายผา ตอนหลังหองแถวไมโดยไฟไหมจึงสรางเปนตึกแถวสองชั้น แถวถนนบานแขกมีหองแถวไม
ใหเชาเปนที่อยูอาศัย จะมีพวกที่มาจากเมืองจีนมาเชาอยูอาศัย มีพวกเจกลากรถมาเชาอยูมาก
เหมือนกัน”
เมื่อกายภาพและพื้นที่ของเมืองเปลี่ยนไป มีการเคลื่อนยายการตั้งถิ่นฐานของชน
ชั้นสูงออกไปนอกกําแพง ขณะเดียวกันกลุมพอคาและชาวตางชาติก็ยายเขามาอยูในกําแพงเมือง
มากขึ้น ความคึกคักของพื้นที่เมืองจึงถูกจับจองดวยธุรกิจบันเทิง และธุรกิจการคาหลายประเภท
ตั้ ง แต ส มั ย รั ช กาลที่ 6 เป น ต น มา พื้ น ที่ ถู ก ใช อ ย า งมี ค วามหลากหลายซั บ ซ อ นระหว า งพื้ น ที่
เชิงพาณิชย บริการ กับพื้นที่พักอาศัยของชาวบาน อาคารประเภทเกสตเฮาสและโรงแรมขนาดเล็ก
รวมทั้งรานคาที่บริการนักทองเที่ยวไดกระจายตัวออกมาจากถนนขาวสารเปนจํานวนมาก
การเกิดขึ้นของพื้นที่สาธารณะสวนสันติชัยปราการที่เปนสถานที่แหงใหมของกลุมคน
ในสังคมเมือง ไดเขามาใชพื้นที่ในการทํากิจกรรมตางๆ ทั้งกิจกรรมจากกลุมประชาคมบางลําพู
กิ จ กรรมของรั ฐ บาล และสํ า นั ก งานกรุ ง เทพมหานคร สวนสาธารณะสั น ติ ชั ย ปราการเป น
สวนสาธารณะแหงใหมที่อยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบริเวณปอมพระสุเมรุ
ถนนพระอาทิตย เขตพระนคร พื้นที่บริเวณโดยรอบปอมพระสุเมรุแตเดิมเปนทาขนทรายขึ้นจาก
เรือมีตนไทรและตนลําพูขึ้นอยูหนาแนน ตนไมเหลานี้เปนตนไมประจําทองถิ่นของชาวบางลําพู
พื้นที่สวนสาธารณะนี้เปนสถานที่ในการทํากิจกรรมพื้นที่ใหมในยานถนนพระอาทิตย กิจกรรมที่
เกิดขึ้นมีความหลากหลาย และสรางใหพื้นที่บริเวณนี้กลายเปนจุดเชื่อมตอของกลุมบุคคลในสังคม
1.2 องคประกอบที่สําคัญในพื้นที่ในอดีต
องคประกอบของเมืองเกานั้นหมายถึง สิ่งกอสรางตางๆ ในแตละหนวยยอยของพื้นที่
ซึ่งสรางขึ้นในสมัยอดีต มีประโยชนใชสอยโดยตรงตามยุคสมัยที่ถูกสรางขึ้น โบราญสถานตางๆใน
ยานถนนพระอาทิตยเปนสวนหนึ่งในองคประกอบของเมืองในเขตรัตนโกสินทร ไดแก คูเมือง
กําแพงเมือง ประตูเมือง ปอม วังเกา
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1.2.1 ปอมพระสุเมรุ เปนปอมที่ถูกสรางขึ้นในระยะแรกเริ่มที่สรางราชธานีแหง
ใหมทางดานฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน และเปนปอมโดดที่มี
ความสําคัญมากในการปองกันรักษาพระนครทางดานทิศเหนือ เนื่องจากมีตําแหนงที่ตั้งอยูบน
พื้นที่ซึ่งมีลักษณะเปนหัวแหลมอันเปนพื้นที่สําคัญทางยุทธศาสตรแหงหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร
1.2.2 วั ง ริ ม ป อ มพระสุ เ มรุ ซึ่ ง เป น วั ง ในสมเด็ จ พระบรมวงศ เ ธอเจ า ฟ า ลา
กรมหลวงจักรเจษฎา มีที่ตั้งอยูบริเวณฝงตรงขาม เยื้องกับปอมพระสุเมรุ ในปจจุบันปรากฏเพียง
ประตูวัง ซึ่งเปนประตูกออิฐแดงไมฉาบปูน มีตนไทรใหญขึ้นอยูที่ประตูดวย ดานหนาสุดมีศาลซึ่ง
เปนที่รูจักกันในชื่อของศาลกรมหลวงประจักรฯ โดยพื้นที่สวนอื่นกลายเปนอาคารพาณิชยและ
บานเรือนของประชาชนในยานถนนพระอาทิตย
1.2.3 วังกรมหมื่นบริรักษณนรินทรฤทธิ์ วังนี้ตั้งอยูริมแมน้ําใต ทาชาง วังหนา
แตเดิมเคยเปนที่ทําการแตงเรือกําปนรบในพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ซึ่งกรมหมื่น
บริรักษณนรินทรฤทธิ์มีหนาที่แตงเรือกําปนรบจึงประทับอยู ณ วังนี้จนสิ้นพระชนมใน พ.ศ.2429
ปจจุบันวังนี้ถูกรื้อถอนไปแลว และกลายเปนสโมสรพนักงานเทศบาลกรุงเทพมหานคร และได
มีการปรับปรุงจนกลายเปนสํานักงานบริการขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
1.2.4 วังกรมหลวงอดิศรอุดมเดช วังนี้ตั้งอยูริมน้ําซึ่งกรมหลวงอดิศรอุมเดชยาย
มาอยูโดยถาวรในสมัยรัชกาลที่ 6 จนสิ้นพระชนมใน พ.ศ.2468 ครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วังนี้
ถูกระเบิดจนเสียหายหมด ปจจุบันเปนพื้นที่วางเปลา
1.2.5 วั ง กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ด า นหน า ของวั ง หั น ออกไปทางแม น้ํ า ในป
พ.ศ.2460 รั ช กาลที่ 6 ได พ ระราชทานเงิ น เพื่ อ สร า งพระตํ า หนั ก แห ง ใหม ขึ้ น คื อ วั ง มะลิ วั ล ย
หลังจากนั้นในป พ.ศ.2469 วังแหงนี้ตกเปนทรัพยสินของพระมหากษัตริย ตอมากระทรวงเกษตร
และสหกรณไดเชาที่ดินเพื่อเปนที่ทําการขององคการอาหารและเกษตรกรรรมแหงสหประชาชาติ
(FAO) จนถึงปจจุบัน
1.2.6 วังกรมหมื่นสถิตยธํารงสวัสดิ์ วังนี้ตั้งอยูริมน้ําใตปอมพระสุเมรุ เดิมพื้นที่
แหงนี้เปนบานขาราชการวังหนา กรมหมื่นสถิตยธํารงสวัสดิ์มาประทับ ณ วังแหงนี้ตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 5 จนสิ้นพระชนมในป พ.ศ.2433 จากนั้นวังแหงนี้ไดถูกใชเปนที่ตอนรับแขกเมือง ปจจุบัน
กลายเปนที่ทําการของมูลนิธิไชยง ลิ้มทองกุล และเปลี่ยนชื่อมาเปนบานเจาพระยา
1.2.7 วั ง กรมพระสวั ส ดิวั ด นวิ ศิ ษ ฏ วัง แห ง นี้ ถู ก สร า งขึ้ น ในสมั ย รั ช กาลที่ 7
ตําหนั กภายในวั งแหง นี้ ตกมาเปนสมบัติ ของสํา นัก งานทรั พยสิน สวนพระมหากษัตริย โดยใน
ปจจุบันเปน ที่ตั้งของสํานักงานตอไปนี้
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- กองทุนสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF)
- สํานักงานวางแผนงานเพื่อการพัฒนาแหงองคการสหประชาชาติ (DTCP)
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี สังกัดกระทรวงคมนาคม
1.2.8 วังกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ แตเดิมเปนที่ตั้งของบานพระยาธรรมา
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการรื้อวังบางสวนออก เพื่อสรางโรงพยาบาลทหาร ปจจุบันวังแหงนี้ถูกใช
เปนหนวยราชการของกรมขาวทหารบก
1.2.9 โรงพิมพคุรุสภาพระสุเมรุ ตั้งอยูริมถนนพระอาทิตยเปนอาคารรูปตัว L
สองส ว นมา บรรจบกั น เป น สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า สู ง 2 ชั้ น อาคารส ว นหน า เป น อาคารปู น ทั้ ง หมด
พื้นชั้นบนเปนไมสัก อาคารสวนหลังเปนอาคารไมขนาดใหญ กอสรางขึ้นในป พ.ศ.2468 เพื่อเปน
โรงพิ ม พ ตํ า ราในสั ง กั ด กระทรวงธรรมการ ในป พ.ศ.2476 ถู ก ใช เ ป น โรงเรี ย นช า งพิ ม พ
วัดสังเวชวิศยาราม ในป พ.ศ2493 เปลี่ยนมาเปนโรงพิมพคุรุสภา ในป พ.ศ.2516 มีการยาย
โรงพิมพไปที่อื่น ในป พ.ศ.2538 อาคารถูกปดลงเนื่องจากหมดสัญญาเชากับกรมธนารักษ
1.2.10 ห องแถว 2 ชั้น ริม ถนนพระอาทิ ตย และถนนพระสุเ มรุ เปน อาคาร
พาณิชยและอาคารพักอาศัยรวมกัน มีรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณ และเปนชุมชน
เกาแกที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ปจจุบัน มีการเขามาครอบครองพื้นที่ของคนชั้น
กลางเพื่อ เขามาเปดกิจการรูปแบบใหม มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปตามประโยชนใช
สอย รูปแบบใหม
จากสถานที่ที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวาในยานถนนพระอาทิตย มีสัญญะ ซึ่งเปน
สถานที่ที่มีคุณคา ควรอนุรักษและแสดงใหเห็นถึงตนกําเนิด การพัฒนาความเปนเมืองในยุค
สมัยหนึ่งของยานถนนพระอาทิตยไดเปนอยางดี ถึงแมวาพื้นที่เหลานี้ปจจุบันความหมายแรกเริ่ม
และคุณคาของความเปนตัวตนของแตละสวนนั้น จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยก็ตาม แตสัญญะ
ทั้งหมดยังคงแสดงออกมาทางกายภาพเชนดังเดิม ถึงแมวาความหมายสัญญะนั้น จะถูกนิยาม
ของความหมายลําดับที่ 2 หรือความหมายทางมายาคติ เขาไปแทนที่แลวก็ตาม
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1.2.1
1.2.8

1.2.4

1.2.9
1.2.10
1.2.2

1.2.5

1.2.6

1.2.7
1.2.3

แผนผังที่ 4 แสดงผังตําแหนงพื้นที่ ที่เปนสัญญะและองคประกอบสําคัญของยานถนนพระอาทิตย
2. การสรางนิยาม ความหมายของ ชุมชน และตัวตนของเมือง
ความเป น ตั ว ตนของชุ ม ชนถนนพระอาทิ ต ย และความคิ ด ที่ มี ต อ การใช พื้ น ที่ ไ ด
เปลี่ ย นแปลงมาตลอดช ว งเวลาทางประวั ติ ศ าสตร ก ารมี อ ยู ข องพื้ น ที่ และสะท อ นให เ ห็ น
ความสัมพันธของการมีชีวิตทางสังคมระหวามนุษยกับพื้นที่ที่ตนอยู วิถีชีวิตทางสังคมของผูคนใน
ยานพระอาทิตย ในการนิยามความหมายของพื้นที่ เกิดขึ้นในแตละชวงเวลานับตั้งแตการปรากฏ
ขึ้นของพื้นที่ในประวัติศาสตรในสมัยรัตนโกสินทร จากพื้นที่ที่ปลอดภัยจากสงคราม ดวยความคิด
แบบพื้นที่ “ในกําแพง – นอกกําแพงพระนคร” มาสูพื้นที่ของความเจริญในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่ง
เปลี่ ย นแปลงด ว ยเครื อ ข า ยของถนนและการค า จนพื้ น ที่ มี ค วามหมายในเชิ ง พาณิ ช ย แ ละ
ทรัพยสินทร จนมาถึงชวงของการพัฒนาเมืองดวยระเบียบผังเมืองและแนวคิดแบบเมืองอนุรักษใน
โครงการอนุรักษเกาะรัตนโกสินทร จนเกิดกลุม ประชาคมพระอาทิตย ที่มีบทบาทเปนแกนนําของ
ชุมชน และในชวง 10 ปที่ผานมา ความหมายทั้งหมดของพื้นที่ถูกนํามาใชสําหรับคนเมืองกลุม หนึง่
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เพื่อเขามา “เสพ” ความหมายเหลานี้และเติมเต็มสิ่งที่พวกเขาเรียกวา “ตัวตน” ที่ตองการ การ
นิยามความคิดและความหมายของพื้นที่ เกิดขึ้นบน “ฉาก” ของถนนพระอาทิตย
สมัยรัชกาลที่ 1 พื้นที่ปลอดภัยจากสงคราม (พื้นที่ในกําแพง – นอกกําแพงพระนคร)
สมัยรัชกาลที่ 5 พื้นที่ของความเจริญ (พืน้ ที่ในความหมายเชิงพาณิชยและทรัพยสนิ )
ชวงการพัฒนาเมืองประมาณปลายศตวรรษที่ 19 ถึงตนศตวรรษที่ 20) เปนพืน้ ที่แบบ
เมืองอนุรกั ษ (กลุมประชาคม)
ชวงหลังการอนุรักษเมืองสมัยรัชกาลที่6 เปนตนมาหรือชวง พ.ศ. 2525
(200ป กรุงรัตนโกสินทร) พืน้ ทีก่ ลายเปนสินคา (Commodity ) 3
ชื่อของบริเวณที่เรียกวา “พระอาทิตย” ในปจจุบันเกิดขึ้นในตอนตนกรุงรัตนโกสินทร
จากการขยายเมือง ปอมพระอาทิตยเปนชื่อกําเนิดและที่มาของยาน ซึ่งปอมปราการและแนว
กําแพงพระนคร เปนองคประกอบสําคัญของการสรางเมือง เสนแบงเขต พื้นที่เมือง และพื้นที่นอก
เมื อ ง จึ ง ถู ก ขี ดด ว ยแนวกํ า แพงเมื อ งและป อ มพระอาทิ ต ย บริ เ วณตั้ ง แต วั ง หน า จนจรดคลอง
บางลําพู เปนที่ตั้งของวังเจานายฝายวังหนา ซึ่งเกิดขึ้นดวยเหตุผลของการรักษาพระนครโดย
พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางวังของพระราชวงศชั้นผูใหญ
ในตําแหนงที่เปนยุทธศาสตรของเมือง4 กําแพงเมืองและคูเมืองจึงเปนสัญลักษณของพรมแดนหรือ
เสนแบงพื้นที่ออกจากกันระหวางพื้นที่ สภาพความเปนอยูในพื้นที่แนวกําแพงเมืองดานใน จาก
บันทึกของ ชาวตางชาติไดบรรยายชีวิตที่เกิดขึ้นวา ผูปกครองและผูใตปกครองในสมัยนั้น ได
พยายามใชพื้นที่บริเวณนี้ใหสามารถดํารงอยูไดดวยพืชผลไมที่ปลูกขึ้นในพื้นที่ ชุมชนในชวงเวลา
นี้จึงเปนชุมชน ที่ถูกกําหนดดวยขอบเขตทางกายภาพ และความสัมพันธ ที่ชัดเจนระหวางผูคน
การเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะทางกายภาพเมื อ งที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ในสมั ย นั้ น
นอกเหนือจากการสรางแนวกําแพงพระนครแลว คือ การขุดคลองรอบกรุงจากวัดบางลําพูออกไป
แมน้ําเจาพระยากลายเปนขอบเขตใหมของพระนคร และทําใหเกิดทาน้ําที่สําคัญหลายแหง ใน
ยาน บางลําพูก็มี ทาพระอาทิตยเปนทาน้ําที่สําคัญ ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 การขยายตัวของ
3

พิเชฐ สายพันธุ, “พระอาทิตย ”ชุมชนถนนและตัวตนเมือง, “ในจุลสารไทยคดีศึกษา
(กรุงเทพมหานคร, 2543 - 2544), 18 - 25.
4
แนงนอย ศักดิ์ศรี และคณะ, องคประกอบทางกายภาพ ของกรุงรัตนโกสินทร
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), 393.
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ชุมชน ในบริเวณนี้ ที่มีขนาดใหญขึ้นจากการตัดถนนถนนและรถราง ทําใหเกิดการติดตอระหวาง
กลุมคนและการคาพาณิชยมากขึ้น ถนนพระอาทิตย เปนถนนในกําแพงเมืองที่นําผูคนเชื่อมสูนอก
กําแพงเมือง ซึ่งหมายความวา ความคิดในการใชพื้นที่ในอดีตจากการแบงพื้นที่ พื้นที่ปลอดภัย กับ
พื้นที่อันตราย ซึ่งเกิดจากแนวกําแพงเมืองและคูเมือง ไดถูกเชื่อมโยงเขาดวยกันดวยถนน และการ
จัดระเบียบเมืองแบบใหม พื้นที่เมืองจึงถูกปรับเปลี่ยนไปสูการสรางระเบียบและความงามของ
เมืองแบบตะวันตก เมื่อกายภาพของเมืองเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่ตามมาคือการเคลื่อนยายในการตั้ง
ถิ่นฐานของชนชั้นสูงออกไปอยูนอกกําแพงเมือง ในขณะเดียวกันคนกลุมพอคาและชาวตางชาติก็
ยายเขามาอยูในเขตกําแพงเมืองมากขึ้น ดังปรากฏในบันทึกวา
“...ชาวกรุงก็ชาวกรุงเถิด ยุคกอนนั้นขึ้นไปก็ยังแบงออกเปนในกําแพง
เมืองและนอกกําแพงเมือง...ผูทีอยู “ในกําแพงเมือง” ก็คือเจานายและ
ขุนนาง ซึ่งตองรับราชการในพระบรมหาราชวัง พวกบาวไพร ขาทาส ก็
พึ่ ง บุ ญ อยู ใ นวั ง เจ า บ า นนาย นอกกํ า แพงเมื อ งไปก็ เ ป น ถิ่ น ของ
ชาวตางชาติ...จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหตัดถนนตางๆ
ขึ้นและพระองคเองก็โปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังสวนดุสิตขึ้นเปนที่
ประทับเจานายและขาราชการตางก็มีวังบาน “นอกกําแพงเมือง” กัน
มากขึ้น” 5
กลาวไดวา พื้นที่นอกกําแพงเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 เปลี่ยนแปลงไปจากภูมิศาสตรที่
เปนปา สวน ไร นา ไปเปนวังและบานของชนชั้นปกครองมากขึ้น เนื่องจากมีการตัดถนน และถนน
เปนตัวที่เชื่อมโยงกลุมผูคนเขาดวยกัน และทําใหวิถีชีวิตเปลี่ยนไป ตลาดและถนนเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ในกําแพงเมือง และทลายความคิดเรื่องพื้นที่ในกําแพง และนอกกําแพงพระนครออกไป
ความคึกคักของเมืองเกิดจากเครือขายทางการคาและความบันเทิง พื้นที่ถูกจับจองดวยธุรกิจ
บันเทิงและธุรกิจการคาหลายประเภทนับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 เปนตนมา ผูคนเริ่มคิดถึงพื้นที่ของ
ตนเองในรูปแบบใหมใหมีคุณคาในเชิงพาณิชย สภาพที่เกิดขึ้นทําใหเห็นวา พื้นที่ ถูกใชอยางมี
ความหลากหลายและซอนทับกันระหวางพื้นที่เชิงพาณิชย กับพื้นที่พักอาศัยของชาวบาน ตอมา
ในชวงที่มีการอนุรักษและพัฒนาเมืองพื้นที่นี้เปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้นดึงดูดใหผูคนเขามาหา
5

ลาวัณย โชตมระ , ชีวิตชาวกรุงสมัยคอนศตวรรษมาแลว (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ แพรวิทยา, 2527), 4 - 5.
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ผลประโยชน ใ นพื้ น ที่ ม ากขึ้ น พื้ น ที่ ใ นฐานะที่ เ ป น ที่ อ ยู อ าศั ย จึ ง ถู ก ทํ า ให ก ลายเป น สิ น ค า
(Commodity) ได ใ นเวลาเดี ย วกั น พื้ น ที่ ข องชุ ม ชนจึ ง ถู ก มองแบบคุ ณ ค า แห ง ตั ว ตน
(subjective)และคุณคาแหงวัตถุ (subjective) พรอมๆกัน ความเปนเมืองในยานถนนพระอาทิตย
ในปจจุบัน ถูกสรางขึ้นมาจากแนวคิดเรื่อง “ประชาคมเมือง” (Civil society) อันเปนแนวคิดที่มี
ความหมายตอชนชั้นกลางที่คิดฝนตอเมืองและการใชพื้นที่เมืองในเชิงสุนทรียนิยม เห็นไดจากการ
ยอนลําลึกถึงอดีต แสดงความคิดผาน ศิลปน นักดนตรี ที่มีประวัติศาสตรผูกพันกับสถานที่ รวมทั้ง
สถาปตยกรรม บานเรือน อาคารเกาแก ที่ไดรับการบูรณะขึ้นมาใหมทั้ง 2 ฟากถนน ภาพลักษณ
ดังกลาวทําใหกลายเปนคุณคาที่ชนชั้นกลางเขามาใชพื้นที่บริเวณนี้เพื่อ “เสพ” คุณคาเหลานั้น
ลั ก ษณะของการ “เสพ” ในย า นถนนพระอาทิ ต ย เป น รู ป แบบของการผสมผสานระหว า ง
รานอาหาร เครื่องดื่ม พรอมกับเปดเพลงดนตรีประกอบ บางพื้นที่จะมีนิทรรศการหมุนเวียน เชน
ภาพวาด ภาพถาย หรือมี กิจกรรมพิเศษเชนมีการจัดแสดงละครในรานอาหาร หรือมีงานปารตี้
เล็กๆเฉพาะกลุม การเขามารับประทานอาหารในรานเหลานี้ ไมไดหมายถึงการบริโภคอาหาร
เทานั้น แตยังหมายถึงการเขามา เสพ บรรยากาศ รวมทั้งการเขาสังคมของกลุมเดียวกัน หรือที่
กาญจนา แกวเทพ กลาวถึง พื้นที่สาธารณะรูปแบบใหมวาเปน พื้ นที่สาธารณะรูปแบบใหมที่
ทดแทนสายสัมพันธแบบเดิม เชน สายสัมพันธแบบวัด เครือญาติ เพื่อนบาน ทําใหความเปน
สาธารณะที่เกิดขึ้น เปนเพียง “พื้นที่สาธารณะเทียม” (Pseudo – public space) ประชาชนอาจมี
ความเห็น ความรูสึก แตไมมีชองทางที่จะเขาไปมีสวนรวมบนเวทีได 6 และที่ สุธาริน คูณผล
กลาวไวอีกวา พื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม ไมจําเปนตองกอใหเกิดการพบปะ หรือมีกิจกรรมตางๆ
ที่สรางความผูกพันธกับสถานที่รวมกันของผูใช ดังนั้นถนนหนทางจึงมีหนาที่เพียงทางสัญจร
เทานั้น7
“พระอาทิตย” ในบริบทของสังคมที่ปรากฏผานชวงเวลาตางๆ ทําใหเห็นวา “ชุมชน”
และ “พื้ น ที่ ” ถู ก นิ ย ามและเปลี่ ย นความหมายในทางมายาคติ อยู ต ลอดเวลา ปรากฏผ า น
ความสัมพันธของระเบียบโครงสรางในหลายระดับ เปนการรวมผูคนหลากหลายกลุมทั้ง “ในและ
นอก” พื้นที่ใหนิยามตนเองและสรางความสัมพันธรวมกัน

6

กาญจนา แกวเทพ, มองสื่อใหม มองสังคมใหม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2543), 49 - 88.
7
สุธาริน คูณผล, ”บทสํารวจพื้นที่สาธารณะ,” รัฐศาสตรสาร 20, 3 (2540) :
168 -179.
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จากการศึกษาผูออกแบบมองเห็นจุดเดนและคุณคาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงความ
เปน ตัวตนของพื้นที่ในยานถนนพระอาทิตยมาตลอดชวงยุคสมัย ทั้งในดานของความตองการ
พื้นที่ ในการทํากิจกรรมและการลดความสําคัญของพื้นที่เมื่อไมตองการใชงาน การใชงานตาม
ความต อ งการของผู อ าศั ย ที่ เ ปลี่ ย นไป ในแตล ะยุ ค สมั ย ป จ จุ บั น สั ญ ญะต า งๆ ทั้ ง เพิ่ ม คุ ณ ค า
ทางดานความหมาย ถึงสิ่งที่มีความเกาแก และสัญญะบางอยางลดคุณคาทางดานความหมายลง
จนบางครั้ ง อาจมองไม เ ห็ น ตั ว ตนและคุ ณ ค า ของสิ่ ง เหล า นั้ น ผู อ อกแบบจึ ง ต อ งการที่ จ ะนํ า
แนวความคิดนี้ไปศึกษาในขั้นตอนและกระบวนการดานแนวความคิดในขั้นตอนตอไป
3.ปรากฏการณหองแถวในยานถนนพระอาทิตยในรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม
ประชาการในชุมชนที่มีอยูเกือบ 300 ครัวเรือน ปะปนระหวางชาวบานที่สืบทอดอาศัย
มาตั้งแตสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร ประกอบดวยชาวมอญที่อพยพเขามาอยูอาศัย และกลุมคน
ที่โยกยายเขามาทํามาหากินกอนสมัยที่มีการฟนฟูเมือง พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เชาจากสํานักงาน
ทรั พ ย สิ น ส ว นพระองค ที่ เ ป ด ให เ ช า ในราคาถู ก ชาวบ า นค อ นข า งมี ค วามผู ก พั น ทางสั ง คม
เหนี ย วแน น จะมี คํ า เรี ย กตั ว เองที่ บ ง บอกถึ ง ความใกล ชิ ด และลั ก ษณะเฉพาะของชุ ม ชนว า
“ชาวตรอก” สําหรับชาวบานแลว ความเปนชุมชนมีความหมายเทากับ “ชาวตรอก” ที่มีนัยยะและ
องคประกอบซับซอนทางความสัมพันธ ทั้งทางเครือญาติ เชื้อชาติ ความเปนเพื่อนบาน พวกเขา
สามารถไลลําดับความยาวนานของระยะเวลาการเขามาอาศัย การลําดับความเปนคนเกา คนใหม
ได พวกเขามีพื้นที่สาธารณะ ที่เปนศูนยกลางชุมชนอยู 2 แหง ในอดีตเรียกกันวา “ลานรําวง” และ
”ลานตนสน” ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวถูกบีบใหเปนเพียง ทางเดินสัญจรภายในตรอก แตในเวลา
เดี ย วกั น พื้ น ที่ เ หล า นี้ ยั ง คงทํ า หน า ที่ เ ป น แหล ง พบปะ ปรึ ก ษาหารื อ ของชาวบ า น ดั ง นั้ น พื้ น ที่
สาธารณะสําหรับชาวบานจึงมีลักษณะเลื่อนไหลไมหยุดนิ่งและซอนทับวิถีชีวิตปกติของชุม
ชนชุมชนดั้งเดิมเปนลักษณะสังคมแบบใกลชิดสนิทสนม เกิด Culture of near and
Small space คําวา สภากาแฟ เปนชื่อเรียกของพื้นที่ที่มีการปฏิสัมพันธระหวางคนที่ออกมาพบปะ
พูดคุยในเวลาเชา ในแตละวันของชุมชนในละแวกนั้นๆ คนในสังคมจึงมีความใกลชิดสนิทสนมนับ
ญาติกัน ในทางจิตวิทยาเรียกคนในสังคมแบบนี้วาเปน “Contact being” มีระยะสัมพันธแบบใกล
ไมถือตัว การรับรูเรื่อง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสไดชัดเจน มีระยะปฏิสัมพันธที่ใกลชิด ทําใหสังคม
แบบนี้มี Space สําหรับการอยูอาศัยที่มีความพอดี กิจกรรมการงานตางๆ จะพึ่งพาอาศัยกันมี
ความรักใครเปนอันดี มีการนับถือกันโดยวัยวุฒิและคุณวุฒิ มีการนับถือผูอาวุโส
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3.1 ปรากฏการณระดับปจเจก
สัญญะที่เกิดจากความเกาแกที่คนภายนอกสามารถรับรูได (การรับรูทางตา) สวน
ใหญเปนอาคารบานเรือนเกาหลังหองแถว ที่เรียกวาชุมชน เขียนนิวาสน และชุมชนไกแจเปน
สัญญะที่เกิดในสวนของบุคล ครอบครัวที่เปนหนวยยอยๆของยาน แตเมื่อสัญญะยอยๆเหลานี้
รวมกันอยูเปนกลุมในจุดๆหนึ่งของเมือง ยอมกลายเปนสัญญะของยานหรือสัญญะของชุมชนนั้น
ไป เกิดเปนความทรงจํา และเปนการสราง Character ใหกับยานนั้นๆ

ภาพที่ 12.1 แสดงสัญญะในระดับปจเจก ที่สราง Character ใหกับยาน
ที่มา : จากการสํารวจพืน้ ที่ชมุ ชนเขียนนิวาสน – ชุมชนไกแจ
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สัญญะ เกิดจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในยาน ที่คนภายนอกสามารถรับรูได เปนกิจกรรม
อันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนที่อยูในพืน้ ที่ ที่มีความเคยชิน คุนเคย กับพืน้ ทีท่ ี่ตนอยู แสดง
ออกมาทางความสัมพันธในพื้นที่ทเี่ ปนสวนกลางของยาน คือ ทางเทา หรือตรอก เกิดเปนมิติ
ทางดานความผูกพันธกับสถานที่ที่ตนและเพื่อนบานครอบครองอยูในระแวกเดียวกัน เปนความ
ผูกพันและความสัมพันธที่คนใหมในพืน้ ทีไ่ มมีมิติทางดานนี้

ภาพที่ 12.2 แสดงสัญญะที่เกิดจากกิจกรรมกับความผูกพันกับสถานที่
ที่มา : จากการสํารวจพืน้ ทีห่ อ งแถวริมถนนพระอาทิตย
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สัญญะที่เปนผลกระทบจากปรากฏการณ Gentrification ความแตกตางที่มีลักษณะ
แปลกแยกของคนเกาที่กลายเปนสิ่งแตกตางในพื้นที่ กลาวคือ พื้นที่ในคูหาหองแถว สวนใหญถูก
จับจองโดยคนหนาใหมหรือคนชั้นกลางที่เขามาประกอบอาชีพ และหาประโยชนจากคุณคาของ
ความเปนยานเกา สิ่งใหมๆ หรือสัญญะใหมที่แสดงออกมาในรูปแบบตางๆมีมาก จนพื้นที่เกาดู
แตกตางออกไป อีกทั้ง ความแตกตางของชวงเวลาที่มีกิจกรรมที่แสดงออกทางรูปแบบของ แสง สี
เสียง การเปดปดราน หรือรูปแบบของกิจกรรม ที่เกิดจากคนหนาใหม ทําใหเกิดเปนสัญญะใหม
ของยานจากการแสดงออกความเปน “ดั้งเดิม” ที่มีความหมายใหคนภายนอกรับรูได

ภาพที่ 12.3 แสดงสัญญะที่เปนผลกระทบจากปรากฏการณ Gentrification
ที่มา : จากการสํารวจพืน้ ทีห่ อ งแถวริมถนนพระอาทิตย
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สัญญะที่เกิดจากสัญลักษณยอยๆ ในพื้นที่ เชน Logo ปายชื่อราน ปายโฆษณา ที่มี
ลักษณะทันสมัย หรือทําเลียนแบบของเดิม แสดงออกทางสีสัน รูปแบบ วัสดุที่ใชทํา เปนผลกระทบ
ที่เกิดจากปรากฏการณ Gentrification สัญลักษณตางๆเหลานี้ เปนตัวสื่อความหมายของพื้นที่
เชน เห็นโปสกาด ที่เปนประดับอยูหนารานเปนจํานวนมาก หรือปายสัญลักษณแสดงถึงความ
ทันสมัยความสะดวกสบาย หรือสัญลักษณแสดงถึงความเจริญที่เขามาในยาน เปนสัญญะที่สราง
ความแตกตางใหกับพื้นที่อยางชัดเจน

ภาพที่ 12.4 แสดงสัญญะที่เกิดจากสัญลักษณยอยๆ ในพื้นที่
ที่มา : จากการสํารวจพืน้ ทีห่ อ งแถวริมถนนพระอาทิตย
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3.2 ปรากฏการณระดับชุมชน
ตรอก ซอย หรือทางเดินระหวางอาคารที่เปนพื้นที่สาธารณะ ตรอก ซอย มีหนาที่เปน
เครือขายของเสนทางหลักที่เปนเสมือนเครื่องมือที่เปนพื้น ที่ทําหนาที่เชื่อมตอองคประกอบของ
เมือง ตรอก ซอย ในยานถนนพระอาทิตยที่มีจํานวนมากมีความสําคัญแตกตางกันออกไป อาจ
แตกตางกันดวยขนาด รูปแบบ และหนาที่ แตโดยความหมายเริ่มตนนั้นเหมือนกัน แลวแตวาตรอก
ซอยใด ถูกใสความหมายใหมลงไป คือ การเพิ่มกิจกรรมลงไปในความหมายของคําวา ตรอก ซอย
ที่ ห มายความว า ทางเดิ น เชื่ อ มต อ นั้ น จึ ง มี ค วามหมายไปอี ก นั ย หนึ่ ง ที่ เ ป น การซ อ นทั บ ทาง
ความหมายลงไปในพื้นที่

ภาพที่ 12.5 แสดงตรอก ซอย หรือทางเดินระหวางอาคารที่เปนพืน้ ทีส่ าธารณะ
ที่มา : จากการสํารวจพืน้ ที่ชมุ ชนเขียนนิวาสน – ชุมชนไกแจ
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พื้นที่สาธารณะที่สามารถทํากิจกรรมตางๆไดอยางไมกํากัดโดยกลุมสมาคมหรือ กลุม
ประชาคมที่มีการจัดตั้งขึ้น ทั้งกิจกรรมใหม และกิจกรรมเกา เกิดความหลากหลายทางกลุมคนใน
แตละชวงเวลา เชน ชวงเชา มีกิจกรรมออกกําลังกายของคนในชุมชน ชวงบายเปนพื้นที่พักผอน
ของคนทั่วไป เย็น เปนพื้นที่จัดกิจกรรมของกลุมคนที่รวมตัวกันหลากหลายกลุมคน ชวงกลางคืน
เปนชวงเวลาของกิจกรรมตามเทศกาล เชนการแสดงละคร หรือกาลเลนตางๆที่แปลกตา คนจาก
ทั่วทุกสารทิศจะมารวมตัวกันดูการแสดงในตําแหนงตางๆ ของพื้นที่ กิจกรรมเหลานี้ จะเชือ่ มโยงถึง
อาคารหองแถวที่ทําการศึกษาดวย เชนการจัดละครในรานอาหาร หรือมีการแสดงดนตรีสด ทําให
ยานถนนพระอาทิตย มีกิจกรรมที่เคลื่อนไหวสับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา สงผลกระทบโดยตรงถึงคน
ในชุมชนเกายานถนนพระอาทิตย

ภาพที่ 12.6 แสดงกิจกรรมทีห่ ลากหลายในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
ที่มา : จากการสํารวจพืน้ ที่สวนสันติชัยปราการ
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สัญญะที่เปนสิ่งเกาในความหมายเดิม ถูกทําใหกลายเปนสัญญะในความหมายใหม
ดานการทองเที่ยวเปนสําคัญ เชน ปอมพระสุเมรุ ความหมายเดิมหมายถึงสถานที่สําหรับคอย
ปองกันภัยใหกับเมืองหลวง แสดงถึงความเขมแข็ง และมั่นคง ปจจุบัน ถูกแตงแตมเติมสีสัน ของ
แสงไฟยามค่ําคืน ความหมายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ออนชอย และนุมนวลลง จากสถานที่ที่นอย
คนที่จะเขาไปใชได ปจจุบัน กลายเปนพื้นที่สาธารณะ ที่ใครๆ ก็สามารถเขาไปใชงาน หยิบจับได
โดยง า ย จากพื้น ที่ ที่ อัน ตราย เปลี่ย นเปน พื้น ที่ที่ปลอดภัย และเปน พื้น ที่ที่เ รีย กวา “ปอด” ของ
กรุงเทพมหานครฯ ความหมายเดิมเปลี่ยนแปลงไป และกลายเปนเพียงสัญญะของยาน

ภาพที่ 12.7 แสดงสัญญะในความหมายเดิมที่ปจ จุบนั เปลี่ยนแปลงไป
ที่มา : จากการสํารวจพืน้ ทีป่ อมพระสุเมรุ
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องคประกอบทางสถาปตยกรรม รวมถึงวัสดุที่นํามาปรับปรุงอาคารหองแถวเกายาน
ถนนพระอาทิตย แสดงออกถึงยุคสมัยและความเปนตัวตนของแตละพื้นที่ในคูหา จะเห็นไดจาก
เมื่อเดินที่ทางเทา (ฟุตบาท) ดานหนาอาคารจะรับรูถึงความแตกตางของกิจการรานคาและการ
ครอบครองพื้นที่ของแตละคูหาไดชัดเจน อีกทั้งรับรูถึงการเชื่อมตอทางสายตาและความรูสึกดวย
วัสดุและรูปแบบการจัดวางทางเทาที่เหมือนกัน
การรับรูในชวงเวลาที่ตางกัน แสดงออกในดานการเปดปดอาคารดวย Façade ที่บง
บอกถึงสัญญะของหองแถวเกา กลาวคือ บานเฟยมที่ปดตัวลงในชวงเวลาหนึ่ง (ตอนเชา) เปน
เสมือนสัญญะของความเปนหองแถวเกา แตเมื่อทําการเปด Façade ที่เปนบานเฟยมนั้นแลว จะ
รับรูถึงความแตกตางไดอยางชัดเจน

ภาพที่ 12.8 แสดงความแตกตางระหวางการเปด – ปด อาคาร
ที่มา : จากการสํารวจพืน้ ทีห่ อ งแถวริมถนพระอาทิตย
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ความแตกตางในพืน้ ทีท่ ี่ทาํ การศึกษา

พื้นที่นอกชุมชน

พื้นที่ในชุมชน

แผนผังที่ 5 แสดงพืน้ ที่ชมุ ชนและพืน้ ทีน่ อกชุมชนทีท่ ําการศึกษา
พื้นที่ที่ทําการศึกษาถึง จิตวิญญาณดั้งเดิมและวิถีชีวิตรูปแบบใหม เปนพื้นที่ที่มีความ
แตกตางในดานตางๆอยางชัดเจน พื้นที่ที่ทําการศึกษาในการทําวิทยานิพนธ คือพื้นที่ในยานถนน
พระอาทิตย ความแตกตางของพื้นที่ที่เห็นไดชัดเจนในโครงการนี้คือ พื้นที่ถูกแบงเปนสองสวน คือ
พื้นที่ในชุมชนเกแกที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของตนเองที่เปนเอกลักษณและถายทอดเปน
ความสัมพันธแบบเครือญาติ เพื่อนบาน ที่สนิทสนมกัน อีกพื้นที่หนึ่ง เปนพื้นที่ที่รอบๆ มีกําแพง
ทางสถาปตยกรรมที่เรียกวา หองแถว เปนตัวกําหนดขอบเขตของพื้นที่ เมื่อพื้นที่เมืองรอบๆ มีการ
พัฒนา พื้นที่ที่เปนชุมชนเกาที่มีโครงการอนุรักษ ฟนฟู จึงถูกแทรกแซงและครอบครองพื้นที่โดยคน
ชั้นกลางหรือ “ผูดี” (Gentry) จนเกิดปรากฏการณ Gentrification ขึ้นในยาน
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ถนนพระสุเมรุ
ตรอก
ถนนพระอาทิตย

แผนผังที่ 6 แสดงตําแหนงเสนทางสัญจรที่สําคัญในพื้นที่ทที่ ําการศึกษา
เสนทางสําคัญที่แสดงความเปนจิตวิญญาณดั้งเดิมและวิถีชีวิตรูปแบบใหม คือถนน
พระอาทิตย ถนนพระสุเมรุ และ ตรอก เปนเสนทางที่มีความหมาย อีกความหมายหนึ่งซอนทับอยู
คือ เปนเสนทางสัญจรธรรมดาเมื่อยามปกติ ที่สามารถเปลี่ยนเปนพื้นที่ที่เกิดกิจกรรมรวมกันได
กลาวคือ ถนนพระอาทิตย ถนนพระสุเมรุ มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับความเปนสถานที่ เชน กิจกรรม ถนน
คนเดิ น กิ จ กรรมถนนศิ ล ปะ ที่ ส ร า งความเป น พื้ น ที่ ส าธารณะให ค นทั่ ว ไปเข า มาใช พื้ น ที่ นี้ ใ น
ชวงเวลาหนึ่ง และ ตรอก ไมเพียงแตเปนทางสัญจรในชุมชน แตยังเปนพื้นที่สาธารณะของคนใน
ชุมชนได ในชวงเวลาหนึ่ง ทางสัญจรทั้งสอง จึงมีความหมายในลําดับที่สอง คือเปนความหมาย
เชิ ง มายาคติ ที่ ซ อ นทั บ ความหมายเดิ ม อยู เมื่ อ เกิ ด ช ว งเวลาที่ มี ค วามหมายที่ ส องซ อ นทั บ
ความหมายแรกจึงกลายเปนสัญญะที่ไมมีความหมายไปในชวงเวลาหนึ่ง
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สวนสันติชัยปราการ

ชุมชนเขียนนิวาสน ชุมชนไกแจ

แผนผังที่ 7 แสดงตําแหนงของหองแถวที่เปนเสมือนกําแพงกัน้ ระหวางพืน้ ที่
หองแถวที่เการิมถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ มีรูปทรงที่แคบและยาวเลียบไป
ตามสวนโคงของหัวมุมถนนหันหนาเขาหาปอมพระสุเมรุ หนาที่หลักคือ เปนอาคารพาณิชยจาก
แนวคิดของชาวจีนที่เขามาสรางอาชีพในเมืองไทย ในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร ที่เกิดมาพรอมกับ
การตัดถนน ซึ่งการตัดถนนเปนสัญญะแทนความเจริญเติบโตของเมืองในสมัยนั้น แตผลที่ตามมา
จากการกําเนิดสถาปตยกรรมหองแถว ก็เสมือนเปนกําแพงของการแบงแยกพื้นที่ออกเปนสองสวน
ไปโดยปริยาย คือจากรูปทรงของหองแถว ที่ดานหนา (หัวมุม) มีลักษณะเปดกวางติดกับถนนใหญ
เสมือนเปนการตอนรับผูคนที่เดินผานไปมา จึงเกิดเปนพื้นที่สาธารณะที่ใครก็สามารถเขาไปใชได
ในทางกลับกัน ดานหลัง ซึ่งเกิดจากรูปทรงที่โอบลอม แคบ และเสมือนเปนที่อับ จึงเกิดเปนพื้นที่ที่
เปนสวนตัว (ชุมชน สังคมเล็กๆของกลุมคนกลุมหนึ่ง) มากกวาดานหนาอาคาร พื้นที่ทั้งสองสวนจึง
แตกตางกันในทางความหมายและประโยชนใชสอย
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หองแถวทีท่ ําการศึกษา
พื้นที่ทถี่ ูกเรียกวา “ชาวตรอก”

แผนผังที่ 8 แสดงหองแถวทีท่ ําการศึกษาและพื้นที่ทถี่ ูกเรียกวา “ชาวตรอก”
“ทางเดิน” ที่เรียกวาตรอก จะมีลักษณะทางกายภาพที่เปนพื้นที่แคบๆ เล็กๆ ที่อยู
ระหวางอาคารบานเรือน มีไวสําหรับเปนทางเดินเล็กๆที่เชื่อมตอระหวางอาคารบานเรือนแตละ
หลัง สําหรับ ตรอกในพื้นที่ชุมชนเขียนนิวาสน – ชุมชนไกแจนี้ จะเปนเสมือนพื้นที่ที่ใชพบปะพูดคุย
ในลักษณะที่เปนเครือญาติ หรือเพื่อนบาน เปนพื้นที่วิ่งเลนสําหรับเด็กๆ และเปนพื้นที่ที่คอนขาง
ปลอดภัยสําหรับเด็กๆ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพที่แคบ เล็ก ซึ่งในความที่แคบและเล็ก กลับ
แฝงไปดวยความรูสึกโอบลอม ปกปอง และปลอดภัย ตรอกยังเปนพื้นที่ที่ใชทํากิจกรรมรวมกันของ
คนในพื้นที่ในชวงเวลาที่มีงานประจําป หรือการประชุมของชุมชน อันเปนที่มาของคําวา “ชาว
ตรอก” ที่มีความหมายแฝงไปดวยความสัมพันธที่ลึกซึ้ง และสนิทสนม แสดงถึงความเปนสังคม
ชุมชน หมูบาน ที่มีความหมายมากกวาคําวาตรอก ซึ่งมีความหมายวา “ทางเดิน” เทานั้น
“ชาวตรอก” ที่ ห มายถึ ง ความเป น ชุ ม ชนเกิ ด จากป จ จั ย หลั ก ทางสถาป ต ยกรรมที่
เรียกวา “หองแถว” ที่อยูติดกับถนนใหญ จากการวางผังของหองแถวยาวที่อยูริมถนน พื้นที่
ดานหลังหองแถวจึงคอนขางที่จะเสียประโยชนทางดานการพาณิชย มันทําหนาที่เปนเสมือน
กําแพงโคง ที่โอบลอม พื้นที่ดานหลังจึงเอื้ออํานวยใหเกิดชุมชนขึ้น คือชุมชนเขียนนิวาสน – ชุมชน
ไกแจ และเปนผลดีที่ทําใหชุมชนนี้มีความเปนสวนตัว และยากตอการถูกเวนคืนพื้นที่
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ลักษณะความสัมพันธของชุมชนเปนลักษณะหมุนเวียน ไมจบสิ้นกิจกรรมชีวิตเกิดใน
สังคม เมื่อความคิด ความเชื่อ ความรู ประเพณี พิธีกรรม ผูกพันแนบแนน ผูคนทํากิจกรรมตางๆได
ในสถานที่แหงเดียวกันทําใหเกิดลักษณะ Multipurpose Space เกิดการใชประโยชนจากพื้นที่
สูงสุด กอใหเกิดความเปนยาน ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธของผูคนอยางเปนธรรมชาติ เกิดการตั้ง
หลัก ปกฐานลงไป และทําใหเกิดการจดจําในการกําหนดทิศทางของบานเรือนในยานที่อาศัยอยู
ได โดยงายเนื่องจากมีความสัมพันธกับพื้นที่และผูคนในยาน
รูปแบบการจัดกิจกรรมหรือการจัดงานภายในชุมชน นั้นเปนไปอยางงายๆ ในกรณีพิธี
บวงสรวงและงานทําบุญปใหม เมื่อใกลถึงกําหนดจัดงาน คณะกรรมการจะออกหนังสือเวียน
แจกจายแกสมาชิกชุมชนและติดประกาศทั่วไปในตรอก ชาวบานจะนําเงินใสซองรวมลงขันและ
มีการออกประกาศรายชื่อผูบริจาคในเชาของวันงาน กอนหนาการจัดงานก็จะมีอาสาสมัครมา
รวมกันจัดเตรียมสถานที่ เพื่อนิมนตพระสงฆมาสวดมนต และฉันเพลในวันที่ 1 มกราคม จากนั้น
ชาวตรอกจะรวมกันทานอาหาร เมื่อถึงวันรุงขึ้น ชาวบานจะวาจางลิเกมารําถวายหนาศาล ในชวง
วันงาน บริเวณที่ เคยเปนเพียงทางสั ญจร (ตรอก) จะกลับเต็ม ไปดวยสมาชิกที่ มาช วยและมา
รวมงาน ชาวบานยังเห็นวาที่นี่ยังคงเปน “ชุมชนนาอยู” และสงบสุขสําหรับพวกเขา
จะเห็นวาพื้นที่ภายในหองแถวนั้นมีประโยชนในดายเปนที่พักอาศัยและพื้นที่คาขายที่
เปนสวนตัว แตพื้นที่ที่มีความสําคัญในเรื่องการเชื่อมความสัมพันธของคนในชุมชนนั้นคือพื้นที่
ดานหลังหองแถวที่เปนตรอก หรือทางเดินเล็กๆ ที่จะเปนที่ชุมนุมและรวมกันทํากิจกรรมพูดคุย มี
ความสัมพันธแบบเพื่อนบาน และเครือญาติที่อบอุนมากกวาพื้นที่ดานหนาหองแถว เสมือนเปน
พื้นที่สาธารณะสําหรับชุมชนนี้
4. ปรากฏการณหองแถวในวิถีชีวิตรูปแบบใหม
2.1 ปรากฏการณระดับปจเจก
2.1.1 กลุ ม คนชั้ น กลางที่ เ ข า มาถื อ ครองกลุ ม คนชั้ น กลางคื อ กลุ ม คนที่ มี
สถานภาพทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจ อยูในระดับกลางถึงระดับสูงทางสังคม เปนกลุมคน
หนาใหมที่เขามาถือครองพื้นที่ในบริเวณที่ทําการศึกษาไมเกิน 10 ป มีลักษณะการถือครองแบบ
เชากับสํานักงานทรัพยสินฯ การถือครองเนนการประกอบอาชีพบริการรูปแบบใหมใชประโยชน
อาคารด า นพาณิชยไดแก รา นอาหารรูปแบบใหม ธุรกิ จที่เ กี่ ย วกั บ การทอ งเที่ย ว อาคารที่ เ ห็น
สวนมากในพื้นที่ มีลักษณะอาคารดั้งเดิมเปนพาณิชย กึ่งพักอาศัย แตเมื่อเกิด Gentrification แลว
สวนใหญก็ปรับการใชประโยชนไปเปนเพื่อการพาณิชยอยางเต็มตัว ผูถือครองสวนใหญไมไดพัก
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ค า งคื น ในอาคารที่ ถือครอง และมีบ า นเพื่ อพัก อาศัย อยู ที่อื่น โดยมากอยูน อกพื้น ที่ และอยูใ น
กรุงเทพฯ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงกลุมและลักษณะการครอบครองพื้นทีใ่ นยานบางลําพู
ระยะเวลาที่เขาถือครองอาคาร
คุณลักษณะผูเขาถือครองอาคาร
การถือครอง

อาชีพ

การพักคาง
คืนในพื้นที่
การมีบาน
นอกพื้นที่

เปนเจาของ
เชาทรัพยสินฯ
เชาเอกชน
อาชีพบริการรุนเกา
อาชีพบริการรุนใหม
ไมใชอาชีพบริการ
ไมพักคางคืน
พักคางคืน
ไมมีบานนอกพื้นที่
มีบานนอกพื้นที่

ไมเกิน 10 ป
44 (100%)
5(11.4%)
26(59.1%)
13(29.5%)
24(54.5%)
13(29.5%)
7(15.9%)
20(45.5%)
24(54.5%)
12(27.3%)
32(72.3%)

11-12 ป
24(100%)
10(41.7%)
7(29.2%)
7(29.2%)
16(66.7%)
2(8.3%)
6(25.0%)
7(29.2%)
17(70.8%)
15(62.5%)
9(37.5%)

เกิน 20ป
82(100%)
35(42.7%)
29(35.4%)
18(22.0%)
46(56.1%)
3(3.7%)
33(40.2%)
11(13.4%)
71(86.6%)
54(65.9%)
28(34.1%)

จํานวนรวม
150(100%)
50(33.3%)
62(41.3%)
38(25.3%)
86(57.3%)
18(12.0%)
46(30.7%)
38(25.3%)
112(74.7%)
81(54.0%)
69(46.0%)

2.1.2 การระบุความเปนตัวตนภายในยาน การระบุความเปนตัวตนในยาน
ชุมชน และการระบุวาตนเองเปนสวนหนึ่งของยานชุมชนหรือไม โดยการวิเคราะหจากขอมูลที่
นํามาอางอิง ของการสัมภาษณคนที่อาศัยอยูภายในยานที่เรียกยานชุมชนที่ตัวเองอยูดวยชื่อ
เฉพาะของยาน เชน ชื่อถนน ตรอก ซอย หรือชื่อ ชุมชนตางๆ สามารถนํามาสรุป วิเคราะหถึงความ
หลากหลายและความแตกตางของการระบุความเปนตัวตน ที่แสดงใหเห็นถึงการเกิดปรากฏการณ
Gentrification วาผลที่เกิดจากการยายเขาและยายออกของคนในชุมชน การระบุความเปนยาน
หรือการเรียกชื่อของชุมชนที่อาศัยอยูที่ไมเหมือนกันและหลากหลายนั้น แสดงใหเห็นถึงนัยยะทาง
ความสัมพันธและความผูกพันธกับยานของกลุมคนที่อาศัยอยูในระแวกนั้นๆ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการระบุความเปนตัวตนภายในยาน

คุณลักษณะผูเขาถือครองอาคาร
การศึกษา

บริเวณที่ตั้ง

การถือครอง

ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ถนนพระสุเมรุ
ตรอกไกแจ
ถนนพระอาทิตย
ตรอกเขียนนิวาสน
เปนเจาของ
เชาทรัพยสินฯ
เชาเอกชน

การระบุความเปนยาน
บางลําพู
ชื่ออื่น
78(52.0%)
72(48.0%)
18(37.5%)
30(62.5%)
20(55.6%)
16(44.4%)
40(60.6%)
26(39.4%)
20(71.4%)
8(28.6%)
9(60.0%)
6(40.0%)
8(33.3%)
16(66.7%)
5(33.3%)
10(66.7%)
34(68.0%)
16(32.0%)
25(40.3%)
37(59.7%)
19(50.0%)
19(50.0%)

จํานวนรวม
150(100%)
48
36
66
28
15
24
15
50
62
38

2.1.3 ความผูกพันกับสถานที่
ความผูกพันกับสถานที่รวมถึงความผูกพันกับเพื่อนบาน โดยการวิเคราะหจาก
ขอมูลที่นํามาอางอิง ของการสัมภาษณคนที่อาศัยอยูภายในยาน ความผูกพันเกิดจากการพบปะ
พู ด คุ ย กั บ เพื่ อ นบ า นเป น ประจํ า มี ส ว นร ว มกั บ กิ จ กรรมกั บ ชุ ม ชนเป น ประจํ า เข า ร ว มประชุ ม
เปนประจํา การผูกพันที่เกิดจากศาสนาหรือการเขารวมกิจกรรมทางศาสนาเปนประจํา หรือการ
แสดงความรูสึกผูกพันกับสถานที่เชน แมน้ํา คลอง ถนน ตรอก ซอย อาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ
ในชุมชน สิ่งที่แสดงใหเห็นถึงการเกิดปรากฏการณ Gentrification คือการไมมีความรูสึกผูกพันกับ
ชุมชน เชนไมเขารวมกิจกรรมภายในชุมชน ไมเขารวมประชุม ไมคอยพูดคุยกับเพื่อนบาน และไมมี
ความรูสึกผูกพันกับสถานที่ตางๆภายในยาน และใหญเปนผูที่เขามาถือครองอาคารไมเกิน 10 ป
ทําใหเกิดการแบงแยก และความแตกตางระหวางผูที่ถือครองอาคารเกิน 20 ป (ที่เปนคนดั้งเดิมใน
ยาน) กับผูเขามาถือครองในรุนใหมๆ ที่สวนใหญจะประกอบอาชีพที่ตางออกไปและความผูกพัน
จะเปนในลักษณะระหวาง ผูคา และผูซื้อ มากกวา ซึ่งเปนความผูกพันชั่วขณะและไมลึกซึ้งเทา
ความผูกพันแบบเดิม ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงความผูกพันกับสถานที่
คุณลักษณะผูเขาถือครองอาคาร

ระยะเวลาถือ
ครอง
ศาสนสถาน
เพื่อนบาน

การรวมกิจกรรม

ไมเกิน 10 ป
11 – 12 ป
เกิน 20 ป
ไมนิยมใชบริการ
นิยมใชบริการ
ไมคอยมี
เปนครั้งคราว
เปนประจํา

ความรูสึกผูกพันกับสถานที่
ไมรูสึกผูกพัน
รูสึกผูกพัน
52(34.7%)
98(65.3%)
16(36.4%)
28(63.6%)
14(58.3%)
10(41.7%)
22(26.8%)
60(73.2%)
13(52.0%)
12(48.0%)
39(31.2%)
86(68.8%)
16(57.1%)
12(24.9%)
21(40.4%)
31(59.6%)
15(21.4%)
55(78.6%)

ไมคอยมี
เปนครั้งคราว
เปนประจํา

31(54.4%)
6(27.3%)
15(21.1%)

26(45.6%)
16(72.7%)
56(78.9%)

จํานวนรวม
150(100%)
44
24
82
25
125
28
52
70
57
22
71

2.1.4 ความภูมิใจในตัวเองความภูมิใจในตัวเอง คือความภูมิใจที่ไดอาศัยอยูใน
ยาน โดยการวิเคราะหจากขอมูลที่นํามาอางอิง ของการสัมภาษณคนที่อาศัยอยูภายในยาน พบวา
คนที่อาศัยอยูดั้งเดิม ไมมีความรูสึกภูมิใจที่อาศัยอยูในยานเทาไหร แตมีบางที่มีความภาคภูมิใจ
ดวยเหตุผลทั่วไป เชน ภูมิใจเพราะวาอาศัยอยูในยานนี้มาตั้งแตเกิด หรือภูมิใจเพราะเปนพื้นที่ที่อยู
ในเขตที่มีความสําคัญของเมือง แตความภูมิใจที่เกิดจากผูถือครองหนาใหมที่เขามาอาศัยในชุมชน
ที่เกี่ยวของกับปรากฏการณ Gentrification เชน การภูมิใจกับการมีชื่อเฉพาะของชุมชน การไดเขา
มาอยูในที่ที่เรียกวาเปนชุมชนที่เกาแก และมีประวัติความเปนมาวัฒนธรรมอันยาวนาน มีผูคนรูจัก
เยอะขึ้ นเนื่ องจากการฟน ฟูเ มือง การอนุรักษอาคารเกา และการเปดพื้นที่ สาธารณะแหง ใหม
บริเวณปอมพระสุเมรุ (สวนสันติชัยปราการ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องอยางมีนัยยะกับการโหยหาอดีตของคน
ชั้นกลางที่ รูสึกภูมิใจในตนเองที่ไดอาศัยอยูในยานชุมชนและสวนใหญจะเปนผลประโยชนใหกับ
กิจการทางดานการพาณิชย ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงความภูมิใจในตัวเอง

คุณลักษณะผูถือครองอาคาร
การถือครอง

สวนหยอม
เพื่อนบาน

การรวมกิจกรรม

เปนเจาของ
เชาทรัพยสินฯ
เชาเอกชน
ไมนิยมใชบริการ
นิยมใชบริการ
ไมคอยมี
เปนครั้งคราว
เปนประจํา
ไมคอยมี
เปนครั้งคราว
เปนประจํา

ความรูสึกภูมิใจที่ไดอยูในยาน
ไมรูสึกภูมิใจ
รูสึกภูมิใจ
27(18.0%)
123(82.0%)
12(24.0%)
38(76.0%)
5(8.1%)
57(91.9%)
10(26.3%)
28(73.7%)
13(27.7%)
34(72.3%)
14(13.6%)
89(86.4%)
7(25.0%)
21(75.0%)
14(26.9%)
38(73.1%)
6(8.6%)
64(91.4%)
19(33.3%)
38(66.7%)
3(13.6%)
19(86.4%)
5(7.0%)
66(93.0%)

จํานวนรวม
150(100%)
50
62
38
47
103
28
52
70
57
22
71

2.1.5 ความแตกตาง และแตกแยกของคนในชุมชนที่อาศัยอยูในยานถนนพระ
อาทิตย ความแตกแยกในชุมชน เปนผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษยานเกาและ
ฟนฟูเมือง สรางพื้นที่ใหเปนสาธารณะมากขึ้น เมื่อความเปนสาธารณะมากขึ้น ความเปนสวนตัวก็
ลดลงประกอบกับรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมตางชวงเวลาที่หลากหลายมากขึ้น
เสียงรบกวนจากอาชีพบริการรูปแบบใหม เสียงรบกวนที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอยางไม
เหมาะสมเขากับอาคารเกา การสัญจรจากรถยนตที่มากขึ้น ความไมมั่นใจจากนโยบายที่รัฐมีตอ
ชุมชนเรื่องการตออายุสัญญาเชา การขึ้นคาเชา คาโอนกรรมสิทธิ์ ความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรั พย สิน ที่ เกิดจาก คนถือครองหนา ใหมๆแปลกหนา และปญหาความสั มพันธกับคนในยา น
เดียวกันมีอุปนิสัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม สงผลโดยตรงกับคนเกาดั้งเดิมในพื้นที่ และเกิดความคิดที่
จะละทิ้งชุมชน หรือยายออกจากชุมชนที่อยูมานานหลายชั่วอายุคน เรียกวาการเกิดปรากฏการณ
Gentrification ดังตารางที่ 5,6,7,8
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ตารางที่ 5 แสดงปญหาที่เกิดในยานชุมชนเรื่องเสียง

คุณลักษณะผูเขาถือครองอาคาร
อาชีพ

อาชีพบริการรุนเกา
อาชีพบริการรุนใหม
ไมใชอาชีพบริการ
กายภาพที่ตั้ง ติดถนนใหญ
ในถนนซอย
ในตรอก

เสียงดังหนวกหู
ไมเปนปญหา
เปนปญหา
103(68.7%)
47(31.3%)
65(75.6%)
21(24.4%)
8(44.4%)
101(55.6%)
30(65.2%)
16(34.8%)
41(66.1%)
21(33.9%)
2(18.2%)
9(81.8%)
60(77.9%)
17(22.1%)

จํานวนรวม
150(100%)
86
18
46
62
11
77

จะเห็นวาปญหาเรื่องเสียงรบกวนจากสิ่งตางๆ ยามค่ําคืน เชน เสียงดนตรี เสียงผูคนที่
เขามาใชพื้นที่ที่เปนผับ บาร จากผูถือครองรุนใหมที่เปดกิจการบริเวณหองแถวริมถนนพระอาทิตย
สงผลใหคูหาขางเคียงไดรับผลกระทบโดยตรง
ตารางที่ 6 แสดงปญหาที่เกิดในยานชุมชนเรื่องความปลอดภัย

คุณลักษณะผูเขาถือครองอาคาร
การพักคาง
เวลาถือครอง

การถือครอง

ไมพักคางคืน
พักคางคืน
ไมเกิน 10 ป
11 – 12 ป
เกิน 20 ป
เปนเจาของ
เชาทรัพยสินฯ
เชาเอกชน

ความปลอดภัย
ไมเปนปญหา
เปนปญหา
126(84.0%)
24(16.0%)
28(73.7%)
10(26.3%)
98(87.5%)
14(12.5%)
32(72.7%)
12(27.3%)
24(100%)
70(85.4%)
12(14.6%)
48(96.0%)
2(4.0%)
49(79.0%)
13(21.0%)
29(76.3%)
9(23.7%)

จํานวนรวม
150(100%)
38
112
44
24
82
50
62
38
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ตารางที่ 7 แสดงปญหาที่เกิดในยานชุมชนเรื่องความสัมพันธ
คุณลักษณะผูเขาถือครองอาคาร
อาชีพ

ประโยชน

อาชีพบริการรุนเกา
อาชีพบริการรุนใหม
ไมใชอาชีพบริการ
พักอาศัย
พาณิชย
พาณิชยกึ่งพักอาศัย

ความสัมพันธ
ไมเปนปญหา
เปนปญหา
133(88.7%)
17(11.3%)
10(11.6%)
76(88.4%)
5(27.8%)
13(72.2%)
2(4.3%)
44(95.7%)
61(85.9%)
10(14.1%)
12(70.6%)
5(29.4%)
60(69.8%)
2 (3.2%)

จํานวนรวม
150(100%)
86
18
46
71
17
62

ตารางที่ 8 แสดงปญหาที่เกิดในยานชุมชนเรื่องการคิดที่จะละทิ้งชุมชน
คุณลักษณะผูเขาถือครองอาคาร
เวลาถือครอง

การถือครองอาคาร

การรวมกิจกรรม

ความผูกพัน

ไมเกิน 10 ป
11 – 12 ป
เกิน 20 ป
เปนเจาของ
เชาทรัพยสินฯ
เชาเอกชน
ไมคอยมี
เปนครั้งคราว
เปนประจํา
ไมรูสึกผูกพัน
รูสึกผูกพัน

คิดที่จะละทิ้งยานชุมชนหรือไม
ไมคิด
คิด
127(84.7%)
23(15.3%)
31(70.5%)
13(29.5%)
19(79.2%)
5(20.8%)
77(93.9%)
5(6.1%)
42(84.0%)
8(16.0%)
57(91.9%)
5(8.1%)
28(73.7%)
10(26.3%)
43(75.4%)
14(24.6%)
21(95.5%)
1(4.5%)
63(88.7%)
8(11.3%)
39(75.0%)
13(25.0%)
88(89.8%)
10(10.2%)

จํานวนรวม
150(100%)
44
24
82
50
62
38
57
22
71
52
98

จากตาราง ปญหาที่เกิดในยานชุมชนเรื่องการคิดที่จะละทิ้งชุมชน ผูที่อาศัยไมเกิน 10
ป มีการคิดที่จะละทิ้งชุมชนมากกวาผูที่อาศัยเกิน 20 ป เนื่องจากปญหาและการไมมีความผูกพัน
และการไมเขารวมกิจกรรมในชุมชนซึ่งเปนพื้นที่พื้นที่ที่ตนอาศัยอยู

61
2.2 ปรากฏการณระดับชุมชน
2.2.1 วิถีชีวิตวิถีชีวิตรูปแบบใหม เปนลักษณะสังคมโดดเดี่ยว เกิด Culture of
Large space คนในสังคมไมมีความใกลชิดสนิทสนมกัน ทางจิตวิทยาเรียกคนในสังคมแบบนี้วา
“ Non – Contact being “ มีความสัมพันธในระยะที่หาง มีความเปนสวนตัวสูง ถือตัว ทําใหปฏิเสธ
การรับรูแบบใกลตัว จึงเกิดการใชพื้นที่ที่ขยายออกไป เกิดความตองการพื้นที่ขนาดใหญ ซึ่งตางคน
ตางอยูแยกหองกันเฉพาะตัว
ลักษณะความสั มพัน ธท างสังคมดวยการบัน ทึกเปน ลายลักษณ วิวั ฒนาการและ
เทคโนโลยีประดิษฐสรางสิ่งที่ชวยในการจดจําและสืบตอความคิด ความรู รวมถึงความเชื่อ เปน
ลายลักษณอักษร มีการอางอิงถึงที่มาที่ไปที่ชัดเจนกวาการบอกเลาปากตอปาก การปฏิสัมพันธ
แบบใกลชิดจึงไมมีความสําคัญทําใหเกิดระยะหางของผูคนมากขึ้น ลักษณะความสัมพันธทาง
สัง คมแบบเส น ตรงมี ลัก ษณะจบ เมื่อเสร็ จ สั ง คมจะกํ า หนดกติก ามารยาทขึ้น เพื่ อ ควบคุม คน
ในสังคมใหอยูในกรอบระเบียบของสังคม กิจกรรมชีวิตจะถูกกําหนดใหอยูในตารางของเวลา
กําหนดการที่ตายตัว ทําใหเกิดพื้นที่เปนหองๆ ไมปะปนกัน หองๆหนึ่งมีหนาที่อยางหนึ่งกิจกรรม
หนึ่ง เปนการใชพื้นที่ที่ไมประหยัดและเกิดความตองการพื้นที่มากขึ้นและเกิดรูปแบบวิถีชีวิตที่
มีลักษณะแยกสวนกัน ชีวิตถูกแบงเปนชีวิตทํางาน ชีวิตพักผอน ชีวิตในบาน และเกิดระยะหางจาก
การปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน
วิถีการดําเนินชีวิตรูปแบบใหมในชุมชน ที่เกิดจากการเขาครอบครองพื้นที่ของคนชั้น
กลางหรือผูเขาถือครองพื้นที่ของคนหนาใหมในชุมชน แสดงออกผานทางความนิยมในการใช
บริการประเภทตางๆภายในยานชุมชน เชน รานขายของชํา รานตัดผม และหางสรรพสินคาภายใน
ชุมชนแสดงนัยถึงความสัมพันธของคนในชุมชน จากตารางจะเห็นความแตกตางระหวางคนเกา
(อยูในชุมชนตั้งแต 10 ปขึ้นไป) กับคนหนาใหมหรือคนชั้นกลางที่เขามาครอบครองพื้นที่ (อยูใน
ชุมชนไมเกิน 10 ป)แสดงเปนนัยยะดานความสัมพันธและความผูกพันกับคนในพื้นที่ ระหวางผูถือ
ครองรุนใหม กับคนในชุมชน วาขาดซึ่งความสัมพันธ หรือเกิดระยะหางของความสัมพันธที่มากขึ้น
อันจะเปนผลกระทบในดานความเปนชุมชนเกา ดั้งเดิมที่มีความสัมพันธแบบเครือญาติ เพื่อนบาน
และความผูกพันที่ลึกซึ้ง ดังตารางที่ 9,10,11
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ตารางที่ 9 แสดงการนิยมใชบริการรานขายของชําในยาน

คุณลักษณะผูเขาถือครองอาคาร
เวลาถือครอง
บริเวณที่ตั้ง

ไมเกิน 10 ป
เกิน 10 ป
ถนนพระอาทิตย
ตรอกไกแจ
ตรอกเขียนนิวาสน
ถนนพระสุเมรุ

รานขายของชําในยาน
ไมนิยม
นิยม
68(45.3%)
82(54.7%)
5(20.8%)
19(79.2%)
63(50.0%)
63(50.0%)
7(29.2%)
17(70.8%)
6(40.0%)
9(60.0%)
8(53.3%)
7(46.7%)
16(57.1%)
12(42.9%)

จํานวนรวม
150(100%)
24
126
24
15
15
28

ตารางที่ 10 แสดงการนิยมใชบริการรานตัดผมในยาน

คุณลักษณะผูเขาถือครองอาคาร
เวลาถือครอง
บริเวณที่ตั้ง

ไมเกิน 10 ป
เกิน 10 ป
ติดถนนใหญ
ในถนนซอย
ในตรอก

รานตัดผมในยาน
ไมนิยม
นิยม
35(23.3%)
115(76.7%)
11(45.8%)
13(54.2%)
24(19.0%)
102(81.0%)
20(32.3%)
42(67.7%)
11(100.0%)
15(19.5%)
62(80.5%)

จํานวนรวม
150(100%)
24
126
62
11
77

จากตารางที่ 9 การนิยมใชบริการรานขายของชําในยานและตารางที่ 10 การนิยมใช
บริการรานตัดผมในยาน สวนใหญยังคงนิยมใชรานขายของชําในยานอยู เนื่องจาก ความสัมพันธ
ที่ เ ป น ไปในลั ก ษณะเพื่ อ นบ า น ที่ ส ามารถจะ “ต อ รอง” ราคาได ในขณะที่ ห า งสรรพสิ น ค า ไม
สามารถ ที่จะตอรองราคา หรือพูดคุยไดสนิทใจกวารานขายของชําในยาน และเกิดจากความ
สะดวกที่จะเดินทางไปมาในระยะใกลๆ ซึ่งจะสังเกตเห็นวา บริเวณที่ตั้งใน ตรอก ซอย คนมักจะ
นิยมใชบริการรานในยานมาก เนื่องจาก ลักษณะความเปนตรอก ซอย ที่มีความหมายแฝงในเรื่อง
ความผูกพันที่แฝงมากับคําจํากัดความของคนในพื้นที่เรียกตัวเองวา “ชาวตรอก”
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ตารางที่ 11 แสดงการนิยมใชรานอาหารรูปแบบใหมในยาน

คุณลักษณะผูเขาถือครองอาคาร
อายุ

อาชีพ

การพักคาง
กายภาพที่ตั้ง

ไมถึง 40 ป
40 – 59 ป
60 ปขึ้นไป
อาชีพบริการรุนเกา
อาชีพบริการรุนใหม
ไมใชอาชีพบริการ
ไมพักคางคืน
พักคางคืน
ติดถนนใหญ
ในถนนซอย
ในตรอก

รานอาหารรูปแบบใหมในยาน
ไมนิยม
นิยม
128(85.3%)
22(14.87%)
36(65.5%)
19(34.5%)
51(94.4%)
3(5.6%)
41(100%)
78(90.7%)
8(9.3%)
6(33.3%)
12(66.7%)
44(95.7%)
2(4.3%)
26(68.4%)
12(31.6%)
102(91.1%)
10(8.9%)
46(74.2%)
16(25.8%)
2(18.2%)
2(18.2%)
4(5.2%)
4(5.6%)

จํานวนรวม
150(100%)
55
54
41
86
18
46
38
112
62
11
77

ชวงเวลาการเกิดกิจกรรมที่แตกตางจากไปจากเดิม การเกิดกิจกรรมของคูหาที่ถูก
ถื อ ครองโดยคนชั้ น กลาง ส ว นใหญ จ ะมี ก ารทํ า กิ จ กรรมในช ว งเย็ น จนถึ ง ตี 2 เนื่ อ งจากเป น
รานอาหารรูปแบบใหมที่ตอนรับนักทองเที่ยวจากที่อื่น บางชวงเวลาจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะ (สวนสัน ติชัยปราการ) จะทําใหมีผูคนหลั่งไหลมาจากที่อื่นเปน
จํานวนมาก ทําใหเกิดกิจกรรมที่เชื่อมตอมาสูรานอาหารรูปแบบใหมที่อยูติดกับถนนพระอาทิตย
แสงและสีที่ แตละรานตั้งใจใหเกิดความแตกตาง ถนนเสนนี้จึงกลายเปนยานของการทองเที่ยว
ยามค่ําคืน ในขณะที่คนในชุมชนเดิมที่อยูคูหาขางๆกันปดรานไปแลว หรือบางรานเปดรานตาม
กระแสไปด ว ย เช น ร า นขายของชํ า เป น ร า นเก า ภายในย า นชุ ม ชนก็ พ ลอยขายของได ไ ปด ว ย
เนื่องจากราคาสินคาบางชนิดที่ถูกกวาราคาที่ซอื้ ในรานอาหารของคนชั้นกลาง
2.2.2 ความใกลชิดภายในชุมชนความใกลชิดภายในชุมชน จะแสดงออกทาง
ความสัมพันระหวางเพื่อนบานและจํานวนเพื่อนบานที่คบหากันอยู รวมถึงการทํากิจกรรมรวมกัน
ของคนในชุมชน จากขอมูลในตาราง จะเห็นความแตกตางระหวางคนเกา (อยูในชุมชนตั้งแต 10 ป
ขึ้นไป) และคนที่เขามาครอบครองหนาใหม (อยูในชุมชนไมเกิน 10 ป) จากความใกลชิดและการ
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คบหาสมาคมระหวางเพื่อนบานที่มีแนวโนมที่จะหางเหินและมีระยะหางมากขึ้น เปนผลกระทบที่
เกิดจากปรากฏการณ Gentrification สงผลใหคนเกาในชุมชนดูเหมือนจะเปนคนกลุมนอยที่มี
ความแตกตางในชุมชนที่ตนอาศัยอยูและสรางขึ้น ดังตารางที่ 12,13
ตารางที่ 12 แสดงจํานวนเพื่อนบานที่คบหากันอยู
คุณลักษณะผูเขาถือครองอาคาร
เวลาถือครอง ไมเกิน 10 ป
11 - 20 ป
เกิน 20 ป
อายุ
ไมถึง 40 ป
40 – 59 ป
60 ปขึ้นไป
อาชีพ
อาชีพบริการรุนเกา
อาชีพบริการรุนใหม
ไมใชอาชีพบริการ

จํานวนเพื่อนบานที่คบหากันอยู
ไมถึง 10 บาน 10 – 29 บาน 30 บานขึ้นไป
10(22.7%)
19(43.2%)
15(34.1%)
10(41.7%)
9(37.5%)
5(20.8%)
50(61.0%)
24(29.3%)
8(9.8%)
13(23.6%)
24(43.6%)
18(32.7%)
8(14.8%)
21(38.9%)
25(46.3%)
7(17.1%)
7(17.1%)
27(65.9%)
12(14.0%)
34(39.5%)
40(46.5%)
7(38.9%)
7(38.9%)
4(22.2%)
9(19.6%)
11(23.9%)
26(56.5%)

จํานวนรวม
150(100%)
44
24
82
55
54
41
86
18
46

ตารางที่ 13 แสดงการมีสว นรวมในกิจกรรม

คุณลักษณะผูเขาถือครองอาคาร
การถือครอง

เปนเจาของ
เชาทรัพยสินฯ
เชาเอกชน

การมีสวนรวมในกิจกรรม
ไมคอยมี
เปนครั้งคราว
57(38.0%)
22(14.7%)
20(40.0%)
5(10.0%)
19(30.6%)
7(11.3%)
18(47.4%)
10(26.3%)

เปนประจํา
71(47.3%)
25(50.0%)
36(58.1%)
10(26.3%)

จํานวนรวม
150(100%)
50
62
38

จากข อ มู ล ในตารางสามารถบอกได ถึ ง ความหมายต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ย า น เช น
ความสัมพันธ ความผูกพัน ความเปนชุมชน ความรักในชุมชนของตน จากกิจกรรมที่ทํารวมกัน
และจํานวนเพื่อนบานที่คบหากันอยู เห็นความแตกตางระหวางผูเขาถือครองอาคารดวยระยะเวลา
ที่ตางกัน

65
บทสรุปผลกระทบจากปรากฏการณ Gentrification ในวิถชี ีวิตรูปแบบใหม
1. จากพื้นที่ที่ทําการศึกษาบริเวณชุมชน ถนนพระอาทิตย และบริเวณขางเคียง พบวา
มีการเขาถือครองจากคนชั้นกลาง (คนหนาใหมที่เขามาถือครองในชวงระยะเวลาไมเกิน 10 ป)
เป น จํ า นวนมาก และมี แ นวโน ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ มี จุ ด ประสงค ใ นการเข า มาแทนที่ ด ว ย
ผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ ที่มาจากธุรกิจดานบันเทิงและทองเที่ยวเปนหลัก คนเกาที่อาศัย
อยูในหองแถวริมถนนพระอาทิตยมีทีทาวาจะยายออกจากหองแถวหรือชุมชน เนื่องจากเกิดปญหา
เรื่องความสัมพันธกับเพื่อนบานและปญหาเรื่องเสียงรบกวนจากคูหาขางๆ คนหนาใหมมีการ
สั บ เปลี่ ย นการถื อ ครองอยู เ ป น ประจํ า ทํ า ให มี ค นหน า ใหม ๆ หรื อ คนแปลกหน า สํ า หรั บ ชุ ม ชน
มากมาย ผลกระทบจากการยายออกของคนในชุมชน ที่ทําใหคนหนาใหมๆ เขามาอยูใ นพืน้ ที่ และ
เริ่มสรางความสัมพันธรูปแบบใหมกับคนในยาน ในขณะที่ความสัมพันธดั้งเดิมนั้นมีมาอยาง
ยาวนาน เปนความผูกพันซึ่งกันและกันในการดําเนินวิถีชีวิตในชุมชน จึงเสมือนเปนการเริม่ นับหนึง่
ในการสรางความสัมพันธ
2. เกิดผลกระทบทางสังคมในดานความสัมพันธ ความใกลชิดกันภายในชุมชน ซึ่ง
พบวา การมีเพื่อนบานที่คบหากันของคนหนาใหมในชุมชนมีนอยมาก ไมนิยมใชบริการรานคาใน
ชุมชน เชนเดียวกับ คนในชุมชนไมนิยมรานอาหารรูปแบบใหมที่เกิดจากธุรกิจของคนชั้นกลาง
นอกจากกลุมที่เขามาถือครองดวยกันเอง มีการดําเนินธุรกิจซ้ําๆ กัน ไมตอบสนอง และ ปฏิเสธ วิถี
ชีวิตของความเปนยานชุมชนเดิม
3. เกิดผลกระทบทางสังคม ในดานอุปสรรคตอการดําเนินชีวิต ชาวบานในพื้นที่มี
ความ รูสึกที่ไมดีเกี่ยวกับชุมชนของตนเอง จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เชน การใช
รถใชถนน มลภาวะในอากาศ มลภาวะทางเสียง กิจกรรมรูปแบบใหมที่เกิดในพื้นที่ จนทําใหบาง
ครอบครัวมีความคิดที่จะละทิ้งชุมชนของตนเองไป
2.3 ความหมายที่เกิดจากลักษณะของตัวอาคารในวิถีชีวิตรูปแบบใหม
2.3.1 ความหมายสั ญ ญะ ระดั บ ประโยชน ใ ช ส อย (ความหมายตรง) เป น
ความหมายแรกเริ่ ม ที่ ส ถาป ต ยกรรมห อ งแถวได แ สดงออกถึ ง หน า ที่ ป ระโยชน ใ ช ส อยที่ เ ป น
วัตถุประสงคหลัก หองแถวเกายานถนนพระอาทิตยไดมีการปรับปรุงหนาตาอาคาร และพื้นที่ใช
สอยภายในใหเหมาะสมและรองรับกับกิจกรรมใหมที่เกิดขึ้นในยาน ความหมายเชิงสัญญะที่
แสดงออกใหเห็น ประตูหนาตางถูกเปลี่ยนแปลงเปนกระจกใส หรือวัสดุที่สามารถมองเห็นกิจกรรม
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ภายในได มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพราะฉะนั้นประตู จึงไมจําเปนตองเปดตลอดเวลา
เหมือนสมัยกอน ประตูบานมวนสามารถรวบเก็บไดสะดวกกวาบานเฟยม และมองไมเห็น เปน
ประตูที่ปดหลังสุดเมื่อปดราน มีปายรานแตละเปนของตัวเอง ใหญบางเล็กบาง มีกันสาดยื่น
ออกมาจากขั้น 2 เพื่อกันฝนและแสงแดด ไมมีระเบียง มีหนาตางชั้น 2 บางคูหาเปนกระจก ไมคอย
มีการเปดใหเห็น มีการทาสีของรานใหม สีเดิมบาง สีใหมบาง บางคูหาไมมีการปรับปรุง

ภาพที่ 13 แสดงสัญญะใหมของยานที่แสดงออกทางกายภาพ
ที่มา : ภาพถายบริเวณหองแถวริมถนนพระอาทิตย
ความหมายเชิงสัญญะของพื้นที่การใชงาน มีการปรับปรุง รื้อถอน อาคาร เพื่อรองรับ
กิจกรรมในรูปแบบใหมในอาคารหองแถว รวมทั้ง กิจกรรมในรูปแบบที่เปนการเพิ่มพืน้ ทีบ่ ริเวณทาง
เทา เชน มีการตั้งโตะ เกาอี้ออกมานอกราน เพื่อใหคนที่เขามาใชกิจกรรม เสมือนได เสพ หรือได
เปนสวนหนึ่งในพื้นที่ที่เปนประวัติศาสตรที่มีคุณคาทางศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันยาวนานที่
พยายามจะแสดงความมีอยูและตัวตนของพื้นที่ออกมา
2.3.2 ความหมายสัญญะในระดับวัฒนธรรมหรือมายาคติ (ความหมายแฝง)
เป น ความหมายที่ เ ป น นัย ยะของความหมายด า นประโยชน ใช ส อย เปน สิ่ง ที่ถู ก สร า งขึ้น และ
สามารถเปลี่ย นแปลงได ต ลอดเวลา เปน ผลผลิต ทางวัฒ นธรรมของสั ง คมที่ทํ า หนา ที่ กํา หนด
ความหมายของสิ่งตางๆ กาญจนา แกวเทพ8 กลาววา การเขาไปครอบครองพื้นที่ของคนชั้นกลาง
เป น เสมื อ นการสร า งพื้ น ที่ ส าธารณะรู ป แบบใหม เป น พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ทดแทนสายสั ม พั น ธ
แบบเดิม (social bonds) เชนสายสัมพันธแบบวัด แบบเครือญาติ เพื่อนบาน การสรางพื้นที่
สาธารณะถูกนํามาเปนวิธีหนึ่งในการสรางสายสัมพันธแบบใหมๆ ในเมือง เพื่อสรางสรรคความมี
ชีวิตชีวาในเมือง อาจเปนในรูปกิจกรรมอาสาสมัคร การรวมตัวเปนกลุมชมรมตางๆความหมายเชิง
8

กาญจนา แกวเทพ, มองสือ่ ใหม มองสังคมใหม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2543), 49-88 .

67
มายาคติ ที่แสดงออกใหเห็นทางสถาปตยกรรม และสามารถบอกไดและ ดูไดจาก สวนประกอบ
ของอาคารเชนระเบียง เมื่อเทียบกับหองแถวที่อยุธยาที่จะมีระเบียงที่ชั้น 2 ซึ่งสื่อความหมายวา
เปนอาคารที่ใชพักอาศัยเปนหลัก หองแถวยานถนนพระอาทิตยไมมีระเบียงที่ชั้น 2 จึงสะทอน
ความหมายวาเปนอาคารที่ใชในการคาขายหรือพาณิชยเปนหลัก เมื่อมีโครงการฟนฟูและอนุรักษ
อาคารเกา จึงมีการดัดแปลงหนาตาอาคารใหดูเปนอาคารเกา เชนมีการทาสีประตูเหล็กบานมวน
ใหมีลักษณะเหมือนประตูบานเฟยมสมัยกอน แตมีบางสวนตกแตงใหดูแตกตางจากของเดิม เชนมี
การทาสีที่โดดเดน เพื่อเขงกับคูหาขางเคียง และกําหนดขอบเขตของพื้นที่ มีการเจาะชองเปดที่สื่อ
ความหมายที่แตกตางจากความเปนหองแถว ปรากฏการณนี้เปนสวนหนึ่งของปรากฏการณที่
เรียกวาการโหยหาอดีต (nostalgia)

ภาพที่ 14 แสดงระเบียงชั้น 2 ที่เปนสัญญะของความเปนอาคารกึ่งพักอาศัย
ที่มา : ถายและสํารวจจากหองแถวที่อยุธยา

ภาพที่ 15 แสดงสัญญะที่เกิดจากการทาสีลงบนประตูเหล็กมวนใหมีลกั ษณะคลายบานเฟยม
และสัญญะทีแ่ สดงความเปนอาคารพาณิชย
ที่มา : ถายและสํารวจจากหองแถวริมถนนพระอาทิตย
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ความหมายเชิงมายาคติ ของพื้นที่การใชงาน โครงการอนุรักษและฟนฟูเมืองเปน
กระแส ที่สรางคานิยมการโหยหาอดีตของคนชั้นกลางในการปรับปรุงอาคารและรานอาหาร ให
เหมือนกั บอาคารในอดี ต ไม วาจะเปน การจัดองค ประกอบ แสงสี และบรรยากาศ ที่พร อมจะ
ตอนรับนักทองเที่ยวจากตางถิ่น บางคูหามีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่มีความรวมสมัย การ
เขา ครอบครองพื้นที่ของคนชั้นกลางที่มีวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งกับความตองการที่จะเลียนแบบวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมเดิมของยาน เปนเสมือนการสรางความหมายใหมที่ซอนทับลงในความหมายเดิม
สรางความทรงจําใหมใหกับคนภายนอก หรือที่เรียกวา ปรากฏการณโหยหาอดีต (nostalgia) เปน
ภาพตัวแทนของสังคมในอดีต แตกลับเปนการสรางพื้นที่ที่แปลกแยกจากสังคมและหองแถวใน
ระแวกนั้น จะเห็นความแตกตางของกิจกรรมและวิถีชีวิตในแตละคูหาไดอยางชัดเจน

ภาพที่ 16 แสดงการซอนทับของกิจกรรมลงบนพื้นที่ และการเชื่อมตอพื้นที่
ที่มา : ถายและสํารวจจากโครงการละครกรุงเทพ ที่ถนนพระอาทิตย
จากภาพ กิจกรรม เปนสัญญะในเชิงมายาคติอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เปนสิ่งที่แสดงความ
เปน ตัวตนของยานไดชัดเจนขึ้น การเปลี่ยนความหมายของพื้นที่จากความเปนถนน (Path) ให
กลายเปน ความเปนสถานที่ (Place) ที่สามารถทํากิจกรรมรวมกันอยางอิสระ เชนโครงการถนน
ศิลปะและโครงการถนนคนเดินที่เกิดขึ้นบริเวณถนนพระอาทิตย เชื่อมโยงไปถึงพื้นที่ภายในหอง
แถวที่พยายามจัดหรือแสดงกิจกรรมที่เชื่อมตอกับพื้นที่ภายนอก พื้นที่ของกิจกรรมนั้นๆสามารถ
ปรับเปลี่ยนขนาดความตองการและเกิดเปนพื้นที่ยอยๆ ในพื้นที่ใหญอีกที กลายเปนความทรงจํา
รวมกันของผูคน และสุดทายก็กลายเปนการสรางตัวตนในสัญญะใหมของยาน

บทที่ 5
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1. สัญญศาสตรกับการสรางความหมาย
ทฤษฎีสัญญศาสตรกับการสรางความหมาย1 คําวา Semiology หรือ Semiotics
(สัญญะ-ศาสตร) ไดรับการนิยามในฐานะที่เปนศาสตรของเรื่องเครื่องหมาย (The Science of
Signs) หรือการศึกษาเรื่องเครื่องหมาย (The Study of Signs) หรือระบบเครื่องหมาย (Sign
Systems) สัญญะศาสตร (Semiology) เสนอวา การสื่อสารทั้งมวลไดวางอยูบนรากฐานของ
ระบบเครื่องหมายตางๆ ซึ่งทํางานโดยผานกฎเกณฑและโครงสรางบางอยาง
ภาษา (คํา) language – word เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดและเปนระบบเครื่องหมายที่มี
อิทธิพลมากสุดสําหรับมนุษย แตโลกของเรานี้มันเต็มไปดวยระบบเครื่องหมายอื่นๆ - เชน
สัญญานไฟจราจร, เครื่องหมายบนทองถนน, แถบปายที่คลิกไปยังที่ตางๆบนเว็ปไซค(navigation
bars), การเรียบเรียง การตัดตอ และแบบแผนการใชภาพในงานภาพยนตรและโทรทัศน
สัญลักษณทางคณิตศาสตร, เสื้อผา, สไตลของทรงผม, สัญญานมือ, ระหัสมอซ (morse codes)
ที่ใชกับโทรเลข, และอื่นๆอีกมากมาย รูปแบบทั้งหมดของสื่อคือระบบของเครื่องหมาย. ระบบ
ทั้งหมดสามารถถูกนํามาวิเคราะหไดโดยใชหลักการทางสัญญศาสตร ภาษาเปนรหัสประเภทหนึ่ง
ในรหัสหนวยหนึ่งจะประกอบไปดวย หนวยสื่อความหมายที่เรียกวา สัญญะ - sign สัญญะหนึ่ง
หนวยจะประกอบความสัม พันธระหวาง รูปสั ญญะ – signifier
และความหมายสัญญะ signified ดังแผนผังนี้

1

Michael O'Shaughnessy and Jane Stadler, Semiology – The study of Sign
[Online], accessed 15 March 2005. Available from http://www.midnightuniv.org/
midarticle/newpage12.html
69

70

สัญญะ - sign

รูปสัญญะ – signifier

ความหมายสัญญะ - signified

แผนภาพที่ 1 แสดงแบบจําลองของการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องหมาย2
Sender ---------- Message / sign System --------- Receiver
สารใดๆ (message), ความหมายใดๆ (meaning), สามารถสื่อสารไดโดยผาน
เครื่องหมายตางๆและระบบของเครื่องหมาย เครื่องหมายถือเปนรูปลักษณกลางหรือสิ่งสําคัญของ
สัญญะศาสตร (Semiology) เครื่องหมายอันหนึ่งมันคือสัญญะ (signal) ที่สื่อสารบางสิ่งบางอยาง
กับเรา ธรรมชาติของเครื่องหมายสามารถทําความเขาใจไดใน 2 ทางที่คลายๆกัน
1. เครื่องหมายตางๆทํางานบนพื้นฐานที่วา เครื่องหมายทําหนาที่เปนตัวแทน
หรือยืนยันถึงบางสิ่งบางอยาง - เชน ความหมาย (meaning), แนวความคิด (concept), หรือ
ไอเดีย (idea) ในสิ่งซึ่งอางอิงถึง
2 ทุกๆเครื่องหมายมันจะประกอบดวย Signifier และ Signified สําหรับ
Signifier มันคือรูปแบบอะไรก็ตามที่ถูกนํามาใชเพื่อถายทอดความหมาย (material form is used
as to convey meaning) เชน ตัวหนังสือ, ภาพ, เสียง, และอื่นๆ. สวน Signified คือแนวความคิด
(concept) ที่ภาพ เสียง หรือตัวหนังสือสื่อออกมา
การทําความเขาใจธรรมชาติของเครื่องหมาย เราสามารถเห็นไดวาตัวอักษร d-o-g ได
สรางคําวา dog ขึ้นมา การสรางตัวอักษรหรือคําๆนี้ขึ้นมา มันไดบัญญัติเครื่องหมายที่ทําหนาที่
หรือเปนตัวแทนไอเดียเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงลูกดวยนมประเภทเคไน (canine - คลายสุนัข) ที่มีสี่ขา

2

ชัยยศ อิษฎวรพันธุ, “Structuralist Post- structuralist Deconstruction Feminist,”
AP+magazine 1,9 (มีนาคม - เมษายน 2541) : 69.
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แนวคิดมโนคติเกี่ยวกับ"หมา" (dog) คือสิ่งที่ Peirce เรียกวา the referent มันคือสิ่งซึ่งเครื่องหมาย
ดังกลาวกลาวกําลังอางถึง
Sign ------------ Signifier + Signified
การใชวิธีการที่สองในการทําความเขาใจเครื่องหมายตางๆ เราสามารถแสดงภาพที่แตกตางกัน
ระหวาง Signifier และ Signified ไดโดย การคิดเรื่องของเครื่องหมาย "dog" อีกครั้ง. Signifier คือ
ตัวอักษร d-o-g จัดมาเรียงกันเปนคําวา dog (หรืออันนี้เรียกวา signifier ซึ่งนอกจากจะเปน
ตัวหนังสือแลว อาจจะเปนภาพก็ได เชนเปนภาพของสุนัขบางสายพันธุ) สําหรับ Signified ก็คือ
มโนคติ รวมไปถึงแนวความคิดเกี่ยวกับสุนัข
Sign = dog ------------ Signifier - letter d-o-g + Signified - the concept of a dog
การทํางานของสัญญศาสตร และการสื่อสารของเครื่องหมาย
1. เครื่องหมาย สื่อสารโดยผานรหัส (กฎเกณฑ ) และขนบธรรมเนียมตางๆ ระบบ
เครื่ อ งหมายทั้ ง มวลมี ชุ ด ของแก น แกนหรื อ รากฐานชุ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ การรวมกั น ขึ้ น มาภายใต
กฎเกณฑ, รหัส, และขนบจารีตบางอยาง อยางเชน ภาษาอังกฤษวางอยูบนพื้นฐานตัวอักษร 26
ตัว, ซึ่งสามารถนํามารวมกันเปน"คําๆ" และแบบแผนทางไวยากรณได. เราตองเรียนรูและทําความ
เขาใจระหัสหรือหลักเกณทที่ถูกตองดังกลาวเพื่อที่จะสื่อสาร ยกตัวอยางเชน ตัวอักษร d-o-g คือ
รหัสเพื่อใชในการอธิบายถึงสัตวสี่ขาประเภทหนึ่ง เปนสิ่งมีชีวิตที่มีขน เลี้ยงลูกดวยนม สวน
ประโยคตางๆไดมาประกอบกันตามขนบธรรมเนียมของไวยากรณ
2. คําวา"รหัส" (code-หลักเกณฑ ) และ"ขนบธรรมเนียม" (convention) คือคํากุญแจ
ที่สําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ สารของสื่อทั้งหมดไดใช"รหัส"และสื่อสารโดยผานขนบธรรมเนียม
ตางๆ รหัสและขนบธรรมเนียมเหลานี้เปนสิ่งที่เรามีสวนรวมกันในทางวัฒนธรรม - ขึ้นอยูกับความรู
เชิง วั ฒนธรรม ระบบเครื่ อ งหมายต างๆจะทํา งานประสบความสําเร็จไดก็ แตเ พีย ง การที่ผู คน
ทั้งหลายตางรูและมีสวนรวมปนในความรูเกี่ยวกับรหัสในอยางเดียวกัน เปนระบบเครื่องหมาย
หนึ่งที่มีรหัส หรือหลักเกณฑและขนบจารีตของตัวมันเองกฎเกณฑเกี่ยวกับฟุตบอลของออสเตรเลีย
สมาพันธกีฬารักบี้, และกีฬาฟุตบอลอังกฤษ (soccer) สามารถเปนที่เขาใจของพวกเราได ใน
ทํานองเดียวกับกับจังหวะเตนรําแบบแทงโก, จังหวะวอลทซ และชา-ชา (cha-cha) คือจังหวะ
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เตนรําที่จะตองเรียนกอนที่พวกเราจะสนุกเพลิดเพลินไปกับมัน กิจกรรมตางๆเหลานี้จะเปนที่เขาใจ
ก็ตอเมื่อเราไดเรียนรูรหัสหรือหลักเกณฑของมันแลวเทานั้น
3. ภาษาที่ตางออกไปคือตัวอยางหนึ่งที่ดีเกี่ยวกับหลักเกณฑหรือขนบธรรมเนียมที่
แตกตาง ที่นํามาใชเปนตัวแทนหรือแสดงออกสําหรับโลกเรา ตัวอักษร d-o-g คือเครื่องหมายใน
รหัสภาษาอังกฤษ ทุกๆภาษามีคําที่ตางกันไป เพื่อที่จะเขาใจเครื่องหมายที่แตกตางกันเหลานี้คุณ
จะตองร่ําเรียนรหัสหรือภาษานั้นๆ แตอยางไรก็ตาม ความรูทางวัฒนธรรมคือบางสิ่งบางอยางที่
มากไปกวาความรูงายๆธรรมดาของสิ่งที่รหัสอันนั้นหมายถึง มันคือการรูสึก รูทราบเกี่ยวกับสิ่ง
ตางๆทั้งหมดที่อาจไดรับการเสนอแนะโดยรหัส เครื่องหมายตางๆสื่อสารโดยผาน"ระบบของความ
แตกตาง" สิ่งหนึ่งซึ่งเปนประเด็นสําคัญของ Saussure ในการวิเคราะห เกี่ยวกับภาษาก็คือ ความ
เขาใจที่วา คําตางๆมันไมไดหมายถึงสิ่งใดเลยในตัวของมันเอง ความหมายตางๆของมันขึ้นอยู
กับขอเท็จจริงที่วา คําตางๆคือสวนหนึ่งของระบบของความตางๆ (part of a system of
difference) สัญญศาสตรหนาที่ในเรื่องความหมายที่มีความสัมพันธกับ คําอื่นๆ ยกตัวอยางเชน
"up" ไมไดหมายถึงอะไรเลย เวนแตวาเราสามารถที่จะสรางความสัมพันธของมันกับคําและแนวคิด
คําวา "down" เราเพียงสามารถเขาใจสิ่งที่"หมา"เปน ในความสัมพันธกับความรูของเราเกี่ยวกับ
สัตวชนิดอื่นๆ - เชน แมว, หมาปา, มา, และอื่นๆ จากสิ่งซึ่งเรารู พวกมัน มีความแตกตาง
สัญญานไฟจราจรสีแดงมันไรความหมายโดยสิ้นเชิงในตัวมันเอง มันจะมีความหมายก็ตอเมื่อมัน
อยูในบริบทและรหัสของสีแดง ในฐานะที่ตรงขามกับไฟสีเขียวและไฟสีเหลืองเหลานี้เราเริ่มที่จะ
เขาใจหรือรูเรื่องเกี่ยวกับมันโดยผานระบบหนึ่งของความแตกตาง
4. การสื่อความหมาย (connotation ) คือบางสิ่งบางอยางที่ผูดูหรือผูชมรับรูอยูกับ
ภาพๆหนึ่ง การสื่อความหมายนั้นทํางานใน 2 ระดับดวยกันคือ
4.1 การสื่อความหมายตรง (denotation)
4.2 การสื่อความหมายแฝง (connotation) เปนความหมายในระดับของ
วัฒนธรรม
การอธิบายและขยายความ
4.1 การสื่อความหมายตรง (denotation) เปนความหมายจากรหัสของภาษา
โดยตรงหรือ ความหมายระดับประโยชนใชสอย เชน ด อ ก กุ ห ล า บ ในระดับของการสื่อ
ความหมายตรงจะหมายถึ ง ดอกไม ช นิ ด หนึ่ ง มี สี แ ดง ขาว หรื อ สี เ หลื อ ง ลํ า ต น มี ห นาม เป น
ความหมายที่เกิดจากรหัสของภาษาที่รวมกันเปนความหมาย
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4.2
การสื่ อ ความหมายแฝงหรื อ ความหมายเชิ ง วั ฒ นธรรม (cultural
connotations) หรืออาจเรียกวา มายาคติ ( Mythologies) ในระดับที่สองของการสื่อความหมาย
ชี้ถึงวิธีการซึ่งวัตถุที่แตกตางกันไดพวงเอาความสัมพันธและการสื่อความหมายไปพรอมกัน ซึ่ง
ไดรับการมีสวน รวมกันในดานความหมายกับผูคนจํานวนมากในวัฒนธรรมหนึง่ ยกตัวอยางเชน
ของขวัญที่เปน "ดอกกุหลาบ" ไดรับการยอมรับในเชิงวัฒนธรรมและสังคมในฐานะที่ไดนําพาการ
สื่อความหมายที่โรแมนติคมาดวย
การรับรูเกี่ยวกับการสื่อความหมายเหลานี้จะทําใหทราบถึงความหมายเชิงวัฒนธรรม
การสื่อความหมายนั้นจะไมเหมือนกันในแตละวัฒนธรรม ในการคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับบริบทของ
”ภาษา” หนึ่ง และความรูทางวัฒนธรรมที่ผูดูหรือผูพบเห็นจะเขาใจแตกตางกันไป และนอกจากนี้
การสื่อความหมายมักจะไมถูกรับรูหรือมีสวนรวมโดยคนทุกคนในวัฒนธรรมหนึง่ ดวย มายาคติ ถูก
สรางความหมายโดยผูคนจํานวนมากอยางมีนัยสําคัญ และจะเปนสิ่งสําคัญในการวิเคราะหถึง
ความหมายที่เปนไปไดของ ”ภาษา” ทั้งหมด
รหัสภาษา (ความหมายตรง)
รูปสัญญะ - กุ ห ล า บ

ความหมายสัญญะ - ดอกไมชนิดหนึง่

รหัสวัฒนธรรม (มายาคติหรือความหมายแฝง)
รูปสัญญะ - กุหลาบ

ความหมายสัญญะ - ความโรแมนติค

แผนภาพที่ 2 แสดง ระดับการสื่อความหมาย
2. มายาคติกบั การรับรูความหมาย
มายาคติ ( Mythologie) หรือความหมายระดับวัฒนธรรม หรือความหมายแฝง
หมายถึง การสื่อความหมายดวยคติความเชื่อทางวัฒนธรรมซึ่งถูกกลบเกลื่อนใหเปนที่รับรูเสมือน
วาเปนธรรมชาติ แตทั้งนี้ก็มิไดหมายความวามายาคติเปนการโกหกหลอกลวงแบบปนน้ําเปนตัว
หรื อโฆษณาชวนเชื่อที่ บิดเบือ นขอเท็จจริง แตเ ปนสิ่งประกอบสรา งทางวั ฒนธรรม โรลอดง
บารตส ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับมายาคติไววา “จริงหรือที่วาทุกอยางกลายเปนมายาคติไดหมด
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สิ้น ขาพเจาเชื่ออยางนั้น เพราะจักรวาลมีศักยภาพที่จะกระตุนใหมนุษยสรางความหมายขึน้ มาได
อยางไมสิ้นสุด ทุกสิ่งในโลกสามารถที่จะถูกสังคมเขาไปดึงมันออกมาจากที่ที่มันอยูของมัน แลว
ทําใหมันกลายเปนวาทะไดทั้งสิ้น ดวยวาไมมีกฏธรรมชาติหรือระเบียบขอใดที่หามมนุษยมิใหพูด
ถึงสิ่งตางๆ กลาวสั้นๆคือการใชงานทางสังคมไดเขาไปสวมทับความหมายลงบนวัตถุสสาร”3
บารตส ไดยืนยันวา มายาคติ เปนสิ่งที่ตองศึกษาดวยศาสตรอยางหนึ่งที่เรียกวา สัญญะวิทยา
(semiology) หรือ สัญญะศาสตร
ตามหลักพื้นฐานของสัญญวิทยา มายาคติเปนการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม มี
ลักษณะเหมือนภาษา หรือกระบวนการสื่อความหมายประเภทอื่นๆ กลาวคือสิ่งเหลานี้ทําหนาที่
ของมันโดยอาศัยหนวยสื่อความหมาย ซึ่งในภาษาวิชาการเรียกวา สัญญะ (sign) สัญญะ
ประกอบขึ้นดวยสิ่งที่รับรูไดดวยประสาทสัมผัส กับสิ่งที่เขาใจไดวาเปนความหมายที่สื่อออกมา
(ความหมายสัญญะ) มายาคตินั้นทํางานดวยการเขาไปครอบงําความหมายเบื้องตน ของสรรพสิ่ง
แลวทําใหมันสื่อความหมายในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเปนความหมายเชิงคานิยม ทางวัฒนธรรม
ระดับของประโยชนใชสอย
วัตถุ

ความหมายเบือ้ งตน

ระดับของมายาคติ
รูปสัญญะ

ความหมายทางวัฒนธรรม

แผนภาพที่ 3 แสดงผังกระบวนการของมายาคติ 4

3

Michael O'Shaughnessy and Jane Stadler, Semiology – The study of Sign
[Online], accessed 15 March 2005. Available from http://www.midnightuniv.org/
midarticle/newpage12.html
4
นพพร ประชากุล, มายาคติ พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคบไฟ,
2547), 11.
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การรับรูความหมายในระดับของมายาคติ โรล็องด บารตส (นักสัญญะวิทยา) ได
อธิบายวา “มายาคติเปนระบบสื่อความหมายซึ่งมีลักษณะพิเศษตรงที่มันกอตัวขึ้นบนกระแสที่มี
ความหมายอยูกอนแลว จึงถือไดวา มายาคติ เปนระบบสัญญะในระดับที่ 2 สิ่งที่เปนหนวยสัญญะ
( ผลลัพธจากการประกบรูปสัญญะกับความหมาย ) ในระบบแรกกลายมาเปนเพียงรูปสัญญะใน
ระบบที่ 2 เชน ภาษา ภาพถาย ภาพวาด โปสเตอร พิธีกรรม วัตถุ ฯลฯ ไมวาในเบื้องตนนั้น จะมี
ความแตกตางหลากหลายเพียงใดก็ตาม แตครั้นเมื่อถูกจับยึดโดยมายาคติหรือใสความหมาย
แลวก็จะถูกทอนใหเหลือเปนเพียงรูปสัญญะ เพื่อสื่อถึงสิ่งอื่นเสมอ” มายาคติเปนผลผลิตทาง
สังคมและวัฒนธรรมของคนกลุมหนึ่ง ชนชั้นหนึ่ง หรือหลายกลุม หลายชนชั้นมายาคติสัมพันธกับ
การเมื องเศรษฐกิ จ และสัง คม ในฐานะเปน บริบ ททางประวั ติศ าสตรที่ กํา หนดการดํา รงคอ ยู
เพราะฉะนั้ น การรั บ รู ค วามหมายในระดั บ ของมายาคติ นั้ น ต อ งอาศั ย พื้ น ฐานทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆในการ “อาน” หรือ “รับรู” สัญญะที่สังคมนั้นสรางขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสาร
กันภายในกลุมชุมชน คนภายนอกไมสามารถรับรูสัญญะรวมกับคนในสังคมไดทันทีตองคอยๆ
ทําความเขาใจ และซึมซับเอาวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เขาไปดวยหรือกลายเปนสวนหนึ่งของ
สังคม
3. สัญญะศาสตรและมายาคติในยานถนนพระอาทิตย
ยานถนนพระอาทิตยเปนพื้นที่ที่เต็มไปดวยสัญญะทางดานวิถีชีวิตประวัติศาสตรทั้ง
ทางกายภาพและวัฒนธรรมประเพณีหากทําการศึกษาทั้งหมดความหมายทางวัฒนธรรมประเพณี
และทางสั งคมอาจจะบิดเบือนได เนื่อ งจากผูออกแบบเปนคนนอกพื้นที่ และไมมีมิติทางดา น
ความผูก พั น ธ กั บ สถานที่ จึ ง ทํ า การศึก ษาในลั ก ษณะที่ เ ป น คนนอกพื้น ที่ ม องเขา ไปยั ง พื้น ที่ ที่
ทําการศึกษาและศึกษาเฉพาะสัญญะที่เกี่ยวกับโครงการและสัญญะที่นํามาใชในการออกแบบ
วิทยานิพนธสถาปตยกรรม เทานั้น
สัญญะและความหมายไดถูกถายทอดผานลําดับรุนและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผูคนที่อยูในยานหลอหลอมเกิดเปนชุมชนชุมชนหนึ่งที่มีเอกลักษณและสัญลักษณเฉพาะที่แสดง
ความเปนตัวตนของยานและชุมชน ภายในชุมชนก็มีพื้นที่ของสัญญะยอยๆอีกมากมายที่เปน
กฏเกณฑหลักปฏิบัติและบทลงโทษอันเปนที่รับรูกันของคนในยาน การแสดงออกของสัญญะ
ตางๆผานทางวัฒนธรรม เปนไดทั้งตัวกลางที่เชื่อมโยงผูคนในชุมชนเขาดวยกันและสิ่งที่แบงแยก
ความเปนตัวตนของแตละคนแตละพื้นที่ออกจากกัน ขึ้นอยูกับพื้นที่ของตัวสัญญะที่มันดํารงอยู
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สัญญะในยานถนนพระอาทิตย จากมุมมองของคนภายนอก(ผูออกแบบ) ที่รับรูไดจากยานถนน
พระอาทิตย
3.1 ถนนพระอาทิตย เปนสัญญะแรกที่สามารถรับรูความเปนยานของชุมชนเกาเปน
ที่ตั้งของอาคารและงานสถาปตยกรรมอันเกาแก ดวยความเปนถนนและเสนทาง (path) ที่ใช
สั ญ จรของทั้ ง คนภายในและคนภายนอกจากการตั ด ถนนเส น นี้ ใ นสมั ย รั ช กาลที่ 5 เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ครั้งยิ่งใหญ จากพื้นที่ที่แบงแยกอยางชัดเจนระหวางภายในกับภายนอก
และพื้นที่ที่เปนอันตรายและพื้นที่ที่ปลอดภัยจากสงครามดวยกําแพงและปอมพระอาทิตย ถนนจึง
มีหนาที่เชื่อมโยงพื้นที่ทั้ง 2 เขาดวยกัน และเกิดการเชื่อมโยงพื้นที่ตางๆจากเสนทางหรือ ถนน
เรื่ อ ยมาในยุ ค สมั ย ต อ ๆมาและในป จ จุ บั น เกิ ด โครงการ ถนนคนเดิ น คํ า ว า ถนน + คนเดิ น
(กิจกรรม) จึงรวมกัน เปนสถานที่ (Place)
ถนน (Path) + คนเดิน (activity ) = สถานที่ (place)
ความหมายทางสัญญะของ ถนน (Path) เกิดการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรม (activity ) ที่เกิดขึ้น
ความหมาย ถนน จึงเปลี่ยนเปน ความเปนสถานที่ (place) ที่เปนพื้นที่ที่เกิดการเชื่อมโยงของผูคน
ที่เขาไปใชพื้นที่นั้นๆ
3.2 ตรอก เปนสัญญะทางสังคมของชุมชนเขียนนิวาสน และ ชุมชนไกแจอยูดานหลัง
ของหองแถว ที่มีความสําคัญมาก จากความหมายโดยตรง ตรอก หมายถึงพื้นที่วางที่อยูระหวาง
สถาปตยกรรมที่เชื่อมโยงหนวยชุมชนตางๆ อยางเปนโครงสรางและเครือขายของเมือง เมื่อมีคน
มาใชเปนทางเดินที่เชื่อมตอไปยังพื้นที่ของตน ความหมายจึงเปลี่ยนเสนทาง (Path) และเมื่อ
เสนทาง เปนพื้นที่ที่เกิดการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน เสนทาง (Path) จึงถูก
เปลี่ยนและเปนการซอนทับทางความหมายกลายเปน สถานที่ (Place)
ที่วา งเครือขายของเมือง – เสนทาง (Path) - สถานที่ (Place)
“ชาวตรอก” เปนการเรียกตัวเองของคนในชุมชนยานถนนพระอาทิตย อันแสดงถึงความ
เป น คนกลุ ม เดี ย วกั น คื อ ความเป น ตั ว ตนที่ เ กิ ด ขึ้ น ของย า น มี ค วามหมายแฝงในเรื่ อ งของ
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ความสัมพันธในลักษณะเปนเครือญาติ พี่นอง เพื่อนบานในลักษณะที่สนิทสนมกัน กิจกรรมตางๆ
ที่จัดขึ้นในชุมชน มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตรอกในชุมชนซึ่งอยูหลังหองแถวหรือตึกแถวที่ตนอาศัยอยู
ผูคนจะพรอมใจกันออกมารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียงกันความสําคัญของการใชพื้นที่จึงอยู
ดานหลังหองแถวซะเปนสวนใหญ
3.3 ห องแถวหรือตึ กแถวเกา เปนอาคารพักอาศัย กึ่งอาคารพานิ ชยที่ เป น สัญญะ
อีกอยางหนึ่งของยานที่มีความสําคัญอีกทั้งมีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณของ
ยุคสมัยนั้ น เปน พื้น ที่ที่ เ กิดจากการกอขึ้นของถนนพระอาทิตย (ตัดถนน) ในสมั ย รัชกาลที่ 5
เป น ตั ว แทนหรื อ สั ญ ญะของการค า การพาณิ ช ย ตึ ก แถวเกิ ด จากการรวมตั ว กั น ของชาวจี น
ที่ ต อ งการจะเข า มาค า ขายในพระนครในสมั ย นั้ น ชาวจี น เป น เสมื อ นคนแปลกหน า ใน
กรุงรัตนโกสินทร ที่เขามาแทรกซึมและกอเกิดความสัมพันธใหมระหวางชาวไทยกับชาวจีนในสมัย
นั้น
คนไทย (คนในพืน้ ที่) + คนจีน (คนนอกพืน้ ที่) = ความสัมพันธใหม สังคมใหม (ในขณะนั้น)
เมื่อความแตกตางทั้ง 2 อยางอยูรวมกัน การซึมซับแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งกันและ
กันจึงเกิดขึ้น หลอมรวมเปนความสัมพันธชุดใหมและชุมชนใหมขึ้นมาในขณะนั้น
3.4 สวนสันติชัยปราการ เปนสัญญะใหมที่เกิดขึ้นจากโครงการฟนฟูและอนุรักษ
เมือง เปนสัญญะของพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหมที่ใครก็ตาม สามารถเขามาใชพื้นที่ได ไมเกิดมิติ
ดานความผูกพันกับสถานที่ จึงเกิดปรากฏการณตางๆมากมาย ที่แปลกแยกและแตกตาง สามารถ
เห็นเหตุการณ หลายๆเหตุการณที่แตกตางกันไดในเวลาเดียวกัน แสดงความคิดเห็นเรื่องพื้นที่
สาธารณะรูปแบบใหมวาเปนพื้นที่ที่มาทดแทนสายสัมพันธแบบเดิม อาจเปนในรูปของกิจกรรม
อาสาสมั ค ร การรวมตั ว เป น กลุ ม ชมรมต า งๆ ทํ า ให ค วามเป น สาธารณะที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น เพี ย ง
“พื้นที่สาธารณะเทียม” (pseudu-public space) ประชาชนอาจมีความเห็น ความรูสึกแตไมมี
ชองทางที่จะเขาไปมีสวนรวมบนเวทีได 5
5

กาญจนา แกวเทพ, มองสือ่ ใหม มองสังคมใหม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 177.
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พื้นที่สาธารณะดั้งเดิม
- มีความหมายแฝงในเรื่องของความสัมพัน ธในลักษณะเปน
เครือญาติ พี่นอง เพื่อนบานในลักษณะที่สนิทสนมกัน
พื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม
- กิจกรรมอาสาสมัคร การรวมตัวเปนกลุม ชมรมตางๆ ทําให
ความเปนสาธารณะที่เกิดขึ้นเปนเพียง “พื้นที่สาธารณะเทียม”
3.5 ฟุตบาท บริเวณดานหนาของหองแถวเกาของยาน เปนสัญญะใหมที่เกิดจาก
ปรากฏการณ Gentrification ในปจจุบัน เปนวิถีชีวิตรูปแบบใหมที่แตกตางจากวิถีชีวิตรูปแบบเกา
ความแตกตางที่เกิดจากการใหความสําคัญกับพื้นที่ดานหนาหองแถว และ ชวงเวลาของการใช
พื้นที่บนฟุตบาท อันเปนการซอนทับทางความหมายและความเปนตัวตนของพื้นที่
การใหความสําคัญกับฟุตบาท จากการสังเกตกิจกรรมที่เกิดขึ้นกิจกรรมบนฟุตบาท
มักจะเกิดขึ้นบริเวณคูหาที่มีคนหนาใหมเขามาครอบครองพื้นที่และในชวงเวลาที่คูหาขางเคียงปด
กิจการในแตละวั น จึง สามารถตั้งเกาอี้หรื อโต ะที่ล้ําเขตของตัวเองไดพื้ นที่ที่ก วางขึ้น เกิดเปน
ลักษณะของพื้นที่ที่มีกิจกรรม จากฟุตปาทที่มีหนาที่เพียงทางเดินเทา (Path) ในชวงเวลาหนึ่งจึงมี
หนาที่เปนสถานที่ (Place) ที่เกิดจากกิจกรรมภายในคูหาเชื่อมตอออกมาภายนอก
4. แนวความคิดเกี่ยวกับความแตกตางและคูตรงขาม
แนวความคิดเกี่ยวกับคูตรงขาม(opposition) เปนพื้นฐานเบื้องตนในระบบของภาษา
และในความคิดทางปรัชญาตะวันตกทั้งหมด อริสโตเติลไดแสดงสิ่งนี้เมื่อเขากลาววา "ทุกสิ่งทุก
อยางคือ A หรือไมใช A อยางใดอยางหนึ่ง" เขาใชความตรงขามและความแตกตางในฐานะที่เปน
เครื่องมือของการนิยามความหมาย สิ่งตางๆไมไดหมายถึงสิ่งใดเลยในตัวของมันเอง จะมี
ความหมายเมื่อไปสัมพันธกับสิ่งอื่นๆ โดยผานระบบของความตาง (system of difference)
หรือแนวความคิดแตละแนว ไดถูกนิยามโดยสิ่งที่ตรงขามของมัน และจะเขาใจมันไดก็แตเพียง
ถาหากเราเขาใจหรือรูถึงสิ่งที่ตรงขามของมันเสียกอน ยกตัวอยางเชนคําวา "ใช" ถูกเขาใจใน
ความสัมพันธกับคําวา"ไม"; "ถูก"จะเขาใจไดในความสัมพันธกับคําวา "ผิด" "บน" กับ "ลาง" "สวาง"
กับ "มืด" "ดี" กับ "เลว" "ขาว" กับ "ดํา" "ความเปนชาย" กับ "ความเปนหญิง" และอื่นๆ คูตรงขาม
เหลานี้คือลักษณะหนึ่งของวัฒนธรรม ยกตัวอยางเชนสัญญาณไฟจราจรสีแดงมันไรความหมาย
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ในตัวมันเอง มันจะมีความหมายก็ตอเมื่อมันอยูในบริบทและรหัสของสีแดง ในฐานะที่ตรงขามกับ
ไฟสีเขียวและไฟสีเหลือง เหลานี้เราสามารถที่จะเขาใจหรือรูเรื่องเกี่ยวกับมันโดยผานระบบหนึ่ง
ของความแตกตาง หรือในกรณีของหมากรุก การจะเขาใจการเลนหมากรุก และเขาใจการเดินของ
ตัวหมากแตละตัว มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจถึงกฏเกณฑ กติกาของหมากรุกซึ่งเปน
ตัวกําหนด / สรางสิ่งที่เรียกวา หมากรุก ขึ้นมา และเปนตัวกําหนดบทบาทหนาที่การเดินเฉพาะ
หรือการครอบครองพื้นที่ของตัวหมากแตละตัว ทําใหตัวหมากแตละตัวมีความแตกตางกันจนบอก
ไดวาเปนตัวอะไร สอดคลองกับความคิดเรื่องความเปนตัวตนและความเปนเอกลักษณที่เปนเรื่อง
ของความแตกต า ง และความตรงกั น ข า ม หากตั ว หมากอยู น อกกระดานหรื อ นอกระบบและ
กฎเกณฑ มันก็จะไมมีความหมาย ตัวหมากแตละตัวมีคา ( Vaiue ) ก็ตอเมื่ออยูในตําแหนงที่
เฉพาะของตนในระบบของหมากรุ ก ดั ง นั้ น เอกลั ก ษณ แ ละความหมายจึ ง เป น เรื่ อ งของ
ความสัมพันธและความแตกตางภายในระบบหนึ่งๆ6
จากลักษณะกายภาพทางสถาปตยกรรม หองแถวถนนพระอาทิตย ที่มีความเปน 2
ชั้น เห็นความเปนคูและสามารถรับรูไดถึงความแตกตางของวิถีชีวิตในแตละคูหาไดชัดเจน อันเกิด
จากปรากฏการณ เจนตริฟเคชั่น ที่ไดทําการอธิบายมาแลว และมองวาหองแถวเปนชุดรหัสของ
วัฒนธรรมที่มีความเปนชุมชนอันเกิดจากผูคนที่มีความแตกตางกันรวมกันสรางนิยามของความ
เปนตัวตนใหกับยาน จึงทําการวิเคราะหถึง “พื้นที่” และบทบาทหนาที่ของแตละคนแตละสวน และ
ทําการแบงแยกออกเปนหนวยยอยๆ ดวยระบบของความแตกตางตามทฤษฎีของความแตกตาง
“สิ่งตางๆไมไดหมายถึงสิ่งใดเลยในตัวของมันเองจะมีความหมายเมื่อไปสัมพันธกับสิ่งอื่นๆโดย
ผานระบบของความตาง (system of difference) หรือแนวความคิดแตละแนว ไดถูกนิยามโดย
สิ่งที่ตรงขามของมัน และจะเขาใจมันไดก็แตเพียง การเขาใจหรือรับรูถึงสิ่งที่แตกตางและตรงขาม
ของมันเสียกอน” เพื่อที่จะศึกษา “พื้นที่” ของวิถีชีวิตแตละหนวยภายในโครงสรางของหองแถวเกา

6

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, สัญวิทยา.โครงสรางนิยม หลังโครงสรางนิยมกับ
การศึกษารัฐศาสตร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิภาษา, 2545), 27.

บทที่ 6
แนวความคิดทางสถาปตยกรรม
1. กระบวนการในการศึกษาแนวความคิดในการออกแบบ
1.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความเปนตัวตนของพื้นที่ในยานถนนพระอาทิตย
ตั้งแตสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร จนถึงปจจุบัน สรุปไดวาเปนการซอนทับทางความหมายและพื้นที่
ของ กิจกรรมในแตละยุคสมัยลงในพื้นที่ที่ทําการศึกษา
1.2 คนหาสัญญะทางวัฒนธรรมของยานในอดีตถึงปจจุบัน และมองวา หองแถว หรือ
ตึกแถวเปนสถาปตยกรรมที่เปนสัญญะทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเปนตัวตน
ของพื้นที่ จากอดีตถึงปจจุบันจนเกิดเปนปรากฏการณ Gentrification ขึ้น
1.3 คนหาความแตกตาง และความสัมพันธ ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหองแถวแตละ
คูหา ที่เกิดจากปรากฏการณ gentrification ในปจจุบัน
1.4 ทําการถอดรหัสของโครงสรางทางสังคมภายในหองแถว
1.5 คนหา ความหมายทางสัญญะของความเปนจิตวิญญาณดั้งเดิม และความหมาย
ทางสัญญะของวิถีชีวิตรูปแบบใหมในพื้นที่ที่ทําการศึกษา
1.6 กระบวนการแนวความคิดเชื่อมโยงพื้นที่
อธิบายและขยายความ กระบวนการในการศึกษาแนวความคิดในการออกแบบ
1.1 ศึกษาการเปลี่ ยนแปลงและความเปน ตัวตนของพื้นที่ในยานถนนพระ
อาทิตย ตั้งแตสมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 จนถึงปจจุบัน วาเปนการซอนทับทางความหมาย
ของกิจกรรม ในแตละยุคสมัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความเปน
ตัวตนของพื้นที่ในยานถนนพระอาทิตย ตามเนื้อหาในบทที่ 3 ไดนําเอาแนวความคิดเรือ่ งความเปน
ตัว ตนและการซ อ นทั บของกิจกรรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย า งเปน พลวัต และแนวคิ ด เรื่ อ งพื้ น ที่ มา
ทําการศึกษา และสรุปไดดังตอไปนี้
สมัยรัชกาลที่ 1 พื้นที่ปลอดภัยจากสงคราม (พื้นที่ในกําแพง – นอกกําแพงพระนคร)
สมัยรัชกาลที่ 5 พืน้ ที่ของความเจริญ (พืน้ ที่ในความหมายเชิงพาณิชยและทรัพยสิน)
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ชวงการพัฒนาเมืองประมาณปลายศตวรรษที่ 19 ถึงตนศตวรรษที่ 20) เปนพืน้ ที่แบบ
เมืองอนุรกั ษ (กลุมประชาคม)
ชวงหลังการอนุรักษเมืองสมัยรัชกาลที่6 เปนตนมาหรือชวง
พ.ศ. 2525 (200ป กรุงรัตนโกสินทร) พืน้ ทีก่ ลายเปนสินคา (Commodity ) 1
ขยายความ
สมัยรัชกาลที่ 1 มีการแบงแยกพื้นที่ เปนพื้นที่ในกําแพง – นอกกําแพงพระนคร ดวย
กําแพงและปอมปราการ เนื่องจากเกิดศึกสงคราม ภายใน (ในกําแพง หรือในเมือง) ถูกแบงแยก
จากภายอยางนอกชัดเจน วาเปนพื้นที่ปลอดภัย สวนภายนอก เปนพื้นที่อันตราย และเปนพื้นที่
สําหรับสิ่งสกปรกที่ตองกีดกันออกไป ดังเชนในกรณีนําศพที่ตายดวยสาเหตุอหิวาตกโรคมาทิ้งไวที่
นอกกํา แพงเมือง ในสมัย รัช กาลที่ 2 นั่น หมายความว า สิ่ ง สกปรกความชั่ว รา ยและอั น ตราย
ถูกแยกออกไดดวยการแบง “พื้นที่”

พื้นที่อันตราย

พื้นที่ปลอดภัย

แนวคิดเรื่องพื้นที่ สมัยรัชกาลที่ 1
แผนผังที่ 9 แสดงผังแนวคิดเรื่องพื้นที่ในสมัยรัชกาลที่ 1

1

พิเชฐ สายพันธุ, “พระอาทิตย ชุมชนถนนและตัวตนเมือง,” ในจุลสารไทยคดีศึกษา
(กรุงเทพมหานคร, 2543 - 2544), 18 - 25.
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สมัยรัชกาลที่ 5 หลักฐานเปนลายลักษณอักษรเปน “แนวคิดเรื่องพื้นที่” ดังปรากฏใน
บันทึกวา
“...ชาวกรุงก็ชาวกรุงเถิด ยุคกอนนั้นขึ้นไปก็ยังแบงออกเปนในกําแพงเมือง
และนอกกําแพงเมือง...ผูทีอยู “ในกําแพงเมือง” ก็คือเจานายและขุนนาง
ซึ่งตองรับราชการในพระบรมหาราชวัง พวกบาวไพร ขาทาส ก็พงึ่ บุญอยูใ น
วังเจาบานนาย นอกกําแพงเมืองไปก็เปนถิ่นของชาวตางชาติ...จนกระทั่ง
ในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ “ใหตัดถนน” ตางๆ ขึ้นและพระองคเองก็
โปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังสวนดุสิตขึ้นเปนที่ประทับเจานายและ
ขาราชการตางก็มีวังบาน “นอกกําแพงเมือง” กันมากขึ้น”2
แสดงใหเห็นวา เมื่อมีการตัดถนนในสมัยรัชกาลที่ 5 ทําใหความสําคัญในเรื่องการ
แบงแยกพื้นที่ในสมัย รัชกาลที่ 1 นั้นลดความสําคัญลง กลายเปนการเชื่อมตอพื้นที่ในเรื่องของการ
พาณิชยจากตางชาติแทน เปนการสะทอนใหเห็นถึงเจาเมืองที่ตองการที่จะพัฒนาประเทศตาม
แบบอย า งชาติ ต ะวั น ตก และมี ก ารแบ ง พื้ น ที่ เ ป น ส ว นๆ ระหว า งเจ า ขุ น มู ล นาย กั บ ถิ่ น ของ
ชาวตางชาติอยางชัดเจน

พื้นที่พาณิชย
พื้นที่ทรัพยสนิ
พื้นที่พาณิชย

พื้นที่พาณิชย
แนวคิดเรื่องพื้นที่ สมัยรัชกาลที่ 5

แผนผังที่ 10 แสดงแสดงผังแนวคิดเรื่องพื้นที่ในสมัยรัชกาลที่ 5

2

ลาวัณย โชตมระ , ชีวิตชาวกรุงสมัยคอนศตวรรษมาแลว (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพแพรวิทยา, 2527), 4 - 5.
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ต อ มาสมั ย ช ว งการพั ฒ นาเมื อ งในปลายศตวรรษที่ 19 ถึ ง ต น ศตวรรษที่ 20 เกิ ด
กระบวนการเรียกรองพื้นที่สาธารณะขึ้นในประเทศโลกตะวันตก ประมาณป พ.ศ. 2530 ประเทศ
ไทยเริ่ม มีการใหความสําคัญกับยานเกา และชุมชนเกาและมีการเรียกรอง พื้นที่สาธารณะอยาง
ลานหรือสวนสาธารณะสํ าหรับการพัก ผอน จึงเกิ ดความตองการที่จะสรางสวนสาธารณะขึ้น
บริเวณปอมพระสุเมรุ ที่มีชุมชนเกาชาวบางลําพูอยูใกลเคียงและเกิดกลุมประชาคมพระอาทิตย
และประชาคมบางลําพูขึ้น ความหมายของพื้นที่ถูกเปลี่ยนไปอีกลําดับหนึ่ง กลายเปนพื้นที่แบบ
เมืองอนุรักษ

กลุมประชาคม
พื้นที่แบบเมืองอนุรักษ

แนวคิดเรื่องพื้นที่ ชวงการพัฒนาเมือง
แผนผังที่ 11 แสดงแสดงผังแนวคิดเรื่องพื้นที่ในชวงการพัฒนาเมืองประมาณปลายศตวรรษที่ 19
ถึงตนศตวรรษที่ 20
ตอมาชวงหลังการอนุรักษเมืองความคึกคักของเมืองที่เกิดจากเครือขายทางการคา
และความบันเทิง “พื้นที่” ถูกจับจองดวยธุรกิจบันเทิงและธุรกิจการคาหลายประเภทนับตั้งแตสมัย
รัชกาลที่6 เปนตนมา ผูคนเริ่มคิดถึงพื้นที่ของตนเองในรูปแบบใหมใหมีคุณคาในเชิงพาณิชย พื้นที่
ในฐานะที่เปนที่อยูอาศัยจึงถูกทําใหกลายเปนสินคา (Commodity) คือเปนการขายความเกาแก
ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งรูปแบบสถาปตยกรรมที่เปนสัญญะของยานซึ่งเปนกระแสของ
การอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู เ มื อ ง ทํ า ให พื้น ที่เ หล า นี้ มี คุ ณ คา ในเชิ ง อนุรั ก ษ ส ง ผลให คนชั้ น กลางที่ มี
ความต อ งการลงทุ น กั บ พื้ น ที่ ท างประวั ต ศาสตร เ ข า มาจับ จองพื้ น ที่ ม ากขึ้น จนเกิ ด เป น สั ง คม

84
รูปแบบใหม ที่ยอยๆแทรกตัวเขาไปในสังคมในพื้นที่เดิม เสมือนเปนการสรางชุดความทรงจําใหม
ใหกับยาน หรือที่เรียกวาเปนปรากฏการณ Gentrification

พื้นที่กลายเปนสินคา (Commodity)

แนวคิดเรื่องพื้นที่ ชวงหลังการพัฒนาเมือง
แผนผังที่ 12 แสดงแสดงผังแนวคิดเรื่องพื้นที่ในชวงหลังการอนุรักษเมืองสมัยรัชกาลที6่ เปนตนมา
สรุปเปน Diagram การซอนทับทางความหมาย (แนวความคิดเรื่องพืน้ ที่)ไดดังนี้
พื้นที่ปลอดภัยจากสงคราม
พื้นที่ของความเจริญ
พื้นที่แบบเมืองอนุรักษ
พื้นที่กลายเปนสินคา
สรุปขั้นตอนที่ 1.1 แนวคิดเรื่องพื้นที่ มีมาตั้งแตในสมัยแรกๆ ของความเปนสังคม
พื้นที่ พื้นที่หนึ่ง สามารถสื่อความหมายไดหลายรูปแบบ พื้นที่ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเปน
ตั ว ตนได จ าก สิ่ ง เล็ ก ๆที่ ก อ ตั ว ขึ้ น ในพื้ น ที่ เช น กิ จ กรรม หรื อ สิ่ ง ใหญ ๆ ที่ เ ป น ตั ว กํ า หนดการ
เปลี่ ย นแปลง ลงในพื้ น ที่ เ ช น การเปลี่ ย นแปลงตามระบบการเมื อ งการปกครอง หรื อ การ
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เปลี่ ย นแปลงตามกระแสการหมุน เวี ย นของโลก แตมิ ไ ด ห มายความว า จะเปลี่ ย นแปลงไปใน
ทันทีทันใด พื้นที่เหลานั้นจะคอยๆปรับสภาพไปตามชวงเวลายุคสมัยและคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 คนหาสัญญะทางวัฒนธรรมของยานในปจจุบัน
000

001

002

003

004

005

006

007

แผนผังที่ 13 แสดงผัง Layer ของสัญญะในยานถนนพระอาทิตยในพื้นที่ที่ทําการศึกษา
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Layer 000 เปนผังรวมพื้นที่ยอยๆทั้งหมดของยานถนนพระอาทิตย ที่รวมเอา Layer
ตางๆ หรือ สัญญะตางๆในปจจุบันของยานเขาไวดวยกัน
Layer 001 “ปอมพระอาทิตยและกําแพงเมือง” เปนสัญญะแรกที่เกิดขึ้นกอนที่จะเกิด
ชุมชน สรางขึ้นเปนพื้นที่ปองกันขาศึกและกั้นเปนเขตแดนระหวางเมือง เสมือนเปนการแบงพื้นที่
ระหวางพื้นที่ภายในเมือง (พื้นที่ปลอดภัย) กันพื้นที่นอกเมือง (พื้นที่อันตราย)3 ปจจุบัน เหลือเพียง
ตัวปอม สวนกําแพงเมืองทําลายไปแลว คนภาย นอกจะรับรู “ปอมพระอาทิตย” เปนสัญญะแรกๆ
ของพื้นที่

ภาพที่ 17 แสดงสัญญะ “ปอมพระอาทิตยและกําแพงเมืองในปจุบัน”
Layer 002 “ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ” เปนสัญญะตอมาที่เกิดขึ้นหลัง
สงครามสงบ และรัชกาลที่ 5 โปรดเกลาใหตัดถนนชื่อวาพระอาทิตยขึ้นในสมัยนั้น เนื่องจากกระแส
การพัฒนาเมืองตามอยางตะวันตก ปจจุบัน ถนนเสนนี้ไมเปนเพียงแตทางสัญจรทีค่ บั คัง่ แตยงั เปน
พื้นที่ (สถานที่) ที่สรางกิจกรรมหลากหลายใหกับยาน เสมือนเปนสัญญะใหมหรือ “พื้นที่สาธารณะ
รูปแบบใหม” ที่เกิดขึ้นกับยาน

ภาพที่ 18 แสดงสัญญะวิถีชีวิตรูปแบบใหม ”พื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม”
3

18 - 25.

พิเชฐ สายพันธุ, “พระอาทิตย ชุมชนถนนและตัวตนเมือง,” ในจุลสารไทยคดีศึกษา,
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Layer 003 “หองแถวเการิมถนน” สัญญะที่ตามมาจากการตัดถนนและความเจริญ
คือการประกอบอาชีพคาขาย แลกเปลี่ยนกับชาวตางชาติ บวกกับที่พักอาศัยไปในตัว “หองแถว”
เปนสถาปตยกรรมที่รองรับกิจกรรมทั้ง 2 อยางพรอมๆ กัน สวนใหญเปนชาวจีน ที่ประกอบอาชีพ
ค า ขาย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสับ เปลี่ย นรุน (Generation) ในการสานต ออาชี พ เรื่ อ ยมา ปจจุบั น
อาคารนี้ เ ป น สั ญ ญะของย า นนี้ เนื่ อ งจากรู ป แบบสถาป ต ยกรรมที่ เ ก า แก แ ละเป น เอกลั ก ษณ
ของยาน ประกอบกับพื้นที่การใชงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและสนองตอบกับกิจกรรม
สมั ย ใหม ได ไ ดโ ดยง า ย กิ จ กรรมที่ เ กิด ขึ้ น จึ ง มีค วามหลากหลายและทํา ใหเ กิ ด ผลกระทบจาก
ปรากฏการที่เรียกวา Gentrification

ภาพที่ 19 แสดงสัญญะ”หองแถวเกา”
Layer 004 “ชุมชนหลังหองแถว” เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของหองแถวที่มี
ลักษณะแบงพื้นที่ระหวางหนาและหลังอาคารพื้นที่ดานหลังอาคารจึงคลายเปนพื้นที่ที่ไรประโยชน
หรือ พื้นที่ตาบอด 4 จึงเกิดชุมชนหลังหองแถวขึ้นมาคูกัน เปนชุมชนที่มีชื่อวา ชุมชนเขียนนิวาสน
และ ชุมชนไกแจ เปนชุมชนที่เกิดขึ้นหลังการสรางหองแถว ปจจุบัน ชุมชนนี้ยังคงอยูและไดรับการ
อนุรักษและฟนฟูพื้นที่จนเปนที่รูจักของคนนอกพื้นที่
Layer 005 “ตรอก” และ “ชาวตรอก” หลังจากเกิดชุมชนหลังหองแถว จึงเกิดทางที่
เชื่ อ มต อ ระหว า งบ า นเข า ด ว ยกั น เกิ ด เส น ทางที่ เ รี ย กว า “ตรอก” และจากความต อ งการพื้ น ที่
สาธารณะในชุมชน “ตรอก” และพื้นที่เล็กๆบริเวณนั้นจึงเปนเสมือนพื้นที่ที่รวมชาวชุมชนไวดวยกัน
กิจกรรมตางๆ เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่นี้ และดวยความสัมพันธที่ยาวนานแนนแฟน คนในชุมชนจึง
4

อัน นิมมานเหมินท, “ตึกแถวกับผังเมือง,” ในสถาปนิก (กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), 78 - 85.
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นิยามตนเองวา “ชาวตรอก” ซึ่งมีนัยยะทางดานความสัมพันธแบบเครือญาติ พี่นอง และเพือ่ นบาน
ที่คุนเคยกันแฝงอยูในความเปน “ตรอก”

ภาพที่ 20 แสดงสัญญะความเปน“ชาวตรอก”
Layer 006 “ชุมชนใหม” จึงเกิดตามมาจากกระแสการพัฒนาเมือง ตึกรูปแบบใหมที่
สรางโดยไมคํานึงถึงพื้นที่รอบขาง ขนาด และ สัดสวน ลักษณะการใชพื้นที่ที่แตกตางไปจากเดิม
เปน การใชพื้นที่ในเชิงพานิชยมากเกิดขอบเขต อีกทั้งการใชวัสดุที่เกิดจากเทคโนโลยีใหมๆ ที่
กอใหเกิดปญหาตางๆมากมาย ในดานสุนทรียภาพเปนการสรางความขัดแยงและความ ไมนามอง
ใหกับยานนี้มากขึ้น

ภาพที่ 21 แสดงสัญญะความเปน“ชุมชนใหม”
Layer 007 “สวนสันติชัยปราการ” หรือ “พื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม” เปนพื้นที่
หลังสุดที่เกิดขึ้นจากกระแสการสรางพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ที่เชื่อมโยงกิจกรรมจากโครงการฟน ฟู
เมือง เปนการเปลี่ยนความเปนตัวตนของพื้นที่อยางมาก คือพื้นที่บริเวณสวนสันติชัยปราการนี้เคย
เปนพื้นที่บริเวณกําแพงเมืองและปอมทหาร ที่อันตรายจากสงครามมากอน ปจจุบันถูกเปลี่ยน
ความเปนตัวตนมาสูความเปนพื้นที่ที่ปลอดภัย และใครๆก็สามารถเขาไปใชพื้นที่นี้ได เกิดกิจกรรม
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หลากหลายที่เปนตัวเชื่อมโยงความสัมพันธรูปแบบใหมบนพื้นที่นี้ และเชื่อมโยงพื้นที่ตางๆบริเวณ
รอบใหสรางกิจกรรมที่ตอเนื่องกัน

ภาพที่ 22 แสดงสัญญะ“พื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม”
หองแถว หรือตึกแถวเปน สัญญะ (sign) ทางสังคมวัฒนธรรมและชุมชนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความเปนตัวตนของพื้นที่มากที่สุดคือเปนแนวคิดเรื่องการใชพื้นที่ที่สงผลกระทบ
จากสภาพแวดลอมและพื้นที่รอบมากกวาพื้นที่อื่น ผูออกแบบจึงเลือกพื้นที่ “หองแถว” เปนสัญญะ
ในการศึกษา จากอดีตถึงปจจุบันจนเกิดปรากฏการณ Gentrification
ขั้นตอมา ยกเอาทฤษฎี ทางดานความหมายของสัญญะ และภาษาทางวัฒนธรรม
ในทรรศนะของนักทฤษฎีทางดานสัญญะวิทยาเขามาวิเคราะหเขากับพื้นที่ที่ทําการศึกษา สัญญะ
คืออะไรก็ได ที่กอใหเกิดความหมายและคนในสังคมยอมรับหรือเขาใจ สัญญะ ที่เปนพื้นฐาน
ที่สุดของภาษาคือระบบของความสัมพันธที่เชื่อมโยงระหวาง
1 รูปสัญญะ หรือตัวสื่อความหมาย (Signifier )
2 ความหมายสัญญะหรือมายาคติที่รูปสัญญะตองการจะสื่อออกมา5
เกิดแนวความคิดวา หองแถวเกา เปนสิ่งที่เกิดจากหนวยของความแตกตาง
หลายๆหนวย คือคนที่เขาไปอาศัยอยูในหองแถว มารวมตัวกันและใหนิยามความเปนตัวตนใหม
ขึ้นมาหรือที่ เรียกวา วัฒนธรรมใหมของสังคม วัฒนธรรมทางสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงนิยามใน
เรื่องพื้นที่ไดตลอดเวลา ตามการยอมรับของสังคม รูปแบบทางสถาปตยกรรม และวิถีชีวิตใน
สถาปตยกรรมเสมือนเปนสัญญะทางภาษาที่ถูกถายทอดและสะทอนออกมาจากคนในพื้นที่และ
อาศัยอยูคนภายนอกสามารถรับรูถึงความแตกตางไดจากภาษาและสัญญะเหลานี้
5

พัฒนา กิตอาษา, มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณโหยหาอดีตในสังคมไทย
รวมสมัย (กรุงเทพมหานคร : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2546), 27.
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ลักษณะทางกายภาพทีถ่ ายทอดสัญญะและความเปนตัวตนของพื้นทีท่ ี่เกิดจากปา
รกฏการณ Gentrification รับรูไดจากสัญญะเหลานี้

ภาพที่ 23 แสดงสัญญะอาคารที่แสดงออกดวย สี
ที่มา : หองแถวริมถนนพระอาทิตย

ภาพที่ 24 แสดงสัญญะอาคารที่แสดงออกดวย โลโก หรือเครื่องหมายการคา
ที่มา : หองแถวริมถนนพระอาทิตย

ภาพที่ 25 แสดงสัญญะอาคารที่แสดงออกดวย สินคา และภาพสินคา
ที่มา : หองแถวริมถนนพระอาทิตย

ภาพที่ 26 แสดงสัญญะอาคารที่แสดงออกดวย ปายชื่อราน
ที่มา : หองแถวริมถนนพระอาทิตย
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ภาพที่ 27 แสดงสัญญะอาคารที่แสดงออกดวย องคประกอบของอาคาร
ที่มา : หองแถวริมถนนพระอาทิตย
สรุปขั้นตอนที่ 1.2 หองแถวริมถนนพระอาทิตย เปนเสมือนสัญญะทางวัฒนธรรมที่
ถายทอดจิตวิญญาณแหงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน จากการรับรูสัญญะผานทางรูปแบบทาง
กายภาพของหองแถวริมถนนพระอาทิตย จะเห็นสัญญะมากมายที่สื่อออกมาใหคนภายนอกรับรู
ความหมายตางๆ เชน ความเกา ความใหม ลักษณะของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากสัญญะที่เจาของ
คูหาตองการที่จะสื่อมันออกมาทั้งจากความตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม สัญญะเหลานี้ แสดงใหเห็นถึง
การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและชุ ม ชนไปสู อี ก ยุ ค สมั ย หนึ่ ง จนเกิ ด เป น วั ฒ นธรรมใหม ๆ ที่ เ ป น
เอกลักษณและความเปนตัวตนที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
1.3 คนหาความแตกตาง และความสัมพันธ ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นในหองแถว
แตละคูหา ที่เกิดจากปรากฏการณ gentrification ในปจจุบัน
นิยามความหมายของพื้นที่ในหองแถว สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไดตามลักษณะ
การใชงาน และบริบทที่มันดํารงอยู จากปรากฏการณ Gentrification การรื้อฟนเมืองนาอยูเปน
ความพยายามที่ ต อ งการย อ นลํ า ลึ ก พื้ น ที่ เ ชิ ง วั ฒ นธรรมที่ อ า งอิ ง อยู กั บ รากฐาน (Root) ทาง
ประวัติศาสตร ดวยการสรางสิ่งเหลานี้ขึ้นมาใหมโดยการใสความหมาย หรือการสรางความหมาย
ใหมซอนทับลงไป การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของคนที่เขามาอยูใหมในแตละรุนเปนเหมือนการ
ซอนทับทางความหมายลงไปสูอาคารอยางเปนลําดับชั้น ( LAYER ) และ ลําดับชั้นที่ถูกซอนทับไป
แลว จะกลายเปนเพียงสัญญะรูปแบบหนึ่ง “มายาคติเปนระบบสื่อความหมายซึ่งมีลักษณะพิเศษ
ตรงที่มันกอตัวขึ้นบนการสื่อความหมายที่มีอยูกอนแลว จึงถือไดวา มายาคติเปนระบบสัญญะ
ในระดับที่ 2 สิ่งที่เปนสัญญะในความหมายแรก กลายมาเปนเพียงรูปสัญญะในระบบที่ 2 สิ่งที่
สรางสัญญะ เชน ภาษา ภาพถาย โปสเตอร วัตถุ เมื่อถูจับยึดโดยมายาคติแลว ก็จะถูกลดทอน
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ใหเปนเพียงรูปสัญญะเพื่อสื่อถึงสิ่งอื่นเสมอ” 6 คนหนาใหมที่เขามาครอบครองพื้นที่จึงมองวา
รูปแบบทางสถาปตยกรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเปนเพียงสัญลักษณ (SIGN)ของยาน
และลําดับชั้น (LAYER) ที่เกิดขึ้น คือ
layer1. การเปดพื้นที่สาธารณะทางสังคมสําหรับตนเอง
layer2. การสรางชุดความสัมพันธใหมทับลงบนชุดความสัมพันธเดิม
layer3. การสรางพืน้ ที่และความทรงจําใหมบนประวัตศิ าสตรชุดเดิม 7

a a a a a a

ชุดความสัมพันธเกา

a a a a b a

Layer 1 การเปดพื้นที่สาธารณะทางสังคม สําหรับ
ตนเอง

a c c a b a

Layer 2 การสรางชุดความสัมพันธใหมทับลงบนชุด
ความสัมพันธเดิม

a c a d b a

Layer 3 การสรางพืน้ ที่และความทรงจําใหมบน
ประวัติศาสตรชุดเดิม

แผนภาพที่ 4 แสดง Diagram ความสัมพันธของพื้นที่จากการเกิดปรากฏการณ gentrification
6

โรล็องด บารตส, มายาคติ, แปลโดย วรรณพิมล อังคศิริสรรพ, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคบไฟ, 2547), 10 - 11.
7
อัฐมา โภคาพานิชวงษ, “การรื้อฟนเมืองนาอยู : การโหยหาอดีตและการสรางพืน้ ที่
ทางสังคมของคนชั้นกลาง,” ใน มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณโหยหาอดีตในสังคมไทย
รวมสมัย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศนู ยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2546), 75.
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ปจจุบัน ภาพ (Image) อันเปนสัญญะทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในยานถนนพระอาทิตย
เปนดัง Layer 3 คือเปนการอยูรวมกันระหวางสิ่งเกากับสิ่งใหม ในหองแถวที่ที่เกิดจาก
ปรากฏการณ gentrification และการเปลี่ยนแปลงความเปนตัวตนของพื้นที่ เปนแนวคิดเรื่องพื้นที่
ที่กอใหเกิดวัฒนธรรมใหมรวมกับวัฒนธรรมเกาเปนการเชื่อมโยงผูคนหลากหลายกลุม ทั้ง “ในและ
นอกพื้นที่”ในการชวยกันนิยามตนเองและสรางความสัมพันธรวมกัน ผูออกแบบตองการที่จะนํา
แนวคิดเรื่องปรากฏการณความสัมพันธที่สรางความเปนตัวตนใหมใหกับยานมาทําการทดลอง
และวิเคราะหในกระบวนการออกแบบแนวความคิดตอไป
ขั้นตอนตอไป ใสรหัสความแตกตางลงไปในพืน้ ทีท่ ที่ ําการศึกษาโดยแยกเปนสีของ
กลุมที่มีความแตกตางกันชัดเจน

สวนสันติชัยปราการ

หองแถวที่เกิด Gentrification

ถนนพระสุเมรุ
ถนนพระอาทิตย
ชุมชน เขียนนิวาสน - ชุมชนไกแจ

แผนผังที่ 14 แสดงผังบริเวณพื้นที่ทเี่ กิดปรากฏการณ Gentrification ในปจจุบันแสดงใหเห็นเปน
รหัสสี ของการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงคนที่ครอบครองพื้นที่
กิจกรรมเดิมหรือไมมีกิจกรรมและคนดั้งเดิม
กิจกรรมเปลี่ยนแปลงและคนดั้งเดิม
กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงและคนใหม
กิจกรรมที่เปนสาธารณะ
กิจกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นในพื้นที่เกา

94
จาก ผังบริเวณหองแถวที่เกิดปรากฏการณ Gentrification ที่ทําการใส รหัสความ
แตกตางของคนที่อยูในหองแถวที่เกิดจากปรากฏการณ Gentrification จะเห็นความแตกตางของ
พื้ น ที่ มากมายและเห็ น ความสั ม พั น ธ ใ นรู ป แบบใหม ที่ เ กิ ด จากการที่ ค นชั้ น กลางเข า ไปอยู
“ระหวาง” ความเกาแกของความสัมพันธที่มีมานาน ทําใหความสัมพันธแบบเกาๆนั้น คอยๆหาง
เหินกัน มากขึ้น ในขณะที่ความสัมพันธรูปแบบใหมจะเปนตัวที่สรางรหัสความทรงจําใหมใหกับ
ยานแทน
1.4 ทําการถอดรหัสของโครงสรางทางสังคมในหองแถว
วิธีการคือการมองความหมายของหองแถววาเปนเรื่องของโครงสราง ระเบียบ
กฎเกณฑ หรือรหัสชุดหนึ่งที่ทําใหเกิดความหมายอยางที่เปนอยู ใหความสําคัญกับการแบงแยก
ระหวางรูปแบบ ( Form ) หรือโครงสราง กับเนื้อหาสาระ ( Function ) เนื้อหาสาระอาจมี
ความแตกตางหลากหลายแตความแตกตางหลากหลายนี้ สามารถดํารงคอยูดวยกันไดภายใต
รู ป แบบหรื อ โครงสร า งเฉพาะแบบหนึ่ ง 8 การถอดรหั ส โครงสร า งสาระสํ า คั ญ อยู ที่ ก ารรื้ อ
( Re – Constitution ) เพื่อดูองคประกอบของสิ่งตางๆที่ตองการศึดษาวามีกระบวนการในการ
ประกอบ สราง สิ่งนั้นๆขึ้นมาไดอยางไร มีรหัส กฏเกณฑ โครงสรางในเรื่องนั้นอยางไร หรือที่
โรล็องด บารตส นักทฤษฎีโครงสรางนิยมและสัญะวิทยา ไดกลาวไวเกี่ยวกับหนาที่หลักของการ
วิเคราะหแบบโครงสรางนิยมไววา “ตองเริ่มตนจากสิ่งที่ตองการศึกษา จากนั้นก็ ผา แบง และแยก
สิ่งที่ตองการศึกษาออกเปนหนวยยอยๆ แลวนําสวนยอยนี้มาประกอบขึ้นมาใหม 9 อยางไรก็ตาม
การประกอบขึ้นใหมนี้ มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อของเดิมทุกประการ แตเปนการประกอบเพื่อสราง
สิ่งใหมขึ้นมา เปนสิ่งใหมที่ชวยใหเราสามารถเขาใจบางอยางที่มองไมเห็นหรือรับรูไมไดในตัว
ตนฉบับ และสามารถเขาใจได หากเขาใจโครงสราง กฎเกณฑและ รหัส ที่เปนตัวกําหนด หรือ
กํากับเรื่องนั้นๆ เปนการคิดในระบบคูตรงขาม หรือระบบของความแตกตาง”
การรับรูโดยผานระบบของความแตกตาง ดังเชนในกรณีของหมากรุก การจะเขาใจ
การเลนหมากรุก และเขาใจการเดินของตัวหมากแตละตัว มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจถึง
กฏเกณฑ กติ ก าของหมากรุ ก ซึ่ ง เป น ตัว กํ า หนด สร า งสิ่ ง ที่ เ รี ย กวา หมากรุ ก ขึ้ น มา และเป น
ตัว กํา หนดบทบาหนา ที่ก ารเดินเฉพาะ หรื อการครอบครองพื้ น ที่ข องตั วหมากแตล ะตัว ทํา ให
ตั ว หมากแต ล ะตั ว มี ค วามแตกต า งกั น จนบอกได ว า เป น ตั ว อะไร สอดคล อ งกั บ ความคิ ด เรื่ อ ง
8

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, สัญวิทยา.โครงสรางนิยม.หลังโครงสรางนิยมกับ
การศึกษารัฐศาสตร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิภาษา, 2545), 45.
9
เรื่องเดียวกัน, 51.
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ความเปนตัวตนและความเปนเอกลักษณที่เปนเรื่องของความแตกตาง และความตรงกันขาม หาก
ตัวหมากอยูนอกกระดานหรือนอกระบบและกฎเกณฑ มันก็จะไมมีความหมาย ตัวหมากแตละตัว
มีคา ( Vaiue ) ก็ตอเมื่ออยูในตําแหนงที่เฉพาะของตนในระบบของหมากรุก ดังนั้น เอกลักษณและ
ความหมายจึงเปนเรื่องของความสัมพันธและความแตกตางภายในระบบหนึ่งๆ 10
จากลักษณะทางสถาปตยกรรม หองแถวถนนพระอาทิตย ที่มีความเปน 2 ชั้น เห็น
ความเปนคูและความแตกตางของวิถีชีวิตในคูหา ที่เกิดจากปรากฏการณ เจนตริฟเคชั่น ไดชัดเจน
และมองวาหองแถวเปนชุดรหัสของวัฒนธรรมจึงทําการแบงแยกความสัมพันธออกเปนหนวย
ยอยๆ เพื่อที่จะศึกษาความแตกตางของวิถีชีวิตภายในหองแถว

1 2 3 4 5 6 7 8 9
แผนภาพที่ 5 แสดงโครงสรางและพืน้ ที่อาคาร

แผนภาพที่ 6 แสดงพื้นที่ ที่เกิดกิจกรรม

5
1

3

7

8 9

6

แผนภาพที่ 7 แสดงพื้นที่ ที่เกิดกิจกรรมและการรับรูถึงกิจกรรมที่หายไป
ที่วาง ความวางเปลา หรือการไมปรากฏตัว ดังเชนชองวางระหวางประโยค หรือที่
วางระหวางคําในภาษา หรือที่ภาษาไทยเรียกวา เวนวรรค ตางก็มีความหมายเปนสัญญะแบบหนึ่ง
การไมปรากฏตัว ( absence ) ก็คือการดํารงอยูแบบหนึ่ง แตเปนการดํารงอยูที่ไมปรากฏใหเห็น
10

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, สัญวิทยา.โครงสรางนิยม.หลังโครงสรางนิยมกับ
การศึกษารัฐศาสตร, 27.
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ทําหนาที่เปนสัญญะ ( sign )11 เมื่อชวงเวลาที่ไมมีกิจกรรมดังกรณีของคําอุปมาอุปมัยที่ถูกแทนที่
คําที่ถูกแทนที่มิไดหายไปไหนเพียงแตไมปรากฏใหเห็นเทานั้น ภาษาเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาไมไดขึ้นอยูกับกฏเกณฑใดเฉพาะ แต ขึ้นกับขนบธรรมเนียม จารีตปฏิบัติของแตละ
สังคมและเปน ผลมาจากสัญญะตัว อื่นๆ เป นเรื่องของการดํา รงอยูรวมกัน เปน ผลมาจากการ
ประกอบกันขึ้นของสัญญะตางๆ อยางไมรูจบสิ้น
ขั้นตอนตอไป ทําการแบงแยกกลุมตางๆ ดวยชวงเวลาของการเกิดกิจกรรมและรหัสสี
ในชวงเวลา 1 วัน (24 ชั่วโมง ) แลวหาชวงเวลาที่มีความสัมพันธกนั
ชวงเวลาที่ 6

ชวงเวลาที่ 2

ชวงเวลาที่ 1

เวลา

1 2 3

ชวงเวลาที่ 4
ชวงเวลาที่ 3

ชวงเวลาที่ 5

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 นาฬิกา

กลุม a
เวลา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 นาฬิกา

เวลา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 นาฬิกา

กลุม b

กลุม c
เวลา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 นาฬิกา

กลุม d

แผนภาพที่ 8 แสดงชวงเวลาของการเกิดกิจกรรมและใสรหัสสีลงในชวงเวลา 1 วัน (24 ชั่วโมง )

11

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, สัญวิทยา.โครงสรางนิยม.หลังโครงสรางนิยมกับ
การศึกษารัฐศาสตร, 83.
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a
b

c
d

ครอบครัวเกา
ครอบครัวใหมกิจการทั่วไป
ครอบครัวใหมรานอาหารกลางคืน
รานสะดวกซื้อ Seven eleven

แผนภาพที่ 9 แสดงกลุมมีชว งเวลาของการทํากิจกรรมทีแ่ ตกตางกันมากที่สุด
จาก diagram ชวงเวลาของการเกิดกิจกรรมที่ใสรหัสสีลงในชวงเวลา 1 วัน (24
ชั่วโมง) จะเห็นวามีชวงเวลาที่เกิดกิจกรรมพรอมกัน คือชวงเวลาตั้งแต 4 โมงเย็น ถึง 3 ทุม และ
ชว งเวลาอื่น ๆ เป น ช ว งเวลาที่ เ กิ ด กิจ กรรมที่ส ลับ สับ เปลี่ย นกั น อยูต ลอด ผู อ อกแบบจะศึ ก ษา
ชวงเวลาเหลานี้ในการสรางกิจกรรมที่เปนการเชื่อมโยงความสัมพันธของคนเกากับคนใหม ใน
ขั้นตอนของการ ออกแบบตอไป
ขั้ น ตอนต อ ไป ทํ า การแบ ง แยกช ว งเวลาและพื้ น ที่ (ความเป น 2ชั้ น ) ของการเกิ ด
กิจกรรมโดยแบงแยกดวยกิจกรรมในกลุมตางๆ ที่ทําการเปดกิจการ และ ปดกิจการ จากขอมูลจริง
ในพื้นที่ที่ทําการศึกษา คือยานถนนพระอาทิตย แทนดวยรหัสสี แบงแยกกลุมตางๆ
หมายเหตุ ครอบครัวที่เขามาอยูใหมสวนใหญ ไมมีการนอนคางคืนที่คูหา คือมีบานของตัวเองที่อยู
นอกพื้นที่ และจะเขามาใชพื้นที่ในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น
รหัสการเกิดกิจกรรมใน 1 วัน
แสดงเปน 2 มิติ ในรูปดานหนา

ไมมีกิจกรรม

มีกิจกรรม

แผนภาพที่ 10 แสดงชวงเวลาที่ 1 03.00 – 06.00น. ครอบครัวเกาปด - กิจการทัว่ ไป ปด –
รานอาหารกลางคืนปด- รานสะดวกซื้อเปดตลอด 24 ชม.
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แผนภาพที่ 11 แสดงชวงเวลาที่ 2 06.00 – 10.00 น.ครอบครัวเกาเปด - กิจการทัว่ ไป ปด –
รานอาหารกลางคืนปด

แผนภาพภาพที่ 12 แสดงชวงเวลาที่ 3 10.00 – 16.00 น. ครอบครัวเกาเปด - กิจการทั่วไป เปด
– รานอาหารกลางคืนปด

แผนภาพที่ 13 แสดงชวงเวลาที่ 3 10.00 – 16.00 น. ครอบครัวเกาเปด - กิจการทัว่ ไป เปด –
รานอาหารกลางคืนปด

แผนภาพที่ 14 แสดงชวงเวลาที่ 5 21.00 – 01.00 น.ครอบครัวเกาปด - กิจการทัว่ ไป เปด –
รานอาหารกลางคืนเปด

แผนภาพที่ 15 แสดงชวงเวลาที่ 6 01.00 – 03.00 น.ครอบครัวเกาปด - กิจการทัว่ ไป ปด –
รานอาหารกลางคืนเปด
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ขั้นตอนตอไป มองพืน้ ที่เปน 3 มิติ เพื่อตองการเห็น volumn และ space ที่แบงแยก
กันไดชัดเจนมากขึ้น หาพืน้ ทีข่ องแตละสวนที่ประกอบเขาดวยกันเปนสัญญะของหองแถวชุดหนึ่ง
รหัสการเกิดกิจกรรมใน 1 วัน
แสดงเปน 3 มิติ

ไมมีกิจกรรม

แผนภาพที่ 16 แสดงพืน้ ที่เปน 3 มิติในชวงเวลาที่ 1 03.00 – 06.00 น.

แผนภาพที่ 17 แสดงพืน้ ที่เปน 3 มิติในชวงเวลาที่ 2 06.00 – 10.00 น.

แผนภาพที่ 18 แสดงพืน้ ที่เปน 3 มิติในชวงเวลาที่ 3 10.00 – 16.00 น.

แผนภาพที่ 19 แสดงพืน้ ที่เปน 3 มิติในชวงเวลาที่ 4 16.00 – 21.00 น

มีกิจกรรม
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แผนภาพที่ 20 แสดงพืน้ ที่เปน 3 มิติในชวงเวลาที่ 5 21.00 – 01.00 น.

แผนภาพที่ 21 แสดงพืน้ ที่เปน 3 มิติในชวงเวลาที่ 6 01.00 – 03.00 น.

ภาพที่ 28 แสดงพื้นทั้งหมดที่เปน 3 มิติ

จากรหัสการเกิดกิจกรรม ที่แสดงเปน 3 มิติ จะเห็นพื้นที่ที่ไมไดใชงานและพื้นที่ที่ใช
งานของทั้งครอบครัวเกาและครอบครัวใหมสสับเปลี่ยนกันชัดเจน เชน ในชางเวลา 6.00 น.ถึง
16.00 น. พื้ น ที่ ข องครอบครั ว เก า จะเป ด ร า นส ว นพื้ น ที่ ที่ ข องครอบครั ว ใหม ที่ เ ป น ร า นอาหาร
กลางคืนจะยังไมเปดราน และชวงเวลา 21.00 น. ถึง 01.00 น. พื้นที่ของครอบครัวเกาจะปดสวน
พื้นที่ที่ของครอบครัวใหมที่เปนรานอาหารกลางคืน จะยังคงเปดอยู จะมีชวงเวลาที่ใชพื้นที่พรอม
กันคือชวงเวลา 16.00 น. ถึง 21.00 น. และมีชวเวลาที่ไมใชพื้นที่พรอมกันคือเวลา 03.00 น. ถึง
06.00 น. ทําให จะเกิดรูปแบบพื้นที่ในทางกายภาพที่เกิดจากชวงเวลาดังกลาวอันมีลักษณะของ
พื้นที่ที่ไมมีกิจกรรมและเกิดพื้นที่วางขึ้น เปนที่วางที่ Facade อาคารมีความหมายเปนสัญญะทาง
สถาป ต ยกรรมที่ แ สดงถึ ง ยุ ค สมั ย ของสั ง คม วิ ถี ชี วิ ต และ ชุ ม ชนที่ เ ก า แก พื้ น ที่ ภ ายในจึ ง ไม มี
ความหมายในชวงขณะหนึ่ง ซึ่งแสดงเปน mass 3 มิติไดดังนี้
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ภาพที่ 29 แสดงชวงเวลาที่ ครอบครัวเกาเปด

ภาพที่ 30 แสดงชวงเวลาที่ ครอบครัวใหมเปด

ภาพที่ 31 แสดงชวงเวลาที่ เกิดความสัมพันธ
สรุปขั้นตอนที่ 1.4 การคนหาความแตกตาง และความสัมพันธ ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในหองแถวแตละคูหา ที่เกิดจากปรากฏการณ gentrification ในปจจุบัน พบวาเมื่อแยกพื้นที่
การใชงานและชวงเวลาที่เกิดกิจกรรมออกมาแลว จะเห็นไดความแตกตางของผูคนและกิจกรรม
นั้น มี ม าก หากแยกพื้ น ที่ ออกเป น สว นๆ โดยไม อา งอิง ถึง บริบ ท เสมือ นกั บ การตา งคนตา งอยู
(ซึ่งมีความเปนไปไดมากวาจะเกิดปรากฏการณในลักษณะนี้) พื้นที่เหลานั้นจะไมมีความหมายใน
เชิงความเปนสังคมที่มีความสัมพันธกื้อกูลซึ่งกันและกันเลย แตหากเมื่อเรานําพื้นที่ของแตละสวน
แตละบุคคลมาประกอบกัน แลวเชื่อมโยงความสัม พัน ธเ ขา ด วยกัน ด วยกิจกรรมหรือรู ปแบบ
ทางสถาปตยกรรมก็ตาม ชุมชนนั้นอาจกลายเปนชุมชนที่เขมแข็งไดตอไป
1.5 คนหา สัญญะของความเปนจิตวิญญาณดั้งเดิม และสัญญะของวิถีชีวิต
รูปแบบใหมในพื้นที่ที่เกิดปรากฏการณ Gentrification
1.5.1 สัญญะและความหมายทางมายาคติของจิตวิญญาณดั้งเดิม ความหมาย
และความสัมพันธในความเปนชุมชนสําหรับชาวบานที่อยูดั้งเดิม ความเปนชุมชนมีความหมาย
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เทากับคําวา “ชาวตรอก”12 ที่มีนัยยะและองคประกอบซับซอนทางความสัมพันธ ทั้งทางดาน
เครื อ ญาติ เชื้ อ ชาติ และความเป น เพื่ อ นบ า น ที่ มี ก ารสั่ ง สมความสั ม พั น ธ เ ป น เวลานาน
ความสัมพันธแบบตรอก อาจคลายกับความสัมพันธแบบยาน และระบบโครงขาย (Pathwork)
ของ ริชารด โอคอเนอร ซึ่งเสนอวา ลักษณะหรือรูปแบบเฉพาะของเมืองแบบดั้งเดิมในกรุงเทพ
ประกอบไปดวยยาน หรือโครงขาย ทั้งหลายเชื่อมตอกัน มีความเกาะเกี่ยวกันที่มากกวาในเชิง
กายภาย คือมีความกะเกี่ยวกันทางความสัมพันธ และในมโนภาพของเมือง ยานหรือโครงขายจึง
มิไดทําหนาที่เพียงบงบอกขอบเขตและอาณาบริเวณของสถานที่หนึ่งๆ เทานั้น หากแตสามารถ
บงชี้มิติความสัมพันธ ระหวางสมาชิกในบริเวณนั้นได ในทางเดียวกัน “ตรอก” ของชุมชนเปน
คํ า เรี ย กและบ ง บอกอาณาเขตความสั ม พั น ธ ใ นพื้ น ที่ ย อ ยๆ ภายใน “เวิ้ ง ” เดี ย วกั น “ตรอก”
เปนหนวยที่ยอลงไปจากยาน แต “ตรอก” ไมใชแคทางสัญจรหากยังเปนขอบเขตพื้นที่สังคมยอยๆ
แบบระแวกบาน เพื่อนบาน และเปนคําเรียกดั้งเดิมที่ชาวบานใชนิยามตัวเอง ตรอก สวนใหญ
มักจะอยูดานหลังของอาคารเปนทางเขาออกเพื่อพบปะเพื่อนบานอยางแทจริง
ชาวบานคอนขางมีความผูกพันทางสังคมเหนียวแนน จะมีคําเรียกตัวเองที่บงบอกถึง
ความใกลชิด และลักษณะเฉพาะของชุมชนวา “ชาวตรอก” สําหรับชาวบานแลว ความเปนชุมชน
มี ค วามหมายเท า กั บ “ชาวตรอก” ที่ มี นั ย ยะและองค ป ระกอบซั บ ซ อ นทางความสั ม พั น ธ
ทั้งทางเครือญาติ เชื้อชาติ ความเปนเพื่อนบา น พวกเขาสามารถไลลํ าดับความยาวนานของ
ระยะเวลาการเขามาอาศัย การลําดับความเปนคนเกา คนใหมได พวกเขามีพื้นที่สาธารณะ ที่เปน
ศูนยกลางชุมชนอยู 2 แหง ในอดีตเรียกกันวา “ลานรําวง” และ ”ลานตนสน”13 ปจจุบันพื้นที่
ดังกลาวถูกบีบใหเปนเพียง ทางเดินสัญจรภายในตรอก แตในเวลาเดียวกันพื้นที่เหลานี้ยังคง
ทําหนาที่เปนแหลงพบปะ ปรึกษาหารือของชาวบาน ดังนั้น พื้นที่สาธารณะสําหรับชาวบานจึง
มีลักษณะเลื่อนไหลไมหยุดนิ่งและซอนทั บวิถีชีวิตปกติของชุมชน ตรอกที่ชุมชนยานถนนพระ
อาทิตย มีชอื่ วา ตรอกชุมชนเขียนนิวาสน-ชุมชนไกแจ ที่ทําหนาที่เปนพื้นที่สาธารณะและ เปนพื้นที่
ใชทํากิจกรรมในวันสําคัญตางๆของชุมชน ผูคนจะออกมาทางดานหลังของแตละคูหาอาคาร
รวมตัวกันทํากิจกรรม

12

อัฐมา โภคาพานิชวงษ, “การรื้อฟนเมืองนาอยู : การโหยหาอดีตและการสรางพืน้ ที่
ทางสังคมของคนชั้นกลาง,” ใน มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณโหยหาอดีตในสังคมไทย
รวมสมัย, 79.
13
เรื่องเดียวกัน, 69.
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ดั ง นั้ น ในความหมายทางสถาป ต ยกรรมคํ า ว า “ด า นหน า อาคาร” อาจจะอยู ที่
“ดานหลังอาคาร” ก็เปนได เมื่อนําคํานี้มาใชกับชุมชนนี้ ความเปนดานหนาหรือดานหลังอาคาร
เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
1.5.2 สัญญะและความหมายทางมายาคติของวิถีชีวิตรูปแบบใหม วิถีชีวิต
รูปแบบใหมจะใหความสําคัญกับดานหนาที่ติดริมถนนพระอาทิตยมากกวาตรอก เนื่องจากไมมี
ความจําเปนที่จะเขาไปทํากิจกรรมใน “ตรอก” ซึ่งอยูดานหลังของอาคาร ทางเทา หรือ ฟุตปาทมีไว
เพื่อตั้งโตะและที่นั่งเล็กๆ เพื่อใหคนหรือนักทองเที่ยวได “เสพ” บรรยากาศของความเกาแกใน
องคประกอบของถนนพระอาทิตยบางชวงเวลา มี การปดถนนเพื่อจัดกิจกรรมและเนนการให
ความสําคัญของถนนพระอาทิตยมากยิ่งขึ้น ดังที่กาญจนา แกวเทพ ใหความหมายวาเปน “พื้นที่
สาธารณะรูปแบบใหม” ที่ทดแทนสายสัมพันธแบบเดิม เชน สายสัมพันธแบบวัด เครือญาติ เพื่อน
บาน ทําใหความเปนสาธารณะที่เกิดขึ้น เปนเพียง “พื้นที่สาธารณะเทียม” 14 (Pseudo – public
space) เพราะฉะนั้น ในความหมายดานประโยชนใชสอย“ฟุตปาท” จึงเปนสัญญะในวิถีชีวิต
รูปแบบใหมที่มีความสําคัญเทียบเทากับคําวา”ชาวตรอก” ที่เปนสัญญะของจิตวิญญาณและวิถี
ชีวิตดั้งเดิม
ฟุตปาท (Path)
=
พื้นที่สาธารณะของเมือง (Public)
ตรอก (Path)
=
พื้นที่สาธารณะของชุมชน (Public)
ตรอก
พื้นที่สาธารณะของชุมชน
พื้นที่สาธารณะของเมือง
ฟุตปาท
แผนภาพที่ 22 แสดง Diagram การซอนทับทางความหมาย (แนวคิดเรื่องพื้นที่)

14

กาญจนา แกวเทพและคนอื่นๆ, มองสื่อใหม มองสังคมใหม (กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2543), 177.
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ดานหนา
ชั้น 2
ชั้น 1

5
ฟุตปาท

1

2

4

3

ดานหลัง
ชั้น 2
ชั้น 1

1
5
ฟุตปาท

ดานหลัง

4

6
ตรอก

แนวคิดเรื่องพื้นที่ ของคนใหม

ดานหนา
2
3

6
ตรอก

แนวคิดเรื่องพื้นที่ ของคนเกา

ลําดับคาสีของการใหความสําคัญกับพืน้ ที่
ใหความสําคัญมากที่สุด
ใหความสําคัญปานกลาง
ใหความสําคัญนอย
ใหความสําคัญนอยมาก
แผนภาพที่ 23 แสดง รหัส ของพื้นที่ที่แสดงใหเห็นการใหความสําคัญของพื้นที่หองแถว ที่เกิดจาก
แนวคิ ดเรื่ อ งพื้น ที่ ของคนเกาและคนใหม(วิ เ คราะหจ าก section) ในเรื่อ งของความเปน พื้ น ที่
สาธารณะของชุมชน
สั ญ ญะที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห ค วามสํ า คั ญ ของการใช พื้ น ที่ ร ะหว า งความเป น จิ ต
วิญญาณดั้งเดิมและวิถีชีวิตรูปแบบใหม คือนิยามของความหมายเชิงมายาคติ (ความหมายลําดับ
ที่ 2) ที่ สามารถเปลี่ย นแปลงความหมายไปตามกิจกรรมที่ใหความสํ า คัญกับพื้นที่ ได แกก าร
สับเปลี่ยนความหมายระหวางความเปน “PATH” สูความเปน “PUBLIC” และความเปน
“PUBLIC” สูความเปน “PATH” และการใหความสําคัญของความเปน “ดานหนาอาคาร” และ
“ดานหลังอาคาร”
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จะเห็นวาการใหความสําคัญในเรื่องพื้นที่เมื่อวิเคราะหจาก section สามารถแบงพื้นที่หองแถว
ออกเป น 6 ส ว น ในลั ก ษณะของความหมายที่ เ ป น ด า นหน า และดานหลั ง อาคาร การให
ความสําคัญกับพื้นที่ของคนเกาและคนใหม ถูกแยกออกและใหความสําคัญ โดย Path เปนหลัก
Front
Path (ตรอก) กิจกรรม
Row house
Front

Path (ฟุตปาท) กิจกรรม

แผนภาพที่ 24 แสดง diagram การใหความสําคัญกับดานหนาและดานหลังอาคาร โดยดูจากการ
ใหความสําคัญกับ ความเปน Path
จาก diagram ที่วิเคราะหขึ้นจากหลักฐานวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในพื้นที่ จะเห็น
ไดวา เสนทางสีสม ซึ่งเปนเสนทางและการเกิดกิจกรรมที่สําคัญของชาวตรอก และใหความสําคัญ
กับพื้นที่ดานหลังอาคารมากกวาดานหนาอาคารจะทราบไดจากการทํากิจกรรมในชุมชนที่ขยาย
ออกมาจากหองแถวแตละคูหาสูทางหรือตรอกดานหลัง กิจกรรมตางๆมักจะจัดกันภายในตรอก
และลานด า นหลั ง ห อ งแถว ส ว น เส น ทางสี เ ทา เป น เส น ทางที่ ค นรุ น ใหม (generation) ให
ความสําคัญมากกวาดานหลังอาคารอาจหมายถึงวิถีชีวิตรูปแบบใหมที่ใหความสําสัญกับดานหนา
อาคาร พื้นที่ดานหนาอาคาร รวมถึง ฟุตปาทจึงใชพื้นที่เปนพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหมและเปน
กิจกรรมที่ขยายออกมาจากคูหา ของคนชั้นกลางและคนรุนใหมที่เขามาอยู
ตอมาทําการวิเคราะหถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่สงผลถึงความเปนตัวตนของพืน้ ทีใ่ นแตละ
ชวงเวลาและทดลองเชื่อมโยงพื้นที่ทั้ง 2 สวนเขาดวยกัน
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Behind
path

Function

front
แผนภาพที่ 25 แสดงความสัมพันธในชวงเวลาที่ 1 เปนชวงเวลาของคนใหมที่มีกิจกรรมในคูหาของ
แตละคนแลวขยายกิจกรรมโดยเพิ่มพื้นที่ออกมาสูดานหนาอาคารเกิดเปนสถานที่ (Place) ที่ทํา
กิจกรรมใหมของยาน ความสําคัญจึงอยูที่ดานหนาอาคาร พื้นที่ดานหลังจึงมีความหมายเปนเพียง
ทางเดิน (Path) ที่เชื่อมตอพื้นที่ดานหนา
front
Function path

Behind
แผนภาพที่ 26 แสดงความสัมพันธในชวงเวลาที่ 2 เมื่อพื้นที่ดานหลังและคูหาอีกสวนหนึ่งเกิด
กิจกรรมมีความเปนสถานที่ (PLace) และอีกสวนหนึ่งไมมีกิจกรรมกลับเปลี่ยนความหมายเปน
ทางเดิน (Path) ที่เชื่อมโยงพื้นที่ดานหลัง

path

path

แผนภาพที่ 27 แสดงความสัมพันธในชวงเวลาที่ 3 เมื่อพื้นที่ทั้งหมดไมมีกิจกรรม ความหมายจึง
เปนเพียงทางเดิน (Path) ที่เชื่อมโยงกัน
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Front
Path
+ Function
Function +
Path

Front
แผนภาพที่ 28 แสดงความสัมพันธในชวงเวลาที่ 4 เมื่อพื้นที่เปนทางเดิน จึงเกิดกิจกรรมเชื่อมโยง
ความสัมพันธของทั้ง 2 สวนขึ้นและแสดงความเปนสถาน (Place) ที่ออกมาอยางเต็มตัว
Diagram ดานบนเปนการทดลองที่อิงความเปนจริงจากชวงเวลาที่ไดวิเคราะหมา
เบื้ อ งต น ถึ ง การใช พื้ น ที่ ใ นช ว งเวลาที่ แ ตกต า งกั น จึ ง มี ค วามคิ ด เรื่ อ งการนํ า ช ว งเวลาและ
ความหมายของ พื้นที่ที่สลับสับเปลี่ยนกัน มาใชใหพื้นที่นั้นเกิดประโยชน อีกทั้งเปนการเชื่อมโยง
ความสัมพันธของพื้นที่ทั้ง 2 สวน ที่ปจจุบันไมมีความสัมพันธซึ่งกันและกันหรือมีอยูนอยมาก และ
นํามาใชเปน แนวความคิดในเรื่องความเปนตัวตนของพื้นที่ตอไป
1.6 กระบวนการแนวความคิดเชื่อมโยงพื้นที่
รูปแบบทางกายภาพจากขั้นตอนที่ 1.4 เห็นรูปทรงความสัมพันธระหวางคนเกา
กันคนใหมที่เกิดขึ้นจากระบบของความแตกตางภายในชวงเวลาหนึ่ง

ภาพที่ 32 แสดงความสัมพันธของรูปทรงและที่วางที่เกิดจากความแตกตางของกิจกรรมในแตละ
ชวงเวลา และนําแนวความคิดนี้มาวิเคราะหและใชในกระบวนการทางแนวความคิด
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เมื่อไดรูปแบบทางกายภาพจากขั้นตอนที่ 1.4 และไดแนวคิดเรื่องการใหความสําคัญ
กับพื้นที่ดานหนาและดานหลังอาคาร กับ ความเปน Path และความเปน Place จากขั้นตอนที่ 1.5
นํามาเชื่อมโยงกันในชวงเวลาที่สัมพันธกัน

รูปแบบทางกายภาพจากขั้นตอนที่ 1.4

เชื่อมโยงกันในชวงเวลาที่สัมพันธกัน

ความเปน Path - Place จากขั้นตอนที่ 1.5

Path ที่เชื่อมโยงพื้นที่ภายในหองแถว

ภาพที่ 33 แสดงกระบวนการการเชื่อมโยงพื้นที่ในชวงเวลาแรก

รูปแบบทางกายภาพจากขั้นตอนที่ 1.4

เชื่อมโยงกันในชวงเวลาที่สัมพันธ

ความเปน Path - Place จากขั้นตอนที่ 1.5

Path ที่เชื่อมโยงพื้นที่ภายในหอง

ภาพที่ 34 แสดงกระบวนการการเชื่อมโยงพื้นที่ในชวงเวลาที่สอง
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รูปแบบทางกายภาพจากขั้นตอนที่ 1.4

เชื่อมโยงกันในชวงเวลาที่สัมพันธ

ความเปน Path - Place จากขั้นตอนที่ 1.5

Path ที่เชื่อมโยงพื้นที่ภายในหองแถว

ภาพที่ 35 แสดงกระบวนการการเชื่อมโยงพื้นที่ในชวงเวลาที่สัมพันธกัน
ขั้นตอนตอไป ใส Diagram ลงในพื้นที่ และปรับใหเขากับบริบท

ชวงเวลาที่ 1

ชวงเวลาที่ 2

ชวงเวลาที่ 3

ชวงเวลาที่ 4

ภาพที่ 36 แสดงกระบวนการใส Diagram ลงในพื้นที่ และปรับใหเขากับบริบท
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001

002

003

004

005

006

พื้นที่ที่ 1

พื้นที่สัญญะของจิต
วิญญาณดั้งเดิม

พื้นที่ที่ 2

พื้นที่หองแถว

พื้นที่ที่ 3

พื้นที่สัญญะของวิถี
ชีวิตรูปแบบใหม

อธิบายแนวความคิด
001 สัญญะที่แสดงความแตกตางระหวางเกากับใหมเมื่อพื้นที่ทั้งคูเกิดกิจกรรม
002 เมื่อชวงเวลาหนึ่ง สัญญะเกาทํากิจกรรมเกิดพื้นที่วางบริเวณสัญญะใหม
003 แนวคิดเชื่อมตอพื้นที่ในบริเวณสัญญะใหมใหเปนพื้นที่สาธารณะ
004 ตรงขามเมื่อพื้นที่สัญญะใหมถูกใชงาน สัญญะเกาจะไมใชงาน
005 แนวคิดเชื่อมตอพื้นที่ในพื้นที่ของสัญญะเกาใหเปนพื้นที่สาธารณะ
006 เมื่อชวงเวลาที่พื้นที่ทั้งคูไมถูกใชงาน มีแนวคิดเชื่อมตอพื้นที่ทั้งสองเขาดวยกัน
สรุปแนวความคิดเบื้องตน
จากที่ ทํ า การศึก ษาความเปน ตัว ตนของพื้น ที่ ผู ออกแบบจึ ง นํ า แนวความคิ ดเรื่ อ ง
การซอนทับทางความหมายลงบนพื้นที่ และการใหความหมายของความเปน PATH กับความเปน
Place และการใชพื้นที่ ดานหนา-ดานหลังหองแถวซึ่งเปนสัญญะของความเปนจิตวิญญาณดัง้ เดิม
และสั ญ ญะของวิ ถี ชี วิ ต รู ป แบบใหม อั น เป น ป จ จั ย หลั ก ในทางกายภาพที่ ทํ า หน า ที่ แ บ ง แยก
ความเปนคนรุนเกากับคนรุนใหมในพื้นที่ออกจากกันและมองวาพื้นที่หองแถวสามารถเปนพื้นที่
กลางที่เชื่อมโยงสัญญะของจิตวิญญาณดั้งเดิมกับวิถีชีวิตรูปแบบใหมได

แผนภาพที่ 29 แสดง Diagram พื้นที่ที่เปนสัญญะของยานถนนพระอาทิตย
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2. กระบวนการทดลองแนวความคิดทางสถาปตยกรรม
2.1 ขอบเขตการทดลอง
กระบวนการทดลองที่นําเสนอ เปนการทดลองที่อยูในพื้นฐานแนวความคิด เรื่องการ
“ลด – เพิ่มพื้นที่” ขยายความ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะเปนตัวกําหนดพื้นที่ ไมมีขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน
หากกิจกรรมมากพื้นที่ก็สามารถขยายออกไปยังอีกพื้นที่หนึ่งขางเคียง เนื่องจากชวงเวลาของการ
ใชพื้นที่ตางกัน เชน รานอาหารดั้งเดิม ตอนกลางวันสามารถที่จะตั้งโตะ เกาอี้ที่ฟุตปาทหรือขยาย
พื้นที่ออกมายังพื้นที่ขางเคียงไดตามขนาดของกิจกรรมเนื่องจาก พื้นที่ขางเคียงยังไมเปดกิจการ
สวนกลางคืน รานอาหารเดิมปดกิจการ รานอาหารใหมเปดกิจการจึงสามารถใชพื้นที่วางบนฟุต
ปาทหนาคูหาของรานอาหารเดิมไดเมื่อกิจกรรมมากขึ้น พื้นที่ดานหนาหรือ ฟุตปาทจึงสามารถ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมและขนาดความตองการในแตละชวงเวลาไดเปนอยางดี กิจกรรมตางๆ เหลานี้
เกิดเปนความทรงจํารวมกันของผูคน และสุดทายก็กลายเปนการสรางตัวตนใหมใหกับยาน
กระบวนการทดลองจะเริ่มจากแนวคิดหลักของ “การลดพื้นที่” คือการใชพื้นที่ผนัง พื้น
เพดาน รวมกันของ ”สถาปตยกรรมหองแถว”
wall

wall

floor

floor

roof

roof
wall

wall
floor = roof

wall

ภาพที่ 37 แสดงพื้นที่สวนตัวที่มีพื้น ผนัง เพดาน
แยกออกจากกันเปนสวนๆ

แสดง Row House Shelter
ที่เกิดจากการใชพื้นที่รวมกัน

2.2 การทดลองทางสถาปตยกรรม
หลังจากที่ได Diagram จากแนวคิดเรื่องการใช Path เปนตัวเชื่อมโยงพื้นที่แตละพื้นที่
เขาดวยกันแลวทําการหยิบยกพื้นที่สวนหนึ่งมาทําการทดลองจากแนวความคิดที่วา ความ เปน
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Mass ของพื้นที่และความเปน Path จะตองเปนสวนหนึ่งของกันและกัน และพื้นที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงความเปนตัวตนได
Mass
Path

ภาพที่ 38 แสดงพื้นที่ที่นํามาทําการทดลอง ที่เห็นความเปน Path และ ความเปน Mass ไดชัดเจน
2.1.1 การทดลองที่ 001 ปรากฏการณเชื่อมโยง Path กับ Mass

time001

time002

time003

time004

time005

time006

time007

time008

ภาพที่ 39 แสดงการทดลองที่ 001 ปรากฏการณที่เชื่อมโยง path กับ mass
อธิบายการทดลอง
time001 พื้นที่ที่นํามาทําการทดลอง เกิดจาก Path + Mass
time002 Path รวมเขาไปเปนพืน้ ที่สว นหนึง่ ของ Mass
time003 จะได Mass ที่แสดงความเปน Path ในรูป Form และ Space
time004 ใส Structure ที่เกิดจากพื้นที่วางของ Path
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time005 แสดงความเปนพื้นที่ที่เกิดจาก Structure รวมกับ Mass เดิม จึงเกิดเปน
ลูกบาศกที่แบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน
time006 สราง Structure ของพื้นที่เดิม จะเห็น Space ที่เกิดจาก Structure ของ
พื้นที่เดิม
time007 จะได Mass ที่เกิดจาก Space ของพื้นที่ตรงขามของ พื้นที่เดิมใน time003
time008 ใสความเปน Path ลงในพื้นที่ใหมที่เกิดจาก Space ของพื้นที่เดิม
จากกระบวนการทดลองในเรื่องการเชื่อมโยง Path และ Mass จะไดรูปทรง (Form)
ที่เกิดจากการแสดงตัวตนถึงความเปน Path ออกมาจาก Form หรือได รูปทรง (Form) ที่แสดง
ความเปน Path ออกมาในพื้นที่ทั้ง 2 สวน
2.1.2 การทดลองที่ 002 ปรากกฎการณเชือ่ มโยง Path กับ Path
จากรูปทรงที่ไดจากการทดลองที่ 001 แยก Mass ออกเปน 2 สวนแลวดึงเอา
เฉพาะ Path ที่ได จาก Mass ทั้ง 2 สวนมาทําการการเชือ่ มความสัมพันธกนั

Mass 1

Mass 1

Mass 2
Path 1

ภาพที่

Mass 2

4

0

Path 2
แสดงกระบวนการทดลองที่

002
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ตอมา ทําการเชื่อมความสัมพันธระหวาง Path 1 และ Path 2
Path 1

Path 2

ภาพที่ 41 แสดงการเชื่อมความสัมพันธระหวาง P a t h

1

และ

P a t h

2.1.3 การทดลองที่ 003 ปรากกฎการณเชือ่ มโยง Space กับ Space
จากรูปทรงที่ไดจากการทดลองที่ 002 รับรูถึง Space ที่เกิดจาก การเชื่อมโยง
กันระหวาง Path 1 และ Path 2
Path 2
Path 1

ภาพที่ 42 แสดงการเชื่อมโยงกันระหวาง Path 1 และ Path 2
space 2
space 1

ภาพที่ 43 แสดงการเชื่อมโยงกันระหวาง Space 1 และ Space 2

2
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จากนั้น ทําการใสสวนปกคลุม (Shelter) ที่เชื่อมโยง Space ทั้ง 2 สวนเขาดวยกัน

001

002

004

003

ภาพที่ 44 แสดงการใสสวนปกคลุม (Shelter) ที่เชื่อมโยง Space ทัง้ 2 สวนเขาดวยกัน
2.1.4 การทดลองที่ 004 ปรากกฎการณ เพิ่ม – ลด พืน้ ที่
ไดนําแนวความคิดจากปรากฎการณทางพื้นที่เรื่องการเพิ่มขนาดของกิจกรรม
ลงในอีกพื้นที่หนึ่ง ที่ปรากฏในพื้นที่ยานถนนพระอาทิตยในชวงเวลาที่ตางกัน คือ กิจกรรมสามารถ
ที่จะขยายออกยังพื้นที่ขางเคียงเมื่อกิจกรรมเพิ่มขึ้น พื้นที่นั้นจะขยายขอบเขตตามไปดวย จึงนํา
รูปแบบที่เปนผลจากการทดลองเรื่องการเชื่อมตอพื้นที่ มาทดลองในเรื่องปรากฏการณ การลด เพิ่มพื้นที่

001

002

003

004

ภาพที่ 45 แสดงพืน้ ทีท่ ี่สามารถปรับไดดวย Shelter
อธิบายการทดลอง
001 รูปแบบที่ไดจากการทดลอง 003 สวนปกคลุม (Shelter) ทีท่ ําหนาที่เชื่อมโยง
Space
002 ทดลอง Shelter ใหสามารถปรับได
003 ทดลอง Shelter ใหสามารถปรับได
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004 ทดลอง Shelter ใหสามารถปกคลุมพืน้ ในที่ชั้น 1 ไดทุกดาน เปน Private
จากนั้นทดลองเพิ่มพื้นที่ จาก Shelter ที่สามารถปกคลุมพื้นในที่ชั้น 1 ไดทุกดาน เพิ่มพื้นที่เปน 2
ชั้น แลวใสสวนปกคลุมลงไปที่ชั้น 2 จนเต็มพื้นที่เปน Private ทั้ง 2 ชั้นดังภาพ 008 “การเพิ่มพื้นที่”

005

006

007

008

ภาพที่ 46 แสดงการทดลอง “การเพิ่มพื้นที”่
หมายเหตุ Shelter แตละสวน มีขนาดและลักษณะเทาและเหมือนกัน มีทั้งหมด 8 สวน แตละสวน
จะมี ramp เปนของตัวเอง
จากนั้น ใน เมื่อ Shelter เต็มพื้นที่ ทําการใสโครงสรางลงไป (เปนโครงสรางที่มีลักษณะและ
สัดสวนเทากับโครงสรางหองแถวที่ทําการศึกษา) เพื่อใหเห็น Space ขณะที่ทําการดึง Shelter
ออก “การลดพื้นที่”

009

010

011

012

013

ภาพที่ 47 แสดงการทดลอง “การลดพืน้ ที”่
อธิบายการทดลอง
009 การปกคลุมพื้นที่ดวย Shelter ทางสถาปตยกรรมอยางเต็มพืน้ ที่ ภายใน
โครงสรางหองแถว
010 การทดลองดึงหรือถอด Shelter 1และ 2 ออกจะเห็นพืน้ ทีท่ ี่มกี ารเชื่อมตอกัน
ระหวางชัน้ 1 กัน ชั้น 2 แตยังมีพื้นที่ทเี่ ปนสวนปกคลุมที่ชนั้ 2 อยู
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011 การทดลองดึงหรือถอด Shelter 3 และ 4 ออกจะเห็นที่แบงชั้น 1 และชั้น 2 อยาง
ชัดเจน เห็น Space ที่เกิดจากโครงสรางเดิมของหองแถวเปนพืน้ ทีโ่ ลง
012 การทดลองดึงหรือถอด Shelter 5 และ 6 ออก เหลือ Shelter 2 สวน พืน้ ที่ชนั้ 2
ลดลงและสามารถขึ้นไปใชไดในพื้นที่ขนาดเล็กและไมเชื่อมตอกัน
013 การทดลองดึงหรือถอด Shelter 7 และ 8 ออก กลายเปนพื้นที่วา งเปลาทีม่ ี
โครงสรางเดิมเปนตัวกําหนอขอบเขต Space
จากการทดลองเรื่องการเปลีย่ นแปลงของพื้นที่คือการ ดึง Shelter ออกในแตละสวน
ออก ทําใหความหมายของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ทดลองในโครงสรางหองแถว และตัด Shelter
ออกทีละสวน ไดพื้นทีท่ ี่เชื่อมตอกับภายนอกกลายเปนพื้นที่กงึ่ สาธารณะ และเปลี่ยนแปลงความ
เปนตัวตนไปสูความเปน Path
path

path
001

008

path
path

002

007

path
path

003

path
004

path

006

005

ภาพที่ 48 แสดงการเปลีย่ นแปลงของ Shelter ทําใหพื้นที่เปลี่ยนความหมาย
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การใชงานของพืน้ ที่ใน Space ที่เชื่อมโยงดวยรูปแบบทางสถาปตยกรรม เปนการเชือ่ มโยงดวย
รูปทรงของ Shelter และเปด – ปด พืน้ ที่ที่เปนตัวสรางกิจกรรม

001

002

003

004

005

006

ภาพที่ 49 แสดง Shelter ที่เปนตัวเชื่อมกิจกรรม
2.3 สรุปการทดลอง
จากการทดลอง พื้นที่ที่มี Shelter เปนตัวกําหนดขอบเขตของกิจกรรม ไดรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมที่เปนรูป Form ของการเชื่อมโยงพื้นที่ที่มีความเปน Path อยูในตัว เกิดการเชื่อมโยง
พื้นที่ที่เปนนัยยะสําคัญของกระบวนการออกแบบ และนํากระบวนการทดลองในหนวยยอยๆ ที่ได
ใสในโครงสรางที่มีความตอเนื่องกวาโครงสรางที่ใชทดลอง เพื่อทําการเชื่อมโยง Space
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1. รูปทรงที่เปนปรากฏการณความสัมพันธจากรหัสโครงสรางทางสังคมใน หอง
แถว ที่วิเคราะหไดใน หัวขอ 1.4

ภาพที่ 50 แสดงความสัมพันธของรูปทรงและที่วา งที่เกิดจากความแตกตางของกิจกรรมในแตละ
ชวงเวลา
2. เชื่อมโยงโดยใสความเปน Path เขาไปในรูปทรงที่ได

ภาพที่ 51 แสดงการเชื่อมโยง Path ทั้ง 2 คือ ตรอก และ ฟุตปาท เขาไปในที่วางที่เกิดจากการไมมี
กิจกรรมของแตละชวงเวลา
3. จากนั้น ผาน กระบวนการทดลองเรื่อง การเชื่อมโยง Mass ดวย Path

ภาพที่ 52 แสดง Volume ของ Mass ที่ผานกระบวนการทดลอง 001, 002, 003, 004
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S t u d y

M o d e l

ศึกษาพื้นที่ปริมาตรและโครงสรางดวยการตัดหุนจําลอง

ภาพที่ 53 แสดง การศึกษา Model ที่มี “Volume ใหม” ใน “Structure เดิม“
ผูออกแบบจะนํากระบวนการและรูปแบบของ Space, Shelter, Volume ที่ไดจาก
การทดลอง มาใชเปนแนวทางในการออกแบบ สถาปตยกรรมขั้นสุดทายในเรื่องการเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตรูปแบบใหม กับ วิถีชีวิตรูปแบบเกา ลงไปในโครงสรางของหองแถว ที่เปนเสมือนตัวกลาง
ระหวางพื้นที่ทั้ง 2
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3. การพัฒนาแนวความคิดและการออกแบบสถาปตยกรรม
3.1 ที่ตั้งโครงการ
ยานถนนพระอาทิตย เปนพื้นที่ที่ยกมาเปนกรณีศึกษาตั้งแตแรกเริ่ม มีจุดเดน
ทางดานวิถีชีวิตทางสังคมและการอยูรวมกันของคนดั้งเดิมและวิถีชีวิตรูปแบบใหม และเปนพื้นที่ที่
มี “สั ญ ญะ” ของความแตกต า งกั น มากมายและมี ค วามขั ด แย ง ในตั ว ของมั น เอง จนเกิ ด
อัน จะมีความแตกตางกั บยานที่เกิดปรากฏการณ
ปรากฏการณที่เรี ยกวา Gentrification
Gentrification ยานอื่นๆ ยานถนนพระอาทิตย เปนพื้นที่ที่รวมเอาสัญญะของความตางเขาดวยกัน
แสดงออกดวยการรับรูทางตาจากคนภายนอก รับรูเปนภาพ 2 ชุดในพื้นที่เดียวกัน มีสัญญะที่
ตางกัน และรับรูไดถึงความหมายของ สัญญะ เหลานั้น เปนจุดเดนทางสัญญะที่สามารถรับรู
(Perception) ไดในลําดับแรก (การรับรูทางตา)

ภาพที่ 54 แสดงภาพชุดที่ 1 แสดงสัญญะของความเปนชุมชนเกา ความใกลชิด และความสัมพันธ
ที่ยาวนาน เปนพื้นที่สาธารณะแบบดั้งเดิม

ภาพที่ 55 แสดงภาพชุ ด ที่ 2 แสดงสั ญ ญะของชุ ม ชนใหม พื้ น ที่ ส าธารณะแบบใหม ที่ มี
ความสัมพันธกันอยางหลวมๆ
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แผนผังที่ 15 แสดงตําแหนงของสัญญะของความเปนชุมชนเกา และสัญญะของชุมชนใหม ที่
นําเสนอเปนภาพทั้ง 2 ชุด

แผนผังที่ 16 แสดงกลุมของพื้นที่ของสัญญะของความเปนชุมชนเกา และสัญญะของชุมชนใหม ที่
แยกเปน 2 พื้นที่อยางชัดเจน
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แผนผังที่ 17 แสดงตําแหนงหองแถวที่อยูในตําแหนง “ระหวาง” พื้นที่ของสัญญะของความเปน
ชุมชนเกา และสัญญะของชุมชนใหม

แผนผังที่ 18 แสดงตําแหนงที่ตั้งโครงการ ที่เกิดปรากฏการณ Gentrification และทําการวิเคราะห
ปรากฏการณในพื้นที่หองแถวที่อยู “ระหวาง” พื้นที่ทั้ง 2
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สวนสันติชัยปราการ
หองแถว
ชุมชน เขียนนิวาสน - ชุมชนไกแจ

แผนผังที่ 19 แสดงตําแหนงหองแถวที่ชัดเจน
จากที่ ตั้ ง โครงการที่ ต อบรั บ กั บ แนวความคิ ด เรื่ อ งการเชื่ อ มต อ พื้ น ที่ คื อ พื้ น ที่ ข อง
สัญญะของความเปนชุมชนเกา และสัญญะของชุมชนใหม จึงกําหนดให สวนสันติชัยปราการ และ
ฟุ ตบาทดานหนา เปนสัญญะของชุมชนใหม และพื้นที่ในตรอกซึ่งเปนชุมชนชื่อวา ชุมชนเขียน
นิวาสน และชุมชนไกแจ เปนสัญญะของชุมชนเกา จึงมีแนวคิดเปน Diagram เบื้องตนดังนี้

สวนสันติชัย
ปราการ

Functionใหม (path)

LINK

หองแถว
ชุมชน เขียนนิวาสน
- ชุมชนไกแจ

Function เกา ( ตรอก)

แผนภาพที่ 30 แสดง Diagram แนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงพื้นที่
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3.2 แนวคิดเบื้องตนในลักษณะโดยรวมของอาคาร
3.2.1 แนวคิดเรื่อง ความเปนตัวตนของอาคาร
Object 001 ดวยรูปแบบของหองแถวเดิมที่มีอยู มีลักษณะเสมือนกําแพงปดกั้น
พื้นที่ที่อยูคนละดานของหองแถว พื้นที่ทั้ง 2 ดานจึงขาดซึ่งการเชื่อมโยงพื้นที่
Absence 002 แนวคิดเบื้องตนที่ตองการเชื่อมตอพื้นที่ทั้ง 2 คือ การทําให
รูปแบบสถาปตยกรรมที่ออกแบบนั้น ลบความเปนวัตถุของตัวหองแถวเดิมออกไปดวยรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมที่สามารถเลือนตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอม และใสพื้นที่หรือกิจกรรมที่เปนตัว
ทําหนาที่เชื่อมตอพื้นที่ทั้ง 2 ดาน

Object 001
Absence 002
แผนผังที่ 20 แสดงแนวความคิดเรื่องการลดความเปน Object จากรูปแบบสถาปตยกรรมเดิม
3.2.2 แนวคิดเรื่อง Function และ Facade คิดจากความเปนพื้นที่เดียวสวน
เดียวกัน แลวแบงพื้นที่อีกสวนดวยการดึงผิว Facade ของสวนแรกออกมา จะได Space ที่ 2 ที่
เกิดจาก Space ที่ 1 และจะไดรูปแบบของ Facade ที่ลดความเปนวัตถุ (Object)

001
Single Fucction

002

003

004
Double Function

ภาพที่ 56 แสดง แนวคิดเรื่อง Function และ Facade ที่คิดจากความเปนพื้นที่เดียวกัน

005
Facade
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3.2.3 แนวคิดการออกแบบที่วา ง (Space) ทําการออกแบบที่วา งใหเชือ่ มตอกัน
ทางสายตาและกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น

ภาพที่ 57 แสดง Diagram แนวคิดเรื่องความสัมพันธทไี่ ดจากกระบวนการทดลอง
จาก Diagram แนวคิดเรื่องความสัมพันธทไี่ ดจากกระบวนการทดลองเบื้องตนที่วา งที่
เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ตางกันเมื่อไมมีกิจกรรม ไดลักษณะที่วา งที่มีความสัมพันธกนั

001

002

003

004

005

006

ภาพที่ 58 แสดง Diagram แนวคิดเรื่องความสัมพันธทไี่ ดจากกระบวนการทดลอง
นําแนวคิดเรื่องที่วางที่มีความสัมพันธกัน มาเชื่องโยงสัญญะของจิตวิญญาณดั้งเดิม
(ตรอก ) และวิถีชีวิตรูปแบบใหม (ทางเทา) มาเชื่อมโยงกันดวยการดึงเอา Shelter ที่ปกคลุมที่วาง
ในพื้นที่หองแถวออก จะเกิดเปนที่วางที่เชื่อมตอกัน ซึ่งเปนพื้นที่ระหวาง สัญญะทั้ง 2
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ตรอก

001

002

003

ตรอก

ทางเทา

004

005

006

ภาพที่ 59 แสดงกระบวนการเชื่อมโยงสัญญะของพืน้ ที่ (ตรอก และ ทางเทา)
ไดชอง ทาง และที่วา ง ทีม่ ีลกั ษณะเชื่อมตอกันแทรกอยูในพืน้ ที่ของหองแถว เปนการ
เชื่อมตอกันทางพืน้ ที่ ในกระบวนการการดึงเอา Shelter ออก

ภาพที่ 60 แสดงที่วางที่เชื่อมตอกัน
ที่วางนี้ สามารถที่จะปรับเพิ่มและลดพื้นที่ไดดวย Facade อาคาร เพื่อรองรับความตองการของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
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001
002
ภาพที่ 61 แสดงที่วางที่เพิ่มและลดพื้นที่ไดดวย Facade

003

ที่วา งภายในที่ เ กิ ดจาก Shelter ที่ ปกคลุ ม บางสว นสามารถมองเห็ น และเชื่ อ มตอถึ ง กั น ได ทั้ ง
ภายนอกและภายใน

ภาพที่ 62 แสดงที่วางภายในอาคารในพื้นที่เด็กเลน
ที่วางใหม ของอาคารโดยรวมภายใตโครงสรางและ Function เดิม

ภาพที่ 63 แสดงที่วางและชองวาง ของอาคารโดยรวม
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3.3 ที่มาของโครงการ

program : play house (หองเลนของเด็ก, โรงละคร)
play house : public space in row house community
จาก Space ที่ไดจากการทดลอง ไดรูปแบบ Space ดังตอไปนี้
Space ตรอก + เครือญาติ

Space แคบ + ตอเนื่องกับ ตรอก

Space แคบ +โอบลอม

Space แคบ + รูสึกปลอดภัย

Space ที่ตองกม + ปดกัน้

Space แคบ + ตอเนื่องกับภายนอก

ภาพที่ 64 แสดงรูปแบบ space ที่ไดจากการทดลอง
Space ที่ไดจากการทดลองในรูปแบบดานบน เปน space ที่กึ่ง Public เชื่อมตอทั้ง
ภายใน (ตรอก) และภายนอก (ทางเทา) และจากลักษณะ Space ที่เล็ก และแคบ มีขอดีที่เหมาะ
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สําหรับผูใชที่เปนเด็ก เนื่องจาก Space ที่เล็ก และแคบ ทําใหเด็กมีความรูสึกโอบลอม ปลอดอภัย
อยูใกลผูปกครอง และมีความรูสึกวาเปนพื้นที่อยูในบานตัวเอง
สรุปเหตุผลการเลือกโครงการ
1. Public Space : ความหมายของ Public Space คือพื้นที่วางเปลาทาง
ความหมายที่พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงความเปนตัวตนไดตลอดเวลาจากผูใชพื้นที่
2. โรงละคร : กิจกรรมในพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหมสวนใหญเปน การแสดงรวม
สมัยทั้งในพื้นที่รานอาหารในพื้นที่หองแถวและพื้นที่ที่สวนสาธารณะซึ่งสามารถที่จะสรางแนวคิดที่
เชื่อมโยงกันได
3. พื้นที่สรางกิจกรรม : พื้นที่นี้เปนองคประกอบของความทรงจํารวม (collective
memory) ของชาวตรอกชุมชน เขียนนิวาสน – ไกแจ คือ ลานรําวง ลานตนสน 2 ซึ่งมีลักษณะเปน
พื้นที่เกี่ยวกับการละเลนบันเทิง และลานกิจกรรม ซึ่งปจจุบันพื้นที่นี้ ถูกบีบเหลือเปนเพียงตรอก
ทางเดินเทานั้น
4. พื้นที่เลนสําหรับเด็ก : ปจจุบันมีการสัญจรทางรถที่มากขึ้นและอันตรายกวาแต
กอน จนไมมีพื้นที่สําหรับเด็กวิ่งเลน ขอดีของตรอกหองแถวคือเปนพื้นที่ ที่มีลักษณะ โอบลอม
แคบ หรือเปนซอยตันไมมีรถวิ่งผาน ซอยตัน ทําใหเด็กมีความรูสึกปลอดภัยกวาในพื้นที่โลงกวาง
และเปนพื้นที่ที่ผูปกครองสามารถมองเห็นไดอยางใกลชิด
กิ จ กรรมทั้ ง หมด เป น กิ จ กรรมที่ ซ อ นทั บ ความหมายดั้ ง เดิ ม ของพื้ น ที่ หรื อ เป น
ความหมายลําดับที่ 2 (ความหมายทางมายาคติ) ที่ใชเปนแนวคิดหลักในกระบวนการออกแบบ
3.4 Function การใชงานในโครงการ
จาก Diagram เรื่องการเชื่อมโยงพื้นที่ดวย Path จึงกําหนด Function ใหสวนที่เปน
Path ที่เชื่อมโยงเปน Function ของสวนพื้นที่เด็กเลนคลายๆ พื้นที่ “ใตถุน” ของบานเรือนไทย ที่
สามารถเดินเชื่อมตอไดทั้งอาคาร รวมทั้งคนที่อาศัยภายในก็สามารถใชพื้นที่นี้เปนทางสัญจร
ภายในโครงสรางได พื้นที่นี้สามารถเปดและเชื่อมตอกับพื้นที่ภายนอกได

2

อัฐมา โภคาพานิชวงษ, “การรื้อฟนเมืองนาอยู : การโหยหาอดีตและการสรางพืน้ ที่
ทางสังคมของคนชั้นกลาง,” ใน มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณโหยหาอดีตในสังคมไทย
รวมสมัย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศนู ยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2546), 49-88.
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Path = พื้นที่เด็กเลน
Function เดิม

ภาพที่ 65 แสดง Function ที่เชื่อมโยงกันดวยพื้นที่เด็กเลนและ Function เดิม

1 พื้นทีเ่ ด็กเลน

แผนผังที่ 21 แสดง Path ที่เปนพื้นที่เด็กเลน ที่สามารถเชื่อมโยงภายในและภายนอก และอาคารที่
ลดความเปน Object ออกไป

2
แผนผังที่

22

3

4
แสดงสวนประกอบของโครงการ
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สวนประกอบโครงการ ประกอบดวย
1. พื้นที่เด็กเลน
2. Function เดิม ไดแก พืน้ ทีพ่ กั อาศัยและขายของ
3. พื้นที่สาธารณะ พืน้ ที่กิจกรรมเชน แสดงละคร พื้นที่แสดงศิลปะ และพืน้ ที่ของ
“ชาวตรอก”
4. Function เดิม ไดแก พืน้ ทีพ่ กั อาศัยและขายของ
สวนสันติชัยปราการ
สัญญะใหม

กิจกรรมเดิม

พื้นที่เด็กเลน
พื้นที่เด็กเลน
พื้นที่สาธารณะ

กิจกรรมเดิม

ชุมชน ชาวตรอก
สัญญะเกา

แผนภาพที่ 31 Diagram ความสัมพันธระหวางพื้นที่
แนวคิดเรื่อง Function และการปรากฏการณที่เกิดขึ้นในโครงการ

ภาพที่ 66 แสดงกระบวนการที่ 001 code ที่เกิดจากความแตกตางของแตละคูหา ทําการเลือก
พื้นที่สาธารณะในบริเวณที่เปนศูนยกลางที่เชื่อตอกับพืน้ ที่ภายในและภายนอกไดแกบริเวณหัวมุม
หองแถว
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ภาพที่ 67 แสดงกระบวนการที่ 002 ไดพื้นที่วา งที่สามารถเปนพื้นทีท่ ี่สรางกิจกรรมเชือ่ มตอ
ความสัมพันธรวมกันระหวางคนในพืน้ ที่และคนนอกพืน้ ที่

ภาพที่ 68 แสดงกระบวนการที่ 003 นําพืน้ ทีท่ ี่สรางความขัดแยงใหกบั ชุมชนเปลีย่ นแปลงเปนพืน้ ที่
สาธารณะ คือ พืน้ ที่สาํ หรับเด็ก และพืน้ ทีเ่ ชื่อมโยงในชุมชน

ภาพที่ 69 แสดงกระบวนการที่ 004 เชื่อมโยงพื้นที่ดวยความเปน Path ของคนเกาและคนใหม

ภาพที่ 70 แสดงกระบวนการที่ 005 เชื่อมโยงพื้นที่ดวย พื้นที่สําหรับเด็ก
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ภาพที่ 71 แสดงกระบวนการที่ 006 เชื่อมโยงพื้นที่ดวย พื้นสาธารณะที่สําหรับคนในชุมชน

ภาพที่ 72 แสดงกระบวนการที่ 007 เชื่อมโยงพื้นที่ดวย พื้นที่สาธารณะสําหรับคนภายนอก

ภาพที่ 73 แสดงกระบวนการที่ 008 เชื่อมโยงพื้นที่ดวยกิจกรรมที่เกิดรวมกันระหวางคนภายนอก
และคนภายใน
1
2
3
ภาพที่ 74 แสดงกระบวนการที่ 009 เชื่อมโยงพื้นที่ดวย กิจกรรมจาก 3 พื้นที่หลักๆ ไดแก 1. พื้นที่
สาธารณะสวนสันติชัยปราการ 2. พื้นที่ที่สรางขึ้นมาใหมในชุมชนหองแถว และ 3. พื้นที่ภายใน
ชุมชนชาวตรอกเขียน นิวาสนและชุมชนไกแจ
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3.5 การออกแบบ โครงการ PLAY HOUSE

public space in row house community
องคประกอบทางสถาปตยกรรม
001
002
003
004
005
006

ภาพที่ 75 แสดงองคประกอบทางสถาปตยกรรม
อธิบายองคประกอบทางสถาปตยกรรม
001 โครงสร า งเดิ ม เปน โครงสรา งห องแถวที่มี ปริม าตรเทา ๆกั น ทํ าหน า ที่กํา หนด
Space
002 บานเลื่อนกระจกที่ไมติดตาย ซึ่งสามารถเปดปดไดเต็มพื้นที่มีคุณสมบัติ โปรงใส
003 มูลิ่ไมแนวตั้งเลื่อนเก็บดานขางไดและเปดปดไดเต็มพื้นที่มีคุณสมบัติ โปรงแสง
004 Path ในรูป From ใหมที่ออกแบบใหเสมือนยกตัวขึ้นจาก ฟุตปาท และตรอก
ทําหนาที่เชื่อมโยงพื้นที่ภายในหองแถวและมี Function เปนพื้นที่เด็กเลน และทางเดิน
005 Function และ Facade บางสวนที่เปนของเดิมและเก็บไว
006 พื้นที่วาง ที่ลดระดับครึ่งชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ในแนวตั้ง และเปนการใหความสําคัญ
กับ Space บริเวณนั้น
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การเพิ่มพื้นที่ดวยองคประกอบทางสถาปตยกรรม

001

002

004

003

005

006

ภาพที่ 76 แสดงการเพิ่มพืน้ ที่ดวยองคประกอบทางสถาปตยกรรม
001 เชื่อมโยงความเปน Path (ตรอก + ฟุตปาท)
002 โครงสรางเดิมเปนโครงสรางหลัก
003 ใสวัสดุโปรงใส
004 โครงสรางกับวัสดุโปรงใส ไดพื้นที่ที่ปกคลุม Path
005 ใสวัสดุโปรงแสง เปนสวนปกคลุมพื้นที่
006 ใส Function เดิมที่เหลืออยูปกคลุมพืน้ ทีท่ ั้งหมด

137
การเชื่อมตอองคประกอบทางสถาปตยกรรม

ภาพที่ 77 แสดงกระบวนการที่ 001 พื้นที่วาง +

Function และ Facade เดิมที่

ภาพที่ 78 แสดงกระบวนการที่ 002 พื้นที่วาง +
+ Path ในรูป Form ใหมที่เกิดจากตรอกและฟุตปาท

Function และ Facade เดิม

รักษาไว

ภาพที่ 79 แสดงกระบวนการที่ 003 พื้นที่วาง + Function และ Facade เดิม
+ Path ในรูป Form ใหม + โครงสรางหลักเปนโครงสรางของหองแถวเกา

ภาพที่ 80 แสดงกระบวนการที่ 004 พื้นที่วาง + Function และ Facade เดิม
+ Path ในรูป Form ใหม + โครงสรางหองแถวเกา + วัสดุโปรงใส
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ภาพที่ 81 แสดงกระบวนการที่ 005 พื้นที่วาง + Function และ Facade เดิม +
Path ในรูป Form ใหม + โครงสรางหองแถวเกา + วัสดุโปรงใส + วัสดุโปรงแสง
สรุป ที่วาง กิจกรรม ทางสัญจร พื้นที่เด็กเลน โรงละคร พื้นที่สาธารณะ เกิดจากความหมายของ
1. Path + Place ที่ใชเปนแนวความคิดหลักในการออกแบบ คือเชื่อมโยง Path เขา
กับ Place
2. จากแนวคิดเรื่องความเปนตัวตนของพืน้ ทีท่ ี่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาคือ
องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ปรับได สามารถเปนตัวกําหนดสราง ความหมายใหกับพื้นที่
3. จากแนวคิดเรื่องการลดความเปน Object ของอาคารหองแถว จึงนําวัสดุโปรงใส
และโปรงแสง มาใชในโครงการ
รวมความ จึงเกิดเปนที่วางและชองวางที่มี่ลักษณะของการเชื่อมตอพื้นที่ เชื่อมตอ
กิจกรรม และแสดงความเปนตัวตนในสัญญะใหมที่มีนัยยะของจิตวิญญาณดั้งเดิมกับวิถีชีวิต
รูปแบบใหม
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3.5.3 ปรากฏการณทางทัศนียภาพของโครงการที่เกิดจาก Facade ที่กําหนด
ขอบเขดของพื้นที่เปนมุมมองทางดานหัวมุมถนน

ภาพที่ 82 แสดงปรากฏการณทางสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ มุมมองจากมุมถนน
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ปรากฏการณทางทัศนียภาพของโครงการที่เกิดจาก Facade ที่กําหนดขอบเขดของพื้นที่ เปน
มุมมองทางดานถนนพระสุเมรุ

ภาพที่ 83 แสดงปรากฏการณทางสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ มุมมองจากถนนพระสุเมรุ
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ปรากฏการณทางทัศนียภาพของโครงการที่เกิดจาก Facade ที่กําหนดขอบเขดของพื้นที่ เปน
มุมมองทางดานถนนพระอาทิตย

ภาพที่ 84 แสดงปรากฏการณทางสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ มุมมองจากถนนพระอาทิตย
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ภาพที่ 85 แสดง แสดงทัศนียภาพมุมตางๆ
Function เดิม
พื้นที่เด็กเลน

พื้นที่สาธารณะ

พื้นที่เด็กเลน

ภาพที่ 86 แสดงตําแหนง Function โครงการ

Function เดิม
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ภาพที่ 87 แสดง แสดงทัศนียภาพจากตรอกเขียนนิวาสน - ไกแจ

ภาพที่ 88 แสดง แสดงทัศนียภาพมุมมองจากสวนสันติชัยปราการ
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ภาพที่ 89 แสดง แสดงทัศนียภาพมุมมองจากถนนพระอาทิตย

ภาพที่ 90 แสดง แสดงทัศนียภาพมุมมองจากปอมพระสุเมรุ
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ภาพถายจากหุนจําลองโครงการ Play House แสดงโครงสราง ที่วาง และลักษณะความเปน
ดานหนาดาน หลังของอาคาร

001

002

003

004

005

006

007

008

009

ภาพที่ 91 แสดง ภาพถายจากหุน จําลอง

บทที่ 7
บทสรุป
1. บทสรุปเรื่อง การเกิดปรากฏการณ Gentrification ในยานถนนพระอาทิตย
1.1 ลักษณะการเกิดปรากฏการณ Gentrification ปรากฏการณ Gentrification
เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นควบคูไปกับกระแสโครงการฟนฟูและอนุรักษชุมชนเมืองซึ่งเปนยุดสมัย
หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและชุมชน เกิดขึ้นกับสังคมที่ไดชื่อวาเปนชุมชน อัน
เกาแก และยังคงไวซึ่งวิถีชีวิต วัฒนธรรมและรากฐาน (Root) อันเกาแกทางประวัติศาสตร ที่เปน
เครื่องหมาย หรือที่เรียกวา “สัญญะ” ที่แสดงความเปนตัวตนของยานเหลานั้น ถายทอดมาสูยุค
สมัยแหง”ปจจุบัน” หากคําวา “ปจจุบัน” นั้นมีความหมายเปนนัยยะที่แสดงถึงความเจริญและ
ความกาวหนาในทุกๆดาน ความเจริญเหลานี้กําลังเขาไปแทรกแซงอยู ”ระหวาง” (Between) ชุด
ความสั ม พั น ธ ดั้ ง เดิ ม ที่ ต อ เนื่ อ งกั น มาอย า งเป น ลํ า ดั บ และเป น ขั้ น ตอนและกํ า ลั ง จะถ า ยทอด
“สัญญะ” ไปสูอีกรุน หรืออีกยุคสมัยหนึ่ง (Generation) เปนการเปดพื้นที่สาธารณะทางสังคม
สําหรับตนเอง (คนรุนใหม) และการเขาไปอยู “ระหวาง” นี้อาจเลวรายถึงขั้นเขาไปหาผลประโยชน
จากวิถีชีวิต วัฒนธรรมและรากฐาน (Root) อันเกาแกทางประวัติศาสตร และในทายที่สุดแลวก็
กลายเป น การสร า งความสั ม พั น ธ ชุ ด ใหม แ ละเกิ ด เป น การสร า งความทรงจํ า ใหม ล งบน
ประวัติศาสตรชุดเดิมใหกับยาน โดยสรุปความหมายของปรากฏการณ Gentrification จาก
บทความที่เขียนไวในเอกสารวิชาการลําดับที่ 32 ของการรวบรวมบทความการประชุมประจําปทาง
มานุษยวิทยา ครั้งที่ 11 วา
1. เปนการเปดพื้นที่สาธารณะทางสังคมสําหรับตนเอง
2. เปนการสรางชุดความสัมพันธใหมทับลงบนชุดความสัมพันธเดิม
3. เปนการสรางพื้นที่และความทรงจําใหมบนประวัติศาสตรชุดเดิม

1

อัฐมา โภคาพานิชวงษ, “การรื้อฟนเมืองนาอยู : การโหยหาอดีตและการสรางพืน้ ที่
ทางสังคมของคนชั้นกลาง,” ใน มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณโหยหาอดีตในสังคมไทย
รวมสมัย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศนู ยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2546), 75.
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สังคมและชุมชนในยานถนนพระอาทิตย เปนยานที่หยิบยกมาเปนกรณีศึกษาในเรื่อง
ความสัมพันธของคนในชุมชนที่สามารถที่จะอยูรวมกันไดภายใตปรากฏการณ Gentrification
สามารถรับรู ไดจาก ความหมายทางสัญญะตา งๆที่แสดงออกมา ทั้งในทางกายภาพและ
รูปแบบ วิถีชีวิต ที่มีความแตกตางกันอยางชัดเจน ชุมชนเกาแกที่อยูหลังหองแถว และวิถีชีวิต
รูปแบบใหม ที่ให ความสําคัญกับพื้นที่ดานหนามากกวา เสมือนวา“หองแถว” เปนพื้นที่ตรง
กลางที่มีความหมาย ทางสัญญะวาเปนพื้นที่ที่พรอมที่จะเปลี่ยนความหมายไดตลอดเวลาโดยมี
หนาที่ แบงแยก และเชื่อมโยงความสัมพันธของชุมชนเกาและวิถีชีวิตรูปแบบใหม หากแตดวย
รูปแบบทางสถาปตยกรรมที่พยายามที่จะคงรูปลักษณเอาไวใหเปนสัญญะของยาน ความตองการ
ของการใชพื้นที่ในวิถีชีวิตรูปแบบใหมซึ่งอาจไมตอบสนองประโยชนใชสอยไดเต็มที่ จึงเห็นสัญญะ
ที่แสดงออกมาในลักษณะที่ไมตรงกับประโยชนใชสอย หรือการที่สรางสัญญะในเชิงเลียนแบบ
ของเดิมขึ้นมา จึงเกิดคําถามในเรื่องของ “ความแท” โดยที่ความหมายเชื่อมโยงกับคําวา “ความ
เปน ตัวตน” ของยาน ที่แทจริงแลวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
1.2 ผลกระทบจากปรากฏการณ G e n t r i f i c a t i o n ในวิถีชีวิตรูปแบบใหม
1. จากพื้นที่ที่ทําการศึกษาบริเวณชุมชน เขียนนิวาสน และชุมชนตรอกไกแจ
พบวา มีการเขาถือครองจากคนชั้นกลาง (คนหนาใหมที่เขามาถือครองในชวงระยะเวลาไมเกิน 10
ป ) เป น จํ า นวนมาก และมี แ นวโน ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ มี จุ ด ประสงค ใ นการเข า มาแทนที่ ด ว ย
ผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ ที่มาจากธุรกิจดานบันเทิงและทองเที่ยวเปนหลัก คนเกาที่อาศัยอยู
ในหองแถวริมถนนพระอาทิตยมีทีทาวาจะยายออกจากหองแถวหรือชุมชน เนื่องจากเกิดปญหา
เรื่องความสัมพันธกับเพื่อนบานและปญหาเรื่องเสียงรบกวนจากคูหาขางๆ คนหนาใหมมีการ
สับ เปลี่ ย นการถื อ ครองอยู เ ป น ประจํ า ทํ า ให มีค นหนา ใหม ๆ หรื อ คนแปลกหน า สํ า หรับ ชุม ชน
มากมาย
2. เกิดผลกระทบทางสังคมในดานความสัมพันธ ความใกลชิดกันภายในชุมชน
ซึ่งพบวา การมีเพื่อนบานที่คบหากันของคนหนาใหมในชุมชนมีนอยมาก ไมนิยมใชบริการรานคา
ในชุมชน เชนเดียวกับ คนในชุมชนไมนิยมรานอาหารรูปแบบใหมที่เกิดจากธุรกิจของคนชั้นกลาง
นอกจากกลุมที่เขามาถือครองดวยกันเอง มีการดําเนินธุรกิจซ้ําๆ กัน ไมตอบสนอง และ ปฏิเสธ วิถี
ชีวิตของความเปนยานชุมชนเดิม
3. เกิดผลกระทบทางสังคม ในดานอุปสรรคตอการดําเนินชีวิต ชาวบานในพื้นที่มี
ความรูสึกที่ไมดีเกี่ยวกับชุมชนของตนเอง จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เชน การใชรถ
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ใชถนน มลภาวะในอากาศ มลภาวะทางเสียง กิจกรรมรูปแบบใหมที่เกิดในพื้นที่ จนทําใหบาง
ครอบครัวมีความคิดที่จะละทิ้งชุมชนของตนเองไป
2. บทสรุปเรือ่ ง แนวคิดเรือ่ งพื้นที่และการสรางนิยาม ความหมายของ ชุมชน และตัวตน
ของเมือง ที่เปนผลมาจากปรากฏการณ Gentrification
2.1 สรุปแนวคิดเรื่องพื้นที่และการสรางนิยาม ความหมายของ ชุมชน
แนวคิดเรื่องพื้นที่ มีมาตั้งแตในสมัยเริ่มตน ของการกอรางความเปนสังคม พื้นที่ พื้นที่
หนึ่ง สามารถสื่อความหมายไดหลากหลาย พื้นที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเปนตัวตนไดจาก
สิ่งเล็กๆที่กอตัวขึ้นในพื้นที่ เชน กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือสิ่งใหญๆ ที่เปนตัวกําหนดการ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ เชน การเปลี่ยนแปลงตามระบอบการเมืองการปกครอง หรือแมกระทั่ง
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก แตมิไดหมายความวาจะเปลี่ยนแปลงไปในทันทีทันใด แตจะเปนการ
ค อ ยๆปรั บ เปลี่ ย นสภาพไปตามช ว งเวลา ยุ ค สมั ย และค า นิ ย มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เป น เสมื อ น
การซอนทับทางความหมายของพื้นที่ในแตละยุดสมัย และจากหลักฐานทางบทความที่ปรากฏ
ในบันทึกวา
“...ชาวกรุงก็ชาวกรุงเถิด ยุคกอนนั้นขึ้นไปก็ยังแบงออกเปนในกําแพง
เมืองและนอกกําแพงเมือง...ผูทีอยู “ในกําแพงเมือง” ก็คือเจานายและ
ขุนนาง ซึ่งตองรับราชการในพระบรมหาราชวัง พวกบาวไพร ขาทาส ก็
พึ่ ง บุ ญ อยู ใ นวั ง เจ า บ า นนาย นอกกํ า แพงเมื อ งไปก็ เ ป น ถิ่ น ของ
ชาวตางชาติ...จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหตัดถนนตางๆ
ขึ้นและพระองคเองก็โปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังสวนดุสิตขึ้นเปนที่
ประทับเจานายและขาราชการตางก็มีวังบาน “นอกกําแพงเมือง” กัน
มากขึ้น” 2
ปจจุบันความหมายของพื้นที่ในยานถนนพระอาทิตยเปลี่ยนแปลงไปจากแตกอน ใน
เรื่องความสัมพันธและรูปแบบวิถีชีวิตจากคนกลุมใหมๆที่เขามาไมวาจะเขามาในบางชวงเวลา
2

ลาวัณย โชตมระ , ชีวิตชาวกรุงสมัยคอนศตวรรษมาแลว, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพแพรวิทยา, 2527), 4 - 5.
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หรือเขามาอาศัยพื้นที่ทางประวัตศาสตรเหลานี้ในการประกอบอาชีพ และขาดมิติทางดานความ
ผูกพันธกับพื้นที่ กาญจนา แกวเทพ กลาวถึงพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหมวาเปน พื้นที่สาธารณะ
รูปแบบใหมที่ทดแทนสายสัมพันธแบบเดิม เชน สายสัมพันธแบบวัด เครือญาติ เพื่อนบาน ทําให
ความเปนสาธารณะที่เกิดขึ้น เปนเพียง “พื้นที่สาธารณะเทียม” (Pseudo – public space)
ประชาชนอาจมีความเห็น ความรูสึก แตไมมีชองทางที่จะเขาไปมีสวนรวมบนเวทีได และที่ สุธาริน
คู ณ ผล กล า วไว อีก ว า พื้ น ที่ ส าธารณะรู ป แบบใหม ไม จํา เป น ต องก อ ให เ กิ ด การพบปะ หรือ มี
กิจกรรมตางๆ ที่สรางความผูกพันธกับสถานที่รวมกันของผูใช ดังนั้นถนนหนทางจึงมีหนาที่เพียง
ทางสัญจรเทานั้น 3
“พระอาทิตย” ในบริบทของสังคมที่ปรากฏผานชวงเวลาตางๆ ทําใหเห็นวา “ชุมชน”
และ “พืน้ ที”่ ถูกนิยามและเปลี่ยนความหมายในทางมายาคติ อยูตลอดเวลา ปรากฏผาน
ความสัมพันธของระเบียบโครงสรางในหลายระดับ เปนการรวมผูคนหลากหลายกลุมทั้ง “ในและ
นอก” พืน้ ที่ใหนิยามตนเองและสรางความสัมพันธรวมกัน
2.2 สรุปเรื่องความเปนตัวตน ในยานถนนพระอาทิตย มีสัญญะ ซึ่งเปนสถานที่ที่
มีคุณคา ควรอนุรักษและแสดงใหเห็นถึงตนกําเนิด การพัฒนาความเปนเมืองในยุคสมัยหนึ่งของ
ยาน ถนนพระอาทิตยไดเปนอยางดี ถึงแมวาพื้นที่เหลานี้ปจจุบันความหมายแรกเริ่มและคุณคา
ของ ความเป น ตัว ตนของแต ล ะสว นนั้น จะเปลี่ ย นแปลงไปตามยุ คสมั ย ก็ ต าม แตสั ญ ญะ
ทั้งหมดยังคงแสดงออกมาทางกายภาพเชนดังเดิม ถึงแมวาความหมายสัญญะนั้น จะถูกนิยาม
ของความหมายลําดับที่ 2 หรือความหมายทางมายาคติ เขาไปแทนที่แลวก็ตาม
ทางดานการระบุความเปนยานชุมชนของตนเอง 4 โดยใหคนในชุมชนระบุและเรียกชือ่
ยานที่ตนเองอาศัยอยูดวยชื่อเฉพาะ เชน ชื่อถนน ชื่อตรอก ซอก หรือดวยชื่อชุมชนตางๆ พบการ
นิยามความเปนยานชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูวา “บางลําพู” มากที่สุด โดยในพื้นที่ถนนพระอาทิตย
นั้น มีการระบุยานชุมชนที่ตนอาศัยอยูดวยชื่อเฉาพะอื่นๆ ถึง 66.7 % แสดงใหเห็นถึงการถือครอง
3

สุธาริน คูณผล,”บทสํารวจพื้นที่สาธารณะ,” รัฐศาสตรสาร 20, 3 (สิงหาคม 2540) :

168 - 179.
4

จาตุรงค โพคะรัตนศิริ. “การศึกษาปรากฏการณ “Gentrification”ในการอนุรักษ
ชุมชนเมือง : กรณีศึกษาผลกระทบทางสังคมในยานชุมชนบางลําพู” (วิทยานิพนธ ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง, 2546), 92 - 93.
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พื้นที่จากคนในยานอื่นเปนจํานวนมาก และสะทอนใหเห็นถึงการเกิดปรากฏการณ Gentrification
ที่เกิดขึ้นในยานถนนพระอาทิตย
3. บทสรุปเรือ่ ง สัญญะที่เกิดจากความเปนตัวตนของจิตวิญญาณดั้งเดิมและวิถีชีวิต
รูปแบบใหม
3.1 สัญญะทีเ่ กิดจากความเปนตัวตนของจิตวิญญาณดั้งเดิม
“ชาวตรอก”5 เปนนัยยะและองคประกอบซับซอนทางความสัมพันธ ทางดานเครือ
ญาติ เชื้อชาติ และความเปนเพื่อนบาน ที่มีการสั่งสมความสัมพันธมาเปนเวลานาน ความสัมพันธ
แบบตรอก อาจคล า ยกั บ ความสัม พั น ธแ บบ “ย า น” และ “ระบบโครงขา ย” (Pathwork) ที่เ ป น
ลักษณะหรือรูปแบบเฉพาะของเมืองแบบดั้งเดิมในกรุงเทพ ประกอบไปดวยยาน หรือโครงขาย
ทั้งหลายเชื่อมตอกัน มีความเกาะเกี่ยวกันที่มากกวาในเชิงกายภาย คือมีความเกี่ยวพันธกันทาง
ความสัมพันธ และในมโนภาพของเมือง ยานหรือโครงขายจึงมิไดทําหนาที่เพียงบงบอกขอบเขต
และอาณาบริเวณของสถานที่หนึ่งๆ เทานั้น หากแตสามารถบงชี้มิติความสัมพันธและความเปน
ชุมชน หรือกลุม สังคม ระหวางสมาชิกในบริเวณนั้นได
ชาวตรอก จึงเปนสัญญะที่มีความหมายทางสัญญะเทากับคําวาชุมชนและความเปน
สถานที่ มากกวาคําวา ตรอกดานหลังหองแถว ซึ่งมีความหมายเปนเพียงทางสัญจรแคบๆระหวาง
อาคาร และชาวตรอก ยังหมายถึงพื้นที่สาธารณะภายในชุมชน เปนพื้นที่ของการพบปะสังสรรค
พู ด คุ ย กิ จ กรรมต า งๆในชุ ม ชน เกิ ด ขึ้ น ภายใน “ตรอก” ที่ มี สัญ ญะเป น ทางเดิ น (Path) และมี
ความหมายทางสัญญะวามันคือ สถานที่ (Place)
3.2 สัญญะทีเ่ กิดจากความเปนตัวตนของวิถีชวี ิตรูปแบบใหม
“พื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม” เปนคําจํากัดความของวิถีชีวิตรูปแบบใหม ที่ กาญจนา
แกวเทพ ใหความหมายวา เปนพื้นที่ที่ทดแทนสายสัมพันธแบบเดิม เชน สายสัมพันธแบบวัด

5

อัฐมา โภคาพานิชวงษ, “การรื้อฟนเมืองนาอยู : การโหยหาอดีตและการสรางพืน้ ที่
ทางสังคมของคนชั้นกลาง,” ใน มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณโหยหาอดีตในสังคมไทย
รวมสมัย, 79.
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เครือญาติ เพื่อนบาน ทําใหความเปนสาธารณะที่เกิดขึ้น เปนเพียง “พื้นที่สาธารณะเทียม” 2
(Pseudo – public space) กิจกรรม เปนสัญญะรูปแบบหนึ่ง เปนสิ่งที่แสดงความเปนตัวตนใน
วิถีชีวิตรูปแบบใหมของยานไดชัดเจน คือเปนตัวแปรในการเปลี่ยนความหมายของพื้นที่จากความ
เปนทางสัญจร ถนน ฟุตปาท (Path)ใหเกิดเปน ความเปนสถานที่ (Place) ที่สามารถทํากิจกรรม
รวมกันอยางอิสระ เชื่อมโยงพื้นที่ภายในหองแถวที่พยายามจัดหรือแสดงกิจกรรมใหเชื่อมตอกับ
พื้นที่ภายนอก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะเปนตัวกําหนดพื้นที่ ไมมีขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน หากกิจกรรมมาก
พื้นที่ก็สามารถขยายออกไปยังอีกพื้นที่หนึ่งขางเคียง เนื่องจากชวงเวลาของการใชพนื้ ทีต่ า งกัน เชน
รานอาหารดั้งเดิม ตอนกลางวันสามารถที่จะตั้งโตะ เกาอี้ที่ฟุตปาทหรือขยายพื้นที่ออกมายังพื้นที่
ข า งเคี ย งได ต ามขนาดของกิ จ กรรมเนื่ อ งจาก พื้ น ที่ ข า งเคี ย งยั ง ไม เ ป ด กิ จ การ ส ว นกลางคื น
รานอาหารเดิมปดกิจการ รานอาหารใหมเปดกิจการจึงสามารถใชพื้นที่วางบนฟุตปาทหนาคูหา
ของรานอาหารเดิมไดเมื่อกิจกรรมมากขึ้น พื้นที่ดานหนาหรือ ฟุตปาทจึงสามารถปรับเปลี่ยน
กิ จ กรรมและขนาดความต อ งการในแตล ะช ว งเวลาได เ ปน อย า งดี กิ จ กรรมต า งๆ เหล า นี้ เ กิ ด
เป น ความทรงจํ า ร ว มกั น ของผู ค น และสุ ด ท า ยก็ ก ลายเป น การสร า งตั ว ตนใหม ใ ห กั บ ย า น
เพราะฉะนั้น ในความหมายดานประโยชนใชสอย“ฟุตปาท” จึงเปนเปนเสมือนสัญญะในวิถีชีวิต
รูปแบบใหมที่มีความสําคัญเทียบเทากับคําวา”ชาวตรอก” ที่เปนสัญญะของจิตวิญญาณและ
วิถีชีวิตดั้งเดิม
4. บทสรุปเรือ่ งการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางจิตวิญญาณดั้งเดิมกับวิถชี ีวิต
รูปแบบใหม
จากสมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว เ บื้ อ งต น ความว า “สถาป ต ยกรรม “ห อ งแถวรู ป แบบใหม ”
สามารถเปนสื่อกลางที่ทําหนาที่เชื่อมโยงความสัมพันธใหวิถีชีวิตรูปแบบใหมสามารถเปนสวนหนึ่ง
ของ วิถีชีวิตรูปแบบเกาที่มีภาพ (Image) ของจิตวิญญาณดั้งเดิม ไดอยางกลมกลืนและไม
ขัดแยงกัน”
จากที่ ทํา การศึ ก ษาความเป น ตัว ตนของพื้น ที่ ผู ออกแบบจึง นํา แนวความคิดเรื่อ ง
การซอนทับทางความหมายลงบนพื้นที่ และการใหความหมายของความเปน PATH กับความเปน
2

กาญจนา แกวเทพและคณะ, มองสื่อใหม มองสังคมใหม (กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, 2543), 177.
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Place และการใชพื้นที่ ดานหนา - ดานหลังหองแถวซึ่งเปนสัญญะของความเปนจิตวิญญาณ
ดั้งเดิม และสัญญะของวิถีชีวิตรูปแบบใหม อันเปนปจจัยหลักในทางกายภาพที่ทําหนาที่แบงแยก
ความเปน คนรุนเกากับคนรุนใหมในพื้นที่ออกจากกัน นําความคิดเรื่องการใชพื้นที่ในชวงเวลาและ
ความหมายของพื้นที่ที่สลับสับเปลี่ยนกัน มาใชใหพื้นที่นั้นเกิดประโยชน อีกทั้งเปนการเชื่อมโยง
ความสัมพันธของพื้นที่ทั้ง 2 สวน และมองวาพื้นที่หองแถวสามารถเปนพื้นที่กลางที่เชื่อมโยง
สั ญ ญะของจิ ต วิ ญ ญาณดั้ ง เดิ ม กั บ วิ ถี ชี วิ ต รู ป แบบใหม ไ ด อี ก ทั้ ง ได นํ า แนวความคิ ด จาก
การเชื่อมโยงพื้นที่ในอดีต มาใชเปนแนวคิดหลักในการออกแบบ
พื้นที่สัญญะของจิต
วิญญาณดั้งเดิม
พื้นที่หองแถว
พื้นที่สัญญะของวิถีชวี ิต
รูปแบบใหม
แผนภาพที่ 32 แสดง Diagram พื้นที่ที่เปนสัญญะของยานถนนพระอาทิตย
จะเห็นวา พื้นที่หองแถวเกา เปนพื้นที่ที่อยูตรงกลางระหวางพื้นที่ที่เปนสัญญะของ
จิ ต วิ ญ ญาณดั้ ง เดิ ม และพื้ น ที่ ที่ เ ป น สั ญ ญะของวิ ถี ชี วิ ต รู ป แบบใหม นํ า พื้ น ที่ นี้ ม าใส Program
ที่เชื่อมโยงพื้นที่ทั้ง 2 โดยนําความคิดเรื่องความเปนตัวตนของ “ตรอก” ในความหมาย ชาวตรอก
และ “ฟุตปาท” ในความหมาย พื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม มาเชื่อมโยงโดยคิดจากกระบวนการ
ทดลองเรื่องการใชพื้นที่รวมกันซึ่งเปนแนวคิดหลักของหองแถว เกิดความสัมพันธระหวาง 001
Path กับ Place จากนั้นเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง 002 Path กับ Path เชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวาง 003 space กับ space เชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง 004 shelter ชั้น 1 กับ shelter ชั้น
2 และแนวคิดเรื่อง 005 การเพิ่มพื้นที่และ 006 การลดพื้นที่ การทดลองนี้เปนการคนหาสัญญะ
ทางรูปทรงและที่วางของสถาปตยกรรมหองแถวในรูปแบบใหมในทางกายภาพการนําแนวคิด
ตางๆมาใชในการทดลองกระบวนการทางการออกแบบ เปนการอางอิงจากปรากฏการณที่เกิดขึ้น
จริงในพื้นที่ แลวนํามาวิเคราะหจากโครงสรางพื้นฐานของหองแถว
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001

002

003

004

ภาพที่ 92 แสดงแนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงพื้นที่

005

ภาพที่ 93 แสดงแนวคิดเรื่องการเพิ่มและการลดพืน้ ที่

จากแนวคิดเรื่องการลดพื้นที่โดยการดึงเอาสวนปกคลุมออกที่ละสวน การดึงสวนปก
คลุมออกทีละสวน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายทางพื้นที่ขึ้นคือ เกิดความเปนพื้นที่
สาธารณะ (Place) มากขึ้นหมายถึงเกิดความเปนทางสัญจร (Path) ขึ้นในพื้นที่ที่ดึงเอา Shelter
สวนนั้นออก
path
path

ภาพที่ 94 แสดงแนวคิดเรื่องการเพิ่มและการลดสวนปกคลุม
5. บทสรุปเรือ่ งการออกแบบสถาปตยกรรม
Diagram หลักของกระบวนการคิดเชื่อมโยงพืน้ ที่ดวย Path ทัง้ 2 คือ ตรอกและ ทาง
เทา ที่เปนสัญญะของจิตวิญญาณดั้งเดิมกับวิถีชวี ิตรูปแบบใหม
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ภาพที่ 95 แสดง Diagram หลักของกระบวนการคิดเชื่อมโยงพืน้ ที่
Function
ตรอก

ตรอก

ทางเทา

ภาพที่ 96 แสดง กระบวนการคิดเชื่อมโยงพืน้ ที่

Function

รูแบบของที่วางและพืน้ ทีว่ างที่เชื่อมตอกัน เกิดจาก Path

ภาพที่ 97 แสดงที่วางที่เพิ่มและลดพื้นที่ไดดวย Facade
สวนสันติชัยปราการ
สัญญะใหม

กิจกรรมเดิม

พื้นที่เด็กเลน
พื้นที่เด็กเลน
พื้นที่สาธารณะ

ชุมชน ชาวตรอก
สัญญะเกา

แผนภาพที่ 33 แสดง Diagram ความสัมพันธระหวางพื้นที่

กิจกรรมเดิม
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จากการออกแบบและกระบวนการทดลอง แนวความคิดเรื่องพื้นที่ที่เกิดจากปญหา
เริ่มตนคือ ปรากฏการณ Gentrification หรือ ในภาษาไทยหมายถึง การเขาไปแทรกตัวของคนชั้น
กลางหรือคนกลุมใหมเขาไปถือครองพื้นที่อยูระหวางความสัมพันธเดิมของชุมชนเกาที่สงผลใหเกิด
ปญหาในเรื่องความสัมพันธ และความเปนชุมชนของยาน ทําการแกปญหาโดยนําแนวคิดเรื่อง
พื้นที่ และการปรับเปลี่ยนความเปนตัวตนของพื้นที่ มาเขาสูกระบวนการทดลองและออกแบบทาง
สถาปตยกรรม โดยนําโครงสรางพื้นฐานจากหองแถวเกา ที่มีลักษณะโครงสรางทางสถาปตยกรรม
เหมือนกับโครงสรางหองแถวในปจจุบัน มาเปนโครงสรางหลักในการจัดการกับที่วางและพื้นที่ใหม
และใส Function ที่เปน Public Space ลงไปในโครงสรางเดิมใหเชื่อมตอกับสวนสาธารณะ
สวนสั น ติ ชั ย ปราการและเชื่ อ มโยงถึ ง พื้ น ที่ ส าธารณะในชุม ชน “ชาวตรอก” และได ข อ สรุ ป ว า
สถาป ต ยกรรม “ห อ งแถวรู ป แบบใหม ” มี ค วามเป น ไปได ที่ จ ะสามารถเป น พื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยงจิ ต
วิญญาณดั้งเดิมกับรูปแบบ วิถีชีวิตรูปแบบใหมใหอยูรวมกันในพื้นที่ที่เกิดจากโครงสรางเดียวกัน
และรวมกันสรางนิยามและความเปนตัวตนที่เชื่อมโยงถึงจิตวิญญาณดั้งเดิมได และสามารถที่จะ
นํากระบวนการทางความคิดในวิทยานิพนธเลมนี้ ปรับ และประยุกตใชกับอาคารหองแถว หรือ
ตึกแถวในปจจุบัน ที่มีปญหาในดานตางๆได ผูออกแบบหวังวากระบวนการทางดานแนวความคิด
ที่ไดทดลองและออกแบบในวิทยานิพนธเลมนี้จะเปนประโยชนตอการนําวิธีคิดและกระบวนการคิด
ไปประยุกตใชในรูปแบบอื่นที่สงผลกวางและเปนประโยชนในดานอื่นตอไป
ขอเสนอแนะ วิธีการแกปญหาปรากฏการณ Gentrification ในยานที่ทําการศึกษาคือ
ยานถนนพระอาทิตยนี้ เปนการแกปญหาโดยวิธีการและกระบวนการทางดานแนวความคิดที่เปน
เฉพาะ ของพื้นที่นี้เทานั้น และผูออกแบบเลือกที่จะใชวิธีการแกปญหาโดยการปรับปรุงรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมใหมีพื้นที่ของการทํากิจกรรมรวมกันในพื้นที่ที่ไดจากกระบวนการทดลอง ที่มาจาก
พื้นฐานทางแนวความคิดที่เฉพาะของพื้นที่ และอาจมีวิธีการแกปญหาไดอีกหลายวิธีที่ไดผลที่
ดีกวาวิธีการนี้ ฉะนั้น การแกปญหาเรื่องปรากฏการณ Gentrification ในพื้นที่อื่นอาจไมสามารถ
ใชกระบวนการทางแนวความคิดจากโครงการนี้มาแกปญหาไดเทาที่ควร และแนวคิดนี้เปนเพียง
แนวทางของการแกปญหาเทานั้น การแกปญหาในแตละพื้นที่ จึงขึ้นอยูกับความหมายของเปน
ตัวตนในแตละพื้นที่
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