52051215: สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
คําสําคัญ: ย่านพาณิ ชยกรรมเมืองเก่า/ ย่านบ้านหม้อ/ ศักยภาพ
พชรวรรณ แก้วขาว: การศึกษาปั ญหาและปั จจัยที่มีความสําคัญต่อศักยภาพ พื้นที่ยา่ นบ้านหม้อ วัง
บูรพาภิรมย์. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปรี ยวนิตย์. 153 หน้า.
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จจัยและปั ญหาที่มีผลต่อศักยภาพและบทบาททางด้าน
การค้าของย่านบ้านหม้อ ซึ่ งเป็ นศักยภาพที่สาํ คัญที่ทาํ ให้ย่านสามารถคงอยู่ได้ตลอดมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั รวมทั้งหา
แนวทางการพัฒนาเพื่อทําให้ยา่ นมีศกั ยภาพมากยิง่ ขึ้นและคงอยูไ่ ด้ต่อไป
ย่านบ้านหม้อ เป็ นย่านประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน เป็ นชุมชนเก่าแก่ ดําเนิ นคู่มากับ กรุ งรัตนโกสิ นทร์
แห่งสยามประเทศ ตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยาตอนใต้ของพระบรมมหาราชวัง ผูค้ นส่ วนใหญ่ต้ งั บ้านเรื อนเรี ยง
รายตามสองฝั่ งคลองคูเมืองเดิม จนถึงถนนเจริ ญกรุ งบรรจบกับหัวมุมวังสราญรมย์ ย่านบ้านหม้อมีสภาพทางสังคม
และเศรษฐกิ จที่สําคัญมาโดยตลอด อีกทั้งยังมี ชื่อเสี ยงในด้านการค้าพาณิ ชยกรรมตั้งแต่ครั้งอดี ต จนสามารถสร้ าง
ชื่อเสี ยงและเป็ นชื่อเรี ยกของย่านที่ท้ งั ผูค้ นในและนอกย่านเป็ นที่รู้จกั กันอย่างดี คือ “อาชีพปั้ นหม้อ” ของ “ย่านบ้าน
หม้อ” จนถึงปลายรัชกาลที่ 5 ต้นรัชกาลที่ 6 ย่านชุ มชนการค้านี้ ได้วิวฒั นาการเป็ นแหล่งค้าขายสิ นค้าตามความ
ต้องการของยุคสมัย เช่น เครื่ องประดับอัญณี เครื่ องเสี ยง เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
ผลการศึกษาพบว่า ย่านบ้านหม้อเป็ นย่านการค้าที่สาํ คัญที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจ
ของกรุ งเทพมหานคร และยังสามารถคงอยูไ่ ด้ตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ก็เพราะปั จจัยที่สําคัญ 3 ด้าน คือ 1.
ปั จจัยทางด้านกายภาพ ได้แก่ ปั จจัยทางด้านการคมนาคม ปั จจัยทางด้านสภาพที่ต้ งั ปั จจัยทางด้านการเข้าถึงพื้นที่ และ
ปั จจัยทางด้านลักษณะของย่าน 2. ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ ได้แก่ ปั จจัยทางด้านกิจกรรมการค้า และปั จจัยทางด้าน
รู ปแบบการค้า 3.ปั จจัยทางด้านสังคม ได้แก่ ปั จจัยทางด้านประชากร ปั จจัยทางด้านเชื้ อชาติและวัฒนธรรม ปั จจัย
ทางด้านสาธารณู ปโภค สารณู ปการ ทุกๆ ปั จจัยจะมีความสัมพันธ์กนั และเป็ นองค์ประกอบที่ สําคัญให้กบั ย่านมา
ตลอด ถ้าปั จจัยใดสามารถปรับตัวได้ก็จะคงอยูต่ ่อไป แต่ถา้ ปั จจัยใดไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะมีบทบาทลดน้อยลงจน
หายไป ขณะเดี ยวกันก็จะเกิ ดปั จจัยใหม่ๆขึ้ นเพื่อเข้ามาสนับสนุ นให้ย่านสามารถคงศักยภาพและบทบาททางด้าน
พาณิ ชยกรรมต่อไปได้
ซึ่ งปั จจุบนั ย่านบ้านหม้อพบปั ญหาต่างๆ มากมาย ทั้งปั ญหาทางด้านกายภาพ ปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจ และ
ปั ญหาทางด้านสังคม ซึ่ งทุกๆปั ญหาได้ส่งผลกระทบต่อปั จจัยที่มีความสําคัญทางด้านการค้าของย่าน อาจทําให้ย่าน
สู ญเสี ยศักยภาพ และบทบาททางการค้าที่ สําคัญ ไปจนระทัง่ ย่านไม่สามารถคงอยู่ได้ ดังนั้นจึ งได้เสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาย่าน โดยแบ่งเป็ นการดําเนิ นการของรัฐและของผูว้ ิจยั เอง ซึ่ งแนวทางของรัฐจะเน้นทางด้านกายภาพ
เป็ นหลัก ของผูว้ ิจยั จะเสนอเป็ นการเชื่ อมโยง ทั้งแนวทางการพัฒนาทางด้านกายภาพ เศรษฐกิ จ และสังคมร่ วมกัน
เพื่อให้ยา่ นบ้านหม้อเป็ นย่านการค้าที่มีศกั ยภาพและดํารงอยูไ่ ด้และสามารถครอบคลุมการพัฒนาย่านในทุกด้าน
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This research aims to study factors and problems that affect potential and role of Banmo commercial area.
This potential and role had made this area significantly important until present day. This paper also intends to
develop guidelines and recommendations in order to sustain its potential and role.
Ban Mo located in the old city of Bangkok in the south of The Grand Palace near by the banks of
Chaopraya River is one of historical Ratanakhosin Period.(This land was conferred by the king Thaksin the great for
all Veitnamese immigrant that were affected by the second cause death of Ayuddhaya.) .The period of time between
King Rama V and the beginning of King Rama VI era, The product that made that made in this area was very
famous is"a cray pot" so the name of it has been called "Ban Mo" in Thai. Atthrough, Now Ban Mo is not famous
area for producing a cray pot but now it became a famous market of jewdy, electronic device, electroacoustic, and
home appliance.
It is found that Ban Mo District has been a commercial site since it was established. It is very important in
terms of both history and economy. It can maintain its importance due to physical , economic and social factors.
The physical factors include transport, its location, access to the site, its characteristics. The economic factors
include Land price, its commercial activities and commercial types. The social factors include the size of
populations, race and culture , public utilities and land deed title. These three factors are interrelated, however, some
factors play more important role than other as time changes or some even disappear since they cannot withstand
through time. Meanwhile other factors arise to replace the disappearing ones in order to enable Ban Mo to maintain
sites.
Currently, however, Ban Mo is faced with problems concerning the three factors. They may result in Ban
MO losing its commercial status. Consequently, the guidelines for developing this area have been proposed. The
government guidelines focus on physical improvement while those of the researcher will cover improvement on the
three factors to ensure that BanMo can keep its commercial role.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์น้ ี สําเร็ จลงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปรี ยวนิตย์
ซึ่ ง เป็ นทั้งอาจารย์ผูค้ วบคุ มวิ ท ยานิ พ นธ์ และอาจารย์ที่ ปรึ กษาทางวิ ชาการ โดยได้ใ ห้แ นวทาง
ติ ด ตามผลการทํา วิ จ ัย อย่ า งใกล้ชิ ด และให้ ค ํา แนะนํา ที่ เ ป็ นประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง มาโดยตลอด
จึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง ไว้ ณ ที่น้ ี
ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ พ ัก ตรา สุ ท ธสุ ภ า ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.โชติมา จตุรวงค์ ที่ได้ให้โอกาสเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งได้ให้กาํ ลังใจและให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําด้วยดีมาตลอด
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ใ นภาควิ ช าการออกแบบและวางผั ง ชุ ม ชนเมื อ ง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ให้ความรู ้ความเข้าใจในสาขาวิชานี้
ขอขอบพระคุณครอบครัวผูอ้ ยู่เบื้องหลังความสําเร็ จ และแรงผลักดันที่ดียิ่ง คุณพ่อจี๊ด
คุณแม่อว้ น น้าอ้อ น้าอ้อม น้าแอ๊ว พี่โอม ปะป๊ า มะม้า พี่อ๋อง
ขอขอบพระคุณผูอ้ าํ นวยการสํานักสถาปั ตยกรรม พี่คธาทิพย์ เอี่ยมกมลา ผูใ้ ห้โอกาส
และแนะนําในการทําวิจยั ที่ดี รวมถึงพี่ น้อง สํานักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง พี่หนา
พี่ดุษ พี่ณุ พี่เปา พี่ต๋ ู พี่ตอง พี่ป้อม พี่นา พี่เปี๊ ยก พี่เอ็ม พี่ต๋ ุย พี่เตย พี่มู พี่สิน พี่เคน พี่โอ๋ พี่จี๊ด พี่แอ๊ว
พี่เชอรี่ พี่อุย้ พี่เจี๊ยบ พี่จิ๋ม น้องยี
ประการสุ ดท้าย ขอขอบพระคุ ณทุกท่านที่ได้สละเวลา และให้การสนับสนุ นการทํา
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้
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