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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พื้นที่กรุงรัตนโกสินทรเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรของ
ชนชาติไทย ถือวาเปนราชธานีแหงที่ 4 ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 225 ป ภายในพื้นที่มี
สิ่งกอสรางที่มีคุณคาทั้งทางดานโบราณคดี ศิลปกรรม และสถาปตยกรรม ซึ่งแสดงถึงรากเหงาที่
สืบทอดความเปนไทยมาอยางยาวนาน
การพัฒนาเศรษฐกิจสงผลใหเกิดการพัฒนากรุงเทพมหานครอยางตอเนือ่ ง จึงทําใหมกี าร
อพยพของผูคน เกิดความแออัดของประชากร ทําใหกรุงเทพมหานครเกิดปญหาตางๆ ตามมา
อยางมากมาย รวมทั้งปญหาการขาดแคลนที่โลงวาง ชุมชนเมืองเกากรุงรัตนโกสินทรก็ไดรับ
ผลกระทบจากการพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหเมืองเติบโตอยางรวดเร็วเชนกัน เกิดการเปลี่ยนแปลง
บทบาทและกิจกรรมไปสูการใชพื้นที่เพื่อกิจกรรมประเภทอื่นซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานั้นสวนใหญ
เกิดขึ้นในที่โลงวาง มีทั้งกิจกรรมการใชที่โลงวางที่สงเสริมความเปนชุมชนเมืองเกาและกิจกรรมที่
ไมเหมาะสมตางๆ แนวทางในการแกปญหาของภาครัฐไดใหความสําคัญกับการอนุรักษและ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรชุด
ตางๆ ซึ่งไดดําเนินงานมาโดยตลอดระยะเวลากวา 20 ป โดยในปจจุบันไดมีการออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา พ.ศ.2546∗ เพื่อ
ดําเนินการทั้งดานมาตรการและโครงการ โดยกําหนดนโยบายการใชที่ดิน หลักเกณฑในการ
ควบคุมการกอสราง ซึ่งยังไมสามารถแกปญหาการใชประโยชนที่โลงวาง ∗∗ ที่เนนเฉพาะการ
แกปญหาเชิงพื้นที่เพียงอยางเดียว แตตองทําการศึกษาการใชประโยชนที่โลงวางของกลุมคนตางๆ
ประกอบดวย
ดังนั้นวิทยานิพนธนี้ จึงมุงเนนไปที่การศึกษาการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนเมืองเกา
กรุงรัตนโกสินทร และปญหาจากการใชประโยชนที่โลงวางที่ไมสงเสริมกับชุมชนเมืองเกาทําใหมีใช
การประโยชน ที่ โ ลง ว า งไมเ ต็ ม ศัก ยภาพ ขาดความสัม พัน ธกั น ระหวา งชุ ม ชนกั บที่ โ ล ง ว า งจึ ง
∗

ทดแทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา

พ.ศ.2541
∗∗

ที่โลงวางในงานวิจัยฉบับนี้มีความหมายรวมถึง พื้นที่ภายนอกอาคารเปนที่ทํากิจกรรมของกลุมคน
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยปรากฏอยูใน 3 ลักษณะคือ ลานโลง เสนทางการสัญจร และ สวนสาธารณะ
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เห็นสมควรที่จะทําการศึกษากิจกรรมกับพฤติกรรมการใชที่โลงวางของกลุมคนตางๆ ทําการคนหา
สถานการณ แ ละป ญ หาการประโยชน ที่ โ ล ง ว า ง เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง การใช
ประโยชนที่โลงวางใหสามารถสอดคลองไปกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ของชุมชนเมืองเกา ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของปวงชนชาวไทยตอไป
1.2 คําถามงานวิจัย
1.2.1 การใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทรมีลกั ษณะอยางไร
1.2.2 ที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทรมีสถานการณและปญหาในดานการใชประโยชน
อยางไร และควรมีแนวทางการปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวางอยางไร
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 ศึกษาวิวัฒนาการการใชที่ดินในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางที่โลงวางกับการใชที่ดินที่เกี่ยวเนื่อง
1.3.2 วิเคราะหการกระจายตัว และประเภทของที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทรและ
ศึกษากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่รอบขาง
1.3.3 วิเคราะหกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
1.3.4 วิเคราะหสถานการณและปญหาการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
1.3.5 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตพื้นที่
การศึกษาที่โลงวางบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นในและบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอกมี
ขอบเขตพื้นที่ดังนี้
1.4.1.1 พื้นที่บริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน คือ บริเวณที่มีอาณาเขตลอมรอบ
ดวยแมน้ําเจาพระยาและคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) มีเนื้อที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร
ตั้งอยูในแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
1.4.1.2 พื้นที่บริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอก คือ บริเวณที่มีอาณาเขตลอมรอบ
ดวยคลองคูเมืองเดิมแมน้ําเจาพระยาทางดานเหนือคลองรอบกรุง (คลองบางลําพู - คลองโองอาง)
และแมน้ําเจาพระยาดานใต มีเนื้อที่ประมาณ 2.3 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในแขวงชนะสงคราม
แขวงบวรนิเวศ แขวงสําราญราษฎร แขวงศาลเจาพอเสือ แขวงเสาชิงชา แขวงราชบพิธ แขวงตลาดยอด
และแขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร
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1.4.1.3 พื้นที่ตอเนื่อง คือ บริเวณตั้งแตคลองรอบกรุง และบริเวณฝงตะวันตกของ
แมน้ําเจาพระยา (ฝงธนบุรี) ออกไป

แผนที่ 1.1 แสดงขอบเขตในการศึกษา
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1.4.2 ขอบเขตเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตเนื้อหาประกอบดวยการศึกษาการกระจายตัวและประเภทของ
ที่โลงวาง การใชประโยชนที่โลงวางและศึกษาคุณคาและเอกลักษณของที่โลงวางและการใชท่ดี ิน
ที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งสถานการณและปญหาการใชประโยชนที่โลงวาง และเสนอแนะแนวทางการใช
ประโยชนที่โลงวางตอไป
1.5 ขั้นตอนวิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
มีขั้นตอนวิธีดําเนินการศึกษาไดดังนี้ (แผนภูมิที่ 1.1 )
1.5.1 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อทําการกําหนดกรอบ
แนวคิดในงานวิจัย โดยประกอบดวยแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับที่โลงวาง แนวความคิด
เกี่ยวกับกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนของที่โลงวางและแนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
การใชที่ดินของเมือง
1.5.2 ศึก ษาสภาพทั่ ว ไปและวิวั ฒ นาการของการใชที่ดิ น ในชุ ม ชนกรุ ง รัต นโกสิน ทร
เพื่อใหทราบถึงลักษณะโดยทั่วไปของพื้นที่และการใชประโยชนที่โลงวางกับการใชทดี่ นิ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
1.5.3 แหลงที่มาของขอมูล สามารถจําแนกตามแหลงที่มาไดเปน 2 ประเภท คือ
1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก สถิติ แผนที่ และเอกสารจาก
หนวยงานราชการตาง ๆ
2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสํารวจภาคสนาม และการสัมภาษณ
บุคคลที่เกี่ยวของ
1.5.4 จัดเก็บขอมูล โดยจัดเก็บในรูปของขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และขอมูลเชิง
บรรยาย (Attribute Data)
1.5.5 วิเคราะหขอมูล เพื่อใหทราบความสัมพันธระหวางที่โลงวาง กับการใชที่ดินที่
เกี่ยวเนื่องตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน พรอมทั้ง วิเคราะหการกระจายตัว และประเภทของที่โลงวา ง
วิเคราะหกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง และวิเคราะหสถานการณและปญหา
การใช ป ระโยชนที่ โ ล ง ว า ง โดยวิ เ คราะห ข อมู ลที่ ได จ ากการเอกสารทางวิช าการเอกสารของ
หนวยงานราชการ การสํารวจภาคสนามและการสัมภาษณซึ่งจะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน
ลักษณะของการบรรยายพรรณนา ตาราง แผนภูมิและแผนที่
1.5.6 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
ใหเหมาะสมกับความเปนเมืองเกาตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชนกรุงรัตนโกสินทร ในยุคปจจุบัน
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ได ท ราบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งที่ โ ล ง ว า งกั บ การใช ที่ ดิ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งเพื่ อ เป น
แนวทางในการปรับปรุงที่โลงวางใหสอดคลองกับการใชที่ดินที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
1.6.2 ไดทราบกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวางที่เกิดขึ้นในชุมชนเมือง
เกาเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวางที่สอดคลองเหมาะสมกับชุมชนเมือง
เกาและตอบสนองความตองการของสังคม
1.6.3 ผลการศึกษาจะเปนแนวทางการในการปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวาง ใน
ชุมชนเมืองเกากรุงรัตนโกสินทร
1.6.4 วิธีการศึกษาจะเปนประโยชนในการประยุกตใชกับพื้นที่ชุมชนเมืองเกาตาง ๆ ตอไป
1.7 คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
ที่โ ล ง วา ง หมายถึ ง พื้ น ที่ ภายนอกอาคารซึ่ง เป น ที่ ทํ า กิ จ กรรมของกลุ มคนต า ง ๆ ทั้ ง
ภายในและภายนอกชุ มชนโดยปรากฏอยูใน 3 ลักษณะคือ ลานโล ง เสนทางการสั ญจร และ
สวนสาธารณะ
ชุมชนในการศึกษาวิจัย หมายถึง ชุมชนเมืองที่มีความหนาแนนของบานนอยกวาชุมชน
แออัด กลาวคือนอยกวา 15 หลัง ตอ 1 ไร แตมีความหนาแนนของจํานวนบานมากกวาชุมชนชาน
เมือง ที่ถูกกําหนดขึ้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร1

1

สํานักพัฒนาสังคม. สรุปขอมูลชุมชนกรุงเทพมหานคร[Online]. แหลงที่มา:
http://203.155.220.217/docd/index.htm [1 เมษายน 2551]
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แผนภูมิที่ 1.1 แสดงขั้นตอนวิธีดําเนินการศึกษา

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เปนการศึกษาแนวความคิดทฤษฎีเพื่อเปนความรู
พื้ น ฐานในการหาแนวทางปรั บ ปรุ ง การใช ป ระโยชน ที่ โ ล ง ว า งในชุ ม ชนกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร โดย
ทําการศึกษารวบรวมและประมวลผลจากแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
นํามาพัฒนากรอบความคิด แนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอเสนอแนะเพื่อตอบคําถาม
การวิจยั ซึ่งมีแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เปนพื้นฐานสําคัญดังนี้
2.1 แนวความคิด และ ทฤษฎีเกีย่ วกับที่โลงวาง
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรม กับพฤติกรรมการใชประโยชนของที่โลงวาง
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการการใชทดี่ ินของเมือง เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางที่โลงวางกับการใชทดี่ ินที่เกี่ยวเนื่อง
2.4 สรุปแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.5 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
2.1 แนวความคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกับที่โลงวาง
2.1.1 นิยามความหมายของที่โลงวาง
เมื่อตั้งคําถามวา “ ที่โลงวาง ” คืออะไร อาจจะไดรับคําตอบที่หลากหลาย จาก
การศึกษาพบวามีผูกลาวถึงที่โลงวางไวหลากหลายลักษณะ ทั้งที่กลาวถึงกันในลักษณะที่เนนมิติ
ทางกายภาพหรือเนนถึงมิติทางดานสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน ในรูปแบบของคําและนิยาม
ความหมายตางๆ เชน พื้นที่เปดโลง , ที่โลงวาง , ที่เวนวาง , ที่โลงวางสาธารณะ , ที่วางของเมือง
, ที่เปดโลงในเมือง , ที่วางสาธารณะ ซึ่งนิยามความหมายตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง
ในการทําความเขาใจที่โลงวางเพื่อเปนแนวทางกําหนดที่โลงวาง ในการศึกษาที่โลงวางในชุมชน
กรุงรัตนโกสินทร
สุพัก ตรา สุท ธสุภ า 1 ไดก ลา วถึง คํา วา พื้น ที่เ ปด โลง (Open space) วา หมายถึง
พื้นที่ซึ่งไมมีสิ่งกอสรางปกคลุม และชวยทําใหบริเวณโดยรอบ เชน ชุม ชน หมูบา น และเมือง
มีค วามเบาบางลง ในกรณีที่เ ปน บริเ วณที่ป กคลุม ดว ยพืช พรรณตน ไมเ ปน สว นใหญม ัก
เรียกวาพื้นที่สีเขียว (green area)
1

สุพักตรา สุทธสุภา, “พื้นที่เปดโลง: องคประกอบในผังเมือง,” หนาจั่ววารสารวิชาการคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 15 (2540) : 121.
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รุจิโรจน อนามบุตร2 ใหความหมายที่เปดโลงในเมือง (Urban open space) วาหมายถึง
สถานที่ภายนอกอาคารและเปนที่สาธารณะหรือเปดใหประชาชนได ใชประโยชน
Halprin, L,3 ไดศึกษาองคประกอบทางกายภาพที่กอใหเกิดภูมิทัศนของเมืองโดย
กลาวถึงที่โลงวาง (Open Space) วาเปนที่โลงวางที่ปราศจากอาคารปกคลุม ลอมรอบดวยอาคาร
หนาแนนใชในการสัญจร การรับอากาศและแสงแดด ปองกันเพลิงไหมและเพื่อการพักผอนหยอน
ใจ (Enclosure) จากอาคารที่มีที่วางอยูภายใน เพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ หรือลักษณะของการ
กําหนดใหเปนที่โลงวางสาธารณะ
พงศศักดิ์ วัฒนสินธุ 4 ใหความหมายของที่เวนวาง (Open Space) วาเปนองคประกอบ
ที่อยูบนรูปทรงพื้นฐานที่ถูกเวนวางไวเพื่อการใชประโยชนรวมกันของชุมชน ซึ่งเปดโลงแตกตางไป
จากองคประกอบอื่น ไดแก ทุงโลง , ลานโลง , ลานระหวางอาคาร , สนามกีฬา , ลานเอนกประสงค ,
แองน้ํา , อางเก็บน้ํา เปนบริเวณที่มีคุณคาทางดานภูมิทัศนเพราะเปนบริเวณที่จะเปดมุมมอง
หรือมีระยะมุมมอง
วิ ม ลสิ ท ธ หรยางกู ร และ นิ ลุ บ ล คล อ งเวสสะ 5 ได ใ ห ค วามหมาย ของที่ โ ล ง ว า ง
สาธารณะวาเปนที่วางในชุมชนที่ประชากรของชุมชนสามารถใชประกอบกิจกรรมตางๆ ได ซึ่ง
ไดแก พื้นที่ที่ไดจัดเตรียมไว เชน สวนสาธารณะ ทางสัญจร และพื้นที่ที่ไมไดจัดเตรียมไว แต
เอื้ออํานวยใหประชากรประกอบกิจกรรมได เชน บริเวณที่วางที่เหลือจากการแบงแปลงที่ดิน
Paul D.6 ไดใหความหมายของพื้นที่วาง (Open space) วาหมายถึง ที่เวนวางของเมือง
ทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติในรูปแบบที่เปดโลง และเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ถูกสรางขึ้น โดยที่เวน
วางของเมืองจะมีตั้งแตที่เวนวางในรูปตามยาว เชน ถนนที่สองฝงทึบหรือมีลักษณะอื่นยึดโยง

2

รุจิโรจน อนามบุตร, “คุณประโยชนจากการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนในชุมชน,” วารสารวิชาการ
คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร หนาจั่ว 10 (2533):163.
3

Halprin ,L, 1988. อางถึงใน นิติชาญ ปลื้มอารมณ, การวางผังภูมิทัศนเบื้องตน,(ม.ป.ท., 2547),
หนา16. (อัดสําเนา)
4

พงศศักดิ์ วัฒนสินธุ, “การวางผังและออกแบบกายภาพชุมชน,” วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3 (2543): 170.
5

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร และนิลุบล คลองเวสสะ, พฤติกรรมนันทนาการกับสภาพการใชพื้นที่
สาธารณะภายในชุมชนอยูอาศัยของการเคหะแหงชาติ,(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิชัยแหงชาติ
, 2542), หนา ฏ.
6

Spreigeren, Paul D., Urban Design: The Architecture Of Towns And Cites,(New York:
MC. Graw – Hill Book Company, 1965).
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เชน ตนไม และแนวอาคารหรือเรียกวา Corridor space นอกจากนี้ยังมีที่เวนวางแบบลอยตัว เชน
Urban square หรือมีอาคารลอมรอบ เชน Plaza เปนตน
จากคํานิยามความหมายขางตน ทําใหสามารถทําความเขาใจกับที่โลงวางโดยทั่วไปซึ่ง
บางสวนมักอางอิงกับที่วางของตะวันตกทั้งในอดีตและรวมสมัย แตดวยในวิทยานิพนธฉบับนี้เนน
ที่โลงวางที่อยูในพื้นที่เมืองเกาที่มีคุณคาทางดานประวัติศาสตร และมีวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมา
ยาวนานภายใตบริบทแบบไทย หากจะกลาวถึงที่โลงวางของคนไทยในอดีตจนถึงปจจุบนั อาจมีขอ
แตกตางกับที่โลงวางแบบตะวันตกในหลายปจจัยทั้งในลักษณะทางกายภาพ วิถชี ีวิต การศึกษา
เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และวั ฒ นธรรม ดั ง ที่ อลิ ศ รา มี น ะกนิ ษ ฐ 7 ได ทํ า การศึ ก ษา
วิวัฒนาการลานโลงในเมืองโดยทําการเปรียบเทียบระหวางยุโรปและอเมริกากับไทยไดขอสรุปวา
วิถีชีวิตคนไทยนั้นคุนเคยอยูกับเรือกสวนไรนามาตั้งแตตนทั้งในสมัยอยุธยา และกรุงเทพฯ แทบ
ไมมีความแตกตางระหวางเมืองและชนบทเหมือนกับเมืองในตะวันตก ผูคนใชชีวิตอยูใกลชิด
ธรรมชาติ ลานโลงในเมืองมิไดมีความจําเปนตอชีวิตของคนไทยสมัยกอน ไขแสง ศุขะวัฒนะ8
กลาววา หากตองการที่โลงแจงอันกวางขวางเพื่อใชเปนที่พักผอนหยอนใจ หรือมีการเลนกันอยาง
สนุกสนานที่ดีที่สุดนั้นก็คือทองทุงนอกกําแพงเมืองโดยรอบ อลิศรา มีนะกนิษฐ ยังไดทําการสรุป
อีกว าในช วงสมัย รัชกาลที่ 1 - 8 มีลานโลงเพียง 4 แห งที่ใชประกอบกิจกรรมของคนเมืองใน
กรุงเทพฯ คือ สนามหลวง บริเวณรอบๆ เสาชิงชา ลานพระบรมรูปทรงมา และลานอนุสาวรีย
ประชาธิปไตย ซึ่ง 3 ใน 4 แหงเปนลานโลงในพื้นที่ศึกษา คือ อยูภายในกรุงรัตนโกสินทรมีเพียง
ลานพระบรมรูปทรงมาที่อยูนอกเกาะรัตนโกสินทร
แตดวยการขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วจากการพัฒนากรุงเทพมหานครอยาง
ตอเนื่อง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิตและสภาพทางกายภาพนั่นคือจากวิถีชีวิตแบบ
เกษตรมาเปนวิถีชีวิตแบบคนเมือง ดังนั้นรูปแบบของที่โลงวางจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
ทางกายภาพและวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองเกา นิธิ เอียวศรีวงศ9 กลาวถึง พื้นที่
ทางสังคม (ทั้งในความหมายของที่วางและกิจกรรม) วาเมื่อบานเมืองเปลี่ยนแปลงไปพื้นที่เกาถูก
ทําลายลงไปเรื่อยๆ แตเราไมคิดจะสรางพื้นที่ใหมสําหรับวิถีชีวิตใหม หรือไมคิดจะปรับพื้นที่เกา

7

อลิศรา มีนะกนิษฐ, “วิวัฒนาการลานโลงในเมือง:ไทยและเทศ.” วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร หนาจั่ว 19 (2545-2546) : 97.
8

ไขแสง ศุขะวัฒนะ, สวนไทย,(กรุงเทพมหานคร: บริษัท อีเอสพีพริ้นทจํากัด, 2520), หนา 6,104. อาง
ถึงใน เรื่องเดียวกัน, หนา 92.
9

หนา 56.

นิธิ เอียวศรีวงศ, ความยุงของการอยู,พิมพครั้งแรก (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน, 2548),

10

ใหสามารถรับใชชีวิตใหมได ซึ่งหากจะกลาวถึงที่โลงวางดังกลาว นิธิ เอียวศรีวงศ10 ไดกลาวไววา
โดยทั่วไปมักนึกถึงกันเฉพาะสวนสาธารณะ (นิธิ เอียวศรีวงศ ใชคําวาปารก) แตคนไทยมีพื้นที่
สาธารณะอื่นๆ อีกมาก เชน ทางเทาและริมถนนก็เปนพื้นที่สาธารณะสําหรับทํากิจกรรมอะไร
หลายอยาง รวมทั้งขายและซื้อของแตพื้นที่เหลานี้กลับเปนของเทศกิจหรือมาเฟย นอกจากนี้วัด
ริมคูเมือง ริมน้ํา สนามหญาหนาโรงเรียนและหนามหาวิทยาลัยก็เปนพื้นที่สาธารณะเชนกัน เรา
กลับยกพื้นที่เหลานี้ใหนักทองเที่ยวไวทอดตามอง หรือมิฉะนั้นก็ปดประตูจางยามมาคอยหวงหาม
ไมใหคนอื่นเขาไปใน สถานที่ราชการนั้นๆ ได
ศรันย สมันตรัฐ11 ไดกลาวถึงวัดวาอารามวาเปนที่วางของชุมชนที่สมบูรณแบบใหความ
รมรื่นทั้งทางกาย และจิตใจทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณแตปจจุบันวัดวาอาราม ถูกลดทอน
บทบาทลงอยางมาก ทั้งความสัมพันธกับชุมชนก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเนนการดําเนินธุรกรรม
เพื่ อ ให อ ยู ร อดได ผ ลประโยชน เ ป น ตั ว เงิ น อย า งไรก็ ต าม ศรั น ย สมั น ตรั ฐ ได ใ ห ท างออกที่
สรางสรรค คือ การมองหารากเหงาจากอดีตดวย มุมมองรอบดานและประยุกตใหเหมาะสมกับ
ปจจุบัน ฟนฟูจิตวิญญาณของวัดวาอารามในบริบทเมืองอีกครั้งในฐานะ “พื้นที่เปดโลงและ
สวนสาธารณะในมิติของสังคมไทย”
ดังนั้นในการศึกษาที่โลงวางในวิทยานิพนธฉบับนี้ จึงเนนที่โลงวางทั้งในมิติทางกายภาพ
และมิติทางสังคมวิถีชีวิตและความสําคัญของสถานที่โดยมีใจความสําคัญดังนี้
1) เปนพื้นที่เปดโลงภายนอกอาคาร
2) เปนพื้นที่ที่ไดจัดเตรียมไว หรือพื้นที่ที่ไมไดจัดเตรียมไว เพื่อสาธารณะหรือเปดให
ประชาชนไดใชประโยชน
3) พื้นที่ที่เกิดจากการหลอหลอมองคประกอบหลายๆ อยาง ทั้งคุณคาความสําคัญของ
สถานที่ กิจกรรมและวิถีชีวิตที่เกิดขึ้น ดังที่ ขวัญสรวง อติโพธิ12 กลาวถึง ที่วางสาธารณะวา
เปนโครงสรางพื้นฐานของการพบปะของผูคน เปนกิจวัตรประจําวัน ที่เรียกวา (Communication
infrastructure) ดังนั้นที่วางสาธารณะจึงไมใชแค hardware หรือมีแคพื้นที่ แตตองมี software
หรื อวิ ธีใชห รือวิถีชีวิตของคนที่ จะมาสัมพันธ กับที่วาง อาจจะสรุปได วา ที่วางตามความหมาย
ขางตนมีความหมายมากกวาการจัดพื้นที่ทางกายภาพหรือผังเมืองเพื่อตอบสนองความตองการ

10

เรื่องเดียวกัน, หนา 88.

11

ศรันย สมันตรัฐ, “สวนในเขตกรุงรัตนโกสินทรกับชุมชนปอมมหากาฬ,” วารสารวิชาการคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระแนง 4 (2547): 191.
12

ขวัญสรวง อติโพธิ, “การพัฒนาพื้นที่วางสาธารณะเพื่อเมืองนาอยู,” วารสารขาวเครือขายเมืองนา
อยู 1,6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2547): 1-2.

11

ของชุมชนในบางกิจกรรม เชน การพักผอนหยอนใจเทานั้น หากแตมีความหมายถึงความสัมพันธที่
เชื่อมโยงกันระหวางพื้นที่วางสาธารณะกับวิถีชีวิตประจําวันของชุมชน
2.1.2 ประเภทของที่โลงวาง
ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการแยกประเภทของที่โลงวางเปน 3 ลักษณะดวยกัน คือ ตาม
ลัก ษณะตํ า แหน ง ที่ ตั้ ง ตามลั ก ษณะหนา ที่ ก ารใชป ระโยชน และตามลัก ษณะรู ปร า ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1.2.1 ประเภทของที่โลงวางตามลักษณะตําแหนงที่ตั้ง
เปนการแบงประเภทของที่โลงวางตามระดับการใชสอย ไดแก ระดับละแวกบาน
ระดับชุมชน ระดับยาน/หยอมเมือง ระดับเมือง และระดับภาค ฯลฯ

ภาพที่ 2.1 แสดงการแบงระดับการใชสอยที่โลงวาง
โดยชารลส คอรเรีย13 ไดทําการแบงลําดับการใชสอยที่โลงวางในชุมชนอินเดีย
ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับชุมชนสังคมไทยเปน 4 ระดับ ดังนี้
1) ระดับ A ที่วางระดับสวนตัว เปนที่วางสําหรับการใชสอยภายในครอบครัว
เชน ลานโลงภายในสําหรับปรุงอาหาร พักผอน หรือเก็บขาวของเครื่องใช เปนตน
13

Correa,C, The new landscape: Urbanization in the third world, (Singapore: A Mimar
Book/Butterworth Architecture and Concept Media Ltd., 1929), หนา32-33. อางถึงใน ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน,
“ทัศนคติตอที่วาง:อัตลักษณที่ซอนเรนในสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเอเชียรวมสมัย,” วารสารวิจัยและสาระ
สถาปตยกรรมคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 1 (2545): 137.

12

2) ระดับ B ที่วางระดับติดตอ เปนพื้นที่สําหรับใชพบปะพูดคุยกับเพื่อนบาน
ในละแวกใกลเคียง เชน บริเวณธรณีประตู ที่ซึ่งเด็กๆ สามารถวิ่งเลนหนาบานในขณะที่พอแม
พูดคุยกับเพื่อนบาน
3) ระดับ C ที่วางระดับชุมชน เปนที่รวมของคนในชุมชน เชน บริเวณบอ
น้ําของหมูบาน
4) ระดับ D ที่วางระดับเมือง เปนที่วางขนาดใหญที่ชุมนุมของคนทั้งเมือง
เชน บริเวณที่อาบน้ําสาธารณะ หรือสนามฟุตบอลกลางแจงในสังคมไทยอาจเปรียบไดกับลาน
ชุมชนในวัด เปนตน

ที่มา : Correa,C. 1929: 32-33. อางถึงใน ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน, 2545: 137.

ภาพที่ 2.2 แสดงการแบงระดับการใชทวี่ า งในชุมชนอินเดียของชารลส คอรเรีย
โดยที่โลงวางในระดับเมือง เปนพื้นที่ที่แยกออกจากบานพักอาศัยไดอยางชัดเจน
เปนพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมตางๆ ที่อาจจะมีความเฉพาะเจาะจงไดวาเปนที่โลงวางสําหรับกิจกรรมใด
แตในการศึกษาถึงที่โลงวางในระดับชุมชน เปนพื้นที่ที่มีความใกลชิดกับตัวอาคารบานเรือน และ
อาจเป น พื้ น ที่ ที่ มี บ ทบาทในการรองรั บ การใช ป ระโยชน ต า งๆ หลากหลายและไม ส ามารถ
เฉพาะเจาะจงได โดยพบวาที่โลงวางในระดับชุมชนหรือละแวกบานหรือภาษาอังกฤษ เรียกวา
Neighborhood Space ซึ่งโดยมากใชในความหมายของพื้นที่ที่ติดกับตัวอาคารพักอาศัย , วัด
หรือโบสถ รานคาพาณิชย และสวนสาธารณะตางๆ โดยที่ผูอยูอาศัยในละแวกที่พักอาศัยหนึ่งๆ

13

รูสึกคุนเคย ดูแล เขาใชรวมกัน และรูสึกวาเปนของพวกเขา ซึ่งในการศึกษาของ Jan Gehl14
ไดทําการแบงพื้นที่ในละแวกบานออกเปน 3 สวน คือ พื้นที่สวนบุคคล (Private Space) ซึ่ง
ได แ ก พื้ น ที่ ใ นตั ว อาคารบ า นพั ก อาศั ย แต ล ะหลั ง คาเรื อ นในละแวกบา น พื้ น ที่ กึ่ ง สาธารณะ
(Semi-public Space) คือ พื้นที่ตอเนื่องเชื่อมระหวางพื้นที่สวนบุคคล และพื้นที่สาธารณะ และ
พื้นที่สาธารณะ (Public Space) ไดแก พื้นที่สวนที่ถัดออกมาจากพื้นที่กึ่งสาธารณะ เปนพื้นที่ไม
มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนเจาของ สอดคลองกับแนวความคิดในการแบงลําดับการใชสอยที่โลง
วางของ ชารลส คอรเรีย ดังนั้นจึงทําการแบงที่โลงวางตามลักษณะระดับดังกลาวขางตนเปน
ที่โลงวางภายในชุมชน และที่โลงวางภายนอกชุมชน
2.1.2.2 ประเภทของที่โลงวางตามลักษณะหนาที่การใชประโยชน
Speiregen,PaulD.15 ไดแยกประเภทของที่โลงวางออกไดเปน 2 รูปแบบ
ดวยกันคือ
1) รูปแบบสามัญหรือที่เวนวางของเมือง (Urban Space) ซึ่งโดยทั่วไปเกิด
จากรูปดานหนาของอาคาร และพื้นดินของเมือง สวนมากจะมีลักษณะเปนทางการ (Formal) มัก
มีลักษณะเดนพิเศษ คือ มีอาคารลอมรอบ หรือมีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้น และมีวัตถุประสงคพิเศษ
ในการสราง อาจเปนพื้นที่อาคารลอม Plaza หรือสี่แยกที่ปลอยใหเปนทางสัญจร อาจจะมอง
เปน Landmark , Node ของการสัญจร หรืออาคารก็ได อาจจะไมตองมีผนังอาคารก็ได ซึ่ง
เรียกวา Space ลอยตัว เชน Urban square หรืออาจจะมีรูปตามยาว เชน ถนนหนทาง หรือ
Corridor space ทั้ง Space ลอยตัวและCorridor space อาจเชื่อมตอกันไดและทําใหเกิด
โครงสรางของ Space ขึ้นตลอดทั้งเมือง
2) รูปแบบธรรมชาติ ที่แทรกเขามาอยูภายในเมืองหรือลอมรอบเมือง
เรียกวา Open space ซึ่งกําหนดขนาดโดยตนไมพุมไม กอนหิน และพื้นดินมากกวาวัดดวย
ความกวางยาว โดยปรากฏออกมาทางตนไมใบหญามากกวามีอาคารเปนสวนประกอบ Open space
ภายในเมืองมีจุดประสงคตางๆ กันออกไป หลากหลาย เชน ทําเพื่อสงเสริมใหรูปรางของเมือง
(Urban form) เดนขึ้นทําเพื่อรองรับสําหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
โดยทั่วไปแลวที่เวนวางของเมืองจะแตกตางกันออกไป ตามลักษณะเดนของมัน
เชน คุณภาพของการปดลอม คุณภาพของรายละเอียด และความเหมาะสมตลอดจนกิจกรรมที่
เกิดขึ้นภายในที่เปดโลงในเมืองมีประโยชนใชสอยที่แตกตางกันออกไปหลายประการดวยกัน

14

Jan Gehl, Life between Buildings: Using Public Space,(New York: Van Nostrand Reinhold
Company, 1987), p.11.
15

Spreigeren, Paul D., Urban Design: The Architecture Of Towns And Cites, p.68.

14

อาจจะเพื่อเสริมหรือตอเติมรูปทรงของเมืองใหสมบูรณยิ่งขึ้น หรืออาจใชเปนพื้นที่สํารองสําหรับ
การขยายตัวของเมืองในอนาคตก็เปนได16
จากแนวความคิดขางตนสอดคลองกับการแบงประเภทของ จามรี อาระยานิมิตสกุล17
ไดแบงที่วางของเมืองออกกวางๆ เปน 3 ประเภท คือ ลานโลง (The square) เสนทางการ
สัญจร (The street) และสวนสาธารณะ (The park)
ดังนั้น จึงทําการแบงที่โลงวางตามลักษณะหนาที่การใชประโยชน ไดเปน 3
ประเภท ไดแก
1) ที่วางที่มีลักษณะเปนลานโลง (The square plaza) โดยทั่วไปจะเปน
บริเวณที่มีผิวดาดแข็งลอมรอบดวยอาคารสิ่งกอสรางที่ชวยทําใหเกิดความรูสึกปดลอม และติด
ถนนอยางนอยหนึ่งดาน จนอาจลอมรอบทุกดาน ภายในตัวลานประกอบดวยสวนประกอบที่
น า สนใจต อ กลุ ม คนหลายประเภทและเอื้ อ อํ า นวยต อ การพบปะของผู ค น เช น ม า นั่ ง น้ํ า พุ
อนุสาวรีย เปนตน
2) ที่วางที่เปนถนน เปนเสนทางการสัญจร (The street) เปนที่โลงวาง
ตามยาว (Corridor space) เชน ถนนหนทาง แมน้ําลําคลอง เปนตน ใชเพื่อการสัญจรเปนที่โลงวาง
ที่แสดงขอบเขตของแตละบริเวณ และทําหนาที่เชื่อมตอที่โลงวางอื่นๆ เขาดวยกัน
3) ที่วางที่เปนสวนสาธารณะ (The park) เปนที่โลงวางของเมืองที่มีขอบเขต
ชัดเจน ปลูกตนไมรมรื่นสวยงาม จัดเตรียมไวเพื่อเปนที่หลบหลีกความแออัด ความวุนวายภายในเมือง
สุพักตรา สุทธสุภา กลาววา ลานโลง (The square plaza) กับสวนสาธารณะ
(The park) จะมีวัตถุประสงคตรงกันขามกัน คือ ลานโลง จะเปนบริเวณซึ่งรวมผูคนที่มาพบปะ
กันและทํากิจกรรมรวมกัน และเปนกิจกรรมที่เขมขนสูง เชน คาขาย สวนสวนสาธารณะมักเปน
บริเวณที่ผูคนตองการกระจายตัว ไมมีกิจกรรมรวมกันนัก ถามีก็จะเปนกิจกรรมที่ไมมีความ
เขมขน เชน การพบปะกันของกลุมคน
2.1.2.3 ประเภทของที่โลงวางตามลักษณะรูปราง
จามรี อาระยานิมิตสกุล18 กลาววา รูปรางของบริเวณที่โลงวางจะมีผลมาจาก
ประโยชนในการใชสอยเปนหลัก และมีรูปรางของที่โลงวางไดหลายชนิด ไดแก สี่เหลี่ยมจัตุรัส ,
สี่เหลี่ยมผืนผา , วงกลม , วงรี , แปดเหลี่ยม หรือมีรูปรางไมแนนอน เปนรูปทรงทางธรรมชาติ
16

วรรณศิลป พีรพันธุ, องคประกอบเมือง,(2538), หนา13.(อัดสําเนา)

17

จามรี อาระยานิมิตสกุล, “ความเปนมาของบริเวณลานโลง,” วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2 (2527): 25.
18

เรื่องเดียวกัน.

15

รูปรางไมแนนอนนี้อาจเปนผลมาจากบริเวณที่วางนั้น ประกอบดวยพื้นที่วางรูปรางตางๆ กัน
หลายแบบมาเชื่อมตอกัน นอกจากนั้นรูปรางของพื้นที่วางในเมืองยังเปนผลมาจากระบบถนน
หรือระบบทางเทาของเมือง
Piazza dei Signori มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมที่แนนอน
Piazza D’erbe มีขอบเขตที่ไมเปนระเบียบ มีแกนตาม
แนวนอนซึ้งเปนถนนที่ขยายกวาง ออกจนเปนลานโลงที่
มีรูปรางเฉพาะตัว

ลานโลงที่มีขอบเขตไมเปนระเบียบอยูดานหลัง
โบสถ และเปนจุดที่ถนนสายหลักสองสายมา
ตัดกันดวย

ลานโลงทั้งสองเชื่อมตอกันดวยทางเล็ก และ แคบ ซึ่ง
กอใหเกิดความนาสนใจในการมองเห็น เปนลานโลงที่มี
ขอบเขตไมเปนระเบียบเนื่องจากเปนเมืองที่อยูบนภูเขา
มีพื้นที่สูง ๆ ต่ํา ๆ

ภาพที่ 2.3 แสดงตัวอยางรูปรางของบริเวณที่โลงวางทีเ่ ปนผลมาจากประโยชนในการใชสอย
2.1.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายตัวของที่โลงวาง
2.1.3.1 แนวความคิดระบบที่ตั้งของที่โลงวาง
สุพักตรา สุทธสุภา 19 ไดจัดกลุมระบบที่ตงั้ ของทีโ่ ลงวางเปน 2 กลุมหลักๆ คือ

19

สุพักตรา สุทธสุภา, “พื้นที่เปดโลง: องคประกอบในผังเมือง,” หนาจั่ววารสารวิชาการคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 121.
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1) การรวมตัวกันและมีการตอเนื่อง (Concentrated
and-continuous)
แนวความคิดนี้ตองการที่จะรวมพื้นที่เปดโลงใหอยูจุดเดียว หรือมีความตอเนื่องกันไปเพื่อใหพื้นที่
เปดโลงชวยจัดรูปรางของบริเวณโดยรวม หรือรูปรางของเมืองและจะชวยลดความหนาแนนของ
เมืองที่ใหญโตลง ซึ่งการเชื่อมโยงของพื้นที่เปดโลงนั้นอาจเปนการเชื่อมตอกันโดยตรงหรืออาจเปน
เพียงการตอเนื่องกันโดยทางเทาหรือทางจักรยานอื่นๆ พื้นที่เปดโลงในแนวความคิดนี้มักจะมี
ขนาดใหญ ตัวอยางในกลุมนี้ ไดแก วนอุทยานที่ตั้งอยูใกลเมืองซึ่งมักจะประกอบดวยแนวภูเขา
ทะเล หรือแมน้ํา สวนสาธารณะในเมืองและพื้นที่ริ้วสีเขียว (Greenbelt)
2) การกระจายโดยทั่วไป (Dispersed) แนวความคิดนี้จะตรงกันขามกับ
แนวความคิดแรกโดยเปนการกระจายพื้นที่เปดโลงเล็กๆ ไปทั่วเมืองเพื่อใหมีการเขาถึงไดสะดวก
ตัวอยางในกลุมนี้ ไดแก สวนสาธารณะเล็กๆ มุมถนน สวนหยอม ลานหนาอาคาร (plaza) และ
สนามเด็กเลน เปนตน
ถึงแมทั้งสองแนวความคิดนี้จะมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง การจัดระบบที่ตั้ง
ของพื้นที่เปดโลงกลับตองใชทั้งสองแนวความคิดประกอบกันเพื่อใหเกิดระบบที่สมบูรณที่สุด นั่น
คือ ในเมืองหนึ่งๆ ควรจะมีทั้งพื้นที่เปดโลงขนาดใหญและพื้นที่เปดโลงขนาดเล็กผสมผสานกันไป
2.1.3.2 รูปแบบการจัดวางที่โลงวาง
นอกจากแนวความคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบที่ตั้ง และตําแหนงที่ต้งั ของทีโ่ ลงวาง
แลว สุพักตรา สุทธสุภา20 ไดกลาวถึงแนวทางการจัดวางที่โลงวาง หรือพื้นที่สีเขียวในเมืองหรือ
ชุมชนในรูปแบบตางๆ กัน อันมีสวนทําใหผังเมืองหรือชุมชนนั้นๆ มีลักษณะแตกตางกันไป ซึ่ง
สามารถรวบรวมไดเปน 7 รูปแบบจาก Burtenshaw 1981 และ Lynch, 1982 ดังนี้
1) Greenbelt มีลักษณะเปนที่โลงวางหรือพื้นที่สีเขียวโอบลอมเมืองหรือชุมชน
โดยรอบเพื่อควบคุมการเติบโตของเมือง ชุมชนหรือเมืองจะถูกกําหนดขอบเขตใหอยูภายในพื้นที่สี
เขียวนั้น รูปแบบของการจัดวางที่โลงวางนี้คอนขางจะนําไปประยุกตใชไดยากเนื่องจากมักจะ
ประสบกับอุปสรรคในการรักษาพื้นที่ริ้วสีเขียวไว อยางไรก็ตามยังคงมีตัวอยางที่นครลอนดอน ซึ่ง
ใชรูปแบบนี้อยูและเกิดเปน London’s greenbelt
2) Green wedge ลักษณะรูปแบบการจัดวางที่โลงวางนี้จะตรงขามกับ
แนวความคิดแบบ Greenbelt โดยที่รูปแบบ Green wedge นี้ ตองการใหที่โลงวางหรือพื้นที่สี
เขียวแทรกแซงเขาไปในเมืองหรือชุมชน แทนที่จะโอบลอมเมืองไวแบบ Greenbelt โดยมีรูปแบบ
แผนผังของที่โลงวาง เปนไปในลักษณะที่ตอเนื่องจากที่โลงวางรอบนอกและแทรกเขาไปในพื้นที่
ชุมชนภายในใจกลางบริเวณทําใหดูคลายรูปเสี้ยว ดังนั้นจึงทําใหมีการเขาถึงที่โลงวางไดมากขึ้น
20

เรื่องเดียวกัน :122.
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สวนที่เปนชุมชนจะมีโอกาสไดใกลชิดติดกับพื้นที่สีเขียวมากกวารูปแบบ Greenbelt ซึ่งจะมีแต
บริเวณของขอบชุมชนเทานั้นที่จะไดอยูชิดใกลกับพื้นที่เปดโลง ตัวอยางของเมืองที่มีรูปแบบ
ลักษณะ Green wedge นี้ คือ โบโลญนา ประเทศสเปน
3) Green corridor การจัดวางที่โลงวางแบบ Green corridor นี้เปนรูปแบบที่
พัฒนาไปอีกขั้นตอนหนึ่งจาก Green wedge ดวยการเพิ่มการแทรกแซงของพื้นที่เปดโลงหรือพื้นที่
สีเขียวตอไปจากแตละเสี้ยวเขาสูใจกลางชุมชนจะทะลุไปสูอีกดานหนึ่งของเสี้ยวและเชื่อมตอกัน
โดยบริเวณศูนยกลางใหจัดเปนพื้นที่เปดโลงของเมือง รูปแบบเชนนี้จะทําใหมีการเขาถึงที่โลงวาง
ไดมากจากเกือบทุกจุดของชุมชน แมแตในใจกลางเมืองก็ตาม ลักษณะการจัดวางพื้นที่เปดโลง
แบบนี้เปนที่รูจักกันในชื่อวา Green binding zone หรือ Green axes ซึ่งจะชวยลดความ
หนาแนนของเมืองหรือชุมชนที่แออัดอยางมาก เชน ที่ใชใน Ruhr เยอรมัน และ Randstad
เนเธอรแลนด
4) Green buffer รูปแบบการจัดวางที่โลงวางประเภทนี้มีความตองการที่จะ
รักษาเมืองแตละเมืองที่อยูใกลเคียงกันไว โดยการแยกเมืองออกจากกันดวยพื้นที่เปดโลง แต
สามารถเพิ่ม การเข า ถึง ของคนในชุ ม ชนสู ที่ โ ลง ว า งหรื อ พื้น ที่ สี เ ขี ย ว ซึ่ ง มั ก จะเป น พื้ น ที่ ช นบท
เกษตรกรรมของแตละชานเมืองหรือบางแหงอาจใชแนวแมน้ําเปนตัวแยกเมืองออกจากกัน เชน
Utrecht ในเนเธอรแลนด
5) Green heart ที่โลงวางหรือพื้นที่สีเขียวในรูปแบบนี้จะอยูสวนกลางโดยมี
ชุมชนหรือเมืองหลายแหลงตั้งรายลอมอยูภายนอก ที่โลงวางที่เปนศูนยกลางนี้มักจะเปนพื้นที่
เกษตรกรรมหรือพื้นที่นันทนาการขนาดใหญ ดังนั้นเมืองและชนบทจึงไดอยูใกลชิดกัน รูปแบบ
การจัดวางเชนนี้ เคยนํามาใชในบริเวณตะวันตกของเนเธอรแลนดแตไมประสบผลสําเร็จเนื่องจาก
มีความตองการพื้นที่เพื่อการเติบโตของเมืองมากขึ้นในชวง ค.ศ.1960 พื้นที่เปดโลงจึงถูกแทนที่
ดวยชุมชนในที่สุด
6) Green zone รูปแบบการจัดวางที่โลงวางประเภทนี้จะกลับกันกับรูปแบบ
Green heart โดยมีสวนกลางเปนพื้นที่ชุมชนหรือเมืองและมีที่โลงวางกระจายโดยรอบเปนจุดๆ
การเขาถึงที่โลงวางจึงอาจจะมีนอย
7) Open network โดยปกติแลวรูปแบบการจัดวางที่โลงวางประเภทนี้จะเกิดใน
บริเวณที่มีสภาพถนนและเมืองแบบตาราง (Grid) ที่โลงวางจะมีแนวจากระยะกึ่งกลางของความ
ยาวถนนไปสูบริเวณใจกลาง Block ของพื้นที่ชุมชน สวนกลางของแตละ Block ก็จะเปนที่โลง
วางของ Block นั้น ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ Block ทําใหเกิดเปนระบบเชื่อมตอหรือโครงขาย
ของที่โลงวาง การเขาถึงที่โลงวางก็จะเกิดขึ้นไดหลายจุด
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รูปแบบการจัดวางที่โลงวางตางๆ กันนี้ มีสวนเกี่ยวของสําคัญที่ทําใหรูปรางของ
เมื อ งหลากหลายกั น ไปแต ล ะที่ โ ล ง ว า งก็ ถู ก กํ า หนดสํ า หรั บ การใช ง านด า นต า งๆ ตามความ
เหมาะสม อยางไรก็ตามการจัดวางที่โลงวางทุกรูปแบบตางก็ชวยลดความหนาแนนของเมืองหรือ
ชุมชนนั้นๆ เสมอ

ภาพที่ 2.4 แสดงรูปแบบการจัดวางทีโ่ ลงวาง
2.1.4 ทฤษฎีฟนฟูพนื้ ทีส่ ูญเปลา (Lost Space)
ทฤษฎี ฟ น ฟู พื้ น ที่ สู ญ เปล า ของ โรเจอร ทรานซิ ก ประกอบด ว ย 3 ทฤษฎี ห ลั ก ที่ เ ป น
แนวความคิดในการศึกษาความสัมพันธของที่โลงวางกับกลุมอาคาร การเชื่อมโยงความสัมพันธ
ของที่โลงวาง และความเขาใจลักษณะทางวัฒนธรรมและผูคนในบริบทของที่โลงวางนั้นๆ ซึ่งเปน
แนวความคิดสําคัญในการสรางความเขาใจที่โลงวางกับโครงสรางของเมืองทั้งในมิติทางดานพื้นที่
และมิติทางดานสังคมที่เปนเนื้อหาสําคัญของวิทยานิพนธฉบับนี้ โดยเนื้อหาจะประกอบไปดวย
หลักการและความเปนมาของทฤษฎี หลักการและวิธีการทั้ง 3 ทฤษฎี และการบูรณาการทั้ง 3
ทฤษฎีเขาดวยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.4.1 หลักการและความเปนมาของทฤษฎี
กําธร กุลชล21 ไดกลาววาในป ค.ศ.1986 โรเจอร ทรานซิก ไดเผยแพรทฤษฎี
เกี่ยวกับการคนหาพื้นที่สูญเปลา (Finding Lost Space ) หรือพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนเมืองซึ่ง
มีสภาพไมพึงปรารถนา โรเจอร ทรานซิก มีแนวคิดวาลัทธิโมเดอนเปนตนเหตุใหเกิดพื้นที่สูญ
เปลามากกวาเมืองในสมัยเกา เพราะเมืองตามแบบโมเดิรนแบงแยกพื้นที่ในเมืองออกเปนยาน
21

กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร: การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป,พิมพครั้งที่1
(นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), หนา 299-301.
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ตางๆ อยางเด็ดขาดจากกัน ทําใหเมืองสมัยใหมไมมีคุณภาพชีวิต โครงสรางของเมืองไมกระชับ
และพื้นที่สาธารณะขาดรูปทรง อาคารสวนใหญถูกซอนขึ้นทางสูงและตางลอยตัวเปนอิสระกัน
โดยไมใสใจรูปทรงของที่วางรอบๆ อาคาร ปลอยใหเปนเศษเสี้ยว และไมรวมกันเปนกลุมกอน
เหมือนที่วางสาธารณะในเมืองสมัยเกา ดังนั้นพื้นที่สูญเปลา (Finding Lost Space) ตาม
ความหมายของ โรเจอร ทรานซิก คือ พื้นที่ซึ่งเวนไวรอบๆ ฐานอาคารสูง ลานตางระดับที่เขาไป
ใชประโยชนไมได ลานจอดรถที่เวิ้งวาง พื้นที่ขางๆ และใตทางดวน พื้นที่ริมน้ําซึ่งเขาถึงไดยาก
พื้ น ที่ บ ริ เ วณชุ ม ทางรถไฟ ค า ยทหารที่ ป ล อ ยให ร กร า ง โรงงานและโกดั ง ที่ เ ลิ ก ใช ง านแล ว
สวนสาธารณะที่ถูกทอดทิ้ง พื้นที่รื้อสรางใหมเพราะไมคุมคาตอเศรษฐกิจ ฯลฯ สรุปไดวา พื้นที่
สูญเปลา ก็คือบรรดาพื้นที่ซึ่งไมสมควรปรากฏสภาพใหเห็นอีกตอไป

ที่มา : Trancik,R. Finding lost space: Theories of urban design, 1986.

ภาพที่ 2.5 แสดงการเปรียบเทียบเมืองยุคมืด กับเมืองยุคโมเดอน แสดงใหเห็นความแตกตางของ
รูปทรงทีว่ างในเมือง ภาพเมืองยุคโมเดอนมีลักษณะพืน้ ที่สูญเปลา

ที่มา : Trancik,R. Finding lost space: Theories of urban design, 1986.

ภาพที่ 2.6 แสดงแผนผังกรุงโรมในประเทศอิตาลีของ นอลลี ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีของทฤษฎีภาพ
และพื้นแสดงใหเห็นความสัมพันธของเมืองเกากับพื้นที่วา งที่เปดเชื่อมลื่นไหลเขาหากัน
ทฤษฎีฟนฟูพื้นที่สูญเปลา ของ โรเจอร ทรานซิก ประกอบดวย 3 ทฤษฎีหลักซึ่ง
จะแยกกันไมไดตองใชพรอมกันเปนชุดจึงจะไดผล ประกอบดวยทฤษฎีภาพกับพื้น (Figure and
Ground Theory) ทฤษฎีความเชื่อมโยง (Linkage Theory) และทฤษฎีการสรางสถานที่ (Place
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Theory) ดังนั้นในการศึกษาการกระจายตัวของที่โลงวางจึงตองศึกษาทั้ง 3 ทฤษฎี โดยเฉพาะ 2
ทฤษฎีแรก ที่เนนถึงความสัมพันธของที่โลงวางกับกลุมอาคาร การกระจายตัวและการเชื่อมโยง
ของที่โลงวาง สวนทฤษฎีความสําคัญของสถานที่ (Place Theory) เนนสรางความเขาใจใน
ลักษณะทางวัฒนธรรมและผูคนในบริบทของพื้นที่นั้น ๆ ดังนี้
2.1.4.2 ทฤษฎีภาพและพืน้ (Figure and Ground Theory)
1. หลักการ : ทฤษฎีภาพและพื้น22 (Figure and Ground Theory) มีจุดเริ่มตน
มาจากทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท∗ เปนทฤษฎีที่ใชอธิบายความสัมพันธระหวางสวนทึบ ซึ่งแทน
อาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ กับสวนโปรงซึ่งแทนที่โลงวางเปนเครื่องมือที่สามารถอธิบายถึงรูปแบบ
ของที่โลงวางของเมือง ความแตกตางของขนาดที่โลงวาง วัตถุประสงคของการมองความสัมพันธ
ในลักษณะกายภาพของพื้นที่เชนนี้ ก็เพื่อจะสรางความชัดเจนในการเขาใจโครงสรางของพื้นที่
เมือง ซึ่งจะเห็นรูปแบบ (Pattern) ระหวางที่โลงวางที่เปนแนวของถนนและ Urban Mass การ
กําหนดพื้นที่ (field) ของกลุมอาคาร (solids) และที่วาง (voids) จะทําใหเกิดรูปแบบของเมือง ซึ่ง
มักเรียกวาเนื้อเมือง (fabric) ซึ่งถาพิจารณาจากรูปแบบการกระจายตัวของเนื้อเมือง ทําใหเห็น
ความเปนกลุม ยาน ของเมืองทั้งหมด
2. วิธีการ : โรเจอร ทรานซิก ไดทําการกําหนดพื้นที่ของกลุมอาคาร และที่โลงวาง
โดยกําหนดกลุมอาคารและสิ่งกอสรางเปนสวนทึบ และกําหนดที่โลงวางเปนสวนโปรงโดยการแยก
องคประกอบที่สําคัญของทฤษฎีภาพและพื้น ไดแก สวนทึบ มี 3 ประเภท คือ 1) สถาบันหลัก
ของเมือง 2) อาคารที่แสดงลักษณะความเปนกลุมกอน 3) อาคารที่เนนขอบหรือทิศทาง และ
สวนโปรงมี 5 ประเภท คือ 1) พื้นที่บริเวณปากประตูเมือง 2) พื้นที่กึ่งสาธารณะในบริเวณกลุม
อาคาร 3) ถนนและลานโลง 4) สวนสาธารณะ และ 5) พื้นที่โลงแนวยาวซึ่งเชื่อมตอออกไปนอก
เมือง ดังภาพ 3 มิติของโรเจอร ทรานซิกแสดงสวนทึบและสวนโปรงดังองคประกอบขางตน
หลังจากนั้น จัดลําดับความสําคัญของที่โลงวางที่มีขนาดแตกตางกัน และเรียง
ตัวสัมพันธตอเนื่องกันไปดังแสดงในรูปแบบความสัมพันธระหวางสวนทึบและสวนโปรง 6 แบบ
ตามรูปที่ 2.6 โรเจอร ทรานซิก ไดสรุปวาในการออกแบบชุมชนเมืองใดๆ ก็ตามหาก สวนทึบ
สัมพันธกับสวนโปรง ก็จะเกิดรูปทรงที่ดีแตหากไมสัมพันธกันแลว ก็จะเกิดพื้นที่สูญเปลา ดังนั้น
จะตองคํานึงถึงรูปทรงของที่วางที่เหลือรอบๆ อาคารพรอมไปกับการออกแบบมวลอาคาร
22

Trancik,R, Finding lost space: Theories of urban design,(New York: Van Nostrand
Reinhold, 1986), pp. 97-98.
∗

ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท เปนทฤษฎีที่กลาวถึงการรับรูสภาพแวดลอม โดยเนนความสําคัญของความ
เปนกลุมกอนและความเปนโตรงสรางใหญ โดยตัดทอนรายละเอียดปลีกยอยออกไป
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ภาพที่ 2.7 แสดงภาพ 3 มิติวิเคราะหองคประกอบสวนทึบและสวนโปรงของโรเจอร ทรานซิก

ภาพที่ 2.8 แสดงผลจากการศึกษารูปแบบความสัมพันธระหวางสวนทึบและสวนโปรง 6 แบบ
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เมื่อทราบถึงความสัมพันธระหวางกลุมอาคารและสิ่งกอสรางกับที่โลงวางแลว
เพื่อใหเห็นการกระจายตัวของที่โลงวางในชุมชนเมืองยิ่งขึ้น โรเจอร ทรานซิก ไดเสนอทฤษฎีการ
เชื่อมโยง (Linkage Theory) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.4.3 ทฤษฎีการเชื่อมโยง (Linkage Theory)
1. หลักการ : ทฤษฎีการเชื่อมโยง (Linkage Theory)23 เปนทฤษฎีโรเจอร ทราน
ซิก ไดอางอิงผลการศึกษารูปแบบการเชื่อมโยง 3 แบบของ ฟูมิฮิโกะ มากิ (Fumihiko Maki) เปน
การศึก ษาวิ เคราะห ในรายละเอีย ดของการเปลี่ยนแปลงของเสน ทางการสัญจร การเชื่อมตอ
เคลื่อนไหว และความสําคัญของการกระจายตัว เปนการใหความสําคัญกับระบบความเชื่อมโยง
ในภาพรวมของชุมชนเมืองทั้งหมดกอนที่จะออกแบบสวนปลีกยอย เพื่อที่จะนําไปสูการทําความ
เขาใจ Urban Form ของการเชื่อมโยงที่โลงวางนั้น ๆ
2. วิธีการ : ศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงของที่โลงวาง ตามรูปแบบการเชื่อมโยง
ของ ฟูมิฮิโกะ มากิ (Fumihiko Maki) ซึ่งมี 3 แบบ คือ
1) เมืองที่มีรูปทรงแบบองคประกอบ (Composition Form) เปน
รูปแบบของการเชื่อมโยง ในลักษณะที่เปนกลุมกอน โดยใหความสําคัญกับเรื่องโครงสรางหนาที่
ของเมืองเปนหลัก เชน เมืองบราซิเลีย และเมืองจันดิการ ซึ่งไมคํานึงถึงความเชื่อมโยงของที่วาง
ในเมือง
2) เมืองที่มีรูปทรงอภิมหาสถาปตยกรรม (Megaform) เปนรูปแบบ
ของความสัมพันธที่มีโครงสรางของ Urban Form เชื่อมโยงกันในลักษณะเปนแนวยาว ซึ่ง
สามารถบอกถึงลําดับความสําคัญของพื้นที่วางได ไดแก เมืองในแนวนิยายวิทยาศาสตร ซึ่งขาด
ความเชื่อมโยงกับโลกภายนอก
3) เมืองที่มีรูปทรงแบบเกาะกลุม (Group Form) เปนผลมาจากการ
รวมกลุมกันเปนกระจุกของพื้นที่วางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และองคประกอบที่มนุษยสรางขึ้น
ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงเมืองประวัติศาสตรและหมูบาน มักนํารูปแบบนี้ไปใช ไดแก เมืองใน
สมัยกอนที่คอยๆ เติบโตอยางสะสม โดยเกาะไปตามแนวแกนของที่เปดโลงธรรมชาติ มีลําดับ
การเชื่อมโยงตั้งแตปากประตูเมืองไปจนถึงหอคอยใจกลางเมือง ทําใหเกิดความสัมพันธระหวาง
ภูมิประเทศกับสัดสวนมนุษย ดังแสดงใน รูปที่ 2.7

23

Trancik,R, Finding lost space: Theories of urban design, pp.106-107.
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ภาพที่ 2.9 แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงพืน้ ทีว่ าง 3 แบบของ ฟูมิฮิโกะ มากิ (Fumihiko Maki)
2.1.4.4 ทฤษฎีความสําคัญของสถานที่ (Place Theory)
1. หลักการ : ทฤษฎีความสําคัญของสถานที่ (Place Theory) 24 เปนทฤษฎีที่
พยายามสรางความเขาใจลักษณะทางวัฒนธรรมและผูคนในบริบทของพื้นที่นั้น กําธร กุลชล25
ไดอธิบายความเห็นของ โรเจอร ทรานซิก วาสถานที่จะตองมีจิตวิญญาณสะทอนถึงวัฒนธรรม
ทองถิ่น ซึ่งเมืองสมัยใหมดอยคุณภาพในเรื่องนี้มากเมื่อเทียบกับเมืองสมัยในสมัยกอนเพราะให
ความสําคัญ กับการออกผังแมบทและการออกมาตรการควบคุมมากเกินไป ไมเหลือชองวาง
สําหรับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนที่เคยมีมากอน และสรุปวาการออกแบบชุมชน
เมืองควรสนองความตองการของมนุษย ดํารงบริบททางประวัติศาสตร และสรางอาคารสถานที่
อยางมีคุณภาพ
ลักษณะความสําคัญของสถานที่ (Sense of Place) เปนแหลงของการรวบรวม
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนเมือง เปนที่วางที่เต็มไปดวยชีวิตสังคม วัฒนธรรม ที่คนมา
แสดงอารมณ และมีความเปนมาในอดีต ซึ่งกษัตริยใชสถานที่ตัดสินขอขัดแยงของพลเมือง
2. วิธีการ : ศึกษาลักษณะพิเศษของสถานที่ทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรมสามารถจับตอง
ได ไดแก รูปราง พื้นผิว สีและวัสดุในทองถิ่น โดยการวิเคราะหการรับรูสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบของชุมชนเมือง และสิ่งที่เปนนามธรรมไมสามารถจับตอง
ได ไดแก ประวัติศาสตรความเปนมา วัฒนธรรมประเพณี คติความเชื่อ คานิยมทางสังคมเปน
ตน โดยใชหลักการการสรางสรรคสถานที่ที่มีจิตวิญญาณสะทอนถึงวัฒนธรรมทองถิ่น
24

Ibid., pp.112-113.

25

กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร: การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, หนา305.
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2.1.4.5 การบูรณาการทัง้ 3 ทฤษฎีเขาดวยกัน
จากแนวคิดของ โรเจอร ทรานซิก ที่ระบุวาทั้งสามทฤษฎีจะแยกกันไมได ตองใช
พรอมกันเปนชุดจึงจะไดผล โดยทฤษฎี Figure and Ground , Linkage และ Place Theories
เปนการสรางความเขาใจในโครงสรางของ Solids และ Voids การเชื่อมโยงระหวางสวนตางๆ ที่
ทําใหเกิดการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในวิถีชีวิตของเมือง และการสนองตอบตอความ
ตองการของมนุษย

ภาพที่ 2.10 แสดงการนําทฤษฎี Figure and Ground, Linkage และ Place Theories
มาใชพรอมกันทัง้ 3 ทฤษฎี
โรเจอร ทรานซิก สรุปวาในการพัฒนารูปทรงของเมืองนั้น ควรดําเนินการแบบ
คอยเปนคอยไป อยาออกแบบใหเสร็จสมบูรณในคราวเดียว เพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นทีละเล็กละนอย
ตองการเวลาเพื่อสรางความคุนเคย และทายสุดไดมีขอแนะนํา 5 ประการ สําหรับการฟนฟูพื้นที่
สูญเปลา ดังนี้
1) นําทฤษฎี Figure and Ground , Linkage และ Place Theories มาใชพรอม
กันทั้ง 3 ทฤษฎี
2) คอยๆ แทรกเสริมสิ่งใหมลงไปในพื้นที่เดิมอยางระมัดระวัง เพื่อสรางความ
กลมกลืนกับสภาพแวดลอมโดยรอบ
3) รวมพื้นที่พักอาศัยเขากับพื้นที่ทํางาน เพื่อลดความสูญเปลาซึ่งเกิดจากการ
ใชง านเฉพาะช ว งกลางวั น หรื อ กลางคื น เทา นั้น และเพื่ อ สรา งบรรยากาศที่มี ชีวิ ตชี ว าในพื้น ที่
เหลานั้น
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4) นํ า สภาพธรรมชาติ เ พื่ อ ไปช ว ยลดสภาพความแข็ ง กระด า ง ทั้ ง การจั ด
องคประกอบของภูมิทัศนและปลูกพืชพันธไมตาง ๆ
5) พยายามใชกระบวนการทางการเมืองการปกครองเพื่อโนมนาวใหผูมีอํานาจ
ตัดสินใจวาการสรางสรรคดานสุนทรียภาพใหกับชุมชนเมืองนั้น มีความสําคัญไมนอยไปกวาดาน
ประโยชนใชสอย หรือดานเศรษฐกิจ
2.1.5 แนวความคิดเกี่ยวกับคุณคาและเอกลักษณของชุมชน
ในการศึ ก ษาที่ โ ล ง ว า งในชุ ม ชนเมื อ งเก า จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งศึ ก ษาคุ ณ ค า และ
เอกลักษณของชุมชน เนื่องจากมีความสัมพันธโดยตรงตอคุณคาและลักษณะพิเศษของที่โลงวาง
แตละแหง อันสงผลตอลักษณะการใชประโยชนของที่โลงวางในชุมชนเมืองเกาทั้งมิติทางดาน
พื้นที่ และมิติทางสังคมชุมชนเมือง โดยทําการศึกษาคุณคาของชุมชนในดานตางๆ ตามการ
อนุรักษ และศึกษาเอกลักษณของชุมชนตามแนวคิดจินตภาพของ Kevin Lynch ดังนี้
2.1.5.1 คุณคาของชุมชน
ในการศึกษาคุณคา (Value) ของชุมชนไดยึดแนวความคิดในการประเมินคุณคา
เพื่อการอนุรักษของประเทศตะวันตกที่เปนที่ยอมรับโดยแบงเปน 4 ประการดังนี้
1. คุณคาทางสังคม : วัฒนธรรมที่เกิดจากการคงอยูอยางตอเนื่องของสถานที่
(Social – Culture Implication of the Continuity of Place) ความตั้งใจพื้นฐานคือการรักษา
ความสมดุลของความสัมพันธระหวางอดีต ปจจุบัน และอนาคต สภาพของเมืองถูกถือเปน
บันทึกที่มีชีวิตของการพัฒนาทางสังคม และจะมีความหมายก็ตอเมื่อเปนขบวนการที่ตอเนื่องการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบันแสดงถึงความตอเนื่อง (Continuity) และลักษณะเฉพาะ
(Identity) ของสังคม
2. คุณคาทางศิลปะ (Aesthetic Value) : การอนุรักษในยุคแรกเริ่มจากการ
ตระหนักในคุณคาทางศิลปะของศิลป โบราณวัตถุ และงานสถาปตยกรรม
3. คุณคาทางประวัติศาสตรและการศึกษา (Historical and Academic
Value) : โดยทั่วไปประวัติศาสตรมีความสําคัญอยางยิ่งในการทําความเขาใจความเปนไปใน
ปจจุบันอาคาร หรือเมืองมีความสามารถทนทานอยูไดนานกวาชวงอายุมนุษย หากไดรับการ
ซอมแซม ดังนั้นจึงสามารถใชเปนบันทึกทางประวัติศาสตรในยุคกอนได
4. คุณคาทางนิเวศวิทยา (Ecological Value) : หมายถึงการใชทรัพยากรที่มี
อยูอยางมีประสิทธิรภาพที่สุด เชน ที่พักอาศัยเดิม ในเชิงเศรษฐกิจแสดงถึงการลงทุนในอดีต
ดังนั้นจึงสมควรใชใหเปนประโยชนในการปรับปรุง รักษาบูรณะ ใหใชทรัพยากรพลังงานและ
เงินทุนที่มีอยูอยางจํากัดโดยหลีกเลี่ยงการรื้อถอน
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2.1.5.2 แนวคิดจินตภาพของ Kevin Lynch
การศึกษาจินตภาพของเมืองของ Kevin Lynch : ลินซไดทําการศึกษา
องคประกอบสําคัญของจินตภาพของเมืองเปน 3 ประการคือ เอกลักษณ (Identity) โครงสราง
(Structure) และความหมาย (Meaning) โดยมีองคประกอบพื้นฐาน 5 ประการดังนี้
1. ทางสัญจร (Paths) หมายถึง เสนทางสัญจรหลักและรองที่ผูคนใชในการ
สัญจรไปมาของ เมืองแตละเมืองมีโครงขายของถนนหลักและรอง อาคารหลักหนึ่งๆ อาจมี
ทางเขาออกหลายทางดวยกัน โครงขายของถนนหลักในเมืองเปนโครงขายของทางสัญจรสวนรวม
ของเมือง ในขณะที่ทางเดินทางในมหาวิทยาลัยก็เปนทางสัญจรเฉพาะสวนของเมือง
2. ยาน (Districts) ในเมืองแตละเมืองยอมประกอบไดดวยละแวกบานหรือยาน
จํานวนหลายๆ แหงรวมเขาดวยกัน เชน ยานศูนยกลางเมือง ยานชานเมือง ยานที่พักอาศัย
ฯลฯ ซึ่งจะมีทั้งยานที่มีรูปทรงและขอบเขตที่ชัดเจน และยานที่มีลักษณะหลายประการผสมผสาน
อยูดวยกันและไมมีขอบเขตที่ชัดเจนแนนอน ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาระดับชุมชนจึงเนน
ลักษณะของพื้นที่ละแวกบาน
3. ขอบเขต (Edges) จุดสิ้นสุดของยานก็คือขอบเขตของมัน ยานบางแหงไมมี
ขอบเขตที่ชัดเจน แตขยายตัวออกจากศูนยกลางไปทีละนอยจนผสมผสานเขากับยานอื่น เมื่อยาน
2 แหง มาบรรจบกันเขาที่ขอบเขตหนึ่งก็จะกอใหเกิดตะเข็บ (Seam) ขึ้น เชน สนามหลวงเปน
แนวตะเข็บรวมระหวางยานราชดําเนินและยานทาชาง ทาพระจันทร เปนตน
4. จุดสังเกต/จุดหมายตา/ภูมิสัญลักษณ (Landmarks) คือ ลักษณะเดน
ภายในเมืองที่ปรากฏแกสายตา โดยทั่วไปจุดสังเกตบางแหงจะมีขนาดใหญมากเมื่อมองเห็นได
จากระยะไกล เชน ภูเขาทอง พระปรางวัดอรุณฯ เปนตน แตจุดสังเกตบางแหงก็มีขนาดเล็กและ
มองเห็นไดในระยะใกลๆ เทานั้น เชน หอนาฬิกา อนุสาวรียขนาดเล็ก น้ําพุ เปนตน จุดสังเกต
เปนองคประกอบที่สําคัญมากของเมือง เพราะชวยใหคนกําหนดพื้นที่และตําแหนงที่อยูของตัวเอง
ในเมืองได จุดสังเกตที่ดีควรเปนจุดที่มองเห็นไดชัดเจน ขณะเดียวกันก็ควรจะมีความสอดคลอง
กลมกลืนไปกับองคประกอบอื่นๆ ของเมืองดวย
5. จุดศูนยรวม (Nodes) เปนศูนยรวมของกิจกรรม เปรียบเสมือนจุดสังเกตหรือ
จุดหมายตาประเภทหนึ่ง แตแตกตางกันตรงที่จุดศูนยรวมจะมีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมอยู
ตลอดเวลาขณะที่จุดสังเกตเปนองคประกอบ หรือวัตถุที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนจุดศูนยรวมก็มี
ความชัดเจนของการเปนศูนยกลางของกิจกรรมในเมือง ซึ่งบางครั้งจุดสังเกตและจุดศูนยรวมก็อยู
ในสถานที่เดียวกันได เชน บริเวณอนุสาวรียขนาดใหญ ไดแก อนุสาวรียชัยสมรภูมิ เปนตน
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2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนของที่โลงวาง
ในการศึกษากิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนของที่โลงวาง เปนการศึกษาวามี
กิจกรรมกับพฤติกรรมประเภทใดบางที่เกิดขึ้นในที่โลงวาง และมีการใชประโยชนที่โลงวางเพื่อ
อะไรบาง โดยการศึกษาจะเปนแผนที่บันทึกกิจกรรม Behavioral Map คือ บันทึกวาที่โลงวางใด
มีใครทําอะไร และมีความถี่ของกิจกรรมหรือการใชสอยที่โลงวางนั้นๆ มากนอยเพียงใด ในชวง
เวลาใด นอกจากนี้ยังศึกษาพฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม เพื่อจะไดรูสาเหตุหรือปจจัยที่
เป น ตั ว กํ า หนดพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้น ในที่โ ล ง ว า งนั้น ๆ ทั้ ง ป จจั ย ทางด า นกายภาพของที่ โ ล ง ว า ง
ปจจัยทางดานสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจในพื้นที่สามารถคาดคะเนพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได
และนํามาพิจารณาความเหมาะในการใชประโยชนที่โลงวาง เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
ใชประใชประโยชนของที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร ดังนี้
2.2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบกิจกรรม และระบบของที่ตั้ง
ความสั มพันธระหว างวัฒนธรรม
(ในดานพฤติกรรมมนุษ ย)
และการจัดการ
สภาพแวดลอมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของกิจกรรมและวัฒนธรรม โดย Fellmann26
ไดกลาวเอาไววา ระบบกิจกรรม (ในบางชวงเวลากับพื้นที่) มีความสําคัญในการวางแผน และ
ออกแบบในระดับของความตองการพื้นฐานที่มีความแตกตางกันออกไป ซึ่งในทุกกิจกรรมจะมี
ความเกี่ยวเนื่องกับองคประกอบทั้ง 4 ดาน คือ
1) ตัวของกิจกรรมเอง
2) กิจกรรมไดถูกนําไปใชอยางไร
3) กิจกรรมมีความเกี่ยวของอยางไรกับกิจกรรมอื่นๆ
4) ความหมายที่แอบแฝงอยูของกิจกรรม
Chapin27 ไดกลาวเอาไววา กิจกรรมจะมีการเกี่ยวของอยูดวยกัน 3 ประการ คือ แหลง
ประกอบกิจกรรม ประเภทของกิจกรรม และระบบกิจกรรม โดยระบบของกิจกรรมจะเปนเรื่อง
พฤติกรรมของบุคคลที่มีความตอเนื่องของประเภทกิจกรรม หรืออาจกลาวไดวา ระบบกิจกรรมมี
ทั้งองคประกอบเชิงพื้นที่ (สถานที่ไป) และองคประกอบในเรื่องของเวลา (เวลาที่ไป) ทั้งสองอยาง
ไดรับอิทธิพลดวยขอจํากัดจากวัฒนธรรม และธรรมชาติของสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร เชน
กิจกรรมที่เปนการเดินทางของบุคคลเพื่อไปซื้อของ แตเมื่อบุคคลตางๆ แสดงอาการกรณีเหมือนๆ
กัน นั่นทําใหกรณีนั้นกลายเปนประเภทของกิจกรรม และเมื่อกิจกรรมนั้นเกิดการทํางานเชื่อมโยง
26

Jerome Fellmann, Human geography : landscapes of human activities,5th ed.(Boston,
MA : WCB/McGraw Hill, 1997)
27

Chapin, F.Stuart, Urban land use planning,2nd ed.(Urbana: University of Illinois Press,
1972), pp.221-253.
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กันดวยวัตถุประสงค และเปาหมายที่ประกอบการทํากิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องเปนประจํา ก็
จะทําใหประเภทของกิจกรรมนั้นกลายเปนระบบกิจกรรมในที่สุด เชน การไปพักผอน การจับจาย
เปนตนโดย Amos Rapoport28 ไดใหแนวความคิดที่เกี่ยวกับระบบกิจกรรม และระบบของที่ตั้ง
ไวดังนี้
2.2.1.1 แนวความคิดเรื่องกิจกรรม เวลา สถานที่
องคประกอบทางวัฒนธรรมเปนรูปแบบหลัก และสําคัญยิ่งของระบบแหลงตั้งถิ่น
ฐาน เราสามารถศึกษาวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง แบบแผนวิถีชีวิตของกลุมไดจากสิ่งที่เปนรูปธรรม
ที่สุดนั้น คือ ระบบกิจกรรม ระบบกิจกรรมของมนุษยทั้งหมดจะเกิดขึ้นบนพื้นที่ และเวลาที่
ซอนทับกันสนิทนั้น หมายถึง การใหความสําคัญทั้งเรื่องของกิจกรรม และการตัดสินใจพรอมกัน
เมื่อเราสามารถทราบตําแหนงที่เกิดกิจกรรม ในเวลาหนึ่งก็จะสามารถนําไปเชื่อมโยงกับตําแหนง
ของกิจกรรมอื่นในเวลาหนึ่ง หรือนําไปเชื่อมโยงกับที่ตั้งในชวงเวลานั้นได การศึกษากิจกรรมบน
พื้นที่ทําไดโดยพิจารณากิจกรรมที่เกิดขึ้นประจําวัน และใชเมทริกซ แสดงความสัมพันธระหวาง
พื้นที่ และเวลา เราสามารถรูไดวากิจกรรมนั้นเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร กิจกรรม และเหตุการณ อาจ
ระบุลงไปบนแผนที่เวลาพื้นที่ (Time space map)
ผลลัพธของการศึกษาองคประกอบทั้ง 3 คือ รูปแบบกิจกรรม (Activity Patterns)
ซึ่งมีโครงสรางที่ถูกสงผานเชิงวัฒนธรรม (Culturally transmitted structure) ที่แสดงการ
ปฏิสัมพันธกันระหวางกิจกรรมของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชน การศึกษา
กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ทําใหเราอยูในตําแหนงที่ดีกวาในการอธิบายพื้นที่ และในการประเมิน
นโยบายที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่
2.2.1.2 ระบบของกิจกรรม และระบบของที่ตั้ง
กิจกรรมถูกถายทอดโดยตรงจากวิถีชีวิต และรากฐานของวัฒนธรรมทุกกิจกรรม
เกี่ยวเนื่องกับองคประกอบ 4 ประการ คือ ตัวกิจกรรมเอง กิจกรรมถูกนําไปใชอยางไรกิจกรรม
เกี่ยวของกับกิจกรรมอื่นๆ และรวมเปนระบบกิจกรรม ความหมายของกิจกรรม
จุดหลัก คือ ระบบกิจกรรมไมสามารถเกิดขึ้นโดยปราศจากพื้นที่และเวลาได
และไมสามารถมองตัวกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว แตตองพิจารณาทั้งระบบกิจกรรม เชน เราไม
สามารถพิจารณาเพียงอาคารเดียว เพราะคนเราใชหลายอาคาร และมีกิจกรรมหลากหลายใน
พื้นที่เปดโลงนอกอาคาร การตั้งถิ่นฐาน และทั้งภูมิภาค คนอาศัยอยูในภูมิประเทศวัฒนธรรม
28

Amos Rapoport, “System of activities and system of settings”, in Domestic Architecture
and the use of space: an interdisciplinary, Edited by Susan Kent (Cambridge: Cambridge University
press, 1990), pp.45-47.
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(Cultural Landscapes) ดังนั้นจึงไมสามารถพิจารณาเพียงแคสถาปตยกรรมเพียงอยางเดียว ทุก
อาคารที่ปรากฏมักถูกเชื่อมโยงกับระบบกิจกรรมของผูคนที่เกี่ยวของ ขอบเขตของบทสรุปนี้ คือ มัก
มีความสัมพันธระหวางระบบกิจกรรมและวัฒนธรรม
ที่ตั้ง (Setting) เปนการผสมผสานกันของพฤติกรรมที่ตั้ง (Behavior Setting)
และบทบาทที่ตั้ง ที่ตั้งเปนสภาพแวดลอมกับระบบของกิจกรรมที่ตอเนื่อง ที่ซึ่งสภาพแวดลอม
และกิจกรรมถูกเชื่อมโยงดวยกฎเกณฑ (Rules) ตางๆ เพื่อทําใหเกิดที่ตั้งที่เหมาะสม และตามที่
คาดหวังเอาไว กฎตางๆ นี้มีขึ้นเสมอเพื่อกําหนดเกณฑในที่ตั้ง สถานการณ และแปรเปลี่ยน
ตามวัฒนธรรมดวย ที่ตั้งตองพิจารณาโดยรวมกับระบบภายในของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งถูก
เชื่อมโยง อยางเปนระบบ ที่ตั้งถูกเชื่อมโยงในหลายดานทั้งในพื้นที่เอง ความใกลชิด การ
เชื่อมโยง และการ แบงแยก รวมถึงเรื่องเวลาในการลําดับ
ที่ตั้งมักจะเปนไปตามความเหมาะสมของกิจกรรม และพฤติกรรมเสมอๆ ทีต่ งั้ ของ
คนมีขอบเขต และเกี่ยวของกับวัฒนธรรม เวลา และคุณภาพของที่ตั้งแปรเปลี่ยนไปตาม
วัฒนธรรม และเปลี่ยนไปตามสมาชิกของวัฒนธรรมหนึ่งๆ หรือกลุมในวัฒนธรรมนั้นๆ
สิ่งแวดลอมสามารถสรางแนวคิดใหกับที่ตั้ง และอีกสวนหนึ่งเกี่ยวของกับระบบ
ของกิจกรรม การจัดสภาพแวดลอมมีผลตอการสรางแนวคิดในฐานะที่เปนองคประกอบของ 4 ตัว
แปร คือ พื้นที่ เวลา ความหมาย และการติดตอสื่อสาร ซึ่งเปนไปตามกิจกรรมที่แปรเปลี่ยน
ตามตัวแปรดังกลาว และดวยตัวกิจกรรมเองเกี่ยวของกับการจัดเรียงกิจกรรมที่แตกตางของ
กิจกรรมในเวลา และพื้นที่พอๆ กัน ความเร็วของกิจกรรม (จํานวนของกิจกรรมตอหนวยเวลา)
และจังหวะตางๆ (ในชวงของกิจกรรมเกี่ยวของกับวงจรหลากหลาย เชน วิถีชีวิต ชวงชีวิต ป ฤดูกาล
เทศกาล วันทํางาน วันหยุด กลางวัน กลางคืน เปนตน)
การพิจารณาระบบกิจกรรม ในระบบของที่ตั้งเปนประเด็นสําคัญที่เขาใจรูปแบบ
ของเมืองการเลือกที่อยูและการใชพื้นที่เปดโลงในยานละแวกบานของเมืองถากิจกรรมนันทนาการ
เกิดขึ้นอยางมากในพื้นที่สวนตัว เชน ภายในที่อยูอาศัย หรือสวนหลังบาน กิจกรรมในพื้นที่เปด
โลงของเมือง หรือพื้นที่สาธารณะในละแวกบานจะเกิดขึ้นนอย ถาในวัฒนธรรมที่ใชพื้นที่ของ
เมืองในการสัญจรเปนหลัก ซึ่งตรงขามกิจกรรมอื่นๆ การใชพื้นที่ก็จะแตกตางกันกับกิจกรรมตางๆ
ที่มีลักษณะเชนเดียวกัน ถากฎของวัฒนธรรม หรือบรรทัดฐานเปลี่ยนไป พื้นที่เมืองในทางตรง
ขามกับพื้นที่สวนตัวก็จะถูกใชตางกันไปดวย

30

2.2.1.3 ความสัมพันธระหวางวิถีชีวิต การทํากิจกรรม และการใชพื้นที่ Amos
Rapoport และ Haryadi29 ไดแสดงใหเห็นวาวิถีชีวิต การทํากิจกรรม และการใชพื้นที่มี
ความสัมพันธกัน เริ่มจากการจํากัดความคําวา “วัฒนธรรม” คือ สิ่งที่สงผลตอความเชื่อสภาพทาง
ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ - สังคม ฯลฯ สิ่งเหลานั้นจะกอใหเกิดโลกทัศนที่ มนุษยสามารถตี
คุณคา แลวเลือกเอาคุณคานั้นๆ มาเปนคานิยมในการดําเนินชีวิตที่แสดงออกในรูปของระบบ
กิจกรรม ในที่สุดก็จะเกิดเปนการใชพื้นที่หรือระบบที่ตั้ง
แผนภูมิที่ 2.1 แสดงความสัมพันธระหวางวิถีชีวิต กิจกรรม และการใชพื้นที่

ที่มา : Amos Rapoport, “Spatial Organization and the Built Environment,” in An Companion
Encyclopedia of Anthropology: Humanity, Culture and Social Life. Edited by Tim Ingold (New York:
Routledge, 1994), pp.461.

2.2.2 ประเภทของกิจกรรม
งานศึกษาของ Jan Gehl30 ในหนังสือเรื่อง Life between Building : Using Public
Space เปนการศึกษาที่เนนเรื่องปรากฏการณของกิจกรรมมนุษยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน โดย
Jan Gehl ไดจําแนกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงขายที่โลงวางของเมืองไวเปนประเภทหลักๆ ดังนี้
29

Amos Rapoport, “Spatial Organization and the Built Environment,” in An Companion
Encyclopedia of Anthropology : Humanity, Culture and Social Life. pp.460-502 and Haryadi,
“Conservation of Cultural Settings: The Case of Yogyakarta’s Inner City Kampung,” in Cultural Identity
and Urban Change in Southeast Asia: Interpretative Essays, pp.209-225.
30

Jan Gehl, Life between Buildings: Using Public Space,(New York: Van Nostrand Reinhold
Company, 1987). อางถึงใน ยงยุทธ ณ นคร, “ ความคิดเรื่องสถาปตยกรรม-ฯลฯ,”เอกสารประกอบการสอน
วิชาสัมมนาสถาปตยกรรม. ชุดถังขยะวิชาการ...ที่1, (ม.ป.ท. ม.ป.ป.2545), หนา 33-37.
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2.2.2.1 กิจกรรมจําเปน (Necessary activities) เปนกิจกรรมที่มีความจําเปนตอ
การดําเนินกิจวัตรประจําวันของคน เปนกิจกรรมที่คนไมมีทางเลือกในการเขาใชประโยชนในพื้นที่
เชน ภารกิจที่ตองเดินทางไปทํางาน ไปโรงเรียน หรือไปจายตลาด เปนตน ถือเปนเรื่องใหญทเี่ กิดขึน้
ทั้งใชการเดินทางดวยรถยนตและเดินเทาไปตามถนน เกิดขึ้นซ้ําซากเปนเดือนเปนป แมการสํารวจ
พบวาอิทธิพลทางกายภาพของสภาพแวดลอมไมมีผลมากนอยก็ตาม กิจกรรมนี้ก็ตองเกิดขึ้น
เพราะไมมีทางเลือกอื่น
2.2.2.2 กิจกรรมทางเลือก (Optional activities) หรือกิจกรรมพักผอนหยอนใจ
(Recreational Activities) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความตองการของคนที่จะทํา และเปน
กิจกรรมที่คนตัดสินใจแลวแตชวงเวลาและสถานที่อํานวยดวย โดยเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
พักผอนหยอนใจเปนหลัก จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเวลาและสถานที่สนับสนุนอยางเพียงพอ เชน
การออกไปเดินเลนเพื่อผอนคลายหรือไปรับประทานอาหารกลางวันระหวางพักเที่ยงวัน นั่ ง
พักผอนตามที่วางสาธารณะภายนอก เปนตน กิจกรรมเหลานี้เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งอํานวย เชน ขณะ
อากาศแจมใส สถานที่มีผลทางกายภาพเปนที่รื่นรมและพึงพอใจของแตละบุคคล ซึ่งโดยเฉพาะ
คุณลักษณะของที่วางนั้น มีการออกแบบไดอยางเหมาะสมสูงสุดกับพฤติกรรมมนุษยในแตละ
ลั ก ษณะนั่ น เอง กิ จ กรรมชนิ ด นี้ มี ผ ลโดยตรงและอย า งมากกั บ สภาพแวดล อ มทางกายภาพ
ภายนอก
2.2.2.3 กิจกรรมทางสังคม (Social activities) หรือกิจกรรมที่เกิดความเกี่ยวของ
กับผูอื่นโดยไมไดคาดหวังไวลวงหนา เชน การไดพบเพื่อนใหม พูดคุยกับคนแปลกหนา การเลน
ดวยกันของเด็กๆ การออกกําลังกายดวยกัน หรือกิจกรรมสังคมโดยทางออม เชน ไดพบเห็นคน
อื่น ไดยินคนอื่นพูดคุยกัน และอื่นๆเปนตน กิจกรรมทางสังคมแตละชนิดจะเกิดขึ้นในสถานที่แต
ละแห ง ที่ มี ลัก ษณะทางกายภาพที่แ ตกตา งกัน ไป กิจ กรรมทางสัง คมนี้ อ าจถือว า เป น ผลของ
กิจกรรมที่ตามมา (resultant activities) หรืออาจเกิดตอเนื่องจากกิจกรรมทั้งสองดังกลาวแลว
ข า งตน กิ จ กรรมทางสัง คมเกิ ดขึ้ น โดยธรรมชาติ โดยทางออมในขณะที่แต ล ะคนดํา เนิน ชีวิ ต
ขณะนั้นในที่วางเดียวกัน ลักษณะของกิจกรรมทางสังคมที่ตางกันขึ้นอยูกับลักษณะทางกายภาพ
ของสภาพแวดลอมที่แตกตางกันดวย เชน ในถนนของหมูบานพักอาศัย สถานที่ใกลโรงเรียน
หรือใกลที่ทํางาน กิจกรรมทางสังคมจะขึ้นอยูกับจํานวนที่จํากัดของผูคนอื่นที่มาเกี่ยวของกันและ
ที่มีความสนใจและมีประสบการณไมเหมือนกัน ยกเวนในที่สาธารณะกลางอื่น เชน บนถนนธุรกิจ
ในเมือง สถานที่ในลานเมือง ในสวนสาธารณะ ณ ที่นี้ กิจกรรมทางสังคมที่หลากหลายยอมมี
โอกาสเกิดขึ้นไดมากมาย ซึ่งแนนอนก็ยอมขึ้นอยูกับปจจัยของสถานที่นั้น จะมีคุณภาพทาง
กายภาพมากนอยเพียงไรดวยกิ จกรรมทางสังคมยอมเกิดขึ้นไดในทุกโอกาสเมื่อมีการดําเนิ น
ชีวิตประจําวันภายนอกเคหะสถานของแตละคนเกิดขึ้น
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นอกจากนี้ Gehl ยังมีแนวความคิดในการปรับปรุงสภาพแวดลอมกายภาพใหเหมาะสม
เอื้อตอการเกิดกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยโดยเฉพาะกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมทางเลือกอื่น
นอกจากกิจกรรมจําเปนเพียงอยางเดียว เพื่อสนับสนุนใหเกิดความสัมพันธทางสังคมระหวาง
กลุมคนมากขึ้นเปนชุมชนเมืองที่มีชีวิตชีวา เปนสถานที่แหงความทรงจําและพึงพอใจของผูคน
2.2.3 การใชประโยชนที่โลงวาง
ลักษณะประโยชนใชสอยหรือการใชงานของบริเวณลานโลง พอจะแบงออก
ไดเปน31
2.2.3.1 เพื่อการคา เปนสถานที่เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน การผลิตสินคา
สถานที่รับฝากของและเปนบริเวณเพื่อธุรกิจตลาดเพื่อการคานี้อาจมีมากกวาหนึ่งแหงภายในเมือง
หนึ่งแตละแหงก็จะเปนสถานที่เฉพาะสําหรับสินคาแตละชนิด เชน ตลาดปลา ตลาดมา ตลาด
ถวยชามเครื่องปน เปนตน ในเมืองบางแหงอาจไมมลี านโลงเฉพาะเพื่อการคาขาย แตใชถนนซึ่ง
กวางกวาจุดอื่นๆ มาเปนบริเวณตลาดแทน เพราะขนาดของถนนที่กวางขวางพอและจํานวน
ประชากรของเมืองไมมากนัก
2.2.3.2 เพื่ อ การสื่ อ สาร เป น สถานที่ เ พื่ อ กิ จ กรรมทางสั ง คม เป น จุ ด ที่ มี ก าร
แลกเปลี่ยนสื่อสารถายทอดกระจายขาวเปนสถานที่ที่ผูคนจะมาพบปะกันหรือมาเยี่ยมเยียนเพือ่ ให
ทันกับเหตุการณตางๆ
2.2.3.3 เพื่อการนันทนาการ ทั้งเพื่อการพักผอนหยอนใจแบบสงบเงียบหรือการ
เลนกีฬาบริเวณลานโลงนี้จะถูกใชเปนที่วางโลงสาธารณะของเมืองคลายเปนสวนสาธารณะ
2.2.3.4 เพื่อการคารวะศรัทธา มักจะเปนลานโลงบริเวณทางเขาดานหนาอาคาร
ทางศาสนาเพื่อประกอบพิธี การบูชา การสวดมนต
2.2.3.5 เพื่อเนนใหเห็นความสําคัญ หรือความเปนเอกลักษณของอาคารที่มี
ความสําคัญ เชน ศาลากลาง โบสถ อนุสาวรีย หรือเนนจุดที่การสัญจรสายสําคัญๆ มาตัดกัน
2.2.3.6 เพื่อผลทางดานการมองเห็น ความตองการบริเวณเปดโลงโดยรอบอาคาร
สําคัญหรือสิ่งซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง เพื่อผลทางดานความงาม และในบางครั้งยังเปนสถานที่
เพื่อกระจายคนจํานวนมากออกจากอาคารขนาดใหญ ซึ่งเปนผลตอเนื่องมาจากตัวสถาปตยกรรม
นั่นเอง

31

จามรี อาระยานิมิตสกุล, “ความเปนมาของบริเวณลานโลง,” วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 25.
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ภาพที่ 2.11 แสดงการใชประโยชนที่โลงวาง
อย า งไรก็ ดี บริ เ วณลานโล ง นี้ อ าจเป น ที่ ร วมของกิ จ กรรมหลายอย า งหรื อ มี
ประโยชนใชสอยหลายๆ ประเภทเขาไวดวยกัน แตจะมีประโยชนใชสอยขอใดขอหนึ่งที่กลาวไว
แลวขางตนเปนหลัก
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการการใชที่ดินของเมือง
แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการการใชที่ดินของเมือง มีสวนสําคัญในการวิเคราะห
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งที่ โ ล ง ว า งกั บ การใช ที่ ดิ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง โดยจะทํ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
วิวัฒนาการของเมือง (Urban Evolution) เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับลําดับขั้นหรือรูปแบบของ
วิวัฒนาการในแตละชวงและศึกษาประเภทของการใชที่ดินดังนี้
2.3.1 วิวัฒนาการของเมือง (Urban Evolution)
Lewis Keeble32 ไดทําการแบงวิวัฒนาการของเมืองจากการพิจารณาลักษณะโครงสราง
ภายในเมืองโดยการเปรียบเทียบกับวิวัฒนาการของชีวติ มนุษยในชวงวัยที่ตางกันออกเปน 4 ระดับ
ดังนี้

32

Lewis keeble, Principles and practice of town and country planning(London: The
Estates Gazette, 1972), p.87.
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1) ขั้นแรก (Infantile) เริ่มจากการรวมตัวเปนชุมชนเมืองขนาดเล็ก ไมมีการ
แบงแยกการใชที่ดินชัดเจน
2) ขั้นวัยรุน (Juvenile) เริ่มแบงที่ดินเปนยานพักอาศัย และมีอุตสาหกรรมเล็กๆ
อยูในครัวเรือน
3) ขั้นผูใหญ (Mature) โครงสรางภายในเมืองแบงเปนที่พักอาศัย พาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมอยางเห็นไดชัดเจน
4) ขั้นชรา (Senile) เปนเมืองที่มีโครงสรางภายในเมืองเสื่อมโทรม เนื่องจากการ
โตเต็มที่
จากการแบงวิวัฒนาการของเมืองออกเปน 4 ระดับตามแนวคิด Lewis Keeble ก็ไมได
หมายความวาเมืองทุกเมืองจะตองมีวิวัฒนาการตามขั้นตอนเหมือนกันหมด เพราะบางเมือง
อาจจะแยกยอยเปนขั้นอนุบาล (Sub Infantile) หรือมีวิวัฒนาการอยูเพียงขั้นแรกขั้นเดียว แลวไมมี
การพัฒนาไปสูขั้นอื่นๆ ในขณะที่บางเมืองอาจมีการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ และมีการเรียนรูการ
ปองกันเมืองไมใหพบกับสภาพเสื่อมโทรมจึงไมตองพบกับวิวัฒนาการในขั้นชราเปนตน
สว นแนวความคิ ดของ Patrick
Geddes33 ไดกล าววาเมืองมีวิ วั ฒนาการเกิดขึ้น
ตามลําดับโดยแบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นที่ 1 เขาสูศูนยกลาง (Inflow) เปนขั้นเริ่มตนของการรวมตัวเปนชุมชนเมือง

2) ขั้นที่ 2 สรางเมือง (Build Up) เปนขั้นตอนที่มีการกอสรางอาคารอยาง
หนาแนนในศูนยกลาง และเริ่มมีการขยายตัวของเมืองออกไป

33

Patrick Geddes อางใน Branch, Milville C., Urban Planning Theory. (Pennsylvania :
Dowden, Hutchison & Rass, 1972), p.87.
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3) ขั้นที่ 3 เมืองขยายตัวออก (Back Flow) และศูนยกลางเมืองเริ่มเสื่อมโทรม

4) ขั้นที่ 4 เมืองเจริญเติบโตแบบกระจัดกระจาย (Sprawling
ศูนยกลางเมืองเสื่อมโทรม

Mass) และ

2.3.2 ประเภทของการใชที่ดินในเมือง
สุวัฒนา ธาดานิต34ิ แบงการใชที่ดินออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ การใชที่ดินใน
ชนบท และการใชที่ดินในเมือง โดยในวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการใชที่ดินในเขตเมืองซึ่งสามารถ
แบงรายละเอียดไดมากกวาการใชที่ดินในชนบทดังนี้
2.3.2.1 การใชที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัย (Residential Land use) มีกระจัด
กระจายทั่วไปทั้งเมือง แตในบริเวณใจกลางเมืองโดยทั่วไปจะเปนที่อยูอาศัยหนาแนน เชน เปน
แฟลต บานแถว ตลอดจนที่อยูอาศัยที่ไมถูกสุขลักษณะและต่ํากวามาตรฐาน เชน บริเวณแหลง
34

สุวัฒนา ธาดานิติ, “หลักการและทฤษฎีการวางแผน”, กรุงเทพมหานคร: เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.(อัดสําเนา)
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เสื่อมโทรม ในบริเวณชานเมืองไกลออกไปจะเปนที่อาศัย ที่มีความหนาแนนเบาบางมากกวาใจ
กลางเมื อง โดยมากเปน บ า นเดี่ย วและอยูหางกัน กวา บา นในยา นใจกลางเมื อง ที่เ ป น เช น นี้
เพราะวาราคาที่ดินใจกลางเมืองแพงกวาชานเมือง จึงมีการใชที่ดินประหยัดไมเปลืองเนื้อที่มาก
2.3.2.2 การใชที่ดินเพื่อเปนโรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Land use)
เมื่ออุตสาหกรรมขยายใหญขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมจะยายออกไปอยูชานเมืองเพราะถาตั้งอยูที่
เดิมคือใจกลางเมืองจะสรางมลภาวะทําความเดือดรอนใหกับชาวบาน เมืองทุกเมืองมักมีกฎหมาย
ระบุไวมิใหโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ เขาไปตั้งปะปนกับที่พักอาศัยใจกลางเมือง โรงงาน
อุตสาหกรรมเชนที่วานี้ควรอยูชานเมืองหรือแหลงรวมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐบาลจัดเตรียมไว
ใหเรียกวา “นิคมอุตสาหกรรม”
2.3.2.3 การใชที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม (Commercial Land use) การใชที่ดิน
ประเภทนี้ไดแก ที่ตั้งรานคาตางๆ ซึ่งอาจเกาะกลุมกันเปนยานการคาใหญ กินบริเวณกวาง การ
ใชที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมบริเวณเกาแกจะอยูในใจกลางเมือง ตอมาจะกระจายไปตามถนนสาย
สําคัญ กลุมรานคาเล็กๆ มักจะปะปนกับที่พักอาศัยปจจัยสําคัญในการเลือกที่ตั้งของยาการคา
คือ ความสะดวกในการเดินทางมาถึงของลูกคา
2.3.2.4 การใชที่ดินเพื่อเปนสถานที่ราชการ (Government Land use) เปนที่ตั้ง
ของหนวยงานตางๆ ของรัฐบาลและเปนสถานที่ทํางานของขาราชการจํานวนมาก หนวยงานบาง
ประเภทตองการที่ดินขนาดใหญ เชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบางอยางขนาดเล็ก เชน สถานี
ตํารวจ สถานีดับเพลิง ถาสถานที่ราชการที่เปนการบริการของรัฐบาลตอยานพักอาศัยก็มักจะ
ตั้งอยูใกลที่พักอาศัยและใจกลางเมือง
2.3.2.5 การใชที่ดินเพื่อเปนที่พักผอน ของประชากรเมือง (Recreational Land
Use) สวนใหญจะเปนที่รัฐบาลจัดขึ้น ไดแก สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน ศูนยเยาวชนสนาม
กีฬา ที่เอกชนจัดขึ้นเองก็มีบาง เชน สวนสนุก สระวายน้ํา การใชที่ดินประเภทนี้เมืองทุกเมือง
ควรจะจัดใหพอเพียงกับจํานวนประชากร
2.3.2.6 การใชที่ดินเพื่อการขนสง (Transport Land use) ไดแก ถนน ที่จอดรถ
สถานีขนสงที่กระจายอยูทั้งในเมืองและชานเมือง การใชที่ดินประเภทนี้นับวามีความสําคัญมาก
เพราะเปรียบเสมือนเสนเลือดหลอเลี้ยงสวนตางๆ ของเมือง การใชที่ดินประเภทตางๆ จะดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ ถาการจราจรไมติดขัด ตรงกันขามถาระบบขนสงในเมืองลมเหลว กิจกรรม
ตางๆ ในเมืองก็จะหยุดชะงักได
2.3.2.7 การใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชานเมือง (Resource Production and
Extraction Land use) ในบางเมืองอาจมีการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบาง โดยจะตั้งอยูบริเวณชาน
เมือง สวนมากจะเปนการเกษตรสวนผัก พืชไร ซึ่งสงมาขายเฉพาะในเมืองเทานั้น อยางไรก็ตาม
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เมื่อเมืองขยายออกไป พื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองซึ่งถือวาเปนบริเวณที่มีความงามตามธรรมชาติ
และสามารถใชเปนแหลงพักผอนของชาวเมือง
2.3.2.8 บริเวณที่ยังไมมีการพัฒนา (Undeveloped Land use) เปนบริเวณใน
เมืองที่ปลอยใหเปนธรรมชาติ ยังไมมีกิจกรรมใดเกิดขึ้น ไดแก บริเวณหนองน้ํา ที่ลุมน้ําขังหรือ
บริเวณที่มีการรื้อถอนเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากประเภทไปอีกประเภทหนึ่ง แตยังไมมีการ
กอสรางเปนการใชที่ดินประเภทอื่น หรือพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองที่ไมไดทําการเพาะปลูกการใช
ที่ดินในเมืองประเภทตางๆ จึงทําใหเกิดการเดินทางของผูคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง บางพื้นทีใ่ น
เมืองเกิดการรวมตัวกันกลายเปนยาน ในบริเวณที่มีการใชที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมอาจกลายเปน
ยานการคา มีการเขาถึงไดอยางสะดวกสบายและรวดเร็ว ทําใหผูที่เขามาใชในพื้นที่มีจํานวนมาก
แตถัดมาภายในที่มีการเขาถึงนอย อาจเกิดเปนยานที่พักอาศัย , พักผอน ฯลฯ ซึ่งพึ่งพาอยูกับยาน
การคานั้น ทําใหเกิดมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบตางๆ ในบริเวณเดียวกัน
2.4 สรุปแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับที่โลงวางเปนการศึกษานิยามความหมายของ
ที่โลงวาง ประเภทและแนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายตัวของที่โลงวาง รวมทัง้ ทฤษฎีทใี่ ชศกึ ษา
ที่โลงวาง ไดแก ทฤษฎีฟนฟูพื้นที่สูญเปลา , แนวความคิดเกี่ยวกับคุณคาและเอกลักษณของ
ชุม ชน โดยพบว า ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น พื้ น ที่ ชุม ชนเมื อ งเก า จึ ง ต อ งเน น ที่ โ ล ง ว า งทั้ ง มิติ ท าง
กายภาพ , มิ ติทางสั งคมและความสํา คัญของสถานที่ โดยมีนิยามความหมายของที่โ ลง วา ง
ประกอบไปดวย พื้นที่ , กิจกรรม และเวลา สวนประเภทของที่โลงวางมีการแบงประเภทของที่โลง
วางออกเปน 3 ลักษณะดวยกัน คือ ประเภทที่ 1 ลักษณะตําแหนงที่ตั้ง ไดแก ที่โลงวางภายใน
ชุมชน และที่โลงวางภายนอกชุมชน โดยแบงตามระดับการใชสอย ประเภทที่ 2 ลักษณะหนาที่
การใชประโยชน ไดแก ที่โลงวางที่มีลักษณะเปนลานโลง (The square plaza) , ที่โลงวางที่เปน
ถนน คือ เปนเสนทางการสัญจร (The street) และที่โลงวางที่เปนสวนสาธารณะ (The park)
ประเภท 3 ลักษณะรูปราง ไดแก สี่เหลี่ยมจัตุรัส , สี่เหลี่ยมผืนผา , วงกลม , วงรี , แปดเหลี่ยม
และรูปรางไมแนนอน เปนรูปทรงทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีแนวความคิดเกี่ยวกับการกระจาย
ตัวของที่โลงวาง โดยเกี่ยวกับระบบที่ตั้งและรูปแบบการจัดวางของที่โลงวาง ในการศึกษาทฤษฎี
ใชทฤษฎีฟนฟูพื้นที่สูญเปลาของ โรเจอร ทรานซิก ซึ่งเปนการรวม 3 ทฤษฎีเขาไวดวยกันเปน
ทฤษฎี ห ลั ก พบว า ต อ งมี ก ารแยกประเภทของที่ โ ล ง ว า ง และประเภทของกลุ ม อาคารและ
สิ่งกอสรางเปนสวนทึบและสวนโปรงตามทฤษฎีภาพและพื้น โดยแยกประเภทของที่โลงวางเปน
สวนโปรง และกําหนดกลุมอาคาร , สิ่งกอสรางเปนสวนทึบตามลักษณะของอาคาร หากพื้นที่ใดมี
ความสัมพันธระหวางสวนทึบกับสวนโปรงก็จะเกิดรูปทรงที่ดีของเมือง หากไมสัมพันธกันก็จะเกิด
พื้นที่สูญเปลา สวนทฤษฎีการเชื่อมโยง โรเจอร ทรานซิก เปนการศึกษาการเชื่อมโยงของที่โลง
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วางในภาพรวมของทั้งชุมชนหรือเมืองกอนสวนปลีกยอย โดยมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ รูปทรงแบบ
องคประกอบ , รู ปทรงอภิ มหาสถาปตยกรรม , รูปทรงแบบเกาะกลุม ซึ่ง เปน รูปแบบที่มีความ
คลายคลึงกับกรุงรัตนโกสินทรมากที่สุด สวนทฤษฎีความสําคัญของสถานที่เปนลักษณะของ
บริบทของพื้นที่ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมโดยใชการศึกษาจินตภาพของ Kevin Lynch เพื่อ
วิเคราะหเอกลักษณ คุณคา และความสําคัญของชุมชน
การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนของที่โลงวาง เปน
การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับระบบกิจกรรม และระบบที่ตั้ง ของ Amos Rapoport โดยพบวา
ระบบกิจกรรมประกอบดวยองคประกอบเชิงพื้นที่และองคประกอบในเรื่องของเวลา ดวยขอจํากัด
จากวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม กิจกรรมจะเกี่ยวกับแหลงประกอบกิจกรรม ประเภทของ
กิจกรรม และระบบกิจกรรม กลาวโดยสรุปการศึกษากิจกรรมในพื้นที่ศึกษาตองสามารถระบุได
วากิจกรรมนั้นเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร และเปนกิจกรรมอะไร โดยตองหาความสัมพันธกับกิจกรรม
อื่นๆ ทั้งระบบ สวนที่ตั้งของที่โลงวางจะเปนไปตามความเหมาะสมของกิจกรรมและพฤติกรรม ซึง่
เปนประโยชนในการใชวางแผนปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวาง สวนการศึกษาประเภทของ
กิจกรรมของ Jan Gehl เปนการศึกษากิจกรรมของมนุษยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ไดแก
กิจกรรมจําเปนเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ําซากจากการศึกษาพบวาสภาพกายภาพมีผลนอยมาก
กิจกรรมทางเลือกเปนกิจกรรมพักผอนหยอนใจอิทธิพลกายภาพและเวลามีผลมาก และกิจกรรม
ทางสังคมจะเกิดตามธรรมชาติโดยไมไดตั้งใจขึ้นอยูกับปจจัยของสถานที่และเกิดขึ้นไดทุกโอกาส
เมื่ออยูนอกอาคาร ดังนั้นในการปรับปรุงที่โลงวางจึงตองเอื้อตอการเกิดกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย
โดยเฉพาะกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมทางเลือกนอกจากกิจกรรมจําเปนเพียงอยางเดียวเพื่อ
ทําใหเมืองมีชีวิตชีวา และการศึกษาการใชประโยชนในที่โลงวางของจามรี อาระยานิมิตสกุล
พบว า ที่ โ ล ง ว า งมี ก ารใช ป ระโยชน ไ ดหลากหลาย ได แ ก เพื่ อ การค า เพื่ อ การสื่ อ สาร เพื่ อ การ
นันทนาการ เพื่อการคารวะศรัทธา เพื่อเนนใหเห็นความสําคัญ และเพื่อผลทางดานการมองเห็น ที่
โลงวางอาจมีการใชสอยไดหลายประเภทแตจะมีการใชประโยชนหลัก ๆ ตามหัวขอขางตน
การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการการใชที่ดินของเมือง เพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษาความสัมพันธระหวางที่โลงวางกับการใชที่ดินที่เกี่ยวเนื่อง โดยพบวาเมืองมีวิวัฒนาการ
เปนลําดับขั้นแนวตามแนวความคิดของ Lewis Keeble และ Patrick Geddes ซึ่งสามารถนํามา
ประยุกต ใชในการแบงชวงในการศึกษา เพื่อใหเห็นความสัมพันธระหวางที่โลงวางกับการใชที่ดิน
ที่เกี่ยวเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันโดยพบวาในการใชที่ดินแตละประเภทมีความสัมพันธกับที่โลง
วางและมีลักษณะการใชประโยชนแตกตางกันตามลักษณะการใชที่ดิน
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2.5 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
จากการทบทวนแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ ที่ไดนําเสนอไวขางตน
แลวนั้นสามารถสรุปกรอบแนวคิดตามแผนภูมิที่ 2.2 ไดดังนี้ ในการศึกษาแนวทางปรับปรุงการใช
ประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทรซึ่งเปนชุมชนเมืองเกาที่มีประวัติศาสตรความเปนมาที่
ยาวนาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองศึกษาวิวัฒนาการการใชที่ดินอันเปนพื้นฐานในการทําความ
เขาใจรูปแบบความสัมพันธระหวางที่โลงวางกับการใชที่ดินที่เกี่ยวเนื่อง และสภาพปญหาการใช
ประโยชนที่โลงวางซึ่งเปนผลมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน
จากนิยามความหมายของที่โลงวางและแนวความคิดของ Amos Rapoport เกี่ยวระบบ
กิจกรรมและระบบที่ตั้ง มีองคประกอบที่มีความสัมพันธกันทําใหเกิดลักษณะการใชประโยชน
ที่โลงวาง 3 องคประกอบหลักคือ
1. ที่โลงวาง ไดแก การกระจายตัว ประเภท และลักษณะทางกายภาพของที่
โลงวาง
2. อาคารและสิ่ง กอสรา ง ไดแก รู ปแบบมวลอาคาร การใชประโยชนของ
อาคาร คุณคาและความสําคัญของอาคาร
3. กิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชน ไดแกประเภทกิจกรรม ชวงเวลา
และคนที่ทํากิจกรรม
ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข ององค ป ระกอบที่ โ ล ง ว า งกั บ องค ป ระกอบอาคารและ
สิ่งกอสรางไดประยุกตแนวความคิดของ โรเจอร ทรานซิก จากทฤษฎีฟนฟูพื้นที่สูญเปลาเปน
หลักโดยเฉพาะทฤษฎีภาพและพื้น (Figure and Ground Theory) เปนการแยกที่โลงวางและ
อาคารออกจากกัน และใชแนวความคิดในการแบงลําดับการใชสอยที่โลงวางของ ชารลส คอรเรีย
และ Jan Gehl เพื่อวิเคราะหการกระจายตัวและประเภทของที่โลงวางจากแนวคิดที่วาการ
กระจายตัวของที่โลงวางที่ดีตองมีลําดับชั้นเชิงที่เหมาะสม ทั้งที่โลงวางที่เปนระดับสวนตัว ที่โลงวาง
ระดับติ ด ต อและที่ โ ลง ว า งระดับ ชุม ชนซึ่ ง เปน ที่ โ ลง วา งที่ อยูภายในชุ ม ชน สว นที่โ ลง วา งที่อ ยู
ภายนอกชุมชนจะเปนที่โลงวางระดับยานหรือหยอมเมือง และระดับเมือง ตามลําดับ นอกจากนี้
เนื่องจากชุมชนกรุงรัตนโกสินทรเปนชุมชนเมืองเกาจึงไดประยุกตทฤษฎีความสําคัญของสถานที่
(Place Theory) จากการวิเคราะหการใชประโยชนอาคาร และคุณคาความสําคัญของอาคารซึ่ง
สงผลตอการใชประโยชนและคุณคาความสําคัญของที่โลงวาง
นอกจากนี้ไดประยุกตแนวความคิดของ Amos Rapoport เกี่ยวระบบกิจกรรมและระบบ
ที่ ตั้ ง ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข ององค ป ระกอบที่ โ ล ง ว า ง กั บ องค ป ระกอบกิ จ กรรมกั บ
พฤติกรรมการใชประโยชน เปนการศึกษาวากิจกรรมนั้นเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร เปนกิจกรรมอะไร
และเกิดขึ้นโดยใคร เพื่อใหทราบถึงรูปแบบของกิจกรรม โดยประเภทของกิจกรรมแบงเปนกิจกรรม
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จําเปน กิจกรรมทางเลือกและกิจกรรมทางสังคม หากพื้นที่ใดมีกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรม
ทางเลือกอื่นนอกจากกิจกรรมจําเปนเพียงอยางเดียวก็จะทําใหเกิดความสัมพันธทางสังคมระหวาง
กลุมคนมากขึ้นเปน ชุมชนเมืองที่มีชีวิตชีวาถือเปนศักยภาพของพื้น ที่ ตามแนวความคิดของ
Jan Gehl
จากองค ป ระกอบต า งๆ ที่ ไ ด ก ล า วข า งต น ล ว นแต มี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ส ง ผลให เ กิ ด
สถานการณและปญหาในดานการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทรอยางไรนั้นยัง
ตองมีองคประกอบทางดานคุณคาเอกลักษณและสภาพทั่วไปของชุมชน ซึ่งแสดงใหเห็นความ
แตกตางของสถานการณและปญหาของแตละชุมชนประกอบดวย อันนําไปสูการเสนอแนวทาง
ปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทรที่มีความเหมาะสมทั้งในมิติทางดาน
พื้นที่และมิติทางดานสังคมชุมชนเมืองตอไป

แผนภูมิที่ 2.2 แสดงกรอบแนวคิดในงานวิจัย
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สภาพทัว่ ไปของชุมชนกรณีศึกษา
- ขอบเขตที่ตั้ง
- การใชที่ดิน

สภาพทั่วไปของชุมชนกรุง
รัตนโกสินทร
- ลักษณะทางสังคม ประชากร
- ชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน

วิวัฒนาการการใชที่ดิน
-

สมัย ร.1 - ร.3
สมัย ร.4 – ร.6
สมัย ร.7 – ร.8
สมัย ร.9 – ปจจุบัน

- ประเด็นในการศึกษา
- การใชที่ดิน
- การใชประโยชนที่โลงวาง

ที่โลงวาง
- การกระจายตัว
- ประเภท
- ลักษณะทางกายภาพ

อาคาร/สิง่ กอสราง

- สภาพทางกายภาพ
- สภาพทางเศรษฐกิจ

กิจกรรม/พฤติกรรม
การใชประโยชน
- ประเภทกิจกรรม
- ชวงเวลา
- คน

- รูปแบบมวลอาคาร
- การใชประโยชนอาคาร
- คุณคา/ความสําคัญ

สถานการณและปญหา
การใชประโยชน
ที่โลงวาง

แนวทาง
ปรับปรุงการ
ใชประโยชน
ที่โลงวางใน
ชุมชนกรุง
รัตนโกสินทร

คุณคาและเอกลักษณของชุมชน
- ประวัติศาสตรความเปนมา
- คุณคาและความสําคัญของสถานที่
- จินตภาพของเมือง

อดีต

ปจจุบัน

อนาคต
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
วิธีการศึกษาในบทนี้จะกลาวถึง การเลือกชุมชนกรณีศึกษา แหลงที่มาของขอมูล
การจัดเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 การเลือกชุมชนกรณีศึกษา
ในการศึกษาการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนในกรุงรัตนโกสินทร ได
คัดเลือกพื้นที่กรุงรัตนโกสินทรเปนพื้นที่ศึกษา เนื่องจากกรุงรัตนโกสินทรเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญ
มาตั้งแตอดีต เคยเปนศูนยกลางของกรุงเทพมหานคร มีประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนาน
ผลจากการพัฒนากรุงเทพมหานครสงผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทและกิจกรรมในการ
ใชพื้นที่ในชุมชนกรุงรัตนโกสินทรอยางเดนชัด โดยเฉพาะการใชประโยชนที่โลงวางซึ่งอาจมีการใช
ประโยชนที่โลงวางที่สงเสริมความเปนชุมชนเมืองเกาและการใชประโยชนที่โลงวางที่ไมเหมาะสม
เกิดขึ้นโดยมีเกณฑในการคัดเลือกชุมชนกรณีศึกษาดังนี้
เกณฑในการเลือกชุมชนกรณีศึกษา
เนื่องจากขอจํากัดทางดานเวลาในการวิจัย จึงไดทําการคัดเลือกชุมชนกรณีศึกษาจาก
ทั้งหมด 15 ชุมชน ซึ่งเปนชุมชนที่ขึ้นทะเบียนตามประกาศกรุงเทพมหานครเนื่องจากเปนชุมชนที่มี
คณะกรรมการชุ ม ชน มีการกํา หนดขอบเขตชุ ม ชนที่แน น อนและมี การจั ดเก็ บข อมู ลพื้น ฐานที่
นํามาใชประโยชนในการศึกษาครั้งนี้ได ซึ่งสามารถกําหนดเกณฑในการเลือกชุมชนกรณีศกึ ษาโดย
มีรายละเอียดดังนี้
1. เลือกจากพื้นที่กลุมยานชุมชนเกาแกในกรุงรัตนโกสินทร โดยทําการแบงกลุมยาน
ชุมชนตามตําแหนงที่ตั้งเปน 4 กลุม∗ ซึ่งประกอบดวย พื้นที่ชุมชนยานภายในเขตรัตนโกสินทร
ชั้นใน พื้นที่ชุมชนยานบางลําพู พื้นที่ชุมชนยานสามแพรง และพื้นที่ชุมชนยานหลังถนนราช
ดําเนินกลางและพื้นที่ตอเนื่องดังตารางที่ 3.1 และ แผนที่ 3.1
2. เลือกจากขนาดพื้นที่ของชุมชนในปจจุบัน โดยแบงเปนชุมชนขนาดเล็กมาก ชุมชน
ขนาดเล็ก ชุมชนขนาดกลาง และชุมชนขนาดใหญดูตารางที่ 3.2 และ แผนที่ 3.1 เพื่อใหเห็นการ
ใชประโยชนที่โลงวางที่แตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) แบงกลุมยานชุมชนตามตําแหนงที่ตั้ง
∗

เกาแก

แบงตามการประยุกตโครงการแผนแมบทพัฒนาพื้นที่ถนนราชดําเนิน และ ตามกลุมยานชุมชน
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ตารางที่ 3.1 แสดงพื้นที่กลุม ยานชุมชนและขนาดพื้นทีข่ องชุมชนในกรุงรัตนโกสินทร
ตําแหนงที่ตงั้

ชื่อชุมชน

พื้นที่ชุมชน(ไร)

ขนาดพื้นที่ชุมชน

2

เล็กมาก

3.5

เล็ก

3.ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน-ตรอกไกแจ
4.ชุมชนมัสยิดจักรพงษ
5.ชุมชนตรอกบวรรังษี
6.ชุมชนมัสยิดบานตึกดิน

8
6
6
4.3

ใหญ
กลาง
กลาง
เล็ก

7.ชุมชนแพรงภูธร

2

เล็กมาก

1. พื้นที่ชุมชนยานภายใน 1.ชุมชนทาวัง
เขตรัตนโกสินทรชั้นใน 2.ชุมชนทาเตียน
2. พื้นที่ชุมชนยาน
บางลําพู

3. พื้นที่ชุมชนยานสาม
แพรง

8.ชุมชนตรอกศิลป-ตรอกตึกดิน
1.28
เล็กมาก
9.ชุมชนหลังวัดราชนัดดา
5.3
กลาง
10.ชุมชนวัดเทพธิดาราม
1
เล็กมาก
4. พื้นที่ชุมชนยานหลัง
11.ชุมชนหลังโบสถพราหมณ
10
ใหญ
ถนนราชดําเนินกลางและ
12.ชุมชนวังกรมพระสมมติอมรพันธ
1
เล็กมาก
พื้นที่ตอเนื่อง
13.ชุมชนราชบพิธพัฒนา
3
เล็ก
14.ชุมชนเฟองทอง -ตรอกวิสูตร
6
กลาง
15.ชุมชนสามยอด
6.5
กลาง
ที่มา : สํานักพัฒนาสังคม แผนแมบทพัฒนาพื้นที่ถนนราชดําเนิน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
และการวิเคราะห

2) แบงกลุมขนาดพื้นที่ชุมชน
ตารางที่ 3.2 แสดงการแบงกลุมขนาดพื้นที่ชุมชน
พื้นที่ชุมชน(ไร)

ประเภทชุมชน
(ตามขนาดพื้นที่)

1 - 2.25

ชุมชนขนาดเล็กมาก

2.25 - 4.5

ชุมชนขนาดเล็ก

4.5 - 6.75

ชุมชนขนาดกลาง

6.75 ขึ้นไป

ชุมชนขนาดใหญ

ที่มา : จากการวิเคราะห

ชื่อชุมชน
ชุมชนทาวัง ชุมชนแพรงภูธร ชุมชนตรอกศิลป - ตรอกตึกดิน
ชุมชนวัดเทพธิดาราม และชุมชนวังกรมพระสมมติอมรพันธ
ชุมชนทาเตียน ชุมชนมัสยิดบานตึกดิน และชุมชนราชบพิธพัฒนา
ชุมชนมัสยิดจักรพงษชุมชนตรอกบวรรังษี ชุมชนหลังวัดราชนัดดา
ชุมชนเฟองทอง –ตรอกวิสูตร และชุมชนสามยอด
ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน-ตรอกไกแจ และชุมชนหลังโบสถพราหมณ
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แผนที่ 3.1 แสดงกลุมยานชุมชน ขนาดพื้นที่ชุมชนและตําแหนงชุมชนกรณีศึกษา
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สรุปการคัดเลือกชุมชนกรณีศึกษา
ทํ า การคัด เลือ กชุม ชนกรณีศ ึก ษาจากทั ้ง หมด 15 ชุม ชน เหลือ 4 ชุม ชน
กรณีศึกษาใหครอบคลุมกลุมยานชุมชนเกาแก และมีความแตกตางของขนาดพื้นที่ชุมชนโดย
จากการศึก ษาขอ มูล และการสํา รวจทั้ง 15 ชุม ชนเบื้อ งตน สามารถทํา การคัด เลือ กชุม ชน
กรณีศึกษาไดดังนี้ (แผนที่ 3.1 และตารางที่ 3.3)
- พื้นที่ชุมชนยานสามแพรง ประกอบดวยชุมชนแพรงภูธรเพียงชุมชนเดียวซึ่งเปน
ชุมชนขนาดเล็กมากจึงไดทําการคัดเลือกชุมชนแพรงภูธรเปนชุมชนกรณีศึกษาโดยจากการศึกษา
ขอมูลและการสํารวจเบื้องตนพบวาชุมชนแพรงภูธรเปนชุมชนเกาแกที่มีลักษณะของที่โลงวาง
กลางชุมชนที่เดนชัด คือ บริเวณลานภูธเรศ
- พื้นที่ชุมชนยานภายในเขตรัตนโกสินทรชั้นใน ประกอบดวย ชุมชนทาวังซึ่งเปน
ชุมชนขนาดเล็กมาก และ ชุมชนทาเตียนซึ่งเปนชุมชนขนาดเล็ก แตเนื่องจากพื้นที่ชุมชนยานสาม
แพรงไดทําการเลือกชุมชนแพรงภูธรซึ่งเปนชุมชนขนาดเล็กมากไปแลวดังนั้นพื้นที่ชุมชนยา น
ภายในเขตรัตนโกสินทรชั้นในจึงไดทําการคัดเลือกชุมชนทาเตียนเปนชุมชนกรณีศึกษา ประกอบ
กับจากการศึกษาขอมูลและการสํารวจเบื้องตนพบวาชุมชนทาเตียนเปนชุมชนเกาที่มีลักษณะของ
ที่โลงวางที่มีความหลากหลายและมีความสัมพันธภายในชุมชนดีมากเมื่อเทียบกับชุมชนทาวัง
ที่เปนชุมชนแออัดมีที่โลงวางคอนขางนอย
- พื้นที่ชุมชนยานบางลําพู ทําการคัดเลือกชุมชนตรอกเขียนนิวาสน-ตรอกไกแจ
ซึ่งเปนชุมชนขนาดใหญ เปนชุมชนกรณีศึกษา เนื่องจากมีลักษณะเปนชุมชนเมืองที่อยูใกลที่โลง
วางสําคัญคือสวนสันติชัยปราการ เมื่อเทียบกับอีก 3 ชุมชน คือ ชุมชนมัสยิดจักรพงษ ชุมชนตรอก
บวรรังษี และชุมชนมัสยิดบานตึกดินซึ่งลวนแลวแตเปนชุมชนแออัดที่มีที่โลงวางคอนขางนอย อีก
ทั้งชุมชนมัสยิดบานตึกดินเปนชุมชนขนาดเล็กซึ่งถูกคัดเลือกเปนชุมชนกรณีศึกษาของพื้นที่ชุมชน
ยานภายในเขตรัตนโกสินทรชั้นใน คือ ชุมชนทาเตียนแลว
- ดังนั้นในพื้นที่ชุมชนยานหลังถนนราชดําเนินกลางและพื้นที่ตอเนื่องจึงตองทํา
การคัดเลือกชุมชนขนาดกลางเปนชุมชนกรณีศึกษา ซึ่งประกอบดวย ชุมชนหลังวัดราชนัดดา
ชุมชนเฟองทอง –ตรอกวิสูตร และชุมชนสามยอด โดยจากการศึกษาขอมูลและการสํารวจเบื้องตน
พบวาชุมชนหลังวัดราชนัดดามีความเหมาะสมเปนชุมชนกรณีศึกษาของพื้นที่นี้ เนื่องจากเปน
ชุมชนที่มีที่โลงวางภายในชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังที่โลงวางที่สําคัญของเมือง เชน ลานโลง
ในวัดราชนัดดา ลานมหาเจษฎาบดินทร ที่โลงวางริมคลองหลอดและริมถนนราชดําเนินเปนตน
เมื่อเทียบกับอีก 2 ชุมชน
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ตารางที่ 3.3 แสดงการสรุปการคัดเลือกชุมชนกรณีศึกษา
ประเภทชุมชน
ตําแหนงที่ตั้ง
(ตามขนาดพื้นที่)

พื้นที่ชุมชนยานสามแพรง
พื้นที่ชุมชนยานภายในเขต
รัตนโกสินทรชนั้ ใน
พื้นที่ชุมชนยานหลังถนนราช
ดําเนินกลางและพื้นที่ตอเนือ่ ง
พื้นที่ชุมชนยานบางลําพู

ชุมชนกรณีศกึ ษา

ชุมชนขนาดเล็กมาก ชุมชนแพรงภูธร
ชุมชนขนาดเล็ก

ชุมชนทาเตียน

ชุมชนขนาดกลาง

ชุมชนหลังวัดราชนัดดา

ชุมชนขนาดใหญ

ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน-ตรอกไกแจ

ที่มา : จากการวิเคราะห

3.2 แหลงที่มาของขอมูล
3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ
ไดจากการศึกษาภาคสนามโดยแบงออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก
- การสํารวจภาคสนาม (Field Survey)
- การสัมภาษณ (Interview)
3.2.1.1 การสํารวจภาคสนาม (Field Survey)
เปนการสํารวจลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางกิจกรรมกับพฤติกรรมของ
ชุมชนกรณีศึกษา โดยมีหัวขอในการสํารวจดังนี้
1. องคประกอบทางกายภาพของชุมชนกรณีศึกษา โดยจะทําการสํารวจ
ลักษณะทางภูมิศาสตร ลักษณะทางภูมิสถาปตยกรรม และลักษณะทางสถาปตยกรรม ไดแก การ
ใชประโยชนอาคาร รูปแบบสถาปตยกรรม คุณคาอาคาร และสภาพของอาคาร เพื่อใหทราบถึง
เอกลักษณและความสําคัญของชุมชนกรณีศึกษา
2. ลักษณะของที่โลงวาง ไดแก การกระจายตัวและประเภทของที่โลง
วาง รูปราง ความเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ การเขาถึงพื้นที่ องคประกอบของที่โลงวางอื่นๆ และ
สภาพของที่โลงวางที่ปรากฏในปจจุบัน เพื่อใหทราบถึงลักษณะทางกายภาพของที่โลงวางของ
ชุมชนกรณีศึกษา
3. กิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง ไดแก ประเภท
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในที่โลงวาง กิจกรรมที่เปนเอกลักษณที่ปรากฏในที่โลงวาง การใชประโยชนที่
โลงวางที่สามารถสังเกตได และปญหาการใชประโยชนที่โลงวางที่ไมเหมาะสม
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วิธีการสํารวจ
1. การสํารวจลักษณะทางกายภาพ ไดแก องคประกอบทางกายภาพ
ลักษณะของที่โลงวางของชุมชนกรณีศึกษา โดยใชแบบสํารวจ ถายภาพ และแผนที่ ที่ไดมาจาก
การสํารวจพื้นที่ชุมชนกรณีศึกษาเบื้องตน และการใชทฤษฎีภาพและพื้น (Figure and Ground
Theory) เพื่อแยกระหวางที่โลงวาง (สวนโปรง) กับกลุมอาคาร (สวนทึบ)
2. การสํารวจลักษณะทางกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลง
ว า งเบื้ องต น ของชุ ม ชนกรณี ศึ ก ษาโดยใชแ บบสํ า รวจ ถ า ยภาพ ในการสํ า รวจใช วิ ธีก ารเก็ บ
ตัวอยางโดยทําการสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง ในที่โลงวางทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน
3.2.1.2 การสัมภาษณ (Interview)
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. การสัมภาษณบุคคลสําคัญ (Key informants) เปนการสัมภาษณ
เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง วาเปนที่โลงวางใด มีกิจกรรมการใช
ประโยชนอะไร ทํากิจกรรมโดยใคร และอยูในชวงเวลาใด ในชวงระหวางวันหยุดและวันธรรมดา
ทั้งกลางวันและกลางคืน และในชวงระหวางป
2. การสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนในที่โลงวาง เพื่อใหไดขอมูล
ทั่วไปของผูใหสัมภาษณ การใชประโยชนที่โลงวาง และขอมูลเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงการใช
ประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรณีศึกษา
วิธีการสัมภาษณ
1. การสัมภาษณบุคคลสําคัญ (Key informants) โดยใชแบบสัมภาษณบุคคล
ที่เห็นกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวางในชวงเวลา 1 วัน และในชวงเทศกาลตางๆ ผู
ที่เปนเปาหมายในการสัมภาษณ ไดแก
1) บุ ค คลที่ เ ห็ น กิ จ กรรม กั บ พฤติ ก รรมการใช ป ระโยชน ที่ โ ล ง ว า งใน
ชวงเวลา 1 วัน เชน กลุมพอคาแมคาที่คาขายในบริเวณที่โลงวางตลอดเวลา กลุมชาวบานใน
ชุมชนที่เห็นกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวางตลอดเวลา กลุมมอเตอรไซดรับจาง
พนักงานรักษาความปลอดภัย เปนตน
2) บุคคลที่เห็นกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวางในชวง
เทศกาลตางๆ เชน ประธานชุมชน คนเฒาคนแกในชุมชน พระภิกษุสงฆ เปนตน
2. การสัมภาษณใชแบบสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนในที่โลงวาง ทั้งที่
เปนคนภายในชุมชนและคนนอกชุมชน โดยทําการสัมภาษณใหครอบคลุมทั้งเพศ อายุ และกลุม
อาชีพ ในการสัมภาษณใชวิธีการเก็บตัวอยางจากการสุมตัวอยางแบบไมคํานึงถึงความนาจะเปน
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เปนลักษณะการสุมกลุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple random sampling) โดยทําการ
สัมภาษณผูคนที่มาใชประโยชนในที่โลงวางทั้งในวันธรรมดาและในวันหยุดสุดสัปดาห ทําการสุม
ตัวอยางที่โลงวางละ 30 ชุด ซึ่งเปนขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชโดยทั่วไปในงานวิจัยของการ
ทดลองเพื่อเปรียบเทียบผล1 รวมเปนแบบสัมภาษณทั้งหมด 360 ตัวอยาง จากที่โลงวางทั้งหมด
12 แหงของทั้ง 4 ชุมชน
3.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ
ไดจากการรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ ตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ แผนที่ ภาพถาย
ทางอากาศ สถิติตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.2.2.1 ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับที่โลงวาง แนวความคิดเกี่ยวกับ
กิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนของที่โลงวาง และแนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการการใช
ที่ดินของเมือง เพื่อนํามาพัฒนากรอบแนวคิดในงานวิจัย โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ
ตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ ฯลฯ
3.2.2.2 ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไป และศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการการใช ที่ ดิ น ในชุ ม ชนกรุ ง
รัตนโกสินทรเพื่อทราบถึงลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ลักษณะกลุมชุมชน โดยเนน
ลักษณะการใชที่ดินและการใชประโยชนที่โลงวางของชุมชนกรุงรัตนโกสินทรตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน โดยทําการศึกษาวิเคราะหจาก เอกสารวิชาการ แผนที่ ภาพถายทางประวัติศาสตร
ภาพถายทางอากาศรวมทั้งการสอบถามผูคนดั้งเดิมในพื้นที่และผูเชี่ยวชาญในดานประวัติศาสตร
กรุงรัตนโกสินทร
ขอมูลจะไดจากแหลงขอมูลตางๆดังตอไปนี้
1. กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. กองสวนสาธารณะ สํานักงานสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร
3. หองสมุดกลางและหองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, สถาบันเทคโนยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
4. กองการจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟนฟูเมือง สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร
5. กองพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร
6. สํานักงานเขตพระนคร
1

พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (2531) , หนา 97.
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7. สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
8. กรมแผนทีท่ หาร
3.3 การจัดเก็บขอมูล
เมื่อไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแตละปจจัยในการศึกษา โดยประกอบดวยสภาพทั่วไป
ลักษณะการใชที่ดิน และการใชประโยชนที่โลงวางตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน คุณคาและเอกลักษณ
ของชุมชน ลักษณะของที่โลงวางประเภทและการกระจายตัวของที่โลงวาง กิจกรรมกับพฤติกรรม
การใชประโยชนที่โลงวาง สภาพปญหาและแนวทางปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวาง จากนัน้ จะ
นําขอมูลที่ไดทั้งหมดบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสารสนเทศภูมิศาสตร ขอมูลที่ไดจาก
การเก็ บ และรวบรวมจากหน ว ยงานตา งๆ ข อ มู ล จากการสํ า รวจภาคสนามและจากการการ
สัมภาษณ จะถูกจัดเก็บเปนขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute
Data) หลังจากนั้นจะทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล แกไขขอผิดพลาด ทําการสราง
ความสัมพันธระหวางขอมูลทั้งสองประเภทและจัดเก็บขอมูล เพื่อเตรียมการวิเคราะหตอไป
3.4 การวิเคราะหขอมูล
3.4.1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางที่โลงวาง กับการใชที่ดินที่เกี่ยวเนื่องโดยทําการแบง
ชวงการศึกษาออกเปน 4 ชวง ตามแนวความคิดของ Lewis Keeble และ Patrick Geddes ทํา
การวิ เ คราะห ก ารใช ที่ ดิ น และการใช ป ระโยชน ที่ โ ล ง ว า ง รวมทั้ ง สภาพทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
กายภาพ เปรียบเทียบสัมพันธระหวางที่โลงวางกับการใชที่ดินที่เกี่ยวเนื่องและสภาพของชุมชน
เมือง ตั้งแตยุคแรกจนถึงปจจุบัน (พ.ศ.2525 – พ.ศ.2550) โดยจัดทําเปนตารางสรุป และวิเคราะห
ลงแผนที่ ซึ่งในการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดนี้
นอกจากจะวิเคราะหจากขอมูลเอกสารทาง
ประวัติศาสตรแลว ยังไดวิเคราะหจากภาพถายทางประวัติศาสตร
3.4.2 วิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวาง โดยนําขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิมา
จัดเรียงในกรอบการศึกษา โดยประกอบดวย
3.4.2.1 ความเปนมา ขอมูลทั่วไป และองคประกอบทางกายภาพของชุมชน
กรณีศึกษา เพื่อทราบถึงลักษณะความสําคัญ และสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจสังคมโดยรวม
ของชุมชนกรณีศึกษาโดยวิเคราะหจากจาก เอกสารวิชาการ เอกสารจากหนวยราชการตางๆ
สถิติแผนที่ภาพถายทางประวัติศาสตรภาพถายทางอากาศรวมทั้งการสอบถามผูคนดั้งเดิมในพื้นที่
และผูเชี่ยวชาญในดานประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร
3.4.2.2 ลักษณะของที่โลงวาง ไดแก การกระจายตัวและประเภทของที่โลงวาง
รวมถึง รูปราง ความเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ การเขาถึงพื้นที่ องคประกอบของที่โลงวางอื่น ๆ และ
สภาพของที่โลงวางที่ปรากฏในปจจุบัน (ปพ.ศ.2550) โดยวิเคราะหจากการสํารวจภาคสนาม และ
การสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนในที่โลงวาง
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3.4.2.3 กิ จ กรรมกั บ พฤติ ก รรมการใช ป ระโยชน ที่ โ ล ง ว า งในที่ โ ล ง ว า งแต ล ะ
ประเภท ไดแก
1) กิ จกรรมกั บพฤติ กรรมที่ เกิ ดขึ้ นในช วงระหว างวั น ทั้ งวั นหยุ ดและวั น
ธรรมดา โดยแบงเปนประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นในที่โลงวาง กิจกรรมที่เปนเอกลักษณที่ปรากฏใน
ที่โลงวาง การใชประโยชนที่โลงวางที่สามารถสังเกตได และ ปญหาการใชประโยชนที่โลงวางที่ไม
เหมาะสม โดยวิเคราะหจากการสํารวจภาคสนามและการสัมภาษณบุคคลสําคัญ (Key informants)
2) ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนในที่โลงวาง ไดแก
ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ขอมูลการใชประโยชนที่โลงวางและขอมูลเกี่ยวกับแนวทาง
ปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรณีศึกษา
3.4.2.4 ทําการบูรณาขอมูลทั้ง 3 สวน เขาดวยกันในรูปแบบของแผนที่ แผนภูมิ
ตารางและการบรรยายประกอบแสดงความสัมพันธของแตละองคประกอบเพื่อใหเห็นภาพรวมของ
การใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรณีศึกษา
3.4.3 วิ เ คราะห ส ถานการณ แ ละป ญ หาการใช ป ระโยชน ที่ โ ล ง ว า ง ในชุ ม ชนกรุ ง
รัตนโกสินทร โดยในการวิเคราะหสถานการณไดพิจารณาแยกออกเปน 3 ดาน ไดแก ลักษณะทาง
กายภาพของที่โลงวาง คุณคาและเอกลักษณของที่โลงวาง และกิจกรรมกับพฤติกรรมการใช
ประโยชนที่โลงวางซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในการกําหนดสถานการณการใชประโยชนที่โลง
วาง ในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร สวนปญหาการใชประโยชนที่โลงวางมาจากการสํารวจ และการ
สัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนในที่โลงวาง โดยสรุปผลการวิเคราะหในรูปแบบของแผนที่ ตาราง
และการบรรยายประกอบ เพื่อนําไปสูการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวาง ใน
ชุมชนกรุงรัตนโกสินทรตอไป

บทที่ 4
สภาพทั่วไป และวิวัฒนาการ
ของการใชที่ดินในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
4.1 วิวัฒนาการของการใชที่ดินในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
ในการศึกษาวิวัฒนาการของการใชที่ดินในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร ไดทําการแบงชวง
การศึกษาออกเปน 4 ชวง อีกทั้งไดนําแนวความคิดของ Lewis Keeble และ Patrick Geddes ที่
ทําการแบงชวงวิวัฒนาการของเมือง (ในบทที่ 2) มาประกอบใชในการแบงชวงการศึกษา โดยใน
แตละชวงจะเปนการศึกษาถึงระบบกิจกรรม และระบบของที่ตั้งซึ่งเกี่ยวกับ คน กิจกรรม และ
พื้นที่ การใชประโยชนที่โลงวาง การใชที่ดิน และสรุปความสัมพันธระหวางที่โลงวางกับการใช
ที่ดินที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งสามารถแบงชวงเวลาไดดังนี้
การศึกษาชวงที่ 1 สมัยรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2325-2394) เปนระยะการสราง
บานแปงเมืองขึ้นใหม โดยวางผังการใชที่ดินตามแบบอยางของกรุงศรีอยุธยา
การศึกษาชวงที่ 2 สมัยรัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2394-2468) เปนชวงที่มีความ
แตกตางจากชวงที่ 1 อยางชัดเจน เนื่องจากในชวงนี้มีการพัฒนาเมืองมากขึ้นจากการที่รับอิทธิพล
ตะวันตก เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคมนาคม มีการขยายตัวออกไปนอกกําแพงพระนคร
มากขึ้น
การศึกษาชวงที่ 3 สมัยรัชกาลที่ 7 - รัชกาลที่ 8 (พ.ศ. 2468-2489) เปนชวงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลายอยางประกอบกันทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราช มาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย และจากการพัฒนาทางกายภาพอยางตะวันตก เกิด
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทําใหพื้นที่กรุงรัตนโกสินทรมีความหนาแนนเพิ่มมาก
ขึ้น อีกทั้งมีระบบการคมนาคมขยายออกไปจากเขตพระนคร ทําใหพื้นที่ที่เปนศูนยกลางเมืองเริ่ม
มีความเสื่อมโทรม
การศึกษาชวงที่ 4 สมัยรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2489-ปจจุบัน) เปนชวงที่มีการขยายตัวและ
พัฒนาในทุกดานของเมืองออกไปนอกเขตพระนครอยางกวางขวาง ศูนยกลางทางเศรษฐกิจเริ่ม
ขยายออกสูพื้นที่รอบขางมากขึ้น โดยในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทรก็ไดรับเกิดผลกระทบจากการ
พัฒนาทําใหเกิดโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่กรุงรัตนโกสินทรหลายโครงการ
4.1.1 ประวัติความเปนมาของเมือง
เมื่อนับยอนหลังไปประมาณ 10, 000 ป มีหลักฐานจากการสํารวจทางวิศวกรรมพบวา
พื้นที่อันเปนที่ตั้งของกรุงรัตนโกสินทรในปจจุบันเคยจมอยูใตน้ําในอาวไทย เพราะพบรองรอยของ
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ฝงทะเลอาวไทยในสมัยทวารวดีสูงขึ้นไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ เมื่อเวลาผานไปนานเขาตะกอนและ
โคลนตมที่แมน้ําเจาพระยาพัดพามาทับถมทําใหฝงทะเลถอยรนลงไปทางใต จึงเกิดที่ราบลุม กวาง
ใหญ แผนดินที่มีความอุดมสมบูรณนี้ เรียกกันวา “ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา” 1
พื้นที่อันเปนที่ตั้งของกรุงรัตนโกสินทร คือ ตําบลบางกอก ซึ่งมีพื้นที่ทั้งฝงกรุงเทพฯ และฝง
ธนบุรีรวมเปนแผนดินเดียวกันมากอน2 พบมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนบางกอกในสมัยเริ่มแรกคงมี
มานานแลว ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรเมื่อกรุงศรีอยุธยาสถาปนาเปนราชธานีในป พ.ศ.
1893 ชุมชนบางกอก มีความเจริญเติบโตและความหนาแนนของชุมชนเพิ่มขึ้นเปนลําดับตาม
ความรุงเรืองของกรุงศรีอยุธยา สภาพของชุมชนในขณะนั้นสันนิษฐานวาคงเปนชุมชนที่เกาะตัวกัน
อยูตามริมแมน้ําลําคลอง ดวยเพราะในสมัยนั้นลวนอาศัยเสนทางคมนาคมทางน้ําเกือบทั้งหมด
ประชาชนสวนใหญปลูกบานเรือนริมฝงหรืออาศัยอยูในเรือนแพ และประกอบอาชีพเพาะปลูกใน
ทองที่เรือกสวนไรนา

ที่มา : วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับพิเศษ พ.ศ. 2525

ภาพที่ 4.1 แสดงคลองลัดบางกอกในสมัยพระเจาไชยราชาธิราช (พ.ศ.2077-2089)
1
2

กรุงเทพ ฯ 2489 – 2539, กรมศิลปากรรวมกับมูลนิธิซิเมนตไทย, 2539, หนา 14.

นริศรานุวัตติวงศ, สมเด็จฯเจาฟากรมพระยา และดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา: สาสนสมเด็จ
ภาคที่ 30 (หนา 14-30) ภาคที่ 49 (หนา 104) อางถึงใน กําธร กุลชล และ ทรงสรรค นิลกําแหง , วิวัฒนาการ
ทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทรฝงตะวันออก: ตั้งแตกอนเริ่มสรางกรุงจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง,
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับพิเศษกรุงรัตนโกสินทร 200 ป ปที่4-5 (ธันวาคม2523-2525) :หนา 222.
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ครั้งตอมาในสมัยของสมเด็จพระเจาไชยราชาธิราช (พ.ศ.2077-2089)3 โปรดใหขุด
คลองลัดจากคลองบางกอกนอยถึงคลองบางกอกใหญ เปนเหตุใหสายน้ําเปลี่ยนทิศทางจนคลอง
ลัดไดขยายตัวกลายเปนแมน้ําสายหลักสวนแมน้ําสายเดิมแคบลง ทําใหสภาพพื้นที่ที่เคยเปน
แผนดินเดียวกันถูกแบงแยกเปน 2 ผืน มีแมน้ําเจาพระยาผากลาง ชุมชนเมืองบางกอกจึงเริ่ม
เปลี่ยนบทบาทเปนเมืองดานสําคัญตั้งแตขุดคลองลัดเสร็จ กลาวคือ ในรัชสมัยของสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิซึ่งเปนรัชกาลตอมา ไดปรากฏชื่อเมืองเปนทางการครั้งแรก เรียกวา “เมืองธนบุรีศรี
มหาสมุทร”
ในระยะตอมาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จึงโปรดฯ ใหสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเปน
เมืองหลวงในปพุทธศักราช 2310 เนื่องจากสถานการณบานเมืองอยูในภาวะคับขัน หลังจากกรุง
ศรีอยุธยาแตกสลาย แนวทางการสรางเมืองหลวงจึงเปนไปโดยอาศัยหลักทางยุทธศาสตรเปน
สําคัญ4 ประกอบกับฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา (ฝงธนบุรี) เปนที่ดอนเปนชุมชนคาขายที่มี
การตั้งถิ่นฐานบานเรือนหนาแนนและมีปอมปราการอยูแลว ลักษณะเมืองในสมัยสมเด็จพระเจา
กรุงธนบุรีปรากฏเปนปอมและกําแพงกออิฐแนนหนาทั้งสองฝงแมน้ําเจาพระยา มีการสรางกําแพง
เมืองฝงละสามดานประกบกันใหแมน้ําไหลผากลางใหมีลักษณะเปนเมืองอกแตก ซึ่งมีทางหนีทีไล
อยางดี ภายนอกกําแพงเมืองออกไปทั้งสองฝงเปนสวนผลไมและนาขาวที่ปลูกเลี้ยงชาวเมือง การ
ใชที่ดินของชุมชนสมัยกรุงธนบุรี ภายในกําแพงเมืองปรากฏหนาแนนทางฝงตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยา เชน พระราชวัง วังเจานาย วัด ตลาด คุ ก นิวาสสถานของพระญาติพระวงศ อูเรือ
ฯลฯ สวนทางฝงตะวันออกยังคงมีชุมชนเบาบางและเปนชุมชนของชาวตางดาว ซึ่งถูกกวาดตอน
อพยพมาเสียเปนสวนใหญ5

3

ศิลปากร, กรม: บันทึกเรื่องความสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17
เลมที่ 1 (ครุสภา, 2521) เลมที่3 (สหประชาพาณิชย, 2522) อางถึงใน เรื่องเดียวกัน ,หนา 222-223.
4

ดุษฎี ทายตะคุ , วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร: การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการใชที่ดินใน
อนาคต, 2542. หนา 32.
5

ศิลปากร, กรม: พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี (ครุสภา, 2521) อางถึงใน กําธร กุลชล และ ทรงสรรค
นิลกําแหง , วิวัฒนาการทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทรฝงตะวันออก: ตั้งแตกอนเริ่มสรางกรุงจนถึงสมัย
เปลี่ยนแปลงการปกครอง,หนา 223.
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แผนที่ 4.1 แสดงรูปแบบการใชที่ดินในสมัยกรุงธนบุรี ระหวางพุทธศักราช 2310 - 2325
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4.1.2 สมัยรัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 3(ระยะสรางกรุง) ตั้งแต พ.ศ. 2325 - 2394
ในชวงรัชกาลที่ 1 เปนชวงสรางพระนครใหเปนปกแผนเปนชวงที่ฟนฟูขนบธรรมเนียมและ
ศิลปวัฒนธรรมตามแบบอยางกรุงศรีอยุธยา ทรงเรงฟนฟูพระศาสนา และบานเมือง ระยะนี้ยังมี
สงครามกับพมาอยูบาง ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 2 บานเมืองเริ่มเปนปกแผนเนื่องจากเวนวางจาก
การสงคราม ทรงอนุรักษฟนฟูพระศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเปนอันมาก ชวงปลายรัชกาลเริ่มมี
การคาขายกับจีน จนมีเงินในทองพระคลังจํานวนมาก ทําใหเศรษฐกิจเฟองฟูมาก ในรัชกาลที่ 3
จึงมีการสรางพระอาราม และบูรณะปฏิสังขรณพระอารามจํานวนมาก โดยมีรายละเอียดสภาพ
ชุมชน การใชที่ดินและการใชประโยชนที่โลงวางดังตอไปนี้
4.1.2.1 สภาพชุมชน
1. ลักษณะทางภูมิศาสตร
เนื่องจากพื้นที่ฝงตะวันตก (ฝงธนบุรี) มีปญหาทางดานยุทธศาสตร6 คือ
เปนเมืองที่มีแมน้ําผานกลางเมือง อีกทั้งสภาพการใชที่ดินหนาแนนมากอยากแกการพัฒนาเมือง
และมีสภาพทางภูมิศาสตรเปนฝงโคงดานนอกของแมน้ําที่ไหลเชี่ยวจากทางเหนือ จึงทําใหตลิ่ง
ทรุดพังเร็วกวาฝงตรงกันขามจึงทําใหพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงยายราชธานี
มาฝ ง ตะวั น ออกของแม น้ํ า เจ า พระยา ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร ข องพื้ น ที่ ฝ ง ตะวั น ออก(กรุ ง
รัตนโกสินทร) เปนพื้นที่ราบลุมน้ําทวมถึงขนาดใหญเหมาะแกการปลูกขาว7 สัณฐานของเมืองเปน
รูปเรียวแหลมทางดานเหนือและใต ตรงกลางปอง มีแมน้ําลอมรอบโดยฝงตะวันตกเปนแมน้ํา
เจาพระยา ฝงตะวันออกมีคลองสองชั้นชั้นในเปนคลองคูเมืองที่มีมาตั้งแตสมัยกรุงธนบุรี ชั้นนอก
เปนคลองขุดใหมหลังจากสรางกรุงไดไมนานนัก เรียกวา คลองรอบกรุง พื้นที่นอกคลองรอบกรุง
ออกไปเปนทุงที่ เรียกวา ทะเลตม ใชเปนที่นาปลูกขาวเพื่อเลี้ยงชาวเมือง สวนภายในเขตเมืองมี
สภาพพื้นที่คงเปนเรือกสวนริมแมน้ํามีชุมชนเบาบาง โดยมีวัดและตลาดน้ําเปนระยะๆ
2. ลักษณะทางสังคม ประชากร
จากหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ข อง จอร น ครอว เ ฟ ค 8 ตั ว แทนของ
รัฐบาลอังกฤษในอินเดียซึ่งเดินทางมาเจรจาทางการคากับไทย ไดระบุไววาประชากรในพระนคร
ชวงแรกมีประมาณ 50,000 คน และมากกวาครึ่งเปนคนจีน สวนในชวงตนของรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.
2371) จากเอกสารของบาทหลวงชาวตะวันตก ที่กลาวถึงการประมาณจํานวนประชากรในพระ
6

แนงนอย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคณะ, องคประกอบทางกายภาพ กรุงรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535, หนา 18.
7

ดุษฎี ทายตะคุ , วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร: การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการใชที่ดินใน
อนาคต. หนา 32.
8

แนงนอย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคณะ, องคประกอบทางกายภาพ กรุงรัตนโกสินทร, หนา 78.
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นครในชวงนั้นวามีประมาณ 80,000 คน โดยประชากรสวนใหญเปนชาวจีน ลาว สยาม มอญ
และชาวตางชาติอื่นๆ เชน ญวน แขกอิสลาม เขมร ทวาย และชาวตะวันตก ซึ่งไดตั้งถิ่นฐานอยู
รวมกัน ในบริ เ วณต า งๆ ทั้ ง ทางฝง ตะวั น ตก (ธนบุ รี ) และฝ ง ตะวั น ออก (พระนคร) ของแม น้ํ า
เจาพระยากลุมทางสังคมและการตั้งถิ่นฐาน ประกอบดวยกลุมชนชั้นทางสังคมและกลุมทางเชื้อ
ชาติ โดยกลุมคนไทยมีชนชั้นทางสังคมตามกฎหมายอันเปนมรดกตกทอดมาจากกรุงศรีอยุธยา
ประกอบดวยกลุมคน 4 กลุมใหญๆ คือ เจาขุนนาง ไพร และทาส9 มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานโดย
ยึดพระบรมมหาราชวัง (วังหลวง) วังหนา และวังหลัง เปนศูนยกลางหลักและศูนยกลางรอง
ตามลําดับ ทางฝงตะวันออก(ฝงพระนคร)ตั้งแตริมแมน้ําเจาพระยาถึงแนวคลองคูเมืองเดิมโดยม
บานเรือนของบรรดาเสนาบดี ขุนนางและขาราชบริพารตั้งอยูบริเวณโดยรอบซึ่งเปนรูปแบบที่ถือ
ปฏิบัติกันมา เพื่อใหเขาเฝารับใชเบื้องพระยุคลบาทไดใกลชิดและสะดวก

ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 4.2 รูปแบบกลุมทางสังคมและการตั้งถิ่นฐาน
9

อคิน รพีพัฒน, ม.ร.ว. และคณะ, สังคมไทยในสมัยตนรัตนโกสินทร พ.ศ. 2535 – 2416.สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527. หนา 45-147. อางถึงใน ดุษฎี ทายตะคุ วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร:
การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการใชที่ดินในอนาคต. หนา 33.
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สวนราษฎรซึ่งโดยสวนใหญเปนขาทาสบริวารของเจานาย และราษฎรที่
รับราชการหรือรับใชใกลชิดบรรดาเสนาบดีและขุนนาง มักจะตั้งบานเรือนอยูใกลชิดกับบานเรือน
ของเสนาบดี และขุนนางเหลานั้น10 นอกจากนี้ยังสันนิษฐานไดวาคงมีแหลงชุมชนของราษฎร
พื้นเมืองตั้งถิ่นฐานอยูโดยยึดวัดที่มีตั้งแตสมัยอยุธยาเปนศูนยกลาง เชน บริเวณวัดโพธาราม (วัด
พระเชตุพนฯ) วัดสลัก (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ) วัดเลียบ วัดราชบูรณะ วัดเชิงเลน (วัดบพิธ
พิมุข) เปนตน11
3. ชุมชน และ การตั้งถิ่นฐาน
เคาโครงของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนสมัยแรก ยังคงเปนชุมชนริมน้ํา
บานเรือน เรือนแพ และเรือประทุนของราษฎรมักปลูกหรือจอดอยูริมแมน้ํา ริมคลองทั้งฝงพระ
นครและธนบุรี 12 ซึ่งทางฝงธนบุรีมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตเดิม และที่เกิดขึ้นใหมเรียงรายตามริม
แมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกนอย และคลองบางกอกใหญ ราษฎรสวนใหญกลับไปตั้งถิ่นฐาน
อยูตามที่อยูเดิมที่เคยอยูมาในอดีต เชน ชาวไทย ลาว มอญ แขก อิสลาม ฯลฯ ยังคงอยูทาง
แถบคลองบางกอกนอย คลองบางกอกใหญ คลองมอญ คลองวัดอรุณ และคูเมืองเดิม สําหรับ
การขยายตัวของชุมชนที่เกิดขึ้นใหมทางฝงกรุงธนบุรีจะขยายตัวมาทางตอนใตของพระราชวังเดิม
ตั้งแตปากคลองบางกอกใหญลงไปจนกระทั่งถึงบริเวณสะพานพุทธยอดฟาในปจจุบัน และลึกเขา
ไปตามคลองสายสําคัญ โดยชุมชนที่ขยายตัวใหมนี้เปนที่อยูอาศัยของบรรดาเสนาบดี ขุนนาง
และชาวตางชาติที่มีหนาที่รับใชในพระบรมมหาราชวังและวังตางๆ สําหรับการตั้งถิ่นฐานทางฝง
ตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา(ฝงพระนคร) เมื่อมีการยายพระบรมมหาราชวังมาอยูทางฝงนี้
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกโปรดเกลาฯ ใหชุมชนชาวจีนที่เคยตั้ งถิ่นฐานอยูใน
บริเวณนี้ตั้งแตสมัยกรุงธนบุรี ไปตั้งบานเรือนใหมในที่สวนทางดานใตของตัวเมืองพระนคร ใน
บริเวณตั้งแตคลองใตวัดสามปลื้ม (วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส) ลงไปจนถึงคลองเหนือวัดสามเพ็ง (วัด
ปทุมคงคาราม) คือ บริเวณตั้งแตใตคลองโองอางดานใกลแมน้ําเจาพระยา ลงไปจนถึงแนวที่เปน
ริมคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งขุดขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ 4 ราษฎรทั่วไปตั้งบานเรือนแพ จอดเรือ
ประทุน ทั้งอยูอาศัยและคาขายตามริมแมน้ําเจาพระยาและริมคลองที่แยกเขาไป
สวนบรรดาชาวตางชาติที่เขามาตั้งถิ่นฐาน จะมีทั้งชาวตะวันตกและ
ตะวันออก โดยชุมชนชาวตะวันออกซึ่งมีอยูหลายเชื้อชาติทั้งชาวจีน แขกมอญ เขมร ลาว ญวน
แขกตานี จะมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานกันเปนกลุมตามลักษณะเชื้อชาติ แตละกลุมก็มีวิถีชีวิต
10

แนงนอย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคณะ, องคประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร, หนา 92.

11

เรื่องเดียวกัน, หนา 393.

12

เรื่องเดียวกัน, หนา 78.
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วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยสวนใหญจะไดรับพระราชทานที่ทางใหตั้งบานเรือนอยูใน
เขตกําแพงพระนครหรือคลองริมฝงธนบุรี13 กลุมที่อพยพเขามาในชวงตนกรุงรัตนโกสินทรก็ได
พระราชทานที่ใหอยูใกลที่เดิม หรือในเขตไกลออกไป ชาวตะวันออกในแตละเชื้อชาติก็จะรวมกลุม
กันอยูเปนชุมชน ไดแก ชาวมอญ ตั้งบานเรือนอยูริมฝงตะวันออกของคลองตลาด (ปากคลอง
รอบกรุงดานใต) ทั้งสองฝง จนถึงบริเวณสะพานที่ถนนเจริญกรุงมาบรรจบกับมุมวังสราญรมย
สะพานนี้จึงไดชื่อวา สะพานมอญ และบริเวณใกลกันกับสะพานมอญไปก็มีชุมชนชาวลาว ทั้ง
ลาวพวนและลาวเวียงจันทน ตั้งบานเรือนอยู นอกจากนี้ยังมีพวกชาวญวนและชาวเขมร ตั้งบาน
อยูใกลเคียงกัน ในบริเวณตําบลบานหมอ ถนนพาหุรัด ถนนตรีเพชร ในบริเวณตั้งแตแนวคลองคู
เมืองเดิม ถึงแนวคลองรอบกรุงดานใตของพระบรมมหาราชวัง จึงเปนยานของกลุมชุมชนชาว
ตะวันออกกลุมใหญ และทางดานเหนือยังมีชาวแขกตานี ที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา มาตั้งถิ่น
ฐานอยูที่บานแขกวัดตองปุ บางลําพู
ชุ ม ชนต า งชาติ โ ดยเฉพาะชาวตะวั น ตก 14 มั ก จะถู ก กํ า หนดให ตั้ ง
บานเรือนของชาวตะวันตก จะถูกกําหนดใหอยูนอกเขตกําแพงเมือง ซึ่งเปนธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติ
กั น มาตั้ ง แต ส มั ย อยุ ธ ยา ดั ง นั้ น ชุ ม ชนอยู บ ริ เ วณนอกกํ า แพงพระนครทางด า นใต ริ ม แม น้ํ า
เจาพระยาฝงตะวันออกและฝงตะวันตก เชน กงสุลโปรตุเกส บานพักทูต บานหมอสอนศาสนา
ชาวอังกฤษและอเมริกัน เปนตน
4.1.2.2 การใชที่ดิน
จากลั กษณะการเลื อกที่ตั้ งและการวางผังการใชที่ดิน ตามแบบอยา งกรุง ศรี
อยุธยา ทําใหมีลักษณะการใชที่ดินของกรุงรัตนโกสินทรดังรายละเอียดตอไปนี้
1. พื้นที่เขตชั้นในฝงตะวันออก (ฝงพระนคร)15 มีการใชที่ดินที่เปนพื้นที่
สําคัญ คือ เปนที่ตั้งของพระบรมมหาราชวัง (พระราชวังหลวง) และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่ง
ลอมรอบดวยกําแพงวัง พระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งลอมรอบดวยกําแพงวังอีกเชนกัน ระหวางวัง
ทั้งสองคือวัดมหาธาตุฯ บริเวณที่ตั้งวัดมหาธาตุเปนที่ตั้งฉางขาวเปลือก สวนหลังวัดเปนทองทุงรก
มีน้ําขัง ในฤดูแลงใชเปนที่เผาศพพระบรมวงศานุวงศ จึงเรียกวาทุงพระเมรุ หรือทองสนามหลวง
ในปจจุบัน ดานตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตของทุงพระเมรุ คือ ที่ตั้งศาลหลวง วังเจานาย 13

เรื่องเดียวกัน, หนา 93.

14

เรื่องเดียวกัน, หนา 393.

15

กําธร กุลชล และ ทรงสรรค นิลกําแหง , วิวัฒนาการทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทรฝงตะวันออก:
ตั้งแตกอนเริ่มสรางกรุงจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับพิเศษกรุง
รัตนโกสินทร 200 ป ปที่4-5 (ธันวาคม2523-2525) :หนา หนา 228.
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ที่มา : ดุษฎี ทายตะคุ, วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร ฯ, 2542 / จากการวิเคราะห

แผนที่ 4.2 แสดงรูปแบบการใชที่ดินในสมัยรัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2325 - 2394)
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-โรงมาหลวง ตึกดิน (คลังดินดํา) ลงไปตามลําดับจนถึงดานหลังของพระบรมมหาราชวังและวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนที่ตั้งของกรมพระนครบาล คุก และหอกลอง สํารับทางดานหนา
ของวัดพระเชตุพลฯ มีวังทาเตียน สวนพื้นที่ระหวางกําแพงวังดานใตกับวัดพระเชตุพลฯ เปน
บานเรือนของเสนาบดีชั้นผูใหญมีการตัดถนนปูดวยอิฐ 9 สายเพื่อการเดินทางเปนการเชื่อมโยง
อาคารและสถานที่สําคัญๆ ภายในเขตพระนครชั้นใน
2. พื้ น ที่เขตชั้น นอกระหวา งคลองคูเ มื อ งเดิ ม กั บคลองรอบกรุ ง16 ใน
ระยะแรกมีการใชที่ดินคอนขางเบาบาง ถูกแบงดวยคลองหลอดสองคลอง จนปรากฏเปนที่ดิน 3
ผืน ขนาดใหญเกือบเทาๆ กัน การใชที่ดินเปนทีตั้งบานเรือนของขาราชบริพารและขาราชการชั้น
ผูนอย ตลอดจนราษฎรกลุมตางๆ ตอมามีการอพยพเขามาประกอบอาชีพในเมืองหลวงมากขึ้นทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติจึงทําใหเกิดความหนาแนนตามลําดับ
3. พื้นที่นอกเขตกําแพงเมือง17 สภาพการใชที่ดินสวนใหญเปนทองทุง
กวาง มีการตั้งบานเรือนกระจายอยูทั่วไปตามแมน้ําลําคลอง เสนทางน้ําที่เปรียบเสมือนเสน
เลือดดใหญจากพระนครออกไปเชื่อมกับชนบท คือ คลองบางกะปที่ตอกับคลองมหานาค ซึ่งอาจ
สรุปไดวาชุมชนที่เกิดในสมัยนั้นใชวิธีขุดคลองเปนเสนนํา
4. พื้นที่ฝงตะวันตก (ฝงธนบุรี) การใชที่ดินสวนใหญไมเปลี่ยนแปลงมาก
นักจากสมัยกรุงธนบุรี และยังคงมีความสําคัญตอพระนครอยูแตมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากที่
เปนศูนยกลางการปกครองก็เปนที่พักอาศัยหนาแนนโดยเฉพาะในเขตแนวกําแพงเดิมและนอกเขต
กําแพงมีราษฎรอาศัยกันอยูอยางหนาแนน
5. การคมนาคม เสนทางการสัญจรหลักในยุคนี้ใชแมน้ําลําคลองเปน
หลักเชนในอดีต ในการเดินทางติดตอในพระนคร และนอกพระนคร โดยหลังจากที่ยายราชธานีมา
ทางฝงพระนครแลวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดโปรดเกลาฯใหรื้อกําแพง
เมืองริมคลองคูเมืองเดิมแตครั้งสมัยกรุงธนบุรีลง เพื่อขยายพระนครใหกวางออกไป และขุดคลองคุ
เมืองเดิมใหกวางและลึกกวาเดิม เพื่อเปนเสนทางการคมนาคมทางน้ําเชื่อมกับแมน้ําเจาพระยา
ทางทิศเหนือและทิศใต จากนั้นโปรดเกลาฯ ใหขุดคลองหลอดขึ้นอีก 2 คลอง จากคลองคูเมือง
เดิมออกไปบรรจบคลองรอบกรุงที่ขุดใหม ทําใหระบบการคมนาคมภายในพระนครมีความ
เชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ยังมีการขุดคลองมหานาคขึ้น เริ่มตนจากคลองรอบกรุง บริเวณวัดสระเกศ
ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมขนสงสินคา และเดินทางเชื่อมตอระหวางภายในพระนครกับภายนอก

16

เรื่องเดียวกัน

17

เรื่องเดียวกัน, หนา 229.
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พระนครที่สําคัญ สวนเสนทางสัญจรทางบกยังเปนเพียงทางเดินแคบๆ ที่สรางดวยดินอัดแนน
หรือปูอิฐเรียงตะแคงใชเปนเสนทางเดินทางภายในพระนคร
อาจกลาวสรุปไดวาการใชที่ดินในชวงรัชกาลที่ 1 เปนการพลิกโฉมของ
สภาพภูมิประเทศจากสภาพที่โลงวาง และการใชที่ดินเบาบางกลายเปนชุมชนเมืองที่มีการใชที่ดิน
หนาแนน สวนในรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 นั้นมิไดมีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไปกวาสมัย
แรกเท า ไหร นั ก เป น เพี ย งการพั ฒ นาตามแนวทางเดิ ม เท า นั้ น เมื่ อ กล า วโดยรวมแล ว การใช
ประโยชนที่ดินสวนใหญ จะเปนในสวนของวัง วัดและตลาดตางๆ โดยที่ราษฎรก็จะตั้งบานเรือน
อยูในบริเวณรอบๆ และตามแมน้ําลําคลอง (ดูแผนที่ 4.2)
4.1.2.3 การใชประโยชนที่โลงวาง
จากสภาพบานเมืองในขณะนั้นที่มีที่โลงวางอยูอยางมากมายแมแตในเขตกําแพง
พระนครประกอบกับวิถีชีวิตของคนไทยที่เปนสังคมเกษตรสวนใหญจะใชชีวิตผูกผันอยูกับที่โลง
วางตลอดเวลาไมวาในทองทุงหรือแมน้ําลําคลองซึ่งเปนทั้งเสนทางคมนาคมและที่ทํามาหากิน
นอกจากนี้ยังพบวาการใชประโยชนในที่โลงของคนในสมัยนั้นยังปรากฏอยูตามศูนยกลางสําคัญ
ทางสังคมไมวาจะเปน วัง วัด หรือ ตลาด โดยสามารถแยกประเภทและการใชประโยชนที่โลง
วางไดดังนี้

ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 4.3 รูปแบบการใชประโยชนที่โลงวางในสมัยรัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 3
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1. ที่โลงวางที่เปนแมน้ําลําคลอง มีการใชประโยชนทั้งในฐานะทาง
สัญจรและแหลงประกอบกิจกรรม โดยมีกิจกรรมการการละเลนที่ผูกอยูกับแมน้ําลําคลองทั้งที่เปน
กิจกรรมของเจา ขุนนาง และราษฎร เชน พระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค การแขงเรือ
ลอยกระทง ฯลฯ และการเลนเพลงเรือเมือถึงฤดูน้ําหลาก ชาวพระนครก็จะออกไปชุมนุมเลนเรือกัน
อยางสนุกสนานที่ทุงภูเขาทอง และบริเวณริมคลองมหานาคซึ่งกลายเปนทองน้ําอันกวางใหญ18
2. ที่ โ ล ง ว า งภายในวั ด ในฐานะศู น ย ก ลางทางจิ ต วิ ญ าณ ถื อ ว า มี
ความสําคัญที่สุดเพราะผูคนในสมัยนั้นผูกผันศาสนาเปนอยางมาก มีการใชประโยชนโดยกิจกรรม
และประเพณีสวนใหญไมวาจะเปนงานบุญประเพณีเทศกาลตางๆ เชน ประเพณีการสรงน้ําพระ
รดน้ําดําหัว วันสงกรานต ฯลฯ
3. ที่โลงวางที่เปนตลาดอันเปนศูนยกลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมี
การใชประโยชนเพื่อการคาและเปนที่พบปะกันของผูคน โดยตลาดในสมัยนี้ก็มีลักษณะคลายกับ
ตลาดสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยจะตั้งอยูริมแมน้ําลําคลองที่เปนเสนทางคมนาคมหลัก และเปนเรือ
แพบรรทุกสินคา และอาหารตางๆ ไปยังแหลงรับซื้อ หรือจุดนัดพบ อาจมีการขายไปตามเสนทาง
ซึ่งสินคาสวนใหญจะเปนพืชผลจากไรสวนโดยจะมีจุดที่หนาแนนตามจุดตัด ทางแยกของแมน้ําลํา
คลองตางๆ มีทั้งตลาดบก และตลาดน้ํา
4. ที่โลงวางในทองทุง มีการใชประโยชนเพื่อเปนที่ทําไรทํานาซึ่งเปน
พื้นที่ที่มีมากที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตกําแพงเมือง นอกจากนี้ยังเปนตัวชวยสรางสมดุล19 จาก
ความหนาแนนภายในกําแพงพระนครแมจะไมมีระบบสาธารณูปโภคโภคระบบสาธารณูปการ
นอกจากนี้ยังมีที่โลงวางสําคัญที่ใชในการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญคือพระราช
พิธีตรียัมพวาย-ตรีปวายหรือที่เรียกกันวา พิธีโลชิงชา ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟาจุฬาโลกเปนพิธีทางพราหมณเปนประเพณีวันขึ้นปใหมของพราหมณจะจัดบริเวณเสาชิงชา
มีการโลชิงชาในราวเดือนยี่ (ประมาณเดือนธันวาคมถึงตนเดือนมกราคม) และที่โลงวางที่เรียกวา
ทุงพระเมรุหรือ ทองสนามหลวงมีการใชประโยชนเปนที่เผาศพพระบรมวงศานุวงศในฤดูแลง
เทานั้น โดยการใชประโยชนที่โลงวางตางๆ มีระบบทางสังคมความเชื่อเขามาเกี่ยวของไมวาจะ
เปนระบบทางชนชั้นเปนตัวกําหนดรูปแบบการใชประโยชนที่โลงวางเชนการใชประโยชนที่โลงวาง
18

ไขแสง ศุขะวัฒนะ, สวนไทย,(กรุงเทพมหานคร: บริษัท อีเอสพีพริ้นทจํากัด, 2520), หนา 6,104.
อางถึงใน อลิศรา มีนะกนิษฐ, “วิวัฒนาการลานโลงในเมือง:ไทยและเทศ.” วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร หนาจั่ว 19 (2545-2546): หนา 92.
19

กําธร กุลชล และ ทรงสรรค นิลกําแหง , วิวัฒนาการทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทรฝงตะวันออก:
ตั้งแตกอนเริ่มสรางกรุงจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง ,หนา 230.
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ในลั ก ษณะเป น แนวดิ่ ง ตามลั ก ษณะกลุ ม ชนชั้ น ทางสั ง คม ตั้ ง แต เจ า ขุ น นาง ไพร และทาส
ตามลําดับ เปนตน

แผนที่ 4.3 แสดงการใชประโยชนที่โลงวางในสมัยรัชกาลที่ 1- รัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2325 - 2394)
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4.1.3 สมัยรัชกาลที่ 4- รัชกาลที่ 6 (รับอิทธิพลตะวันตก) ตั้งแต พ.ศ.2394 – 2468
มีการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพครั้งสําคัญ เนื่องจากการรับอิทธิพลจากตะวันตกมา
ปรับปรุงพัฒนาบานเมือง ทําใหกรุงรัตนโกสินทรในสมัยนี้แตกตางจากกรุงรัตนโกสินทรในชวงแรก
อยางมาก รัชกาลที่ 4 ทรงปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงประเพณีวัฒนธรรมบางอยางที่ลาสมัยทรง
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอันเปนการวางพื้นฐานใหพระราชโอรส คือ รัชกาลที่ 5
ที่ทรงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศเปนอยางมากในทุกดานทรงสรางพระราชวัง อาคาร สถานที่
ราชการ มีการจัดวางผังเมืองอยางเปนระบบการพัฒนาสืบตอมาจนสมัยรัชการที่ 6
4.1.3.1 สภาพชุมชน
1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
จากการทํ า สนธิ สั ญ ญาเบาริ ง ∗ ของรั ฐ บาลอั ง กฤษส ง ผลให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะเศรษฐกิจแบบยังชีพภายใตระบบเศรษฐกิจประเพณีดั้งเดิม (Traditional Economy) และรูปแบบเศรษฐกิจบัญชาการ (Command Economy) มาเปน เศรษฐกิจการคาทํา
การผลิตเพื่อขายภายใตระบบตลาดเสรี (Market Economy) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต
แบบชาวน้ํามาเปน “คนบก” 20 การคาขายโดยอาศัยแมน้ําลําคลองลดบทบาทลง เปลี่ยนเปนการ
คาขายบนบกตามถนนเปนหลัก ในชวงนี้มีการติดตอคาขายทั้งกับจีนและโดยเฉพาะอยางยิ่งชาติ
ตะวันตก ทําใหพอคาชาวตะวันตกเขามาตั้งหางรานขายสินคามากขึ้น ระบบทางเศรษฐกิจในชวง
รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เฟองฟูมากแตในสมัยรัชกาลที่ 6 รัฐบาลประสบปญหาเศรษฐกิจ21
อย า งมากอั น เป น ผลมาจาการใช ง บประมาณแผ น ดิ น เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ทางทหาร ตลอดจน
โครงการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ
2. ลักษณะทางสังคม ประชากร
ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นกวาเมื่อแรกสรางพระ
นครหลายเทา โดย Sir John Bowring22 ไดบรรยายสภาพบานเมืองในสมัยรัชกาลที่ 4 จาก
หนังสือ The Kingdom and People of Siam Vol.1 วามีพลเมืองของกรุงเทพฯ มีประมาณ
400,000 คน และมีทาสอยูประมาณ 1 สวน 3 ของประชากรทั้งหมด และยังมีพวกเชลยที่ถูกกวาด
∗

สนธิสัญญาเบาริง เปนหนังสือสัญญาทางการคาไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับ
รัฐบาลอังกฤษสมัยสมเด็จพระนางเจาควีนวิคตอเรียโดยสงเซอร ยอน โบวริง เจาเมืองฮองกงเปนราชทูตมาเจรจา
20

ดุษฎี ทายตะคุ , วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร: การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการใชที่ดินใน
อนาคต. หนา 115.
21
22

เรื่องเดียวกัน,159.

พิเชษฐ เดชผิว, เกาะรัตนโกสินทรพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแม็ค
,2548.หนา 65.
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ตอนมาจากประเทศตางๆ อีกทั้งมีความหลากหลายทางเชื้อทั้งชาวจีน ไทย ลาว มาเลย มอญ คน
โคชินจีน เขมร พมา ชาวคลิสเตียนหลายเชื้อชาติ23 โดยชาวจีนสวนใหญมักจะประกอบอาชีพ
ค า ขาย และชาวไทยเริ่ ม มี อิ ส ระทางอาชี พ จากสนธิ สั ญ ญาเบาริ ง ที่ ย อมให ค นไทยไปรั บ จ า ง
ชาวตางชาติ และเปนจุดเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงสังคมแบบนาย-ไพร ในสมัยรัชกาลที่ 5 มี
จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจาก 400,000 คน เปน 600,000 คนโดยประมาณ ในสมัยนี้มีการ
ปฏิรูปสังคมครั้งสําคัญอันถือเปนการเปลี่ยนแปลงรากฐานทางสังคมไทยอยู 2 ประการ คือ การ
เปลี่ยนแปลงสถานะไพรเปนคนสามัญและการปลดปลอยทาสใหเปนอิสระทําใหคนไทยมีอิสระ
ทางด า นอาชี พ และเป น การสร า งความมั่ น คงทางการทหารโดยการจั ด ให มี “ทหารสมั ค ร”
ประชาชนเริ่มรับคานิยมตะวันตกหลายอยางที่แสดงถึงความเปนคนทันสมัย เชน การตั้งสโมสรหัด
เต น รํ า การนั่ ง โต ะ กิ น อาหาร ถี บ รถจั ก รยาน ขั บ รถยนต และการส ง ลู ก หลานไปเรี ย น
ตางประเทศ 24 และการเปลี่ ยนแปลงที่ สํา คัญอีกประการคือ การปฏิ รูปการปกครองที่ใชแบบ
จตุสดมภ ซึ่ง หนา ที่ของแตละหนวยปกครองตกอยูในสภาพสับสนปนเป เปนการปกครองที่มี
โครงสรางการแบงแยกความรับผิดชอบการบริหารที่ชัดเจน ไมกาวกายกันแตสามารถครอบคลุม
การปกครองประเทศได ค รบถ ว น 25 ส ว นในรั ช กาลที่ 6 เริ่ ม มี ค วามเคลื่ อ นไหวในการที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบการปกครองแบบสมบูรณายาสิท ธิ ราชมาเปนระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ26
3. ชุมชน และ การตั้งถิ่นฐาน
เนื่องจากจํานวนพลเมืองที่เพิ่มขึ้นอยางมากทําใหอาณาเขตของพระนคร
คับแคบพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดใหขยายพื้นที่พระนครออกไปถึงแนวคลอง
ผดุงกรุงเกษม ซึ่งโปรดใหขุนนางขุดขึ้นขนานกับกําแพงเมืองเดิมทําใหมีพื้นที่ขยายเพิม่ ขึน้ กวาพืน้ ที่
เดิมอีกประมาณ 1 เทา 27 ประกอบกับการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตามชาติตะวันตก และ
การปฏิรูปสังคม การปกครองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของชุมชนและการตั้งถิ่นฐานมี
การขยายเขตความเจริญของชุมชนในพระนครออกไปทั้งทางดานเหนือ ดานตะวันออกและดาน
ใตของตัวเมืองจากแนวกําแพงพระนครจนถึงแนวคลองผดุงกรุงเกษม และบริเวณที่ถัดจากคลอง
23

ดุษฎี ทายตะคุ , วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร: การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการใชที่ดินใน
อนาคต. หนา 121.
24

เรื่องเดียวกัน, หนา 139.

25

เรื่องเดียวกัน,หนา 140.

26

เรื่องเดียวกัน,หนา 157.

27

กําธร กุลชล และ ทรงสรรค นิลกําแหง , วิวัฒนาการทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทรฝงตะวันออก:
ตั้งแตกอนเริ่มสรางกรุงจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง ,หนา 230.
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ผดุงกรุงเกษมออกไป ชุมชนเดิมที่นับวาเปนชุมชนใหญและสรางความตื่นตัวของเมืองในพื้นที่ซึ่ง
ขยายออกไปใหม คือ ชุมชนชาวจีนทางใตของแมน้ํา ซึ่งถูกอพยพยายออกมาเมื่อครั้งสรางกรุง
อิทธิพลของชาวจีน โดยเฉพาะในดานการคาจึงแผคลุมบริเวณริมแมน้ําเจาพระยานับตั้งแตคลอง
รอบกรุงไปถึงคลองผดุงกรุงเกษม สวนชุมชนใหมที่เพิ่งเริ่มกอตัวขึ้นในระยะนี้ ไดแก บริเวณสถาน
กงสุ ลของชาติ ต า งๆ จากยุ โ รป ซึ่ ง อยู ริม แม น้ํา เจ า พระยาต อ จากชุม ชนจี น ลงไปทางดา นใต
นับตั้งแตเขตเมืองดานนอกจากปากคลองผดุงกรุงเกษมเปนตนไปบานเรือนและอาคารประเภท
อื่นๆ ซึ่งชาวยุโรปนิยมสราง จึงครองพื้นที่กระจายตอจากริมแมน้ําลึกเขาไปทางทิศตะวันออกของ
กรุงรัตนโกสินทร28 รูปแบบการดําเนินชีวิตของชาวกรุงรัตนโกสินทรที่เคยยึดเกาะอยูกับน้ํามา
ตั้งแตแตสมัยโบราณก็ไดเริ่มเปลี่ยนการตั้งถิ่นฐานบนบกแทนจํานวนเรือนแพนับพันหลังริมฝงน้ํา
ไดเริ่มลดนอยลง แนวแกนในการตั้งถิ่นฐานและขยายตัวของเมืองออกทางดานทิศตะวันออกได
อาศัย ถนนเจริญกรุง ถนนพระราม 4 และพระราชวังสวนสระประทุมเปนตน
4.1.3.2 การใชที่ดิน
จากการเพิ่มจํานวนประชากร และการเรงพัฒนาบานเมืองใหเขาสูการเปนสากล
ทําใหการใชที่ดินในอาณาเขตพระนครมีความหนาแนน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
จึงโปรดใหขยายพื้นที่พระนครออกไปถึงแนวคลองผดุงกรุงเกษม ปจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดินคือการสรางถนนเพื่อการเชื่อมตอพื้นที่ตางๆ ทําใหเกิดเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเพื่อพัก
อาศัยจากการตั้งชุมชนที่เกาะกลุมตามแมน้ําลําคลอง เปนการตั้งบานเรือนสองฝากของถนน พื้นที่
ที่เคยเปนที่โลงวางไดมีการเขาไปตั้งบานเรือนหนาแนนมากขึ้น เพราะมีถนนที่สามารถเขาถึงได
สะดวก ทําใหมีลักษณะการใชที่ดินของกรุงรัตนโกสินทรดังรายละเอียดตอไปนี้
1. พื้นที่เขตชั้นในฝงตะวันออก (ฝงพระนคร) เกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
จากที่เคยเปนกลุมพระราชวัง และวังตาง ๆ ไดเปลี่ยนมาเปนกลุมสถานที่ราชการ กระทรวง และ
กรมตางๆ โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 การใชที่ดินเพื่อการพักอาศัยยังคงมีวัง
เจ า นายรอบๆ พระบรมมหาราชวั ง อยู บ า ง บ า นเรื อ นขุ น นางมี อ ยู เ ดิ ม เท า ที่ มี ม าแต ต น กรุ ง
รัตนโกสินทรสวนบานเรือนราษฎรทั่วไปในเขตนี้มีนอย มีตลาดทาเตียนเปนตลาดใหญ ที่เปนพื้นที่
พาณิชยกรรมและยานพักอาศัยของชาวตางชาติที่เขามารับราชการ29

28
29

เรื่องเดียวกัน,หนา 230-231.

ดุษฎี ทายตะคุ , วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร: การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการใชที่ดินใน
อนาคต. หนา 151.
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2. พื้นที่เขตชั้นนอกระหวางคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุง การใชที่ดินสวน
ใหญเปนที่พักอาศัย โดยทางดานเหนือตั้งแตคลองคูเมืองดานคลองโรงไหมถึงคลองบางลําพู มี
กลุมบานเรือนขาราชการ ขุนนาง ราษฎรไทย ไทยอิสลามเปนสวนมาก สวนบริเวณถนนราชดําเนิน
กลางเดิมเปนบานเรือนราษฎรหลังจากตัดถนนใหม เริ่มมีการใชที่ดินเปนอาคารพาณิชยเพิ่มมาก
ขึ้น สวนทางดานใตตั้งแตคลองตลาดถึงคลองโองอางเปนยานที่พักอาศัยของคนจีน ตั้งแตสะพาน
หันตอเนื่องไปถึงสําเพ็ง เยาวราช ซึ่งอยูนอกคลองรอบกรุงโดยนอกจากเปนพื้นที่พักอาศัยยังเปน
พื้นที่พาณิชยกรรมที่มีความสําคัญโดยมีตลาดพาหุรัด และตลาดสําเพ็งเปนตลาดสําคัญ30 เกิด
กลุมอาคารตึกแถวเรียงรายในกรอบสี่เหลี่ยม (Block) ของถนนตาง ๆ คือ ถนนเจริญกรุง ถนนพาหุ
รัด และถนนเยาวชนราช
3. พื้นที่นอกเขตกําแพงเมืองตั้งแตคลองรอบกรุงถึงคลองผดุงกรุงเกษม มีการใช
ที่ดินเปนเขตชุมชนใหมที่ขยายตัวตอเนื่องออกไปจากใจกลางพระนคร มีคลองผดุงกรุงเกษม และ
ถนนกรุงเกษมตัดใหมควบคูไปกับแนวคลอง มีคลองมหานาคเชื่อมระหวางคลองรอบกรุงกับคลอง
ผดุงกรุงเกษม และยังมีถนนราชดําเนินนอกชวงตน ถนนบํารุงเมืองชวงปลาย ถนนเจริญกรุง และ
ถนนเยาวราชเปนถนนสําคัญ บริเวณทางดานเหนือและดานตะวันออกมีการใชที่ดินเพื่อพักอาศัย
ไมหนาแนนมากนักสวนใหญจะกระจายตัวอยูตามถนนและคลองสายสําคัญ สวนทางดานใต
ตั้งแตถนนบํารุงเมืองลงมาถึงถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราชมีการใชที่ดินเปนที่พักอาศัยและพาณิช
ยกรรมหนาแนน31
4. พื้ น ที่ฝง ตะวั น ตก (ฝง ธนบุรี) ยัง คงมีก ารใชที่ดิน เปน พื้น ที่พั ก อาศั ย สํ า คัญ
โดยเฉพาะริมแมน้ําเจาพระยา ทั้งที่เปนเรือนพักอาศัยของผูมีฐานะดีริมแมน้ํา และเรือนแพและ
เรือประทุนหลังคาโคงของราษฎรโดยทั่วไป ตอมาชวงปลายรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6 จํานวนเรือน
แพไดลดนอยลงอยางมากเปลี่ยนเปนการตั้งบานเรือนริมถนนแทนนอกจากนี้พื้นที่ฝงตะวันตก
ยังคงเปนที่พักอาศัยของเหลาบรรดาเสนาบดีสําคัญ

30

เรื่องเดียวกัน

31

เรื่องเดียวกัน
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ที่มา : ดุษฎี ทายตะคุ, วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร ฯ, 2542 / จากการวิเคราะห

แผนที่ 4.4 แสดงรูปแบบการใชที่ดินในสมัยรัชกาลที่ 4- รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2394 – 2468)
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4.1.3.3 การใชประโยชนที่โลงวาง

ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 4.4 แสดงรูปแบบการใชประโยชนที่โลงวางในสมัยรัชกาลที่ 4- รัชกาลที่ 6
จากการขยายตัวของเมือง และการรับอิทธิพลจากชาติตะวันตก ทําใหเมืองมี
ความหนาแนนมากขึ้น การใชประโยชนที่โลงวางมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพบานเมือง จาก
การที่มีความผูกพันกับแมน้ําลําคลอง เริ่มเปลี่ยนเปนชีวิตบนบกบนทองถนนมากขึ้น โดยเฉพาะใน
รัชกาลที่ 5 ที่พัฒนาถนนใหมีความสวยงาม เชนถนนราชดําเนิน เปนที่พบปะกันของผูคนมากขึ้น
รวมถึงพระราชพิธีตางๆ เชน ขบวนเสด็จพระราชดําเนิน และในชวงนี้เกิดลานโลงสําคัญคือลาน
พระบรมรูปทรงมา สรางขึ้นในป พ.ศ. 2451 ซึ่งเปนผลจาการตัดถนนราชดําเนินเปนลานที่ไดรับ
อิทธิพลของยุคฟนฟูศิลปวิทยา คือ เปนจุดเดนที่ปลายถนนมีพระที่นั่งอนันตสมาคมเปนฉากหลัง32
แตที่โลงวางในแมน้ําลําคลองก็ยังคงมีความสําคัญอยู เปนที่โลงวางตามธรรมชาติเปนทั้งที่พักผอน
หยอนใจ และการดํารงชีวิตสวนการใชที่โลงวางที่เปนศูนยรวมของชุมชน เชน วัด และตลาด ก็เปน
พื้นที่ประกอบกิจกรรมอยางหนาแนนเปนศูนยกลางของกิจกรรมทางสังคม ยังเปนที่พบปะกันของ
ผูคนในทุกๆระดับ มีการปฏิบัติประเพณีตางๆ สวนวังเริ่มลดบทบาทลงเปนบานสวนพระองค
กระจายอยูนอกเขตพระนครและบางวังปรับเปนสถานที่ราชการแทน ระบบทางสังคมระหวางชน
ชั้นเริ่มหายไป พลเมืองมีอิสระมากขึ้น ในชวงนี้เริ่มมีที่โลงวางที่เปนพื้นที่เฉพาะเจาะจงคือ ใช
32

อลิศรา มีนะกนิษฐ, “วิวัฒนาการลานโลงในเมือง:ไทยและเทศ.” วารสารวิชาการคณะ
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร หนาจั่ว 19 (2545-2546): หนา 94.
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สําหรับพักผอนหยอนใจ โดยเริ่มมาจากชนชั้นสูง เชน การสรางพระราชอุทยานตางๆ และที่เปน
พื้นที่สวนสาธารณะแหงแรกของประเทศอยางแทจริง คือ สวนลุมพินี ในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 6

แผนที่ 4.5 แสดงการใชประโยชนที่โลงวางในสมัยรัชกาลที่ 4- รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2394 – 2468)
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ซึ่งอยูนอกพื้นที่ศึกษา สวนในพระนครมีการใชพื้นที่วางของเมืองที่ชัดเจนขึ้น คือ พื้นที่สนามหลวง
ที่ใชเปนสถานที่จัดงานพระราชพิธีตางๆที่มีความยิ่งใหญ สวยงาม แตในพื้นที่ตั้งแตคลองรอบกรุง
กรุงถึงคลองผดุงกรุงเกษมถึง แมจะมีการพัฒนาและความหนาแนนมากขึ้นแตกย็ ังเปนสวน มีปาที่
รก และที่เปลี่ยวอยูมาก33
4.1.4 สมัยรัชกาลที่ 7- รัชกาลที่ 8 (ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงดานการปกครอง)
ตั้งแต พ.ศ.2468 – 2489
ในสมัยรัชกาลที่ 7 เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ไปเปนระบอบประชาธิปไตย พะราชวังและวังหลายแหงไดถูกดัดแปลงเปน
สถานที่ราชการ สวนในสมัยรัชกาลที่ 8 เปนชวงระยะสั้น ๆ มีการพัฒนาประเทศไปในแนวทาง
สมัยใหมแบบตะวันตกมากขึ้น อาคาร สถานที่ราชการสรางแบบตะวันตก และศิลปะไทยประยุกต
รัฐบาลเรงสรางระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชวงปลายรัชกาลเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ง
สงผลกระทบตอการขยายตัวของเมือง และระบบเศรษฐกิจเปนอันมาก
4.1.4.1 สภาพชุมชน
1. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในชวงนี้เปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสม –
บูรณาญาสิทธิราชไปเปนระบอบประชาธิปไตย โดยกระแสแนวความคิดทางประชาธิปไตยใน
ชวงแรกรับมาจากบาทหลวงพอคาและนักการทูตชาวตะวันตก อีกทั้งจากนักเรียนนอกหัวกาว
หนาที่นิยม “ความเปนเสรีประชาธิปไตย” จากชาติตะวันตกแตสังคมไทยในขณะนั้นยังไมมีความ
เขาใจในระบอบประชาธิปไตย จึงเปนไปลักษณะตื่นกลัวมากกวานิยมยินดี34 ความพยายามในการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นเปน ระยะ ๆ จนในที่สุดประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปเปนระบอบประชาธิปไตยเมื่อป พ.ศ. 2475 สงผลตอทําใหการ
บริ หารประเทศไดรับการปรั บปรุง พัฒ นาส ง ผลกระทบตอเศรษฐกิ จ ขนบธรรมเนีย มประเพณี
วัฒนธรรมตางๆ ครั้งสําคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงรัตโกสินทร ในขณะนั้นเกิดภาวะแตกแยกแบง
ออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมเจา กับกลุมผูเปลี่ยนแปลงการปกครองจนในที่สุดพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จ พระปกเกลา เจ า อยู หั วไดทรงประกาศสละราชสมบั ติ เมื่อ 2 มีน าคม 247735
หลังจากนั้นสภาผูแทนราษฎร ไดลงมติเห็นชอบในการอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานั น ทมหิ ด ลขึ้ น ครองราชย เ ป น รั ช กาลที่ 8 ภายใต ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยเพี ย ง
33

ศิลปากร,กรม:กรุงรัตโกสินทร2325-2525 ปที่25เลมที่6.สหประชาพาณิชย,(มกราคม2525),หนา 55.

34

ดุษฎี ทายตะคุ , วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร: การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการใชที่ดินใน
อนาคต. หนา 165.
35

เรื่องเดียวกัน, หนา 170.
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ระยะเวลาสั้น ๆ แตก็มีรัฐบาลถึง 6 รัฐบาลในการบริหารประเทศ ในเวลาตอมาชวงป พ.ศ. 24822488ไดเกิดสงครามโลกครั้งที่ 236 ซึ่งผลกระทบตอไทยเปนอยางมาก การพัฒนาทุกอยาง
หยุดชะงัก และทําใหอาคารบานเรือน วัดวาอาราม สถานที่สําคัญหลายแหงถูกทําลายลง รวมทั้ง
ปญหาถานะทางเศรษฐกิจตกต่ําลงอีกดวย
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
จากป ญ หาเศรษฐกิ จ การคลั ง ที่ ส ะสมต อ เนื่ อ งมาตั้ ง สมั ย รั ช กาลที่ 6
ประกอบกั บ ผลจากสงครามโลกครั้ ง ที่ 1 เมื่อ เขา สมัย รั ช กาลที่ 7 รั ฐ บาลก็ตอ งประสบปญหา
เศรษฐกิจตลอดรัชกาลจนเปนอีกหนึ่งสาเหตุที่กลุมผูเปลี่ยนแปลงการปกครองใชเปนขออางในการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 37 ถึงแมวาจะทรงเลือกนโยบายอนุรักษนิยมในการแกปญหา โดยมี
หลักการสําคัญคือ มุงสะสมเงินคงคลังใหเพิ่มพูนขึ้น และตัดทอนรายจายใหอยูในกรอบของรายรับ
เกิดการยุบตําแหนงขาราชการ หรือสวนราชการ กรม กองตาง ๆ ทําใหในชวงนี้ไดมีการปรับเปลี่ยน
จากวังเปนสถานที่ราชการ ไมมีการสรางวัง และวัดเพิ่มขึ้นเลย แตสถานการณทางเศรษฐกิจก็ยัง
ไมดีขึ้น เพราะในชวงนั้นสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ํา จนมาถึงรัชกาลที่ 8 ภายใตการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลก็ยังประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจอยูประกอบกับชวงนั้นอยูในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 แตหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลก็ไดพยายามฟนฟูฐานะของประเทศ
โดยการสงเสริมการคา อุตสาหกรรม และกสิกรรมจนปรากฏโรงงานเอกชนเพิ่มขึ้นอยางมากมาย
3. ลักษณะทางสังคม
- ประชากร
จํานวนประชากรของกรุงรัตโกสินทรกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 38 เพิ่มขึ้น
อยางชา ๆเพราะอัตราการเกิดและอัตราการตายยังอยูในระดับสูงทําใหอัตราการเพิ่มของประชากร
ต่ํา แตหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2สิ้นสุดลงจํานวนประชากรไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะอัตรา
การตายลดต่ําลง โดยในป พ.ศ. 2479 ซึ่งเปนชวงตนรัชกาลที่ 8 มีจํานวนประชากรประมาณ
650,000 คน และมีเนื้อที่ของพระนครขยายเปน 26,970 ไร39
- ชุมชน และ การตั้งถิ่นฐาน
ในชวงสองรัชกาลนี้มีลักษณะของชุมชนและการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนที่
ตั้งอยูในตําแหนงเดิม ติดตอกันมาจากรัชกาลกอน ๆ แตมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องขอบเขตและ
36

เรื่องเดียวกัน, หนา 176.

37

เรื่องเดียวกัน, หนา 166.

38

ศิลปากร,กรม:กรุงรัตโกสินทร2325-2525 ปที่25เลมที่6.สหประชาพาณิชย,(มกราคม2525),หนา 55.

39

นิจ หิญชีระนันท,ขาวสารสํานักผังเมือง, กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 26 (เมษายน 2515) อางถึงใน
แนงนอย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคณะ, องคประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร, หนา 328.
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ความหนาแนนตางไปจากเดิมบาง โดยเริ่มจากบริเวณตั้งแตริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกจด
เขตคลองรอบกรุงซึ่งเปนลักษณะของชุมชนนี้แตเดิมเปนที่อยูอาศัยของเสนาบดี ขุนนาง และ
ขาราชการมาตั้งแตรัชกาลกอนๆ การกอสรางอาคารใหมมีนอยกวาในเขตชั้นนอกๆ ออกไป
ชุมชนที่พักอาศัยมีขอบเขตจํากัด เพราะพื้นที่สวนใหญเปนที่ตั้งของหนวยงานราชการตางๆ และ
วัดวาอารามเกือบทั้งสิ้น โดยเฉพาะพื้นที่ในสุดคือเกาะรัตนโกสินทรในเขตกําแพงพระนครใกลแนว
คลองรอบกรุง และบริเวณใกลเคียงเปนยานที่อยูอาศัยซึ่งสวนใหญเปนลักษณะบานแถว หรือ
ตึกแถวที่ประกอบการคาชั้นลาง และที่อยูอาศัยชั้นบนของอาคาร ที่อยูอาศัยเหลานี้สวนใหญมอี ายุ
คอนขางมาก มีการรื้ออาคารเกาเพื่อสรางอาคารใหมแทนที่ โดยมิไดมีการขยายพื้นที่เพิ่มความ
หนาแนนใหมากกวาเดิม เนื่องจากราคาที่ดินที่สูงขึ้นและพื้นที่ที่จํากัด40
สวนในบริเวณตั้งแตคลองรอบกรุงถึงแนวคลองผดุงกรุงเกษมนั้น41 ขอบเขตที่ตั้ง
ของชุมชนขยายออกไปพรอมๆ กับความหนาแนนที่ทวีสูงขึ้น ในยุคนี้ไดถือวาเปนเขตใจกลางพระ
นครเชนกัน เปนเขตที่เปนทั้งยานการคาและยานที่พักอาศัยหนาแนนทางดานใตของบริเวณที่เปน
ชุมชนจีนมาแตเดิม ในชวง 2 รัชกาลนี้ยิ่งทวีความหนาแนนขึ้น โดยสรางอาคารประเภทตึกแถวสูง
2-3 ชั้นแทนที่บานเดี่ยวหรือบานแถวแบบจีนในชุมชนจีนบริเวณสําเพ็งเยาวราช และถนนเจริญกรุง
การพัฒนาที่อยูอาศัย และที่ประกอบการคาในบริเวณโดยรอบเกิดขึ้นมากเปนไปในลักษณะการ
เชาที่ดินของพระคลังขางที่ และที่ดินของวัดมาพัฒนาเปนพื้นที่อยูอาศัยหรือที่ประกอบการคา ซึ่ง
ไมเคยมีมากอน
จากสภาพเศรษฐกิจซบเซาขึ้น ระบบเศรษฐกิจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
รวมถึงการกระจายตัวของเมืองออกไปซึ่งภายนอกเขตพระนครเกิดยานใหมๆ ขึ้นมาตลาดและยาน
การค าเดิมก็ยัง กระจุก ตัว อยูในบริ เวณเขตกําแพงพระนคร ซึ่ งบางยานเริ่ มที่ จะซบเซาเปลี่ ย น
บทบาทบาง แตเกิดยานใหมขึ้นมาบาง โดยมียานที่สําคัญหลายแหงในอดีตไดแก42
ยานเสาชิงชา ถนนบํารุงเมืองเฟองนครซึ่งเคยตั้งอยูในใจกลางเมืองเริ่มบทบาท
ลดลง เนื่องจากศูนยกลางพาณิชยกรรมเริ่มเคลื่อนตัวจากศูนยกลางเมืองเกาออกไปสูศูนยกลาง
เมืองใหมในพื้นที่สวยขยายของเมืองในทิศทางที่แตกตางกัน แตยังคงความเปนศูนยหรือยาน
จําหนายสินคาเฉพาะอยางเหมือนในอดีตสืบมา คือ ยานบํารุงเมืองก็ยังเปนแหลงจําหนาย
40

แนงนอย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคณะ, องคประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร, หนา 459.

41

เรื่องเดียวกัน, หนา 460.

42

ชนินทร วิเศษสิทธิกุล, การเปลี่ยนแปลงชีวิตสังคมเมืองในเกาะรัตนโกสินทรกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2547.หนา97.
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สังฆภัณฑแหลงใหญของเมือง ยานเฟองนครก็ยังคงเปนแหลงจําหนายเครื่องแบบเครื่องหมาย
และโรงพิมพ แตเปนแหลงที่เปนชุมชนผลิตสินคาที่เคยรองรับยานสังฆภัณฑเริ่มหายไป เชน บาน
บาตร บานสาย บานตีทอง ซึ่งเปนไปตามสภาพวะของการพัฒนาบานเมือง ที่มีการผลิตดดวย
อุตสาหกรรมที่มีอุตสาหกรรมที่มีตนทุนต่ําและรวดเร็ว
ยานบางลําพู เปนยานซึ่งเคยรุงเรืองในอดีต เปนยานการคาที่พัฒนามาจากตลาด
เรือนแพริมน้ํา มาสูตลาดบกที่เปนเหมือนศูนยการคาของเมือง แตเริ่มมีจะซบเซาไประยะหนึ่งที่
กรุงเทพฯ เริ่มมีศูนยกลางการคาทันสมัยแหงใหม เกิดขึ้นหลายแหง
ยานพาหุรัด ยังคงเปนยานจําหนายผานานาชนิดจากอินเดียและยุโรป
ยานถนนราชดําเนินกลาง เปนยานการคาในระดับเมืองที่มีขึ้นมาในยุคสมัยนี้ โดย
มีการกอสรางอาคารสูง3-4ชั้นเรียงรายอยางเปนระเบียบตลอดจนความยาวถนน อาคารมีลักษณะ
เปนสํานักงานมากกวาลักษณะหองแถวดังที่เคยมีมาแตในอดีต
ยานปากคลองตลาด เปนตลาดที่มีความสําคัญในระดับประเทศเริ่มมีมาตั้งแต
สมัยพัฒนากรุงรัตนโกสินทรในชวงแรกและยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการสรางสะพานพุทธ
ยานเฉลิมกรุง พัฒนาเปนยานใหมที่เปนแหลงบันเทิงสําหรับการพักผอนหยอนใจ
ของผูคนในสมัยนั้น เพราะตลอด
แนวใกลเคียงถนนเจริญกรุงไปจรดสามแยกเปนแหลงรวมโรงมหรสพที่สําคัญของ
ยุคนั้น เชน โรงภาพยนตรนาครเขษมโรงภาพยนตรพัฒนากร โรงภาพยนตรศาลาเฉลิมกรุง ฯลฯ
อีกทั้งบริเวณฝงตรงขามของศาลาเฉลิมกรุง คือ ตลาดบําเพ็ญบุญ ก็เปนแหลงที่ผูคนมาเที่ยวหา
ความสําราญกันคึกคักทั้งจากการรับประทานอาหาร และชมมหรสพการแสดงตางๆ บริเวณศาลา
เฉลิมกรุงจึงเปรียบเสมือนศูนยกลางของวงการบันเทิงอยางแทจริง จนเปนประเพณีนยิ มวาคนหนุม
สาวสมัยนั้นที่อยูในเขตกรุงเทพฯ ตองมาใชชีวิตสวนหนึ่งสัมผัสกับบรรยากาศของยานนี43้
4.1.4.2 การใชที่ดิน
กรุงรัตนโกสินทรในยุคนี้ นับเปนยุคหัวเลี้ยวหัวตอของการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินของกรุงรัตนโกสินทรอยางมากยุคหนึ่ง ในตนรัชกาลที่ 7 พระนครและธนบุรีถูก แบง แยก
ออกเปน 2 จังหวัดเด็ดขาดโดยมีแมน้ําเจาพระยาขั้นกลาง การใชที่ดินฝงธนบุรีสวนใหญเปนพื้นที่
เรือกสวนไรนา มีชุมชนเบาบาง ตางกับฝงพระนครซึ่งมีความเจริญมากกวาชุมชนมีการขยายตัวไป
ในทิศทางตาง ๆ รวดเร็วกวา แตเมือมีการสรางสะพานพุทธฯ ในปพ.ศ. 2375 ทําใหเกิดการแผ -

43

เรื่องเดียวกัน.
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ที่มา : ดุษฎี ทายตะคุ, วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร ฯ, 2542 / จากการวิเคราะห

แผนที่ 4.6 แสดงรูปแบบการใชที่ดินในสมัยรัชกาลที่ 7- รัชกาลที่ 8 (พ.ศ.2468 – 2489)
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ขยายพื้นที่เมืองในฝงธนบุรีออกไปอยางกวางขวาง และรวดเร็วขึ้นกวากอน มีการตัดถนนสายหลัก
ถนนสายรอง เกิดอาคารรานคา และที่พักอาศัย แทนที่พื้นที่เดิมซึ่งเคยเปนเรือกสวนไรนา44
อย า งไรก็ต ามฝ ง พระนครก็มี ก ารขยายตัว 45 และเปลี่ ย นแปลงที่ดิ น ในอั ต ราที่
รวดเร็วกวาฝงธนบุรี กลาวคือ ในบริเวณยานชุมชนชาวจีนเดิมตั้งแตพื้นที่ริมแมน้ําเจาพระยาขึ้นไป
จนถึงถนนเจริญกรุง ซึ่งเปนยานการคาของชาวจีนติดตอมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 เนื่องจากหลัง
สงครามโลกการคาพาณิชยสวนใหญอยูภายใตอิทธิพลของพอคาชาวจีนที่ประกอบการคาและอยู
อาศัย ในรัชกาลนี้ไดทวีความหนาแนนมากขึ้น อาคาร บาน รานคา สวนใหญยังคงลักษณะเดิม
และมีการขยายพื้นที่ออกไปโดยรอบมากกวาสมัยกอน ๆ โดยในสวนบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา
จนถึงแนวคูเมืองเดิม จากที่เคยเปนพื้นที่ตั้งของวังเจานายตาง ๆ ไดถูกเปลี่ยนแปลงไปใชเปนที่ทํา
การหนวยงานราชการ องคการสาธารณะ และสถานศึกษา บทบาทของวังซึ่งเคยเปนศูนยกลาง
ชุมชนจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปในที่สุด ถัดออกไปตั้งแตแนวคูเมืองเดิมจนถึงแนวคลองรอบกรุง ไดเกิด
ลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลายอยูปะปนกันไปจะมีทั้งวังที่กลายเปนหนวยงานราชการ
ยานการคาที่เกิดขึ้นมารองรับหนวยงานราชการ บรรดาตึกแถวริมถนนที่เปนทั้งที่อยูอาศัยและ
ประกอบการคา โดยตึกแถวเหลานี้จะลอมรอบที่พักอาศัยที่มีลักษณะเปนบานเดี่ยวอยูดานใน
สําหรับชุมชนชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตก กลับลดบทบาทความสําคัญลงไปอยางมาก มี
การยายออกจากที่อยูเดิมหรือเดินทางออกนอกประเทศไปเปนสวนใหญ ชุมชนที่อยูอาศัยและยาน
การคาเดิมจึงคอย ๆ เลือนหายไปจากพื้นที่เดิมในที่สุด
ในปลายรัชกาลที่ 7 ถึงตนรัชกาลที่ 8 เขตเมืองเริ่มขยายออกไปจากใจกลางพระ
นครมากขึ้นทั้งในทางทิศเหนือ ซึ่งขยายไปจากแนวคลองผดุงกรุงเกษมในบริเวณสามเสน ดุสิต
พญาไท และบางซื่อ สวนดานทิศตะวันออกจากแนวคลองผดุงกรุงเกษมไปดานประทุมวัน เพชรบุรี
เพลินจิต และสุขุมวิท ซึ่งเปนยานพักอาศัยตอเนื่องกันไป สวนดานทิศใตมีการขยายไปทางดานสี่
พระยา บางรัก สีลม สาธร ทุงมหาเมฆ และเลียบขนานแมน้ําเจาพระยาไปจนถึงยานนาวา และ
บางคอแหลม แตเปนที่นาสังเกตในพื้นที่สวนขยายดานทิศเหนือของเมือง มีการขยายพื้นที่ออกไป
ก็จริง แตมีความหนาแนนการใชที่ดินต่ําเนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนเขตทหาร46
สวนเสนทางและรูปแบบการคมนาคม นับจากรัชกาลที่ 647 เปนตนมารูปแบบ
ของเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก จากการใชเสนทางคมนาคมทางน้ํา คือแมน้ําลํา
44

แนงนอย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคณะ, องคประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร, หนา 458.
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เรื่องเดียวกัน, หนา 459.
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เรื่องเดียวกัน.

47

เรื่องเดียวกัน, หนา 462.
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คลองเปนการใชเสนทางคมนาคมทางบกแทน เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เมืองลึกจากริมฝงแมน้ํา
และคคลองเขาไปสูพื้นที่สวนในมากขึ้นตามลําดับ การขุดคลองในยุคนี้จึงไมมีคลองบางคลองถูก
ถมเปนถนนแทนหลายสายถนนในเขตกรุงรัตนโกสินทรมีการเปลี่ยนแปลงสภาพนอยเนื่องจากอยู
ในเขตเมืองเกาซึ่งถนนเดิมแคบเล็กและพื้นที่โดยรอบจํากัดโอกาสที่จะมีการขยายหรือตัดถนนสาย
รองมีนอยมาก
4.1.4.3 การใชประโยชนที่โลงวาง
จากการใชที่ดินในกรุงรัตนโกสินทรที่หนาแนนมากขึ้นกวารัชกาลกอนๆและสภาพ
ชีวิตสังคมของชาวเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากประกอบกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปเปนระบอบประชาธิปไตย สงผลตอการใชประโยชนที่โลงวางใน
ชุมชนกรุงรัตนโกสินทรเปนอยางมากเกิดที่โลงวางรูปแบบใหมๆ และมีความเปนรูปแบบมากขึ้น
โดยสามารถสรุปการใชประโยชนที่โลงวางไดดังนี้

ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 4.5 รูปแบบการใชประโยชนที่โลงวางในสมัยรัชกาลที่ 7- รัชกาลที่ 8
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แผนที่ 4.7 แสดงการใชประโยชนที่โลงวางในสมัยรัชกาลที่ 7- รัชกาลที่ 8 (พ.ศ.2468 – 2489)
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การใชประโยชนที่โลงวางที่มีความผูกพันยึดโยงอยูกับแมน้ําลําคลอง ลดบทบาท
ความสําคัญลงโดยมีระบบถนนเขามาแทนที่ และใน พ.ศ. 2459 จึงมีประกาศไมใหจอดแพใน
บริเวณคลองสําคัญ ๆ ที่เปนเสนทางคมนาคมอีกตอไป เชน บริเวณ คลองผดุงกรุงเกษม คลอง
บางลําพู คลองมหานาค และคลองสะพานหัน เปนตน ทําใหชุมชนที่เคยอยูอาศัยโดยมีวิถีชีวิต
ผูกพันกับน้ํามาตั้งแตดั้งเดิม เริ่มถูกทําใหหายไปโดยทางออมบานเรือนแพริมน้ําก็คอย ๆ หายไป
แตแมน้ําลําคลองก็ยังใชเพื่อการสัญจรอยู โดยเฉพาะการเดินทางสัญจรทางน้ําบริเวณแมน้ํา
เจ า พระยาก็ ยั ง มี ท า เรื อ รั บ ส ง คนและสิ น ค า อยู เช น ท า ปากคลอง ตลาดท า เตี ย น ท า ช า ง ท า
พระจันทรเปนตน โดยถนนในสมัยนั้นถูกใชประโยชนเปนทั้งเสนทางสัญจร ที่พบปะสังสรรคและ
เปน พื้น ที่ทํา มาหากิ น ซึ่ง จะพบเห็น กิ จ กรรมเหล า นี้ไดใ นถนนหลายๆ สายในกรุง รั ต นโกสิน ทร
โดยเฉพาะในยานการคา และยังพบรูปแบบของถนนที่มีความสวยงามที่สืบทอดตอเนื่องตาม
พระราชดําริของรัชกาลที่ 5 คือ ถนนราชดําเนินที่ไดรับอิทธิพลจากยุคฟนฟูศิลปวิทยา หลังจาก
การเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการใชเปนทั้งเสนทางขบวนแหพระราชพิธี และ มีรัฐพิธีเพิ่มขึ้น อีก
ทั้ง มีการอาคารสํา นั ก งานสูง 3-4 ชั้ น เรีย งรายอย า งเป น ระเบีย บตลอดจนความยาวถนนทํา
กิจกรรมมีความหลากหลายมากขึ้น
จากการที่ในเขตใจกลางพระนครถูกเปลี่ยนไปเปนสถานที่ราชการและยานการคา
มากขึ้นตามลําดับ อีกทั้งจากการเปลี่ยนการปกครองทําใหบทบาทของวังซึ่งเปนศูนยกลางชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป เพราะถูกนําไปใชเปนที่ทําการองคกรสาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษา
บาง ที่โลงวางจึงถูกใชเพื่อคนเฉพาะกลุม แมแตวัดก็ถูกลดบทบาทลงแตก็ยังคงเปนศูนยกลางทาง
ศาสนาและประเพณีของชุมชนอยู ถึงแมวาจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสภาพการใชที่ดินของ
ชุมชนที่หนาแนนโดยรอบ เชน การแบงที่ดินใหเอกชนเชาทําตึกแถวจึงมีผลทําใหเกิดสภาพทาง
กายภาพใหมรอบๆ วัด แตกตางไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง48
การใช ป ระโยชน ที่ โ ล ง ว า งที่ มี รู ป แบบเฉพาะมากขึ้ น อั น เป น ผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย ทําใหผูคนเรียกรองอิสระและเสรีภาพมากขึ้นมี
การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจึงเกิดกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบใหมๆขึ้นมา ซึ่งหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดเกิดลานโลงสําคัญอันถือเปนสัญลักษณของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยขึ้นบริเวณถนนราชดําเนินกลางคือ ลานโลงบริเวณรอบอนุสาวรียประชาธิปไตย ซึ่งมี
การใชประโยชนในเชิงสัญลักษณแสดงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใตระบอบประชาธิปไตย
โดยมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับถนนราชดําเนินทั้งสามชวง และโดยเฉพาะพื้นที่สนามหลวงที่ทวี
ความสําคัญมากขึ้นในฐานะที่โลงของเมือง จากที่มีการใชเพื่อพระราชพิธี หลังการเปลี่ยนแปลง
48

เรื่องเดียวกัน, หนา 461.
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การปกครองเริ่มมีการใชเพื่อเปนสถานที่พักผอนของชาวเมือง เชน การแขงขันวาวพนัน มีโขน
กลางแปลง งานกาชาด งานสวนจิตร(หรืองานฤดูหนาว)เปนตน49 สวนลานโลงบริเวณเสาชิงชาที่มี
ความสําคัญมาตั้งสมัยรัชกาลที่ 1 ใชประกอบพิธีโลชิงชาตามคติความเชื่อของพราหมณเมื่อถึง
รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกลา ฯ ใหรื้อเสาชิงชายายไปอยูตรงขามวัดสุทัศนฯดังที่เห็นในปจจุบันแลว
สรางตลาดขึ้นแทนในที่เดิม หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปพ.ศ.2477 จึงไดยกเลิกพิธี
โลชิงชา ทําใหบทบาทของลานในฐานะเปนที่ชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คงเหลือไว
เพียงบทบาทเชิงสัญลักษณเทานั้น50
นอกจากนี้จากความหนาแนนของการใชที่ดิน และรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานที่
เปลี่ยนไปจากที่เคยเปนเรือนแพ หรือเปนเรือนที่มีบริเวณโดยรอบมีการปฏิสัมพันธของผูคนใน
ชุมชน เกิดเปนอาคารตึกแถวที่ใชเปนอาคารเชิงพาณิชยมากขึ้นทําใหรูปแบบการใชชีวิตเปลี่ยนไป
เปนสังคมเมืองคอยๆ ขาดการปฏิสัมพันธระหวางกันในชุมชน เนื่องจากไมมีที่โลงวางที่เปนพื้นที่
พบปะพูดคุยกันเหมือนแตกอนปญหานี้เริ่มปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้นในยุคปจจุบัน
4.1.5 สมัยรัชกาลที่ 9- ปจจุบัน (พ.ศ.2489 - ปจจุบัน)
ภายหลังจากรัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ขึ้นครองราชยในป พ.ศ. 2489 จนถึงปจจุบัน เปนยุคที่มีการพัฒนามากที่สุดในทุกๆ ดานทั้ง
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กรุงเทพ ฯ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ปญหาที่เกิดขึ้นตามมา คือ ปญหาชุมชนแออัด ปญหาการจราจร มลภาวะทุกๆ ดาน การบุกรุก
และรบกวนสภาพทางกายภาพ โบราณสถาน อาคาร สถานที่สําคัญ รวมทั้งปญหาการขาด
แคลนที่โลงวาง และการใชประโยชนที่โลงวาง ฯลฯ
4.1.5.1 สภาพชุมชน
จากการพัฒนากรุงเทพฯ ในทุกๆ ดานทั้งในเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหวาง
ประเทศ การพัฒนาประเทศโดยอาศัยประเทศตะวันตกที่พัฒนาแลวเปนแบบอยางสภาพของ
เมืองโดยทั่วไปมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากในยุคสมัยกอนเปนอยางมาก การพัฒนานั้นไดเนน
ใหกรุงเทพเปนศูนยกลางเพื่อเปลี่ยนประเทศเขาสูยุคทุนนิยมอุตสาหกรรม โดยเริ่มตนจากการรวม
เทศบาลนครกรุงเทพฯ และเทศบาลนครธนบุรีเขาดวยกัน เปนเทศบาลนครหลวงและเปลี่ยนเปน
กรุงเทพมหานครในเวลาตอมา จากนั้นจึงเริ่มเริ่มที่จะมีแผนพัฒนาของชาติแผนแรก ในสมัย5
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นับเปนความพยายามที่จะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศจาก
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ประเทศเกษตรกรรมมาเปนประเทศอุตสาหกรรม ในยุคนี้กรุงเทพฯ มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
จากเมืองซึ่งเคยเปนศูนยรวมสินคาภาคเกษตรจากปริมณฑล ที่อาศัยการสัญจรทางน้ําเปนหลัก
มาสูเมืองที่เปนศูนยกลางการคา การสงออก มีโรงงาน อุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายผลิตผลตางๆ
จากชนบทหลั่งไหลผานกรุงเทพฯ เพื่อสงออกไปตางประเทศมากขึ้น กรุงเทพฯ จึงมีความสําคัญมี
ความเปนศูนยกลางอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน ทําใหเกิดแรงดึงดูดผูคนจากชนบทเขาสูมหานคร
ผูคนอพยพเขามาอยูในกรุงเทพฯมากขึ้นทั้งกลุมที่เปนนายทุน และผูขายแรงงานจากภูมิภาคในป
พ.ศ.2500 เปนครั้งแรกของไทยที่มีการอนุมัติใหบริษัทที่ปรึกษาอเมริกัน ลิทชฟลด ไวททิงแอนด
แอสโซซิเอท(Lithfield, Whiting, Bowne and Associates) ภายใตความชวยเหลือขององคการยู
ซอมทําแผนพัฒนากรุงเทพฯ โดยบริษัทไดเสนอแผนผัง Greater Bangkok Plan 2533 เปนแผนผัง
โครงการ 30 ป นับตั้งแตป พ.ศ.2503 ถึง พ.ศ.2533 โดยผังลิทชฟลดไดครอบคลุมพื้นที่ 460
เทศบาลนครธนบุรี
ตารางกิโลเมตรครอบคลุมอาณาบริเวณที่ดินในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ
เทศบาลนนทบุรี เทศบาลเมืองสมุทรปราการ และเทศบาลเมืองพระประแดงในสมัยนั้นไวทั้งหมด
แลวยังแผขยายออกไปคลุมบริเวณที่ดินบางสวนในเขตจังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยูนอกเขตเทศบาลดังกลาวอีกดวย คณะที่ปรึกษาไดเสนอ
สรางถนนขนาดใหญ 33 สาย แทนระบบคูคลองมีการถมคูคลองหลายสาย และการขยายตัวเมือง
จากบริเวณเฟองนคร บํารุงเมือง มาเปนวังบูรพา สวนเยาวราช สัมพันธวงศ ยังคงเปนยานการคา
ของคนจีน และเปนศูนยกลางขายสินคาภาคเกษตรที่มีคนจีนเปนตัวแทนอยู ยานที่พักอาศัย
ขยายตัวจากบริเวณอําเภอดุสิต มาเปนแถบตะวันออก คือ ถนนสุขุมวิท ศูนยกลางเศรษฐกิจได
ยายจากบางลําพู วังบูรพา มาเปนปทุมวัน และประตูน้ํา สวนยานการคาของชาวตางประเทศ
จะอยูแถบสุรวงศ และสีลม ตอมาในป พ.ศ.2504 ประเทศไทย มีการนํา”แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่1” เขามาใชในการพัฒนาประเทศ โดยมุงสูการผลิตเพื่อการสงออก
กระบวนการผลิตตางๆ มุงเขาสูระบบอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานครถูกสนับสนุนใหเปนเมือง
ศูนยกลางของประเทศในทุกๆ ดานไมวาจะเปน การผลิต การคา การบริการ การสงออก และ
นําเขาธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งศูนยกลางทางดานการบริหาร การเมือง การปกครองศูนยกลางการ
ขนสง และการคมนาคมทุกชนิดดวยเหตุนี้จึงทําให กรุงเทพมหานคร (ฝงพระนคร และฝงธนบุรี) มี
การพัฒนารุดหนาไปอยางรวดเร็ว เกิดการกระจุกตัวของความเจริญขึ้นผลจากการประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ทําใหมีการปรับปรุงระบบสัญจรใหทันสมัยเพื่อ
พัฒนากรุงเทพฯใหเปนศูนยกลาง มีการทําถนนตัดเสนทางสายสําคัญออกไปทางเหนือ ใต และ
ทางตะวันออก มีการสรางถนนขนาดใหญ มีการสรางถนนแทนระบบ คูคลองที่มีอยูเดิม แลววาง
ทอระบายน้ําลงไปแทนคลอง ที่เห็นไดชัด คือ คลองสีลมถูกสรางเปนถนนสีลม คลองอรชรถูกถม
และสรางเปนถนนอังรีดูนังตเปนตน เสนทางถนนที่กระตุนใหเกิดการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร
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ไดแก ถนนสุขุมวิท พหลโยธิน และจรัลสนิทวงศทําใหการตั้งถิ่นฐานขยายมาทางดานตะวันออก
ทางเหนือ และแถบฝงตะวันตกตามระบบเสนทางคมนาคมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาใหกรุงเทพฯ
เปนเมืองศูนยกลางของประเทศทําใหกรุงเทพฯกลายเปนเมืองศูนยกลางที่โตเดี่ยว ดึงดูดใหผูคน
จากภูมิภาคตางๆเขามากระจุกตัวในกรุงเทพฯมากขึ้น เมื่อผูคนเขามาก็เกิดความตองการที่อยู
อาศัยเปนจํานวนมากไปดวย แตดวยขอจํากัดทางดานพื้นที่ประกอบกับพื้นที่ชั้นในและชั้นกลาง
เริ่มมีความหนาแนนอยูแลว ทําใหตองหาทางออกโดยการออกไปสูพื้นที่ชานเมือง ซึ่งเปนพื้นที่ที่
เกิดยานอุตสาหกรรมในพื้นที่รอบนอกอยูแลวจึงทําใหมีความตองการแรงงานจํานวนมากเขามายัง
พื้นที่ เปนการขยายตัวของพื้นที่เมืองไปสูพื้นที่รอบเมืองหรือชานเมือง โดยในชวงแรกมีแนวโนม
กระจายตัวออกไปทางแถบตะวันออกเฉียงเหนือ และดานทิศเหนือ ในสวนของพื้นที่ฝงตะวันตก
ของแมน้ําเจาพระยาหรือฝงธนบุรีก็เริ่มมีการกระจายตัวของแหลงที่อยูอาศัยอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ดวย
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น แตการกระจายตัวของเมืองดังกลาวนี้เปนการกระจายตัวอยางไมไดมี
การวางแผน ทําใหเกิดปญหาเมืองเกิดขึ้นมากมาย ทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ไมเพียงพอ
ไมครอบคลุมพื้นที่ การจราจรติดขัด เกิดภาวะมลพิษตางๆ และตอมาเกิดชวงภาวะเศรษฐกิจไทย
อยูในฐานะย่ําแยตกต่ําเพราะเกิดปญหาสถาบันการเงินลม ซึ่งเปนชวงภาวะที่เกิดฟองสบูแตก
บรรดาที่ดินชานเมืองที่โดนกวานซื้อ ทําเปนบานจัดสรร โรงงาน ไมสามารถขายหรือดําเนินการ
ตอไปได จนถูกปลอยใหเปนพื้นที่รกรางขาดการใชประโยชนขึ้นมากมาย
เมื่อมองเขามาในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร ซึ่งถือวาเปนพื้นที่ชั้นในที่มีความแออัด
หนาแนนอยูแลวไมสามารถที่จะขยับขยายพื้นที่ไดมากจึงทําใหผูคนที่ตองการจะประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ตองใชพื้นที่หรือผูที่ตองการที่อยูอาศัยมีขนาดกวางขวางกวาเดิม ก็ไดออกไปนอก
พื้นที่ไปอยูบริเวณชานเมืองกันเปนสวนใหญ พวกชนชั้นแรงงานที่ไดเดินทางมาจากภูมิภาคตางๆก็
ไดหลั่งไหลเขามาในพื้นที่ มีทั้งพวกที่หาที่อยูอาศัยไดและพวกที่หาไมไดจนกลายเปนปญหาคนจร
จัดที่จะพบไดมากตามที่วางสาธารณะตางๆของพื้นที่ในที่ดินที่เปนของเอกชนนั้น ไดมีการปรับปรุง
การใชประโยชน ที่ ขาดการควบคุม ทํ า ให การใชประโยชนข องที่ดิน ไมมีระเบียบและไมคุม กับ
ศักยภาพของพื้นที่มีการปลูกสรางอาคารกันตามใจชอบอันปรากฏวายานในเมือง มีอาคารหลาย
ชนิดเขา ไปตั้ง อยู เชน คลั งเก็บสิน คา โรงงาน ตลาด สนามแขง มา โรงเรีย น ฯลฯ ตึก แถวก็ได
วิ วั ฒ นาการมาเป น ย า นการค า กระจั ด กระจายอยู ทั่ ว ไป สภาพย า นการค า แต ล ะแห ง แออั ด
เบียดเสียด อาคารสูงๆต่ําๆขาดความเปนระเบียบ ความสวยงาม และความกลมกลืนกันทาง
สถาปตยกรรม การปลูกสรางอาคารสวนใหญนิยมวางอาคารไปตามความยาวของสองฟากถนน
สายสําคัญ ชิดขอบทางเทาทําใหที่ดินเฉพาะดานที่ติดถนนมีคุณคาในทางการคา ถนนจึงแคบและ
คับคั่งดวยการจราจร ทั้งยังตองใชเปนที่จอดรถดวย สวนบริเวณที่ดินดานหลักตึกแถว ซึ่งถูกปดกั้น
และถูกทําลายสภาพแวดลอมไดรับบริการสาธารณูปโภคไมเพียงพอ ราคาจึงตกต่ํา และแปรสภาพ
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เปนแหลงเสื่อมโทรมไปในที่สุดตอมาเมื่อกรุงรัตนโกสินทรมีอายุครบ200ปเมื่อปพ.ศ. 2525 รัฐบาล
ไดเห็นความจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรในรูปโครงการแบบ
ผสมผสานเพื่อมุงประโยชนทั้งในดานการอนุรักษโบราณสถานศิลปวัฒนธรรม การควบคุมการ
กอสรางและการใชที่ดินในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรจึงไดตั้งคณะกรรมการขึ้นเรียกวาคณะกรรมการ
โครงการกรุงรัตนโกสินทร ใหมีหนาที่กําหนดนโยบายและแผนงานในการอนุรักษแลพัฒนากรุง
รัตนโกสินทรกําหนดหลักเกณฑการกอสรางอาคารบริการพื้นฐานทั้งในดานสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ ที่จําเปนตลอดจนการอนุรักษปรับปรุงบริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
สถานและโบราณสถาน
1. ลักษณะทางสังคม
- ประชากร
กอนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พื้นที่พระ
นครคอนขางหนาแนนอยูเฉพาะในเขตกรุงเทพ ฯ ชั้นในคือพื้นที่ภายในคลองผดุงกรุงเกษม และเริม่
ขยายตัวออกไปพนเขตดังกลาว ในสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 8 แตมีลักษณะการกระจายตัว
เบาบางมากอยางไรก็ตามระยะเวลากวา 42 ป ในรัชกาลปจจุบัน ประชากรกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นจาก
ประมาณ 1 ลานคนเศษ เปน 5 ลานคนเศษ51 จนมาถึงปจจุบันกรุงเทพฯมีประชากรจํานวนเกิน 10
ลานคน อันเปนผลมาจากการอพยพผูคนจากหัวเมืองเขาแสวงหางานและความเจริญในเขตพระ
นคร แตลักษณะของประชากรในเขตพื้นที่กรุงรัตนโกสินทรในปจจุบันผูคนที่อยูภายในพื้นที่ยาย
ออกไปสูพื้นที่รอบนอกมากขึ้น จากความหนาแนนสูงของการใชที่ดินในเกาะรัตนโกสินทรกับ
ขอจํากัดของการขยายตัวของอาคารบานเรือนตาง ๆ และจากการที่กรุงเทพมหานครขยายตัว
ออกไปเกิดแหลงความเจริญใหมขึ้นหลายแหง และถูกแทนที่ดวยผูคนจากภายนอกพื้นที่ที่โดยสวน
ใหญเปนกลุมแรงงานแฝงเขามาอยูเปนจํานวนมาก ทําใหผูคนภายในเกาะรัตนโกสินทรเกิดความ
แปลกหนากันของผูคนในละแวกบาน มีความเปนอยูแบบตัวใครตัวมันกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี
ผูคนที่ไมไดอยูในพื้นที่เขามาทํางาน เรียนหนังสือ และประกอบกิจกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ และทาง
สังคม วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ จึงทําใหมีความหลากหลายของผูคน แตไมใชความหลากหลาย
ของเชื้อชาติเหมือนในสมัยกอน แตเปนความหลากหลายของกลุมคนที่เขามาใชพื้นที52่
- ชุมชน และ การตั้งถิ่นฐาน
ชุมชนในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทรสวนใหญเปนชุมชนเดิมที่มีพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจสังคมมาตั้งแตสมัยเริ่มแรก ไดแก ยานทาเตียน ทาชาง ทาพระจันทร ซึ่งเปนยานการคา

110.
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แนงนอย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคณะ, องคประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร, หนา 468-469.
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อาหารทั้งแหงและสําเร็จรูปและบริการตาง ๆ ลักษณะการใชพื้นที่เปนลักษณะผสมของที่อยูอาศัย
และที่ประกอบการคา ซึ่งเปนมาตั้งแตเริ่มตน พื้นที่สวนนี้จะยังคงเปนพื้นที่ใหบริการเชา ขาราชการ
และประชาชนที่ประกอบอาชีพในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรและที่เดินทางไปมาระหวางฝงธนบุรีและ
พระนครตอไป แตจะอยูในขอบเขตเดิมการสรางอาคารใหมมีนอย ปจจุบันสวนใหญเปนการปรับ
อาคารเดิมใหอยูในสภาพใชการไดดีเทานั้นโดยบริเวณพื้นที่ภายในพระนครชั้นใน หรือพื้นที่ภายใน
กําแพงเมืองในอดีต มีความหนาแนนมาก จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของการตั้งถิน่
ฐานจึงออกไปในทิศทางตางๆตามแนวถนนสายสําคัญซึ่งมีลักษณะการขยายตัวดังนี้
ทางดานทิศเหนือ53 ขยายตัวไปตามแนวถนนพหลโยธิน และวิภาวดีรงั สิต
ไปจนถึงจังหวัดปทุมธานี และตามแนวถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ไปจนถึงปากเกร็ด โดยสวนใหญจะ
เปนสถานที่ราชการ (ทหาร) และที่อยูอาศัยในรูปแบบของบานจัดสรร
ทางดานทิศตะวันออก ไปตามแนวถนนลาดพราว ถนนรามคําแหงไป
จนถึงบางกะป และถนนเพชรบุรี ถนนพระรามที่4 โดยมีถนนซอยเชื่อมกันระหวางถนนสายหลัก
เพื่อใหมีความเชื่อมโยงกันระหวางถนนสายหลัก และเปนการเปดพื้นที่ใหสามารถเขาถึงได และยัง
มีมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนปจจัยหนึ่งในการดึงดูดใหเมืองขยายตัวไปทางดานนี้
ทางดานทิศใต ไปตามถนนสุขุมวิทจนถึงเมืองสมุทรปราการ และตาม
แนวถนนปูเจาสมิงพรายทางดานฝงธนบุรี ไดขยายตัวไปตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ ในบริเวณนั้นสวน
ใหญจะเปนการใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรม คลังสินคา เพราะสะดวกในการขนสงไปตามทาเรือ
และยังมีการขยายตัวของที่อยูอาศัยในรูปแบบของหมูบานจัดสรรเปนจํานวนมากดวย
ทางดานทิศตะวันตก ตามแนวถนนจรัลสนิทวงศ ถนนเพชรเกษม ถนน
เอกชัยและถนนพระเจาตากสิน แตจะขยายตัวชากวาทางดานทิศอื่น โดยพื้นที่สวนใหญยังเปน
พื้นที่เกษตรกรรมปะปนกับที่พักอาศัย อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
4.1.5.2 การใชที่ดิน
ในปจจุบันกรุงเทพมหานครไดมีการกระจายตัว ออกจากบริเวณศูนยกลางเมือง
ไปเปนบริเวณกวาง เนื่องจากบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทรที่เคยเปนศูนยกลางของเมืองในยุค
ก อ นๆนั้ น มี ก ารใช ที่ ดิ น ที่ ห นาแน น ทุ ก พื้ น ที่ ถู ก ใช ป ระโยชน ประกอบกั บ ที่ ดิ น มี ร าคาสู ง และมี
ขอจํากัดในการขยับขยาย ในการประกอบกิจกรรมมากมาย ผูคนที่เคยอยูในพื้นที่และผูคนที่เขามา
จากในระดับภูมิภาคจึงไดออกไปตั้งถิ่นฐานบริเวณรอบนอกมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระจายตัวหนาแนน
ไปทุกทิศทุกทางจากพื้นที่วาง และ พื้นที่เกษตรกรรมกลายเปนเนื้อเมืองที่เริ่มมีความแนนแนนมาก
ขึ้นแตการกระจายตัวนั้นเปนไปอยางสับสน ขาดระเบียบ เนื่องจากไมไดมีการวางแผนที่ดีมาตั้งแต
53

แนงนอย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคณะ, องคประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร, หนา 469.
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แรก มี ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ที่ ห ลากหลายผสมกั น ไปตามพื้ น ที่ ต า งๆ สํ า หรั บ ในพื้ น ที่ เ กาะ
รัตนโกสินทร ก็มีลักษณะการใชที่ดินที่ผสมผสานและมีความหนาแนนสูง เนื่องจากบริเวณดังกลาว
เป น ศู น ย ก ลางการบริ ห ารของประเทศทั้ ง ในอดี ต และป จ จุ บั น นอกจากนี้ ยั ง เป น พื้ น ที่ ที่ มี
ความสําคัญทางดานประวัติศาสตรมายาวนาน เปนที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังและวัดที่สําคัญ
จํานวนมาก มีอาคารสถานที่ราชการซึ่งเคยเปนวังเกาหรือบานเกาของขุนนางเสนาบดีในอดีต และ
ยังมีความเดนชัดของยานการคาและชุมชนเดิมที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
องคประกอบของเมืองที่สําคัญ เชน กําแพงเมือง ปอม สะพาน คลอง และถนนที่มีความสําคัญใน
อดีตที่ยังมีปรากฏอยูจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีลักษณะการใชที่ดินดังนี้
1) การใชที่ดินประเภทที่พักอาศัย สวนใหญจะอยูบริเวณเขตรอบนอกคู
เมืองออกไปหรือบริเวณเกาะรัตนโกสินทรชั้นนอกโดยมีลักษณะการอยูอาศัยอยู 2 ประเภท คือ
ประเภทบานเดี่ยว เปนบริเวณที่มีประชากรอาศัยหนาแนน จะอยูในซอยดานหลังตึกแถวปะปนกัน
กับชุมชนแออัด เชน บริเวณถนนดินสอ บริเวณถนนพระสุเมรุ เปนตน อีกลักษณะจะเปนที่อยู
อาศัยประเภทผสม คือ ใชพื้นที่พักอาศัยรวมกับพาณิชยกรรมเปนหองแถวหรือตึกแถว ชั้นลางใช
ประกอบการคาและชั้นบนใชเปนที่พักอาศัย ซึ่งจะมีกระจัดกระจายอยูในบริเวณยานการคาที่
สําคัญ เชน ยานบางลําพู ยานพาหุรัด ยานสามแพรง เปนตน ในชวงเวลาที่ผานมากพบวา มีการ
เปลี่ยนแปลงทางราบนอยมาก แตจะเปนการเพิ่มความหนาแนนขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากราคาที่ดินที่
สูงขึ้น จึงตองมีการใชที่ดินใหคุมคามากขึ้น ทําใหการขยายตัวในทางดิ่งมากขึ้น โดยจะสรางอาคาร
สูง เชนคอนโดมเนียม อพารตเมนต นอกจากนี้ยังมีการแบงที่ดินและกอสรางอาคารบานเรือน
เพิ่มขึ้นในบริเวณที่ดินเดิม จึงทําใหมีความหนาแนนเพิ่มมากขึ้น54
2) การใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรม จะมีมากในเกาะรัตนโกสินทร
ชั้นนอกเชนกัน จะผสมอยูกับที่อยูอาศัยมีการแบงพื้นที่เปนอาคารเพื่อการพาณิชยกรรมโดยเฉพาะ
ไดแก อาคารศูนยการคาและหางสรรพสินคา และอาคารตึกแถวใชอยูอาศัยกับพาณิชยกรรม ซึ่ง
จะมีลักษณะการรวมตัวของกิจกรรมประเภทเดียวกันจนสามารถแบงเปนยานไดอยางชัดเจน มี
ความหนาแนนของประชากรสูง โดยสวนใหญเปนยานการคาที่เกาแกและมีความสําคัญของเกาะ
รัตนโกสินทรและพื้นที่ตอเนื่อง เชน ยานทาเตียน เปนศูนยกลางอาหารแหง ยานปากคลองตลาด
เปนยานขายสงสินคาการเกษตรและดอกไมสด ยานบางลําพูเปนยานขายเสื้อผาสําเร็จรูป เปนตน
3) การใชที่ดินประเภทสถาบันราชการ การใชที่ดินประเภทนี้กินเนื้อที่
มากที่สุดในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณเกาะรัตนโกสินทรชั้นใน เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนจุดเริ่มตน
ของกรุงเทพมหานครและเปนศูนยกลางของอํานาจการปกครองมาตั้งแตอดีต จากการเปนที่ตั้ง
54

เรื่องเดียวกัน, หนา 471.
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ของพระบรมมหาราชวัง วังหนา และวังของพระบรมวงศานุวงศตางๆ ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนเปน
สถานที่ราชการตางๆ ลักษณะของหนวยงานราชการสวนใหญจะมีลักษณะการสั่งการเปนหลัก
มิไดเปนการใหบริการประชาชนโดยตรง ประกอบดวย กระทรวง ทบวง กรม และกองตางๆ เชน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กรมการรักษาดินแดง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร เปนตน
แตในชวงระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา พบวาการใชที่ดินประเภทสถาบันราชการมีการเปลี่ยนแปลง
ลดลงไปจากเดิม เนื่องจากนโยบายในการรวมศูนยราชการ จึงทําใหมีการยายหนวยงานบางหนวย
ออกจากพื้นที่ไป
4) การใชที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา เกาะรัตนโกสินทรนับวาเปน
แหลงรวมของสถาบันการศึกษาที่มีความสําคัญมาตั้งแตอดีตและมีชื่อเสียงเปนที่นิยมของผูคนทั้ง
ในกรุงเทพมหานครและในระดับภูมิภาค จึงมีผูคนหลากหลายพื้นที่เขามาใชบริการสถานศึกษา
ภายในเกาะรั ต นโกสิ น ทร ทั้ ง ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษา เช น โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบ
โรงเรี ย นสตรี วิท ยา โรงเรี ย นราชิ นี มหาวิท ยาลัย ธรรมสาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เป น ต น
นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาที่อยูในบริเวณศาสนสถานอีกจํานวนมาก แตสวนใหญจะเปน
สถาบันขนาดกลางและเล็กใหบริการเพียงพอในระดับชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง
5) การใชที่ดินประเภทศาสนสถาน จะประกอบดวย วัด ศาลเจา โบสถ
พราหมณ และมัสยิด ซึ่งกระจายตัวอยูตามแหลงที่พักอาศัย โดยตั้งแตในอดีต ศาสนสถานเหลานี้
จะเปนศูนยกลางของแตละชุมชน จะมีการตั้งถิ่นฐานกันอยูรอบๆ บริเวณศาสนถานเหลานี้ และจะ
เปนสิ่งที่บงบอกถึงลักษณะของเชื้อชาติชุมชนแตละชุมชน เชน บริเวณมัสยิดจักรพงษ จะเปนพวก
มุสลิมมาตั้งถิ่นฐานอยู บริเวณศาลเจาพอเสือก็จะเปนพวกจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน เปนตน
นอกจากนี้ศาสนสถานภายในเกาะรัตนโกสินทรยังเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ เนื่องจากบริเวณ
นี้เปนจุดเริ่มตนของพื้นที่เมืองประวัติศาสตรบางเมืองเปนเปนเวลานาน ศาสนสถานตางๆ จึงมี
ความสําคัญทั้งทางดานประวัติศาสตร สถาปตยกรรม และศิลปกรรม และยังเปนจุดหมายตา
(landmark) ของเมืองอีกดวย เชน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทศั เทพวราราม
โบสถพราหมณ ศาลเจาพอเสือ เปนตน
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ที่มา : ดุษฎี ทายตะคุ, วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร ฯ, 2542 / จากการวิเคราะห

แผนที่ 4.8 แสดงรูปแบบการใชที่ดินในสมัยรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2539)
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4.1.5.3 การใชประโยชนที่โลงวาง

ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 4.6 รูปแบบการใชประโยชนที่โลงวางในสมัยรัชกาลที่ 9- ปจจุบัน
ปจจุบันการใชประโยชนที่โลงวางในพื้นกรุงรัตนโกสินทรมีความสําคัญมากขึ้นอัน
เนื่องมาจากความแออัดและความเสื่อมโทรมของพื้นที่ในกรุงรัตนโกสินทร อีกทั้งจากปญหาการใช
ประโยชนที่ดินที่ขาดการควบคุมจึงทําใหเกิดสภาพของที่โลงวางที่ไมเหมาะสมขึ้น อาคารตางๆ
บดบังทัศนียภาพของโบราณสถานวัดวาอาราม เกิดที่โลงวางที่เปนสวนเกินของชุมชนเมืองเนื่อง
ดวยขาดการปรับปรุงใหมีการใชประโยชนที่เหมาะสมกับศักยภาพของแตละพื้นที่ โดยเฉพาะใน
ชุมชนที่มีการใชประโยชนเฉพาะดานหนาอาคารทําใหพื้นที่ชุมชนหลังอาคารเกิดความเสื่อมโทรม
มีที่โลงวางที่ขาด ๆ เกิน ๆ ไมสามารถใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ โดยทางภาครัฐโดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานครไดทําการปรับปรุงพัฒนาที่โลงวางโดยการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากเดิม
เชน สวนรมณีนาถ จากเดิมเปนคุกเกา แตปจจุบันเปนสาวนสาธารณะระดับเมือง สวนสันติชัย
ปราการเดิมเปนโรงงานและโกดังเก็บสินคา ปจจุบันเปนพื้นที่เปดโลงที่เปนแหลงรวมกิจกรรมทาง
สั ง คมต า ง ๆ ของระดั บ ย า นและเมื อ ง ลานคนเมื อง หน า ศาลาว า การกรุ ง เทพมหานครได ถู ก
ปรั บ ปรุ ง ให มี ที่ จ อดรถใต ดิ น ด า นบนเป น ลานกว า งให ผู ค นได ใ ช อ อกกํ า ลั ง กายและประกอบ
กิจกรรมตางๆ เปนตน และก็ยังมีทองสนามหลวงที่เปนพื้นที่เปดโลงที่สําคัญระดับชาติ เปนที่รวม
กิจกรรมที่หลากหลายประเภท ทั้งทางดานวัฒนธรรมประเพณี การเมือง ฯลฯ เปนพื้นที่ผูคนไดใช -
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แผนที่ 4.9 แสดงการใชประโยชนที่โลงวางในสมัยรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2550)
มานานตั้งแตสมัยอดีต และอีกหลายพื้นที่เกิดความขัดแยงระหวางภาครัฐกับชุมชนเมือง ไมวาจะ
เป น กรณี ก ารรื้ อ ถอนโรงภาพยนตร เ ฉลิ ม ไทย ในป พ.ศ. 2532 เพื่ อ เป ด เป น ลานโล ง ส ง เสริ ม
ทัศ นี ย ภาพของโลหะปราสาท และเป น ที่ ป ระดิษ ฐานพระบรมราชานุ ส าวรี ย รัช กาลที่ 3 ตาม
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แนวทางซึ่งคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร กําหนดขึ้นในนโยบายและแผนในการอนุรักษและ
พัฒนากรุงกรุงรัตนโกสินทร ทั้งนี้ไดมีนักวิชาการไมเห็นดวยโดยใหเหตุผลทางดานประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม ผังเมือง และเศรษฐกิจ ศาลาเฉลิมไทยเปนอาคารหนึ่งในชุดของอาคารบนถนนราช
ดํ า เนิ น และเป น โรงละครเวที คูกัน มากั บ ศาลาเฉลิ ม กรุง จึ ง ควรบํ า รุ ง รั ก ษาเพื่อ อนุ รั ก ษม รดก
วัฒนธรรมคนเมือง ทั้งในดานสภาพแวดลอมของยานและกิจกรรมการใชสอยอาคาร1 หรือไมวาจะ
เปนกรณีการเผชิญหนากันระหวางรัฐกับชุมชนในโครงการปรับปรุงภูมิทัศนชุมชนปอมมหากาฬ
เพื่อเปดเปนที่โลง ซึ่งกรณีเหลานี้ยังเกิดขึ้นอีกหลายชุมชนในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทรซึ่งเปนพื้นที่ที่มี
ความซับซอนสูงทั้งความสําคัญทางประวัติศาสตรวิถีชีวิตชุมชนสังคมและวัฒนธรรมหรือดานอื่น ๆ
4.1.6 สรุปความสัมพันธระหวางที่โลงวางกับการใชที่ดินที่เกี่ยวเนื่อง
ความสัมพันธระหวางที่โลงวางกับการใชที่ดินในยุคแรกซึ่งเปนระยะสรางกรุงสมัยรัชกาลที่
1- รัชกาลที่ 3 ซึ่งการใชที่ดินในยุคนี้เปนการเปลี่ยนจากสภาพที่โลงวางเปนสภาพบานเมือง แต
อยางไรก็ตามการใชที่ดินโดยรวมยังมีความเบาบางมากโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตกําแพงเมือง สวน
ภายในกําแพงเมืองการใชที่ดินสําคัญอยูในเขตพื้นที่ชั้นในอันเปนที่ตั้งของพระราชวังหลวง และวัง
หนาโดยมีบานเรือนของเสนาบดี ขุนนาง ขาราชบริพาร รายลอม มีวัดซึ่งแหลงชุมชนพักอาศัยอยู
โดยเดิม สวนการใชที่ดินเพื่อการพักอาศัยของราษฎรจะเกาะกลุมกันตั้งบานเรือนตามกลุมเชื้อชาติ
ทั้งชาวไทย ลาว มอญ แขก อิสลาม โดยสวนใหญจะตั้งบานเรือนกระจายตัวตามริมแมน้ําลําคลอง
ในพื้นที่รอบนอกถัดออกมา มีวัดซึ่งเปนทั้งวัดเดิมและวัดที่สรางขึ้นใหมเปนศูนยกลางของชุมชน
แตสภาพการใชที่ดินโดยรวมยังเปนทองทุงเรือกสวนไรนาอยูแมแตภายในกําแพงพระนคร ดังนั้น
ความสัมพันธระหวางที่โลงวางกับการใชที่ดินในยุคนี้จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับที่โลงวางที่เปน
ทองทุง เรือกสวนไรนาโดยมีวัดซึ่งถือเปนที่โลงวางที่ใชเปนศูนยกลางในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ
ของคนในชุมชนมีแมน้ําลําคลองเปนที่โลงวางซึ่งเปนทั้งที่พักอาศัยเสนทางสัญจรและตลาดคาขาย
สินคาชุมชนจะตั้งบานเรือนโดยรอบวัง ซึ่งมีความสัมพันธในฐานะเปนศูนยกลางทางดานการ
ปกครองโดยที่โลงวางของชุมชนเมืองที่มีการจดบันทึกไวจะมีความสัมพันธเฉพาะกับสถาบัน
พระมหากษัตริยในการประกอบพระราชพิธีตางๆ
ในสมัยตอมาเปนชวงที่รับอิทธิพลตะวันตก คือ สมัยรัชกาลที่ 4- รัชกาลที่ 6 ความสัมพันธ
ระหวางที่โลงวางกับการใชที่ดิน มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคแรกถือเปนยุคหัวเลี้ยวหัวตอ
ของการเปลี่ยนแปลง จากการใชที่ดินที่มีความหนาแนนมากยิ่งขึ้นทําใหเกิดที่โลงวางในรูปแบบ
ใหมไดแก ลานโลง สวนสาธารณะ และทางสัญจรในรูปแบบของถนนเริ่มมีบทบาทแทนที่โลงวาง ที่
1

วารสารอาษา ฉบับธันวาคม 2530.หนา 28-30. อางถึงในดุษฎี ทายตะคุ , วิวัฒนาการกรุง
รัตนโกสินทร: การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการใชที่ดินในอนาคต. หนา 223.
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เปนแมน้ําลําคลอง ที่โลงวางที่เปนทองทุงเรือกสวนไรนาถูกแทนที่เปนอาคารบานเรือน แตที่โลง
วางในวัด และตลาดก็ยังคงมีความสําคัญมีการใชเปนที่รวมกิจกรรมของคนในชุมชนอยู
จนกระทั้งในสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงดานการปกครอง คือ รัชกาลที่ 7- รัชกาลที่ 8 ทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่สําคัญทั้งการขยายตัวของศูนยกลางการปกครอง และการขยายตัว
ของเมื อ งออกสู พื้ น ที่ ร อบนอก ทํ า ให ก ารใช ที่ ดิ น ที่ เ ปลี่ ย นจากวั ง เป น สถานที่ ร าชการ อาคาร
สาธารณะมากขึ้นอันเปนผลโดยตรงจากการการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และการเรงพัฒนา
บานเมืองตามชาติตะวันตก ทําใหเกิดการใชประโยชนที่โลงวางเพื่อสังคมและการเมืองเพิ่มขึ้น เชน
มีการชุมนุมของราษฎรเพื่อแสดงความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตย และจากการเปลี่ยนแปลง
การคมนาคมสัญจรจากทางน้ํามาเปนการสัญจรทางบก จากการใชที่ดินเพื่อการพักอาศัยที่ตั้ง
บานเรือนเกาะกลุมตามแมน้ําลําคลอง มาเปนตึกแถวที่กระจายตัวตามถนนสายหลัก ทําใหที่โลง
วางที่เปนถนนมีบทบาทความสําคัญมากขึ้น นอกจากนี้จากความแออัดของอาคารบานเรือนที่
แทนที่ที่โลงว างที่เ ปน ทอ งทุง เรือกสวนไรนา ทํ า ให เกิดที่โ ลงวา งเพื่อการพัก ผอน และมีการใช
ประโยชนที่หลากหลายขึ้น ทั้งที่เปนลานโลง สวนสาธารณะ และที่โลงวางที่มีอยูเดิมก็มีการใช
ประโยชนที่หลากหลายขึ้น เชน สนามหลวง
ในสมัยปจจุบันการใชที่ดินมีความหนาแนนและแออัดของอาคารบานเรือนเพิ่มขึ้นอยาง
มาก โดยภายในพื้นที่ชั้นในสวนใหญเปนอาคารทางราชการ พระราชวัง วัด ในบทบาทของเมือง
เกาที่เปนสถานที่ทองเที่ยว ความผูกพันระหวางชุมชนเมืองกับที่โลงวางถูกตัดขาด โดยทีโ่ ลงวางถูก
แบงแยกออกเปนพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เชน สวนสาธารณะ ลานโลง
ที่โลงวางภายในชุมชนสวนใหญเปนทางสัญจร ที่ถูกใชประโยชนโดยยานพาหนะเปนสวนใหญ มีที่
โลงวางที่ขาด ๆ เกิน ๆ จากกลุมอาคารที่ขาดการควบคุม ที่โลงวางในวัดถูกเปลี่ยนแปลงบทบาท
ใหม เปนทั้งที่จอดรถ พื้นที่ใหเชา มีการใชประโยชนจากคนภายนอกเพิ่มขึ้นในรูปแบบของการ
ทองเที่ยว เกิดความขัดแยงระหวางภาครัฐกับชุมชนในการจัดหาที่โลงวางเพื่อการทองเที่ยว ที่
พยายามแยกชุมชนออกจากพื้นที่ใหคงอยูเฉพาะแหลงประวัติศาสตรเพียงอยางเดียว
จากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางที่โลงวางกับการใชที่ดินที่เกี่ยวเนื่องตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันอันเปนผลมาจากปจจัยตาง ๆ นั้นทําใหชุมชนกรุงรัตนโกสินทรซึ่งเปนชุมชนเกาแกที่
มีประศาสตรความเปนมาที่ยาวนานเกิดปญหาจากการใชประโยชนที่โลงวางที่ไมสงเสริมกับชุมชน
เมืองเกาทําใหมีใชการประโยชนที่โลงวางไมเต็มศักยภาพ จึงควรทําการศึกษาการใชประโยชนที่
โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร และทําการคนหาศักยภาพและปญหาการประโยชนที่โลงวาง
เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทรตอไป
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ตารางที่ 4.1 สรุปความสัมพันธระหวางทีโ่ ลงวางกับการใชที่ดินทีเ่ กี่ยวเนื่อง

ที่มา : จากการวิเคราะห
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บทที่ 5
สภาพและขอมูลทั่วไปของชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
จากการเลือกชุมชนกรณีศึกษาทั้ง 4 ชุมชน คือ ชุมชนขนาดเล็กมาก คือ ชุมชนแพรงภูธร ชุมชน
ขนาดเล็ก คือ ชุมชนทาเตียน ชุมชนขนาดกลาง คือ ชุมชนหลังวัดราชนัดดา และชุมชนขนาดใหญ คือ ชุมชน
ตรอกเขียนนิวาสน-ตรอกไกแจ ที่กลาวถึงในบทที่ 3 แลว ในบทนี้จะเปนการศึกษาสภาพและขอมูล
ทั่วไปของชุมชนทั้ง 4 ชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
+

5.1 ชุมชนแพรงภูธร
5.1.1 ประวัติศาสตรความเปนมา
เดิมบริเวณนี้ในอดีตเปนที่ตั้งของวัง 3 วัง ในสมัยรัชการที่ 4 เปนกลุมวังที่โปรดฯ
ให สร า งบริเ วณถนนตะนาว เพื่อพระราชทานพระราชโอรสในพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกลา
เจาอยูหัว คือวังกรมหลวงสรรพศาสตรศุภกิจ วังกรมพระนราธิปประพันธพงศ และวังกรมหมื่น
ภูธเรศธํารงศักดิ์ซึ่งเปนที่ตั้งของชุมชนแพรงภูธรในปจจุบัน รวมทั้งเปนยานพักอาศัยของขาราชการ
เจานาย ขุนนาง และขาทาสบริวารโดยมีวังเปนศูนยกลาง หลังจากการตัดถนนยุคแรก 3 สาย คือ
ถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง และถนนเฟองนคร ทําใหพื้นที่ยานสามแพรงกลายเปนศูนยกลาง
ทางการสัญจรสําคัญทั้งทางน้ําผานทางคลองคูเมืองเดิม และทางบกตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5
โปรดเกลาฯ ใหตัดถนนเชื่อมตอระหวางถนนอัษฎางคกับถนนเฟองนคร ผานพื้นที่กลางวังทั้ง 3 จึง
ทําใหพื้นที่มีการสรางอาคารพาณิชยริมถนน สวนใหญเปนตึกแถว และเรือนแถว ไดรับอิทธิพลจาก
จี น ป นั ง และสิ ง คโปร มี ทั้ ง ชั้ น เดี ย วและสองชั้ น ยาวติ ด ต อ กั น ประมาณสิ บ ห อ งสํ า หรั บ ให
ชาวตางชาติไดเชาเพื่อทําการคา บริเวณนี้จึงกลายเปนยานพักอาศัยที่มีรานคาปะปนกันโดยสวน
ใหญ อาคารบ า นเรือ นบริเวณชุ มชนแพรง ภู ธรจะสรา งขึ้น ในสมั ย รัช กาลที่ 5 มี สภาพสมบูรณ
มากกวาอีก2 แพรงเพราะไมไดโดนไฟไหม ปจจุบันบริเวณชุมชนแพรงภูธรยังคงเปนยานการคา
เกาอยูโดยมีรานที่มีชื่อเสียงหลายราน เชน รานไอศกรีมณัฐพร กวยเตี๋ยวสมองหมูเชลลชวนชิม ฯลฯ
5.1.2 ขอบเขต – ที่ตั้งของชุมชน
ชุมชนแพรงภูธรตั้งอยูในแขวงศาลเจาพอเสือ เขตพระนคร (ดูแผนที่ 5.1) มีพื้นที่
ชุมชนประมาณ 2 ไร เปนชุมชนเกาดั้งเดิมอายุกวา 100 ป กรรมสิทธิ์การถือครองอาคารตึกแถว
เป น ของสํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว นพระมหากษั ต ริย พื้ น ที่ ส ถานี ก าชาดที่ 2 และลานภู ธ เรศ เป น
ทรัพยสินของสภากาชาดไทย
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ขอบเขตที่ตั้ง
ทิศเหนือ
ติดถนนแพรงนรา
ทิศใต
ติดถนนบํารุงเมือง
ทิศตะวันออก
ติดถนนตะนาว
ทิศตะวันตก
ติดถนนอัษฎางค และคลองคูเมือง
5.1.3 สภาพทางกายภาพของชุมชน
เปนชุมชนเกามีอาคารบานเรือน ตึกแถวปลูกเรียงยาว สถาปตยกรรมแบบยุโรป
เกาแกที่สวยงามถัดไปทางดานทิศเหนือเปนแพรงนรา และแพรงสรรพศาสตรและเรียกบริเวณนี้
รวมๆ วายานสามแพรง สภาพทั่วไปมีความเปนระเบียบสะอาดซึ่งมีลักษณะเปนชุมชนเมือง
ภายในชุมชนมีที่โลงวางกลางชุมชน คือ บริเวณลานภูธเรศถูกใชเปนสถานที่ออกกําลังกายเลน
แอโรบิกในชวงเชา แตมีปญหาที่จอดรถจากคนภายนอกมาจอดรถในบริเวณชุมชนตลอดเวลา
ทําใหชุมชนดูคับแคบ มีโรงพิมพและรานตัดเย็บเครื่องหนัง มีไฟฟาและน้ําประปาทุกครัวเรือน
5.1.4 การใชที่ดินและอาคารในชุมชนและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
การใชที่ดินและอาคารของชุมชนแพรงภูธรในปจจุบัน สวนใหญเปนที่อยูอาศัยกึ่ง
การพาณิชยกรรม ชั้นลางเปนพื้นที่คาขายสวนชั้นบนเปนพื้นที่พักอาศัยมีรานอาหารขึ้นชื่อหลาย
ราน บริเวณกลางชุมชนมีการใชที่ดินเปนอาคารสถานที่ราชการเดิมเปนที่ตั้งของสภากาชาดไทย
(สุ ขุ ม าลอนามั ย ) และมี ก ารใช ที่ดิ น เป น ตลาดสดมาก อ น แต ต อ มาได รื้ อ ถอนทางชุ ม ชนและ
กรุงเทพมหานครไดรวมมือกันจัดเปนลานโลงกลางชุมชน เรียกวา ลานภูธเรศ ใชเปนสถานที่
นันทนาการของคนในพื้นที่ ปจจุบันสภาพการใชที่ดินโดยรวมยังคงเปนการใชที่ดินเปนยานพาณิชยกรรม
โบราณ สวนบริเวณโดยรอบดานทิศตะวันตก และทิศใตเปนสถานที่ราชการทั้งหมด ไมวาจะเปน
กระทรวงกลาโหม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงมหาดไทย และศาลฎีกา แตจากที่
มีการยายหนวยงานราชการบางสวนออกพื้นที่รอบนอก ทําใหยานพาณิชยกรรมเหลานี้ซบเซาลงสวนดาน
ทิศเหนือและทิศใตมีสภาพการใชที่ดินในลักษณะเดียวกันคือเปนพื้นที่พักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม
(ดูแผนที่ 5.2)

95

แผนที่ 5.1 แสดงที่ตั้งชุมชนแพรงภูธร
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แผนที่ 5.2 แสดงการใชที่ดินและอาคารในชุมชนและพืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง
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5.1.5 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ชุ ม ชนแพร ง ภู ธ รมี ป ระชากรโดยประมาณ 1,500 คน จํ า นวนครั ว เรื อ น 350
ครัวเรือน สวนใหญนับถือศาสนาพุท ธ คนไทยเชื้อสายจีน การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ปริญญามากที่สุด ระดับมัธยมศึกษาและภาคบังคับรองลงมา อาชีพหลัก คือ คาขายซึ่งเปน
แหลงอาหารที่ มีชื่อเสียงเป นเวลายาวนานถึงปจจุบัน ความสัมพัน ธภายในชุมชน เปนชุมชน
เขมแข็งมีความสามัคคีและรวมมือกันอนุรักษ โดยใชแนวทางประชาคม คือ ริเริ่มแนวคิดปรับปรุง
สภาพแวดลอมภายในชุมชนใหมีความสวยงาม น าอยู นามอง และขอความอนุเ คราะหจาก
องคกรพั ฒ นาภาคเอกชนและภาคเอกชนประสานความสามัคคีจัดกิ จกรรมในวั น สํ า คัญ ทาง
ศาสนาและเทศกาลประเพณี เชน วันปใหม วันสงกรานต งานประจําปแพรงภูธร กิจกรรมเพื่อ
สันทนาการภายในชุมชนและเพื่อสาธารณประโยชน
5.2 ชุมชนทาเตียน
5.2.1 ประวัติศาสตรความเปนมา
เดิมพื้นที่ชุมชนทาเตียนในปจจุบัน สมัยกรุงธนบุรีใชเปนอูเก็บเรือหลวงตอมาในสมัย
รัชกาลที่ 1 ไดสรางวังทาเตียนพระราชทานสมเด็จพระเจาหลานเธอเจาฟากรมขุนอิศรานุรักษ วัง
แหงนี้ตั้งอยูนอกกําแพงเมืองริมแมน้ําเจาพระยา1 นอกจากนี้บริเวณทาเตียนยังลักษณะเปนตลาด
น้ําและเปนทาน้ําสําคัญ เมื่อมีการขยายเขตวังหลวงลงมาทางใตทําใหตองยายตลาดทายสนมมา
รวมอยูบริเวณทาเตียนดวยกัน ดังนั้นทําใหทาเตียนเปนตลาดสําคัญยิ่งขึ้น ตอมาในรัชกาลที่ 3
จึง พระราชทานวั ง ท า เตีย นให ก รมหมื่ น สุ ริน ทร ท รรั ก ษ พระเจ า ลู ก ยาเธอในรั ช การที่ 1 และ
จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 4 ไดเกิดเพลิงไหมจึงเกิดเปนที่วางโลงเตียนขนาดใหญซึ่งอาจเปนทีม่ าของ
คําวาทาเตียน รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางอาคารเปนตึกหลายหลังสําหรับเปนกรมทารับ
กงสุลตางประเทศและตึกรับรองแขกเมืองและเปนที่อยูของชาวตางประเทศที่มารับราชการใน
รัชกาลที่ 4 ปจจุบันไมปรากฏอาคารเหลานั้นเลย2 จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มปรากฏเปน
ตึกแถว 2 ชั้น แบบตะวันตกลอมรอบตลาดใหญไว อาคารชั้นลางใชเปนที่คาขายสวนชั้นบนใช
เปนที่พักอาศัย และยังเปนตลาดรับสินคาจากสวนฝงธนบุรี ตลอดจนอาหารทะเลและสินคาตาง
เมือง และคอยๆ เปลี่ยนสภาพจากตลาดน้ําเปนตลาดบก ในชวงนี้มีการตัดถนนทายวังและถนน
มหาราชขึ้น ในปจจุบันตลาดทาเตียนคอยๆ ซบเซาลงอันเนื่องมาจากนโยบายในการอนุรักษกรุง
รัตนโกสินทรใหยายตลาดทาเตียนออกไปบริเวณชานเมือง เนื่องจากปญหาการจราจรจากการขน
1

แนงนอย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. และคณะ, องคประกอบทางกายภาพ กรุงรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535, หนา 29.
2

เรื่องเดียวกัน , หนา 172.
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ถายสินคาและจากการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกที่สงผลกระทบตอโบราณสถานโดยรอบ ทําให
สภาพพื้นที่ของตลาดทาเตียนปจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม เกิดชุมชนแออัดพอคาแมคาในตึกแถว
เริ่มยายออกไปพักอาศัยชานเมืองและเขามาคาขายเฉพาะในเวลากลางวัน แตอยางไรก็ตาม
ตลาดทาเตียนก็ยังคงรองรอยตลาดสําคัญที่มีลักษณะเฉพาะตัวอยู คือ ทางดานตะวันตกใกล
กรมการคาภายในเปนยานการคาอาหารแหง เชน พริกแหง กะป น้ําปลา ของแหงจากทะเล
สวนทางดานตะวันออกใกลบานจักรพงษ เปนแหลงจําหนายน้ํามันเบนซิน มะพราว น้ําตาลปบ
เปนตน มีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์ เปนศาสนสถานที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ และตึกแถวริมน้ําถูกใชเปนโกดังเก็บสินคาอุปโภคบริโภค
5.2.2 ขอบเขต - ที่ตั้งของชุมชน
ชุมชนทาเตียนอยูในแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร (ดูแผนที่ 5.3) มีพื้นที่ชุมชน
3.5 ไร กรรมสิทธิ์การถือครองสวนใหญเปนของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ที่ราช
พัสดุกระทรวงมหาดไทย กรมการศาสนา ทรัพยสินในพระองคเจาหญิงเพ็ญพักตรและที่เอกชน
บางสวน
ขอบเขตที่ตั้ง
ทิศเหนือ
ติดถนนมหาราช
ทิศใต
ติดแมน้ําเจาพระยา
ทิศตะวันออก
ติดบานจักรพงษ
ทิศตะวันตก
ติดกรมการคาภายใน
5.2.3 สภาพทางกายภาพของชุมชน
สภาพทางกายภาพของชุมชนเปนชุมชนเกาแก มีอาคารพาณิชยเกาคอนขางหนาแนน
ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชยเปนแหลงเก็บและจําหนายสินคาทั้งขายปลีก , ขายสงขนาดใหญใน
ใจกลางเมือง ปจจุบันลดความสําคัญลงเนื่องจากมีตลาดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกระจายอยูชานเมืองแถบ
รัง สิตเปน จุ ด กระจายสิน ค า อาคารตึ ก แถว 2 ชั้น เป น สถาป ตยกรรมยุโ รปสมัย เรอเนสซองส
บางสวนปลูกสรางอาคารพาณิชยขึ้นใหม มีความหนาแนนคอนขางสูง สภาพทั่วไปอยูในเกณฑ
พอใชเปนชุมชนประเภทชุมชนเมืองมีไฟฟาและน้ําประปาใชครบทุกหลัง บริเวณพื้นที่ริมแมน้ํา
เจาพระยาเปนบานเรือนไมชั้นเดียวและสองชั้นรุกล้ําลําน้ํา ตึกแถวและอาคารริมถนนมหาราชมี
สภาพเกา มีหาบเรแผงลอยตั้งกีดขวางทางเทาเกือบตลอดวัน ภายในชุมชนมีศาลเจา 5 แหง อยู
ในแตละซอย เชน ในซอยประตูนกยูง เปนศาลเกาแกมีตนไทรอายุกวา 100 ป ขึ้นอยูดานหลัง
ศาล ดานหลังตลาดสดมีศาลเจาพอกวนอู และมุมสุดดานหลังตลาดมีศาลเจาพอสัสดีและมี
ทาเรือสวนตัวของเอกชน มีบรรทุกที่ใชสําหรับขนถายสินคาขึ้น - ลงจากเรือและกิจกรรมขนถาย
สินคาออกจากตลาดสดตลอดวันเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการจราจรติดขัด มีรถบัสขนาดใหญที่นํา
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นักทองเที่ยวตางชาติเขามาจอดสงนักทองเที่ยวลงบริเวณถนนทายวัง ซึ่งใกลกับวัดพระเชตุพนฯ
และพระบรมมหาราชวัง ทําใหบริเวณนี้มีการจราจรที่ติดขัด

แผนที่ 5.3 แสดงตําแหนงที่ตั้งชุมชนทาเตียน
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5.2.4 การใชที่ดินและอาคารในชุมชนและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
การใชที่ดินและอาคารของชุมชนทาเตียนในปจจุบัน สวนใหญมีการใชเปนที่พักอาศัยกึ่ง
พาณิชยกรรม โดยจะมีรูปแบบการใชอาคารชั้นลางเปนพื้นที่พาณิชยกรรมสวนชั้นบนใชเปนพื้นที่
พักอาศัยเปนลักษณะการใชเหมือนครั้งในอดีต แตปจจุบันเริ่มซบเซาลง คงเหลือการใชเปนพื้นที่
พาณิชยกรรมบริเวณตลาดสด โดยในพื้นที่ริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณตลาดสดปจจุบันมีการใช
เปนที่พักอาศัยของกลุมแรงงานจากตางหวัดโดยมีการแบงพื้นที่พักอาศัยเปนคูหาเล็กๆ ดวยวัสดุ
ชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีการปลูกสรางอาคารพักอาศัยรุกล้ําแมเจาพระยาจึงทําใหพื้นที่ดังกลาวมี
สภาพเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้น สวนการใชที่ดินเปนอาคารโกดังเก็บสินคาซึ่งจะกระจายตามบล็อก
อาคารตึกแถวตางๆ โดยการใชที่ดินที่เปนอาคารพักอาศัยจะอยูในตึกแถวซึ่งหนาแนนตั้งแตซอย
ประตูนกยูงถึงซอยสหกรณ 4 นอกจากนั้นยังมีการใชที่ดินในพื้นที่เกี่ยวเนื่องรอบพื้นที่ชุมชน ไดแก
การใชที่ดินอาคารศาสนสถานที่สําคัญ คือ วัดพระเชตุพนฯ และการใชที่ดินเพื่อสถานศึกษาโดย
มีโรงเรียนราชินี และโรงเรียนพาณิชยการตั้งตรงจิตร และบริเวณซอยถนนทายวังมีการใชที่ดิน
เปนอาคารกรมการคาภายในซึ่งทางกรุงเทพมหานคร มีโครงการปรับปรุงเปนพื้นที่สาธารณะ โดย
การใชที่ดินที่เปนที่โลงวางในชุมชนโดยสวนใหญเปนเสนทางสัญจรภายในชุมชนแตไมมีสภาพที่
เอื้อตอการประโยชนเพราะมีการใชเพื่อการขนสงสินคา และเปนที่จอดรถเกือบตลอดทั้งวันสวน
พื้นที่ถนนที่ออกไปยังแมน้ําเจายาก็มีการกอสรางอาคารมาบดบังทัศนียภาพฝงวัดอรุณราชวราราม
เกือบทั้งหมดและมีสภาพคอนขางเสื่อมโทรม (ดูแผนที่ 5.4)
5.2.5 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ชุมชนทาเตียนมีประชากรประมาณ 1,900 คน มีจํานวนครัวเรือนประมาณ 500 ครัวเรือน
ส ว นใหญ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ เป น คนไทยเชื้ อ สายจี น ประชากรส ว นใหญ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาและมัธยมศึกษามากที่สุด รองลงมาคือระดับภาคบังคับ มีอาสาสมัครคอยดูแลความ
สงบเรียบรอยในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง มีเครื่องสูบน้ําขนาดใหญไวปองกันเวลาปริมาณน้ําใน
แมน้ําเจาพระยาไหลเขาสูชุมชน
ความสัมพันธภายในชุมชนดีมาก มีความรวมมือทํากิจกรรมสาธารณประโยชนเพื่อสังคม
และการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา และเทศกาลประเพณี เชน วันปใหม วันสงกรานต
งานประจําปไหวเจาของทาเตียน กิจกรรมเพื่อการนันทนาการ เชน งานวันเด็ก เปนตนมีสมาคม
ทวีสหมิตรเปนสมาคมที่รวมกลุมพอคานักธุรกิจและคนในชุมชนโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนมี
การอนุเคราะหชวยเหลือเกื้อกูลสังคมทั้งภายใน และภายนอกเปนองคกรเอกชนที่รวมกลุมทํางาน
เพื่อสาธารณประโยชนของสังคมแหงหนึ่งมีกฎกติกา ในการอยูรวมกันในชุมชนอยางเขมแข็งกับ
ผูใชแรงงานในพื้นที่ชุมชนกลาว คือ หากมีปญหาการทะเลาะกันหรือใชความรุนแรงจะตองออก
จากพื้นที่ชุมชนทันที
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สวนใหญประกอบอาชีพหลักคาขายมากที่สุด เปนแหลงโกดังเก็บสินคา เพื่อการอุปโภค
และบริโภคขนาดใหญตั้งอยูกลางเมืองรองลงมา คือ ธุรกิจสวนตัวรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แผนที่ 5.4 แสดงการใชที่ดินและอาคารในชุมชนและพืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง
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5.3 ชุมชนหลังวัดราชนัดดา
5.3.1 ประวัติศาสตรความเปนมา
เปนชุมชนเกาแกมีอายุกวา 80 ป เกิดมาพรอมๆ กับการสรางวัดราชนัดดาราม
วรวิหารซึ่งเปนวัดในสมัยรัชกาลที่ 3 บริเวณริมคลองหลอด เดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยเปนสวนผักสวน
ผลไม และเปนยานพักอาศัยของราษฎรและขุนนางของชุมชนเมืองในอดีต ซึ่งมีวัดราชนัดดาฯ
เปนศูนยกลางชุมชนและเปนสถานศึกษาของชุมชน
5.3.2 ขอบเขต – ที่ตั้งของชุมชน
ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ตั้งอยูในแขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร บริเวณศาลาวา
การกรุงเทพมหานครถนนดินสอ มีพื้นที่ชุมชนกวา 5.3 ไรเศษ (ดูแผนที่ 5.5) ชุมชนมีอายุกวา 80 ป
กรรมสิทธิ์การถือครองเปนของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ที่ธรณีสงฆวัดราชนัดดา
กรมศาสนา ที่ราชพัสดุสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคลัง และเอกชนรายยอย
ขอบเขตที่ตั้ง
ทิศเหนือ
ติดธนาคารทหารไทย สาขาถนนราชดําเนิน
ทิศใต
ติดคลองวัดเทพธิดา
ทิศตะวันออก
ติดวัดราชนัดดา
ทิศตะวันตก
ติดถนนดินสอ
5.3.3 สภาพทางกายภาพของชุมชน
สภาพทางกายภาพของชุมชนโดยสวนใหญเปนชุมชนพักอาศัย มีวัดราชนัดดา
เปนศูนยกลางชุมชน สภาพทั่วไปอยูในเกณฑพอใช ทางเขา - ออกชุมชนอยูในสภาพดี มีลักษณะ
เปนชุมชนเมือง มีคลองหลอดวัดราชนัดดาผานดานขางชุมชนและมีทางเดินริมคลองแคบๆ เปน
ทางเดินเพื่อออกสูถนนดินสอและถนนมหาไชย ทางเดินเทาภายในชุมชนเปนถนนคอนกรีต มี
ไฟฟาและน้ําประปาใชทุกครัวเรือน ภายในชุมชนมีบานเกาที่ทรงคุณคาทางสถาปตยกรรมยังคง
หลงเหลืออยูไมกี่หลัง
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แผนที่ 5.5 แสดงที่ตั้งชุมชนหลังวัดราชนัดดา
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แผนที่ 5.6 แสดงการใชที่ดินและอาคารในชุมชนและพืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง
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5.3.4 การใชที่ดินและอาคารในชุมชนและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
การใชที่ดินและอาคารของชุมชนหลังวัดราชนัดดาในปจจุบัน สวนใหญเปนการใชที่ดิน
เปนที่อยูอาศัยมีทั้งอาคารพาณิชย 3 - 4 ชั้น และบานไมสองชั้น อาคารพาณิชยและอาคารพัก
อาศัยกึ่งพาณิชยสวนใหญจะอยูทางดานถนนดินสอ สวนบริเวณดานทิศเหนือระหวางซอยราช
ดําเนินใตสวนใหญเปนอาคารพาณิชย สูง 3 - 4 ชั้น ใชเปนทั้งสํานักงานและอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก รวมทั้งมีรานอาหาร สวนการใชที่ดินและอาคารเปนอาคารสถานที่ราชการมีอาคารฝายรักษา
ความสะอาดเขตพระนครอยูบริเวณทางเขาชุมชนดานศาลาวาการฯ มีที่โลงวางเล็กๆ บริเวณ
ดานหนาอาคาร สวนบริเวณซอยราชดําเนินใตหลังอาคารราชดําเนินมีอาคารสํานักภาษีสรรพากร
สวนอาคารสถานศึกษามีโรงเรียนวัดราชนัดดารามอยูบริเวณดานขางวัดราชนัดดารามฯ หลัง
อาคารราชดําเนินและมีโรงเรียนสุพมาสพิทยาคมอยูภายในชุมชน การใชที่ดินเพื่อศาสนสถานมี
วัดราชนัดดารามฯ อยูทางดานดานตะวันออกของชุมชน และมีวัดเทพธิดารามอยูฝงตรงกันขาม
ระหวางคลองหลอด สวนพื้นที่นันทนาการจะมีอยูบริเวณทางเขาชุมชนดานศาลาวาการฯ และอยู
ตามอาคารสาธารณะตางๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน (ดูแผนที่ 5.6)
5.3.5 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ชุ ม ชนหลั ง วั ด ราชนั ด ดามี ป ระชากรโดยประมาณ 1,100 คน จํ า นวนครั ว เรื อ น 184
ครัวเรือน สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ การศึกษาภาคบังคับและระดับมัธยมศึกษามากที่สุด
รองลงมาระดับปริญญาตรี อาชีพหลักรับจางคาขายมากที่สุด ประกอบอาชีพสวนตัวเปนอันดับ
รอง รับราชการ / รัฐวิสาหกิจนอยที่สุด มีอาสาสมัครในชุมชน มีศูนยสุขภาพชุมชนสําหรับจายยา
โดยมีอาสาสมัครในชุมชนเขารับ การฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนจากกระทรวงสาธารณสุข
ความสัม พั น ธ ภ ายในชุม ชน มี ค วามรว มมือ จัด กิจ กรรมในวั น สํา คัญ ทางศาสนาและ
เทศกาลประเพณี เชน วันปใหม วันสงกรานต กิจกรรมนันทนาการ เชน งานวันเด็ก เปนตน
ชุมชนมีความเขมแข็งรวมทํากิจกรรมตางๆ เพื่อสาธารณประโยชนสวนรวม
5.4 ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ
5.4.1 ประวัติศาสตรความเปนมา
ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ เปนชุมชนเกาแกเดิมเปนกลุมวังเจานายและชุมชน
ขาราชการและขาราชบริพาร มีปอมพระสุเมรุเปนหนึ่งในสิบสี่ปอมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นโดยเรงดวนนับแตแรกสรางกรุงในป พ.ศ.2325
และเปนหนึ่งในสองปอมที่ยังหลงเหลืออยูถึงปจจุบันและมีรองรอยวังเกาตั้งอยูหลังปอมพระสุเมรุ
เรียกวา วังริมปอมพระสุเมรุ เปนนิเวศนสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทเมื่อครั้งทรงปฏิบัติ
ราชการกรุงธนบุรี ตอมาเมื่อทรงรับอุปราชาภิเษกเสด็จไปประทับที่พระราชวังบวรสถานมงคลจึง
โปรดฯ ใหสมเด็จเจาฟากรมหลวงจักรเจษฎาเสด็จมาประทับเพื่อทําหนาที่รักษาพระนครทางดาน
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ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจุบันตัววังสิ้นสภาพไปหมดแลวหลงเหลืออยูแคซุมประตูวัง โดยใน
ปจจุบันบริเวณโดยรอบมีกลุมวังที่แปรสภาพเปนสถานที่ราชการหลงเหลืออยูหลายวัง สวนใน
ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจตรงหัวมุมระหวางถนนพระอาทิตยกับถนนพระสุเมรุมี
ตึกแถวสมัยรัชกาลหลงเหลืออยูแสดงถึงการเปนยานการคาเกา ภายในชุมชนมีหมูบานจัดสรร
ของขาราชการทหารอยูกลางชุมชน และหลงเหลือบานของขาราชการเปนบานเรือนไมโบราณอยู
ไมกี่หลัง
5.4.2 ขอบเขต - ที่ตั้งของชุมชน
ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ ตั้งอยูในแขวงชนะสงครามหัวมุมถนนพระสุเมรุ
และถนนพระอาทิ ต ย เ ขตพระนครมี พื้ น ที่ ชุ ม ชนกว า 8 ไร (ดู แ ผนที่ 5.7) เป น ชุ ม ชนเก า มี อ ายุ
ประมาณกว า 70 ป ก รรมสิ ท ธิ์ ก ารถื อ ครองส ว นใหญ เ ป น ของสํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว น
พระมหากษัตริย
ขอบเขตที่ตั้ง
ทิศเหนือ
ติดปอมพระสุเมรุ สวนสันติชัยปราการ
ทิศใต
ติดชุมชนมัสยิดจักรพงษ
ทิศตะวันออก
ติดถนนพระสุเมรุ
ทิศตะวันตก
ติดถนนพระอาทิตย (ริมแมน้ําเจาพระยา)
5.4.3 สภาพทางกายภาพของชุมชน
สวนใหญเปนที่อยูอาศัยลักษณะเปนบานเรือนไม 2 ชั้นและบานครึ่งตึกครึ่งไม
บานที่อยูชวงตนตรอกไกแจบางหลังปรับปรุงตอเติมเปนที่พักใหนักทองเที่ยวตางชาติมไี ฟฟาและ
น้ําประปาใชครบทุครัวเรือน สภาพทั่วไปอยูในเกณฑดีเปนชุมชนเมืองภายในชุมชนมีการแบง
พื้นที่เปนบล็อก ๆ ใหประชาชนเชา ในตรอกเขียนนิวาสนมีบานเรือนไมโบราณเลขที่ 1/1 ของ
พล.ต.ต. หลวงศิลปประสิทธิ์ อายุเกือบ 100 ป และในตรอกไกแจมีบานโบราณซึ่ง มีเ จา ของ
อนุรักษปรับปรุงใหมีความสวยงามเปนที่ภาคภูมิใจของคนในชุมชน
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แผนที่ 5.7 แสดงที่ตั้งชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ
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แผนที่ 5.8 แสดงการใชที่ดินและอาคารในชุมชนและพื้นทีเ่ กี่ยวเนื่อง
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5.4.4 การใชที่ดินและอาคารในชุมชนและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
การใชที่ดินและอาคารภายในชุมชนตรอกเขียนนิวาสนและตรอกไกแจ มีการใช
เป น ที่ พั ก อาศั ย เกื อ บทั้ ง หมดโดยส ว นใหญ เ ป น บ า นเรื อ นไม 2 ชั้ น และมี ห มู บ า นจั ด สรรของ
ขาราชการทหารอยูตรงกลางชุมชนจากการไปสํารวจไมสามารถเดินเขาไปไดเพราะมี รปภ. อยู
ดานหนาหมูบาน โดยมีการใชที่ดินเปนที่พักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรมที่เปนตึกแถวเกาอยูดานที่ตดิ กับ
ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ คือ ชั้นลางเปนพื้นที่คาขายชั้นบนเปนที่พักอาศัยแตปจจุบัน
ปรับปรุงเปนรานอาหารหลายราน เชน ครัวนพรัตน รานโรตีมะตะบะ เปนตน สวนพื้นที่โดยรอบ
มีการใชที่ดินสวนใหญเปนสถาบันราชการ ที่เปนวังเกาดัดแปลงมาเปนสํานักงานใหเชาของ
หนวยงานตางๆ ทั้งหนวยงานของรัฐและหนวยงานระหวางประเทศ สวนการใชที่ดินเปนศาสนสถานจะ
อยูใกลกับวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร สวนพื้นที่เปดโลงคือสวนสันติชัยปราการ มีปอมพระสุเมรุ
เปนอาคารอนุรกั ษอยูในบริเวณ (ดูแผนที่ 5.8)
5.4.5 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ชุ ม ชนตรอกเขี ย นนิ ว าสน – ตรอกไก แ จ มี ป ระชากรโดยประมาณ 1,200 คน
จํา นวนครัว เรือ น 120 ครั ว เรื อน การศึก ษาระดั บมั ธ ยมศึ ก ษาและภาคบั ง คั บ มากที่ สุ ด ระดั บ
ปริญญาตรีรองลงมา อาชีพหลัก คือ รับราชการ แมบานมากที่สุด รองลงมาคาขายและรับจาง
ทั่วไป มีการปรับบานใหเปนที่พัก ชั่วคราว (Guest House) สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติเปน
จํานวนมาก เนื่องจากเปนพื้นที่ตอเนื่องจากบริเวณถนนขาวสาร ซึ่งสามารถเดินทางเทาอยาง
สะดวก และมีภูมิทัศนโดยรอบดีมาก มีนักทองเที่ยวตางชาติมาใชบริการอยางตอเนื่องตลอดป
ความสัมพันธภายในชุมชน จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา และประเพณีคน
ในชุ มชนจะออกมาจัดงานบริ เวณสวนสัน ติชัยปราการรว มกับชุมชนใกลเ คีย งทั้ ง 6 แหง และ
ประชาคมบางลํ า พู เช น วั น ป ใ หม วั น สงกรานต ทํ า บุ ญตั ก บาตร เลี้ ย งพระ และงานสั ง สรรค
กิจกรรมนันทนาการ เชน งานวันเด็ก เปนตน ปจจุบันมีการทําบุญเลี้ยงอาหารตอนเชาและเลี้ยง
กาแฟของประชาคมบางลํ า พู ค า ภั ต ตาหารถว ย พระสงค จ ะมี ค นมาจองถวายเงิ น การถวาย
สังฆทานในวันอาทิตยที่ 3 ของเดือน ซึ่งจะเวียนนิมนตพระสงค 9 รูป ที่อยูในวัดตางๆ รอบบริเวณ
บางลําพูมาแสดงธรรมโปรดแกประชาชนเพื่อประโยชนแกสังคม หนวยบรรเทาสาธารณภัย อพปร.
และรถดับเพลิง อยูในบริเวณใกลชุมชน

บทที่ 6
การใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
จากการเลือกชุมชนกรณีศึกษาทั้ง 4 ชุมชนตามตําแหนงที่ตั้งและขนาดพื้นที่ชุมชน ไดแก
ชุมชนขนาดเล็กมากคือ ชุมชนแพรงภูธร ชุมชนขนาดเล็กคือ ชุมชนทาเตียน ชุมชนขนาดกลางคือ
ชุมชนหลังวัดราชนัดดา และชุมชนขนาดใหญคือ ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน-ตรอกไกแจ ที่กลาวถึง
ในบทที่ 3 แลว ในบทนี้จะเปนการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางทั้ง 4 ชุมชน โดยประกอบดวย
การกระจายตัวและประเภทของที่โลงวาง คุณคาและเอกลักษณของที่โลงวาง และกิจกรรมกับ
พฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง จากความสัมพันธขององคประกอบที่ทําใหเกิดลักษณะการใช
ประโยชนที่โลงวาง คือ ที่โลงวาง อาคารและสิ่งกอสราง และกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 ชุมชนแพรงภูธร (ชุมชนขนาดเล็กมาก)
6.1.1 การกระจายตัวและประเภทของที่โลงวาง
ในการวิเคราะหการกระจายตัวและประเภทของที่โลงวางใชทฤษฎีภาพและพื้น (Figure
and Ground Theory) เพื่อแยกระหวางสวนทึบหรือสิ่งกอสราง (Figure) และสวนโปรงหรือที่โลง
วาง (Ground) โดยใชแนวความคิดการแบงระดับการใชสอยที่โลงวาง เพื่อดูรูปแบบการกระจาย
ตัวของที่โลงวางตามระดับการใชสอยประกอบ (ดูแผนที่ 6.1) โดยไดทําการแบงขอบเขตพื้นที่ของ
ชุมชนเปนที่โลงวางภายในชุมชนและที่โลงวางบริเวณโดยรอบชุมชน เพื่อวิเคราะหการกระจายตัว
และประเภทของที่โลงวาง ดังรายละเอียดตอไปนี้
6.1.1.1 การกระจายตัวของที่โลงวาง
1. พื้นที่ภายในชุมชน
จากการทําแผนที่ภาพและพื้น (Figure and Ground Map) (ดูแผนที่ 6.1) และ
การแบงระดับการใชสอยที่โลงวาง พบวารูปแบบการกระจายตัวของที่โลงวางภายในชุมชนแพรง
ภูธร พบวารูปแบบการกระจายตัวของที่โลงวางมีลักษณะของสวนทึบหรืออาคารและสิ่งกอสราง
(Figure) เปนตึกแถวเกาลอมรอบสวนโปรงหรือที่โลงวาง (Ground) ทีเปนลักษณะเปนลานโลงเปน
พื้นที่สาธารณะ (Public Space) ของชุมชน โดยมีสวนโปรงหรือที่โลงวาง (Ground) ที่เปนทาง
สัญจรภายในชุมชนเปนลักษณะของพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-public Space) ที่ตอกับพื้นที่
สาธารณะ (Public Space) กระจายตัวไปเชื่องตอกับถนนโดยรอบของชุมชน สวนที่โลงวางที่เปน
พื้นที่สวนบุคคล (Private Space) พบอยูในอาคารสภากาชาดที่ 2 (ดูภาพที่ 6.1 และ 6.2 แสดง
แนวตัด A-B)
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แผนที่ 6.1 แสดงภาพและพื้นภาพและพืน้ (Figure and Ground Map) ชุมชนแพรงภูธร
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ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 6.1 แสดงแนวตัด A การกระจายตัวของทีโ่ ลงวางตามลําดับการใชสอยชุมชนแพรงภูธร

ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 6.2 แสดงแนวตัด B การกระจายตัวของทีโ่ ลงวางตามลําดับการใชสอยชุมชนแพรงภูธร
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แผนที่ 6.2 แสดงประเภทและการกระจายตัวของทีโ่ ลงวางชุมชนแพรงภูธร
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2. พื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชน
นอกจากการวิเคราะหการกระจายตัว ของที่โลงวางภายในชุมชนเพื่อใหเห็นความ
ตอเนื่องทั้งในเชิงพื้นที่และการใชประโยชนที่โลงวางแลว จึงไดทําการวิเคราะหการกระจายตัวทีโ่ ลง
วางบริเวณโดยรอบชุมชนโดยการทําแผนที่ภาพและพื้น(Figure and Ground Map)(ดูแผนที่ 6.1)
และการแบงระดับการใชสอยที่โลงวาง พบวารูปแบบการกระจายตัวของที่โลงวางบริเวณโดยรอบ
ชุมชนแพรงภูธรเปนเสนทางสัญจรโดยรอบชุมชน ในรูปแบบของพื้นที่สาธารณะ (Public Space)
แตที่มีลักษณะการใชประโยชนที่เดนชัดที่สุด คือ ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิมมีลักษณะเปน
พื้นที่สาธารณะ (Public Space) กระจายตัวเปนลักษณะแนวยาว (Corridor space) ขนานกับ
ชุมชนและอาคารทางราชการ (ดูภาพที่ 6.1 และ 6.2 แสดงแนวตัด A-B)
6.1.1.2 ประเภทของที่โลงวาง
จากการวิเคราะหการกระจายตัวของที่โลงวางขางตน และจากแนวความคิดใน
การแบงประเภทของที่โลงวางตามลักษณะหนาที่การใชประโยชน สามารถแบงประเภทของที่โลง
วางโดยคัดเลือกที่โลงวางที่มีการใชประโยชนที่ชัดเจนไดดังนี้ (ดูแผนที่ 6.2)
1. พื้นที่ภายในชุมชน
- ที่โลงวางที่เปนถนน เปนเสนทางการสัญจร (The Street) ภายใน
ชุมชน และพบที่โลงวางที่มีลักษณะเปนลานโลง (The square and plaza) อยู ก ลางชุ ม ชน คื อ
ลานภูธเรศ ลอมรอบดวยอาคารตึกแถวเกา สวนทางการสัญจรกระจายตัวออกไปยังเสนทางสัญจร
หลักบริเวณโดยรอบ
2. พื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชน
- ที่โลงวางที่เปนถนน เปนเสนทางการสัญจร (The Street) คือ ทาง
สั ญ จรภายนอกชุ ม ชน (ทางเดิน เท า ริ ม คลองคู เ มือ งเดิ ม ) กระจายตั ว ตามแนวยาว (Corridor
space) ขนาบขางกับอาคารบริเวณชุมชนและอาคารทางราชการดานกระทรวงกลาโหมจนถึง
บริเวณศาลฎีกา
6.1.1.3 ลักษณะทางกายภาพของที่โลงวาง
เปนการศึ กษาลักษณะทางกายภาพในที่โลงวางแตละประเภท โดยใชวิธีการ
สํารวจ เพื่อใหทราบลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอการใชประโยชนที่โลงวาง ซึ่งประกอบดวย
รู ป ร า ง การเชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่ อื่ น การเข า ถึ ง ที่ โ ล ง ว า ง และองค ป ระกอบของที่ โ ล ง ว า ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ทางสัญจรและลานโลง (ลานภูธเรศ) ภายในชุมชน
- รูปราง ที่เปนทางสัญจรจะมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมเปนแนวยาวตามแนว
ตึ ก แถวเก า ส ว นลานโล ง (ลานภู ธ เรศ)เป น สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า เชื่ อ มกั บ ทางสั ญ จรอยู ก ลางชุ ม ชน
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ลอมรอบดวยตึกแถวเกา ตรงปลายอีกดานเปนอาคารสุขุมาลอนามัยหรือสถานีอนามัยแพรงภูธร
(สถานีกาชาดที่2)
- การเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น เปนที่โลงวางที่เชื่อมโยงโดยทางสัญจรจาก
ถนนโดยรอบทั้งทางดานทิศเหนือที่มีตรอกเล็กสามารถเชื่อมโยงออกถนนแพรงนราได ทางดานทิศ
ใตมีถนนออกไปสูถนนบํารุงเมือง ทางดานทิศตะวันออกและตะวันตกเปนการเชื่อมโยงระหวาง
ถนนอัษฎางคกับถนนเฟองนครตามพระราชประสงคของรัชกาลที่และในดานทิศตะวันตกเชื่อมโยง
ไปยังที่โลงวางริมคลองคูเมืองเดิม
- การเขาถึงที่โลงวาง สามรถเขาถึงไดทั้งทางเดินเทาและทางรถยนต
รถจักรยาน รถจักรยานยนตซึ่งมีการเขามาจอดรถในถนนภายในชุมชนของทั้งคนในชุมชนและคน
ภายนอกทําใหพื้นที่ภายในชุมชนมีความแออัด
- องคประกอบของที่โลงวาง บริเวณทางสัญจรมีองคประกอบคอนขาง
นอยสวนใหญเปนรานคาที่มีชื่อเสียงขนาบขางอยูประกอบ กับรูปแบบของอาคารตึกแถวที่มีความ
สวยงามทําใหมีบรรยากาศของยานการคาเกา สวนบริเวณลานภูธเรศมีองคประกอบของที่โลงวาง
คอนขางหลากหลาย ทั้งลานกิจกรรม ตนไมทั้งไมพุมและไมยืนตน มีไฟประดับลาน มีปายบอก
ประวัติของพื้นที่
2. ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม)
- รูปราง มีลักษณะรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผายาวตลอดแนวคลองคู
เมืองเดิมและถนนอัษฎางคกับถนนราชินีที่ขนาบขางอยู
- การเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น เปนที่โลงวางที่เปนตัวเชื่อมโยงระหวางพื้นที่
เขตเพระนครชั้นในกับเขตชั้นนอกในสมัยเริ่มแรกและเปนตัวเชื่อมโยงระหวางพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร
ทางดานเหนือบริเวณปากคลองโรงไหม ไปเชื่อมโยงกับพื้นที่กรุงรัตนโกสินทรทางดานใตบริเวณ
ปากคลองตลาดทั้งทางบกและทางน้ํา แตในปจจุบันหลังจากมีการสรางสะพานสมเด็จพระปน
เกลาฯครอมคลองคูเมืองเดิมทําใหการสัญจรทางน้ําถูกตัดขาด อีกทั้งจากการเปลี่ยนการคมนาคม
จากทางน้ําเปนทางบกทําใหคลองคูเมืองถูกลดบทบาทลงเปนการเชื่อมโยงทางบกแทนไมวาจะ
เปนการเดินเทา และทางยานพาหนะ อีกทั้งยังเปนการเชื่อมโยงระหวางสถานที่ราชการกับชุมชน
- การเขาถึงที่โลงวาง มีการเขาถึงไดทั้งทางเดินเทา ซึ่งมีทางเดินเทา
ตลอดทั้งแนวคลองคูเมืองเดิม และทางรถยนต รถจักรยาน รถจักรยานยนตซึ่งมีที่จอดรถตลอดทั้ง
แนวโดยเฉพาะฝงถนนราชินี นอกจากนั้นก็เปนรถประจําทาง
องคประกอบของที่โลงวาง ในพื้นที่มีองคประกอบของที่โลงวาง
คอนขางหลากหลายทั้งรานคาฝงชุมชน และขายของบนทางเทา มีตนไมทั้งไมพุมและไมยืนตน
ตลอดแนวริมคลองคูเมืองเดิม สวนที่นั่งพักผอนไมมีปรากฏเนื่องมาจากมีคนไรบานยึดครองเปนที่
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นอน จากการสํารวจพบวาทางกรุงเทพมหานครเอาแผงเหล็กมากั้นไมใหคนไรบานยึดครองและ
ขายของ แตก็พบวามีการนั่งนอนและขายของตลอดทั้งแนว นอกจากนี้ยังมีไฟประดับถนนที่ถูก
ออกแบบใหเขากับพื้นที่อยูเปนระยะ

แผนที่ 6.3 แสดงการวิเคราะหคุณคาและความสําคัญของสถานที่ชุมชนแพรงภูธร
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6.1.2 คุณคาและเอกลักษณของที่โลงวาง
ในการวิเคราะหคุณคาและเอกลักษณของที่โลงวางใชแนวคิดจินตภาพของ Kevin Lynch
แนวความคิดในการประเมินคุณคาอาคาร และ ขอมูลทางประวัติศาสตรจากบทที่ 5 เพื่อศึกษา
เอกลักษณและคุณคาความสําคัญของที่โลงวางโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ดูแผนที่ 6.3)
6.1.2.1 ทางสัญจรและลานโลง (ลานภูธเรศ) ภายในชุมชน
จากการประเมินคุณคาอาคาร การวิเคราะหจินตภาพของชุมชน และ ขอมูลทาง
ประวัติศาสตร พบวาที่โลงวางที่เปนทางสัญจรและลานโลง (ลานภูธเรศ) ภายในชุมชนในอดีตเคย
เปนที่ตั้งของวังกรมหมื่นภูธเรศธํารงศักดิ์ สวนถนนรัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหตัดถนนเชื่อมตอ
ระหวางถนนอัษฎางคกับถนนเฟองนคร ลักษณะของอาคารโดยรอบสวนใหญเปนอาคารที่มีคุณคา
สูง ยกเวนอาคารบริเวณริมถนนบํารุงเมืองที่มีคุณคานอยเนื่องจากรูปแบบของอาคารคอนขางมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในลานภูธเรศยังเปนจุดศูนยรวมกิจกรรม (Node) ของคนในชุมชน
และมี อาคารสภากาชาดที่ 2 ที่มี คุณคา สูง เปนอาคารสมั ย รัชกาลที่ 5 ซึ่งถื อเปน จุด หมายตา
(Landmark) ที่สําคัญของพื้นที่ จึงอาจสรุปไดวาที่โลงวางบริเวณนี้มีคุณคาและเอกลักษณอยูใน
ระดับสูง (ดูแผนที่ 6.3)
6.1.2.2 ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม)
จากการประเมินคุณคาอาคาร การวิเคราะหจินตภาพของชุมชน และ ขอมูลทาง
ประวัติศาสตร พบวาที่โลงวางที่เปนทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม)
ถือเปนพื้นที่ ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีและมีความสําคัญยิ่งขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 1 เปนทั้งแนวปองกันขาศึก และเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญ โดยมีสะพานชางโรงสี
เปนจุดหมายตา (Landmark) ของพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีอาคารที่มีคุณคาสูงขนาบทั้งสองขาง จึง
อาจสรุปไดวาที่โลงวางบริเวณนี้มีคุณคาและเอกลักษณอยูในระดับสูง (ดูแผนที่ 6.3)
6.1.3 กิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวางชุมชนแพรงภูธร
ในการวิเคราะหกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง ไดทําการวิเคราะหจาก
การสัมภาษณบุคคลสําคัญที่เห็นกิจกรรมกับพฤติกรรมในชุมชนหรือที่โลงวางตลอดเวลา เชน
ประธานชุมชน พอคาแมคา ฯลฯ ประกอบกับการสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมเบื้องตนเพื่อใหราบ
ประเภทของกิจกรรม กลุมผูทํากิจกรรมและชวงเวลาที่เกิดกิจกรรม นอกจากนั้นใชการสัมภาษณ
โดยเปนการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนในที่โลงวาง ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูให
สัมภาษณ และการใชประโยชนที่โลงวาง โดยแยกตามประเภทของที่โลงวางดังนี้
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ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 6.3 แสดงกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนแพรงภูธร
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6.1.3.1 ทางสัญจรและลานโลง (ลานภูธเรศ) ภายในชุมชนแพรงภูธร
1. ลักษณะกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
จากการสัมภาษณ และ การสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนทาง
สัญจรและลานโลง (ลานภูธเรศ)ภายในชุมชนพบกิจกรรมการออกกําลังกายสวนใหญเปนผูสูงอายุ
ในชุมชนตั้งแตชวงเชา 6.00 -8.00 น. หลังจาก 8.00 น.- 13.00 น. เนื่องจากอากาศรอนจึงมี
กิจกรรมคอนขางเบาบางสวนใหญมีการมานั่งพักผอนตามจุดตาง ๆ ของลานโลง หลังจากชวง
13.00 น. มีกลุมวัยรุน มาออกกําลังกายเปนประจํา หลังจาก 16.00 – 19.00 น. เปนกลุมเด็ก กลุม
วัย รุ น มาออกกํา ลั ง กายและวิ่ ง เล น ทั้ง บริ เ วณลานและทางสั ญ จร ส ว นช ว งกลางคื น จนถึ ง เช า
เนื่องจากมีการเฝาระวังจากชุมชนจึงไมมีกิจกรรมที่เปนอันตราย นอกจากนั้นในชวงระหวางปยังมี
การจัดกิจกรรมทั้งที่ชุมชนจัดขึ้นเอง และองคกรภาครัฐและเอกชนรวมดวย1
2. ผลการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางจากแบบสัมภาษณบุคคลที่มา
ใชประโยชนในที่โลงวาง จากแบบสัมภาษณจํานวน 30 ชุด สําหรับทางสัญจรและลานโลง (ลาน
ภูธเรศ) ภายในชุมชนแพรงภูธรสามารถประมวลผลจากแบบสัมภาษณดังนี้
1) กลุมคนที่ใชประโยชนที่โลงวาง
ในการวิ เ คราะห ก ลุ ม คนที่ ใ ช ป ระโยชน ท างสั ญ จรและลานโล ง (ลาน
ภูธเรศ) ภายในชุมชนเนนปจจัยอายุ และปจจัยรายไดเปนหลัก โดยมีปจจัยอื่น ๆ ประกอบ ไดแก
เพศ สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษาอาชีพ ซึ่งมีความสัมพันธกับกิจกรรม/พฤติกรรมการใช
ประโยชนที่โลงวาง มีรายละเอียดดังนี้
อายุ ความนิยมในการใชประโยชนทางสัญจรและลานโลง (ลานภูธเรศ)
ภายในชุมชนแพรงภูธรแตกตางกันไปตามวัยของประชากร โดยพบวากลุมวัยผูใหญ (ชวงอายุ 3060 ป) และ กลุมวัยรุน (ชวงอายุ 20-30 ป) ใชประโยชนทางสัญจรและลานโลง (ลานภูธเรศ)
ภายในชุมชนมากที่สุดตามลําดับ ในขณะที่กลุมวัยชรา (เกิน 60 ป) และกลุมวัยเด็ก (อายุไมเกิน
20 ป) ใชประโยชนทางสัญจรและลานโลง (ลานภูธเรศ) นอยที่สุดตามลําดับ
รายได พบว า กลุ ม คนรายได ป านกลาง (5, 000–10,000 บาท) ใช
ประโยชนทางสัญจรและลานโลง (ลานภูธเรศ) มากที่สุด ในขณะที่กลุมคนรายไดสูง (สูงกวา
10,000 บาท) และ กลุมคนรายไดนอย (ต่ํากวา 5,000 บาท) ใชประโยชนทางสัญจรและลานโลง
(ลานภูธเรศ) นอยที่สดุ ตามลําดับ
ผูตอบแบบสัมภาษณมาจากหลากหลายสถานที่สวนใหญอยูในชุมชน
แพรงภูธร และบริเวณชุมชนโดยรอบ ไดแก บานหมอ แพรงขางเคียง ตลาดพลู บานหมอ บางบอน

1

สัมภาษณ ธีรพล คชาชีวะ , 15 พฤษจิกายน 2550.
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2) ลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญ คือ การคาขาย และมารับปรับประทาน
อาหาร และมาทํางานในพื้นที่ รอยละ 21.21 สวนกิจกรรมอื่นไดแก การพบปะเพื่อนฝูง นั่งเลน
พักผอนและการมาออกกําลังกาย
3) ชวงเวลาในการใชประโยชนที่โลงวาง
ชวงเวลาที่มีการใชประโยชนที่โลงวางมากที่สุด คือ ทั้งวันธรรมดาและ
วันหยุดคิดเปนรอยละ 40 และไมแนนอนคิดเปนรอยละ 36.67 เวลาที่มาใชประโยชนที่โลงวาง
สวนใหญเปนเย็น ตั้งแต 16.01–18.00 น. รอยละ 50.00 เพราะมีบรรยากาศดี รองลงมาคือ อยูทั้ง
วัน และแลวแตสะดวก รอยละ 20 สวนเวลาที่อยูในที่โลงวางสวนใหญใชเวลา ประมาณครึ่งชั่วโมง
ถึง 2 ชั่วโมง สวนใหญเปนกลุมคนที่มารับประทานอาหารและนั่งพักผอนภายในชุมชน โดยจะมา
ใชประโยชนเปนประจําทุกวันถึงรอยละ 56.67 โดยเฉพาะกลุมผูที่มาประกอบอาชีพ และคาขายใน
พื้นที่ โดยสวนใหญมักจะมาครอบครัวถึงรอยละ 46.67
4) การเขาถึงที่โลงวาง
การเขามาในที่โลงวางสวนใหญใชวิธีเดินเทารอยละรอยละ 36.67 และมี
การนํารถยนตสวนตัวเขามาในพื้นที่เพราะมีที่จอดรถบริเวณทางสัญจรจึงทําใหพื้นที่ภายในชุมชน
คอนขางคับแคบ ระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ยประมาณ ใชระยะเวลานอยกวา 5 นาที รอย
ละ 33.33 เพราะเป น คนในพื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนใกล เ คี ย ง หรื อ ไม ก็ เ ป น กลุ ม ข า ราชการที่ เ ข า มา
รับประทานอาหารในพื้นที่
5) ประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
สาเหตุที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญเพราะเปนคนในชุมชนและ
ทํางานอยูแถวนั้นคิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมา คือ บรรยากาศดีรมรื่นมีบริเวณพักผอน สวน
ประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง คือ ผอนคลายความตึงเครียด ถึงรอยละ 30.30
6.1.3.2 ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม)
1. ลักษณะกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
จากการสัมภาษณ และ การสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนทาง
สัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม) พบกิจกรรมที่หลากหลายของคนเฉพาะ
กลุมคือกลุมคนไรบานซึ่งกิจกรรมเหลานั้นสวนใหญเปนกิจกรรมที่ไมเหมาะสมกับพื้นที่ โดยในวัน
ธรรมดากิจกรรมการคาขายจะเริ่ม 11.00 -14.00 น. และจะเริ่มอีกทีประมาณ 19.00 – 01.00 น.
สวนในวันหยุดจะเริ่มค าขายตั้งแต เชาจนดึง แตจะพบเห็นกลุมคนไร บานที่ยึดคลองที่โลงวา ง
เหล านี้ ทํ า กิจกรรมตลอดทั้ ง วัน ไม วา จะเปนกิ จกรรมการนั่ง กิน อาหาร ลา งพาชนะ ตัดผม นั่ ง
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พักผอน นอนเลน จับกลุมสนทนากันจนเห็นเปนภาพชินตา สวนในตอนกลางคืนตั้งแตประมาณ
21.00 – 02.00 น. มีการขายบริการทางเพศทั้งหญิงและชายจึงเปนกิจกรรมที่ไมเหมาะสมกับพื้นที่2
2. ผลการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางจากแบบสัมภาษณบุคคลที่มา
ใชประโยชนในที่โลงวาง จากแบบสัมภาษณจํานวน 30 ชุด สําหรับทางสัญจรภายนอกชุมชน
(ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม) สามารถประมวลผลจากแบบสอบถามดังนี้
1) กลุมคนที่ใชประโยชนที่โลงวาง
ในการวิเคราะหกลุมคนที่ใชประโยชนทางสัญจรภายในชุมชน เนนปจจัย
อายุ และป จจัยรายไดเป นหลั ก โดยมีปจจัยอื่น ๆ ประกอบ ไดแก เพศ สถานภาพ ศาสนา ระดับ
การศึกษาอาชีพ ซึ่งมีความสัมพันธกับกิจกรรม/พฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง มีรายละเอียดดังนี้
อายุ ความนิยมในการใชประโยชน ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดิน
เทาริมคลองคูเมืองเดิม) แตกตางกันไปตามวัยของประชากร โดยพบวากลุมวัยผูใหญ (ชวงอายุ
30-60 ป) ใชประโยชนทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเท าริมคลองคูเมืองเดิม) มากที่สุด
ในขณะที่กลุมวัยรุน (ชวงอายุ 20-30 ป) กลุมวัยเด็ก (อายุไมเกิน 20 ป) และกลุมวัยชรา (เกิน 60
ป) ใชประโยชนทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม) นอยที่สุดเทากัน
รายได พบวากลุมคนรายไดนอย (ต่ํากวา 5,000 บาท) และกลุมคน
รายไดปานกลาง (5,000 – 10,000 บาท) ใชประโยชนทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทาริม
คลองคูเมืองเดิม) มากที่สุดตามลําดับ ในขณะที่กลุมคนรายไดสูง (สูงกวา 10,000 บาท) ใช
ประโยชนทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม) นอยที่สุด
ผูตอบแบบสัมภาษณมาจากหลากหลายสถานที่สวนใหญอยูนอกเขต
พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร และมีที่อยูในจังหวัดปริมณฑล ไดแก นครปฐม พระประแดง บางบัวทอง
ตลาดบางขุนนนท สําโรง คลองตัน และนนทบุรีเปนตน
2) ลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญ คือ การคาขายถึงรอยละ56.67 และนั่งเลน
พักผอนในพื้นที่รอยละ 20 สวนกิจกรรมอื่น ไดแก การมาซื้อของเกา การพบปะเพื่อนฝูง เปนตน
3) ชวงเวลาในการใชประโยชนที่โลงวาง
ชวงเวลาที่มีการใชประโยชนที่โลงวางมากที่สุด คือ ทั้งวันธรรมดาและ
วันหยุดคิดเปนรอยละ 63.33 และไมแนนอนคิดเปนรอยละ 20 เวลาที่มาใชประโยชนที่โลงวาง
สวนใหญ หลากหลายเวลาตั้งแตรุงเชาถึงตีสองหรือไมก็ตลอดทั้งคืน รอยละ 30 สวนใหญเปนกลุม
พอคาแมคาริมคลองหลอดและกลุมคนไรบาน สวนเวลาที่อยูในที่โลงวางสวนใหญใชเวลาอยูทั้งวัน
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รอยละ 46.67 โดยจะมาเปนประจําทุกวันถึงรอยละ 66.67 โดยเฉพาะกลุมผูขายของริมคลอง
หลอดและริมทางเทา โดยสวนใหญมักจะมามาคนเดียวถึงรอยละ 60
4) การเขาถึงที่โลงวาง
การเขาถึงที่โลงวางใชวิธี มาทางรถโดยสารประจําทาง เปนการเดินเทา
รอยละ 40 และ 26.67ตามลําดับ ระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ยประมาณใชระยะเวลา 30
นาที–1 ชั่วโมงรอยละ 40 เพราะเปนคนจากนอกพื้นที่เปนสวนใหญ
5) ประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
เหตุผลที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญคือมีกิจกรรมที่นาสนใจคือการ
ขายของมือสองบริเวณนี้คิดเปนรอยละ 39.53 สวนประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวางคือ ผอนคลาย
ความตึงเครียด ถึงรอยละ 85.71 เพราะมีทั้งบรรยากาศของพื้นที่ที่เปนที่โลงขนาดใหญที่เชื่อมตอ
กันตลอดและมีกิจกรรมการคาขายซึ่งสวนใหญเปนกลุมคนระดับกลางและระดับลางเปนสวนใหญ
6.2 ชุมชนทาเตียน (ชุมชนขนาดเล็ก)
6.2.1 การกระจายตัวและประเภทของที่โลงวาง
ในการวิเคราะหการกระจายตัวและประเภทของที่โลงวางใชทฤษฎีภาพและพื้น (Figure
and Ground Theory) เพื่อแยกระหวางสวนทึบหรือสิ่งกอสราง (Figure) และสวนโปรงหรือที่โลง
วาง (Ground) โดยใชแนวความคิดการแบงระดับการใชสอยที่โลงวาง เพื่อดูรูปแบบการกระจาย
ตัวของที่โลงวางตามระดับการใชสอยประกอบ ตามแผนที่ 6.4 โดยไดทําการแบงขอบเขตพื้นที่ของ
ชุมชนเปนที่โลงวางภายในชุมชนและที่โลงวางบริเวณโดยรอบชุมชน เพื่อวิเคราะหการกระจายตัว
และประเภทของที่โลงวาง ดังรายละเอียดตอไปนี้
6.2.1.1 การกระจายตัวของที่โลงวาง
1. พื้นที่ภายในชุมชน จากการทําแผนที่ภาพและพื้น (Figure and Ground
Map) และการแบงระดับการใชสอยที่โลงวาง พบวารูปแบบการกระจายตัวของที่โลงวางภายใน
ชุมชนทาเตียนมี 2 ลักษณะตามรูปแบบมวลอาคารดังนี้
- พื้นที่ตั้งแตซอยทาเตียนถึงซอยสหกรณ 4 มีรูปแบบของสวนทึบหรือ
อาคารและสิ่งกอสราง (Figure) เปนลักษณะของตึกแถวที่ทอดตัวตั้งฉากระหวางแมน้ําเจาพระยา
กับถนนมหาราช โดยมีสวนโปรงหรือที่โลงวาง (Ground) เปนลักษณะของทางสัญจร (Corridor
space) กระจายตัวขนานไปกับอาคารตึกแถวในแนวตั้งฉาก ระหวางแมน้ําเจาพระยากับถนน
มหาราชเชนกันโดยพบวาระดับของที่โลงวางเหลานั้นเปนที่โลงวางระดับติดตอ หรือเปนพื้นที่กึ่ง
สาธารณะ (Semi-public Space) เนื่องจากลักษณะของอาคารตึกแถวที่ติดตอกับที่โลงวาง
โดยตรงไมมีที่โลงวางระดับสวนตัวหรือพื้นที่สวนบุคคล (Private Space) คั้น (ภาพที่ 6.4- 6.5
แสดงแนวตัด A- B) โดยพบวาในแผนที่มีสวนโปรงหรือที่โลงวาง (Ground) กระจายตัวอยูริมแมน้ํา
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เจาพระยา แตจากการสํารวจพบวาสวนโปรงหรือที่โลงวางเหลานั้นถูกปดกั้นโดยกลุมอาคารเปน
สวนใหญไมสามารถเขาไปใชประโยชนได ดูแผนที่ 6.4

แผนที่ 6.4 แสดงภาพและพื้นภาพและพืน้ (Figure and Ground Map) ชุมชนทาเตียน
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ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 6.4 แสดงแนวตัด A การกระจายตัวของทีโ่ ลงวางตามลําดับการใชสอยชุมชนทาเตียน

ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 6.5 แสดงแนวตัด B การกระจายตัวของทีโ่ ลงวางตามลําดับการใชสอยชุมชนทาเตียน
- พื้น ที่ตั้ ง แตซอยทาเตียนถึงซอยทา ยวัง มีรูปแบบของสว นทึบ หรือ
อาคารและสิ่งกอสราง (Figure) เปนลักษณะเปนอาคารตึก 2 ชั้น รูปตัวยู (U) รูปแบบ
สถาปตยกรรมเปนแบบอิทธิพลศิลปยุโรปเรอเนสซองส โอบลอมอาคารสาธารณะ (ตลาดสด) เปน
พื้นที่สาธารณะ (Public Space) ไวดานในโดยมีสวนโปรงหรือที่โลงวาง (Ground) ที่เปนซอยเล็ก
ๆ กระจายตัวอยูโดยรอบอาคารสาธารณะซึ่งเปนทั้งที่โลงวางระดับชุมชนและระดับเมือง สวนพื้นที่
บริเวณซอยทายวังมีรูปแบบของสวนทึบหรืออาคารและสิ่งกอสราง (Figure) ที่ตอเนื่องจากกลุม
อาคารสวนแรก มีสวนโปรงหรือที่โลงวาง (Ground) ซึ่งเปนทั้งทางสัญจรและลานโลงกระจายตัว
ขนานกับอาคารโดยมีอาคารสาธารณะ (ทาเรือโรงโม) อยูปลายของที่โลงวาง ดูแผนที่ 6.4
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2. พื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชน
นอกจากการวิเคราะหการกระจายตัว ของที่โลงวางภายในชุมชนเพื่อใหเห็นความ
ตอเนื่องทั้งในเชิงพื้นที่และการใชประโยชนที่โลงวางแลว จึงไดทําการวิเคราะหการกระจายตัวทีโ่ ลง
วางบริเวณโดยรอบชุมชนโดยการทําแผนที่ภาพและพื้น (Figure and Ground Map) และการแบง
ระดับการใชสอยที่โลงวาง พบวารูปแบบการกระจายตัวของที่โลงวางบริเวณโดยรอบชุมชนทา
เตียนเปนที่โลงวางในระดับชุมชน และระดับเมือง โดยในพื้นที่ดานตะวันออกมีรูปแบบของสวนทึบ
หรืออาคารและสิ่งกอสราง (Figure) เปนลักษณะของตึกแถวภายในชุมชนทาเตียนขนาบขางสวน
โปรงหรือที่โลงวาง (Ground) ที่เปนทางสัญจร (ถนน/ทางเดินเทามหาราช) (Corridor space) ซึ่ง
เปนสวนตอระหวางพื้นที่กึ่งสาธารณะ(Semi-public Space) กับพื้นที่สาธารณะ (Public Space)
กับกลุมอาคารอาคารสําคัญตลอดทั้งแนวขอบรั้ววัดพระเชตุพน ฯ ถัดจากแนวขอบรั้วและซุมประตู
วัดมีสวนโปรงหรือที่โลงวาง (Ground) คือ ลานโลงเปนพื้นที่สาธารณะ (Public Space) ระดับ
ชุมชนและระดับเมืองการกระจายตัวแทรกระหวางกลุมอาคารอยูทั่วไปภายในอาณาเขตวัด สวนที่
โลงวางในบริเวณอื่นมีการกระจายตัวอยูภายในกลุมอาคารทางราชการ และเอกชนแตมีลักษณะ
การใชประโยชน ที่ไมเ ดนชัดนั ก สว นทางดา นทิศตะวันตกของชุมชนมีสวนโปรงหรือที่โลงวา ง
(Ground) ขนาดใหญ เปนที่โลงวางระดับเมืองคือแมน้ําเจาพระยาใชเพื่อการสัญจร (Corridor
space) แตเนื่องจากไมมีที่โลงวางริมแมน้ําเจาพระยาในสวนที่ติดกับชุมชน จึงมีลักษณะการใช
ประโยชนที่ไมเดนชัดนักจากชุมชน ดูแผนที่ 6.4 และ ภาพที่ 6.4- 6.5 แสดงแนวตัด A- B
6.2.1.2 ประเภทของที่โลงวาง
จากการวิเคราะหการกระจายตัวของที่โลงวางขางตน และจากแนวความคิดใน
การแบงประเภทของที่โลงวางตามลักษณะหนาที่การใชประโยชน สามารถแบงประเภทของที่โลง
วางโดยคัดเลือกที่โลงวางที่มกี ารใชประโยชนที่ชัดเจนไดดังนี้
1. พื้นที่ภายในชุมชน
- ที่โลงวางที่เปนถนน เปนเสนทางการสัญจร (The Street) เปนที่โลง
วางที่มีมากที่สุดมีทั้งที่เปนซอยที่มีรถยนตเขาออกได และเปนตรอกเล็ก ๆ ที่ใชเดินเทาไดเทานั้น
กระจายตัวอยูระหวางกลุมอาคารตึกแถวตามยาว (Corridor space) ภายในชุมชน ตั้งแต ตรอก
เล็ ก บริ เ วณตลาดสด และซอยท า เตี ย นถึ ง ซอยสหกรณ 4 ซึ่ง ระหวา งซอยแต ล ะซอยมี ต รอกที่
สามารถเชื่อมโยงกันได
- ที่โลงวางที่มีลักษณะเปนลานโลง (The square and plaza) ที่มี
ลักษณะของลานโลงชัดเจนที่สุดไดแก ลานโลงซอยถนนทายวัง เนื่องจากเปนบริเวณที่มีผิวดาด
แข็งลอมรอบดวยอาคารสิ่งกอสรางที่ทําใหเกิดความรูสึกปดลอมถึง 3 ดาน แตจากลักษณะการใช
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ประโยชนเพื่อการสัญจรและสามารถเชื่อมโยงกับที่โลงวางอื่นได ดังนั้นบริเวณซอยถนนทายวัง จึง
เปนทั้งลานโลง และทางสัญจร

แผนที่ 6.5 แสดงประเภทและการกระจายตัวของทีโ่ ลงวางชุมชนทาเตียน
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2. พื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชน
- ที่โลงวางที่เปนถนน เปนเสนทางการสัญจร (The Street) คือ ทางเดิน
เทา-ถนนมหาราช กระจายตัวตามแนวยาว (Corridor space) ขนานกับตัวอาคารตึกแถวภายใน
ชุมชน กับแนวขอบรั้ววัดพระเชตุพนฯ
- ที่โลงวางที่มีลักษณะเปนลานโลง (The square and plaza) คือ ลาน
โลงภายในวัดพระเชตุพนฯ มีรูปแบบการกระจายตัวระหวางกลุมอาคารภายในวัดในลักษณะ
สมดุลเทากันสองดาน (Symmetry Balance) ตามแนวแกนของวัด
6.2.1.3 ลักษณะทางกายภาพของที่โลงวาง
เปนการศึกษาลักษณะทางกายภาพในที่โลงวางแตละประเภท โดยใชวิธีการ
สํารวจ เพื่อใหทราบลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอการใชประโยชนที่โลงวาง ซึ่งประกอบดวย
รู ป ร า ง การเชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่ อื่ น การเข า ถึ ง ที่ โ ล ง ว า ง และองค ป ระกอบของที่ โ ล ง ว า ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ทางสัญจรภายในชุมชน
- รูปราง เปนลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผายาวแคบขนานกับตึกแถวทั้งสอง
ขางเปนการเชื่อมตอจากถนนสายหลัก คือ ถนนมหาราชออกไปสูแมน้ําเจาพระยาและทาเรือ ซึ่งใ
นสมัยกอนมีถึง 5 ทา แตปจจุบันเหลือเพียง 3 ทา โดยเฉพาะทางสัญจรบริเวณตลาดสดเปน
ลั ก ษณะของกลุ ม อาคารตึ ก แถวลอ มรอบพื้น ที่ส าธารณะ คือ ตลาดสด ในลัก ษณะของ พื้ น ที่
สาธารณะ (Open space court) ทําใหรูปรางของทางสัญจรเปนลักษณะลอมรอบระหวางตลาด
สดกับกลุมอาคารตึกแถว
- การเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น จากลักษณะของที่โลงวางที่เปนทางสัญจร
ซึ่งเปนลักษณะของการเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นอยูแลว โดยจะเปนการเชื่อมโยงระหวางถนนมหาราช
เขาสูพื้นที่ภายในชุมชน และตลาด มีทาเรือเปนตัวเชื่อมโยงกับพื้นที่ภายนอกไมวาจะเปนทางฝง
ธนบุรีหรือ ตางจังหวัด ซึ่งเปนลักษณะการขนสงสินคาจากตางจังหวัดเพื่อกระจายเขาสูเขตพระ
นครในสมัยกอน แตจากนโยบายใหยายตลาดทาเตียนออกไปบริเวณชานเมืองจึงทําใหลักษณะ
ดังกลาวลดบทบาทลง โดยสังเกตไดจากทาเรือหลายทาที่ไมไดใชงานแลวในปจจุบัน เชน ทาเรือ
บริษัทสุพรรณขนสง ทาหิน ซึ่งเปนทาขนาดใหญพรอมโกดังเก็บสินคายาวตลอดตึกแถวที่ลอมรอบ
ตลาดทาเตียน ในปจจุบันมีชาวตางจังหวัดอาศัยอยูในสภาพเสื่อมโทรม นอกจากนี้ยังมีทาเรือเขียว
ทาเรือแดง ทาบางบัวทอง ซึ่งเปนทาเรือเมล 2 ชั้นลองไปถึงอยุธยาแตปจจุบันไมใชงานแลว
- การเขาถึงที่โลงวาง ในซอยหลักๆ จะเปนทั้งการเดินเทา จักรยานจัก
ยานยนต และโดยสวนใหญเปนรถบรรทุกสินคา สวนในตรอกเล็กจะเปนการเดินเทาโดยสวนใหญ
สวนทางเรือเฉพาะที่โลงวางประเภททางสัญจรภายในชุมชนเกือบจะไมมีเลยเพราะทาเรือหลายทา
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ไมมีการใชงานแลวในปจจุบัน มีเพียงทาเพ็ญพัฒนซึ่งเปนทาเรือเอกชนใชเปนที่จอดเรือภัตตาคาร
ในบางครั้งเทานั้น และทาโรงโม (ทาเตียน) เปนทาสําคัญในปจจุบัน ซึ่งจะกลาวในที่โลงวางใน
หัวขอตอไป
- องคประกอบของที่โลงวาง จากการสํารวจพบวาองคประกอบสวน
ใหญเปนรานคาดั่งเดิมของชุมชนอยูแลว โดยมีทางสัญจรบางเสน เชน ซอยประตูนกยูง ที่มีการ
ปรับปรุงของสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีการปูเปนลานพื้นแข็ง มีมานั่ง และโคมไฟประดับ
ถนน สวนองคประกอบอื่น ๆ เชน ตนไม น้ําพุ ประติมากรรม ฯลฯ ยังไมปรากฏ อาจจะเนื่องมาจาก
การใช ป ระโยชน ข องทางสั ญ จรส ว นใหญ เ ป น เพื่ อ การขนส ง สิ น ค า จึ ง ไม ป รากฏองค ป ระกอบ
เหลานั้นอยูในพื้นที่
2. ลานโลงซอยถนนทายวัง
- รู ป ร า ง เป น ลั ก ษณะลานโล ง กว า งสี่ เ หลี่ย มผื น ผ า ขนาบข า งด ว ย
อาคารตึกแถวเกาตามแบบอิทธิพล ศิลปะยุโรปสมัยเรอเนสซองส (Renaissance) ตรงปลายขาง
หนึ่งของลานเปนอาคารสาธารณะ คือ ทาเรือโรงโม (ทาเรือทาเตียน) ลักษณะการใชประโยชน
เปนทั้งลานโลง และทางสัญจร เนื่องจากเปนซอยที่กวางที่สุดของชุมชนทาเตียนและเปนทาง
สัญจรเพื่อขามฝากไปวัดอรุณราชวราราม
- การเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น จากลักษณะการใชประโยชนที่เปนทั้งลาน
โลง และทางสัญจรโดยมีทาเรือโรงโม (ทาเรือทาเตียน) อยูตรงปลายของลานการเชื่อมโยงกับพืน้ ที่
อื่นจึงเปนทางผานระหวางฝงพระนครทางกับฝงธนบุรีไปลงที่วัดอรุณราชวราราม และยังมีทาง
สัญจรที่สามารถเชื่อมโยงเขาสูตลาดสดในชุมชน
- การเขาถึงที่โลงวาง สามารถเขาถึงไดจากหลากหลายทางไมวาจะ
เปนการเดินเทา จักรยาน จักยานยนต และรถยนตสวนใหญเปนรถบรรทุกสินคา โดยการเดินทาง
ขามฝากและจับจายสินคาจะเปนการเดินเทา และการนั่งเรือขามฝากมาจากพื้นที่อื่น
- องคประกอบของที่โลงวาง พบวาองคประกอบสวนใหญเปนรานคา
ทั้งที่เปนขายอาหารทะเลแหง หาบเรแผงลอย ขายของที่ระลึก ขายอาหารตามสั่ง และรานขาย
ของที่ระลึก เปนตน ทางกรุงเทพมหานครไดปรับปรุงพื้นลานใหมเปนลานพื้นแข็ง มีโคมไฟประดับ
ถนน และที่นั่งบางจุด ตนไมและพุมไมมีนอยมากบาง สวนน้ําพุ ประติมกรรม แ ละสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ ไมปรากฏเลยแตก็มีอาคารตึกแถวที่เปนเอกลักษณของทาเตียนขนาบอยูสอง
ดานโดยเฉพาะดานฝงตลาดสดที่เปนรูปแบบอิทธิพลศิลปะยุโรปสมัยเรอเนสซองสสงผลใหลาน
โลงบริเวณนี้มีความสวยงาม
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3. ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช)
- รูปราง เปนลักษณะของถนนสี่เหลี่ยมผืนผาทอดตัวยาวขนานกับ
แมน้ําเจาพระยา และชุมชนทาเตียน โดยมีทางเดินเทาที่ขนาบอยูทั้งสองฝง
- การเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น จากลักษณะของที่โลงวางที่เปนทางสัญจร
สายหลัก บริเวณถนนจึงเปนการเชื่อมตอโดยรถยนตซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไมเนนการใชประโยชนที่
โลงวางโดยรถยนต จึงเนนศึกษาที่โลงวางเฉพาะที่เปนทางเดินเทาทั้งสองฝงซึ่งมีการเชื่อมโยงกับ
พื้นที่อื่นที่เปนจุดสําคัญทั้งกรุงรัตนโกสินทร ไมวาจะเปนการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่วัดพระเชตุพนฯ
ในทางดานทิศเหนือและทิศตะวันออก เชื่อมโยงกับชุมชนทาเตียนและแมน้ําเจาพระยาทางทิศใต
และทิศตะวันตก เชื่อมโยงกับถนนจักรเพชร ถนนสนามไชย คลองคูเมืองบริเวณปากคลองตลาด
ทางดานทิศตะวันออก สวนทางดานทิศตะวันตกเชื่อมโยงกับถนนทายวัง ถนนหนาพระลาน
บริเวณทาชาง ซึ่งมีสถานที่สําคัญหลายแหง ไมวาจะเปนพระบรมมหาราชวัง พระราชอุทยาน
สราญรมย เปนตน
- การเขาถึงที่โลงวาง บริเวณทางสัญจรภายนอกชุมชน โดยเฉพาะ
ทางเดินเทา - ถนนมหาราช จึงสามารถเขา ถึงไดห ลากหลายทาง ไมว าจะเปนทางเทา ทาง
จักรยาน รถจักยายนต ทางรถยนต และทางเรือโดยผานมาทางทาเรือโรงโม (ทาเตียน)
- องคประกอบของที่โลงวาง จากการสํารวจพบวามีองคประกอบของ
ที่โลงวางที่เปนทางเดินเทาทางฝงชุมชนทาเตียนหลากหลายกวา ทางเดินเทาทางฝงวัดพระเชตุ
พนฯ โดยทางเดินเทาฝงชุมชนทาเตียนมี รานคาทั้งรานขายของชํา ขายอาหาร หาบเรแผงลอย
ที่นั่งพักและตนไมใหญเปนระยะซึ่งบางกิจกรรมก็มีความเหมาะสมกับชุมชนแตบางกิจกรรมก็
ขัดแยงและขีดขวางการสัญจร สวนทางเดินเทาทางฝงวัดพระเชตุพนฯ มีองคประกอบเปนตนไม
เปนระยะ มีปายอธิบายความสําคัญของอาคาร และพบหาบเรขายของบางเปนระยะ
4. ลานโลงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
- รูปราง เปนลักษณะลานโลงมีรูปรางที่ไมเปนระเบียบ แตมีความ
สมดุลกันทั้งสองขางตามแกนหลักของวัด โดยมีมหาเจดียเปนศูนยกลาง ขนาบขางดวยวิหารพระ
พุทธไสยาสนและศาลาการเปรียญ
- การเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น สามารถเชื่อมโยงกับถนนมหาราชและ
ชุมชนทาเตียนไดทางดานทิศตะวันตกและทิศใต โดยมีประตูเปดบานเดียวตรงมุมถนนทายวังกับ
ถนนมหาราช สวนทางดานทิศตะวันออกสามารถเชื่อมโยงกับถนนพระเชตุพน ทิศเหนือเชื่อมโยง
กับถนนทายวัง
- การเขาถึงที่โลงวาง จากการสํารวจพบวาการเขาถึงเกือบทัง้ หมดเปน
การเดินเทา แตมีการขี่จักรยานและรถเข็ญขายของเขามาบาง
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- องคประกอบของที่โลงวาง จากการสํารวจพบวามีองคประกอบของ
ที่ โ ล ง ว า งค อ นข า งหลากหลาย ไม ว า จะเป น ต น ไม พุ ม ไม ที่ นั่ ง และบริ เ วณที่ นั่ ง พั ก ผ อ น
ประติมากรรม เชน ตุกตาหินจีน สระน้ํา ไฟประดับ และมีอุปกรณออกกําลังกายของนักเรียน
โรงเรียนวัดพระเชตุพนฯ มีทั้งสนามฟุตบอล ตะกรอ ปงปอง บาสเกตบอล อุปกรณเด็กเลน เปนตน

แผนที่ 6.6 แสดงการวิเคราะหคุณคาและความสําคัญของสถานที่ชุมชนทาเตียน
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6.2.2 คุณคาและเอกลักษณของที่โลงวาง
ในการวิเคราะหคุณคาและเอกลักษณของที่โลงวางใชแนวคิดจินตภาพของ Kevin Lynch
แนวความคิดในการประเมินคุณคาอาคาร และ ขอมูลทางประวัติศาสตรจากบทที่ 5 เพื่อศึกษา
เอกลักษณและคุณคาความสําคัญของที่โลงวางโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (ดูแผนที่ 6.6)
6.2.2.1 ทางสัญจรภายในชุมชน
จากการประเมินคุณคาอาคาร การวิเคราะหจินตภาพของชุมชน และ ขอมูลทาง
ประวัติศาสตรพบวาที่โลงวางที่เปนทางสัญจรภายในชุมชนมีคุณคาและเอกลักษณดังตอไป
- ทางสัญจรภายในชุม ชนตั้ ง แตซอยสหกรณ 4 ถึง ซอยประตู น กยูง
พบวาอาคารที่ขนาบทั้งสองขางของซอยเปนอาคารที่มีคุณคาปานกลางและมีอาคารที่มีคุณคา
น อ ยกระจายตั ว อยู บ างส ว น โดยพบว า บริ เ วณริ ม แม น้ํ า เจ า พระยามี อ าคารที่ ขั ด แย ง กั บ
สภาพแวดลอมและบดบังทัศนียภาพเกือบตลอดทั้งแนว และจากขอมูลทางประวัติศาสตรพบวา
บริเวณปากทางเขาซอยประตูนกยูงเคยเปนที่ตั้งของปอมในอดีต จึงอาจสรุปไดวาที่โลงวางบริเวณ
นี้มีคุณคาและเอกลักษณอยูในระดับปานกลาง (ดูแผนที่ 6.6)
- ทางสัญจรภายในชุมชนตั้งแตซอยทาสุพรรณถึงซอยทาเตียนพบวา
อาคารที่ขนาบทั้งสองขางของซอยเปนอาคารที่มีคุณคานอยทั้งหมด โดยพบวาบริเวณริมแมน้ํา
เจาพระยามีอาคารที่ขัดแยงกับสภาพแวดลอม และบดบังทัศนียภาพเกือบตลอดทั้งแนว จึงอาจ
สรุปไดวาที่โลงวางบริเวณนี้มีคุณคาและเอกลักษณอยูในระดับนอย (ดูแผนที่ 6.6)
- ทางสัญจรภายในชุมชนบริเวณตลาดสด พบวามีอาคารที่มีคุณคาสูง
คือตึกแถวสมัยรัชกาลที่ 5 รูปแบบสถาปตยกรรมเปนแบบอิทธิพลศิลปยุโรปเรอเนสซองส โอบลอม
ตลาดสดและทางสัญจรภายในชุมชนซึ่งถือเปนจุดศูนยรวมกิจกรรม (Node) โดยพบวาอาคาร
ตลาดสดและอาคารที่อยูตรงกลางเปนอาคารที่มีคุณคานอย ถัดจากตลาดสดมีอาคารที่มีคุณคา
ปานกลาง และพบวาบริเวณริมแมน้ําเจาพระยามีอาคารที่ขัดแยงกับสภาพแวดลอม จึงอาจสรุปได
วาที่โลงวางบริเวณนี้มีคุณคาและเอกลักษณอยูในระดับสูง (ดูแผนที่ 6.6)
6.2.2.2 ลานโลงซอยถนนทายวัง
จากการประเมินคุณคาอาคาร การวิเคราะหจินตภาพของชุมชน และ ขอมูลทาง
ประวัติศาสตร พบวาที่โลงวางที่เปนลานโลงซอยถนนทายวังเปนถนนเกาแกเกิดขึ้นในรัชกาลที่2
เปนที่โลงวางที่เปนจุดศูนยรวมกิจกรรมและมีอาคารที่มีคุณคาสูง ถือเปนจุดหมายตาของชุมชนคือ
ตึกแถวสมัยรัชกาลที่ 5 อยูดานขาง โดยทางดานกรมการคาภายในอีกดานเปนอาคารที่มีคุณคา
น อ ย ส ว นบริ เ วณท า เรื อ โรงโม เ ป น อาคารที่ มี คุ ณ ค า น อ ย แต เ ป น ตํ า แหน ง ที่ เ ป น จุ ด หมายตา
(Landmark) ของพื้ น ที่ จึ ง อาจสรุ ป ได ว า ที่ โ ล ง ว า งที่ เ ป น ลานโล ง ซอยถนนท า ยวั ง มี คุ ณ ค า และ
เอกลักษณอยูในระดับสูง (ดูแผนที่ 6.6)
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6.2.2.3 ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช)
จากการประเมินคุณคาอาคาร การวิเคราะหจินตภาพของชุมชน และ ขอมูลทาง
ประวัติศาสตร พบวาที่โลงวางที่เปนทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช) เปน
ถนนที่สรางตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพบวาตั้งแตซอยถนนทายวังถึงซอยสหกรณ 4 เปนพื้นที่วัด
พระเชตุพนฯ ที่มีคุณคาสูงโดยตั้งแตซอยถนนทายวังถึงซอยทาเตียนเปนอาคารที่มีคุณคาสูง และ
เปนจุดหมายตาของชุมชนคือตึกแถวสมัยรัชกาลที่ 5 ถัดจากซอยทาเตียนถึงซอยทาสุพรรณเปน
อาคารที่มีคุณคานอย และถัดจากซอยซอยทาสุพรรณถึงซอยสหกรณ 4 เปนอาคารที่มีคุณคาปาน
กลางสลับกับอาคารที่มีคุณคานอย อีกทั้งตลอดแนวถนนมหาราชเคยเปนที่ตั้งของกําแพงเมืองใน
อดีต จึงอาจสรุปไดวาที่โลงวางที่เปนทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช)มี
คุณคาและเอกลักษณอยูในระดับสูง (ดูแผนที่ 6.6)
6.2.2.4 ลานโลงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
จากการประเมินคุณคาอาคาร การวิเคราะหจินตภาพของชุมชน และ ขอมูลทาง
ประวัติศาสตร พบวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เปนวัดโบราณที่สรางในสมัย
กรุงศรีอยุธยา ครั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โปรดฯใหสถาปนาเปนวัดหลวง
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดฯใหบูรณปฏิสังขรณครั้งใหญและเปนวัดที่มีความสําคัญมาจนกระทั้ง
ปจจุบัน ทั้งพื้นที่บริเวณวัดเปนพื้นที่ที่มีคุณคาสูงเปนทั้งจุดหมายตา(Landmark) และจุดศูนยรวม
กิจกรรม (Node) จึงอาจสรุปไดวาที่โลงวางที่เปนลานโลงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร มีคุณคาและเอกลักษณอยูในระดับสูง (ดูแผนที่ 6.6)
6.2.3 กิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวางชุมชนทาเตียน
ในการวิเคราะหกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง ไดทําการวิเคราะหจาก
การสัมภาษณบุคคลสําคัญที่เห็นกิจกรรมกับพฤติกรรมในชุมชนหรือที่โลงวางตลอดเวลา เชน
ประธานชุมชน พอคาแมคา ฯลฯ ประกอบกับการสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมเบื้องตนเพื่อใหราบ
ประเภทของกิจกรรม กลุมผูทํากิจกรรมและชวงเวลาที่เกิดกิจกรรม นอกจากนั้นใชการสัมภาษณ
โดยเปนการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนในที่โลงวาง ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูให
สัมภาษณ และการใชประโยชนที่โลงวาง โดยแยกตามประเภทของที่โลงวางดังนี้
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ภาพที่ 6.6 แสดงกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนทาเตียน
133

134

6.2.3.1 ทางสัญจรภายในชุมชนทาเตียน
1. ลักษณะกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
จากการสัมภาษณ และ การสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนทาง
สัญจรภายในชุมชนทาเตียนพบวาสวนใหญเปนกิจกรรมจําเปน ดังนี้
บริเวณทางสัญจรตั้งแตตลาดสดถึงซอยประตูนกยูงเปนกิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อ
ขายสินคา การขนสงสินคา การซื้อของที่ระลึก โดยเริ่มคาขายตั้งแตเชาจนถึงเย็นเวลา 5.00 น. ถึง
17.00 น. ในวันธรรมดากับวันหยุดไมแตกตางกันมากนัก บริเวณทางสัญจรตั้งแตซอยประตูนกยูง
ถึง ซอยสหกรณ 4 ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ พัก อาศัย พบวา ส ว นใหญยัง คงเป น กิ จกรรมจํา เปน ไดแก การ
เดินทางไปทํางาน ไปโรงเรียน ซึ่งจะพลุกพลานที่สุดในตอนเชา และตอนเย็น พบมีการทํากิจกรรม
สวนตัวบริเวณทางสัญจร เชน ทําการบาน และ ทํากับขาวบริเวณหนาบาน สวนกิจกรรมทางเลือก
หรือกิจกรรมพักผอนหยอนใจมีประปราย เชน มีการมานั่งพักผอนบริเวณหนาบานในซอยซึ่งสวน
ใหญเปนคนในชุมชนสวนกิจกรรมทางสังคมมีคอนขางนอยสวนใหญเกิดขึ้นในชวงเทศกาลสวน
กิจกรรมที่เปนเอกลักษณตางจากพื้นที่อื่น คือ การคาขายอาหารแหง เชน พริกแหง กะป น้ําปลา
ของแหงงจากทะเล เปนตน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชวงระหวางปที่เปนเอกลักษณของพื้นที่คือ มีงานงิ้วทาเตียน
บริเวณซอยทาเรือแดงซึ่งเกิดขึ้นปละ 2 ครั้ง คือ ประมาณชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ และชวง
เดือนกันยายน-สิงหาคม สวนกิจกรรมอื่นสวนใหญเกิดขึ้นบริเวณซอยทาเรือแดง3
2. ผลการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางจากแบบสัมภาษณบุคคลที่มา
ใชประโยชนในที่โลงวาง จากแบบสัมภาษณจํานวน 30 ชุด สําหรับทางสัญจรภายในชุมชนทา
เตียน สามารถประมวลผลจากจากแบบสัมภาษณดังนี้
1) กลุมคนที่ใชประโยชนที่โลงวาง
ในการวิเคราะหกลุมคนที่ใชประโยชนทางสัญจรภายในชุมชน เนน
ปจจัยอายุ และปจจัยรายไดเปนหลัก โดยมีปจจัยอื่นๆ ประกอบ ไดแก เพศ สถานภาพ ศาสนา
ระดั บ การศึ ก ษาอาชี พ ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ กิ จ กรรม/พฤติ ก รรมการใช ป ระโยชน ที่ โ ล ง ว า งมี
รายละเอียดดังนี้
อายุ ความนิยมในการใชประโยชนท างสัญจรภายในชุมชนท าเตี ย น
แตกตางกันไปตามวัยของประชากร โดยพบวา กลุมวัยรุน (ชวงอายุ 20-30 ป) ใชประโยชนทาง
สัญจรภายในชุมชนมากที่สุด ในขณะที่กลุมวัยผูใหญ (ชวงอายุ 30-60 ป) กลุมวัยเด็ก (อายุไมเกิน
20 ป) และกลุมวัยชรา (เกิน 60 ป) ใชประโยชนที่โลงวางบริเวณทางสัญจรภายในชุมชนนอยที่สุด
ตามลําดับ
3

สัมภาษณ ดีมงคล ปติวัฒนาลัย , 15 พฤษจิกายน 2550.
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รายได พบวากลุมคนรายไดปานกลาง (5,000 – 10,000 บาท) ใช
ประโยชนที่โลงวางบริเวณทางสัญจรภายในชุมชนมากที่สุด ในขณะที่กลุมคนรายไดสูง (สูงกวา
10,000 บาท) และกลุมคนรายไดนอย (ต่ํากวา 5,000 บาท) ใชประโยชนที่โลงวางบริเวณทาง
สัญจรภายในชุมชนนอยที่สุดตามลําดับ
ผูตอบแบบสัมภาษณมาจากหลากหลายสถานที่ สวนใหญอยูในละแวก
ลานโล ง ได แ ก ปากคลองตลาด ท า เตี ย น ชุ ม ชนฝ ง ธนบุ รี วงเวี ย นใหญ ชุ ม ชนแถว
โรงพยาบาลศิริราช ชุมชนแถวกรมอูทหารเรือ สวนที่มาจากพื้นที่อื่นๆ ไดแก แถวรามคําแหง
บริเวณถนนราชวิถี คลองตัน และจังหวัดนนทบุรี
2) ลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญ คือ การมาจับจายซื้อของมาประกอบอาชีพ
ในพื้นที่ รอยละ 36.11 เนื่องจากทางสัญจรภายในชุมชนทาเตียนมีรานคาและตลาดสดอยูตลอด
ทางสัญจรโดยเฉพาะทางสัญจรบริเวณตลาดสด สวนรองลงเปนการทองเที่ยวโดยเปนลักษณะ
ทางสัญจรผานไปยังสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ เชน รานอาหาร โรงแรม ภายในชุมชน
3) ชวงเวลาในการใชประโยชนที่โลงวาง
ชวงเวลาที่มีการใชประโยชนที่โลงวางมากที่สุด คือ วันหยุดงานคิดเปน
รอยละ 46.67 และรองลงมา คือ ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด คิดเปนรอยละ 26.67 โดยกิจกรรมจะ
เกิดขึ้นชวงเชามากที่สุด รอยละ 43.33 รองลงมาเปนชวงเที่ยง รอยละ 20 จะใชเวลาอยูในทาง
สัญจรเกือบตลอดทั้งวันมากที่สุด โดยเฉพาะกลุมพอคาแมคา รอยละ 33.33 รองลงมาอยู 1-2
ชั่วโมงรอยละ 23.33 โดยจะมาใชประโยชนเปนประจําทุกวันถึงรอยละ 40
4) การเขาถึงที่โลงวาง
สวนใหญจะใชบริการรถประจําทางมายังพื้นที่ถึงรอยละ 50 เนื่องจาก
พื้นที่หาที่จอดรถยาก สวนระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ยประมาณ 30 นาที – 1ชั่วโมง
5) ประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
เหตุผลที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญคือ เปนสถานที่ประกอบอาชีพ
ทั้งคาขาย ซื้อของ และเปนทางเดินผานเปนตน คิดเปนรอยละ 32.35 สอดคลองกับประโยชนที่
ไดรับจากที่โลงวาง คือ การคาขาย การสัญจร และการเดินทองเที่ยว รอยละ 44.44
6.2.3.2 ลานโลงซอยถนนทายวัง
1. ลักษณะกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
จากการสัมภาษณ และ การสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนลานโลง
ซอยถนนทายวัง พบกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนดังนี้
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กิจกรรมจําเปน จากการสํารวจพบวามีกิจกรรมจําเปนที่เห็นไดชัด คือ การคาขาย
และขนสงสินคาของกลุมพอคาแมคาโดยเริ่มตั้งแตเวลา 7.00 น.- 17.00 น. การเดินทางสัญจรผาน
เพื่อขามฝากมายังฝงทาเตียน และขามฝากไปฝงวัดอรุณฯ ของนักทองเที่ยวและกลุมคนทั่วไป
ตั้งแต 5.00 – 19.00 น.ซึ่งโดยสวนใหญเปนกิจกรรมที่มักเกิดขึ้นเปนประจําทุก ๆ วันทั้งวันธรรมดา
และวันหยุดแตจะพลุกพลานมากในชวงเชา และ ชวงเย็นโดยเฉพาะในวันธรรมดา สวนกิจกรรม
ทางเลือกหรือกิจกรรมพักผอนหยอนใจ และกิจกรรมทางสังคมเกิดขึ้นคอนขางนอยเนื่องสภาพ
พื้นที่ไมเอื้ออํานวยมีการจอดรถและวางของเกะกะตลอดทั้งแนว
กิจกรรมที่เปนเอกลักษณตางจากพื้นที่อื่นไดแกการคาขายอาหารแหงโดยเฉพาะ
อาหารทะเล สวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชวงระหวางปในเทศกาลตาง ๆ ไมปรากฏ4
2. ผลการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางจากแบบสัมภาษณบุคคลที่มา
ใชประโยชนในที่โลงวาง จากแบบสัมภาษณจํานวน 30 ชุด สําหรับลานโลงซอยถนนทายวัง
สามารถประมวลผลจากแบบสัมภาษณดังนี้
1) กลุมคนที่ใชประโยชนที่โลงวาง
ในการวิเคราะหกลุมคนที่ใชประโยชนลานโลงซอยถนนทายวัง เนนปจจัยอายุ
และปจจัยรายไดเปนหลัก โดยมีปจจัยอื่นๆ ประกอบ ไดแก เพศ สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา
อาชีพ ซึ่งมีความสัมพันธกับกิจกรรม/พฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง มีรายละเอียดดังนี้
อายุ ความนิยมในการใชประโยชนลานโลงซอยถนนทายวัง แตกตางกัน
ไปตามวัยของประชากร โดยพบวา กลุมวัยรุน (ชวงอายุ 20-30 ป) ใชประโยชนลานโลงซอยถนน
ทายวังมากที่สุด ในขณะที่กลุมวัยผูใหญ (ชวงอายุ 30-60 ป) กลุมวัยชรา (เกิน 60 ป) และ กลุมวัย
เด็ก (อายุไมเกิน 20 ป) ใชประโยชนลานโลงซอยถนนทายวังนอยที่สุดตามลําดับ
รายได พบวากลุมคนรายไดนอย (ต่ํากวา 5,000 บาท) ใชประโยชนลาน
โลงซอยถนนทายวังมากที่สุด ในขณะที่กลุมคนรายไดสูง (สูงกวา 10,000 บาท) และกลุมคน
รายไดปานกลาง (5,000 –10,000 บาท) ใชประโยชนลานโลงซอยถนนทายวังนอยที่สุดตามลําดับ
ผูตอบแบบสัมภาษณมาจากหลากหลาย ทั้งภายในบริเวณพื้นที่และมา
จากพื้นที่ภายนอก ไดแก ชุมชนทางฝงธนบุรี คนบริเวณทาเตียน และจากภายนอกพื้นที่ เชน สาม
ยาน ประตูน้ํา ปนเกลา พุทธมณฑล และบางกะป สวนใหญเปนลักษณะเดินทางมาเพื่อนั่งเรือขาม
ฝากและจับจายซื้อของ
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สัมภาษณ ดีมงคล ปติวัฒนาลัย , 15 พฤษจิกายน 2550.
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2) ลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
กิจกรรมที่ทําสวนใหญ เปนการมาทองเที่ยวโดยเปนลักษณะการขาม
ฝากไปวัดอรุณฯ และมาคาขาย สัญจรผาน, ประกอบอาชีพ, อาสาสมัคร ฯลฯ ในสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน
3) ชวงเวลาในการใชประโยชนที่โลงวาง
ชวงเวลาที่มีการใชประโยชนที่โลงวางมากที่สุด คือ ทั้งวันธรรมดาและ
วันหยุดคิดเปนรอยละ 46.67 และวันหยุดรอยละ 33.33 โดยกิจกรรมจะเกิดขึ้นตั้งแตเวลา 05.00 15.00 น. และ 08.00 -19.00 น. ซึ่งใชเวลาเกือบทั้งวันสวนใหญเปนกลุมคนในพื้นที่ พอคาแมคา
โดยจะมาใชประโยชนเปนประจําทุกวันคิดเปนรอยละ 50 เนื่องจากเปนสถานที่คาขายและเปนทาง
สัญจรผาน
4) การเขาถึงที่โลงวาง
การเขาถึงที่โลงวางใชวิธีเดินเทา รองลงมาเปนการโดยสารรถประจําทาง
รอยละ 40 และรอยละ26.67 ตามลําดับ เวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวางสวนใหญใช
เวลา 30 นาที–1 ชั่วโมง
5) ประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
เหตุผลที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญคือ เปนทางสัญจรผานเพื่อนั่ง
เรือขามฝาก, มาเพื่อทองเที่ยว, เปนคนในพื้นที่และมาประกอบอาชีพในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 48.65
สวนประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง คือ เปนเสนทางสัญจร, เปนสถานที่พักผอนพบปะเพื่อนฝูงและ
เปนสถานที่คาขาย รอยละ 47.06
6.2.3.3 ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช)
1. ลักษณะกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
จากการสัมภาษณ และ การสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนทาง
สัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช) พบกิ จ กรรมกั บ พฤติ ก รรมการใช ป ระโยชน
ทางดานฝงชุมชนทาเตียนมีลักษณะคลายคลึงกับลานโลงซอยถนนทายวัง สวนทางดานฝงวัด
พระเชตุพนฯ กิจกรรมสวนใหญเปนการสัญจรผานไปยังสถานที่ตาง ๆ
2. ผลการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางจากแบบสัมภาษณบุคคลที่มา
ใชประโยชนในที่โลงวาง จากแบบสัมภาษณจํานวน 30 ชุด สําหรับทางสัญจรภายนอกชุมชน
(ทางเดินเทา-ถนนมหาราช) สามารถประมวลผลจากแบบสัมภาษณดังนี้
1) กลุมคนที่ใชประโยชนที่โลงวาง
ในการวิเคราะหกลุมคนที่ใชประโยชนทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทาถนนมหาราช) เนนปจจัยอายุ และปจจัยรายไดเปนหลัก โดยมีปจจัยอื่นๆ ประกอบ ไดแก เพศ
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สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษาอาชี พ ซึ่ง มีความสัมพั นธ กับกิ จกรรม/พฤติกรรมการใช
ประโยชนที่โลงวาง มีรายละเอียดดังนี้
อายุ ความนิยมในการใชประโยชนทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดิน
เทา-ถนนมหาราช) แตกตางกันไปตามวัยของประชากร โดยพบวา กลุมวัยผูใหญ (ชวงอายุ 30-60
ป)ใชประโยชนทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช)มากที่สุด ในขณะที่กลุม
วัยรุน (ชวงอายุ 20-30 ป) กลุมวัยเด็ก (อายุไมเกิน 20 ป) และกลุมวัยชรา (เกิน 60 ป)ใชประโยชน
ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช) นอยที่สุดตามลําดับ
รายได พบวากลุมคนรายไดปานกลาง (5,000 – 10,000 บาท) และกลุม
คนรายไดสูง (สูงกวา 10,000 บาท) ใชประโยชนลานโลงซอยถนนทายวังมากที่สุดตามลําดับ
ในขณะที่ ก ลุ ม คนรายได น อ ย (ต่ํ า กว า 5,000 บาท) ใช ป ระโยชน ท างสั ญ จรภายนอกชุ ม ชน
(ทางเดินเทา-ถนนมหาราช) นอยที่สุดตามลําดับ
ผูตอบแบบสัมภาษณมาจากหลากหลายสถานที่สวนใหญอยูในละแวก
ลานโลง ไดแก ปากคลองตลาด ทาเตียน ชุมชนแถวโรงพยาบาลศิริราช สวนที่มาจากพื้นที่อื่นๆ
ไดแก ยานนาวา ตลิ่งชัน ลาดพราว พุทธมณฑล ลาดกระบัง
2) ลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
กิ จ กรรมที่ ทํ า ส ว นใหญ เป น การสั ญ จรเพื่ อ ไปทํ า งาน และมาทํ า งาน
อาสาสมัครของชุมชน รอยละ 28.57 รองลงมาเปนการมาพบปะเพื่อนฝูง
3) ชวงเวลาในการใชประโยชนที่โลงวาง
ชวงเวลาที่มีการใชประโยชนที่โลงวางมากที่สุด คือ วันหยุดคิดเปนรอย
ละ 53.33 โดยสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ สวนในวันธรรมดาจันทรถึง
ศุ ก ร จ ะเป น คนที่ เ ดิ น ทางผ า นไปทํ า งาน เรี ย น ฯลฯ โดยกิ จ กรรมจะเกิ ด ขึ้ น ช ว งเช า มากที่ สุ ด
รองลงมาเปนชวงบายและชวงเย็น ซึ่งใชเวลาเกือบทั้งวันรอยละ 40 รองลงมา 3-4 ชั่วโมง รอยละ
26.67 เนื่องจากเปนพอคาแมคาที่คาขายริมทางเดินเทาดานชุมชนทาเตียน และจะเปนลักษณะ
ของการสัญจรผานไปยังสถานที่ตางๆ โดยจะมาใชประโยชนเปนประจําทุกวันเพราะเปนทาง
สัญจรผานคิดเปนรอยละ 46.67
4) การเขาถึงที่โลงวาง
การเขาถึงที่โลงวางใชวิธีเดินเทารอยละ 20 รองลงมาเปนการโดยสารรถ
ประจําทางหรือรถยนตสวนตัวและเดินตอไปยังสถานที่ตางๆ เวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่
โลงวางสวนใหญใชเวลา 6-10 นาที คิดเปนรอยละ 40
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5) ประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
เหตุผลที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญคือ เปนการสัญจรผานไปยังที่
ทํางาน ที่เรียน คิดเปนรอยละ 25.64 และสามารถเดินทางไดสะดวกเนื่องจากที่โลงวางเปนทาง
สัญจรที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ตาง ๆ ได สวนประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง คือ ไดผอนคลาย
ความตึงเครียดรอยละ 38.10 อาจเปนเพราะสองขางทางสัญจรมีสภาพที่สวยงามไมวาจะเปน
อาคาร หรือวัดวาอาราม สวนประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวางโดยตรงคือเปนทางสัญจรผานไปยัง
สถานที่ตางๆ เปนสถานที่ทํามาหากินเชนคาขาย หรืองานบริการตางๆ
6.2.3.4 ลานโลงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
1. ลักษณะกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
จากการสัมภาษณ และ การสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนลานโลง
ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พบกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่
คอนขางหลากหลายสวนใหญเปนกิจกรรมทางเลือกหรือกิจกรรมพักผอนหยอนใจและกิจกรรมทาง
สังคม ดังนี้
ชวงเวลาที่ทางวัดเปดประมาณ 6.00 น. โดยชวงเชาเปนการเดินทางมาโรงเรียน
ของครู / นักเรียน ที่อยูในบริเวณลานโลง สวนนักทองทองเที่ยวจะมาทองเที่ยวคึกคักทีส่ ดุ ประมาณ
11.00–15.00 น.กิจกรรมสวนใหญคือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ มีการถายรูปและเดินชมสถาปตยกรรม
ภายในวัด และประมาณ 16.30 – 18.00 น. ลานโลงไดมีการใชประโยชนเพื่อการออกกําลังกาย
ของนักเรียน และคนบริเวณชุมชนใกลเคียงซึ่งกิจกรรมเหลานี้เปนผลใหเกิดกิจกรรมทางสังคม
ตามมาเชน การนั่งสนทนาธรรม การนั่งพบปะพูดคุยกันทั้งกลุมนักทองเที่ยว กลุมนักเรียน และ
กลุมของชาวบาน สวนกิจกรรมที่เปนเอกลักษณตางจากพื้นที่อื่นก็คือ มีการใชพื้นที่ที่หลากหลาย
ในพื้นที่ลานเดียวกัน ไมวาจะเปน การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ การทองเที่ยว การนั่งพักผอน และการเลน
กีฬา เปนตน 5
2. ผลการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางจากแบบสัมภาษณบุคคลที่มา
ใชประโยชนในที่โลงวาง จากแบบสัมภาษณจํานวน 30 ชุด สําหรับลานโลงในวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร สามารถประมวลผลจากแบบสัมภาษณดังนี้
1) กลุมคนที่ใชประโยชนที่โลงวาง
ในการวิเคราะหกลุมคนที่ใชประโยชนลานโลงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร เนนปจจัยอายุ และปจจัยรายไดเปนหลัก โดยมีปจจัยอื่น ๆ ประกอบ ไดแก เพศ
สถานภาพ ศาสนา ระดั บ การศึ ก ษาอาชี พ ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ กิ จ กรรม/พฤติ ก รรมการใช
ประโยชนที่โลงวาง มีรายละเอียดดังนี้
5

สัมภาษณ ดีมงคล ปติวัฒนาลัย , 15 พฤษจิกายน 2550.
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อายุ ความนิยมในการใชประโยชนลานโลงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
รามราชวรมหาวิหาร แตกตางกันไปตามวัยของประชากร โดยพบวา กลุมวัยผูใหญ (ชวงอายุ 3060 ป) ใชประโยชนลานโลงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารมากที่สุด ในขณะที่
กลุมวัยชรา (เกิน 60 ป) กลุมวัยรุน (ชวงอายุ 20-30 ป) และกลุมวัยเด็ก (อายุไมเกิน 20 ป) ใช
ประโยชนลานโลงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนอยที่สุดตามลําดับ
รายได พบวากลุมคนรายไดปานกลาง (5,000 – 10,000 บาท) ใช
ประโยชนลานโลงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารมากที่สุดตามลําดับ ในขณะที่
กลุ ม คนรายได น อ ย (ต่ํ า กว า 5,000 บาท) และกลุ ม คนรายได สู ง (สู ง กว า 10,000 บาท) ใช
ประโยชนลานโลงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนอยที่สุดตามลําดับ
ผูตอบแบบสัมภาษณมาจากหลากหลายสถานที่ สวนใหญอยูในละแวก
ลานโลงไดแก ปากคลองตลาด บานบุ ทาเตียน หลังวัดอรุณฯ วัดนอย บางพลัด สวนที่มาจากพื้นที่
ไกลๆ สวนใหญเปนนักทองเที่ยว เชน สุขสวัสดิ์ 31 ,กม.9 ,ลาดกระบัง ,บางนา ,รามคําแหงเปนตน
2) ลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
กิจกรรมที่ทําสวนใหญ คือ นั่งเลนพักผอน รอยละ 24.24 รองลงมาเปน
การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาทองเที่ยว มาพบปะเพื่อนฝูงตามลําดับ แตมีกิจกรรมที่ขัดแยงกับพื้นที่ คือ
ที่โลงวางในศาสนสถาน (ลานวัด) โดยมีการมาออกกําลังกายทั้ง เลนฟุตบอล ตะกรอ ปงปอง
บาสเกตบอล และอุปกรณเด็กเลนตาง ๆ ซึ่งเปนของโรงเรียนวัดพระเชตุพน ฯที่อยูภายในวัด
3) ชวงเวลาในการใชประโยชนที่โลงวาง
ชวงเวลาที่มีการใชประโยชนที่โลงวางมากที่สุด คือ วันหยุดคิดเปนรอย
ละ 40 เพราะเปนพื้นที่ทองเที่ ยวคนสวนใหญมักจะมาทองเที่ยวในวันหยุดเปนสวนใหญ โดย
กิจกรรมจะเกิดขึ้นสวนใหญในชวงบายตั้งแต 13.01-16.00 น. และชวงเย็น ตั้งแตเวลา 16.0118.00 น. สวนเวลาเชาและสายมีการมาใชประโยชนคอนขางนอยและมีการใชเวลาทํากิจกรรมอยู
ในที่โลงวางคอนขางนานตั้งแต ครึ่งชั่วโมง–1 ชั่วโมง 1–2 ชั่วโมง และ 3–4 ชั่วโมง ในสัดสวนที่
เทากันคิดเปนรอยละ 26.67 และมีคนใชเวลาทํากิจกรรมอยูในพื้นที่ตลอดทั้งวันคิดเปนรอยละ 20
สวนใหญเปนคนในพื้นที่ และนักเรียนของโรงเรียนวัดพระเชตุพนฯ แสดงใหเห็นวาลานโลงมีการใช
ประโยชนอยูตลอดเวลา โดยจะมาใชประโยชนสัปดาหละ 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 33.33 และมา
นานๆครั้งปละ 3-4 ครั้ง สวนใหญเปนนักทองเที่ยวมาจากตางถิ่น โดยปกติมักจะมากับเพื่อนเปน
สวนใหญ หรือไมก็มาคนเดียวและครอบครัวในสวนที่เทากัน
4) การเขาถึงที่โลงวาง
การเขาถึงที่โลงวางสวนใหญมาโดยรถประจําทางถึง รอยละ 40 เพราะ
ขอจํากัดในการหาที่จอดรถ ซึ่งใชเวลาในการเดินทางคอนขางมาก คือ ครึ่งชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง
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5) ประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
เหตุผลที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญใหเหตุผลวาบรรยากาศดีรม
รื่นมีที่นั่งและบริเวณพักผอน รอยละ 39.47 เนื่องมาจากเปนพื้นที่ลานวัดที่มีความรมรื่นอีกทั้ง
บริเวณชุมชน โดยรอบมีความหนาแนนไมมีที่โลงวางที่มีความรมรื่น รองลงมาใหเหตุผลวาสามารถ
เดินทางมาในพื้นที่สะดวกเพราะใกลบานและมีการเชื่อมโยงกับถนนสายหลักสายรอง สามารถมา
ทางเรือโดยผานทาเตียนสําหรับคนที่ฝงธนบุรีก็ได โดยความคิดเห็นสวนใหญเห็นวามีกิจกรรมที่
นาสนใจนอยเกินไป สวนประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง คือ ไดผอนคลายความตึงเครียดถึงรอยละ
40 นอกจากนั้นไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดประสบการณและความรูคิดเปนรอยละ 20
เทากันเพราะวัดพระเชตุพนฯถือเปนโรงเรียนตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1
6.3 ชุมชนหลังวัดราชนัดดา (ชุมชนขนาดกลาง)
6.3.1 การกระจายตัวและประเภทของที่โลงวาง
ในการวิเคราะหการกระจายตัวและประเภทของที่โลงวางใชทฤษฎีภาพและพื้น (Figure
and Ground Theory) เพื่อแยกระหวางสวนทึบหรือสิ่งกอสราง (Figure) และสวนโปรงหรือที่โลง
วาง (Ground) โดยใชแนวความคิดการแบงระดับการใชสอยที่โลงวาง เพื่อดูรูปแบบการกระจาย
ตัวของที่โลงวางตามระดับการใชสอยประกอบ (ดูแผนที่ 6.7) โดยไดทําการแบงขอบเขตพื้นที่ของ
ชุมชนเปนที่โลงวางภายในชุมชนและที่โลงวางบริเวณโดยรอบชุมชน เพื่อวิเคราะหการกระจายตัว
และประเภทของที่โลงวาง ดังรายละเอียดตอไปนี้
6.3.1.1 การกระจายตัวของที่โลงวาง
1. พื้นที่ภายในชุมชน จากการทําแผนที่ภาพและพื้น (Figure and Ground
Map) (ดูแผนที่ 6.10) และการแบงระดับการใชสอยที่โลงวาง พบวารูปแบบการกระจายตัวของที่
โลงวางภายในชุมชนหลังวัดราชนัดดา มีลักษณะรูปแบบของสวนทึบหรืออาคารและสิ่งกอสราง
Figure) เปนที่อยูอาศัยทั้งอาคารพาณิชย 3-4 ชั้น และบานไมสองชั้น มีบริเวณโดยรอบ จึงทําให
สวนโปรงหรือที่โลงวาง (Ground) มีลักษณะของที่โลงวางที่เปนพื้นที่สวนบุคคล (Private Space)
กระจายตัวอยูระหวางอาคารแตละหลัง และที่โลงวางที่ติดกับอาคารสวนใหญเปนเสนทางสัญจร
เปนลักษณะสวนตอระหวางพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-public Space) กับพื้นที่สาธารณะ (Public
Space) เปนการกระจายตัวระหวางภายในชุมชนกับพื้นที่รอบนอกทั้งถนนราชดําเนินศาลาวาการ
วัดราชนัดดา แลถนนดินสอสวนที่โลงวางที่มีลักษณะเปนลานโลงสวนใหญเปนลานโลงเล็กๆอยูใน
อาคารสาธารณะ ไดแก อาคารฝายรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร(ดูภาพที่ 6.7 และภาพที่
6.8 แสดงแนวตัด A-B)
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แผนที่ 6.7 แสดงภาพและพื้นภาพและพืน้ (Figure and Ground Map) ชุมชนหลังวัดราชนัดดา
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ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 6.7 แสดงแนวตัด A การกระจายตัวของทีโ่ ลงวางตามลําดับการใชสอย
ชุมชนหลังวัดราชนัดดา

ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 6.8 แสดงแนวตัด B การกระจายตัวของทีโ่ ลงวางตามลําดับการใชสอย
ชุมชนหลังวัดราชนัดดา
2. พื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชน
นอกจากการวิเคราะหการกระจายตัว ของที่โลงวางภายในชุมชนเพื่อใหเห็นความ
ตอเนื่องทั้งในเชิงพื้นที่และการใชประโยชนที่โลงวางแลว จึงไดทําการวิเคราะหการกระจายตัวทีโ่ ลง
วางบริเวณโดยรอบชุมชนโดยการทําแผนที่ภาพและพื้น (Figure and Ground Map) (ดูแผนที่
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6.7) และการแบงระดับการใชสอยที่โลงวาง พบวารูปแบบการกระจายตัวของที่โลงวางบริเวณ
โดยรอบชุมชนหลังวัดราชนัดดาที่มีการใชประโยชนที่เดนชัด ไดแก ลานโลงในวัดราชนัดดาราม
วรวิหาร ถือ เปนลานโลงที่เปนศูนยกลางของชุมชนและเปนพื้นที่สาธารณะ (Public -Space) ที่
เชื่ อมตอกับ ทางสัญจรภายในชุมชน สวนที่โ ลงวางที่เ ปน ลักษณะเปนสวนสาธารณะที่เ ดน ชัด
กระจายตัวติดกับคลองหลอด เปนพื้นที่สาธารณะ (Public -Space) ของคนทั้งในและนอกชุมชน
นอกจากนั้นยังพบที่โลงวางในบริเวณอื่น ๆ กระจายตัวอยูในบริเวณรอบนอกทําใหการใชประโยชน
จากในชุมชนมีคอนขางนอย ไดแก ทางสัญจร/ทางเดินเทาบริเวณถนนราชดําเนินกลางลานพลับ
พลามหาเจษฎาบดินทรเปนตน
6.3.1.2 ประเภทของที่โลงวาง
จากการวิเคราะหการกระจายตัวของที่โลงวางขางตน และจากแนวความคิดใน
การแบงประเภทของที่โลงวางตามลักษณะหนาที่การใชประโยชน สามารถแบงประเภทของที่โลง
วางโดยคัดเลือกที่โลงวางที่มีการใชประโยชนที่ชัดเจนไดดังนี้ (ดูแผนที่ 6.8)
1. พื้นที่ภายในชุมชน
- ที่โลงวางที่เปนถนน เปนเสนทางการสัญจร (The Street) และพบเปน
ลักษณะของที่โลงวางที่มีลักษณะเปนลานโลงเล็กๆ (The square and plaza) อยูหนาบริเวณ
อาคารสาธารณะบางจุดโดยสวนใหญจะเปนการสัญจรโดยการเดินเทาและจักรยานยนตเนื่องจาก
ทางสัญจรมีขนานเล็กมากมีเฉพาะบางชวงที่รถยนตสามารถเขาถึงไดจึงไดแยกประเภทเปนทั้งทาง
สัญจรและลานโลงภายในชุมชนเนื่องจากมีลักษณะของพื้นที่และการใชประโยชนที่ใกลเคียงกัน
2. พื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชน
- ที่โลงวางที่มลี ักษณะเปนลานโลง (The square and plaza) คือ ลาน
โลงในวัดราชนัดดารามวรวิหาร มีรูปแบบการกระจายตัวระหวางกลุมอาคารภายในวัด และถือเปน
ที่โลงวางที่เปนศูนยกลางของชุมชน
- ที่วางที่เปนสวนหรือสวนสาธารณะ (The park) คือ สวนสาธารณะ
บริเวณศาลาวาการกระจายตัวตามแนวของคลองหลอดวัดราชนัดดา
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แผนที่ 6.8 แสดงประเภทและการกระจายตัวของทีโ่ ลงวางชุมชนหลังวัดราชนัดดา
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6.3.1.3 ลักษณะทางกายภาพของที่โลงวาง
เปนการศึกษาลักษณะทางกายภาพในที่ โลงวางแตละประเภท โดยใชวิธีการ
สํารวจ เพื่อใหทราบลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอการใชประโยชนที่โลงวาง ซึ่งประกอบดวย
รู ป ร า ง การเชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่ อื่ น การเข า ถึ ง ที่ โ ล ง ว า ง และองค ป ระกอบของที่ โ ล ง ว า ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชน
- รูปราง เปนลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผา โดยเปนทางเดินแคบ ๆ บางชวง
มีรูปรางไมเปนระเบียบตามอาคาร ทําใหเกิดมุมมองที่แตกตางกันในแตละชวงของทางเดิน บางจุด
มีลานโลงเล็ก ๆ รูปรางสี่เหลี่ยมตามกรอบของอาคารสวนใหญอยูบริเวณอาคารสาธารณะ
- การเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น เปนลักษณะการเชื่อมโยงโดยทางเดิน
แคบๆ ภายในออกสูถนนสายหลักและที่โลงวางโดยรอบโดยมีที่โลงวางที่เปนที่ทํากิจกรรมของคน
ในชุมชนบริเ วณลานวัดราชนัดดาฯ และมีคลองหลอดและทางเดิน เทา ริมคลองหลอดเปน ตั ว
เชื่อมโยงออกสูถนนดินสอและถนนมหาไชย สวนทางดานเหนือใตเปนเสนทางเชื่อมโยงระหวาง
ถนนราชดําเนินกลางกับศาลาวาการฯ โดยในตอนเชา และตอนตอนเย็นของวันราชการจะเปนเสน
สัญจรของขาราชการกรุงเทพมหานครเดินผานกลางชุมชน
- การเขาถึงที่โลงวาง จากลักษณะทางสัญจรภายชุมชนสวนใหญจะ
เปนทางเดินแคบ ๆ ใชการเดินเทา จักรยานและจักรยนตเปนหลัก สวนรถยนตจะปรากฏเห็น
เฉพาะบริเวณซอยราชดําเนินใตเทานั้น
- องคประกอบของที่โลงวาง จากการสํารวจมีองคประกอบของที่โลง
วางบริเวณทางเดินเทาริมคลองหลอด ซึ่งทางกรุงเทพมหานครไดทําการปรับปรุงพื้นที่ปรากฏเห็น
องคประกอบ ไดแก ตนไมและพุมไม มานั่งพักผอน ไฟประดับทางเดินเทา และมีการปรับปรุง
พื้นผิวใหม แตจากสภาพทางเดินเทาที่คอนขางแคบจึงทําใหมีการวางของ จอดรถ ของคนในชุมชน
สวนทางเดินเทาบริเวณอื่นภายในชุมชน มีตนไมบางเปนบางจุด แตบางจุดเปนซอยคอนขาง
เปลี่ยวและไมมีไฟถนนในตอนกลางคืนคอนขางอันตราย นอกจากนั้นก็ไมพบองคประกอบอื่นอีก
2. ลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหาร
- รูปรางมีลักษณะรูปรางเปนสี่เหลี่ยมเปนลักษณะของลานโดยมีโลหะ
ปราสาทเปนศูนยกลางและมีทางสัญจรบริเวณโดยรอบ
จากลักษณะที่ตั้งของวัดที่สามารถ
- การเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น
เชื่อมโยงกับที่โลงวางตางๆ ไดโดยรอบโดยทางดานทิศเหนือสามารถเชื่อมโยงกับลานเจษฎา
บดินทร และถนนราชดําเนินกลางซึ่งเปนที่โลงวางสําคัญของชุมชนเมือง ทางดานทิศใตสามารถ
เชื่อมโยงกับคลองหลอดโดยมีทางเดินสามารถออกไปยังถนนดินสอ และถนนมหาไชยได สวน
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ทางดานทิศตะวันออกสามารถเชื่อมโยงกับถนนมหาไชยไดโดยตรง และทางดานทิศตะวันตก
เชื่อมดยงกับชุมชนหลังวัดราชนัดดาฯ ผานทางเดินเทา
- การเขาถึงที่โลงวาง ในลานโลงรอบโลหะปราสาทและพระอุโบสถ
สามารถเข าถึ งได โดยทางเทา สวนบริเวณทางสัญจรโดยรอบลานโล งสามารถเขา ถึงไดอยา ง
หลากหลายจากการสํารวจพบเห็นเปนพื้นที่จอดรถเกือบเต็มพื้นที่ทําใหบริเวณทางสัญจรดูคับแคบ
และแออัด
- องคประกอบของที่โลงวาง จากการสํารวจพบองคประกอบของที่โลง
วางที่เปนลานโลงรอบโลหะปราสาทและพระอุโบสถมีตนไม พื้นปูดวยลานดาดแข็ง มีที่นั่งโดยรอบ
มีไฟประดับเปนระยะ สวนบริเวณทางสัญจรโดยรอบลานโลงเนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนที่จอดรถ
จึงทําใหพื้นที่สวนใหญคอนขางคับแคบ และเปนลานจอดรถเปนสวนใหญ มีตนไมบาง และที่นั่ง
กระจายตามใตตนไม มีรานคาดอกไมธูปเทียนและของที่ระลึกหนาแนนโดยเฉพาะบริเวณทางออก
ดานถนนมหาไชย
3. สวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการ
- รูปราง มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมที่มีเสนขอบแนนนอนตามการขนาบขาง
ของคลองหลอดและถนนรอบศาลาวาการ ฯ ดานที่ติดกับถนนดินสอทิศตะวันตกจะกวางกวาดาน
ศาลาทิศตะวันออกเพราะโดนถนนและคลองหลอดบีบใหแคบตรงปลายมีศาลาทรงมนิลาเปน
จุดเดนอยูแตไมคอยมีคนไปใชประโยชน
- การเชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่ อื่ น เนื่ อ งจากเป น สวนสาธารณะที่ เ ป ด โล ง
สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นไดทุกดาน โดยทางดานทิศเหนือติดกับคลองหลอดวัดราชนัดดาฯ
สามารถเชื่อมโยงโดยสะพานขามคลอง ซึ่งมีถึงสามจุดตลอดบริเวณสวนสามารถเชื่อมโยงเขา
ชุมชนไปออกถนนราชดําเนินกลางโดยมีขาราชการและคนในชุมชนใชเปนเสนทางเดินผานและมี
ทางเดินริมคลองหลอดไปออกถนนมหาไชย และสามรถเขาวัดราชนัดดาได สวนทางดานทิศใต
เชื่อมโยงกับถนนรอบศาลาวาการ ฯ และไปออกลานคนเมืองได ทางดานทิศตะวันออกมีสะพาน
ขามคลองหลอดไปออกถนนมหาชัยไดเชนกัน สวนทางดานทิศตะวันตกติดกับถนนดินสอโดยตรง
- การเขาถึงที่โลงวาง เนื่องจากเปนสวนที่เปดโลงเชื่อมโยงกับถนนและ
คลองหลองจึงทําใหสามารถเขาถึงพื้นที่ไดอยางหลากหลาย ทั้งทางเดินเทา จักรยาน จักยาน
ยนต และรถยนตโดยบริเวณถนนดานศาลาวาการฯเปนที่จอดรถทั้งรถยนตและจักยานยนต โดย
สวนใหญเปนที่จอดรถของขาราชการกรุงเทพ ฯ
- องคประกอบของที่โลงวาง เนื่องจากเปนสวนสาธารณะที่ปรับปรุงขึ้น
ใหมจึงมีองคประกอบของที่โลงวางคอนขางครบถวน เชน มีที่นั่งพักผอน มีตนไมตลอดแนวคลอง
หลอดทําใหพื้นที่มีความรมรื่น มีรานคาทั้งที่อาคารรานคา และเปนรถเข็ญ มีไฟประดับตกแตง มีตู
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โทรศัพทฯลฯ แตบางองคประกอบถูกดัดแปลงการใชประโยชนเชน มีการวางของบริเวณที่นั่งของ
พอคาแมคา และบางองคประกอบชํารุดเสียหาย

แผนที่ 6.9 แสดงการวิเคราะหคุณคาและความสําคัญของสถานที่ชุมชนหลังวัดราชนัดดา

149

6.3.2 คุณคาและเอกลักษณของที่โลงวาง
ในการวิเคราะหคุณคาและเอกลักษณของที่โลงวางใชแนวคิดจินตภาพของ Kevin Lynch
แนวความคิดในการประเมินคุณคาอาคาร และ ขอมูลทางประวัติศาสตรจากบทที่ 5 เพื่อศึกษา
เอกลักษณและคุณคาความสําคัญของที่โลงวางโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชน
จากการประเมินคุณคาอาคาร การวิเคราะหจินตภาพของชุมชน และ ขอมูลทาง
ประวัติศาสตร พบวาที่โลงวางที่เปนทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชนเดิมเปนยานพักอาศัยของ
ราษฎร ขุนนางและสวนผักสวนผลไมในอดีต โดยพบอาคารสวนใหญมีคุณคานอย มีอาคารที่มี
คุณคาปานกลางคือ เปนบานไมโบราณอยูเพียงไมกี่หลัง มีจุดศูนยรวมกิจกรรม (Node) เล็ก ๆ คือ
ที่ทําการชุมชน จึงอาจสรุปไดวาที่โลงวางบริเวณนี้มีคุณคาและเอกลักษณอยูในระดับนอย (ดูแผน
ที่ 6.9)
2. ลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหาร
จากการประเมินคุณคาอาคาร การวิเคราะหจินตภาพของชุมชน และ ขอมูลทาง
ประวัติศาสตร พบวาลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหาร เปนวัดที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 มี
อาคารที่มีคุณคาสูงหลายหลังโดยเฉพาะโลหะปราสาทที่เหลืออยูเพียงแหงเดียวในโลก และถือเปน
จุดหมายตา (Landmark) ของกรุงรัตนโกสินทรและชุมชน ตัวลานโลงถือเปนจุดศูนยรวมกิจกรรม
(Node) ของชุมชน จึงอาจสรุปไดวาที่โลงวางบริเวณนี้มีคุณคาและเอกลักษณอยูในระดับสูง (ดู
แผนที่ 6.9)
3. สวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการ
จากการประเมินคุณคาอาคาร การวิเคราะหจินตภาพของชุมชน และ ขอมูลทาง
ประวัติศาสตร พบวาที่โลงวางที่เปนสวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการ ถือ จุดศูนยรวมกิจกรรม
(Node) ของชุมชน โดยมีคลองหลอดวัดราชนัดดาที่มีความสําคัญตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 เปนเสน
เขต (Edges) และพบอาคารที่มีคุณคานอยขนาบทั้งสองดาน จึงอาจสรุปไดวาที่โลงวางบริเวณนี้มี
คุณคาและเอกลักษณอยูในระดับนอย (ดูแผนที่ 6.9)
6.3.3 กิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวางชุมชนหลังวัดราชนัดดา
ในการวิเคราะหกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง ไดทําการวิเคราะหจาก
การสัมภาษณบุคคลสําคัญที่เห็นกิจกรรมกับพฤติกรรมในชุมชนหรือที่โลงวางตลอดเวลา เชน
ประธานชุมชน พอคาแมคา ฯลฯ ประกอบกับการสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมเบื้องตนเพื่อใหราบ
ประเภทของกิจกรรม กลุมผูทํากิจกรรมและชวงเวลาที่เกิดกิจกรรม นอกจากนั้นใชการสัมภาษณ
โดยเปนการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนในที่โลงวาง ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูให
สัมภาษณ และการใชประโยชนที่โลงวาง โดยแยกตามประเภทของที่โลงวางดังนี้
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ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 6.9 แสดงกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนหลังวัดราชนัดดา
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6.3.3.1 ทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชน
1. ลักษณะกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
จากการสัมภาษณ และ การสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนทาง
สัญจรและลานโลงภายในชุมชนชุมชนหลังวัดราชนัดดา พบสวนใหญเปนกิจกรรมจําเปนไดแก
การสัญจรผาน และกิจกรรมการคาขาย โดยในวันธรรมดามีการสัญจรผานของพนักงานและ
ขาราชการที่คึกคักโดยเฉพาะในชวงเชา ชวงเที่ยง และชวงเย็น นอกจากนั้นทั้งในวันธรรมดาและ
วันหยุดทางสัญจรบริเวณตั้งแตริมถนนดินสอถึงหนาอาคารฝายรักษาความสะอาดเขตพระนครยัง
ถูกปรับเปลี่ยนเปนตลาด ตั้งแตเวลา 6.00 – 13.00 น. นอกจากนั้นในชวงระหวางวันพบกิจกรรม
พักผอนหยอนใจและกิจกรรมทางสังคมของคนในชุมชน เชน มีการนั่งพักผอน จับกลุมสนทนา
และเด็ก ๆ วิ่งเลน บริเวณทางสัญจร และลานโลงเล็ก ๆบริเวณที่ทําการชุมชน สวนในตอนกลางคืน
ภายในทางสัญจรคอนขางอันตรายเนื่องจากทางคอนขางเปลี่ยว และแสงสวางไมพียงพอ สวน
กิจกรรมระหวางปมักจะจัดขึ้นบริเวณที่ทําการชุมชนซึ่งเปนลานโลงเล็ก ๆ เชนกัน6
2. ผลการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางจากแบบสัมภาษณบุคคลที่มา
ใชประโยชนในที่โลงวาง จากแบบสัมภาษณจํานวน 30 ชุด สําหรับชุมชนหลังวัดราชนัดดา
สามารถประมวลผลจากแบบสัมภาษณดังนี้
1) กลุมคนที่ใชประโยชนที่โลงวาง
ในการวิเคราะหกลุมคนที่ใชประโยชนทางสัญจร และ ลานโลงภายใน
ชุมชน เนนปจจัยอายุ และปจจัยรายไดเปนหลัก โดยมีปจจัยอื่น ๆ ประกอบ ไดแก เพศ สถานภาพ
ศาสนา ระดับการศึกษาอาชีพ ซึ่งมีความสัมพันธกับกิจกรรม/พฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
มีรายละเอียดดังนี้
อายุ ความนิ ย มในการใช ป ระโยชน ท างสัญ จร และ ลานโลง ภายใน
ชุมชนหลังวัดราชนัดดา แตกตางกันไปตามวัยของประชากรโดยพบวากลุมวัยผูใหญ (ชวงอายุ
30-60 ป) และ กลุมวัยรุน (ชวงอายุ 20-30 ป) ใชประโยชนทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชน
มากที่สุดตามลําดับ ในขณะกลุมวัยเด็ก (อายุไมเกิน 20 ป) และกลุมวัยชรา (เกิน 60 ป) ใช
ประโยชนที่โลงวางบริเวณทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชนนอยที่สุดเทากัน
รายได พบวากลุมคนรายไดสูง (สูงกวา 10,000 บาท) และกลุมคน
รายไดปานกลาง (5,000–10,000 บาท) ใชประโยชนที่โลงวางบริเวณทางสัญจร และ ลานโลง
ภายในชุมชนมากที่สุดตามลําดับ ในขณะที่กลุมคนรายไดนอย (ต่ํากวา 5,000 บาท) ใชประโยชน
ที่โลงวางบริเวณทางสัญจร และ ลานโลงภายในชุมชนนอยที่สุด

6

สัมภาษณ วิเชียร เมฆพันธและจงกลณี เย็นภัคดี , 15 พฤษจิกายน 2550.

152

ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญอยูในชุมชนหลังวัดราชนัดดาฯและชุมชน
ละแวกใกลเคียง
2) ลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
กิจกรรมที่ทําสวนใหญคือมานั่งเลนพักผอน รอยละ 30 สวนใหญเปนคน
ในชุมชน รองลงมาเปนการสัญจรผานรอยละ 20 สวนใหญเปนทั้งขาราชการกรุงเทพฯ และคน
ภายในชุมชนเดินออกไปยังพื้นที่ตางๆ
3) ชวงเวลาในการใชประโยชนที่โลงวาง
ชวงเวลาที่มีการใชประโยชนที่โลงวางมากที่สุด คือ วันธรรมดา จันทร–
ศุกร รอยละ 40 และวันหยุดงานคิดเปนรอยละ 30 เวลาที่มาใชประโยชนที่โลงวาง สวนใหญเปน
เวลาเย็น (16.01–18.00น.) รอยละ 43.33 รองลงมาเปนเวลาเชา (06.00–08.00น.) รอยละ33.33
ซึ่งเปนชั่วโมงเรงดวน เวลาที่อยูในที่โลงวางรอยละ 40 ใชเวลาอยูในที่โลงวางประมาณครึ่งชั่วโมง –
1 ชั่วโมง โดยจะมาใชประโยชนเปนเปนประจําทุกวันถึงรอยละ 43.33 โดยสวนใหญมักจะมาคน
เดียวถึงรอยละ 50
4) การเขาถึงที่โลงวาง
การเข า มาในที่ โ ล ง ว า งส ว นใหญ ใ ช วิ ธี เ ดิ น เท า เข า มายั ง พื้ น ที่ ร อ ยละ
36.67 ระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ยประมาณนอยกวา 5 นาที รอยละ 33.33
5) ประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
สาเหตุที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญใหเหตุผลวา เดินทางสะดวก
ใกลบาน รอยละ 28.21 อาจเปนเพราะเปนทางลัดออกสูถนนราชดําเนินกลาง รอยละ 28.21 สวน
ประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวางคือ การสัญจรผาน ถึงรอยละ 29.41
6.3.3.2 ลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหาร
1.ลักษณะกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
จากการสัมภาษณ และ การสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนลานโลง
ในวัดราชนัดดารามวรวิหาร พบวามีกิจกรรมตั้งแตเชาโดยพอคาแมคาพระเขามาตลาดพระซึ่งอยู
ในลานวัดดานถนนมหาไชยตั้งแตเชาจนถึงเย็น 5.00 -17.00 น.มีพนักงานและคนทั่วไปเขามาจอด
รถภายในวัดตั้งแตเชาเชนกันสวนนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวประมาณ9.00-16.00น.นอกจากนั้น
มีการเขามานั่งพักผอนวิ่งเลนของเด็กและคาขายบริเวณลานวัดตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในชวงเย็น7
2. ผลการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางจากแบบสัมภาษณบุคคลที่มา
ใชประโยชนในที่โลงวาง จากแบบสัมภาษณจํานวน 30 ชุด สําหรับชุมชนหลังวัดราชนัดดา
สามารถประมวลผลจากแบบสัมภาษณดังนี้
7

สัมภาษณ กัลญา ฉัตรจตุรภัตร และจงกลณี เย็นภัคดี , 15 พฤษจิกายน 2550.
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1) กลุมคนที่ใชประโยชนที่โลงวาง
ในการวิเคราะหกลุมคนที่ใชประโยชนทางสัญจรภายในชุมชน เนนปจจัย
อายุ และปจจัยรายไดเปนหลัก โดยมีปจจัยอื่น ๆ ประกอบ ไดแก เพศ สถานภาพ ศาสนา ระดับ
การศึกษาอาชีพ ซึ่งมีความสัมพันธกับกิจกรรม/พฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง มีรายละเอียดดังนี้
อายุ ความนิยมในการใชประโยชน ลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหาร
แตกตางกันไปตามวัยของประชากร โดยพบวากลุมวัยรุน (ชวงอายุ 20-30 ป) ใชประโยชนลานโลง
มากที่สุด ในขณะที่กลุมวัยผูใหญ (ชวงอายุ 30-60 ป) และ กลุมวัยรุน (ชวงอายุ 20-30 ป) ใช
ประโยชนลานโลงนอยที่สุดตามลําดับ สวนกลุมวัยชรา (เกิน 60 ป) ไมพบมีมาใชประโยชนอาจ
เปนเพราะในชวงที่ทําการสัมภาษณไมไดอยูในชวงเทศกาล
รายได พบวากลุมคนรายไดนอย (ต่ํากวา 5,000 บาท) และกลุมคน
รายได สู ง (สู ง กว า 10,000บาท) ใช ป ระโยชน ล านโล ง ในวั ด ราชนั ด ดารามวรวิ ห ารมากที่ สุ ด
ตามลําดับ ในขณะกลุมคนรายไดปานกลาง (5,000 – 10,000 บาท) ใชประโยชนลานโลงในวัดราช
นัดดารามวรวิหารนอยที่สุด
ผูตอบแบบสัมภาษณมาจากหลากหลายสถานที่ทั้งที่อยูในละแวกวัด
และอยูภายนอกกรณีเปนนักทองเที่ยว เชน แถว วชิรพยาบาล แถวรังสิต แถวคลองตันเปนตน
2) ลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
กิจกรรมที่ทําสวนใหญเปนการมาทองเที่ยวถึงรอยละ 63.89 รองลงมา
เปนการคาขาย รอยละ 16.67
3) ชวงเวลาในการใชประโยชนที่โลงวาง
ชวงเวลาที่มีการใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญตอบวาไมแนนอนคิดเปน
รอยละ 63.33 และเปนทั้งวันธรรมดาและวันหยุด คิดเปนรอยละ 20 เวลาที่มาใชประโยชนที่โลง
วางสวนใหญเปนเวลาเที่ยง (11.01–13.00 น.) รอยละ 50 เวลาที่อยูในที่โลงวางรอยละ 33.33 จะ
อยูในที่โลงวางนอยกวาครึ่งชั่วโมง โดยสวนใหญเพิ่งเคยมาเปนครั้งแรก รอยละ 63.33 โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยว และมาเปนประจําทุกวัน รอยละ 20 โดยเฉพาะคนในละแวกวัดสวนใหญมักจะมากับ
เพื่อน รอยละ 66.67 และมาคนเดียวรอยละ 20
4) การเขาถึงที่โลงวาง
การเขาถึงที่โลงวางสวนใหญจะใชรถยนตสวนตัวมายังพื้นที่ ถึงรอยละ
53.33 เพราะภายในลานวัดมีที่จอดรถระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ยประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง
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5) ประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
เหตุผลที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญ คือ มาไหวพระและมาคาขาย
คิดเปนรอยละ 35.29 สวนประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง คือ ประสบการณและความรูถึงรอยละ
30.43 รองลงมาเปนการ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
6.3.3.3 สวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการ
1. ลักษณะกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
จากการสั ม ภาษณ และ การสํ า รวจกิ จ กรรมกั บ พฤติ ก รรมการใช ป ระโยชน
สวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการ พบวาเปนพื้นที่ที่จัดเพื่อกิจกรรมทางการคาของกลุมพอคาแมที่
ขายของริมทางเทา ดังนั้นกิจกรรมสวนใหญจึงเปนกิจกรรมการคา การมานั่งรับประทานอาหาร
การจับจายซื้อของทั้งของขาราชการและของคนในพื้นที่ การเดินทางผานไปยังพื้นที่อื่น โดยเริ่ม
ตั้งแตเชาจนถึงค่ํา 6.00 -19.00 น. โดยจะคึกคักมากในวันธรรมดาเนื่องจากกลุมผูใชสวนใหญเปน
ขา ราชการและพนั ก งาน ส ว นกิจ กรรมพั ก ผ อ นหย อ นใจและกิ จ กรรมทางสั ง คมเนื่อ งจากเป น
สวนสาธารณะที่เปนสถานที่พักผอนจึงมีกิจกรรมการมานั่งพักผอนการเดินเลนมีมาออกกําลังบาง
ในชวงตอนเชา และพบปะสนทนาพูดคุยกัน มีการมานั่งดูดวง มีเด็ก ๆ มาวิ่งเลน ฯลฯ ตลอดทั้งวัน
ในตอนกลางคืนมีกลุมคนไรบานมียึดคลองใชเปนที่นอนหลับพักผอน8
2. ผลการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางจากแบบสัมภาษณบุคคลที่มา
ใชประโยชนในที่โลงวาง จากแบบสัมภาษณจํานวน 30 ชุด สําหรับชุมชนหลังวัดราชนัดดา
สามารถประมวลผลจากแบบสัมภาษณดังนี้
1) กลุมคนที่ใชประโยชนที่โลงวาง
ในการวิเคราะหกลุมคนที่ใชประโยชนทางสัญจรภายในชุมชน เนนปจจัย
อายุ และปจจัยรายไดเปนหลักโดยมีปจจัยอื่นๆ ประกอบ ไดแก เพศ สถานภาพ ศาสนา ระดับการ
ศึกษาอาชีพ ซึ่งมีความสัมพันธกับกิจกรรม/พฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวางมีรายละเอียดดังนี้
อายุ ความนิยมในการใชประโยชนสวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการ
แตกตางกันไปตามวัยของประชากร โดยพบวากลุมวัยผูใหญ (ชวงอายุ 30-60 ป) และ กลุมวัยรุน
(ชวงอายุ 20-30 ป) ใชประโยชนสวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการมากที่สุดตามลําดับ ในขณะที่
กลุมวัยเด็ก (อายุไมเกิน 20 ป) และ กลุมวัยชรา (เกิน 60 ป) ใชประโยชนสวนสาธารณะบริเวณ
ศาลาวาการนอยที่สุดตามลําดับ
รายได พบวากลุมคนรายไดปานกลาง (5,000 – 10,000 บาท) ใช
ประโยชนสวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการมากที่สุด ในขณะที่กลุมคนรายไดนอย (ต่ํากวา 5,000
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บาท) และกลุมคนรายไดสูง (สูงกวา 10,000 บาท) ใชประโยชนสวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการ
นอยที่สุดตามลําดับ
ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญอยูในละแวกลานโลง ไดแก ชุมชนราช
นัดดา บริเวณเสาชิงชา มัสยิดบางหลวงฝงธนบุรีเปนตน
2) ลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
กิจกรรมที่ทําสวนใหญเปนการมานั่งเลนพักผอน รอยละ 40 รองลงมา
เปนการมารับประทานอาหารรอยละ 20
3) ชวงเวลาในการใชประโยชนที่โลงวาง
ชวงเวลาที่มีการใชประโยชนที่โลงวางมากที่สุด คือ ทั้งวันธรรมดาและ
วันหยุดคิดเปนรอยละ 46 เวลาที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญมาตั้งแตเชาจนค่ําตั้งแตเวลา
06.00-22.00น.ถึงรอยละ 40 และเปนชวงเชากับชวงเย็นรองลงมา เวลาที่อยูในที่โลงวางสวนใหญ
จะอยูทั้งวันรอยละ 36.67 ซึ่งเปนกลุมพอคาแมคา โดยจะมาใชประโยชนเปนประจําทุกวันถึงรอย
ละ 70 โดยสวนใหญมักจะมาคนเดียวถึงรอยละ 66.67
4) การเขาถึงที่โลงวาง
การเขาถึงที่โลงวางสวนใหญจะเดินเขามาในที่โลงวาง ระยะเวลาในการ
เดินทางโดยเฉลี่ยประมาณ 10–20 นาที
5) ประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
เหตุผลที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญ คือ มาประกอบอาชีพ ซื้อของ
และเปนทางสัญจรผานเปนตน คิดเปนรอยละ 40 สวนประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวางคือ มาคาขาย
มาซื้อของเปน ทางผานมาทํางานและเขาพักอาศัย ถึงรอยละ 40.63
6.4 ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ (ชุมชนขนาดใหญ)
6.4.1 การกระจายตัวและประเภทของที่โลงวาง
ในการวิเคราะหการกระจายตัวและประเภทของที่โลงวางใชทฤษฎีภาพและพื้น (Figure
and Ground Theory) เพื่อแยกระหวางสวนทึบหรือสิ่งกอสราง (Figure) และสวนโปรงหรือที่โลง
วาง (Ground) โดยใชแนวความคิดการแบงระดับการใชสอยที่โลงวาง เพื่อดูรูปแบบการกระจาย
ตัวของที่โลงวางตามระดับการใชสอยประกอบ (ดูแผนที่ 6.10) โดยไดทําการแบงขอบเขตพื้นที่ของ
ชุมชนเปนที่โลงวางภายในชุมชนและที่โลงวางบริเวณโดยรอบชุมชน เพื่อวิเคราะหการกระจายตัว
และประเภทของที่โลงวาง ดังรายละเอียดตอไปนี้
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6.4.1.1 การกระจายตัวของที่โลงวาง
1. พื้นที่ภายในชุมชน
จากการทําแผนที่ภาพและพื้น (Figure and Ground Map) (ดูแผนที่ 6.10) และ
การแบงระดับการใชสอยที่โลงวาง พบวารูปแบบการกระจายตัวของที่โลงวางภายในชุมชนตรอก
เขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ มีลักษณะตามรูปแบบของสวนทึบหรืออาคารและสิ่งกอสราง (Figure)
มีลักษณะเปนอาคารบานเดี่ยว 2 ชั้น มีบริเวณโดยรอบ จึงทําใหสวนโปรงหรือที่โลงวาง (Ground)
มีลักษณะของที่โลงวางที่เปนพื้นที่สวนบุคคล (Private Space) กระจายตัวอยูระหวางอาคารแตละ
หลัง โดยมีรั้วบานสูงประมาณ 2 เมตร เปนตัวแบงพื้นที่สวนบุคคล (Private Space) กับที่โลงวางที่
เปนทางสัญจรที่มีลักษณะเปนพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-public Space) โดยทางสัญจรภายใน
ชุมชนกระจายตัวตามกลุมของอาคารบางชวงมีลักษณะเปนลานโลงเล็กอยูระหวางทางสัญจร
และเชื่อมตอกับที่โลงวางที่เปนทางสัญจรหลัก บริเวณโดยรอบชุมชนที่มีลักษณะพื้นที่สาธารณะ
(Public Space) (ดูภาพที่ 6.10 และภาพที่ 6.11 แสดงแนวตัด A-B)
2. พื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชน
นอกจากการวิเคราะหการกระจายตัว ของที่โลงวางภายในชุมชนเพื่อใหเห็นความ
ตอเนื่องทั้งในเชิงพื้นที่และการใชประโยชนที่โลงวางแลว จึงไดทําการวิเคราะหการกระจายตัวทีโ่ ลง
วางบริเวณโดยรอบชุมชนโดยการทําแผนที่ภาพและพื้น (Figure and Ground Map) (ดูแผนที่
6.4) และการแบงระดับการใชสอยที่โลงวาง พบวารูปแบบการกระจายตัวของที่โลงวางบริเวณ
โดยรอบชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจเปนที่โลงวางในระดับชุมชน และระดับเมือง โดย
พบวาพื้นที่บริเวณดานปอมพระสุเมรุมีที่โลงวางที่เปนทางสัญจร (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตย
และถนนพระสุเมรุ) ซึ่งเปนสวนตอระหวางพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi-public Space) ดานกลุม
อาคารตึกแถวภายในชุมชน กับพื้นที่สาธารณะ (Public Space) ดานปอมพระสุเมรุซึ่งลักษณะ
ของสวนสาธารณะระดับชุมชนและระดับเมืองคือ สวนสันติชัยปราการ ที่เชื่อมตอกับที่โลงวาง
ขนาดใหญคือแมน้ําเจาพระยา สวนที่โลงวางอื่น ๆ มีลักษณะของการกระจายตัวอยูภายในอาคาร
ทางราชการ และเอกชนในลักษณะของพื้นที่สวนบุคคล (Private Space) ทั้งทางดานถนนพระ
อาทิตย และถนนพระสุเมรุแตมีลักษณะการใชประโยชนเฉพาะกลุมเปนสวนใหญ (ดูภาพที่ 6.10
และภาพที่ 6.11 แสดงแนวตัด A-B)
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แผนที่ 6.10 แสดงภาพและพื้นภาพและพื้น (Figure and Ground Map)
ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ
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ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 6.10 แสดงแนวตัด A การกระจายตัวของทีโ่ ลงวางตามลําดับการใชสอย
ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ

ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 6.11 แสดงแนวตัด B การกระจายตัวของทีโ่ ลงวางตามลําดับการใชสอย
ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ
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แผนที่ 6.11 แสดงประเภทและการกระจายตัวของที่โลงวาง
ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ
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6.4.1.2 ประเภทของที่โลงวาง
จากการวิเคราะหการกระจายตัวของที่โลงวางขางตน และจากแนวความคิดใน
การแบงประเภทของที่โลงวางตามลักษณะหนาที่การใชประโยชน สามารถแบงประเภทของที่โลง
วางโดยคัดเลือกที่โลงวางที่มีการใชประโยชนที่ชัดเจนไดดังนี้ (ดูแผนที่ 6.11)
1. พื้นที่ภายในชุมชน
- ที่โลงวางที่เปนถนน เปนเสนทางการสัญจร (The Street) และพบ
เปนลักษณะของที่โลงวางที่มีลักษณะเปนลานโลงเล็กๆ (The square and plaza) อยูบริเวณทาง
สัญจรดังกลาวโดยสวนใหญจะเปนการสัญจรโดยการเดินเทา และจักรยานยนตเนื่องจากทาง
สัญจรมีขนานเล็กจึงไดแบงประเภทเปนทั้งทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชนเนือ่ งจากมีลกั ษณะ
ของพื้นที่และการใชประโยชนที่ใกลเคียงกัน
2. พื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชน
- ที่โลงวางที่เปนถนน เปนเสนทางการสัญจร (The Street) คือ ทาง
สัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ) กระจายตัวตามแนวยาว
(Corridor space) ของกลุมอาคารทั้งทางดานชุมชนและดานปอมพระสุเมรุ
- ที่วางที่เปนสวนหรือสวนสาธารณะ (The park) คือ สวนสันติชัย
ปราการ ซึ่งมีลักษณะของลานโลง (The square and plaza) ผสมผสานอยูดวยโดยเฉพาะบริเวณ
ริมแมน้ําเจาพระยา
6.4.1.3 ลักษณะทางกายภาพของที่โลงวาง
เปนการศึ กษาลักษณะทางกายภาพในที่โลงวางแตละประเภท โดยใชวิธีการ
สํารวจ เพื่อใหทราบลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอการใชประโยชนที่โลงวาง ซึ่งประกอบดวย
รู ป ร า ง การเชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่ อื่ น การเข า ถึ ง ที่ โ ล ง ว า ง และองค ป ระกอบของที่ โ ล ง ว า ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชน
- รูปราง เปนลักษณะทางสัญจรแคบ ๆ สี่เหลี่ยมผืนผายาวขนาบขาง
ดวยอาคารบานเรือนภายในชุมชนบางชวงกวางแคประมาณ 80 เซนติเมตร พบวามีลักษณะของ
ลานโลงเล็ก ๆ มีรูปรางไมแนนอนอยูบริเวณจุดตัดของทางสัญจรลอมรอบดวยรานคา บานเรือน
และอยูบริเวณศาลกรมหลวงประจักษ(ศาลใน)
- การเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น เปนลักษณะการเชื่อมโยงระหวางชุมชนกับ
พื้นที่ภายนอกโดยสามารถเขาถึงชุมชนไดทั้งทางดานถนนพระอาทิตยทิศตะวันตก และเชื่อมโยง
กับถนนพระสุเมรุทางดานทิศตะวันออก มีตรอกเล็ก ๆ เปนเสนทางเชื่อมโยงระหวางชุมชนรอบขาง
โดยในบริเวณโดยรอบชุมชนมีที่โลงวางที่ประชาชนในชุมชนและชุมชนใกลเคียงไปทํากิจกรรม คือ
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สวนสันติชัยปราการ ที่สามารถเปดมุมมองออกแมน้ําเจาพระยา และมีทางเดินริมน้ําจากสวนสันติ
ชัยปราการ ไปถึงสะพานพระปนเกลา ฯ
- การเขาถึงที่โลงวาง การเขาถึงทางสัญจรภายในชุมชนสวนใหญจะ
เปนการเดินเทา จักรยาน และจักยานยนตเพราะมีทางสัญจรภายในชุมชนคอนขางแคบกวาง
ประมาณ 0.80 -1.00 เมตร สวนทางรถยนตสามารถเขาถึงไดบางสวนโดยเฉพาะเขาทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก กวางประมาณ 3.50 เมตร แตไมสามารเขาถึงไดตลอด
- องคประกอบของที่โลงวาง จากการสํารวจพบวามีองคประกอบที่โลง
วางเปนพุมไมประดับทางเดินเปนระยะ และมีที่นั่งบางจุดเชน บริเวณลานโลงกลางชุมชน และ
บริเวณที่ทําการชุมชน สวนสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ มีถังดับเพลิงและถังขยะอยูเปนระยะ
2. ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระ
สุเมรุ)
- รูปราง เปนลักษณะของถนนสี่เหลี่ยมผืนผาโดยมีทางเดินเทาทั้งสอง
ฝงมีอาคารซึ่งสวนใหญเปนอาคารราชการที่คงรูปแบบของวังเกาเอาไว รูปรางของที่โลงวางโคงใน
แนวเดียวกับอาคารตึกแถวเกา และเชื่อมตอกับสวนสันติชยั ปราการ
- การเชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่ อื่ น จากลั ก ษณะที่ เ ป น ทางสั ญ จรสามารถ
เชื่อมโยงกับที่โลงวางอื่นไดหลากหลาย เชน สวนสันติชัยปราการ สามารถเชื่อมโยงออกสูทางเดิน
ริมแมน้ําเจาพระยาไดทั้งทางทาพระอาทิตย และทางสวนสัน ติชัยปราการ ซึ่งเป นที่โลงวางที่
สามารถเปดมุมมองสูแมน้ําเจาพระยาไดตลอดแนว นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงเขาสูชุมชนตาง ๆ
โดยเฉพาะชุมชนตรอกเขียนนิวาสน –ตรอกไกแจที่สามรถเชื่อมโยงไดทั้งทางดานถนนพระอาทิตย
และถนนพระสุเมรุ
- การเขาถึงที่โลงวาง มีการเขาถึงไดหลากหลายมากทั้งทางเดินเทา
ซึ่งมีทางเดินเทาตลอดทั้งแนว ทางเรือซึ่งมี่ทาเรือที่สามารถเขาถึงไดโดยตรง คือ ทาพระอาทิตย
นอกจากนั้นเปนรถยนต รถจักรยาน รถจักรยานยนต โดยสวนใหญเปนรถประจําทางเพราะมีทจี่ อด
รถสวนตัวนอย
- องคประกอบของที่โลงวางมีการปรับปรุงพื้นที่โดยทางกรุงเทพมหานครมี
ความสวยงามโดยมีการปูพื้นดาดแข็งใหม มีตนไมทั้งตนไมใหญเดิม และไมกระถางของคนใน
ชุมชนประดับ มีไฟประดับ มี รานคา วางอุปกรณ และนั่ง ตัดเย็บบางชวงจึง คอนขางแคบ โดย
ทางดานฝงชุมชนมีองคประกอบมากกวาทางดานฝงปอมพระสุเมรุ เพราะมีกิจกรรมทางการคา
สวนอีกฝงสวนใหญเปนอาคารโบราณสถาน
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3. สวนสันติชัยปราการ
รูปราง มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมที่มีรูปรางที่แนนอนเพราะเปนพื้นที่
สาธารณะที่มีทั้งลักษณะของลานโลงและสวนสาธารณะที่ไดรับการปรับปรุงพื้นที่ โดยมีปอมพระ
สุเมรุเปนจุดหมายตาและจุดเดนของพื้นที่ ขนาบขางดวยคลองรอบกรุง (คลองบางลําพู) กับบาน
เจาพระยา อีกทั้งยังเชื่อมตอกับที่โลงวางบริเวณถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ
- การเชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่ อื่ น จากสภาพของที่ โ ล ง ว า งที่ เ ป น ทั้ ง
สวนสาธารณะและลานโลงและมีที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ตางไดหลากหลายทั้งที่เปนชุมชน
โดยรอบไมวาจะเปนชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม ชุมชนมัสยิดจักพงษ กลุมประคมบางลําพูทั้งหมด
โดยเชื่อมโยงกับถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุที่ออกไปยังพื้นที่ตาง ๆ ในกรุงรัตนโกสินทร
เชื่อมโยงกับแมน้ําเจาพระยาโดยมีทางเดินริมแมน้ําเจาพระยาตั้งแตสวนสันติชัยปราการผานทาง
ทาพระอาทิตยไปถึงทาเรือพระปนเกลา
- การเขาถึงที่โลงวาง จากลักษณะที่ตั้งและการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ตาง
ๆ ที่หลากหลายจึงทําใหมีการเขาถึงที่หลากหลายดวยทั้งทางเดินเทาริมถนนพระอาทิตย และถนน
พระสุเมรุ ทางยานพาหนะตาง ๆ โดยเฉพาะรถประจําทาง เพราะในที่โลงวางมีขอจํากัดเรื่องที่จอด
รถ และทางเรือโดยผานทางทาพระอาทิตยและเดินทางเดินริมน้ําสูที่โลงวางโดยตรง
- องค ป ระกอบของที่ โ ล ง ว า งเป น ที่ โ ล ง ว า งที่ มี อ งค ป ระกอบต า งๆ
คอนขางสมบูรณ เพราะเปนพื้นที่ที่ปรับปรุงเพื่อทํากิจกรรมและพักผอนของชุมชนเมือง มีทงั้ รานคา
ขายอาหารและเครื่องดื่มทั้งที่เปนของสวน ฯ และของคนในชุมชนที่มาตั้งแผงขายอาหารบริเวณ
ดานริมคลองรอบกรุงโดยเฉพาะในชวงวันหยุดหรือชวงเทศกาลตาง ๆ มีตนไมพุมไม ที่เปนตนไมที่
แสดงถึงเอกลักษณของพื้นที่คือตนบางลําพูปจจุบันเหลือเพียงตนเดียว มีที่นั่งพักผอนที่เพียงพอ มี
ลานออกกําลังกาย มีแมน้ําเจาพระยาที่เปดมุมมองเห็นสะพานพระราม 8 อาคารราชการุณ และ
บรรยากาศฝงธนบุรี นอกจากนี้ยังมีปอมพระสุเมรุเปนจุดหมายตาและจุดเดนของพื้นที่
6.4.2 คุณคาและเอกลักษณของที่โลงวาง
ในการวิเคราะหคุณคาและเอกลักษณของที่โลงวางใชแนวคิดจินตภาพของ Kevin Lynch
แนวความคิดในการประเมินคุณคาอาคาร และ ขอมูลทางประวัติศาสตรจากบทที่ 5 เพื่อศึกษา
เอกลักษณและคุณคาความสําคัญของที่โลงวางโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
6.4.2.1 ทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชน
จากการประเมินคุณคาอาคาร การวิเคราะหจินตภาพของชุมชน และ ขอมูลทาง
ประวัติศาสตร พบวาที่โลงวางที่เปนทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชนในอดีตเคยเปนพื้นที่วัง
ของสมเด็จเจาฟากรมหลวงจักรเจษฎา ปจจุบันหลงเหลือศาลกรมหลวงประจักษ (ศาลใน) แทรก
ตัวระหวางกลุมอาคารบริเวณลานโลงกลางชุมชนเปรียบเสมือนจุดศูนยรวมกิจกรรม (Node) ของ
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ชุมชน โดยพบอาคารบานเรือนไม 2 ชั้นและบานครึ่งตึกครึ่งไมจากการประเมินอาคารมีคุณคานอย
โดยพบบานโบราณอายุเกือบ 100 ป อยูไมกี่หลัง จึงอาจสรุปไดวาที่โลงวางบริเวณนี้มีคุณคาและ
เอกลักษณอยูในระดับนอย (ดูแผนที่ 6.12)

แผนที่ 6.12 แสดงการวิเคราะหคุณคาและความสําคัญของสถานที่
ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ
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6.4.2.2 ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระ
สุเมรุ)
จากการประเมินคุณคาอาคาร การวิเคราะหจินตภาพของชุมชน และ ขอมูลทาง
ประวัติศาสตร พบวาที่โลงวางที่เปนทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและ
ถนนพระสุเมรุ) ในอดีตเคยเปนสวนหนึ่งของวังของสมเด็จเจาฟากรมหลวงจักรเจษฎา จากสภาพ
ปจจุบันพบเห็นซากประตูวังกออิฐแดงไมฉาบปูน มีตนไทรใหญขึ้นปกคลุมและมีศาลกรมหลวง
ประจักษ (ศาลนอก) ซึ่งเปนจุดหมายตา(Landmark)ขนาดเล็กของชุมชนนอกจากนั้นยังพบอาคาร
ที่มีคุณคาสูงไดแกตึกแถวสมัยรัชกาลที่5ริมถนนพระอาทิตยซึ่งเปนจุดหมายตา (Landmark) ของ
พื้นที่เชนกันอีกทั้งฝงตรงกันขางของชุมชนพบอาคารที่มีคุณคาสูงคือปอมพระสุเมรุซึ่งเปนจุดหมาย
ตา (Landmark) ขนาดใหญของทั้งบริเวณ และมีที่โลงวางขนาดใหญคือ สวนสันติชัยปราการซึ่ง
เปนจุดศูนยรวมกิจกรรม (Node) ของเมืองเชนกัน นอกจากนั้นยังมีอาคารที่มีคุณคาสูง และปาน
กลาง ไดแก บานเจาพระยา และ โรงพิมพคุรุสภาตามลําดับกระจายตัวอยูขางที่โลงวางดังกลาว
จึงอาจสรุปไดวาที่โลงวางบริเวณนี้มีคุณคาและเอกลักษณอยูในระดับสูง (ดูแผนที่ 6.12)
6.4.2.3 สวนสันติชัยปราการ
จากการประเมินคุณคาอาคาร การวิเคราะหจินตภาพของชุมชน และ ขอมูลทาง
ประวัติศาสตร พบวาที่โลงวางที่เปนสวนสันติชัยปราการเปนจุดศูนยรวมกิจกรรม (Node) ของ
เมือง มีอาคารที่มีคุณคาสูงคือปอมพระสุเมรุซึ่งเปนจุดหมายตา (Landmark) ที่มีความสําคัญ อีก
ทั้งยังพบอาคารที่มีคุณคาปานกลาง คือพระที่นั่งสันติชัยปราการที่รูปแบบสถาปตยกรรมแบบไทย
ประเพณีซึ่งเปนจุดหมายตา (Landmark) ของพื้นที่ และพบตนลําภู ซึ่งถือเปนสัญลักษณและ
จุดหมายตา (Landmark) ของพื้นที่ที่ยังหลงเหลืออยูเพียงตนเดียวบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา พบ
ที่โลงวางหรือเสนเขต (Edges) ที่สําคัญคือแมน้ําเจาพระยาที่เปดมุมมองไปยังพื้นที่ฝงตรงกันขาม
ที่มองเห็นสะพานพระราม 8 และอาคารราชการรุณ และมีคลองรอบกรุงเปนเสนเขต (Edges) ที่มี
สําคัญอีกดาน ทางฝงของชุมชนพบพบอาคารที่มีคุณคาสูงไดแกตึกแถวสมัยรัชกาลที่ 5 ริมถนน
พระอาทิตยที่โคงรับกับถนนพระอาทิตยซึ่งเปนจุดหมายตา (Landmark) ที่มีความสําคัญเชนกัน
นอกจากนั้นยังมีอาคารที่มีคุณคาสูง และปานกลาง ไดแก บานเจาพระยา และ โรงพิมพคุรุสภา
ตามลํ า ดั บ อยู ด า นข า งที่ โ ล ง ว า งดั ง กล า ว จึ ง อาจสรุ ป ได ว า ที่ โ ล ง ว า งบริ เ วณนี้ มี คุ ณ ค า และ
เอกลักษณอยูในระดับสูง (ดูแผนที่ 6.12)
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ที่มา : จากการวิเคราะห

ภาพที่ 6.12 แสดงกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนทโี่ ลงวางในชุมชนตรอกเขียนนิวาสน-ตรอกไกแจ
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6.4.3 กิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวางชุมชนตรอกเขียนนิวาสน –
ตรอกไกแจ
ในการวิเคราะหกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง ไดทําการวิเคราะหจาก
การสัมภาษณบุคคลสําคัญที่เห็นกิจกรรมกับพฤติกรรมในชุมชนหรือที่โลงวางตลอดเวลา เชน
ประธานชุมชน พอคาแมคา ฯลฯ ประกอบกับการสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมเบื้องตนเพื่อใหราบ
ประเภทของกิจกรรม กลุมผูทํากิจกรรมและชวงเวลาที่เกิดกิจกรรม นอกจากนั้นใชการสัมภาษณ
โดยเปนการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนในที่โลงวาง ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูให
สัมภาษณ และการใชประโยชนที่โลงวาง โดยแยกตามประเภทของที่โลงวางดังนี้
6.4.3.1 ทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชน
1.ลักษณะกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
จากการสัมภาษณ และ การสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนทาง
สัญจรและลานโลงภายในตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ พบสวนใหญคือกิจกรรมจําเปน ไดแก
การเดินทางไปทํางาน ทําธุระ จัดเตรียมของไปขาย ซอมอุปกรณเครื่องมือในครัวเรือน นั่งทานขาว
ฯลฯ สวนใหญเกิดขึ้นชวงเชาและชวงเย็นซึ่งเกิดขึ้นบริเวณทางสัญจรภายในชุมชน สวนบริเวณ
ลานโลง มีการนั่งรับงานศิลปะประดิษฐ ปกดิ้นเงินสําหรับงานนาฏศิลป โขน ละคร งานฟอนรํา
ตางๆ ซึ่งเป น คนภายนอกชุมชนแตมาทํ าประจําเกือบทุกวันตั้ งแต เชาจนถึงเย็น สวนกิจกรรม
พักผอนหยอนใจจากสภาพพื้นที่ที่เปนทางเดินแคบ ๆ ทําใหกิจกรรมการพักผอนมีนอยที่พบเห็นได
เชน การอานหนังสือ บริเวณลานโลง เดินเลน เปนตน สวนใหญจะออกไปพักผอนภายนอกชุมชน
คือสวนสันติชัยปราการ สวนกิจกรรมทางสังคมสวนใหญมีคอนขางนอยเชนการออกมานั่งสนทนา
นอกจากนั้นจะเกิดขึ้นในชวงเทศกาล คือ ชวงปใหมมีการทําบุญของคนในชุมชนและมีการเลนลิเก
ถวายกรมหลวงประจักษ บริเวณลานโลงกลางชุมชน9
2. ผลการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางจากแบบสัมภาษณบุคคลที่มา
ใชประโยชนในที่โลงวาง จากแบบสัมภาษณจํานวน 30 ชุด สําหรับทางสัญจรและลานโลง
ภายในชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ สามารถประมวลผลจากแบบสัมภาษณดังนี้
1) กลุมคนที่ใชประโยชนที่โลงวาง
ในการวิเคราะหกลุมคนที่ใชประโยชนทางสัญจร และ ลานโลงภายใน
ชุมชน เนนปจจัยอายุ และปจจัยรายไดเปนหลัก โดยมีปจจัยอื่น ๆ ประกอบ ไดแก เพศ สถานภาพ
ศาสนา ระดับการศึกษาอาชีพ ซึ่งมีความสัมพันธกับกิจกรรม/พฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
มีรายละเอียดดังนี้
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อายุ ความนิยมในการใชประโยชนทางสัญจรภายใน ชุมชนตรอกเขียน
นิวาสน – ตรอกไกแจ แตกตางกันไปตามวัยของประชากร โดยพบวากลุมวัยผูใหญ (ชวงอายุ 3060 ป) และ กลุมวัยรุน (ชวงอายุ 20-30 ป) ใชประโยชนทางสัญจร และ ลานโลงภายในชุมชนมาก
ที่สุดตามลําดับ ในขณะที่กลุมวัยชรา (เกิน 60 ป) และกลุมวัยเด็ก (อายุไมเกิน 20 ป) ใชประโยชน
ที่โลงวางบริเวณทางสัญจร และ ลานโลงภายในชุมชนนอยที่สุดตามลําดับ
รายได พบวากลุมคนรายไดปานกลาง (5,000 – 10,000 บาท) ใช
ประโยชนที่โลงวางบริเวณทางสัญจร และลานโลงภายในชุมชนมากที่สุด ในขณะที่กลุมคนรายได
สูง (สูงกวา 10,000 บาท) และ กลุมคนรายไดนอย (ต่ํากวา 5,000 บาท) ใชประโยชนที่โลงวาง
บริเวณทางสัญจร และ ลานโลงภายในชุมชนนอยที่สุดตามลําดับ
ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญเปนคนภายในพื้นที่ ตรอกเขียนนิวาสน –
ตรอกไกแจ และคนเรรอนเก็บของเกาโดยยึดพื้นที่ทางสัญจรภายในชุมชนเปนแหลงทํามาหากิน
2) ลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญคือ การมาคาขาย รอยละ 36.36 มานั่งเลน
พักผอนรอยละ 24.24 และมาเดินเลน, เก็บและขายของเกา รอยละ 18.18
3) ชวงเวลาในการใชประโยชนที่โลงวาง
ชวงเวลาที่มีการใชประโยชนที่โลงวางมากที่สุด คือ ทั้งวันธรรมดาและ
วันหยุดคิดเปนรอยละ 53.33 เวลาที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญเปนเวลา ตั้งแต 06.0022.00น. ซึ่งเปนเวลาทั้งวันเนื่องจากเปนกลุมคนในพื้นที่ พอคาแมคา โดยจะมาใชประโยชนเปน
ประจําทุกวันเพราะเปนทางสัญจรผานคิดเปนรอยละ 50 โดยสวนใหญมักจะมาคนเดียว รอยละ
33.33 และมากับเพื่อนและครอบครัว
4) การเขาถึงที่โลงวาง
การเขามาในที่ โลงวางสวนใหญใช วิธี เดินเทา รอยละ 53.33 และขับ
มอเตอรไซด รอยละ 20 เพราะทางสัญจรภายในตรอกคอนขางแคบ ส วนใหญเ ปนคนในพื้น ที่
สามารถออกมาใชประโยชนทางสัญจรไดเลยสวนใหญรอยละ 50
5) ประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
สาเหตุที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญเปนการมาเก็บของ, อาศัยอยู
ในพื้นที่นี้และคาขายคิดเปนรอยละ 48.57 สอดคลองกับประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวางคือสัญจร
ออกไปทําธุระ พบปะเพื่อนฝูง, อาศัยอยูในพื้น และคาขาย รอยละ 45.45
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6.4.3.2 ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ)
1. ลักษณะกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
จากการสัมภาษณ และ การสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนทาง
สัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ) พบสวนใหญคือ กิจกรรม
จําเปน โดยบริเวณทางเดินเทาฝงชุมชนกิจกรรมสวนใหญเปนการสัญจรไปทําธุระตาง ๆ ทั้งคนใน
ละแวกนั้ น และคนนอกพื้ น ที่ การยืนรอรถ การคา ขายและจั บจา ยซื้ อ ของ การนั่ง ทานข า วริ ม
ทางเดินเทา นั่งรับจางเย็บเสื้อผา สวนฝงปอมพระสุเมรุสวนใหญเปนเปนการสัญจรเชนกันซึ่ง
เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน สวนกิจกรรมพักผอนหยอนใจ และ กิจกรรมทางสังคม สวนใหญจะเกิดขึ้น
บริเวณสวนสันติชัยปราการ10
2. ผลการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางจากแบบสัมภาษณบุคคลที่มา
ใชประโยชนในที่โลงวาง จากแบบสัมภาษณจํานวน 30 ชุด สําหรับทางสัญจรภายนอกชุมชน
(ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ) สามารถประมวลผลจากแบบสัมภาษณดังนี้
1) กลุมคนที่ใชประโยชนที่โลงวาง
ในการวิเคราะหกลุมคนที่ใชประโยชนทางสัญจรภายในชุมชน เนนปจจัย
อายุ และปจจัยรายไดเปนหลัก โดยมีปจจัยอื่น ๆ ประกอบ ไดแก เพศ สถานภาพ ศาสนา ระดับ
การศึกษาอาชีพ ซึ่งมีความสัมพันธกับกิจกรรม/พฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง มีรายละเอียดดังนี้
อายุ ความนิยมในการใชประโยชน ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดิน
เทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ) แตกตางกันไปตามวัยของประชากร โดยพบวากลุมวัย
ผูใหญ (ชวงอายุ 30-60 ป) และ กลุมวัยรุน (ชวงอายุ 20-30 ป) ใชประโยชนทางสัญจรภายนอก
ชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ)มากที่สุดตามลําดับ ในขณะที่กลุมวัยชรา
(เกิน 60 ป) และกลุมวัยเด็ก (อายุไมเกิน 20 ป) ใชประโยชนที่โลงวางบริเวณทางสัญจรภายนอก
ชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ) นอยที่สุดตามลําดับ
รายได พบวากลุมคนรายไดสูง (สูงกวา 10,000 บาท) และกลุมคนรายได
ปานกลาง (5,000 – 10,000 บาท) ใชประโยชนที่โลงวางบริเวณทางสัญจรภายนอกชุมชน
(ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ) มากที่สดุ ในขณะที่กลุมคนรายไดนอย (ต่ํากวา
5,000 บาท) ใชประโยชนที่โลงวางบริเวณทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตย
และถนนพระสุเมรุ) นอยที่สุดตามลําดับ
ผูตอบแบบสัมภาษณสวนใหญเปนคนในชุมชนเขียนนิวาสน-ตรอกไกแจ
และมาจากพื้นที่อื่นดวยเพราะเปนทางสัญจรไปยังสถานที่ตาง ๆ ได ไดแก ปากคลองตลาด ฝง
ธนบุรี ออมนอย ปนเกลา และบริเวณถนนขาวสาร
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2) ลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญคือกิจกรรมคาขายทั้งที่เปนรานภายในอาคาร
และเปนหาบเร รถเข็ญ รอยละ 29.41 นอกจากนั้นเปนการจับจายซื้อของ รับประทานอาหาร และ
พบปะเพื่อนฝูงรอยละ 23.53 และในพื้นที่ยังมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีศาลกรมหลวงประจักษที่
เปนที่เคารพของชุมชน
3) ชวงเวลาในการใชประโยชนที่โลงวาง
ชวงเวลาที่มีการใชประโยชนที่โลงวางมากที่สุด คือ วันหยุดงาน และวัน
ธรรมดา คิดเปนรอยละ 46.67และ26.67ตามลําดับ เวลาที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญเปน
เวลา เชา (06.00–08.00 น.) และชวงเย็น (16.01–18.00น.) ซึ่งเปนชวงชั่วโมงเรงดวน ระยะเวลา
ในการอยูในพื้นที่สวนใหญจะอยูทั้งวัน โดยจะมาใชประโยชนเปนประจําทุกวันเพราะเปนทาง
สัญจรผานคิดเปนรอยละ 40 โดยสวนใหญมักจะมากับเพื่อนและมาคนเดียว รอยละ 40 และรอย
ละ 33.33 ตามลําดับ
4) การเขาถึงที่โลงวาง
การเขาถึงที่โลงวางใชวิธีรถโดยสารประจําทาง และเดินเทา เวลาโดย
เฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวางสวนใหญใชเวลา 6–10 นาที คิดเปนรอยละ 33.33และเปนคน
ในพื้นที่จึงไมตองใชเวลาในการเดินทาง
5) ประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
เหตุผลที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญ คือ เปนเสนทางสัญจรขาม
ผานไปยังพื้นที่อื่น นอกจากนั้นมาประกอบอาชีพในพื้นที่และมาซื้อของคิดเปนรอยละ35 สวน
ประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวางคือการคาขาย การเดินทองเที่ยว การสัญจรผานรอยละ 48.57 และ
ผอนคลายความตึงเครียดรอยละ 28.57
6.4.3.3 สวนสันติชยั ปราการ
1.ลักษณะกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
จากการสัมภาษณ และ การสํารวจกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนสวน
สันติชัยปราการพบกิจกรรมพักผอนหยอนใจ และกิจกรรมทางสังคมคอนขางมาก สวนกิจกรรม
จําเปนมีคอนขางนอย โดยกิจกรรมเริ่มตอน 5.00- 7.00 น.เปนกิจกรรมการออกกําลังกาย(Active)
เปนสวนใหญกลุมผูใชมีหลากหลายกลุมสวนใหญเปนคนแถวบางลําพู หลังจาก 7.00-15.00 น.
เปนกิจกรรมการนั่งพักผอน (Passive) อานหนังสือเดินเลน กลุมผูใชสวนใหญเปนชาวตางประเทศ
บริเวณถนนขาวสาร และกลุมชาวไทยประปราย แตในวันหยุดกลุมคนไทยจะมีเยอะกวา หลังจาก
15.00 -19.00 จะเปนทั้งกิจกรรมการออกกําลังกาย(Active)และกิจกรรมการนั่งพักผอน (Passive)
มีหลากหลายกลุมหลังจาก 19.00จนกระทั่งปดสวน22.00น.เปนกิจกรรมการนั่งพักผอน (Passive)
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โดยเปนคนภายนอกพื้นที่บางลําพูมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมใหประชาชนมีสวนรวม
หมุนเวียนกันตลอดทั้งป ไมวาจะเปนกิจกรรม หนังสือทํามือ งานเอเชียโทเปย ซึ่งเปนงานศิลปะ
นานาชาติหรือแมแตกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษโดยไมตองเสียเงินขององคกรการกุศลที่เปดโอกาส
ใหประชาชนทั่วไปเขาเรียนมีประจําทุกเย็นวันพุธและวันเสาร 11
2. ผลการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางจากแบบสัมภาษณบุคคลที่มา
ใช ป ระโยชน ใ นที่ โ ล ง ว า ง จากแบบสั ม ภาษณ จํ า นวน 30 ชุ ด สํ า หรั บ สวนสั น ติ ชั ย ปราการ
สามารถประมวลผลจากแบบสอบถามดังนี้
1) กลุมคนที่ใชประโยชนที่โลงวาง
ในการวิเคราะหกลุมคนที่ใชประโยชนทางสัญจรภายในชุมชน เนนปจจัย
อายุ และปจจัยรายไดเปนหลักโดยมีปจจัยอื่นๆประกอบไดแก เพศ สถานภาพ ศาสนา ระดับ
การศึกษาอาชีพ ซึ่งมีความสัมพันธกับกิจกรรม/พฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง มีรายละเอียด
ดังนี้
อายุ ความนิยมในการใชประโยชนสวนสันติชัยปราการ แตกตางกันไป
ตามวัยของประชากร โดยพบวากลุมวัยผูใหญ (ชวงอายุ 30-60 ป) และ กลุมวัยรุน (ชวงอายุ 2030 ป) ใชประโยชนสวนสันติชัยปราการมากที่สุดตามลําดับ ในขณะที่กลุมวัยเด็ก (อายุไมเกิน 20
ป) และกลุมวัยชรา (เกิน 60 ป) ใชประโยชนสวนสันติชัยปราการนอยที่สุดตามลําดับ
รายได พบวากลุมคนรายไดสูง (สูงกวา 10,000 บาท) และกลุมคนรายได
ปานกลาง (5,000 – 10,000 บาท) ใชประโยชนสวนสันติชัยปราการมากที่สุด ในขณะกลุมคน
รายไดนอย (ต่ํากวา 5,000 บาท) ใชประโยชนสวนสันติชัยปราการนอยที่สุดตามลําดับ
ผูตอบแบบสัมภาษณมาจากหลากหลายทั้งภายในบริเวณชุมชนรอบขาง
และมาจากหลากหลายพื้นที่ภายนอกเพราะเปนที่โลงวางที่มีบรรยากาศที่ดี ไดแก ชุมชนวัดสังเวศ
ชุมชนบางลําพู สวนจากพื้นที่ภายนอกมาจาก รังสิต วัดสามพระยา ปนเกลา แฟลตคลองจั่น ดิน
แดง บางโพ (เตาปูน) พระราม 5 พระราม 2 บางซื่อ เปนตน
2) ลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญคือกิจกรรมการพักผอนหยอนใจทั้งการนั่งเลน
พักผอนรอยละ 42.86 การมาทองเที่ยว รอยละ28.57พบปะเพื่อนฝูงคาขายและการออกกําลังกาย
3) ชวงเวลาในการใชประโยชนที่โลงวาง
ชวงเวลาที่มีการใชประโยชนที่โลงวางมากที่สุด คือวันหยุดงานคิดเปน
รอยละ 63.33 เพราะมีกิจกรรมที่นาสนใจ และคนที่มารวมกิจกรรมมาจากหลากหลายพื้นที่ เวลา
ที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญเปนเวลาเย็นตั้งแตเวลา 16.01– 18.00 น. รอยละ 40 เวลาที่
11
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อยูในที่โลงวางสวนใหญใชเวลา 3–4 ชั่วโมง รอยละ 40 1–2 ชั่วโมง รอยละ 30 ซึ่งใชเวลาอยูในที่
โลงวางคอนขางนานเนื่องเปนกิจกรรมที่ตั้งใจจะมาและมาจากพื้นที่ไกลสวนใหญมักจะมาสัปดาห
ละ 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 36 โดยสวนใหญมักจะมากับเพื่อน รอยละ 43.33 สวนมาคนเดียวและ
กับคูรัก/แฟนเทากัน รอยละ 23.33
4) การเขาถึงที่โลงวาง
การเขามาในที่โลงวางมีหลากหลายวิธีไมวาจะเปนการรถโดยสารประจํา
ทางรอยละ 60 แลวเดินเทาเขามาในพื้นที่รอยละ 16.67 นอกจานั้นยังมาจากทางเรือโดยมีทาพระ
อาทิตยอยูบริเวณใกล ๆ มีทางเดินริมแมน้ําเจาพระยาที่สามารถเขามายังพื้นที่โดยตรง เวลาโดย
เฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวางสวนใหญใชเวลา 30 นาที–1 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 40
5) ประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
เหตุผลที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญ ใหเหตุผลวาบรรยากาศดี รม
รื่น มีบริเวณพักผอนรอยละ 41.03 เพราะอยูติดแมน้ําเจาพระยาและปอมพระสุเมรุเปนจุดเดน มี
กิ จกรรมที่ น า สนใจ รอยละ 20.51 เพราะมี การจัดกิจกรรมอยูตลอดซึ่ ง บางคนไมชอบการจั ด
กิจกรรมตองการการพักผอนแบบสงบ ๆ สวนประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวางสวนใหญ เปนการผอน
คลายความตึงเครียด ใชเวลาวางใหเปนประโยชนเนื่องจากมีการทํากิจกรรมตาง ๆ อยูตลอด
6.5 สรุปลักษณะการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
6.5.1 การกระจายตัวและประเภทของที่โลงวาง
จากการวิเคราะหการกระจายตัวและประเภทของที่โลงวางทั้ง 4 ชุมชน ซึ่งมีความแตกตาง
ของขนาดพื้นที่ชุมชนและรูปแบบมวลอาคารที่สงผลตอการกระจายตัวและประเภทของที่โลงวาง
โดยสามารถสรุปไดดังนี้ (ดูตารางที่ 6.13 )
6.5.1.1 พื้นที่ภายในชุมชน
จากตารางที่ 6.13 จะเห็นไดวารูปแบบการกระจายตัวของที่โลงวางภายในชุมชน
ของแตละชุมชนมีความแตกตางกัน คือ ชุมชนแพรงภูธรซึ่งถึงแมวาจะเปนชุมชนขนาดเล็กมาก
และมีลักษณะของมวลอาคารที่คลายคลึงกับชุมชนทาเตียน แตเนื่องจากมีลักษณะรูปแบบมวล
อาคารลอมรอบที่โลงวางสาธารณะโดยมีทางสัญจรกระจายตัวเชื่อมตอกับทางสัญจรหลักโดยรอบ
จึงทําใหเกิดความสัมพันธระหวางมวลอาคารกับที่โลงวางที่ดี สวนชุมชนทาเตียนซึ่งเปนชุมชน
ขนาดเล็กแตมีรูปแบบมวลอาคารเปนตึกแถวเรียงตัวกันเปนบล็อกไมมีที่โลงวางบริเวณโดยรอบ
อาคาร จึ ง เกิ ด รู ป แบบการกระจายตั ว ของที่ โ ล ง ว า งในลั ก ษณะของทางสั ญ จรเป น แนวยาว
(Corridor space) ตามมวลอาคาร ถึงแมจะมีที่โลงวางที่เปนลานโลงอยูบางแตก็มีการใชประโยชน
เพื่อการสัญจรเปนหลัก ทําใหความสัมพันธระหวางมวลอาคารกับที่โลงวางแยกออกจากกันอยาง
เด็ดขาด ขาดพื้นที่สวนบุคคล (Private Space) เกิดปญหาการยึดคลองพื้นที่สาธารณะ (Public Space)
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ในขณะที่ชุมชนหลังวัดราชนัดดาซึ่งเปนชุมชนขนาดกลางและชุมชนตรอกเขียนนิวาสน-ตรอกไกแจ
ซึ่งเปนชุมชนขนาดใหญ มีลักษณะรูปแบบมวลอาคารที่คลายคลึงกัน คือ มีมวลอาคารเปนรูปทรง
แบบเกาะกลุมกันอาคารแตละหลังมีที่โลงวางระหวางตัวอาคารทําใหมีรูปแบบการกระจายตัวของ
ที่โลงวางแทรกตัวระหวางกลุมอาคารตาง ๆ เกิดลักษณะของลานโลงเล็ก ๆ กระจายตัวตามทาง
สัญจรภายในชุมชน
จึงอาจสรุปไดวาที่โลงวางในชุมชนแพรงภูธร(ชุมชนขนาดเล็กมาก)มีความสัมพันธ
ระหว า งมวลอาคารกั บ ที่ โ ล ง ว า งเป ด เชื่ อ มลื่ น ไหลเข า หากั น และมี ค วามเหมาะสมในการใช
ประโยชนมากที่สุด ที่โลงวางในชุมชนหลังวัดราชนัดดา(ชุมชนขนาดกลาง)และชุมชนตรอกเขียน
นิวาสน-ตรอกไกแจ(ชุมชนขนาดใหญ) มีความเหมาะสมในการใชประโยชนปานกลาง สวนที่โลง
วางในชุมชนทาเตียน(ชุมชนขนาดเล็ก)มีความเหมาะสมในการใชประโยชนนอยที่สุดตามลําดับ
6.5.1.2 พื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชน
จากตารางที่ 6.13 จะเห็ น ได ว า รู ป แบบการกระจายตั ว ของที่ โ ล ง ว า งบริ เ วณ
โดยรอบชุมชน ของแตละชุมชนมีลักษณะคลายคลึงกัน คือ กระจายตัวเปนแนวยาว (Corridor
space) ตามมวลอาคารในรู ป แบบของทางสั ญ จรสายหลั ก และกระจายตั ว อยู ภ ายในกลุ ม
อาคารศาสนสถานภายในวัดในลักษณะของลานโลง นอกจากนั้นพบการกระจายตัวเชื่อมตอกับ
ชุมชนในรูปแบบของสวนสาธารณะ ซึ่งสวนใหญเปนที่โลงวางในระดับเมืองที่มีการใชประโยชน
จากบุคคลหลายกลุม โดยชุมชนทาเตียน มีทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช)
กระจายตัวเชื่อมตอกับลานโลงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ชุมชนตรอกเขียน
นิวาสน-ตรอกไกแจมีทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ)
กระจายตัวเชื่อมตอกับสวนสันติชัยปราการ ชุมชนแพรงภูธรกระจายตัวเชื่อมตอกับทางสัญจร
ภายนอกชุมชน (ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม) และชุมชนหลังวัดราชนัดดากระจายตัวเชื่อมตอ
กับ ลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหาร และสวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการ
6.5.2 การใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
จากการวิ เ คราะห ก ารใช ป ระโยชน ที่ โ ล ง ว า งในชุ ม ชนทั้ ง 4 ชุ ม ชน ซึ่ ง ประกอบด ว ย
องคประกอบทางกายภาพ คุณคาและเอกลักษณ และกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลง
วาง สามารถสรุปการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนทั้ง 4 ชุมชน คือ ชุมชนขนาดเล็กมาก ชุมชน
ขนาดเล็ก ชุมชนขนาดกลาง และชุมชนขนาดใหญ ไดดังนี้
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1

ตารางที่ 6.1 สรุปการกระจายตัวและประเภทของทีโ่ ลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร

การกระจายตัวของที่โลงวาง

การกระจายตัว/
ประเภทของที่โลง
วาง

ชุมชนทาเตียน
(ชุมชนขนาดเล็ก)

- มีรูปแบบกระจายตัวในลักษณะของอาคาร
ลอมรอบพื้นที่สาธารณะโดยมีทางสัญจร
กระจายตัวเชื่อมตอกับทางสัญจรหลัก
โดยรอบ

บริเวณพักอาศัยมีกระจายตัวขนานไปกับ
อาคารตึกแถวทําใหมีการใชพื้นที่กึ่งสาธารณะ
พื้นที่ภายใน
เปนพื้นที่สวนบุคคล
ชุมชน
บริเวณตลาดสดมีกระจายตัวในลักษณะ
ลอมรอบพื้นที่สาธารณะ
-มีรูปแบบกระจายตัวในลักษณะของเสนทาง - กระจายตัวตามแนวยาวของกลุมอาคาร
พื้นที่บริเวณ สัญจรโดยรอบชุมชนกระจายตัวเปนลักษณะ - กระจายตัวอยูในวัดในลักษณะของลานโลง
โดยรอบ แนวยาว ขนานกับชุมชนและอาคารทาง เปนพื้นที่สาธารณะ
ราชการ
- กระจายตัวอยูภายในกลุมอาคารทางราชการ
ชุมชน
และเอกชน

พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ประเภทของที่โลงวาง

ชุมชนแพรงภูธร
(ชุมชนขนาดเล็กมาก)

พื้นที่บริเวณ
โดยรอบ
ชุมชน

1. ทางสัญจรและลาน
โลง (ลานภูธเรศ)
ภายในชุมชน

1. ทางสัญจรภายในชุมชน

ชุมชนหลังวัดราชนัดดา
(ชุมชนขนาดกลาง)

ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน-ตรอกไกแจ
(ชุมชนขนาดใหญ)

- มีรูปแบบการกระจายตัวของพื้นที่สว นบุคคล ตาม
กลุมอาคารที่มีบริเวณโดยรอบ
ถัดจากพื้นที่สวน
บุคคล เปนพื้นที่กึ่งสาธารณะกระจายตัวตามแนวยาว
ในรูปแบบทางสัญจร

- มีรูปแบบการกระจายตัวของพื้นที่สวนบุคคล
ตามกลุมอาคารที่มีบริเวณโดยรอบ ถัดจากพื้นที่
สวนบุคคล เปนพื้นที่กึ่งสาธารณะกระจายตัวตาม
แนวยาวในรูปแบบทางสัญจร

- มีรูปแบบการกระจายตัวอยูในวัดในลักษณะของ
ลานโลงเปนพื้นที่สาธารณะ
มีรูปแบบการกระจายตัวในแนวยาวตามคลอง
หลอดในลักษณะของสวนสาธารณะ

- กระจายตัวตามแนวยาวของกลุมอาคาร โดย
เชื่อมตอกับพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของ
สวนสาธารณะ
- นอกจากนั้นกระจายตัวอยูภายในกลุมอาคาร
ทางราชการ และเอกชน

1. ทางสัญจรและลาน
โลงภายในชุมชน

1.ทางสัญจรและลานโลงภายใน
ชุมชน

1. ทางสัญจรภายนอก
ชุมชน (ทางเดินเทา-ถนน
มหาราช)

1. ลานโลงในวัดราช
นัดดารามวรวิหาร

1.ทางสัญจรภายนอกชุมชน
(ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตย
และถนนพระสุเมรุ)

2. ลานโลงในวัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร

2. สวนสาธารณะ
บริเวณศาลาวาการ

2. สวนสันติชัยปราการ

2. ลานโลงซอยถนนทายวัง

1. ทางสัญจรภายนอก
ชุมชน (ทางเดินเทาริม
คลองคูเมืองเดิม)
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6.5.2.1 พื้นที่ภายในชุมชน
จากการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนแพรงภูธรซึ่งเปนชุมชนขนาด
เล็กมากสงผลใหเกิดความแออัดหนาแนนของมวลอาคารมากเชนกัน ทําใหไมมีพื้นที่สวนบุคคล
(Private Space) แตเนื่องจากภายในชุมชนมีลักษณะรูปแบบมวลอาคารลอมรอบที่โลงวาง
สาธารณะคือ ลานภูธเรศ โดยมีทางสัญจรกระจายตัวเชื่อมตอกับทางสัญจรหลักโดยรอบ อีกทั้ง
สามารถเขาถึงที่โลงวางไดหลากหลาย และมีองคประกอบของที่โลงวางคอนขางหลากหลาย
เชนกันโดยเฉพาะบริเวณลานภูธเรศ สวนคุณคาและเอกลักษณของทั้งทางสัญจรและลานโลงมี
คุณคาและเอกลักษณอยูในระดับสูง เนื่องจากในอดีตเคยเปนที่ตั้งของวังกรมหมื่นภูธเรศธํารงศักดิ์
มีอาคารที่มีคุณคาสูงอยูโดยรอบในลานภูธเรศยังเปนจุดศูนยรวมกิจกรรม (Node) ของคนใน
ชุมชน และมีจุดหมายตา (Landmark) คือ อาคารสภากาชาดที่ 2
จึงสงผลใหพบกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนบริเวณทางสัญจรและลาน
โลง (ลานภูธเรศ) ทั้งกิจกรรมพักผอนหยอนใจ และกิจกรรมทางสังคมมากกวากิจกรรมจําเปนและ
เนื่องจากความแออัดหนาแนนของมวลอาคารผูคนไมมีพื้นที่สวนบุคคล (Private Space) ในการทํา
กิจกรรม จึงทําใหพบกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนในที่โลงวางสาธารณะ
แตกตางกับชุมชนทาเตียนซึ่งเปนชุมชนขนาดเล็กมีลักษณะของความหนาแนน
และมวลอาคารที่คลายคลึงกับชุมชนแพรงภูธรแตเนื่องจากชุมชนทาเตียนพบที่โลงวางประเภท
ทางสัญจรเปนสวนใหญ ถึงแมจะพบลานโลงคือ ลานโลงซอยถนนทายวัง แตเนื่องจากเปนพื้นที่
เชื่อมโยงระหวางฝงธนบุรีและฝงรัตนโกสินทรโดยผานทางทาเรือทาเตียนจึงมีลักษณะเปนทาง
สัญจรมากกวาลานโลง ดังนั้นจากความแออัดหนาแนนของมวลอาคารทําใหผูคนไมมีพื้นที่สวน
บุคคล (Private Space) ในการทํากิจกรรม อีกทั้งชุมชนทาเตียนไมมีที่โลงวางสาธารณะเหมือนกับ
ชุมชนแพรงภูธร จึงไมสงเสริมใหเกิดกิจกรรมพักผอนหยอนใจ และกิจกรรมทางสังคม โดยพบ
กิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนสวนใหญจึงเปนกิจกรรมจําเปน ไดแก การคาขาย และการ
สัญจรผานทั้งทางสัญจรภายในชุมชนและลานโลงซอยถนนทายวัง
ส ว นชุ ม ชนหลั ง วั ด ราชนั ด ดาซึ่ ง เป น ชุ ม ชนขนาดกลางและชุ ม ชนตรอกเขี ย น
นิวาสน-ตรอกไกแจซึ่งเปนชุมชนขนาดใหญมีลักษณะรูปแบบมวลอาคารที่คลายคลึงกัน คือ มีมวล
อาคารเปนรูปทรงแบบเกาะกลุมกัน อาคารแตละหลังมีที่โลงวางระหวางตัวอาคารหรือ มีพื้นที่สวน
บุคคล (Private Space) สงผลใหมีความหนาแนนของมวลอาคารนอยกวา 2 ชุมชนแรก จึงทําใหพบ
ที่โลงวางที่เปนทางสัญจรและมีลานโลงเล็ก ๆ ตามอาคารสําคัญ อีกทั้งมีองคประกอบของที่โลง
วางคอนขางนอยและมีคุณคาและเอกลักษณของที่โลงวางอยูในระดับนอย จึงทําใหกิจกรรมกับ
พฤติกรรมการใชประโยชนที่เกิดขึ้นในที่โลงวางสวนใหญเปนกิจกรรมจําเปน เชน การสัญจรผาน
และกิจกรรมการคาขายทั้งสองชุมชนและพบสวนกิจกรรมพักผอนหยอนใจและกิจกรรมทางสังคม
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ประปราย เนื่องจากมีที่โลงวางที่อยูในพื้นที่สวนบุคคล (Private Space) หรืออยูในบริเวณบานเปนที่
ทํากิจกรรมพักผอนหยอนใจ ทําใหพบกิจกรรมพักผอนหยอนใจที่เกิดขึ้นในที่โลงวางที่เปนทาง
สัญจรภายในชุมชนมีคอนขางนอย
6.5.2.2 พื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชน
พบวาปจจัยเรื่องขนาดพื้นที่ชุมชนไมสงผลตอการใชประโยชนที่โลงวางบริเวณ
โดยรอบชุมชนโดยตรง แตมีลักษณะที่มีการเชื่อมตอกับที่โลงวางภายในชุมชนซึ่งอาจมีอิทธิพลตอ
การใชประโยชนที่โลงวางภายในชุมชนเชนกันโดยสามารถสรุปการใชประโยชนที่โลงวางบริเวณ
โดยรอบชุมชนทั้ง 4 ชุมชนไดนี้
1. ชุมชนแพรงภูธร มีที่โลงวางภายนอก 1 แหง คือ ทางสัญจรภายนอกชุมชน
(ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม) มีการใชประโยชนโดยเปนการยึดครองของคนเฉพาะกลุมคือกลุม
คนไรบาน และและมีกิจกรรมการคาขายของพอคาแมคาจากตางพื้นที่ ดังนั้นจึงพบเห็นกิจกรรม
เหลานี้ไดตลอดเวลาโดยตอนกลางคืนยังมีการขายบริการทางเพศทั้งหญิงและชาย สวนใหญเปน
กลุมวัยผูใหญซึ่งเปนกลุมคนรายไดนอยและกลุมคนรายไดปานกลาง ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด
เวลาที่มาใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญตลอดทั้งวัน เนื่องจากมีการยึดพื้นที่ของกลุมคนไรบาน
และมีกิจกรรมไมเหมาะสมอีกทั้งในชุมชนแพรงภูธรที่โลงวางที่วางที่เหมาะสมในการใชประโยชน
จึงไมพบคนในชุมชนแพรงภูธรออกมาใชประโยชนที่โลงวางมากนัก
2. ชุมชนทาเตียน มีที่โลงวางภายนอก 2 แหง คือ
- ทางสัญจร (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช) เนื่องจากเปนทางสัญจรหลักที่เชื่อมตอ
กั บ ทางสั ญ จรย อ ยภายในชุ ม ชนจึ ง มี ลั ก ษณะของกิ จ กรรมกั บ พฤติ ก รรมการใช ป ระโยชน ที่
คลายคลึงกัน โดยพบกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนสวนใหญเปนกิจกรรมจําเปน ไดแก
การสัญจรไปยังสถานที่ตาง ๆ และ การคาขายสินคาคลายคลึงกับลานโลงซอยถนนทายวังสวน
ใหญเปนกลุมวัยผูใหญ กลุมคนรายไดปานกลางและกลุมคนรายไดสูง โดยเฉพาะในวันหยุด กิจกรรม
จะเกิดขึ้นชวงเชามากที่สุด
- ลานโล งวั ดพระเชตุพนฯ ในสวนของลานโลง วัดพระเชตุพ นฯ พบกิจ กรรมกับ
พฤติกรรมการใชประโยชนทั้งกิจกรรมพักผอนหยอนใจและกิจกรรมทางสังคมทั้งที่เปนกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย (Active Activity) และกิจกรรมการพักผอน (Passive Activity) โดยชวงเชา ชวง
เที่ยง และชวงเย็น เปนกลุมเด็กนักเรียนและครู สวนชวงสายจนถึงชวงเย็น เปนกลุมนักทองเที่ยว
ซึ่งชวงเย็นจะมีกิจกรรมที่ขัดแยงกันระหวางกิจกรรมการออกกําลังกายของเด็กนักเรียน และการ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธกิจกรรมทองเที่ยวและกิจกรรมการพักผอนเนื่องจากเกิดขึ้นในบริเวณเดียวกันและ
ชวงเวลาเดียวกัน สวนใหญกลุมคนที่เขามาใชประโยชนเปนกลุมวัยผูใหญกลุมคนรายไดปานกลาง
มีการเขามาใชประโยชนมากที่สุดในวันหยุดโดยเฉพาะชวงบายและชวงเย็น เนื่องจากเปนสถานที่
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ทองเที่ยวและโรงเรียนกลุมคนที่มาใชประโยชนจึงเปนเฉพาะนักทองเที่ยว และนักเรียน จึงไมพบ
คนในชุมชนทาเตียนออกมาใชประโยชนลานโลงมากนัก
3. ชุมชนหลังวัดราชนัดดา มีที่โลงวางภายนอก 2 แหง คือ
- ลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหาร พบกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชน
ลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหารสวนใหญบริเวณโดยรอบภายในวัดใชเปนที่จอดรถ และมี
ตลาดพระดานถนนมหาไชย และมีกิจกรรมการมาทองเที่ยว คาขาย และมาไหวพระตลอดทั้งวัน
สวนใหญเปนกลุมวัยรุนซึ่งเปนกลุมคนรายไดนอยและกลุมคนรายไดสูง ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด
สวนใหญเปนชวงเที่ยง
- สวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการ พบกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชน
สวนใหญเปนกิจกรรมจําเปนเนื่องเปนพื้นที่ท่จี ัดเพื่อเปนพื้นที่คาขาย กิจกรรมที่ทําสวนใหญจึงเปน
การรับประทานอาหาร และมานั่ง เลนพัก ผอน การออกกํา ลังบ า งในชว งตอนเชา และพบปะ
สนทนาพูดคุยกัน มีการมานั่งดูดวง มีเด็ก ๆ มาวิ่งเลน สวนใหญเปนกลุมวัยผูใหญ และ กลุมวัยรุน
ซึ่งเปนกลุมคนรายไดปานกลาง ทั้งวันธรรมดาและวันหยุดเวลาที่อยูในที่โลงวางสวนใหญมาตั้งแต
เชาจนค่ํา และคึกคักมากในชวงเชากับชวงเย็น ที่โลงวางทั้ง 2 แหง พบคนในชุมชนหลังวัดราช
นัดดาออกมาใชประโยชนลานโลงเนื่องจากเปนพื้นที่ที่เชื่อมตอกัน
4. ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน–ตรอกไกแจ มีที่โลงวางภายนอก 2 แหง คือ
- ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ)
เนื่องจากเปนทางสัญจรหลักที่เชื่อมตอกับทางสัญจรยอยภายในชุมชนจึงมีลักษณะของกิจกรรม
กับพฤติกรรมการใชประโยชนที่คลายคลึงกัน ระหวางที่โลงวางภายในชุมชนกับที่โลงวางบริเวณ
โดยรอบชุมชน คลายกับทางเดินเทา-ถนนมหาราช โดยพบกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชน
สวนใหญเปนกิจกรรมจําเปน คือ การสัญจรผาน การยืนรอรถ การคาขายและจับจายซื้อของ สวน
ใหญเปนกลุมวัยผูใหญและกลุมวัยรุน ซึ่งเปนกลุมคนรายไดสูง และกลุมคนรายไดปานกลางโดย
เกิดกิจกรรมขึ้นทั้งวันธรรมดาและวันหยุด สวนใหญเปนชวงเชาและชวงเย็น
- สวนสันติชัยปราการ พบกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนสวนสันติชัย
ปราการพบทั้งกิจกรรมพักผอนหยอนใจ และกิจกรรมทางสังคมโดยกิจกรรมเกิดขึ้นชวงเชาตั้งแต
5.00 - 22.00 น. และมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนกันตลอดทั้งปโดยชวงเชาและเย็นเปนกิจกรรม
การออกกําลังกาย (Active) ชวงสาย และชวงค่ําเปนกิจกรรมการนั่งพักผอน (Passive) สวนใหญ
เปนกลุมวัยผูใหญและกลุมวัยรุน ซึ่งเปนกลุมคนรายไดสูงและกลุมคนรายไดปานกลาง เนื่องจากมี
ทั้ ง ลั ก ษณะของลานโล ง และสวนสาธารณะ สํ า หรั บ เป น พื้ น ที่ พั ก ผ อ นของชาวเมื อ ง สามารถ
เชื่อมโยงกับชุมชนโดยรอบในกลุมประชาคมบางลําพู เชื่อมโยงกับถนนพระอาทิตยและถนนพระ
สุเมรุ และสามารถเชื่อมโยงกับแมน้ําเจาพระยาไดโดยตรง สามารถเขาถึงพื้นที่ไดหลากหลาย สวน
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องคประกอบในที่โลงวางจากการสํารวจมีคอนขางหลากหลาย และที่สําคัญมีแมน้ําเจาพระยาและ
ป อ มพระสุ เ มรุ เ ป น จุ ด หมายตาจุ ด เด น และสร า งบรรยากาศให กั บ ที่ โ ล ง ว า ง คุ ณ ค า และ
เอกลักษณของสวนสันติชัยปราการ มีคุณคาและเอกลักษณอยูในระดับสูง เนื่องจากสวนสันติชัย
ปราการเปนจุดศูนยรวมกิจกรรม (Node) ของเมือง มีอาคารที่มีคุณคาสูงคือปอมพระสุเมรุซึ่งเปน
จุดหมายตา (Landmark) ที่มีความสําคัญ จึงพบมีการมาใชประโยชนของคนภายในชุมชนตรอก
เขียนนิวาสน–ตรอกไกแจ ทั้งในชวงวันธรรมดา และชวงเทศกาลเนื่องจากมีที่โลงวางภายในชุมชน
คอนขางแคบ
จากการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร เปนขอมูลที่
สําคัญอยางยิ่ง ในการวิเคราะหสถานการณและปญหาการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุง
รัตนโกสินทร ในบทที่ 7 ตอไป

บทที่ 7
สถานการณและปญหาการใชประโยชนที่โลงวาง
ในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
จากการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวาง ในชุมชนกรณีศึกษาทั้ง 4 ชุมชนตามตําแหนง
ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ชุมชน ไดแก ชุมชนขนาดเล็กมากคือ ชุมชนแพรงภูธร ชุมชนขนาดเล็กคือ
ชุมชนทาเตียน ชุมชนขนาดกลางคือ ชุมชนหลังวัดราชนัดดา และชุมชนขนาดใหญคือ ชุมชนตรอก
เขี ย นนิ ว าสน -ตรอกไก แ จ แล ว นั้ น ในบทนี้ จ ะเป น การวิ เ คราะห ส ถานการณ แ ละป ญ หาการใช
ประโยชนที่โลงวางของทั้ง 4 ชุมชน โดยในการวิเคราะหสถานการณไดพิจารณาแยก ออกเปน 3
ดาน ไดแก ลักษณะทางกายภาพของที่โลงวาง คุณคาและเอกลักษณของที่โลงวาง และ กิจกรรม
กับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวางซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในการกําหนดสถานการณการ
ใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร สวนปญหาการใชประโยชนที่โลงวางมาจากการ
สํารวจ และการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนในที่โลงวาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.1 การวิเคราะหสถานการณการใชประโยชนที่โลงวางในปจจุบัน
7.1.1 กําหนดเกณฑในการวิเคราะหสถานการณการใชประโยชนที่โลงวางในแตละ
ดาน ซึ่งไดมาจากการวิเคราะหการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทรในบทที่ 6 ดังนี้
(ตารางที่ 7.1)
1. ลักษณะทางกายภาพของที่โลงวาง ใหคาน้ําหนักเทากับ 2 ซึ่งพิจารณาใหคา
คะแนนจากการเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น การเขาถึงที่โลงวาง และ องคประกอบตาง ๆ ของที่โลงวาง
2. คุณคาและเอกลักษณของที่โลงวาง ใหคาน้ําหนักเทากับ 1 พิจารณาจาก
คุณคาของอาคารบริเวณที่โลงวาง ประวัติศาสตรความเปนมาของสถานที่ และจินตภาพบริเวณที่
โลงวาง
3. กิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง ใหคาน้ําหนักเทากับ 3 แบง
พิจารณาออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1) ความหลากหลายของกลุมผูใชประโยชนที่โลงวาง หมายถึง มีกลุม คน
ที่หลากหลายเขามาใชประโยชนที่โลงวาง โดยเนนปจจัยอายุ และปจจัยรายไดเปนหลัก
2) ความหลากหลายชวงเวลา หมายถึง มีการใชประโยชนที่โลงวาง
หลากหลายเวลาทั้งในชวงระหวางวัน และชวงระหวางป
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3) ความหลากหลายของกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
หมายถึง มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งที่เปนกิจกรรมการออกกําลังกาย (Active Activity) และ
กิจกรรมพักผอน (Passive Activity)
4) ความเหมาะสมของกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวาง
หมายถึง มีกิจกรรมที่ไมขัดแยงกับพื้นที่ และ ขัดแยงระหวางกันระหวางกิจกรรม เชน เปนกิจกรรม
การออกกําลังกาย ในพื้นที่ที่ตองการความสงบในวัด หรือ มีการยึดคลองที่โลงวางสาธารณะเพื่อ
ใชเปนที่โลงวางสวนตัว ถือวากิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่โลงวางไมเหมาะสมจะได
คะแนนนอย
7.1.2 ขั้นตอนการวิเคราะหสถานการณการใชประโยชนที่โลงวาง
1. ให ค า คะแนนข อ ย อ ยของแต ล ะด า นจากเกณฑ ใ นข อ ที่ 7.1.1โดยแบ ง ค า
คะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ (ตารางที่ 7.1)
- 4 หมายถึง ดีมาก
- 3 หมายถึง ดี
- 2 หมายถึง ปานกลาง
- 1 หมายถึง นอย
2. นําคะแนนของขอยอยมาหามัชฌิมเลขคณิต X (ตารางที่ 7.1)
3. นําคามัชฌิมเลขคณิตที่ไดคูณกับคาน้ําหนักของคุณสมบัติในแตละดานซึ่ง
กําหนดไวดังนี้ (ตารางที่ 7.2)
- ลักษณะทางกายภาพของที่โลงวาง ใหคาน้ําหนักเทากับ 2
- คุณคาและเอกลักษณของที่โลงวาง ใหคาน้ําหนักเทากับ 1
- กิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชน ใหคาน้ําหนักเทากับ 3
4. นําผลรวมของคะแนนที่ไดจากขอ 3) มาแบงชวงสถานการณการใชประโยชน
ที่โลงวาง (แผนภูมิที่ 7.1) คือ
- ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชนที่โลงวางสูง (H)
- ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชนที่โลงวางปานกลาง (M)
- ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชนที่โลงวางต่ํา (L)
เมื่อวิเคราะหสถานการณการใชประโยชนที่โลงวางแลวจึงทําการสรุปสถานการณ
การใชประโยชนที่โลงวางทั้ง 4 ชุมชนตอไป
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ประวัติศาสตร

จินตภาพ

คาเฉลี่ย

กลุมผูใช

ชวงเวลา

4

3

3

3.3

4

4

4

4

4

3

3

3

3.3

4

4

3

3.7

3

4

4

3.7

2

4

3

1

2.5

- ทางสัญจรภายในชุมชน
- ลานโลงซอยถนนทายวัง
- ทางสัญจร (ทางเดินเทาถนนมหาราช)
- ลานโลงในวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร
ชุมชนหลังวัดราชนัดดา

3
4
4

2
4
4

1
3
3

2
3.7
3.7

2
3
3

4
4
4

3
4
3

3
3.7
3.3

3
4
4

3
4
3

2
3
3

2
2
2

2.5
3.3
3

4

3

4

3.7

4

4

4

4

4

2

4

2

3

- ทางสัญจรและลานโลง
ภายในชุมชน
- ลานโลงในวัดราชนัดดา
รามวรวิหาร

3

3

2

2.7

2

3

2

2.3

3

2

2

2

2.3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

2

3

3

2.8

- สวนสาธารณะบริเวณ
ศาลาวาการ
ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน
– ตรอกไกแจ
- ทางสัญจร/ลานโลงภายใน
ชุมชน

4

4

4

4

2

3

2

2.3

2

3

3

3

2.8

3

2

1

2

1

2

1

1.3

2

2

2

2

2

- ทางสัญจร (ทางเดินเทาถนนพระอาทิตยและถนน
พระสุเมรุ)
- สวนสันติชัยปราการ

4

4

3

3.7

3

4

4

3.7

4

4

2

3

3.5

4

4

4

4

3

4

4

3.7

4

2

4

4

3.5

ที่โลงวาง

คาเฉลี่ย

คุณคาอาคาร

ความหลากหลาย
(กิจกรรม)
ความเหมาะสม
(กิจกรรม)

กิจกรรมกับพฤติกรรม

คาเฉลี่ย

คุณคา/เอกลักษณ

องคประกอบ

ลักษณะทางกายภาพ
การเขาถึง

เกณฑพิจารณา
Criteria

การเชื่อมโยง

ตําแหนง/ ที่ตั้ง

ตารางที่ 7.1 การวิเคราะหสถานการณการใชประโยชนที่โลงวางในแตละดาน

นอก

ใน

ชุมชนแพรงภูธร
- ทางสัญจรและลานโลง
(ลานภูธเรศ) ภายในชุมชน
- ทางสัญจร (ทางเดินเทาริม
คลองคูเมืองเดิม)

นอก

ใน

นอก

ใน

นอก

ใน

ชุมชนทาเตียน
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ที่โลงวาง

ลักษณะทาง
กายภาพ

คุณคา/
เอกลักษณ

กิจกรรม/
พฤติกรรม

คะแนน = 2

คะแนน = 1

คะแนน = 3

ระดับศักยภาพ

เกณฑพิจารณา
Criteria

คะแนนรวม

ตําแหนง/ ที่ตั้ง

ตารางที่ 7.2 การใหคา คะแนนสถานการณการใชประโยชนที่โลงวาง

ชุมชนแพรงภูธร
- ทางสัญจรและลานโลง (ลานภูธเรศ)
ภายในชุมชน
- ทางสัญจร (ทางเดินเทาริมคลองคูเมือง
เดิม)
ชุมชนทาเตียน

3.3

6.6

4

4

3.3

9.9

20.5

H

3.7

7.4

3.7

3.7

2.5

7.5

18.6

M

- ทางสัญจรภายในชุมชน
- ลานโลงซอยถนนทายวัง
- ทางสัญจร (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช)

2
3.7
3.7

4
7.4
7.4

3
3.7
3.3

3
3.7
3.3

2.5
3.3
3

7.5
9.9
9

14.5
21
19.7

- ลานโลงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร
ชุมชนหลังวัดราชนัดดา

3.7

7.4

4

4

3

9

20.4

L
H
M
H

ภายใน
ชุมชน

- ทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชน

2.7

5.4

2.3

2.3

2.3

6.9

14.6

L

โดยรอบ
ชุมชน

- ลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหาร
- สวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการ
ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ

4
4

8
8

4
2.3

4
2.3

2.8
2.8

8.4
8.4

20.4
18.7

H
M

ภายใน
ชุมชน

- ทางสัญจร/ลานโลงภายในชุมชน

2

4

1.3

1.3

2

6

11.3

L

- ทางสัญจร (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตย
และถนนพระสุเมรุ)
- สวนสันติชัยปราการ

3.7

7.4

3.7

3.7

3.5

10.5

21.6

H

4

8

3.7

3.7

3.5

10.5

22.2

H

ภายใน
ชุมชน
โดยรอบ
ชุมชน
ภายใน
ชุมชน
โดยรอบ
ชุมชน

โดยรอบ
ชุมชน

22.2
21.6
21
20.5
20.4
20.4
19.7
18.7
18.6
14.6
14.5
11.3

ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชน
ที่โลงวางสูง (H)
ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชน
ที่โลงวางปานกลาง (M)
ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชน
ที่โลงวางต่ํา (L)

แผนภูมิที่ 7.1 การแบงชวงสถานการณการใชประโยชนที่โลงวาง
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แผนที่ 7.1 แสดงการสรุปสถานการณการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรณีศึกษาทัง้ 4 ชุมชน
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7.2 สรุปสถานการณการใชประโยชนที่โลงวาง
จากการวิเคราะหสถานการณการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรณีศึกษาพบวาที่โลง
วางที่เปนทางสัญจรภายในชุมชนสวนใหญมีสถานการณการใชประโยชนที่โลงวางต่ํา ยกเวนทาง
สัญจรภายในชุมชนแพรงภูธรที่มีสถานการณการใชประโยชนสูงเนื่องจากมีลานโลง (ลานภูธเรศ)
ที่มีกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชน และคุณคา/เอกลักษณของที่โลงวางที่ดี และชุมชนทา
เตียนมีลานโลงซอยถนนทายวังซึ่งเปนพื้นที่ภายในชุมชนที่มีสถานการณการใชประโยชนสูง สวนที่
โลงวางบริเวณโดยรอบชุมชนพบวาสวนใหญมีสถานการณการใชประโยชนสูง และปานกลาง
เนื่องจากเปนที่โลงวางในระดับชุมชนและระดับเมืองที่มีลักษณะทางกายภาพ คุณคา/เอกลักษณ
และกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่มีความเหมาะสมกวาที่โลงวางภายในชุมชน โดยใน
ชุมชนทาเตียนพบมีลานโลงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ชุมชนตรอกเขียน
นิวาสน – ตรอกไกแจ พบมีสวนสันติชัยปราการและทางสัญจร (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและ
ถนนพระสุเมรุ) สวนชุมชนหลังวัดราชนัดดาพบมีลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหารที่มี
สถานการณการใชประโยชนสูง ซึ่งสวนใหญเปนที่โลงวางประเภทลานโลงและสวนสาธารณะที่อยู
ในสถานที่ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร มี ลั ก ษณะทางกายภาพที่ เ หมาะสมกั บ การใช
ประโยชน และมีกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานที่ สวน
ชุมชนแพรงภูธรมีทางสัญจร (ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม) ที่มีสถานการณการใชประโยชน
ปานกลางเนื่องจากมีลักษณะกิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนของคนเฉพาะกลุม (กลุมคนไร
บาน) นอกจากนั้นทางสัญจร (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช) บริเวณโดยรอบชุมชนทาเตียน และ
สวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการฯ บริเวณโดยรอบชุมชนหลังวัดราชนัดดามีสถานการณการใช
ประโยชนปานกลาง โดยสามารถสรุปสถานการณการใชประโยชนในแตละชุมชนไดดังนี้ (แผนที่ 7.1)
7.2.1 ชุมชนแพรงภูธร (ชุมชนขนาดเล็กมาก)
1. ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชนสูง ไดแก ทางสัญจรและลานโลง
(ลานภูธเรศ) ภายในชุมชน
2. ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชนปานกลาง ไดแก ทางสัญจร (ทางเดิน
เทาริมคลองคูเมืองเดิม)
7.2.2 ชุมชนทาเตียน (ชุมชนขนาดเล็ก)
1. ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชนสูง ไดแก ลานโลงซอยถนนทายวัง
และลานโลงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
2. ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชนปานกลาง ไดแก ทางสัญจร (ทางเดิน
เทา-ถนนมหาราช)
3. ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชนต่ํา ไดแก ทางสัญจรภายในชุมชน
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7.2.3 ชุมชนหลังวัดราชนัดดา (ชุมชนขนาดกลาง)
1. ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชนสูง ไดแก ลานโลงในวัดราชนัดดา
รามวรวิหาร
2. ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชนปานกลาง ไดแก สวนสาธารณะ
บริเวณศาลาวาการ
3. ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชนต่ํา ไดแก ทางสัญจรและลานโลง
ภายในชุมชน
7.2.4 ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ (ชุมชนขนาดใหญ)
1. ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชนสูง ไดแก ทางสัญจร (ทางเดินเทาถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ) และ สวนสันติชัยปราการ
2. ที่โลงวางที่มีสถานการณการใชประโยชนต่ํา ไดแก ทางสัญจร/ลานโลงภายใน
ชุมชน
7.3 ปญหาการใชประโยชนที่โลงวาง
จากการวิเคราะหสถานการณการใชประโยชนที่โลงวางและการสํารวจที่โลงวาง ผูวิจัยได
สังเกตเห็นปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดังนี้ 1) เดินทางไมสะดวก 2) บรรยากาศไมดี 3)ไมมีกิจกรรมที่
นาสนใจ 4)ไมปลอดภัย 5) การจัดพื้นที่ไมเหมาะสม จึงไดทําการสัมภาษณบุคคลที่มาใช
ประโยชนในที่โลงวางแตละประเภทของทั้ง 4 ชุมชนดังนี้
7.3.1 ชุมชนแพรงภูธร
7.3.1.1 ทางสัญจรและลานโลง (ลานภูธเรศ) ภายในชุมชน
จากการสํารวจ และการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนทางสัญจรและลานโลง
(ลานภูธเรศ) ภายในชุมชนแพรงภูธรพบวามีสภาพปญหาการใชประโยชนดังนี้ (แผนภูมิที่ 7.2 และ
ภาพที่7.1)
ปญหาจากการใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญตอบวา การจัดพืน้ ที่ไมเหมาะสมถึง
รอยละ 26.67 รวมทั้งปญหาการจอดรถในทางสัญจรทําใหพื้นที่มีความคับแคบ สวนความคิดเห็น
ในเรื่องความเหมาะสมในการใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญถงึ รอยละ 70เห็นวามีการใชประโยชน
ที่มีความเหมาะสมและถึงรอยละ63.33เห็นวาไมควรปรับปรุงที่โลงวางดวยเหตุผลคือ มีบรรยากาศ
สงบรมรื่นดี และมีเด็กและคนในชุมชนมาทํากิจกรรมอยูแ ลว แตก็มีประเด็นในการปรับปรุงอยูบาง
เชน รูปแบบลานโลงยังไมแสดงถึงเอกลักษณของชุมชน ควรจัดระเบียบที่จอดรถ และมีปายบอก
ทิศทางเดินรถ ควรเพิม่ ทีน่ งั่ พักผอนโดยเฉพาะบริเวณลานภูธเรศ และควรปรับปรุงสภาพชุมชนให
รมรื่นกวานี้
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แผนภู มิแสดงปญหาการใชประโยชน
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ปญหา

การจัดพื้นทีไ่ มเหมาะสม

* อื่นๆ

ไมมีกจิ กรรมทีน่ า สนใจ

บรรยากาศไมดี

ไมปลอดภัย

เดินทางไมสะดวก

รอบละ

0.00

26.67

หมายเหตุ : อื่นๆ คือ ที่จอดรถไมเพียงพอ

แผนภูมิที่ 7.2 แสดงปญหาการใชประโยชนทางสัญจรและลานโลง (ลานภูธเรศ) ภายในชุมชน

ภาพที่7.1 แสดงปญหาการใชประโยชนทางสัญจรและลานโลง (ลานภูธเรศ) ภายในชุมชน
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7.3.3.2 ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม)
จากการสํารวจ และการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนทางสัญจรภายนอก
ชุมชน (ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม) พบวามีสภาพปญหาการใชประโยชนดังนี้ (แผนภูมิที่ 7.3
และ ภาพที่ 7.2)

ภาพที่ 7.2 แสดงปญหาการใชประโยชนทางสัญจรภายนอกชุมชน
(ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม)
ป ญ หาจากการใช ป ระโยชน ที่ โ ล ง ว า งส ว นใหญ ต อบว า ไม ป ลอดภั ย และ
บรรยากาศไมดี รอยละ 25 เทากัน ซึ่งเปนความคิดเห็นของคนภายนอกพื้นที่ สวนผูที่คาขายและ
อาศัยอยูในพื้นที่คิดวาไมมีปญหาจากการใชประโยชน สวนความคิดเห็นในเรื่องความเหมาะสม
ในการใชประโยชนที่โลงวางมีสัดสวนใกลเคียงกันคือเห็นวาไมเหมาะสมรอยละ 46.67 และคิดวา
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เหมาะสมดีแลว รอยละ 53.33 แตความคิดเห็นรอย 80 มีความเห็นวาควรปรับปรุงโดยมีประเด็น
ในการปรับปรุงคือ ควรอนุญาตจัดใหมีพื้นที่คาขายของริมทางเทาและริมคลองคูเมืองเดิม โดยตอง
มีการจัดระเบียบแบงพื้นที่ที่เหมาะสมเพราะปญหาที่ตามมาจากการคาขายคือ ปญหาขยะ ควรมี
การปรับปรุงคลองคูเมืองเดิมโดยใหมีการปลอยน้ําเขามาในคลองตลอดเวลาเพราะตอนที่ไมปลอย
น้ําเขามาจะสกปรก และสงกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ปญหาใหญที่มีมาชานานคือปญหาการยึดครอง
ที่โลงวางของคนไรบานที่เขามาอยูในพื้นที่สรางความสกปรกและกอปญหาทะเลาะวิวาทในพื้นที่
การถายของเสียลงคลอง นอกจากนี้ยังมีการขายบริการทางเพศในตอนกลางคืน
แผนภู มิแสดงปญ หาการใชประโยชน
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การจัดพืนที
้ ไม
่ เหมาะสม

เดินทางไมสะดวก
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รอบละ
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หมายเหตุ : อื่นๆ คือ ไมมีปญหา, ปญหาความสกปรกและเนาเหม็นของคลองคูเมืองเดิม

แผนภูมิที่ 7.3 แสดงปญหาการใชประโยชนทางสัญจรภายนอกชุมชน
(ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม)
7.3.2 ชุมชนทาเตียน
7.3.2.1 ทางสัญจรภายในชุมชน
จากการสํารวจ
และการสัมภาษณบคุ คลที่มาใชประโยชนทางสัญจรภายใน
ชุมชนทาเตียน พบวามีสภาพปญหาการใชประโยชนดงั นี้ (แผนภูมิที่ 7.4 และ ภาพที่ 7.3)
ปญหาจากการใชประโยชนที่โลงวางรอยละ 29.73 มีปญหาเรื่องของบรรยากาศ
ไมดีเนื่องจากความแออัดทรุดโทรมของอาคารและที่โลงวาง การจัดพื้นที่ไมเหมาะสมโดยเฉพาะ
บริเวณตลาดสด และการจอดรถกีดขวางทางสัญจร รวมทั้งมีกลิ่นจากตลาด สวนความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมในการใช ป ระโยชน ที่ โ ล ง วา งส ว นใหญ ถึ ง ร อ ยละ 60 เห็ น วา มี ก ารใช
ประโยชนที่ไมเหมาะสม และ ถึงรอยละ 73.33 เห็นวาควรปรับปรุงที่โลงวางดังกลาวโดยใหเหตุ
ผลตาง ๆ เชน ที่โลงวางมีสภาพทรุดโทรม ความแออัดสกปรก สงกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะบริเวณ
ตลาด ควรขยายพื้นที่ใหกวางขึ้นเพราะทางเดินบางชวงแคบ มีสิ่งของวางกีดขวางทางเดิน และมี
สภาพของทางเดินทรุดโทรม ในตอนกลางคืนคอนขางอันตราย เพราะแสงสวางไมเพียงพอทําให
เปนแหลงมั่วสุมของกลุมวัยรุน
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นอกจากนั้นพบวาบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา มีการตั้งบานเรือนชั่วคราวบุกรุก
พื้นที่ริมแมน้ําในสภาพเสื่อมโทรมไมสามารถออกไปใชประโยชน และยังมีการยึดครองที่โลงวาง
สาธารณะ เปนตน
แผนภู มิแสดงปญ หาการใชประโยชน
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รอบละ
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หมายเหตุ : อื่นๆ คือ กลิ่นจากตลาดสด

แผนภูมิที่ 7.4 แสดงปญหาการใชประโยชนทโี่ ลงวาง(ทางสัญจรภายในชุมชนทาเตียน)

ภาพที่ 7.3 แสดงปญหาการใชประโยชนทางสัญจรภายในชุมชนทาเตียน
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7.3.2.2 ลานโลงซอยถนนทายวัง
จากการสํารวจ และการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนลานโลงซอยถนนทาย
วังพบวามีสภาพปญหาการใชประโยชนดังนี้ (แผนภูมิที่ 7.5 และ ภาพที่ 7.4)
ปญหาจากการใชประโยชนที่โลงวางรอยละ 30.77 คือ จอดรถกีดขวางทางสัญจร
,ปายบอกเสนทางมีนอย การจัดพื้นที่ไมเหมาะสม รองลงมาเปนปญหาบรรยากาศไมดี สวน
ความคิดเห็นในเรื่องความเหมาะสมในการใชประโยชนที่โลงวางอยูในสัดสวนเทากัน แตเห็นวา
ควรทําการปรับปรุงที่โลงวางถึงรอยละ 73.33 เนื่องจากสวนใหญเปนความคิดเห็นของพอคา
แมคา และคนในพื้นที่โดยเห็นวาการใชประโยชนของที่โลงวางเหมาะสมแลวเพราะเปนกิจกรรมที่มี
มาแตเดิมของคนในชุมชน แตควรปรับปรุงสภาพทางกายภาพของที่โลงวางและการใชประโยชนให
เหมาะสมกับกิจกรรมเดิมที่มีอยูแลว เชน ปรับปรุงจัดระเบียบเรื่องที่จอดรถ เพิ่มปายบอกทางไป
ทาเรือ ปรับปรุงภูมิทัศนใหมีสวนและมองเห็นพระบรมมหาราชวัง ปรับปรุงลานโลงใหนาเดิน
มากกวานี้ จัดการปญหาขยะและกลิ่นเหม็นจากการคาขาย เปนตน

ภาพที่ 7.4 แสดงปญหาการใชประโยชนลานโลงซอยถนนทายวัง(ชุมชนทาเตียน)
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แผนภู มิแสดงปญ หาการใชประโยชน
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0.00

ปญหา

รอบละ

* อืน
่ ๆ

การจัดพืนที
้ ไมเหมาะสม
่

บรรยากาศไมดี

ไมปลอดภัย

เดินทางไมสะดวก

ไมมีกิจกรรมทีนาสนใจ
่

หมายเหตุ : อื่นๆ คือ จอดรถกีดขวางทางสัญจร, ปายบอกเสนทางมีนอย

แผนภูมิที่ 7.5 แสดงปญหาการใชประโยชนที่ลานโลงซอยถนนทายวัง(ชุมชนทาเตียน)
7.3.1.3 ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช)
จากการสํารวจ และการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนทางสัญจรภายนอก
ชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช) พบวามีสภาพปญหาการใชประโยชนดังนี้ (แผนภูมิที่ 7.6 และ
ภาพที่ 7.5)
แผนภู มิแสดงปญ หาการใชประโยชน

100.00
80.00
60.00
40.00

5.00

20.00

7.50

10.00

17.50

25.00

0.00

35.00

* อื่นๆ

บรรยากาศไมดี

การจัดพืน้ ทีไ่ มเหมาะสม

เดินทางไมสะดวก

ไมปลอดภัย

ไมมกี จิ กรรมทีน่ า สนใจ

รอบละ

ปญหา

หมายเหตุ : อื่นๆ คือความแออัดสภาพภูมิทัศนไมสวยงามและความสะอาดของที่โลงวาง

แผนภูมิที่ 7.6 แสดงปญหาการใชประโยชนทางสัญจรภายนอกชุมชนทาเตียน
(ทางเดินเทา-ถนนมหาราช)
ปญหาจากการใชประโยชนที่โลงวางรอยละ 35 มีปญหาความแออัด สภาพภูมิ
ทัศนไมสวยงามและความสะอาดของที่โลงวาง รองลงมาเปนปญหาบรรยากาศไมดี การจัดพื้นที่
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ไมเหมาะสม ตามลําดับ สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใชประโยชนที่โลงวางอยู
ในสัดสวนใกลเคียงกันคือเหมาะสมรอยละ 53.33 และไมเหมาะสมรอยละ 46.67 ในสัดสวนที่เห็น
ว า เหมาะสมส ว นใหญ เ ป น กลุ ม ผู ที่ ป ระกอบอาชี พ ในที่ โ ล ง ว า ง โดยมี เ หตุ ผ ลว า มี กิ จ กรรมที่
หลากหลาย และเปนที่ประกอบอาชีพของชุมชนมาแตเดิมแลว แตความคิดเห็นสวนใหญถึงรอยละ
80 ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงมากเห็นวาควรมีการปรับปรุงที่โลงวางทั้งในเรื่องความสะอาดของทางเทา
ภูมิทัศนไมนามอง ความแออัดของพื้นที่ ที่จอดรถไมเพียงพอและไมเปนสัดสวน รานคาและแผง
ขายของไมเปนระเบียบมีการตอเติมกีดขวางการสัญจร ควรจัดใหมีหองน้ําที่เพียงพอและอยูใน
ตําแหนงที่เหมาะสม และควรเพิ่มเกาอี้นั่งเลนริมทางเดิน เปนตน

ภาพที่ 7.5 แสดงปญหาการใชประโยชนทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช)
(ชุมชนทาเตียน)
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7.3.2.4 ลานโลงวัดพระเชตุพนฯ
จากการสํารวจ และการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนลานโลงวัดพระเชตุพนฯ
พบวามีสภาพปญหาการใชประโยชนดังนี้ (แผนภูมิที่ 7.7 และ ภาพที่ 7.6)

ภาพที่ 7.6 แสดงปญหาการใชประโยชนลานโลงวัดพระเชตุพนฯ(ชุมชนทาเตียน)
ปญหาจากการใชประโยชนที่โลงวางพบวารอยละ 38.89 เปนปญหาการจัดพื้นที่
ไมเหมาะสม เพราะมีกิจกรรมที่ขัดแยงกันโดยเฉพาะกิจกรรมการออกกําลังกาย (Active) กับ
กิจกรรมการนั่งพักผอน หรือ ทองเที่ยว (Passive) ซึ่งไมมีการแบงพื้นที่ที่เหมาะสมไมใหรบกวนกัน
และความคิดเห็นสวนใหญรอยละ 63.33 เห็นวามีการใชประโยชนที่เหมาะสมอยูแลวเพราะมี
กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายเด็ ก ในชุม ชนมีพื้น ที่ อ อกกํา ลัง กาย รวมทั้ ง สภาพลานโล ง มี ค วามรม รื่ น
บรรยากาศดี และมีที่นั่งพักผอนรมรื่น แตมีถึงรอยละ 46.67 คิดวาควรมีการปรับปรุงลานโลง
บริเวณนี้ ไดแก ควรซอมแซมอาคารที่ชํารุด เชน หองน้ํา ควรจัดเก็บวัสดุตาง ๆที่วางเกะกะใหเปน
ระเบียบ เรื่องของความความสะอาดพื้นที่ เรื่องความปลอดภัย และที่สําคัญคือการจัดพื้นที่ไมให
รบกวนกันโดยการจัดสนามกีฬาใหเปนสัดสวนมากกวานี้ ควรมีตนไมใหมากกวานี้ ฯลฯ สวน
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เหตุ ผ ลที่ คิ ด ว า ไม ค วรปรั บ ปรุ ง เพราะการปรั บ ปรุ ง อาจไปทํ า ลายคุ ณ ค า ของพื้ น ที่ ที่ เ ป น พื้ น ที่
ประวัติศาสตร
แผนภูมิแสดงปญหาการใชประโยชน

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

0.00

8.33

11.11

13.89

27.78

ปญหา

การจัดพืนที
้ ไมเหมาะสม
่

ไมมีปญหา

เดินทางไมสะดวก

ไมปลอดภัย

ไมมีกิจกรรมทีนาสนใจ
่

บรรยากาศไมดี

รอบละ

0.00

38.89

แผนภูมิที่ 7.7 แสดงปญหาการใชประโยชนลานโลงวัดพระเชตุพนฯ (ชุมชนทาเตียน)
7.3.3 ชุมชนหลังวัดราชนัดดา
7.3.3.1 ทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชนหลังวัดราชนัดดา
จากการสํารวจและการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนทางสัญจรและลานโลง
ภายในชุมชนหลังวัดราชนัดดาพบวามีสภาพปญหาการใชประโยชนดังนี้ (แผนภูมิที่ 7.8 และ ภาพ
ที่ 7.7)
ปญหาจากการใชประโยชนที่โลงวางรอยละ 29.73 มีปญหาเรื่องของบรรยากาศ
ไมดี และปญหาความไมปลอดภัยรอยละ 24.32 เพราะบางซอยคอนขางเปลี่ยวโดยเฉพาะในเวลา
ตอนกลางคืนสวนความคิดเห็นในเรื่องความเหมาะสมในการใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญถงึ รอย
ละ 56.67 เห็นวามีการใชประโยชนที่เหมาะสมแลว ถึงรอยละ 56.67 แตเห็นวาควรปรับปรุงที่โลง
ว า งดั ง กล า วถึ ง ร อ ยละ80โดยให เ หตุ ผ ลต า งๆ เช น ควรปรั บ ปรุ ง ทางเดิ น ให มี ค วามร ม รื่ น มี
รถจักรยานยนตวิ่งในทางสัญจรคอนขางอันตรายสําหรับคนเดินเทา ปญหาความสะอาดของทาง
สัญจร ปญหาแสงสวางบริเวณทางสัญจรไมเพียงพอ และปญหาสิ่งกีดขวางบริเวณทางสัญจร
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แผนภู มิแสดงปญ หาการใชประโยชน

100.00
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60.00
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20.00
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10.81
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16.22

24.32

ปญหา

บรรยากาศไมดี

ไมปลอดภัย

เดินทางไมสะดวก

* อืน
่ ๆ

ไมมกี ิจกรรมทีนาสนใจ
่

การจัดพืนที
้ ไม
่ เหมาะสม

รอบละ

0.00

29.73

หมายเหตุ : อื่นๆ คือ แสงสวางในพื้นที่, มอเตอรไซดขับขี่ในเสนทางเดินเทา

แผนภูมิที่ 7.8 แสดงปญหาการใชประโยชนทางสัญจร/ะลานโลงภายในชุมชน

ภาพที่ 7.7 แสดงปญหาการใชประโยชนทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชนหลังวัดราชนัดดา
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7.3.3.2 ลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหาร
จากการสํารวจ และการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนลานโลงในวัดราชนัดดา
รามวรวิหาร พบวามีสภาพปญหาการใชประโยชนดงั นี้ (แผนภูมิที่ 7.9 และ ภาพที่ 7.8)

ภาพที่ 7.8 แสดงปญหาการใชประโยชน ลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหาร
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ป ญ หาจากการใช ป ระโยชน ที่ โ ล ง ว า งส ว นใหญ เป น เรื่ อ งของการจั ด พื้ น ที่ ไ ม
เหมาะสมรอยละ 50 โดยเฉพาะพื้นที่จอดรถที่คอนขางแออัดรองลงมาเปนเรื่องไมมีกิจกรรมที่
นาสนใจ รอยละ 41.67 สวนความคิดเห็นในเรื่องความเหมาะสมในการใชประโยชนที่โลงวางสวน
ใหญถึงรอยละ 76.67 เห็นวามีการใชประโยชนที่ไมเหมาะสมดีแลว แตเห็นวาควรปรับปรุงที่โลง
ว า งดั ง กล า วถึง ร อ ยละ 43.33 โดยให เ หตุ ผ ลตา ง ๆ เช น ควรจั ดพื้ น ที่ ให เ ป น สัด ส ว นมากว า นี้
โดยเฉพาะจัดระเบียบพื้นที่จอดรถ ปรับปรุงความสะอาดโดยรอบลานวัด สภาพแวดลอมยังไม
เหมาะสมขาดความรมรื่น อาคารและปายขัดแยงกับโบราณสถานและไมเปนระเบียบ เปนตน
แผนภู มิแสดงปญ หาการใชประโยชน
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การจัดพืนที
้ ไมเหมาะสม
่

ไมมีกิจกรรมทีนาสนใจ
่

บรรยากาศไมดี

ไมปลอดภัย

เดินทางไมสะดวก

* อืน
่ ๆ

รอบละ

ปญหา

แผนภูมิที่ 7.9 แสดงปญหาการใชประโยชนลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหาร
7.3.3.3 สวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการฯ
จากการสํารวจ และการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนสวนสาธารณะบริเวณ
ศาลาวาการพบวามีสภาพปญหาการใชประโยชนดังนี้ (แผนภูมิที่ 7.10 และ ภาพที่ 7.9)
แผนภู มิแสดงปญ หาการใชประโยชน
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20.00
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ปญหา

ไมปลอดภัย

การจัดพืนที
้ ไม
่ เหมาะสม

บรรยากาศไมดี

เดินทางไมสะดวก

ไมมกี ิจกรรมทีนาสนใจ
่

รถวิง่ ทางบนเดิน

รอบละ

0.00

30.30

แผนภูมิที่ 7.10 แสดงปญหาการใชประโยชนสวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการฯ
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ภาพที่ 7.9 แสดงปญหาการใชประโยชน สวนสาธารณะบริเวณศาลาวาการฯ
ปญหาจากการใชประโยชนที่โลงวางรอยละ 30.30 ตอบวามีปญหาเรื่องของ
ความไมปลอดภัยรอยละ 30.30 รองลงมาคือปญหาการจัดพื้นที่ไมเหมาะสม เชน พื้นที่คาขายไม
เปนระเบียบ รอยละ 24.24 สวนความคิดเห็นในเรื่องความเหมาะสมในการใชประโยชนที่โลงวาง
สวนใหญถึงรอยละ 60 เห็นวามีการใชประโยชนที่ไมเหมาะสม และ เห็นวาควรปรับปรุงที่โลงวาง
ถึ ง ร อ ย 80 โดยมี ป ระเด็ น ในการปรั บ ปรุ ง เช น พื้ น ที่ คั บ แคบ ป ญ หารถจอดขวางทางเข า
สวนสาธารณะและบดบังทัศนียภาพ ถังขยะวางไมเปนระเบียบ ปญหาความปลอดภัยโดยเฉพาะ
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ตอนกลางคืน ปญหาเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยเฉพาะในคลองหลอด พื้นที่บางจุดอยูในสภาพ
ทรุดโทรม ปญหาแสงสวางและปายบอกทาง และควรเพิ่มเครื่องเลนของเด็ก ๆ เปนตน
7.3.4 ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ
7.3.4.1 ทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชน
จากการสํารวจ และการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนทางสัญจรและลานโลง
ภายในชุมชนพบวามีสภาพปญหาการใชประโยชนดังนี้ (แผนภูมิที่ 7.11 และ ภาพที่ 7.10)
แผนภู มิแสดงปญ หาการใชประโยชน
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หมายเหตุ : อื่นๆ คือ พื้นที่คับแคบ, พื้นที่สาธารณะสวนกลางไมเพียงพอ

แผนภูมิที่ 7.11 แสดงปญหาการใชประโยชนทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชน
ป ญ หาจากการใช ป ระโยชน ที่ โ ล ง ว า งร อ ยละ 30 เป น ป ญ หาการจั ด พื้ น ที่ ไ ม
เหมาะสมรองลงมาเปนปญหาบรรยากาศไมดี และความปลอดภัยเพราะเปนตรอกและซอยแคบ ๆ
มีกําแพงสูง ไฟฟาและแสงสวางยังไมเพียง สวนความคิดเห็นในเรื่องความเหมาะสมในการใช
ประโยชนที่โลงวางอยูในสัดสวนเทากัน แตเห็นวาควรทําการปรับปรุงที่โลงวางถึงรอยละ 76.67
ดวยเหตุผลสวนใหญ คือ ควรจัดพื้น ที่ใหเปนระเบีย บความสะอาดของทางสัญจร ควรมี พื้น ที่
สวนกลางมากกวานี้ ปญหาโจรขโมย จัดระเบียบที่จอดรถบริเวณตรอกเขียนนิวาสนเพิ่มตนไมใน
พื้นที่เพื่อใหบรรยากาศรมรื่นมากกวานี้ ปญหาเรื่องปลอยสัตวเลี้ยงออกมาถายในพื้นที่ เปนตน
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ภาพที่ 7.10 แสดงปญหาการใชประโยชนทางสัญจรและลานโลง
ภายในชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ
7.3.4.2 ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา - ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ)
จากการสํารวจ และการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนทางสัญจรภายนอก
ชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ) พบวามีสภาพปญหาการใชประโยชน
ดังนี้ (แผนภูมิที่ 7.12 และ ภาพที่ 7.11)
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ภาพที่ 7.11 แสดงปญหาการใชประโยชนทางสัญจรภายนอกชุมชน
(ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ)
ปญหาจากการใชประโยชนที่โลงวางรอยละ 30.30 เปนเรื่องความไมปลอดภัย
โดยเฉพาะในเวลากลางคื น นอกจากนั้ น ยั ง มี ป ญ หาการจั ด พื้ น ที่ ไ ม เ หมาะสมร อ ยละ24.24
โดยเฉพาะบริเวณศาลกรมหลวงประจักษ(ศาลนอก) ซึ่งเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและ
เปนที่เคารพบูชาของคนในชุมชนแตขาดการปรับปรุงที่ดี สวนความคิดเห็นในเรื่องความเหมาะสม
ในการใชประโยชนที่โลงวางโดยสวนใหญคิดวามีความเหมาะสมอยูแลวรอยละ 63.33 และไมควร
ปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมอีก เพราะตองการพื้นที่เงียบสงบ ไมพลุกพลาน
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แผนภู มิแสดงปญ หาการใชประโยชน
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แผนภูมิที่ 7.12 แสดงปญหาการใชประโยชนทางสัญจรภายนอกชุมชน
(ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ)
7.3.4.3 สวนสันติชัยปราการ
จากการสํารวจ และการสัมภาษณบุคคลที่มาใชประโยชนสวนสันติชัยปราการ
พบวามีสภาพปญหาการใชประโยชนดังนี้ (แผนภูมิที่ 7.13 และ ภาพที่ 7.12)

ภาพที่ 7.12 แสดงปญหาการใชประโยชนสวนสันติชยั ปราการ
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ปญหาจากการใชประโยชนที่โลงวางรอยละ 41.67 ตอบวาไมพบปญหาการใช
ประโยชนที่โลงวาง นอกจากนั้นตอบวาการจัดพื้นที่ไมเหมาะสม ไมปลอดภัยโดยเฉพาะในเวลา
กลางคืน สวนความคิดเห็นในเรื่องความเหมาะสมในการใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญคิดวา มี
การใชประโยชนที่โลงวางที่เหมาะสมดีแลวถึงรอยละ 73.33 แตคิดควรใหทําการปรับปรุงที่โลงวาง
เพิ่มเติมใหดีกวาเดิมอีกถึงรอยละ 73.33 เชนกัน โดยมีสิ่งที่ตองปรับปรุงไดแก ควรมีรานคานอยลง
กวานี้ ควรปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบสวนที่มีสภาพทรุดโทรม การจัดกิจกรรมตางควรใหคน
ในพื้นที่มีสวนรวมมากกวานี้ ควรมีพื้นที่สําหรับหลบฝน ถังขยะมีนอยเกินไปทําใหมีการทิ้งขยะในที่
โลงวาง หองน้ําสกปรกและอยูในมุมอับ
แผนภู มิแสดงปญหาการใชประโยชน
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หมายเหตุ : อื่นๆ ถังขยะนอย

แผนภูมิที่ 7.13 แสดงปญหาการใชประโยชนสวนสันติชัยปราการ
7.4 สรุปสถานการณและปญหาการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
จากการวิเคราะหสถานการณ และปญหาการใชประโยชนพบวาชุมชนขนาดเล็กมากคือ
ชุมชนแพรงภูธรมีลานโลงภายในชุมชนที่เดนชัดจึงมีสถานการณการใชประโยชนสูง สวนชุมชน
ขนาดเล็ก คือ ชุมชนทาเตียน ชุมชนขนาดกลาง คือ ชุมชนหลังวัดราชนัดดา และ ชุมชนขนาดใหญ
คือ ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน-ตรอกไกแจ มีทโี่ ลงวางทีเ่ ปนทางสัญจรเกือบทั้งหมดจึงทําใหมีสถานการณ
การใชประโยชนต่ํา สวนที่โลงวางบริเวณโดยรอบชุมชนซึ่งเปนทางสัญจรสายหลัก เปนลานโลง
และเปนสวนสาธารณะมีสถานการณการใชประโยชนคอนขางสูงเนื่องจากมีลกั ษณะทางกายภาพ
และการใชประโยชนทหี่ ลากหลายกวาแตยังขาดการเชือ่ มโยงระหวางที่โลงวางภายในและบริเวณ
โดยรอบชุมชน
สวนปญหาการใชประโยชนที่โลงวางสวนใหญเปนปญหาเกี่ยวกับบรรยากาศไมดี การจัด
พื้นที่ไมเหมาะสม และความปลอดภัย เชน ความแออัดทรุดโทรมของอาคารบริเวณโดยรอบที่โลง
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วางและขัดแยงกับอาคารโบราณสถาน กิจกรรมการใชประโยชนที่โลงวางที่ไมเหมาะสม ปญหา
การจอดรถ/วางสิ่ ง ของกี ดขวางและบดบั ง ภูมิ ทัศน เป น ต น ซึ่ ง สถานการณ และป ญ หาการใช
ประโยชน ที่ โ ล ง ว า งเหล า นี้ เ ป น ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ในการเสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง การใช
ประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทรในบทที่ 8 ตอไป

บทที่ 8
สรุปและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวาง
ในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
จากการวิเคราะหวิวัฒนาการของการใชที่ดินในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร การวิเคราะหการ
ใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร และการวิเคราะหสถานการณและปญหาการใช
ประโยชนที่โลงวางสามารถสรุปเพื่อตอบคําถามงานวิจัยและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการใช
ประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุรัตนโกสินทรไดดังนี้
8.1 วิวัฒนาการของการใชที่ดินในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
จากวิวัฒนาการของการใชที่ดินในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัย
รัชกาลปจจุบัน ที่มีวิวัฒนาการจากชุมชนเกษตรมาเปนชุมชนเมืองที่มีความแออัดและมีสภาพ
ปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยความสัมพันธระหวางที่โลงวางกับการใชที่ดินที่เกี่ยวเนื่องในยุค
แรกสภาพบานเมืองมีความเบาบาง อีกทั้งวิถีชีวิตที่ผูกผันอยูกับแมน้ําลําคลอง ทองทุง มีศนู ยกลาง
ของกิจกรรมอยูที่วัด วัง และตลาด ความสัมพันธที่โลงวางกับการใชที่ดินที่เกี่ยวเนื่องจึงเปนไปใน
ลักษณะของวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกวันโดยมีที่โลงวางแวดลอม ตอมาเปนระยะรับอิทธิพล
จากชาติตะวันตก สภาพบานเมืองมีความหนาแนนขึ้น วิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตที่ผูกพัน
กับแมน้ําลําคลองเริ่มเปนวิถีชิวิตบนบกมากขึ้น ความสัมพันธระหวางที่โลงวางกับการใชที่ดินที่
เกี่ยวเนื่องจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเกิดความสัมพันธของที่โลงวางตามทองถนน จนกระทั้งเขายุคการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงยุคปจจุบันสภาพบานเมือง และผูคนหนาแนนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเกิดที่โลงวางในรูปแบบใหม ไมวาจะเปนสวนสาธารณะ ลานโลง
ระบบถนน ทําใหที่โลงวางในชุมชนเมืองที่เคยมีอยูอยางมากมายถูกแทนที่ดวยอาคาร และระบบ
ศูนยกลางชุมชนจากที่เคยเปนวัดเริ่มคอยลดบทบาทลง เปนตลาดรูปแบบใหม พื้นที่ที่เคยมีคุณคา
ถูกบดบังและทําลายดวยตึกรามบานชองที่มีสภาพเสื่อมโทรม ทําใหเกิดการขาดแคลนที่โลงวาง
เกิ ด ความขั ด แย ง ระหวา งชุ ม ชนกั บ ภาครั ฐ ในการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาที่โ ล ง ว า ง ไมว า จะเปน กรณี
ปรับปรุงภูมิทัศนชุมชนปอมมหากาฬเพื่อเปดเปนที่โลงเปนพื้นที่สาธารณะโดยทําการรื้อยายชุมชน
ออกนอกพื้นที่ หรือ เปนการรื้อถอนอาคารที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรโดยเฉพาะอาคารที่
เกิดขึ้นจากประชาชน เพื่อปรับเปนที่โลงวางสาธารณะทําใหชุมชนเมืองขาดชีวิตชีวา

205

8.2 ลักษณะการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
จากการวิเคราะหการกระจายตัวและประเภทของที่โลงวาง โดยแบงประเภทของที่โลงวาง
ออกเปนที่โลงวางภายในชุมชน และที่โลงวางบริเวณโดยรอบชุมชน และวิเคราะหการใชประโยชน
ที่โลงวาง จึงสรุปลักษณะการใชประโยชนที่โลงวาง ไดดังนี้
จากการศึกษาพบวาที่โลงวางภายในชุมชนสวนใหญเปนทางสัญจร ไมวาจะเปน ชุมชนทาเตียน
ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน–ตรอกไกแจ ชุมชนแพรงภูธร และชุมชนหลังวัดราชนัดดา โดยสวนใหญมี
กิจกรรมการใชประโยชนเปนกิจกรรมจําเปนเกือบทั้งหมด คือ ใชเปนทางสัญจร เปนพื้นที่คาขาย
เปนทางเดินผาน สวนกิจกรรมพักผอนหยอนใจและกิจกรรมทางสังคมภายในชุมชนมีคอนขางนอย
สวนใหญเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชวงเทศกาล จึงทําใหมีพื้นที่สําหรับปฏิสัมพันธของคนภายใน
ชุมชนคอนขางนอย สวนที่โลงวางที่เปนลักษณะของลานโลงและสวนสาธารณะมีคอนขางนอย
จากชุมชนกรณีศึกษาพบมีชุมชนทาเตียน และ ชุมชนแพรงภูธรที่มีลักษณะของลานโลงที่เดนชัด
แตก็ยังขาดการใชประโยชนที่เต็มศักยภาพ
ที่โลงวางภายนอกชุมชนเปนที่โลงวางเพื่อการพักผอนหยอนใจเปนหลัก เปนที่โลง
วางที่ไดจัดเตรียมไวเพื่อสาธารณะ หรือ เปดใหประชาชนไดใชประโยชนอยางหลากหลายโดย
สามารถแยกตามชุมชนไดดังนี้
- ชุมชนแพรงภูธร มีที่โลงวางภายนอก 1 แหง คือ ทางสัญจรภายนอก
ชุมชน (ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม) มีการใชประโยชนโดยเปนการยึดครองของคนเฉพาะกลุม
คือกลุมคนไรบาน และกลุมคนขายของริมทางเทา กิจกรรมสวนใหญที่เกิดขึ้นจึงไมเหมาะสมกับ
พื้นที่เชน การทํากิจกรรมสวนตัว ในพื้นที่สาธารณะ การถายสิ่งปฏิกูลลงในแมน้ําลําคลอง ทําให
ทําลายสภาพพื้นที่โดยรอบ และไมเกิดการใชประโยชนที่หลากหลาย
- ชุมชนทาเตียน มีที่โลงวางภายนอก 2 แหง คือ ทางสัญจร (ทางเดิน
เทา-ถนนมหาราช) และเปนลานโลงวัดพระเชตุพนฯ ในสวนของลานโลงวัดพระเชตุพนฯ มีการใช
ประโยชนที่คอนขางหลากหลายสวนใหญเปนกิจกรรมการพักผอนหยอนใจและกิจกรรมทางสังคม
แตลักษณะของกิจกรรมในฐานะเปนศูนยกลางของกิจกรรมของชุมชนเริ่มลดนอยลง ความสัมพันธ
ระหวางชุมชนกับที่โลงวางยังไมคอยมีความสัมพันธเทาที่ควร
- ชุมชนหลังวัดราชนัดดา มีที่โลงวางภายนอก 2 แหง คือ สวนสาธารณะ
บริเวณชุมชน และ ลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหาร ในสวนสวนสาธารณะมีการใชประโยชน
เปนกิจกรรมเพื่อการคา มีการพักผอนบางเล็กนอย สวนลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหาร จาก
สภาพที่โลงวางที่มีการใชประโยชนเปนที่จอดรถจึงมีความแออัดไมเอื้อใหมีการใชประโยชนเปน
กิจกรรมเพื่อการพักผอนและกิจกรรมทางสังคมเทาที่ควร
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- ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน–ตรอกไกแจ มีที่โลงวางภายนอก 2 แหง คือ
ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ) และ สวนสันติชัย
ปราการ มีการใชประโยชนที่คอนขางหลากหลายสวนใหญเปนกิจกรรมการพักผอนหยอนใจทั้ง
กิจกรรม การออกกําลังกาย (Active) และกิจกรรมการนั่งพักผอน (Passive)
8.3 สถานการณและปญหาการใชประโยชนที่โลงวาง
8.3.1 สถานการณการใชประโยชนที่โลงวาง
จากการวิเคราะหสถานการณการใชประโยชน พบวาที่โลงวางภายในชุมชนสวนใหญมี
ศักยภาพการใชประโยชนต่ํา เนื่องจากลักษณะของที่โลงวางเปนทางสัญจรที่มีการใชประโยชนเพือ่
กิจกรรมจําเปน ขาดความหลากหลายทั้ง กลุมผูใช เวลา และกิจกรรม อีกทั้งเปนที่โลงวางที่ขาด
การวางแผน และออกแบบเพื่อรองรับกิจกรรม รูปแบบที่โลงวางเกิดจากการขยายตัวของมวล
อาคารเปนหลักโดยไมไดคํานึงถึงลักษณะของที่โลงวางโดยรอบ อีกทั้งอาคารและสถานที่สําคัญที่
แสดงถึงคุณคาและเอกลักษณของที่โลงวางมีสภาพเสื่อมโทรม ถูกบดบังจากสิ่งกอสรางที่ขัดแยง
กับบริบทเดิมของพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีลักษณะทางกายภาพที่ไมเหมาะสมตอการเกิดกิจกรรม
พักผอน และกิจกรรมทางสังคม สวนที่โลงวางบริเวณโดยรอบชุมชนสวนใหญมีสถานการณการใช
ประโยชนคอ นขา งสูง เนื่อ งจากลัก ษณะของที่โ ลง วา งเปน ทางสัญ จรสายหลัก เป น ลานโล ง
ในศาสนสถานสําคัญ และเปนสวนสาธารณะ ที่มีลักษณะการใชประโยชนที่หลากหลาย และ
แวดลอมดวยอาคารและสถานที่ที่มีคุณคา อีกทั้งมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมในการเกิด
กิจกรรมพักผอน และกิจกรรมทางสังคม แตยังขาดการเชื่อมโยงระหวางที่โลงวางภายในและ
บริเวณโดยรอบชุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ไดแก ความตอเนื่องของที่โลงวางภายในและที่โลงวาง
บริเวณโดยรอบชุมชน และมิติทางดานสังคม ไดแก ความตอเนื่องของกิจกรรมและประวัติศาสตร
ความเปนมาของพื้นที่
8.3.2 ปญหาการใชประโยชนที่โลงวาง
จากศึกษาการป ญหาการใชประโยชนที่โ ลง วางพบวา สวนใหญ เปน ปญหาที่เกิดจาก
ลักษณะทางกายภาพของที่โลงวาง โดยเปนผลตอเนื่องทําใหเกิดปญหาที่เกิดจากลักษณะกิจกรรม
และพฤติกรรมตามมาโดยสามารถสรุปปญหาในภาพรวมไดดังนี้
8.3.2.1 ปญหาที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพ ไดแก บรรยากาศไมดีเนื่องจาก
ความแออัดทรุดโทรมของอาคารและที่โลงวาง การจัดพื้นที่ไมเหมาะสม ความแออัดของอาคาร
สิ่งกอสราง ความสกปรกปญหาขยะและกลิ่นเหม็น ความคับแคบของพื้นที่ ปญหาแสงสวางไม
เพียงพอ ปญหาที่จอดรถกีดขวางในที่โลงวาง ปญหาปายที่ขัดแยงกับพื้นที่และไมเปนระเบียบ
ปญหาสภาพภูมิทัศนไมสวยงาม และอาคารรานคาและแผงขายของไมเปนระเบียบ ฯลฯ
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8.3.2.2 ปญหาที่เกิดจากลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรมการใชประโยชน ไดแก
กิจกรรมขัดแยงกันระหวางกิจกรรมการออกกําลังกาย (Active) กับกิจกรรมการนั่งพักผอน หรือ
ทองเที่ยว (Passive) อันเปนผลมาจากลักษณะทางกายภาพของที่โลงวางที่คับแคบและมีกิจกรรม
ที่ซอนทับกันในชวงเวลาเดียวกัน เชน ลานโลงวัดพระเชตุพนฯ (ชุมชนทาเตียน) และทางสัญจร
ภายในชุมชนเนื่องจากเปนที่โลงวางประเภทเดียวภายในชุมชนที่ตองรองรับกิจกรรมจํานวนมาก
โดยเฉพาะกิจกรรมจําเปน แตก็มีกิจกรรมการพักผอนและกิจกรรมทางสังคมเกิดขึ้น เชน เด็กวิ่ง
เลน การสนนาพูดคุยกัน ทําใหเกิดการขัดแยงกันระหวางกิจกรรม หรือ กิจกรรมการทองเที่ยว กับ
กิจกรรมทางการคา เชน ชุมชนทาเตียน
ปญหาการยึดครองที่โลงวางของกลุมคนตางๆ ไดแก การยึดครองที่โลงวางของ
กลุ มคนไรบา นบริเวณริมคลองหลอด เนื่อ งจากพื้ น ที่ข าดการวางแผนจัดการดว ยมาตรการที่
เด็ดขาด และไมมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ในการแกปญหา การยึดครองทาง
สัญจรเพื่อการคาของกลุมพอคาแมคาบน เปนตน
8.4 ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
8.4.1 ปรับปรุงที่โลงวางภายในชุมชนใหมีความเหมาะสมทําใหเกิดการปฏิสัมพันธของผูคน
จากการศึกษาการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนสวนใหญเปนที่โ ลงวางประเภททาง
สัญจรที่มีสถานการณการใชประโยชนที่โลงวางต่ํา ทําใหกิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนกิจกรรม
จํ า เป น ได แ ก การสั ญ จรผ า นทั้ ง ทางรถ และการเดิ น เท า การใช ป ระโยชน ที่ โ ล ง ว า งจึ ง ขาด
ความสัมพันธกับชุมชนและผูคน ตามแนวความคิดของ Jan Gehl ที่เนนการปรับปรุง
สภาพแวดลอมกายภาพใหเหมาะสมเอื้อตอการเกิดกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยโดยเฉพาะกิจกรรม
ทางสังคมและกิจกรรมทางเลือกอื่นนอกจากกิจกรรมจําเปนเพียงอยางเดียว เพื่อสนับสนุนใหเกิด
ความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมคนมากขึ้นเปนชุมชนเมืองที่มีชีวิตชีวา
ดังนั้นหากตองการใหเกิดการใชประโยชนที่โลงวางที่มีชีวิตชีวาตามแนวความคิดขางตน
จึงควรวางแผนทางกายภาพของที่โลงวางที่สงเสริมใหเกิดกิจกรรมผักผอน และกิจกรรมทางสังคม
เชน การเพิ่มพื้นที่ที่เปนลานโลง หรือ สวนสาธารณะขนาดเล็กในชุมชนโดยปรับปรุงจากที่โลงวางที่
มีอยูเดิมแตมีการใชประโยชนที่ไมเต็มศักยภาพ และจัดหาที่โลงวางที่เปนพื้นที่สูญเปลาเชนอาคาร
ที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะหรืออาคารที่ทิ้งรางวางเปลาเปนตน
8.4.2 คํานึงถึงการกระจายตัวของที่โลงวาง
ควบคุมมวลอาคารใหสัมพันธกับที่โลงวาง ไมใหเปนพื้นที่สูญเปลาที่ไมมีการใชประโยชน
ตามแนวความคิดของ โรเจอร ทรานซิก นอกจากนั้นที่โลงวางตองมีลําดับการใชสอยทีโ่ ลงวางตาม
แนวคิดของชารลส คอรเรีย และ แนวคิดของ Jan Gehl โดยเริ่มจาก พื้นที่สวนบุคคล (Private
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Space) ซึ่งไดแก พื้นที่ในตัวอาคารบานพักอาศัยแตละหลังคาเรือนในละแวกบาน พื้นที่กึ่ง
สาธารณะ (Semi-public Space) คือ พื้นที่ตอเนื่องเชื่อมระหวางพื้นที่สวนบุคคลและพื้นที่
สาธารณะ และพื้นที่สาธารณะ (Public Space) ไดแกพื้นที่สวนที่ถัดออกมาจากพื้นที่กึ่งสาธารณะ
โดยแตละพื้นที่ตองมีความสัมพันธกันซึ่งในชุมชนกรณีศึกษาทั้ง 4 ชุมชนขาดลําดับการใชสอยที่
โลงวางดังกลาว เนื่องจากแตละพื้นที่ถูกตัดขาดออกจากกันโดยเฉพาะชุมชนทาเตียนซึ่งเปนชุมชน
ขนาดเล็ก และชุมชนแพรงภูธรซึ่งเปนชุมชนขนาดเล็กมาก
8.4.3 วางแผนปรับปรุงที่โลงวางใหมีความเชื่อมโยงระหวางที่โลงวางภายในชุมชนกับที่
โลงวางบริเวณโดยรอบชุมชน
จากการวิเคราะหการกระจายตัวของที่โลงวางพบวาที่โลงวางภายในชุมชนกับที่โลงวาง
บริเวณโดยรอบชุมชนไมมีความเชื่อมโยงกันทั้งลักษณะทางกายภาพ ไดแก วัสดุพื้นผิวของที่โลง
วาง องคประกอบของที่โลงวางทั้งพันธไม อุปกรณประดับตกแตงที่โลงวาง ฯลฯ และลักษณะทาง
สังคม วัฒนธรรม เชน การเชื่อมโยงของเรื่องราวทางประวัติศาสตร เปนตน ดังนั้นจึงควรสราง
ความเชื่อมโยงระหวางที่โลงวางภายในชุมชนกับที่โลงวางบริเวณโดยรอบชุมชนเพื่อใหเกิดเปน
โครงขายของที่โลงวาง Open Space Network สอดคลองกับแนวความคิดระดับการใชสอยที่โลง
วาง ไดแก ระดับละแวกบาน ระดับชุมชน ระดับยาน/หยอมเมือง และระดับเมือง เปนตน
8.4.4 ปรับปรุงที่โลงวางใหมีคุณคาและเอกลักษณของสถานที่
จากการวิเคราะหคุณคาและเอกลักษณของที่โลงวางพบวาชุมชนกรณีศึกษาทั้ง 4 แหง
เปนพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและมีอาคารที่มีคุณคาทั้งสิ้นโดยเฉพาะชุมชนทาเตียน
และชุมชนแพรงภูธรที่มีอาคารที่มีคุณคาโดยเฉพาะอาคารตึกแถวเกาแตอาคารบางหลังอยูใน
สภาพทรุ ด โทรม มี ก ารต อ เติ ม อาคาร รู ป แบบสถาป ต ยกรรมถู ก บดบั ง ด ว ยป า ยและสายไฟ
นอกจากนี้ยังพบอาคารที่กอสรางขึ้นใหมที่มีความขัดแยงกับรูปแบบสถาปตยกรรมเดิม สวนชุมชน
หลังวัดราชนัดดาและ ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจซึ่งมีที่โลงวางภายในชุมชนที่คุณคา
และเอกลักษณนอยกวา 2 ชุมชนแรก เนื่องจากมีอาคารที่มีคุณคาอยูนอย แตเนื่องจากมีเรื่องราว
ทางประวัติศาสตรและยังสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่สําคัญโดยรอบไดทั้งสิ้น
ดังนั้นแนวทางปรับปรุงที่โลงวางใหมีคุณคาและเอกลักษณของสถานที่จึงควร ปรับปรุง
อาคารที่มีคุณคาและความสําคัญทางประวัติศาสตรทั้งรูปแบบและเรื่องราวทางประวัติศาสตรโดย
ทําการปรับปรุงซอมแซมอาคารที่มีความชํารุดทรุดโทรม ควบคุมการตอเติมและอาคารที่สรางใหม
ใหมีรูปแบบกลมกลืนกับอาคารเดิม ปรับปรุงใหทราบถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตรเชน มีปาย
อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร สงเสริมใหเกิดกิจกรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณของสถานที่
เปนตน ปรับปรุงองคประกอบทางจินตภาพทั้งที่ปรากฏอยูในปจจุบัน และมีรองรอยเหลืออยูเ พือ่ ให
เปนเอกลักษณของที่โลงวาง เชน แนวกําแพงเมือง ซุมประตูวังเปนตน
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8.4.5 ปรับปรุง การใชประโยชนที่โ ลง วางที่เ กิดขึ้นในแตละชุมชน ทั้ งป ญหาที่เ กิดจาก
ลักษณะทางกายภาพ ไดแก บรรยากาศไมดีเนื่องจากความแออัดทรุดโทรมของอาคารและที่โลง
วาง การจัดพื้นที่ไมเหมาะสม ความแออัดของอาคารสิ่งกอสราง ความสกปรกปญหาขยะและกลิ่น
เหม็น ความคับแคบของพื้นที่ ปญหาแสงสวางไมเพียงพอ ปญหาที่จอดรถกีดขวางในที่โลงวาง
ปญหาปายที่ขัดแยงกับพื้นที่และไมเปนระเบียบ ปญหาสภาพภูมิทัศนไมสวยงาม และอาคาร
รานคาและแผงขายของไมเปนระเบียบ ฯลฯ และปญหาที่เกิดจากลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรม
การใชประโยชน เชน กิจกรรมขัดแยงกัน และปญหาการยึดครองที่โลงวางของกลุมคนตางๆ โดย
ใชแนวทางการวางแผนทางกายภาพ และมาตรการทางกฎหมายโดยความรวมมือของกันระหวาง
หนวยงานตางๆ
8.5 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
8.5.1 ควรมีการศึกษาการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทรทั้ง 15 ชุมชน
รวมทัง้ ชุมชนที่ไมขึ้นทะเบียน เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบลักษณะการใชประโยชนที่โลงวางใน
ชุมชนกรุงรัตนโกสินทรทงั้ ระบบ
8.5.2 เนื่องจากในการศึกษาแนวทางการปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุง
รัตนโกสินทรเนนที่โลงวางในระดับชุมชนเปนหลัก ในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรทําการศึกษาให
ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งในระดับเมือง ระดับยาน ระดับชุมชน และระดับละแวกบาน เพื่อใหเห็นการ
เชื่อมโยงของที่โลงวางทุกระดับ
8.5.3 ควรทําการศึกษาโดยใหประชาชนมีสวนรวม เพื่อใหสามารถนําผลการศึกษาไป
ปฏิบัติไดจริงตามความตองการของประชาชน
8.5.4 ควรทําการศึกษาผูทมี่ ีสวนเกี่ยวของในปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวางในแตละ
ชุมชนเพื่อใหมผี ูรับผิดชอบสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
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Spreigeren, Paul D., Urban Design: The Architecture Of Towns And Cites. New York:
MC. Graw – Hill Book Company, 1965
Trancik,R. Finding lost space: Theories of urban design. New York: Van Nostrand
Reinhold, 1986.
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แบบสัมภาษณ การใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
โครงการแนวทางปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
(OPEN SPACE UTILIZATION GUIDELINE FOR KURNG RATTANAKOSIN)
วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาการวางแผนชุมชน ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดย นาย ธีรวิทย นิลสุก รหัส 4774135025
ที่โลงวางที่ทาํ การสัมภาษณ....................................................... ชุมชน………………………….
ตําแหนงที่ตงั้ ของที่โลงวาง......................................ผูท าํ การสัมภาษณ…………………………...
วันที่.......เดือน.........................พ.ศ. ...........เวลา................แบบสัมภาษณลําดับที่....................
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
1 . เพศ

ชาย

หญิง

2 . สถานภาพ

โสด
สมรส
มีบุตรจํานวน................... คน
อื่นๆ ระบุ .........................

ไมมีบุตร

3 . ศาสนา

พุทธ

คริสต

อิสลาม

อื่นๆ ระบุ ...........

4. อายุ

15-20 ป

20-30 ป

30 – 60 ป

มากกวา 60 ป

5 . ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

อาชีวศึกษา

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

อื่นๆ ระบุ ..............

6 . อาชีพ

7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน

นักเรียน , นักศึกษา
แมบาน
รับจาง
อื่นๆ ระบุ ..............
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
สูงกวา 10,000 บาท

รับราชการ , พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คาขาย , ธุรกิจสวนตัว
พนักงานเอกชน
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8. ปจจุบันทานพักอาศัยอยูที่ใด
ชุมชน ............................................ หางจากพื้นที่นี้กี่กิโลเมตร ........................................
บริเวณหรือสถานที่สําคัญที่อยูใกล ...................................................................................

ตอนที่ 2 ขอมูลการใชประโยชนทโี่ ลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
1 . ทานมาทํากิจกรรมอะไรบางในบริเวณนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ออกกําลังกาย (ระบุประเภท) ..................................................................
นั่งเลนพักผอน

ทองเที่ยว

พบปะเพื่อนฝูง

คาขาย

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

อื่นๆ (ระบุ) .........................................

2. ทานมาใชประโยชนในบริเวณนี้บอยครั้งแคไหน
มาเปนประจําทุกวัน

สัปดาหละ 1-2 ครั้ง

เดือนละ 1-2 ครั้ง

นานๆ ครั้ง ปละ 3-4 ครั้ง

เพิ่งเคยมา

อื่นๆ (ระบุ) .....................

3 . โดยปกติทานมากับใคร
ครอบครัว

เพื่อน

คูรัก/แฟน

มาคนเดียว

4 . ทานมาดวยกันกี่คน ........................ คน
5 . สาเหตุที่ทานมาใชพื้นที่บริเวณนี้
เดินทางสะดวก ใกลบาน
บรรยากาศดี รมรื่น มีบริเวณพักผอน ออกกําลังกายเปนสัดสวน
มีกิจกรรมที่นาสนใจ
ปลอดภัย
ไดคบคาสมาคมกับเพื่อน ครอบครัว
อื่นๆ ............................................
6 . สวนใหญทานมาทํากิจกรรมในบริเวณนี้วันใดบาง
วันธรรมดา (จันทร – ศุกร)

วันหยุดงาน

ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

ไมแนนอน

อื่นๆ ...........
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7 . สวนใหญแลวทานมาใชประโยชน ในบริเวณนี้เวลาใด
เชา ( 06.00 – 08.00 น.)

บาย ( 13.01 – 16.00 น.)

สาย ( 08.01 – 11.00 น.)

เย็น ( 16.01 – 18.00 น.)

เที่ยง (11.01 – 13.00 น.)

อื่นๆ (ระบุ) ....................................

8 . ทานใชเวลาอยูในบริเวณนี้นานเทาใด
นอยกวาครึ่งชั่วโมง

3 – 4 ชั่วโมง

ครึ่งชั่วโมง – 1 ชั่วโมง

ทั้งวัน

1 – 2 ชั่วโมง

อื่นๆ (ระบุ)....................................

9. ทานเดินทางมาบริเวณนี้ดวยวิธีใด
เดิน

ปนจักรยาน

ขับมอเตอรไซด

รถยนตสวนตัว

รถโดยสารประจําทาง

อื่นๆ (ระบุ) ...................................

10 . ระยะเวลาที่ทานเดินทางมายังบริเวณนี้ โดยเฉลี่ยแลวประมาณเทาใด
นอยกวา 5 นาที

6 – 10 นาที

10 – 20 นาที

20 – 30 นาที

30 นาที – 1 ชั่วโมง

อื่นๆ (ระบุ)...................................

11. โดยสวนตัวแลว ทานไดรับประโยชนจากที่โลงวางบริเวณนี้อยางไรบาง (เรียงลําดับ 3 อันดับ)
ผอนคลายความตึงเครียด
ไดรับประสบการณและความรู
ไดรับความสนุกสนาน

ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน

เสริมสรางสุขภาพอนามัย

อื่นๆ (ระบุ) ....................................

ตอนที่ 3 ขอมูลเกีย่ วกับแนวทางปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุง
รัตนโกสินทร
1. นอกจากประกอบกิจกรรมหรือใชประโยชนในที่โลงวางแหงนี้แลว ทานเคยใชประโยชนในที่โลงวาง
ใดอยางสม่ําเสมอ
ที่โลงวาง ...............................................................................................................................
กิจกรรม ................................................................................................................................
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2. ทานคิดวาที่โลงวางบริเวณนี้ มีปญหาการใชประโยชนอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
เดินทางไมสะดวก
บรรยากาศไมดี
ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ
ไมปลอดภัย
การจัดพื้นที่ไมเหมาะสม
อื่นๆ ............................................
3. ทานคิดวาที่โลงวางบริเวณนี้ มีการใชประโยชนที่เหมาะสมหรือไมอยางไรบาง
เหมาะสม อยางไร............................................................................................................
......................................................................................................................................
เพราะอะไร......................................................................................................................
......................................................................................................................................
ไมเหมาะสม อยางไร.......................................................................................................
......................................................................................................................................
เพราะอะไร....................................................................................................................
......................................................................................................................................
4. ทานคิดวาที่โลงวางบริเวณนี้ ควรมีการปรับปรุงแกไข หรือไม อยางไร
ไมควร เพราะ...............................................................................................................
....................................................................................................................................................
ควร มีการปรับปรุงสวนตางๆ คือ
1 . ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2 . ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3 . ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4 . ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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แบบสํารวจ การใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
โครงการแนวทางปรับปรุงการใชประโยชนที่โลงวางในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร
(OPEN SPACE UTILIZATION GUIDELINE FOR KURNG RATTANAKOSIN)
วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาการวางแผนชุมชน ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดย นาย ธีรวิทย นิลสุก รหัส 4774135025
ที่โลงวางที่ทาํ การสํารวจ....................................................... ชุมชน……………………………..
ตําแหนงที่ตงั้ ของที่โลงวาง......................................ผูท าํ การสํารวจ…………………………........
วันที่.......เดือน.........................พ.ศ. ...........เวลา................แบบสํารวจลําดับที่..........................
ตอนที่ 1 องคประกอบทางกายภาพบริเวณที่โลงวาง
หัวขอการสํารวจ

ผลการสํารวจ
(แสดงการสํารวจลงแผนที่ )

1.ลักษณะทางภูมิศาสตร
2.ลักษณะทางภูมิสถาปตยกรรม
3. ลักษณะทางสถาปตยกรรม
3.1 ความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร
3.2 ดานรูปแบบสถาปตยกรรม
3.3 สภาพของอาคาร
3.4 ชวงอายุของอาคาร
3.5 วัสดุ และพื้นผิวของอาคาร

ทรุดโทรมมาก

ทรุดโทรมปานกลาง

ทรุดโทรมนอย
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ตอนที่ 2 ลักษณะของที่โลงวาง
1. ประเภทของทีโ่ ลงวาง
ตามลักษณะหนาที่
ตามตําแหนงทีต่ ั้ง

ลานโลง

ทางสัญจร

สวนสาธารณะ

1.อยูภายในชุมชน
2.อยูภายนอกชุมชน
ตามตําแหนงทีต่ ั้ง
ตามลักษณะรูปราง

2. ความเชื่อมโยงกับพืน้ ที่อนื่ ๆ
2.1 ทิศเหนือ
จรด..........................................................................
2.2 ทิศใต
จรด..........................................................................
2.3 ทิศตะวันออก
จรด..........................................................................
2.4 ทิศตะวันตก
จรด..........................................................................
3. การเขาถึงพื้นที่ (แสดงทางเขา-ออกลงแผนที่ - 2)
ทางเทา
ทางจักรยานและจักรยานยนต
ทางรถยนต
อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................
ทางเรือ
4. องคประกอบของที่โลงวางอื่น ๆที่ปรากฏ (แสดงตําแหนงลงแผนที่ และ ถายภาพ)
รานคา
ตนไม พุม ไม
ที่นงั่ และบริเวณที่พักผอน
บอน้ํา น้าํ พุ น้าํ ตก บึง แมนา้ํ
สิ่งปลูกสรางและงานประติมากรรม
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
สิ่งบริการตาง ๆ
อุปกรณเพื่อการพักผอนและออกกําลังกาย
อื่น ๆ ...............................................................
5. สภาพของที่โลงวางที่ปรากฏในปจจุบนั (ถายภาพประกอบ)
สภาพดี เอื้ออํานวยตอการใชประโยชนสูง
สภาพพอใช เอื้ออํานวยตอการใชประโยชนปานกลาง
สภาพชํารุดทรุดโทรม ไมเอื้ออํานวยตอการใชประโยชน
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ตอนที่ 3 กิจกรรมกับพฤติกรรมการใชประโยชนทโี่ ลงวาง
1. ประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นในที่โลงวาง (แสดงตําแหนงลงแผนที่ และถายภาพ)
กิจกรรมจําเปน (ระบุ) .....................................................................................
กิจกรรมทางเลือกหรือกิจกรรมพักผอนหยอนใจ
- Active…………………………………………………………………
- Passive…………………………………………………………………
กิจกรรมทางสังคม
2. กิจกรรมที่เปนเอกลักษณที่ปรากฏในที่โลงวาง
กิจกรรมที่ตางจากพื้นที่อื่น (ระบุ).....................................................................
………………………………………………………………………………………………
กิจกรรมที่ปรากฏชัดเมื่อเขาเขตที่โลงวาง(ระบุ)..................................................
………………………………………………………………………………………………
การรับรู กลิน่ และเสียงเมื่อเขาเขตที่โลงวาง(ระบุ)..............................................
………………………………………………………………………………………………
3. การใชประโยชนที่โลงวางที่สามารถสังเกตได
เพื่อการสื่อสาร (กิจกรรมทางสังคม)
เพื่อการนันทนาการ
เพื่อการคารวะศรัทธา
เพื่อเนนใหเห็นความสําคัญและผลทางดานการมองเห็นของอาคาร
อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................................
ปญหาการใชประโยชนที่โลงวางที่เห็นไดวา ไมเหมาะสมมีอะไรบาง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
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1. ชุมชนแพรงภูธร
1.1 ทางสัญจรและลานโลง (ลานภูธเรศ) ภายในชุมชน
แผนภูมิแสดงการมาทํากิจกรรมในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

6.06

0.00

12.12

21.21

18.18

12.12

21.21

0.00

กิจกรรม
รอยละ

คาขาย

อื่นๆ*

พบปะเพื่อนฝูง

นั่งเลนพักผอน

ออกกําลังกาย

ทองเที่ยว

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แผนภูมิที่ 1 แสดงการมากิจกรรมในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

56.67
33.33
0.00

10.00

0.00

มาเปนประจําทุกวัน

สัปดาหละ1-2 ครั้ง

เดือ นละ 1-2 ครั้ง

นานๆ ครั้งปละ
3-4 ครั้ง

เพิ่งเคยมา

อื่นๆ

รอยละ

0.00

ความถี่

แผนภูมิที่ 2 แสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย

100.00
80.00
60.00

46.67

40.00

40.00
13.33

20.00

0.00

0.00
กลุม คน

ครอบครัว

เพื่อน

มาคนเดียว

คูรัก/แฟน

อื่นๆ

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 3 แสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย
แผนภูมิแสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

3.33

10.00

10.00

20.00

23.33

33.33

สาเหตุ

อื่นๆ*

บรรยากาศดี รมรื่น
มีบริเวณพักผอน

เดินทางสะดวก ใกลบาน

ไดคบคาสมาคมกับ
เพื่อน และคอบครัว

ปลอดภัย

มีกิจกรรมที่นาสนใจ

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 4 แสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
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แผนภูมิแสดงวันที่ทํากิจกรรม

100.00
80.00
60.00

40.00

36.67

40.00

16.67

6.67

20.00

วัน

ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

ไมแนนอน

วันธรรมดา (จันทร–ศุ กร)

วันหยุดงาน

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 5 แสดงวันที่ทํากิจกรรม
แผนภูมิแสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
100.00
80.00

50.00

60.00
40.00

13.33

20.00

0.00

20.00

16.67

0.00
เย็น ( 16.01–
18.00น.)

อื่นๆ*

บาย (13.01–
16.00น.)

เชา (06.00–
08.00น.)

เที่ยง (11.01–
13.00น.)

สาย (08.00–
11.00น.)

รอยละ

0.00

เวลา

แผนภูมิที่ 6 แสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

0.00

13.33

13.33

20.00

26.67

26.67

1–2 ชั่วโมง

ครึ่งชั่วโมง–1ชั่วโมง

นอยกวาครึ่งชั่วโมง

ทั้งวัน

3–4 ชั่วโมง

อื่นๆ

รอยละ

0.00

เวลา

แผนภูมิที่ 7 แสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
100.00
80.00
60.00

36.67

40.00
20.00

13.33

13.33

16.67

20.00

0.00
วิธีการเดินทาง

แผนภูมิที่ 8 แสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง

เดิน

รถยนตสวนตัว

รถโดยสารประจําทาง

ขับมอเตอรไซด

อื่นๆ *

ปนจักรยาน

รอยละ

0.00
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แผนภูมิแสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00

33.33

30.00
16.67

20.00

0.00

0.00

เวลา

0.00

นอยกวา
5 นาที

6–10 นาที

20–30 นาที

30 นาที–1
ชั่วโมง

อื่นๆ

10–20 นาที

รอยละ

20.00

แผนภูมิที่ 9 แสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง

แผนภูมิแสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง

12.12

12.12

18.18

30.30

18.18

ผอนคลายความตึงเครียด

ประโยชนที่ไดรับ

*อื่นๆ

ความสนุกสนาน

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

เสริมสรางสุขภาพอนามัย

ประสบการณและความรู

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 10 แสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงปญ หาการใชประโยชน

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

0.00

13.33

13.33

20.00

26.67

0.00

26.67
ปญหา

การจัดพื้นที่ไมเหมาะสม

* อื่นๆ

ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ

บรรยากาศไมดี

ไมปลอดภัย

เดินทางไมสะดวก

รอบละ

แผนภูมิที่ 11 แสดงปญหาการใชประโยชน
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
100.00

70.00

80.00
60.00
40.00

20.00

20.00
0.00
รอยละ

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

ความคิดเห็น

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

แผนภูมิที่ 12 แสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
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แผนภูม ิแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง
100.00

63.33

80.00
60.00

36.67

40.00
20.00
0.00

รอ ยละ

ความคิดเห็น

ควร

ไมควร

แผนภูมิที่ 13 แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง

1.2 ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทาริมคลองคูเมืองเดิม)
แผนภูมิแสดงการมาทํากิจกรรมในที่โลงวาง

100.00
80.00

56.67

60.00
40.00
20.00

0.00

10.00

3.33

0.00

20.00

10.00

0.00
คาขาย

นั่งเลนพักผอน

อื่นๆ

พบปะเพื่อนฝูง

ทองเที่ยว

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ออกกําลังกาย

รอยละ

กิจกรรม

แผนภูมิที่ 14 แสดงการมากิจกรรมในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

66.67

0.00

23.33

10.00

0.00

มาเปนประจําทุกวัน

สัปดาหละ1-2 ครั้ง

เดือนละ 1-2 ครั้ง

อื่นๆ

นานๆ ครั้งปละ
3-4 ครั้ง

เพิ่งเคยมา

รอยละ

0.00

ความถี่

แผนภูมิที่ 15 แสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย

100.00
80.00

60.00

60.00
40.00
20.00

0.00

10.00

10.00

20.00

มาคนเดียว

คูรัก/แฟน

เพื่อน

ครอบครัว

อื่นๆ

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 16 แสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย

กลุม คน
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แผนภูมิแสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

39.53

40.00

23.26
2.33
บรรยากาศดี รมรื่น
มีบริเวณพักผอน

11.63

0.00
ปลอดภัย

20.00

23.26
สาเหตุ

มีกิจกรรมที่นาสนใจ

อื่นๆ*

ไดคบคาสมาคมกับ
เพื่อน และคอบครัว

เดินทางสะดวก ใกลบาน

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 17 แสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวันที่ทํากิจกรรม

100.00

63.33

80.00
60.00
40.00

20.00

10.00

6.67

20.00

ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

ไมแนนอน

วันหยุดงาน

วันธรรมดา (จันทร–ศุ กร)

รอยละ

0.00

วัน

แผนภูมิที่ 18 แสดงวันที่ทํากิจกรรม
แผนภูมิแสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

0.00

10.00

10.00

30.00

20.00

30.00

เชา (06.00–
08.00น.)

อื่นๆ*

เย็น ( 16.01–
18.00น.)

บาย (13.01–
16.00น.)

เที่ยง (11.01–
13.00น.)

สาย (08.00–
11.00น.)

รอยละ

0.00

เวลา

แผนภูมิที่ 19 แสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

100.00
80.00

46.67

60.00

30.00

40.00
20.00

0.00

3.33

10.00

10.00

แผนภูมิที่ 20 แสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

ทั้งวัน

ครึ่งชั่วโมง–1ชั่วโมง

1–2 ชั่วโมง

3–4 ชั่วโมง

อื่นๆ

นอยกวาครึ่งชั่วโมง

รอยละ

0.00

เวลา
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แผนภูมิแสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
100.00
80.00
60.00

40.00

40.00

26.67

23.33

20.00

0.00

10.00

0.00

0.00

รถโดยสารประจําทาง

เดิน

รถยนตสวนตัว

อื่นๆ

ปนจักรยาน

ขับมอเตอรไซด

รอยละ

วิธีการเดินทาง

แผนภูมิที่ 21 แสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

40.00

40.00

26.67

20.00

20.00

3.33

0.00

0.00

เวลา
30 นาที–1
ชั่วโมง

10–20 นาที

20–30 นาที

นอยกวา
5 นาที

อื่นๆ

6–10 นาที

รอยละ

10.00

แผนภูมิที่ 22 แสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
85.71

0.00

11.43

0.00

17.14

28.57

ผอนคลายความตึงเครียด

ประโยชนที่ไดรับ

ความสนุกสนาน

*อื่นๆ

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ประสบการณและความรู

เสริมสรางสุขภาพอนามัย

รอยละ

แผนภูมิที่ 23 แสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงปญ หาการใชประโยชน

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

6.25

6.25

16.67

20.83

25.00

0.00

25.00
ปญหา

แผนภูมิที่ 24 แสดงปญหาการใชประโยชน

ไมปลอดภัย

บรรยากาศไมดี

* อื่นๆ

การจัดพื้นที่ไมเหมาะสม

เดินทางไมสะดวก

ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ

รอบละ

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
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แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
100.00
80.00

53.33

46.67

60.00
40.00
20.00

ความคิด เห็น

รอยละ

0.00

ไมเหมาะสม

เหมาะสม

แผนภูมิที่ 25 แสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง
100.00

80.00

80.00
60.00
40.00

20.00

20.00
0.00

รอยละ

ความคิดเห็น

ควร

ไมควร

แผนภูมิที่ 26 แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง

2. ชุมชนทาเตียน
2.1 ทางสัญจรภายในชุมชน
แผนภูมิแสดงการมาทํากิจกรรมในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

27.78

40.00
20.00

0.00

0.00

13.89

5.56

36.11

16.67

0.00
อื่นๆ

ทองเที่ยว

คาขาย

นั่งเลนพักผอน

พบปะเพื่อนฝูง

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ออกกําลังกาย

รอยละ

กิจกรรม

แผนภูมิที่ 27 แสดงการมากิจกรรมในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

6.67

20.00

23.33

40.00

มาเปนประจําทุกวัน

สัปดาหละ1-2 ครั้ง

นานๆ ครั้งปละ
3-4 ครั้ง

เพิ่งเคยมา

เดือนละ 1-2 ครั้ง

อื่นๆ

รอยละ

0.00

10.00

ความถี่

แผนภูมิที่ 28 แสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง

230
แผนภูมิแสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย
43.33

13.33
ครอบครัว

เพื่อน

6.67

มาคนเดียว

3.33

อื่นๆ (อยูบริเวณ
นั้นอยูแลว)

ร อยละ

33.33

คูรัก/แฟน

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

กลุม คน

แผนภูมิที่ 29 แสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย
แผนภูมิแสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00

17.65
0.00

0.00

ปลอดภัย

บรรยากาศดี รมรื่น
มีบริเวณพักผอน

20.00

23.53

26.47

32.35

สาเหตุ

อื่นๆ*

มีกิจกรรมที่นาสนใจ

เดินทางสะดวก ใกลบาน

ไดคบคาสมาคมกับ
เพื่อน และคอบครัว

รอยละ

0.00

หมายเหตุ : อื่นๆ คือ ประกอบอาชีพ, ซื้อของ, เปนทางผาน, ดูแลความสะดวก
แผนภูมิที่ 30 แสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวันที่ทํากิจกรรม

100.00
80.00

46.67

60.00
40.00

20.00

6.67

20.00

26.67

วันหยุดงาน

ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

วันธรรมดา (จันทร–ศุ กร)

ไมแนนอน

ร อยละ

0.00

วัน

แผนภูมิที่ 31 แสดงวันที่ทํากิจกรรม
แผนภูมิแสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

43.33

40.00
20.00

3.33

6.67

10.00

16.67

20.00

เชา (06.00–
08.00น.)

เที่ยง (11.01–
13.00น.)

เย็น ( 16.01–
18.00น.)

บาย (13.01–
16.00น.)

สาย (08.00–
11.00น.)

อื่นๆ (06.0022.00น.)

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 32 แสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

เวลา
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แผนภูมิแสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00

6.67

0.00

6.67

20.00

23.33

33.33

เวลา

ทั้งวัน

1–2 ชั่วโมง

3–4 ชั่วโมง

ครึ่งชั่วโมง–1ชั่วโมง

อื่นๆ (08.00-20.00
น.)

นอยกวาครึ่งชั่วโมง

ร อยละ

20.00

10.00

แผนภูมิที่ 33 แสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
100.00
80.00

50.00

60.00
40.00

13.33

20.00

0.00

16.67

20.00

0.00

0.00

รถโดยสารประจําทาง

อื่นๆ*เรือขามฝาก

เดิน

รถยนตสวนตัว

ขับมอเตอรไซด

ปนจักรยาน

ร อยละ

วิธีการเดินทาง

แผนภูมิที่ 34 แสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
36.67

40.00
20.00

3.33

13.33

13.33

16.67

16.67
เวลา
30 นาที–1
ชั่วโมง

6–10 นาที

10–20 นาที

20–30 นาที

อื่นๆ (อยูที่นี่)

นอยกวา 5
นาที

ร อยละ

0.00

แผนภูมิที่ 5. แสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง

44.44
0.00

8.33

13.89

13.89

19.44
ประโยชนที่ไดรับ

*อื่นๆ

ผอนคลายความตึงเครียด

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ความสนุกสนาน

ประสบการณและความรู

เสริมสรางสุขภาพอนามัย

รอยละ

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

หมายเหตุ : อื่นๆ คือ ดูแลความสะอาด, คาขาย, ทองเที่ยว, สัญจร
แผนภูมิที่ 35 แสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
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แผนภูมิแสดงปญ หาการใชประโยชน

100.00
80.00
60.00
40.00

2.70

20.00

13.51

2.70

29.73

21.62

29.73

0.00

บรรยากาศไมดี

การจัดพื้นที่ไมเหมาะสม

ไมปลอดภัย

เดินทางไมสะดวก

* อื่นๆ

ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ

รอบละ

ปญหา

หมายเหตุ : อื่นๆ คือ กลิ่นจากตลาดสด
แผนภูมิที่ 36 แสดงปญหาการใชประโยชน
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
100.00
80.00

60.00

60.00

40.00

40.00
20.00
0.00
รอยละ

ความคิดเห็น

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

แผนภูมิที่ 37 แสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง
100.00

73.33

80.00
60.00

26.67

40.00
20.00
0.00

รอยละ

ความคิดเห็น

ควร

ไมควร

แผนภูมิที่ 38 แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง

2.2 ลานโลงซอยถนนทายวัง
แผนภูมิแสดงการมาทํากิจกรรมในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00

23.33

20.00

0.00

0.00

0.00

30.00

36.67

10.00

0.00

แผนภูมิที่ 39 แสดงการมากิจกรรมในที่โลงวาง

ทองเที่ยว

คาขาย

อื่นๆ (รับจาง
,ทํางาน)

พบปะเพื่อนฝูง

นั่งเลนพักผอน

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ออกกําลังกาย

รอยละ

กิจกรรม
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แผนภูมิแสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

33.33
3.33

10.00

3.33

มาเปนประจําทุกวัน

เดือนละ 1-2 ครั้ง

สัปดาหละ1-2 ครั้ง

นานๆ ครั้งปละ
3-4 ครั้ง

เพิ่งเคยมา

อื่นๆ

รอยละ

0.00

50.00

ความถี่

แผนภูมิที่ 40 แสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย

100.00
80.00
60.00

20.00

20.00

0.00

0.00
กลุม คน

เพื่อน

มาคนเดียว

ครอบครัว

คูรัก/แฟน

อื่นๆ

ร อยละ

0.00

43.33

36.67

40.00

แผนภูมิที่ 41 แสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย
แผนภูมิแสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00

48.65

60.00
40.00
20.00

0.00

10.81

8.11

13.51

18.92
สาเหตุ

อื่นๆ*

ไดคบคาสมาคมกับ
เพื่อน และคอบครัว

มีกิจกรรมที่นาสนใจ

เดินทางสะดวก ใกลบาน

บรรยากาศดี รมรื่น
มีบริเวณพักผอน

ปลอดภัย

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 42 แสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

แผนภูมิแสดงวันที่ทํากิจกรรม

100.00
80.00
60.00

33.33

40.00
20.00

6.67

46.67

13.33

แผนภูมิที่ 43 แสดงวันที่ทํากิจกรรม

ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

วันหยุดงาน

วันธรรมดา (จันทร–ศุ กร)

ไมแนนอน

ร อยละ

0.00

วัน
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แผนภูมิแสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

43.33

40.00

6.67

20.00

10.00

10.00

16.67

13.33

เวลา

อื่นๆ *

เที่ยง (11.01–
13.00น.)

11.00น.)

สาย (08.00–

เชา (06.00–
08.00น.)

16.00น.)

บาย (13.01–

เย็น ( 16.01–
18.00น.)

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 44 แสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

100.00
80.00

50.00

60.00
40.00
20.00

6.67

0.00

6.67

16.67

20.00
เวลา

ทั้งวัน

3–4 ชั่วโมง

อื่นๆ

ครึ่งชั่วโมง –1
ชั่วโมง

นอ ยกวาครึ่งชั่วโมง

1–2 ชั่วโมง

ร อยละ

0.00

แผนภูมิที่ 45 แสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
100.00
80.00
60.00

40.00

40.00

16.67

20.00

0.00

16.67

26.67

0.00

0.00

รถโดยสารประจําทาง

เดิน

รถยนตสวนตัว

ขับมอเตอรไซด

อื่นๆ

ปนจักรยาน

ร อยละ

วิธีการเดินทาง

แผนภูมิที่ 46 แสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

43.33

40.00
13.33

13.33

นอยกวา
5 นาที

6–10 นาที

20.00
เวลา

0.00
20–30 นาที

อื่นๆ

ร อยละ

0.00

30 นาที–1
ชั่วโมง

10.00

10–20 นาที

20.00

แผนภูมิที่ 47 แสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง
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แผนภูมิแสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง

47.06
8.82

5.88

0.00

17.65

20.59

*อื่นๆ

ประโยชนที่ไดรับ

ความสนุกสนาน

ผอนคลายความตึงเครียด

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ประสบการณและความรู

เสริมสรางสุขภาพอนามัย

รอยละ

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

แผนภูมิที่ 48 แสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงปญหาการใชประโยชน

100.00
80.00
60.00
40.00

5.13

20.00

5.13

7.69

20.51

30.77

0.00

30.77

* อื่นๆ

การจัดพื้นที่ไมเหมาะสม

บรรยากาศไมดี

ไมปลอดภัย

เดินทางไมสะดวก

ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ

รอบละ

ปญหา

หมายเหตุ : อื่นๆ คือ ปายบอกทางมีนอย
แผนภูมิที่ 49 แสดงปญหาการใชประโยชน
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
100.00
80.00
60.00

50.00

50.00

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

40.00
20.00
รอยละ

0.00

ความคิดเห็น

แผนภูมิที่ 50 แสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง

แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง
100.00
80.00

73.33

60.00

26.67

40.00
20.00

รอยละ

0.00

ความคิดเห็น

ควร

ไมควร

แผนภูมิที่ 51 แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง
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2.3 ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนมหาราช)
แผนภูมิแสดงการมาทํากิจกรรมในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

28.57

40.00
20.00

11.90

2.38

14.29

11.90

16.67

14.29

0.00
อื่นๆ

พบปะเพื่อนฝูง

นั่งเลนพักผอน

ทองเที่ยว

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คาขาย

ออกกําลังกาย

รอยละ

กิจกรรม

หมายเหตุ : อื่นๆ คือ เปนการสัญจรเพื่อไปทํางานและมาเปนอาสาสมัครของชุมชน
แผนภูมิที่ 52 แสดงการมากิจกรรมในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

46.67
13.33

0.00

13.33

มาเปนประจําทุกวัน

สัปดาหละ1-2ครั้ง

นานๆ ครั้งปละ
3-4 ครั้ง

เพิ่งเคยมา

เดือนละ 1-2 ครั้ง

อื่นๆ

รอยละ

0.00

26.67

ความถี่

แผนภูมิที่ 5. แสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย

100.00
80.00
60.00

46.67
33.33

40.00

20.00

20.00

0.00

0.00
กลุม คน

มาคนเดียว

เพื่อน

ครอบครัว

คูรัก/แฟน

อื่นๆ

ร อยละ

0.00

แผนภูมิที่ 53 แสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย

แผนภูมิแสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

5.13

12.82

15.38

15.38

25.64

25.64
สาเหตุ

เดินทางสะดวก ใกลบาน

อื่นๆ*

บรรยากาศดี รมรื่น
มีบริเวณพักผอน

มีกิจกรรมที่นาสนใจ

ไดคบคาสมาคมกับ
เพื่อน และคอบครัว

ปลอดภัย

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 54 แสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
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แผนภูมิแสดงวันที่ทํากิจกรรม

100.00
80.00

53.33

60.00

33.33

40.00

6.67

20.00

6.67
วัน

วันหยุดงาน

วันธรรมดา (จันทร–ศุ กร)

ไมแนนอน

ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

ร อยละ

0.00

แผนภูมิที่ 55 แสดงวันที่ทํากิจกรรม
แผนภูมิแสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

26.67

40.00
20.00

3.33

3.33

26.67

33.33

6.67
เชา (06.00–
08.00น.)

บาย (13.01–
16.00น.)

เย็น ( 16.01–
18.00น.)

เที่ยง (11.01–
13.00น.)

อื่นๆ (06.0022.00น.)

สาย (08.00–
11.00น.)

รอยละ

0.00

เวลา

แผนภูมิที่ 56 แสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

0.00

13.33

26.67

40.00

ทั้งวัน

3–4 ชั่วโมง

อื่นๆ

1–2 ชั่วโมง

ครึ่งชั่วโมง–1ชั่วโมง

นอยกวาครึ่งชั่วโมง

ร อยละ

0.00

0.00

20.00

เวลา

แผนภูมิที่ 57 แสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
100.00
80.00

46.67

60.00

23.33

40.00
20.00

0.00

0.00

30.00

0.00
วิธีการเดินทาง

แผนภูมิที่ 58 แสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง

เดิน

รถโดยสารประจําทาง

รถยนตสวนตัว

อื่นๆ

ขับมอเตอรไซด

ปนจักรยาน

ร อยละ

0.00
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แผนภูมิแสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

40.00

33.33

40.00

20.00

20.00

0.00

0.00

6–10 นาที

30 นาที–1
ชั่วโมง

10–20 นาที

20–30 นาที

นอยกวา
5 นาที

อื่นๆ

ร อยละ

0.00

6.67
เวลา

แผนภูมิที่ 59แสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

38.10

33.33
2.38

11.90

11.90
ผอนคลายความตึงเครียด

ประโยชนที่ไดรับ

*อื่นๆ

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ประสบการณ และความรู

ความสนุกสนาน

เสริมสรางสุขภาพอนามัย

รอยละ

2.38

แผนภูมิที่ 60 แสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงปญ หาการใชประโยชน

100.00
80.00
60.00
40.00

5.00

20.00

7.50

10.00

17.50

25.00

0.00

35.00

* อื่นๆ

บรรยากาศไมดี

การจัดพืน้ ทีไ่ มเหมาะสม

เดินทางไมสะดวก

ไมปลอดภัย

ไมมกี จิ กรรมทีน่ า สนใจ

รอบละ

ปญหา

หมายเหตุ : อื่นๆ คือความแออัดสภาพภูมิทัศนและความสะอาดของที่โลงวาง
แผนภูมิที่ 61 แสดงปญหาการใชประโยชน
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
100.00
80.00

53.33

60.00

46.67

40.00
20.00
รอยละ

0.00

ความคิด เห็น

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

แผนภูมิที่ 62 แสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
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แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง
100.00

80.00

80.00
60.00
40.00

20.00

20.00
0.00

รอยละ

ความคิดเห็น

ควร

ไมควร

แผนภูมิที่ 63 แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง

2.4 ลานโลงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
แผนภูมิแสดงการมาทํากิจกรรมในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

0.00

1.52

21.21

24.24

นั่งเลนพักผอน

บูชาสิ่งศั กดิ์สิทธิ์

ทองเที่ยว

พบปะเพื่อนฝูง

ออกกําลังกาย

อื่นๆ(รปภ.)

คาขาย

รอยละ

0.00

19.70

13.64

12.12

กิจกรรม

แผนภูมิที่ 64 แสดงการมากิจกรรมในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง

0.00

10.00

16.67

16.67

23.33

33.33

สัปดาหละ1-2ครั้ง

นานๆครั้งปละ34ครั้ง

เพิ่งเคยมา

มาเปนประจําทุกวัน

เดือนละ1-2ครั้ง

อื่นๆ

รอยละ

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

ความถี่

แผนภูมิที่ 65 แสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

39.47
26.32

40.00
20.00

7.89

13.16

13.16

บรรยากาศดีรมรื่นมีบริเวณ
พักผอน

เดินทางสะดวกใกลบาน

ไดคบคาสมาคมกับเพื่อน

ปลอดภัย

มีกิจกรรมที่นาสนใจ

อื่นๆ

รอยละ

0.00

0.00

แผนภูมิที่ 66 แสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

สาเหตุ
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แผนภูมิแสดงวันที่ทํากิจกรรม

100.00
80.00

40.00

60.00
40.00

23.33

20.00

16.67

20.00

วัน

วันหยุดงาน

ไมแนนอน

ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

วันธรรมดา(จันทร–ศุ กร)

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 67 แสดงวันที่ทํากิจกรรม
แผนภูมิแสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00

20.00

20.00

0.00

26.67

26.67

0.00
3–4ชั่วโมง

1–2ชั่วโมง

ครึ่งชั่วโมง–1ชั่วโมง

ทั้งวัน

อื่นๆ

นอยกวาครึ่งชั่วโมง

ร อยละ

0.00

26.67

เวลา

แผนภูมิที่ 68 แสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00

43.33

60.00
40.00
20.00

10.00

13.33

16.67

16.67

บาย(13.01–16.00น.)

เย็น( 16.01–18.00น.)

เที่ยง(11.01–13.00น.)

เชา(06.00–08.00น.)

สาย(08.00–11.00น.)

อื่นๆ

รอยละ

0.00

0.00

เวลา

แผนภูมิที่ 69 แสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
100.00
80.00
60.00

40.00

40.00
20.00

10.00

13.33

16.67

20.00
วิธีการเดินทาง

แผนภูมิที่ 50 แสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง

รถโดยสารประจําทาง

รถยนตสวนตัว

เดิน

อื่นๆ (เรือขามฟาก)

ขับมอเตอรไซด

ปนจักรยาน

ร อยละ

0.00

0.00
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แผนภูมิแสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
13.33

20.00

13.33

33.33

23.33

16.67

0.00

เวลา
30นาที–1ชั่วโมง

20–30นาที

10–20นาที

6–10นาที

นอยกวา5นาที

อื่นๆ

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 51 แสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง

42.22
2.22

6.67

8.89

20.00

20.00

ผอนคลายความตึงเครียด

ประโยชนที่ไดรับ

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ประสบการณและความรู

ความสนุกสนาน

เสริมสรางสุขภาพอนามัย

อื่นๆ (จิตใจสงบ)

รอยละ

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

แผนภูมิที่ 52 แสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงปญหาการใชประโยชน

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

0.00

8.33

11.11

13.89

38.89

27.78

การจัดพืน้ ทีไ่ มเหมาะสม

ปญหา

ไมมปี ญ
 หา

เดินทางไมสะดวก

ไมปลอดภัย

ไมมกี จิ กรรมทีน่ า สนใจ

บรรยากาศไมด ี

รอบละ

0.00

แผนภูมิที่ 53 แสดงปญหาการใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
100.00
80.00

63.33

60.00

36.67

40.00
20.00
รอยละ

0.00

ความคิด เห็น

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

แผนภูมิที่ 54 แสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
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แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง
100.00
80.00

53.33

46.67

60.00
40.00
20.00
0.00

รอยละ

ความคิดเห็น

ควร

ไมควร

แผนภูมิที่ 55 แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง

3. ชุมชนหลังวัดราชนัดดา
3.1 ทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชน
แผนภูมิแสดงการมาทํากิจกรรมในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

0.00

6.67

16.67

10.00

30.00

20.00

16.67

0.00

กิจกรรม
รอยละ

นั่งเลนพักผอน

อื่นๆ *

ทองเที่ยว

คาขาย

พบปะเพื่อนฝูง

ออกกําลังกาย

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แผนภูมิที่ 56 แสดงการมากิจกรรมในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

13.33

10.00

6.67

43.33

มาเปนประจําทุกวัน

สัปดาหละ1-2 ครั้ง

เดือนละ 1-2 ครั้ง

อื่นๆ (ทุกวันเสาร)

เพิ่งเคยมา

นานๆ ครั้งปละ
3-4 ครั้ง

รอยละ

0.00

26.67

ความถี่

แผนภูมิที่ 57 แสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย

100.00
80.00

50.00

60.00
30.00

40.00
20.00

0.00

6.67

13.33

มาคนเดียว

เพื่อน

ครอบครัว

คูรัก/แฟน

อื่นๆ

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 58 แสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย

กลุม คน
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แผนภูมิแสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00

7.69

20.00

10.26

7.69

15.38

17.95

28.21

สาเหตุ

เดินทางสะดวก ใกลบาน

ปลอดภัย

อื่นๆ*

บรรยากาศดี รมรื่น
มีบริเวณพักผอน

มีกิจกรรมที่นาสนใจ

ไดคบคาสมาคมกับ
เพื่อน และคอบครัว

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 59 แสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวันที่ทํากิจกรรม

100.00
80.00

40.00

60.00
40.00

10.00

20.00

30.00

20.00

วันธรรมดา (จันทร–ศุ กร)

วันหยุดงาน

ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

ไมแนนอน

รอยละ

0.00

วัน

แผนภูมิที่ 60 แสดงวันที่ทํากิจกรรม
แผนภูมิแสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

33.33

40.00
20.00

0.00

6.67

6.67

43.33

10.00
เย็น ( 16.01–
18.00น.)

เชา (06.00–
08.00น.)

อื่นๆ (06.0022.00น.)

บาย (13.01–
16.00น.)

สาย (08.00–
11.00น.)

เที่ยง (11.01–
13.00น.)

รอยละ

0.00

เวลา

แผนภูมิที่ 61 แสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

40.00

40.00

6.67

20.00

10.00

10.00

13.33

20.00

แผนภูมิที่ 62 แสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

ครึ่งชั่วโมง–1ชั่วโมง

3–4 ชั่วโมง

อื่นๆ (08.00-20.00
น.)

ทั้งวัน

1–2 ชั่วโมง

นอยกวาครึ่งชั่วโมง

รอยละ

0.00

เวลา

244
แผนภูมิแสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

6.67

3.33

36.67

26.67

20.00
6.67

0.00

เดิน

รถโดยสารประจําทาง

อื่นๆ (TAXI,เรือ
โดยสาร)

ขับมอเตอรไซด

ปนจักรยาน

รถยนตสวนตัว

รอยละ

วิธีการเดินทาง

แผนภูมิที่ 63 แสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
33.33

40.00
10.00

13.33

30 นาที–1
ชั่วโมง

10.00

20–30 นาที

20.00

20.00

13.33

เวลา
นอยกวา 5
นาที

10–20 นาที

6–10 นาที

อื่นๆ (อยูที่นี่)

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 64 แสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง

26.47

29.41

26.47

8.82

5.88

2.94

*อื่นๆ

ประโยชนที่ไดรับ

ผอนคลายความตึงเครียด

ความสนุกสนาน

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

เสริมสรางสุขภาพอนามัย

ประสบการณและความรู

รอยละ

แผนภูมิที่ 65 แสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงปญ หาการใชประโยชน

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

8.11

10.81

10.81

16.22

24.32

0.00

29.73

ปญหา

แผนภูมิที่ 66 แสดงปญหาการใชประโยชน

บรรยากาศไมดี

ไมปลอดภัย

เดินทางไมสะดวก

* อื่นๆ

ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ

การจัดพื้นที่ไมเหมาะสม

รอบละ

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

245
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
100.00
80.00

56.67

60.00

43.33

40.00
20.00
0.00
รอยละ

ความคิดเห็น

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

แผนภูมิที่ 67 แสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูม ิแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง
100.00

80.00

80.00
60.00
40.00

20.00

20.00
0.00

รอ ยละ

ความคิดเห็น

ควร

ไมควร

แผนภูมิที่ 68 แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง

3.2 ลานโลงในวัดราชนัดดารามวรวิหาร
แผนภูมิแสดงการมาทํากิจกรรมในที่โลงวาง

100.00
80.00

63.89

60.00
40.00
20.00

0.00

0.00

8.33

0.00

16.67

11.11

0.00
ทองเที่ยว

คาขาย

ออกกําลังกาย

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

อื่นๆ

พบปะเพื่อนฝูง

นั่งเลนพักผอน

รอยละ

กิจกรรม

แผนภูมิที่ 69 แสดงการมากิจกรรมในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

63.33

0.00

20.00

16.67

0.00

เพิ่งเคยมา

มาเปนประจําทุกวัน

นานๆ ครั้งปละ
3-4 ครั้ง

สัปดาหละ1-2 ครั้ง

เดือนละ 1-2 ครั้ง

อื่นๆ

รอยละ

0.00

ความถี่

แผนภูมิที่ 70 แสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย

100.00
80.00

66.67

60.00
40.00
13.33

20.00

0.00

20.00

0.00
เพื่อน

มาคนเดียว

ครอบครัว

คูรัก/แฟน

อื่นๆ

รอยละ

0.00

กลุม คน

แผนภูมิที่ 71 แสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย
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แผนภูมิแสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

32.35

40.00
20.00

2.94

8.82

8.82

35.29

11.76
สาเหตุ

อื่นๆ*

มีกิจกรรมที่นาสนใจ

บรรยากาศดี รมรื่น
มีบริเวณพักผอน

ไดคบคาสมาคมกับ
เพื่อน และคอบครัว

ปลอดภัย

เดินทางสะดวก ใกลบาน

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 72 แสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวันที่ทํากิจกรรม

100.00

63.33

80.00
60.00
40.00

20.00

16.67

20.00

0.00
ไมแนนอน

ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

วันหยุดงาน

วันธรรมดา (จันทร–ศุ กร)

รอยละ

0.00

วัน

แผนภูมิที่ 73 แสดงวันที่ทํากิจกรรม
แผนภูมิแสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00

50.00

60.00
40.00
20.00

0.00

0.00

10.00

23.33

16.67

เที่ยง (11.01–
13.00น.)

เชา (06.00–
08.00น.)

สาย (08.00–
11.00น.)

อื่นๆ

บาย (13.01–
16.00น.)

เย็น ( 16.01–
18.00น.)

รอยละ

0.00

เวลา

แผนภูมิที่ 74 แสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

0.00

10.00

13.33

20.00

23.33

33.33

แผนภูมิที่ 75 แสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

นอยกวาครึ่งชั่วโมง

ครึ่งชั่วโมง–1ชั่วโมง

ทั้งวัน

3–4 ชั่วโมง

1–2 ชั่วโมง

อื่นๆ

รอยละ

0.00

เวลา

247
แผนภูมิแสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
100.00
80.00

53.33

60.00

33.33

40.00
20.00

0.00

3.33

0.00

10.00
วิธีการเดินทาง

รถยนตสวนตัว

รถโดยสารประจําทาง

เดิน

อื่นๆ

ขับมอเตอรไซด

ปนจักรยาน

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 76แสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

43.33

40.00
13.33

20.00

3.33

20.00

16.67

เวลา

3.33

30 นาที–1
ชั่วโมง

อื่นๆ *

10–20 นาที

6–10 นาที

20–30 นาที

นอยกวา
5 นาที

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 77 แสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง

15.22

13.04

0.00

19.57

30.43

21.74

ประโยชนที่ไดรับ

ประสบการณและความรู

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

*อื่นๆ

ผอนคลายความตึงเครียด

ความสนุกสนาน

เสริมสรางสุขภาพอนามัย

รอยละ

แผนภูมิที่ 78 แสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงปญ หาการใชประโยชน

100.00
80.00
60.00

41.67

50.00

40.00
20.00

0.00

0.00

0.00

8.33

0.00

ปญหา

แผนภูมิที่ 79 แสดงปญหาการใชประโยชน

การจัดพื้นที่ไมเหมาะสม

ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ

บรรยากาศไมดี

* อื่นๆ

เดินทางไมสะดวก

ไมปลอดภัย

รอบละ

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

248
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
100.00

76.67

80.00
60.00
40.00

23.33

20.00
0.00
รอยละ

ความคิดเห็น

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

แผนภูมิที่ 80 แสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูม ิแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง
100.00
80.00

56.67
43.33

60.00
40.00
20.00
0.00

รอ ยละ

ความคิดเห็น

ควร

ไมควร

แผนภูมิที่ 81 แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง

3.3 สวนสาธารณะบริเวณชุมชน
แผนภูมิแสดงการมาทํากิจกรรมในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

40.00

40.00
20.00

0.00

13.33

6.67

0.00

20.00

20.00

0.00
นั่งเลนพักผอน

อื่นๆ

พบปะเพื่อนฝูง

คาขาย

ทองเที่ยว

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ออกกําลังกาย

รอยละ

กิจกรรม

แผนภูมิที่ 82 แสดงการมากิจกรรมในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

13.33

10.00

6.67

0.00

มาเปนประจําทุกวัน

เดือนละ 1-2 ครั้ง

สัปดาหละ1-2 ครั้ง

เพิ่งเคยมา

นานๆ ครั้งปละ
3-4 ครั้ง

อื่นๆ (คนในพื้นที่)

รอยละ

0.00

70.00

ความถี่

แผนภูมิที่ 83 แสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย

100.00
80.00

66.67

60.00
40.00
20.00

0.00

6.67

10.00

16.67

มาคนเดียว

ครอบครัว

เพื่อน

คูรัก/แฟน

อื่นๆ

รอยละ

0.00

กลุม คน

แผนภูมิที่ 84 แสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย

249
แผนภูมิแสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

40.00

40.00
20.00

0.00

13.33

6.67

23.33

16.67

สาเหตุ

อื่นๆ*

เดินทางสะดวก ใกลบาน

บรรยากาศดี รมรื่น
มีบริเวณพักผอน

ไดคบคาสมาคมกับ
เพื่อน และคอบครัว

ปลอดภัย

มีกิจกรรมที่นาสนใจ

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 85 แสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวันที่ทํากิจกรรม

100.00
80.00

46.67

60.00
40.00

16.67

13.33

20.00

23.33

ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

วันธรรมดา (จันทร–ศุ กร)

ไมแนนอน

วันหยุดงาน

รอยละ

0.00

วัน

แผนภูมิที่ 86 แสดงวันที่ทํากิจกรรม
แผนภูมิแสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

40.00

40.00
20.00

3.33

6.67

10.00

23.33

16.67

อื่นๆ (06.0022.00น.)

เย็น ( 16.01–
18.00น.)

เชา (06.00–
08.00น.)

สาย (08.00–
11.00น.)

บาย (13.01–
16.00น.)

เที่ยง (11.01–
13.00น.)

รอยละ

0.00

เวลา

แผนภูมิที่ 87 แสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00

6.67

20.00

6.67

6.67

20.00

23.33

36.67

แผนภูมิที่ 88 แสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

ทั้งวัน

อื่นๆ (08.00-20.00
น.)

1–2 ชั่วโมง

3–4 ชั่วโมง

ครึ่งชั่วโมง–1ชั่วโมง

นอยกวาครึ่งชั่วโมง

รอยละ

0.00

เวลา

250
แผนภูมิแสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
100.00
80.00

46.67

60.00
40.00

23.33

20.00

0.00

23.33

6.67

0.00

0.00

เดิน

ขับมอเตอรไซด

ปนจักรยาน

รถยนตสวนตัว

อื่นๆ

รถโดยสารประจําทาง

รอยละ

วิธีการเดินทาง

แผนภูมิที่ 89 แสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

13.33

6.67

3.33

33.33

26.67

16.67

เวลา
10–20 นาที

อื่นๆ (อยูที่นี่)

30 นาที–1
ชั่วโมง

20–30 นาที

6–10 นาที

นอยกวา 5
นาที

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 90 แสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง

9.38

3.13

9.38

12.50

40.63

25.00

ประโยชนที่ไดรับ

*อื่นๆ

ผอนคลายความตึงเครียด

ความสนุกสนาน

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

เสริมสรางสุขภาพอนามัย

ประสบการณและความรู

รอยละ

แผนภูมิที่ 91แสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงปญ หาการใชประโยชน

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

6.06

12.12

12.12

15.15

24.24

0.00

30.30

ปญหา

แผนภูมิที่ 92 แสดงปญหาการใชประโยชน

ไมปลอดภัย

การจัดพื้นที่ไมเหมาะสม

บรรยากาศไมดี

เดินทางไมสะดวก

ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ

* อื่นๆ (รถวิ่งทางเดิน)

รอบละ

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

251
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
100.00
80.00

60.00

60.00

40.00

40.00
20.00
0.00
รอยละ

ความคิด เห็น

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

แผนภูมิที่ 93 แสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง
100.00

80.00

80.00
60.00
40.00

20.00

20.00
0.00

รอยละ

ความคิดเห็น

ควร

ไมควร

แผนภูมิที่ 94 แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง

4. ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน – ตรอกไกแจ
4.1 ทางสัญจรและลานโลงภายในชุมชน
แผนภูมิแสดงการมาทํากิจกรรมในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

36.36

40.00
20.00

0.00

3.03

18.18

12.12

6.06

24.24

0.00
คาขาย

นั่งเลนพักผอน

อื่นๆ

พบปะเพื่อนฝูง

ทองเที่ยว

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ออกกําลังกาย

รอยละ

กิจกรรม

แผนภูมิที่ 95 แสดงการมากิจกรรมในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

50.00
3.33

6.67

13.33

มาเปนประจําทุกวัน

นานๆ ครั้งปละ
3-4 ครั้ง

สัปดาหละ1-2 ครั้ง

เดือนละ 1-2 ครั้ง

เพิ่งเคยมา

อื่นๆ

รอยละ

0.00

26.67

แผนภูมิที่ 96แสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง

ความถี่

252
แผนภูมิแสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

23.33

13.33

6.67

33.33

23.33

กลุม คน

มาคนเดียว

เพื่อน

ครอบครัว

คูรัก/แฟน

อื่นๆ (ลูก)

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 97 แสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย
แผนภูมิแสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00

48.57

60.00
40.00

22.86

20.00

0.00

11.43

5.71

11.43
สาเหตุ

อื่นๆ*

ไดคบคาสมาคมกับ
เพื่อน และคอบครัว

บรรยากาศดี รมรื่น
มีบริเวณพักผอน

มีกิจกรรมที่นาสนใจ

ปลอดภัย

เดินทางสะดวก ใกลบาน

รอยละ

0.00

หมายเหตุ : อื่นๆ คือ เก็บของ, อาศัยอยูในพื้นที่น,ี้ ขายของ
แผนภูมิที่ 98 แสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวันที่ทํากิจกรรม

100.00
80.00

53.33

60.00
40.00

30.00

16.67

20.00

0.00
ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

วันธรรมดา (จันทร–ศุ กร)

วันหยุดงาน

ไมแนนอน

รอยละ

0.00

วัน

แผนภูมิที่ 99 แสดงวันที่ทํากิจกรรม
แผนภูมิแสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00

53.33

60.00

30.00

40.00
20.00

0.00

0.00

6.67

10.00
อื่นๆ (06.0022.00น.)

เย็น ( 16.01–
18.00น.)

บาย (13.01–
16.00น.)

เที่ยง (11.01–
13.00น.)

เชา (06.00–
08.00น.)

สาย (08.00–
11.00น.)

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 100 แสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

เวลา

253
แผนภูมิแสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

0.00

20.00

10.00

20.00

30.00

20.00

เวลา

ทั้งวัน

3–4 ชั่วโมง

1–2 ชั่วโมง

นอยกวาครึ่งชั่วโมง

ครึ่งชั่วโมง–1ชั่วโมง

อื่นๆ (08.00-20.00
น.)

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 101 แสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
100.00
80.00

53.33

60.00
40.00
20.00

0.00

3.33

10.00

20.00

13.33

0.00

เดิน

ขับมอเตอรไซด

อื่นๆ (TAXI,เรือ
โดยสาร)

รถโดยสารประจําทาง

รถยนตสวนตัว

ปนจักรยาน

รอยละ

วิธีการเดินทาง

แผนภูมิที่ 102 แสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง

100.00
80.00
50.00

60.00
40.00

20.00

อื่นๆ (อยูที่นี่)

รอยละ

เวลา
30 นาที–1
ชั่วโมง

10.00

10–20 นาที

6–10 นาที

10.00

20–30 นาที

0.00

0.00

10.00

นอยกวา 5
นาที

20.00

แผนภูมิที่ 103 แสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง

45.45
0.00

6.06

12.12

12.12

24.24
ประโยชนที่ไดรับ

แผนภูมิที่ 104 แสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง

*อื่นๆ

ผอนคลายความตึงเครียด

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ความสนุกสนาน

ประสบการณและความรู

เสริมสรางสุขภาพอนามัย

รอยละ

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
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แผนภูมิแสดงปญ หาการใชประโยชน

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

16.67

10.00

0.00

23.33

20.00

30.00

0.00

การจัดพื้นที่ไมเหมาะสม

บรรยากาศไมดี

ไมปลอดภัย

* อื่นๆ

เดินทางไมสะดวก

ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ

รอบละ

ปญหา

แผนภูมิที่ 105 แสดงปญหาการใชประโยชน
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
100.00
80.00
60.00

50.00

50.00

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

40.00
20.00
0.00
รอยละ

ความคิดเห็น

แผนภูมิที่ 106 แสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูม ิแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง
100.00

76.67

80.00
60.00

23.33

40.00
20.00
0.00

รอ ยละ

ความคิดเห็น

ควร

ไมควร

แผนภูมิที่ 107 แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง

4.2 ทางสัญจรภายนอกชุมชน (ทางเดินเทา-ถนนพระอาทิตยและถนนพระสุเมรุ)
แผนภูมิแสดงการมาทํากิจกรรมในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00

23.53

20.00

2.94

5.88

5.88

23.53

29.41

8.82

0.00
คาขาย

อื่นๆ

พบปะเพื่อนฝูง

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นั่งเลนพักผอน

ทองเที่ยว

ออกกําลังกาย

รอยละ

กิจกรรม

แผนภูมิที่ 108 แสดงการมากิจกรรมในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

40.00
10.00

10.00

20.00

มาเปนประจําทุกวัน

สัปดาหละ1-2 ครั้ง

อื่นๆ (คนในพื้นที่)

นานๆ ครั้งปละ
3-4 ครั้ง

เดือนละ 1-2 ครั้ง

เพิ่งเคยมา

รอยละ

6.67

13.33

ความถี่

แผนภูมิที่ 109 แสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง
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แผนภูมิแสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย

ครอบครัว

อื่นๆ (อยูบริเวณ
นั้นอยูแลว)

รอยละ

13.33

40.00

เพื่อน

10.00

33.33

มาคนเดียว

3.33

คูรัก/แฟน

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

กลุม คน

แผนภูมิที่ 110 แสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย
แผนภูมิแสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

30.00

40.00
20.00

5.00

10.00

5.00

35.00

15.00
สาเหตุ

อื่นๆ*

เดินทางสะดวก ใกลบาน

ไดคบคาสมาคมกับ
เพื่อน และคอบครัว

มีกิจกรรมที่นาสนใจ

บรรยากาศดี รมรื่น
มีบริเวณพักผอน

ปลอดภัย

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 111 แสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวันที่ทํากิจกรรม

100.00
80.00

46.67

60.00
40.00

20.00

6.67

20.00

26.67

วันหยุดงาน

วันธรรมดา (จันทร–ศุ กร)

ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

ไมแนนอน

รอยละ

0.00

วัน

แผนภูมิที่ 112 แสดงวันที่ทํากิจกรรม
แผนภูมิแสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

30.00

40.00
20.00

3.33

6.67

13.33

33.33

13.33

เชา (06.00–
08.00น.)

เย็น ( 16.01–
18.00น.)

บาย (13.01–
16.00น.)

เที่ยง (11.01–
13.00น.)

สาย (08.00–
11.00น.)

อื่นๆ (06.0022.00น.)

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 113 แสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

เวลา
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แผนภูมิแสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00

10.00

20.00

10.00

10.00

16.67

26.67

26.67

เวลา

อื่นๆ (08.00-20.00
น.)

ครึ่งชั่วโมง–1ชั่วโมง

1–2 ชั่วโมง

ทั้งวัน

3–4 ชั่วโมง

นอยกวาครึ่งชั่วโมง

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 114 แสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
100.00
80.00
60.00

43.33
26.67

40.00
20.00

3.33

6.67

6.67

13.33

0.00

รถโดยสารประจําทาง

เดิน

รถยนตสวนตัว

อื่นๆ

ปนจักรยาน

ขับมอเตอรไซด

รอยละ

วิธีการเดินทาง

แผนภูมิที่ 115 แสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

3.33

6.67

16.67

16.67

23.33

33.33
เวลา
6–10 นาที

อื่นๆ (อยูที่นี่)

10–20 นาที

20–30 นาที

30 นาที–1
ชั่วโมง

นอยกวา 5
นาที

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 116 แสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
48.57
28.57
0.00

2.86

8.57

11.43

แผนภูมิที่ 117 แสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง

ประโยชนที่ไดรับ

*อื่นๆ

ผอนคลายความตึงเครียด

ความสนุกสนาน

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ประสบการณและความรู

เสริมสรางสุขภาพอนามัย

รอยละ

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
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แผนภูมิแสดงปญ หาการใชประโยชน

100.00
80.00
60.00
40.00

12.12

3.03

20.00

15.15

24.24

15.15

30.30

0.00

ไมปลอดภัย

การจัดพื้นที่ไมเหมาะสม

บรรยากาศไมดี

เดินทางไมสะดวก

ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ

* อื่นๆ

รอบละ

ปญหา

แผนภูมิที่ 118 แสดงปญหาการใชประโยชน
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
100.00
80.00

63.33

60.00

36.67

40.00
20.00
0.00
รอยละ

ความคิดเห็น

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

แผนภูมิที่ 119 แสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง
100.00

76.67

80.00
60.00
40.00

23.33

20.00
0.00

รอยละ

ความคิดเห็น

ควร

ไมควร

แผนภูมิที่ 120 แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง

4.3 สวนสันติชัยปราการ
แผนภูมิแสดงการมาทํากิจกรรมในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

42.86
28.57

40.00
20.00

0.00

0.00

4.76

7.14

11.90

0.00

แผนภูมิที่ 121 แสดงการมากิจกรรมในที่โลงวาง

นั่งเลนพักผอน

ทองเที่ยว

พบปะเพื่อนฝูง

คาขาย

ออกกําลังกาย

อื่นๆ

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

รอยละ

กิจกรรม
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แผนภูมิแสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

20.00

36.67

สัปดาหละ1-2 ครั้ง

นานๆ ครั้งปละ
3-4 ครั้ง

เดือนละ 1-2 ครั้ง

มาเปนประจําทุกวัน

เพิ่งเคยมา

อื่นๆ

รอยละ

0.00

20.00

13.33

10.00

ความถี่

แผนภูมิที่ 122 แสดงความถี่ในการมาใชประโยชนในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย

100.00
80.00
60.00

43.33

40.00

23.33

20.00

0.00

23.33

10.00
กลุม คน

เพื่อ น

มาคนเดียว

คูรัก/แฟน

ครอบครัว

อื่นๆ

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 123 แสดงกลุมคนที่มาใชประโยชนที่โลงวางดวย
แผนภูมิแสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

41.03

40.00
20.00

5.13

15.38

12.82

17.95

20.51
สาเหตุ

บรรยากาศดี รมรื่น
มีบริเวณพักผอน

มีกิจกรรมที่นาสนใจ

ปลอดภัย

เดินทางสะดวก ใกลบาน

ไดคบคาสมาคมกับ
เพื่อน และคอบครัว

อื่นๆ*

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 124 แสดงสาเหตุในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวันที่ทํากิจกรรม

100.00

63.33

80.00
60.00
40.00
20.00

6.67

13.33

16.67

แผนภูมิที่ 125 แสดงวันที่ทํากิจกรรม

วันหยุดงาน

ไมแนนอน

ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

วันธรรมดา (จันทร–ศุ กร)

รอยละ

0.00

วัน
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แผนภูมิแสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

33.33

40.00
20.00

0.00

6.67

10.00

40.00

10.00

18.00น.)

เย็น ( 16.01–

บาย (13.01–
16.00น.)

08.00น.)

เชา (06.00–

อื่นๆ *

สาย (08.00–

11.00น.)

เที่ยง (11.01–
13.00น.)

รอยละ

0.00

เวลา

แผนภูมิที่ 126 แสดงเวลาในการมาใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

0.00

6.67

6.67

16.67

30.00

40.00

เวลา

3–4 ชั่วโมง

1–2 ชั่วโมง

ทั้งวัน

อื่นๆ

ครึ่งชั่วโมง –1
ชั่วโมง

นอ ยกวาครึ่งชั่วโมง

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 127 แสดงการใชเวลาอยูในที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
100.00
80.00

60.00

60.00
40.00
20.00

3.33

3.33

6.67

10.00

16.67

0.00

รถโดยสารประจําทาง

เดิน

อื่นๆ (เรือ)

รถยนตสวนตัว

ขับมอเตอรไซด

ปนจักรยาน

รอยละ

วิธีการเดินทาง

แผนภูมิที่ 128 แสดงวิธีในการเดินทางมาที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง

100.00
80.00
60.00

40.00

40.00
3.33

6.67

10.00

นอยกวา 5
นาที

อื่นๆ (คนใน
พื้นที่)

10–20 นาที

20.00

16.67

23.33
เวลา

30 นาที–1
ชั่วโมง

20–30 นาที

6–10 นาที

รอยละ

0.00

แผนภูมิที่ 129 แสดงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาในที่โลงวาง
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แผนภูมิแสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง

14.29

11.90

14.29

21.43

40.48

26.19

ประโยชนที่ไดรับ

ผอนคลายความตึงเครียด

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ความสนุกสนาน

*อื่นๆ

เสริมสรางสุขภาพอนามัย

ประสบการณและความรู

รอยละ

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

แผนภูมิที่ 130 แสดงประโยชนที่ไดรับจากที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงปญ หาการใชประโยชน

100.00
80.00
60.00
40.00

2.78

20.00

2.78

5.56

19.44

27.78

0.00

41.67

ปญหา

รอบละ

* อื่นๆ

การจัดพื้นที่ไมเหมาะสม

ไมปลอดภัย

เดินทางไมสะดวก

บรรยากาศไมดี

ไมมีกิจกรรมที่นาสนใจ

แผนภูมิที่ 131 แสดงปญหาการใชประโยชน
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
100.00

73.33

80.00
60.00

26.67

40.00
20.00
รอยละ

0.00

ความคิด เห็น

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

แผนภูมิที่ 132 แสดงความคิดเห็นในการใชประโยชนที่โลงวาง
แผนภูมิแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง
100.00
80.00

73.33

60.00

26.67

40.00
20.00

รอยละ

0.00

ความคิดเห็น

ควร

ไมควร

แผนภูมิที่ 133 แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงที่โลงวาง
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นาย ธีรวิทย นิลสุก เกิดเมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2523 ที่จังหวัดสงขลา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) ภาควิชา
ครุศาสตรสถาปตยกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง เมื่อปพ.ศ.2547 และเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการวางผังชุมชน
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่จฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย ในป
การศึกษา 2548 ผานการฝกงานทีก่ องจัดรูปที่ดิน และปรับปรุงฟนฟูเมือง สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร ปจจุบันทํางานตําแหนง สถาปนิก 3 ฝายวางผังพัฒนาพืน้ ที่ตอนกลาง กองวาง
ผังพัฒนาเมือง สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

