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This research was aimed to study the physical changes of 'Kudijeen' community area
before and after the development of strip walkways. The level of access of strip walkways to the
community was analyzed in order to be able to identify the impact of levels of network access
public spaces increased in the l i e of people in the community of 'Kudijeen'.
The results of the research in the community of 'Kudijeen' can be determined that
changes affect the netwwk in muki-levd public spaces. The changes seen in the public areas
of network have been analyzed by the Justified graph which showed the relationship of public
space network of distribution relationships in the era of water base community. Later in the
modem road network system connecting public areas of the community spread poor
relationship as people can access to areas only a few mutes. Therefore, waterfmnt area has
been abandoned and deteriorated, people in the community has less opportunity to come
thmugh the public network space and got less interaction.
Apparently, strip walkways highly affected access to the increasing interconnection of
the public areas of the community. There was the potential to spread the relationship beiween
sub-unit areas that better promote the recovery of land use development along the water to
come back alive from a variety of people through access to a growing area. It also caused a
variety of activities in the community and external community. However, the connection in some
areas continues to be the 'Deadend system". Nevertheless, the 'closed system' community
where people always take care of each other thoroughly as there is only certain access point
has been d i c u l t to control as the outsiders coming into this %lased system' may caused
burglary, theft and crime in some areas close to the network to as there were several directions.
Therefore, in risk-prone areas, these must be the land use plan to reflect and encourage
appropriate activities with the public waterfront systematically.
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ทางเดิ น เลี ย บแม น้ํ า เป น แนวคิ ด หนึ่ ง ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ส าธารณะริ ม น้ํ า (Waterfront
Space Development) ซึ่งเปนแนวคิดการฟนฟูเมืองที่ไดรับความนิยมโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา
(Inner Cities) ที่ประสบกับปญหาความแออัด ไดใหหลักการในการพัฒนาพื้นที่ริมน้ําที่ดีไว
4 ประการดังนี้ ประการแรก พื้นที่สาธารณะริมน้ําตองมีการเขาถึง (Access) ที่สะดวก ยิ่งมี
ชองทางการเขาถึงมากก็ยิ่งสงผลตอความสําเร็จของการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ํา ประการที่
สอง พื้นที่สาธารณะริมน้ําตองมีความตอเนื่อง (Continuity) อันเกิดจากการเชื่อมโยงของพื้นที่
ยอยๆที่ออกแบบสําหรับกิจกรรมที่หลากหลาย ประการที่สาม ตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่สาธารณะ
ริมน้ําตองเอื้อใหเกิดการใชงานโดยหลากหลายกลุมคนและหลากหลายชวงเวลา ประการสุดทาย
การใชพื้นที่สาธารณะริมน้ําตองเอื้อใหผูใชสามารถปฏิสัมพันธกับน้ําไดอยางหลากหลายวิธ1ี
กรุงเทพมหานครในอดีตเคยเปนเมืองฐานน้ํา (Water-Based City) ซึ่งมีแมน้ําลําคลอง
และชุ ม ชนริ ม น้ํ า มากมาย หากแต ลั ก ษณะ “พื้ น ที่ ริ ม น้ํ า ดั้ ง เดิ ม ” ของเมื อ งไทย (Traditional
Waterfront Space) นั้นมีความแตกตางจากเมืองแถบตะวันตก คือ ชุมชนริมน้ําในอดีตจะเกาะตัว
อยูริมน้ําเปนแนวยาวและสรางบานโดยหันดานหนาออกสูน้ําซึ่งเปนเสนทางสัญจรหลัก มีลักษณะ
การตั้งถิ่นฐานแบบสะเทิ้นสะเทิ้นบก (Semi-Aquatic Settlement) สลับกับพื้นที่สาธารณะริมน้ําซึ่ง
จะมีลักษณะเปนจุด (Point) อยางศาลาหรือทาน้ําของตลาดหรือวัด ซึ่งเปนพื้นที่ทางสังคมของ
ชุม ชนที่ จ ะมาพบปะสั งสรรค ห รือพั ก ผ อ นหย อนใจ และเป น การเชื่อมตอน้ํ า สูบก ที่ ขอจํา กั ด นี้
นอกจากจะเปนลักษณะเดนของภูมิทัศนริมน้ําของชุมชนพักอาศัยของไทยในอดีตแลว ยังเปน
ปจจัยสําคัญของพื้นที่ปองกันตนเองที่เปนเอกลักษณของชุมชนริมน้ําดังเดิมของเมืองไทย ในการ
รักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของชุมชน เนื่องจากจะเปนจุดคัดกรองผูคนเขาสูพื้นที่ของ
บานเรือนหรือชุมชน ทําใหสามารถสอดสองดูแลกันและกันไดอยางทั่วถึงและมีความเปนสวนตัว
สูง
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสูเมืองนาอยูป
พ.ศ. 2548-2568 : เขตอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมการทองเที่ยว กลุมรัตนโกสินทร และ
กลุมธนบุรี เปนแหลงประวัติศาสตร ซึ่งทรงคุณคาทางสถาปตยกรรม ศิลปกรรม และจิตรกรรม
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ฟนชีวิตใหพื้นที่ริมน้ํา. [ออนไลน]. 2549 :แหลงที่มา:http://www.nathoncity.com/paper/1192 [2552,พฤศจิกายน 25]
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หลายพื้นที่ยังคงรองรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนดั้งเดิมสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรเปน
ราชธานี การกํ า หนดแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ก ลุ ม รั ต นโกสิ น ทรแ ละกลุ ม ธนบุ รี จึ ง มุ ง เน น การอนุ รั ก ษ
ปรับปรุงฟนฟู ยานประวัติศาสตร แหลงโบราณคดี และวิถีชุมชนดั้งเดิม และใชประโยชนจาก
คุณคาเหลานี้เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวเพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชน2 จากการพัฒนาพื้นที่ริมน้ําในป
พ.ศ. 2539 ของกรุงเทพมหานครการที่เมืองมีแมน้ําผานแตประชาชนไมมีโอกาสสัมผัสพื้นแมน้ํา
เพราะมีอาคารบานเรือนแออัดจะเห็นไดเฉพาะขึ้นสะพานดูเทานั้น จึงทําทางเดินเลียบเจาพระยา
เพื่อใหประชาชนจะไดเดิน วิ่ง ออกกําลังกาย บริเวณพื้นที่ริมแมน้ํา โดยความยาวรวม2.3 กิโลเมตร
4 แหง คือ จากศูนยทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถึงปอมพระสุเมรุ ยาว 510 เมตร จากสะพาน
พระปนเกลา ถึงทาพระจันทร ยาว 640 เมตร จากวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ถึงสวนสมเด็จยา
ยาว 810 เมตร จากวัดเศวตฉัตรถึงคลองสาน ยาว 367 เมตร ซึ่งในปจจุบันไดมีแผนการพัฒนาที่
สานตอแนวคิดจากการพัฒนาโครงการขางตนโดยใชประโยชนจากคุณคาของพื้นที่ริมน้ําเหลานี้
อยางคุมคา3 จึงควรมีการศึกษาถึงความสําคัญของเอกลักษณของชุมชน เกี่ยวกับวิถีชีวิตและ
สัง คม ของชุ ม ชนริ ม น้ํ า เพื่ อ ให เ กิ ดความสอดคล อ งกับ พื้ น ที่ ต ามแนวคิ ด ของการพั ฒ นาพื้ น ที่
สาธารณะริมน้ํา
“ยานกุฎีจีน” เปนชุมชนพักอาศัยที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งริมน้ําแมน้ําเจาพระยาและเปน
เปาหมายหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ําของกรุงเทพมหานคร ซึ่งลักษณะพื้นที่
ริมน้ําของชุมชนแหงนี้ยังเปนแบบดั้งเดิมกลาวคือ เปนบานพักอาศัยแบบสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบกสลับ
กับพื้นที่สาธารณะของศาสนสถานและสถานที่ราชการ เชน วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ศาลเจา
เทียนอันเกง โบสถซางตาครูส สํานักเทศกิจ เปนตน ในปจจุบันมีการพัฒนาทางเดินเลียบแมน้ํา
(เริ่มขึ้นใน ป พ.ศ. 2539 เสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2541 และกอสรางเชื่อมตอสวนที่เหลือป พ.ศ.2550
แลวเสร็จ ป พ.ศ. 2552)โดยสราง “ทางเดินเลียบแมน้ํา” มีลักษณะเปนทางเดินคอนกรีตกวาง
ประมาณ 1.50-2.50 เมตร ยาวกวา 810 เมตร และในปพ.ศ.2551 ไดดําเนินการเชื่อมทางเดิน
บริเวณคลองกุฎีจีนจนถึงหนาโบสถซางตาครูสกับทางเดินเดิมที่มีอยู ทําใหทางเดินเลียบแมน้ํายาน
กุฎีจีนสามารถเดินเชื่อมตอกันไดอยางตอเนื่อง ซึ่งจะพาดผานหนาชุมชนเริ่มจากทาเรือสะพาน
พุทธถึงทาเรือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัตถุประสงคของโครงการ คือ เพื่อเปดการเขาถึงทางน้ํา
ใหนักทองเที่ยวไปเยี่ยมชมโบราณสถานและยานเกาไดสะดวกยิ่งขึ้นตามนโยบายการทองเที่ยว
ยั่งยืนเขตธนบุรี
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สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร.แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสูเมืองนาอยู. กรุงเทพมหานคร,2551
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สํานักการโยธากรุงเทพมหานคร.เอกสารโครงการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการอนุรักษและพัฒนาบริเวณฝงธนบุรีตรง
ขามกรุงรัตนโกสินทร.บริษัทชินครอนกรุปจํากัด รวมกับบริษัทมรดกโลกจํากัด.กรุงเทพมหานคร,2543
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1.2 คําถามงานวิจัย
ผู ศึ ก ษาจึ ง เกิ ด ข อ คํ า ถามและต อ งการค น หาว า การก อ สร า งทางเดิ น เลี ย บแม น้ํ า ที่ มี
ลักษณะเปนพื้นที่สาธารณะแบบทางเดินยาวตอเนื่อง (Strip) นี้จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของยานกุฎีจีนและผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนอยางไรบาง
1.3 สมมุติฐานในการศึกษา
1.3.1 ทางเดินเลียบแมน้ําสงผลใหระดับการเขาถึงของชุมชนจากแมน้ําเพิ่มมากขึ้น
1.3.2 การเขาถึงที่เพิ่มขึ้นสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชุมชน เชน การใช
ประโยชนที่ดิน โครงขายการสัญจร และพื้นที่สาธารณะของชุมชน
1.3.3 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชน เชน รูปแบบการ
ใชพื้นที่สาธารณะ ความเปนสวนตัว และความปลอดภัยของชุมชน
1.4 วัตถุประสงค
1.4.1 ศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของชุมชนกอนและหลังการพัฒนาทางเดิน
เลียบแมนา้ํ
1.4.2 วิเคราะหระดับการเขาถึงของชุมชนภายหลังการพัฒนาทางเดินเลียบแมน้ํา
1.4.3 ระบุผลกระทบจากระดับการเขาถึงตอวิถีชีวิตของชุมชน
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตดานพืน้ ที่ศึกษา
พื้นที่ริมน้าํ ยานกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ กรุงเทพมหานคร ขอบเขตพื้นที่ศึกษาประมาณ
0.395 ตารางกิโลเมตร (แผนที่ 1-1)
ทิศเหนือ
จรด แมนา้ํ เจาพระยา
จรด ถนนอิสรภาพ
ทิศใต
ทิศตะวันออก จรด ถนนประชาธิปก
ทิศตะวันตก จรด คลองบางกอกใหญ
1.5.2 ขอบเขตดานเนื้อหา ในการศึกษาคนควาจะทําการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพกอนและหลังการพัฒนาทางเดินเลียบแมน้ํา ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ํา
การศึกษาจะเนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตามชวงเวลาตางๆ และขอมูลสัณฐานของ
เมื อ งโดยการวิ เ คราะห ด ว ยแผนที่ แ ผนภูมิ จั สติ ฟ ายด (Justtified
Graph)เพื่ อให ท ราบถึ ง
ความสัมพันธของพฤติกรรมการสัญจรที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาที่มีผลโดยตรงกับสังคม
ของคนในชุมชน และการใชพื้นที่สาธารณะของคนในชุมชนซึ่งจะใชเครื่องมือ คือ “แบบสอบถาม”
ผลจากการศึกษาจะสามารถนําไปสูขอเสนอแนะ และแนวทางการใชพื้นที่ริมน้ําที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับยานกุฎีจีนและพื้นที่ริมน้ําที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
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สัญลักษณ
โครงขายการสัญจร
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

แผนที่ 1-1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษายานกุฎีจนี
ผลกระทบของทางเดินเลียบแมน้ําตอชุมชนริมน้ํา :
กรณีศึกษายานกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร
Impacts of Waterfront Pedestrian Way on Water - Based
Communities:
A Case Study of Kudeejeen
Neighborhood, Bangkok

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ผูวิจัย,2552
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1.6 วิธีดาํ เนินการวิจัย
ศึกษาการใชพื้นที่สาธารณะริมน้ําของยานกุฎีจีนกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก
การโครงการพั ฒ นาทางเดิ น เลี ย บริม น้ํ า ของกรุง เทพมหานคร เป น การวิ จั ย เชิ ง คุณ ภาพ และ
เชิงปริมาณ จากขอมูลปฐมภูมิ โดยใชการสํารวจเบื้องตนมาจัดกลุมขอมูลเพื่อทําการวิเคราะห
ประกอบกับการใชขอมูลทุติยภูมิ บทความ วารสาร งานวิจัย ภาคนิพนธและวิทยานิพนธ โดยจะ
ทําการศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการ
วิเคราะหเชิงอธิบายถึงความสัมพันธและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตอวิถีชีวิต
ของชุมชนยานกุฎีจีนกับการใชพื้นที่ริมน้ํา โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1.6.1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธทางสังคมจากแนวคิด
และทฤษฏีตรรกะทางสังคมของพื้นที่ (Social Logic of Space), แนวคิดและทฤษฏีพื้นที่
สาธารณะริมน้ํา (Waterfront Development), งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพื้นที่สาธารณะ
ริมน้ําของไทย
1.6.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
1) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกอน และหลังการพัฒนาทางเดินเลียบแมน้ํา
- แผนที่ลักษณะทางกายภาพของชุมชนยานกุฎีจีนใน 2 ชวงเวลากอน
และหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา ไดแก ในชวงป พ.ศ. 2541 และปจจุบัน ป พ.ศ. 2552
- การสํารวจลักษณะทางสัญจรของชุมชนในปจจุบัน
2) การเก็บขอมูลตําแหนงพื้นที่โลงวางสาธารณะและเสนทางเขาถึงพื้นที่ชุมชน
- แผนที่ตําแหนงพื้นที่โลงวางสาธารณะของชุมชน
- แผนที่เสนทางการสัญจรทางบกของชุมชน
- แผนที่เสนทางการสัญจรทางน้ําของชุมชน
3) ผลกระทบทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
- การสัมภาษณและการทําแบบสอบถามรูปแบบพฤติกรรมการสัญจร
ของ ผู ที่เข ามาใชทางเดินเลียบแมน้ําของชุมชน, กลุม คนที่ใชพื้น ที่สาธารณะ
ภายในชุมชน เชน ถนน ทางเทา ลานวัด โบสถ ศาลเจา
- การเขียนแผนภูมิจัสติฟายดกราฟ (Justtified Graph) เพื่อใหอธิบายถึง
ความสัมพันธของพฤติกรรมการใชที่วางหรือเสนทางสัญจร
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4) การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
- ขอมูลคดีอาชญากรรม โจรกรรม ในพื้นที่ชุมชน : ความถี่ / ตําแหนง
จากสถานีตํารวจและการสอบถามเจาของบาน
- แผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตางๆที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษา
- ขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชนยานกุฎีจีน
1.6.3 วิธีวิเคราะหขอมูล
1) วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใชพื้นที่สาธารณะริมน้ํา โดยใชแผน
ที่การใชประโยชนที่ดิน รูปถายทางอากาศ สํารวจพื้นที่ และ จากแผนที่ทาง
ภู มิ ศาสตร (GIS) ตามชว งเวลาต า งๆที่มี ก ารเปลี่ย นแปลงทางกายภาพที่
ชัดเจน
2) วิเคราะหรูปแบบโครงขายการเชื่อมตอและการจัดวางของหนวยพื้นที่การ
สัญจร หรือถนนภายในชุมชน (Configuration road network)4ดวยแผนภูมิ
แสดงลําดับการเขาถึงหนวยพื้นที่สาธารณะจากเสนทางเดินเลียบแมน้ําดวย
วิธี Justified Graph หรือ j-graph(Hillier and Hanson,1984)5

ภาพที่ 1-1 ขั้นตอนของการสรางแผนภูมิจสั ติฟายด (Justified Graph)
(ที่มา: สรายุทธ, 2546)

3) วิเคราะหตําแหนงและความถี่ของสถานที่ที่เกิดเหตุโจรกรรม อาชญากรรม
4) วิเคราะหจากแบบสอบถาม

4

ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญและผูรวมวิจัย.โครงการยอยที่4การวางผังชุมชนหลักในลุมแมน้ําเพชรบุรี.คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ,2550:
1-5.

5

สรายุทธ ทรัพยสุข.มิติของที่วางในชุมชนกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : ชุมชนวัดกัลยาณ .สาระศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2546.
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1.6.4 สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ
การนําเสนอขอมูลในรูปแบบของการบรรยายประกอบรูปภาพ การวิเคราะหดวย
ตาราง การแสดงผลดวยแผนภูมิ และแผนที่วิเคราะหลักษณะทางกายภาพ สรุปผลการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สัมพันธกับสังคมในรูปแบบการบรรยายสรุป
และตารางสรุปอยางเปนขั้นตอน
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.7.1 เขาใจถึงผลกระทบของทางเดินเลียบน้ําที่มีตอชุมชนอยูอาศัยริมน้ํา
1.7.2 เขาใจถึงความสัมพันธของพฤติกรรมการสัญจรของคนชุมชนกับพื้นที่ริมน้ํา
สามารถวางแนวทางการใชพื้นที่สาธารณะริมน้ําและลดผลกระทบจากทางเดิน
เลียบแมน้ําได
1.7.3 กําหนดแนวทางการใชประโยชนของพื้นที่ริมน้ําที่สอดคลองกับวิถีชุมชนที่อยูอาศัย
ริมน้ําไดและเปนแนวทางนําไปประยุกตใชกับพื้นที่ชุมชนอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
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แผนภูมิที่ 1-1 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ที่มาและความสําคัญของปญหา

คําถามและสมสติฐานใน
งานวิจัย

แนวความคิด งานวิจัยและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ
- แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ
ริมน้ํา Waterfront Development ,
Livable cities

- แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและพื้นที่
ริมน้ําของไทย

วัตถุประสงคในการศึกษา

- The social Logic of Space
- แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เชิงสังคมของชุมชน

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา และ
พื้นที่โครงการ

ขอบเขตงานวิจัย

- งานวิจัยและทฤษฏีทเี่ กี่ยวของ

ศึกษาแนวความคิด งานวิจัยและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

กรอบแนวคิดในการศึกษา

การวิเคราะหขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล

1.วิเคราะหขอมูลในรูปแบบการบรรยาย
● วิเคราะหจาการสํารวจ (Survey)
● วิเคราะหจาการสัมภาษณ (Interview)

● Preliminary จากชุมชน
● แผนที่ลักษณะทางกายภาพของชุมชน
ยานกุฎีจีนใน 2 ชวงเวลากอนและหลังมี
ทางเดินเลียบแมน้ํา
● การสํ า รวจเส น ทางการสั ญ จรทางน้ํ า
และทางบกของชุมชน
● ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ชุ ม ช น จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
● การสั ม ภาษณ แ ละการเก็ บ ข อ มู ล จาก
แบบสอบถาม

2.ขั้นทุติยภูมิจากเอกสารอางอิง
● ขอมูลโจรกรรม,อาชญากรรมในพื้นที่
จากสถานีตํารวจ
● แผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตางๆที่
เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษา
● ขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชนยาน
กุฎีจีน

ที่มา:ผูวิจัย ,2552

● วิเคราะหจากการสังเกต (Observation)

2.วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช แ ผนที่ แ ละ
แผนภูมิ
● วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
การใชพื้นที่สาธารณะริมน้ํา
● การวิเคราะห Configuration road
network ดวยวิธี Justified Graph)

สรุปการวิเคราะหผลกระทบ
ทางเดินเลียบแมน้ําตอชุมชนริมน้าํ
ยานกุฎีจีน
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ยานกุฎีจีนจากอดีตถึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจากการพัฒนาของเมือง
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ริมน้ําดั้งเดิมของเมืองไทย (Traditional Waterfront Space) สวน
หนึ่งเกิดจากการเพิ่มการเขาถึงทั้งทางถนนและในปจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ําใน
ลักษณะของทางเดินเลียบแมน้ํา (Waterfront Pedestrian way) จึงมีการเปลี่ยนแปลงโครงขาย
การสัญจรภายในชุมชน และ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมทั้งการปฏิสัมพันธกันของคนในชุมชน
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสืบคนการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในลักษณะ
ของโครงขายการสัญจร โดยจะวิเคราะหเชื่อมโยงของระบบเสนทางการเขาถึงกับพฤติกรรมการ
สัญจรซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนยานกุฎีจีนโดยที่
จะมีการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยตามรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1.1 ความหมายและความสําคัญของทางเดินเลียบแมน้ํา
2.1.2 แนวคิดของชุมชนริมน้ําและวิถีชีวิตริมน้ําของไทย
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงเชิงพื้นที่และตรรกะทางสังคม
2.2 กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
2.2.1 มิติของที่วา งในชุมชนกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนวัดกัลยาณ
2.2.2 การวางแผนผังชุมชนหลักในลุม น้าํ เพชรบุรี
2.3 สรุปการทบทวนวรรณกรรมเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
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2.1 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1.1 ความหมายและความสําคัญของทางเดินเลียบแมน้ํา
ทางเดินเลียบแมน้ํา(Waterfront Pedestrian way) คือ พื้นที่สาธารณะสําหรับ
ประชาชนพลเมืองที่สามารถใชประโยชนในการทํากิจกรรมในพื้นที่บริเวณริมน้ํา ซึ่งเกิดจากแนวคิด
ที่ตั้งอยูบนฐานที่วา พื้นที่ริมน้ําเปนสินทรัพยสาธารณะอันมีคา เปนเสนทางเชื่อมพื้นที่ยอยๆ ใหมี
การเชื่อมถึงกัน
สิ่งสําคัญคือ ตองไมลืมวาพื้นที่ยอยๆ หรือจุดหมายที่เปนสวนหนึ่งของพื้นที่ริมน้ํา
ทั้งหมดจะตองสรางความตอเนื่อง1 (Continuity) ใหพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อคิดจากมุมมองของคนเดิน
เทาพื้นที่ริมน้ําที่สามารถเดินไดตลอดแนว มีความหลากหลายของกิจกรรมตลอดเสนทาง จะทําให
พื้นที่ยอยๆ แตละจุดที่เรากําหนดไวสงเสริมซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความตอเนื่องของพื้นที่ริมน้ํา
ทั้งหมด นอกจากนั้น การเชื่อมโยงยังหมายรวมถึง การหาวิธีชักนําใหผูคนเขาสูพื้นที่ริมน้ําโดยการ
เดินเทา จักรยาน หรือวิธีอื่น แทนการใชรถเพียงอยางเดียว

ภาพที่ 2- 1 ตัวอยางรูปแบบทางเดินเลียบแมน้ํา
ที่มา: Project for Public Spaces (PPS),2549

การเขาถึง (Access) ของพื้นที่ริมน้ําเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของทางเดินเลียบแมน้ํา
การที่ ผู ใ ช ส ามารถเข า ถึ ง พื้ น ที่ ริ ม น้ํ า ได ส ะดวก และ มี ค วามต อ เนื่ อ ง เป น อี ก หนึ่ ง ประเด็ น ที่ มี
ความสําคัญ ยิ่งชองทางการเขาถึงมีความตอเนื่องมากเพียงไรยิ่งเปนผลดีตอพื้นที่ริมน้ํานั้น ความ
ไมตอเนื่องเพียงเล็กนอยก็อาจลดคุณคาของพื้นที่นั้นๆไปอยางมาก และการเขาถึงยังหมายรวม
การที่ผูใชสามารถมีปฏิสัมพันธกับน้ําไดโดยตรง

1

ฟนชีวิตใหพื้นที่ริมน้ํา. [ออนไลน]. 2549 :แหลงที่มา:http://www.nathoncity.com/paper/1192 [2552,พฤศจิกายน 25]
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อยางไรก็ตามการสรางทางเดินเลียบแมน้ํานั้นเปนการเพิ่มการเขาถึงของพื้นที่ที่มี
ลักษณะเปนพื้นที่สาธารณะ เมื่อมีเชื่อมตอกับชุมชนที่พักอาศัยริมน้ําที่เปนพื้นที่สวนตัวนั้น ยอมมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและวิถีชีวิตชุมชนริมน้ําแบบไทย ซึ่งเปลี่ยนแปลงลักษณะการ
เขาถึงเชิงพื้นที่ที่เกิดจากการสราทางเดินเลียบแมน้ํานั้นจําเปนที่ผูศึกษาตองเขาใจถึงองคประกอบ
และแนวคิดของชุมชนริมน้ําและวิถีชีวิตริมน้ําของไทยดวย
2.1.2 แนวคิดของชุมชนริมน้ําและวิถีชีวิตริมน้ําของไทย
1) ความหมายของชุมชนริมน้ําของไทย
ชุมชนริมน้ําเปนรูปแบบของชุมชนที่อยูกับวิถีชีวิตของคนไทยมานาน และมี
ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งกั น ไปในแต ล ะภู มิ ภ าค ซึ่ ง ความหมายของชุ ม ชนริ ม น้ํ า 2 ในที่ นี้ หมายถึ ง
ลักษณะของชุมชนสะเทินน้ําสะเทินบก ที่ตั้งอยูริมฝงหรือริมตลิ่งที่น้ําทวมถึง มีการสัญจรและการ
เขาถึง(Access) โดยทางน้ําเปนหลัก ซึ่งมีองคประกอบของชุมชนที่สําคัญที่เปนจุดเปลี่ยนถายจาก
น้ํา สูบ กก็คือ ศาลาทา น้ํา ของวัด ลานวัด หรือ ศาสนสถาน และตลาด โดยผูศึก ษาไดท บทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจถึงลักษณะของวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ําในการใชพื้นที่
สาธารณะริมน้ําในการสัญจรและเขาถึงชุมชนริมน้ําที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว
สมบัติ พลายนอย3 ไดใหความหมายของชุมชนริมน้ําวา ชุมชนริมน้ํา หมายถึง
ชุมชนที่มีอาคารบานเรือน สิ่งปลูกสรางเรียงรายตามริมน้ํา และเปนชุมชนที่มีความเชื่อมโยงและ
ความสัมพันธกับแมน้ําลําคลอง มีลักษณะคลายกับชุมชนชนบท มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และการคาขายทางน้ํา
อยางไรก็ตามรูปแบบของชุมชนริมน้ําของไทยแสดงใหเห็นถึงความผูกพันระหวาง
สายน้ํากับวิถีชีวิตในอดีต ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะตัวของที่อยูอาศัยริมน้ําของไทย ซึ่งจะมี ตลาดหรือ
วัดเปนศูนยกลางของชุมชนและที่สําคัญจะมีศาลาทาน้ําที่เปนการเขาถึง(Access) ชุมชนที่อยูลึก
เขาไปจากจุดเชื่อมตอจากน้ําสูบก และภายนอกสูภายในชุมชน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางวิถีชีวิตกับที่สอดคลองกับภูมิเอกลักษณของไทย

2

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา. น้ําบอเกิดแหงวัฒนธรรมไทย.ไทยวัฒนาพาณิช.กรุงเทพมหานคร, 2529:115.

3

สมบัติ พลายนอย. เลาเรื่องบางกอก.สายธาร.กรุงเทพมหานคร,2544:30.
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2) องคประกอบของชุมชนริมน้ําของไทย
ฤทั ย ใจจงรั ก 4 กล า วว า ชุ ม ชนริ ม น้ํ า นั้ น เมื่ อ รวมกลุ ม เป น หมู บ า นแล ว
องคประกอบที่ตามมาไดแก ตลาดและลานวัด ตลาดนั้นเปนศูนยกลางสําหรับการเขามาของคน
ทั้งในและนอกชุม ชนที่จะมาแลกเปลี่ย นสิน ค าซึ่ง กัน และกัน ส วนลานวัดเปน ศูน ย กลางของ
หมูบานที่จะเปนจุดที่คนจะเขามาพบปะกัน ซึ่งมักเกิดขึ้นภายหลังจากที่ชาวบานมีความกินดีอยู
แลว บานจะตั้งเรียงรายไปตามลําน้ํา พื้นที่ดานหลังมักเปนสวน ถัดออกไปจากสวนเปนทุงนาหรือ
ไร โดยจะขยายตัวไปตามลําน้ํา
เทิ ด ศั ก ดิ์ เตชะกิ จ ขจร 5 กล า วเพิ่ ม เติ ม ที่ ส อดคล อ งกั น ว า ชุ ม ชนริ ม น้ํ า มี
องคประกอบ คือ 1) ทาเรือรวม บานริมคลองสวนใหญจะมีพื้นที่ขึ้นลงเรือประจําบานอยู แตกรณี
ที่บานอยูเขาไปในคลองสายรองหรือคลองสวน ซึ่งเรือหางยาวหลักไมวิ่งผาน ก็ตองอาศัยเรือ
รับจางในบริเวณหนึ่งมาสงที่ทาเรือรวมดังกลาว นอกเหนือไปจากทาเรือรวมหนาวัดแลว บริเวณ
ที่ เปนทาเรือนั้นถูกกําหนดโดยตําแหนงซึ่งเปนจุดศูนยรวมของชุมชน
อรศิริ ปาณินท6 กลาวสนับสนุนถึงองคประกอบของชุมชนริมน้ํา โดยศึกษาจาก
อาคารพักอาศัย มีองคประกอบที่เกี่ยวของกับชุมชนริมน้ํา ดังนี้ ศาลาทาน้ําเปนองคประกอบที่
สําคัญของชุมชนที่พักอาศัยริมน้ํา มีลักษณะที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางน้ํากับวิถีชีวิตความ
เปนอยู และกิจวัตรประจําวัน เชน การยื่นตัวเรือนบางสวนออกไป ในน้ํา โดยอาจเปนสวนของ
ชานหรือมีศาลาทาน้ํา และมีบันไดที่สามารถลงสูน้ํา หรือ สําหรับเทียบเรือ ซึ่งนับเปนสัญลักษณ
ของการเชื่อมตอสูสังคมภายนอกดวย
อยางไรก็ตามจากการศึกษาแนวคิดของชุมชนริมน้ําและพื้นที่สาธารณะชุมชน
ริมน้ําของไทยนี้ทําใหทราบถึงลักษณะขององคประกอบชุมชนริมน้ําในอดีตที่เกี่ยวของกับการ
เขาถึงพื้นที่อยู 3 องคประกอบดวยกัน คือ 1) ชุมชนริมน้ําจะมีความสัมพันธกับแมน้ําโดยที่ชุมชน
จะหันหนาบานออกสูน้ํา โดยมีจุดประสงคที่มีความตองการใชแมน้ําในการอุปโภค บริโภค ที่
สําคัญเปนเสนทางสัญจรหลักของชุมชนในอดีต 2) องคประกอบที่สําคัญอันเปนเอกลักษณของ
ชุมชนริมน้ําก็คือ ศาลาทาน้ําและทาเรือรวม ซึ่งถือเปนจุดเชื่อมตอระหวางพื้นที่ภายในกับภายนอก
และเปนพื้นที่ที่ใหคนภายนอกเขามาโดยผานจุดนี้เพียงจุดเดียวซึ่งเปนจุดตอนรับและคัดกรองคนที่
จะเขามาในพื้นที่ชุมชน ทําใหคนในบานและชุมชนสามารถควบคุมดูแล สอดสอง ซึ่งกันและกันได
4

ฤทัย ใจจงรัก.เรือนไทย. สมาคมสถาปนิกสยาม.กรุงเทพมหานคร, 2539 :6.

5

เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร.การศึกษาที่อยูอาศัยริมน้ําบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง กรณีศึกษาบริเวณตลาดน้ําบางคูเวียง
.สาระศาสตรสถาปตย ฉบับที่ 2. กรุงเทพมหานคร, 2541:242.

6

อรศิริ ปาณินท . บานและหมูบานพื้นถิ่น .สมาคมสถาปนิกสยาม. กรุงเทพมหานคร, 2539 :15.
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อยางทั่วถึง 3) องคประกอบของชุมชนที่สําคัญซึ่งถือวาเปนศูนยกลางของชุมชนริมน้ําและจุดเชื่อม
ต อ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ค นภายนอกสามารถรั บ รู จุ ด หมายที่ จ ะเข า มายั ง ชุ ม ชนนั้ น ๆก็ คื อ วั ด หรื อ
ศาสนสถานที่ สํ า คั ญ ของชุ ม ชนนั้ น ๆ และตลาด ซึ่ ง ทั้ ง สองอย า งนี้ เ ป น องค ป ระกอบของพื้ น ที่
สาธารณะที่สําคัญที่คนภายนอกสามารถจดจําและเปนจุดเชื่อมโยงสําคัญจากพื้นที่ภายนอกเขาสู
พื้นที่ภายในชุมชน
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงเชิงพื้นที่และตรรกะทางสังคม
1) แนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงเชิงพื้นที่
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพสวนหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงโครงขายการ
สัญจร และการเขาถึงของชุมชน ซึ่งลวนสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานสังคมของชุมชน เนื้อหาใน
สวนนี้จะทําการทบทวนประเด็นเกี่ยวกับความสําคัญของตรรกะทางสังคม การเขาถึงเชิงพื้นที่ จาก
การทบทวนวรรณกรรมดานการเขาถึงและการสัญจร พบวา การการเปลี่ยนแปลงการเขาถึงสงผล
กระทบตอการสังคมและวิถีชีวิต ดังนั้นการศึกษาในสวนนี้จะเนนใหเห็นถึงความสําคัญของการ
เขาถึงเชิงพื้นที่ของชุมชน
ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) มีความจําเปนสําหรับการดํารง
ชีวิตประจําวันของคนเรามีความเกี่ยวของอยางมากกับการจัดการ และดําเนินการใหไดมาซึ่ง
ทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการใชชีวิต และดําเนินการใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการ
ดํ า รงชี วิ ต และการสร า งสรรค คุ ณ ภาพให แ ก ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต การที่ จ ะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค นี้
ความสามารถในการเขาถึงแหลงกําเนิดของทรัพยากรเปนความสําเร็จในเปาหมายที่ตองการ แต
ความสามารถในเรื่องดังกลาวของแตละคนไมไดมีศักยภาพในการเขาถึงที่เทาเทียมกัน ความไม
เสมอภาคเชนนี้ เปนเพราะการเขาถึงมีแงมุมของความใกลไกลของระยะทาง เปนสิ่งบงบอกถึง
ความสามารถในการเขาถึง ระยะทางที่ใกลหรือความลึกที่นอยยอมทําใหการเขาถึงทําไดงาย
ในทางตรงขามระยะทางที่ไกล การเขาถึงยอมทําไดยากก็จะกลายเปนระบบโครงขายที่มีความลึก
และกลายเปนอุปสรรคตอการคมนาคม การเคลื่อนไหวของคน ตลอดจนทรัพยากรตางๆ
อยางไรก็ตาม ผูศึกษาไมไดเนนในเรื่องระยะทางใกลไกล ของการเขาถึงพื้นที่
ตามที่วันทนียและคณะ ไดใหแนวความคิดไว แตจะเนนในเรื่องของระบบโครงขายการสัญจรและ
การเขาถึงของพื้นที่วามีการเปลี่ยนแปลงการเขาถึงจากอดีตจนถึงปจจุบันวามีผลกระทบตอวิถีชวี ติ
ชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากแนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงนี้ ทําใหเขาใจถึงความสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพที่เกี่ยวของกับการเขาถึงเชิงพื้นที่ที่มีผลการตอวิถีชีวิตประจําวันของ
ชุมชน
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ขณะที่ อภิรดี และสรายุทธ7 อธิบายเพิ่มเติมวา รูปแบบโครงขายการเชื่อมตอและ
การจัดวางหนวยพื้นที่สาธารณะ (Urban spatial configuration pattern) ในเชิงของสัณฐานวิทยา
ใหความหมายเฉพาะเจาะจงถึงรูปแบบความสัมพันธเชื่อมตอและการจัดวางหนวยพื้นที่สาธารณะ
ตางๆของเมือง ไดแกทางสัญจรและพื้นที่วางสาธารณะตางๆ การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธ
ดังกลาวอาจทําไดโดยการสรางแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางหนวยยอยของพื้นที่สาธารณะ
ทั้งหมดในระบบพรอมทั้งแสดงรูปแบบการเชื่อมตอระหวางหนวยนั้นเหลานั้น
ตัวอยางเชนในระบบ 3 ระบบที่ประกอบไปดวยหนวยพื้นที่ยอย 3 หนวยเทาๆกัน
แตมีความแตกตา งกัน ในลั กษณะของการเชื่อมตอระหวา งหนวยดัง กลา ว สามารถแสดงเปน
แผนภูมิแสดงความสัมพันธที่ แตกตางกันดังรูปที่ แผนภูมิดังกลาวเรียกวา แผนภูมิจัสติฟายด
(Justified graph หรือ J-graph)
ในหลั ก การเดี ย วกั น หากพื้ น ที่ ข นาดใหญ เ ป น ระดั บ เมื อ ง การสร า งแผนภู มิ
ความสัมพันธระหวางหนวยพื้นที่สาธารณะยอยภายในเมือง สามารถทําไดโดย การแบงพื้นที่
สาธารณะภายในเมื อ ง ออกเป น หน ว ยพื้ น ที่ ย อ ยต อ กั น หน ว ยพื้ น ที่ ย อ ยเหล า นั้ น เรี ย กว า
Convex spaces กําหนดโดยเปนพื้นที่ที่มีขนาดใหญที่สุดเทาที่คนในพื้นที่เหลานั้นสามารถ
มองเห็นกันและกัน ซึ่งพื้นที่ยอยดังกลาวอาจเปนเสนทางการสัญจรหรือลานโลง หลังจากนั้นเขียน
หนวยพื้นที่ยอยที่ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะทั้งหมดภายในชุมชน และพิจารณาถึงการเชื่อมตอกัน
โดยขี ด เส น เพื่ อ เชื่ อ มโยงหน ว ยพื้ น ที่ เ หล า นั้ น เข า ด ว ยกั น ซึ่ ง แผนภู มิ ที่ ไ ด คื อ เส น โครงข า ยการ
เชื่อมตอระหวางหนวยพื้นที่สาธารณะทั้งหมดในเมือง

ภาพที่ 2- 2 แผนภูมิแสดงเสนโครงขายการเชื่อมตอระหวางหนวยพื้นที่สาธารณะทั้งหมดในพื้นที่
(ที่มา:สรายุทธ ,2546)
7

อภิรดี เกษมสุข และสรายุทธ ทรัพยสุข.กรุงเทพฯที่เปลี่ยนไป.วารสารหนาจั่ว. คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2544 : 129.
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ดังนั้น ลักษณะการเชื่อมตอทางสายตาและการเขาถึงหนวยพื้นที่สาธารณะตางๆ
ภายในเมือง สามารถอธิบายไดดวยการอานโครงสรางการจัดวางหนวยพื้นที่สาธารณะในลักษณะ
ตางๆกัน ดวยการลําดับความสัมพันธตามศักยภาพของการเขาถึงพื้นที่ตางๆภายในเมือง หรือที่
เรียกวา การศึกษาโครงขายการเชื่อมตอและการจัดวางของหนวยพื้นที่สาธารณะ โดยการสราง
แผนภูมิจัสติฟายดซึ่งแสดงใหเห็นถึงพื้นที่ที่เกาะตัวบนถนนสายหลักไปจนถึงเสนทางที่อยูลึกที่สุด
ของชุมชน
การแสดงความสัม พัน ธ ของโครงขา ยการเชื่อมต อและการจัด วางหน ว ยพื้น ที่
สาธารณะของเมือง ทําใหสามารถเขาใจถึงระบบโครงขายการเชื่อมตอหนวยพื้นที่สาธารณะ
ภายในชุมชน ที่เปนตัวกําหนดกิจกรรมการใชที่ดิน อาคาร พฤติกรรมการสัญจรและการใชสอยของ
คนภายในชุมชนนั้นๆ รวมถึงความสามารถในการคาดการณถึงศักยภาพของพื้นที่และแนวโนมที่
จะเชื่อมตอพื้นที่สาธารณะในอนาคต ซึ่งเปนตัวกําหนดการดําเนินชีวิตของผูอยูอาศัยภายในชุมชน
อีกดวย
Bill Hillier8 ไดเสนอแนวคิดชุดทฤษฎีทางสังคมคือ ตรรกะทางสังคมของพื้นที่
(Social Logic of Space) เพื่อที่จะหาความสัมพันธในภาษาเชิงสัณฐานระหวางพื้นที่ (Space)
กับสังคม (Society) วามีความสัมพันธกัน เพื่อใชสําหรับวิเคราะหความสัมพันธระหวาง Space
และ Movement การสัญจรที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธทางสังคมที่เกิดขึ้น และสังเกตไดภายใน
Spaceนั้นๆ ซึ่งเปนเครื่องมือที่กลาวถึงความสัมพันธทางกายภาพของพื้นที่นั้นๆที่สงผลตอสังคม
โดยSpace ที่ดี คือมีการเขาใชพื้นที่ มีการสัญจรที่หลากหลายของผูคน ความมีชีวิตชีวาหรือมีกลุม
คนเขาใชหลายชวงเวลา หลายกิจกรรม
อยางไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมในหลักการและแนวคิดของการเขาถึง
พบวาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของการเขาถึง และการเปลี่ยนแปลง
ของการเขาถึงยอมสงผลตอพฤติกรรมการใชสอยของคนในพื้นที่ ดังนั้นการศึกษาในสวนนี้จะแสดง
ใหเห็นถึงความสําคัญของการเขาถึงเชิงพื้นที่

8

Bill Hillier and Julienne Hanson, The social logic of space .United Kingdom: Cambridge University Press,1984:
58-61.
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2) วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของชุมชนและตรรกะทาง
สังคมของพื้นที่
Matthew Carmona9 และสมาชิกนักวิชาการทางดานการออกแบบชุมชน ได
ศึกษาวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของชุมชน โดยอธิบายวาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
เปนการเปลี่ยนแปลงที่ควบคูไปกับโครงขายการสัญจรที่เปนผลมาจากการเขาถึง กิจกรรมการใช
ที่ดินและอาคารของเมือง โดยแนวทางการศึกษาของ Carmona ไดใหความสําคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงขายทางสัญจรเปนหลัก เพราะโครงขายการสัญจรจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรม
การใชสอยของสภาพบริเวณพื้นที่โดยรอบ Carmona ยังกลาวตออีกวา โครงขายการสัญจรนั้น
เปนพื้นที่ทางสังคมอีกรูปแบบ ที่มีการพบปะของผูคนที่มาทํากิจกรรมในบริเวณพื้นที่เดียวกัน
โดยเฉพาะการสัญ จรของคนเดิน เท า นั้น มีค วามพิ เ ศษกวา การสัญจรโดยรถยนต
เพราะ
สภาพแวดลอมของการเดินเทาสรางใหเกิดการปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลได อีกทั้งในบริเวณ
พื้นที่ที่มีผูคนมาพบปะมากหนาหลายตา ยังสามารถพัฒนาใหมีศักยภาพเปนยานพาณิชยกรรม
ของเมืองตอไป เนื่องจากอาศัยประโยชนจากผูคนที่สัญจรผาน ซึ่งตรงขามกับการเดินทางโดยใช
รถยนตที่โอกาสของการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางเสนทางมีนอย คือในชวงแวะหยุดรถ
ทั้งนี้เพราะการเดินทางโดยรถยนตนั้นใหความสําคัญกับพื้นที่ปลายทางมากกวา
ประเภทของทางสั ญ จรที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในเมื อ งจะเป น ตั ว สะท อ นกิ จ กรรมและ
กําหนดรูปแบบการใชสอยที่ดินอาคาร และความหนาแนนของมวลอาคารตอพื้นที่วางภายในพื้นที่
แตละยานของเมือง อาทิเชน รูปแบบโครงขายตาตารางและแบบวงแหวน ซึ่งจะมีลักษณะการ
เขาถึงที่ตื้นไมมีความซับซอนและสามารถเขาออกพื้นที่ไดหลากหลายเสนทางจะทําใหการสัญจร
ภายในพื้นที่บริเวณนั้นๆ มีความคึกคักของผูคนที่สัญจรผานไปมาและพัฒนากลายเปนยานพาณิช
ยกรรมของเมืองเพราะกิจกรรมการซื้อขายของผูสัญจรเหลานั้น อีกทั้งอาคารบานเรือนจะเพิ่ม
ความหนาแนนมากขึ้นเรื่อยๆ หากจํานวนผูสัญจรผานมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่โครงขายทาง
สัญจรรูปแบบถุงแปง ซึ่งมีลักษณะการเขาถึงที่มีลักษณะที่ซับซอนและมีความลึกมักพบไดในยาน
ที่อยูอาศัยโดยเฉพาะโครงการบานจัดสรรสมัยใหมที่ตองการความเปนสวนตัวสูง ปราศจากเสียง
รบกวนจากการสัญจรในทองถนนขนาดใหญลักษณะเชนนี้จะสงผลใหปริมาณผูสัญจรผานมี
จํานวนนอย คนแปลกหนามักไมผานเขาไปในระบบมากนัก

9

Matthew Carmona-Tim Heath-Taner Oc and Steven Tiesdell. Public places urban space. Great Britain:
Architectural Press , 2003:67-73.
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ภาพที่ 2- 3 เปรียบเทียบโครงขายการสัญจรระบบตาตาราง (Grid) ระบบวงแหวน (Ring / Loop)
และระบบถุงแปง (Cul-de-sace)
(ที่มา: สมลักษณ, 2549)

Matthew Carmona10 ยังอธิบายตอถึงวิวัฒนาการของโครงขายการสัญจรกับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของเมืองวา จากทางสัญจรในแบบตาตารางที่เชื่อมตอทุกสวนภายในเมืองได
ทั่วถึงกันหมด สภาพพื้นที่โดยรอบจะถูกพัฒนาเปนยานพาณิชยกรรมเพราะศักยภาพจากการ
สัญจรที่คึกคักของคนเดินเทาและรถยนต ความหนาแนนของมวลอาคารจะกระจายตัวทั่วไปในทุก
พื้นที่อยางสม่ําเสมอ ในระยะตอมาบล็อกของขนาดพื้นที่มีขนาดใหญขึ้น มีการพัฒนาพื้นที่ภายใน
กลุมบล็อคเปนยานที่อยูอาศัยโดยเปนถนนแบบปลายตันมากขึ้น ทําใหการสัญจรไปสวนตางๆของ
เมืองตองยอนกลับออกมาบริเวณถนนสายหลักกอน จนถึงในระยะที่โครงขายเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
จากเดิมอยางมาก มีการพัฒนาโครงขายใหเปนแบบถุงแปงเพื่อใชสําหรับยานพักอาศัยภายใน
เมือง ขณะที่ยานพาณิชยกรรม ก็จะปรากฏเดนชัดและหนาแนนอยูบริเวณพื้นที่ถนนสายหลักใน
ระดับเมือง การสัญจรไปยังสวนตางๆ ภายในเมืองทําไดยากลําบากขึ้นและตองออกมาตั้งตนการ
เดินทางที่ถนนสายหลักกอนเสมอและกลายเปนปญหาการสัญจรในระดับเมืองในที่สุด

ภาพที่ 2- 4 วิวัฒนาการจากระบบโครงขายการสัญจรแบบตาตาราง (Grid)
มาสูรูปแบบแบบถุงแปง (Cul-de-sace)
(ที่มา: สมลักษณ, 2549)

10

เรื่องเดียวกัน,หนา 16.

18

HillierและHanson11 ไดเสนอแนวความคิดทางดานการสัญจรเพิ่มเติมวา จาก
ลักษณะประเภทและการเปลี่ยนแปลงของทางสัญจรภายในชุมชนนั้น สงผลโดยตรงตอโครงขาย
การเชื่อมตอและการจัดวางหนวยพื้นที่สาธารณะภายในเมือง และยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ความหนาแนนของมวลอาคารตอพื้นที่วาง การใชประโยชนที่ดินและอาคาร บริเวณพื้นที่โดยรอบ
ดวย HillierและHanson ยังไดจําแนกประเภทของรูปแบบการสัญจรที่เปนโครงสรางของการ
เชื่อมตอและจัดวางของหนวยพื้นที่สาธารณะภายในเมืองไว 2 ประเภท คือ
2.1) โครงสรางสายลูกปด (Beady ring structure) เปนรูปแบบโครงขายที่หนวย
พื้นที่สาธารณะสามารถเชื่อมตอกับทางสัญจรสายหลักไดอยางทั่วถึง จึงทําใหการสัญจรเพื่อ
เชื่อมตอสวนตางๆ ของเมืองทําไดอยางสะดวก เปรียบเหมือนลูกปดที่รอยตอกันเปนพวง ที่ทุก
หนวยภายใน 1 พวง เรียงรอยเชื่อมตอถึงกันไดหมด โครงสรางแบบนี้ไดแกทางสัญจรรูปแบบ
ตารางและวงแหวน

ภาพที่ 2- 5 โครงสรางสายลูกปด (Beady ring structure)12
(ที่มา: สมลักษณ, 2549)

2.2) โครงสรางกิ่งกานตนไม (Tree like structure) เปนรูปแบบโครงขายที่หนวย
พื้นที่สาธารณะไมสามารถเชื่อมตอกับหนวยพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เพราะเสนทางสัญจรสวนใหญ
เปนถนนแบบปลายตัน (Dead end) การเดินทางไปยังสวนตางๆ ภายในเมืองตองยอนกลับมาตั้ง
ตนที่ทางสัญจรสายหลักกอนเสมอ เหมือนตนไมที่แตกกิ่งกานออกไปเปนกิ่งขนาดเล็กจํานวนมาก
โดยมีกิ่งกานใหญคือลําตน โครงสรางแบบนี้ไดแกทางสัญจรระบบถุงแปง (Cul-de-sace)

11

เรื่องเดียวกัน,หนา 15.

12

Bill Hillier.The Nature of the Artificial.The Contingent and the Necessary in Spatial From in Architecture.
Geoforum.Vol.16 No.2 , 1985:168.
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ภาพที่ 2- 6 โครงสรางกิ่งกานตนไม (Tree like structure)13
(ที่มา:สมลักษณ,2549)

อยางไรก็ตามจากการศึกษาวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของชุมชน
พบวารูปแบบโครงขายการสัญจร กิจกรรมการใชที่ดินหรืออาคารของเมือง และโครงขายการ
เชื่อมตอและจัดวางหนวยพื้นที่สาธารณะ ความหนาแนนของมวลอาคารตอพื้นที่วาง ทั้งหมดที่ได
กลาวมานี้ลวนมีความสัมพันธกันในเรื่องของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ทั้งสิ้น การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งยอมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดานใดดานหนึ่งเสมอ
โดยรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้อาจเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่ชา คอยเปนคอยไป หรือ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับปจจัยเรงเราทางดานอื่นๆ ซึ่งก็คือ สภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของแตละพื้นที่ชุมชนนั่นเอง
3) การวิเคราะหรูปแบบการสัญจรและการเขาถึงเชิงพื้นที่ในเชิงตรรกะ
ทางสังคม
ได อ ธิบ ายถึ ง การวิ เ คราะหรู ป แบบการสัญ จร
สรายุ ท ธ
ทรั พ ยสุ ข14
(Transit pattern) และการวิเคราะหรูปแบบโครงขายการเชื่อมตอและจัดวางของหนวยพื้นที่
สาธารณะภายในเมือง (Urban Spatial Configulational Pattern) ดวยการแผนภูมิจัสติฟายด
(Justified Graph)เปนการวิเคราะหรูปแบบโครงขายการเชื่อมตอและจัดวางหนวยของพื้นที่
สาธารณะภายในเมืองดวยแผนภูมิจัสติฟายดเปนวิธีการหาความสัมพันธของพื้นที่ตางๆ ภายใน
บริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งกับโครงขายถนนที่ใชสัญจร ดวยการจัดเรียงการเขาถึงหนวยพื้นที่
ตามลําดับกอน-หลัง ตั้งแตถนนสายหลักของชุมชนไปยังพื้นที่ที่อยูลึกที่สุดของชุมชน การวิเคราะห
จะแสดงใหเห็นถึงลําดับกอนหลังของการเขาถึงพื้นที่ในสวนตางๆ รวมทั้งโครงสรางการเชื่อมตอ
ระหวางพื้นที่ทั้งหมดดวย
13

เรื่องเดียวกัน,หนา 15.

14

สรายุทธ ทรัพยสุข.มิติของที่วางในชุมชนกรุงเทพฯ กรณีศึกษา: ชุมชนวัดกัลยาณ. วารสารสาระศาสตร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546:338-339.

20

เพื่อเปนการสรางความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการศึกษารูปแบบโครงขายการ
เชื่อมตอและจัดวางหนวยพื้นที่สาธารณะภายในเมือง จึงสรุปอธิบายความหมายสําคัญเกี่ยวกับ
การศึกษารูปแบบโครงขายหนวยพื้นที่สาธารณะไวดังนี้ หนวยพื้นที่สาธารณะหรือหนวยพื้นที่ยอย
(Convex space)15 หมายถึง พื้นที่วางลานโลง เสนทางการสัญจรทั้งทางเทาและทางเดินรถ ใน
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดหนวยพื้นที่สาธารณะอางอิงกับเสนทางสัญจรทั้งทางเดินเทาและทางรถ
เปนหลัก โดยมีหลักเกณฑการกําหนดหนวยพื้นที่สาธารณะ 1 หนวย คือ พื้นที่วางหนึ่งพื้นที่ ที่ผูคน
สองคนสามารถมองเห็นและเขาถึงกันได
ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ16 อธิบายวาเพิ่มเติมวาการวิเคราะหรูปแบบโครงขายการ
เชื่อมตอและจัดวางของหนวยพื้นที่สาธารณะภายในเมือง เปนการวิเคราะหที่ควบคูไปกับรูปแบบ
การสัญจรในเมือง มีกรอบแนวความคิดหลักคือ “หนวยพื้นที่สาธารณะ” และ “การสัญจร” ซึ่งเปน
ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญของ “กระบวนการเปนเมือง” ดังนั้นลักษณะการสัญจรภายในเมืองจะ
อธิบายไดดวยการวิเคราะหและการทําความเขาใจถึงโครงขายของหนวยพื้นที่สาธารณะอยางเปน
ระบบ ดวยการจัด ลําดับความสัมพันธและศักยภาพของการเขาถึงของหนวยพื้นที่สาธารณะ
เปรียบเทียบซึ่งกันและกัน หรือที่เรียกวาโครงสรางเชิงสัณฐานของเมืองการเชื่อมตอระหวางหนวย
พื้นที่ในสวนตางๆ ของชุมชนมีลักษณะที่ซับซอนและมีการผสมผสานกันหลายระบบ การศึกษาที่
นาสนใจจะตองสามารถอธิบายภาพรวมของโครงสรางนั้นๆ และตองทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ประเภทของหน ว ยพื้ น ที่ ส าธารณะในระบบเสี ย กอ น สรายุ ท ธ ทรั พ ย สุ ข17 ได อธิ บ ายและแบ ง
ประเภทของโครงขายหน วยพื้น ที่สาธารณะภายในชุม ชนตามพฤติกรรมที่ แสดงออกในระบบ
จําแนกได ดัง ภาพที่ 2-7
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(1)

(2)

(3)

(4)

ภาพที่ 2- 7 ขั้นตอนของการสรางแผนภูมิจัสติฟายด (Justified graph)
(ที่มา: สรายุทธ ,2546 )

ภาพที่ 2-7 (1) แสดงถึงตําแหนงของอาคารและแนวเขตที่ดินซึ่งเปนตัวกําหนด
พื้นที่สาธารณะ อันไดแก ถนนและทางเดินหลัก (2) พื้นที่สาธารณะถูกแบงออกเปนหนวยพื้นที่
ยอย (Convex space) ตามลักษณะการมองเห็นและการเขาถึง (3) แผนภูมิแสดงโครงสรางการ
เชื่อมตอระหวางหนวยพื้นที่สาธารณะ ทั้ง 7 หนวย ตามลักษณะการเขาถึงและการมองเห็น (4)
แผนภูมิแสดงลําดับการเขาถึงหนวยพื้นที่สาธารณะจากเสนทางสัญจรสายหลักของชุมชนโดย
แผนภูมิจัสติฟายด (Justified graph)
จากแผนภูมิในภาพที่ (4) ทําใหสามารถวิเคราะหถึงลักษณะโครงขายการเขาถึง
หนวยพื้นที่สาธารณะในแตละหนวย ทั้งนี้สามารถจําแนกหนวยพื้นที่สาธารณะในระบบดังตัวอยาง
ภาพที่ 2.5 ตามออกประเภทตางๆ ไดดังตอไปนี้
1) หนวยพื้นที่สาธารณะ “A” หรือบริเวณถนนสายหลัก เปนจุดเริ่มตนที่มีการ
เชื่อมตอกับหนวยพื้นที่อื่นๆ ในระบบ
2) ระบบถนนปลายตัน ประกอบไปดวยหนวยพื้นที่สาธารณะที่เชื่อมตอกันเปน
เสนตรง (linear) ไดแกหนวยพื้นที่สาธารณะที่ “F, G”
3) ระบบถนนแบบวงแหวน (Ring / Loop) ประกอบไปดวยหนวยพื้นที่สาธารณะ
ที่เรียงตอกันเปนวง หมายถึง พื้นที่ในระบบมีทางเลือกในการสัญจรได 2 ทิศทาง ไดแกหนวยพื้นที่
สาธารณะที่ “B, C, D, E”หนวยพื้นที่สาธารณะประเภทที่ 2 เปนพื้นที่ที่มีลักษณะสรางใหเกิดการ
ไมกระจายความสัมพันธสูสวนอื่นในระบบหรือ “Non Distributed System” สวนโครงสรางการ
เชื่อมตอของหนวยพื้นที่สาธารณะประเภทที่ 3 เปนระบบที่สรางใหเกิดการกระจายความสัมพันธสู
สวนอื่นหรือ “Distributed System” พื้นที่ทั้ง 2 ระบบจะเปนตัวบงชี้โดยรวมของโครงขายพื้นที่
สาธารณะภายในชุม ชน ว ามี แนวโนมไปในทางระบบไมกระจายความสัม พัน ธ หรือ กระจาย
ความสัมพันธ หรือผสมผสานระบบทั้งสองระบบโครงขายการเชื่อมตอและจัดวางของหนวยพื้นที่
สาธารณะภายในชุ ม ชนจะส ง ผลตอ รูป แบบพฤติ ก รรมการสั ญ จรและมี อิท ธิ พ ลต อ เนื่อ งไปถึ ง
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รูปแบบการใชประโยชนที่ดินอาคาร อาทิเชน ระบบไมกระจายความสัมพันธ มักเปนระบบของ
หนวยพื้นที่สาธารณะในชุมชนอยูอาศัยแบบสมัยใหม โดยเฉพาะชุมชนบานจัดสรรที่ปดลอมเพราะ
ตองการความเปนสวนตัวสูงมีการเขาถึงโดยรถยนตเปนหลัก ลักษณะเชนนี้สงผลใหปริมาณผู
สั ญ จรผ า นเส น ทางภายในส ว นมากมั ก เป น คนกลุ ม เดิ ม ที่ เ ข า ออก ทํ า ให มี โ อกาสในการพบ
ปฏิ สั ม พั น ธ กั น เฉพาะในกลุ ม คนที่ จํ า กั ด ประเภทและจํ า นวน ส ว นในกรณี ร ะบบกระจาย
ความสัมพันธ เนื่องจากมีทางเขาออกที่มากกวา 1 เสนทาง จึงทําใหการจราจรภายในหมุนเวียนได
ดีกวา การสัญจรในระบบมักมีความคึกคัก มีสัดสวนการสัญจรผานของทั้งผูอยูอาศัยภายในและ
ภายนอกพื้นที่ที่มากกวา เกิดโอกาสในการพบปะปฏิสัมพันธกันมากขึ้นกับกลุมคนที่หลากหลาย
ประเภทและชวงเวลา อีกทั้งสงผลใหพื้นที่บริเวณนั้นมีศักยภาพในเชิงพาณิชยกรรมเนื่องจากมี
ผู ค นหลากหลายประเภทสัญจรผา นเขา ออกมากกวา นั่น เองนอกจากนี้แ ผนภู มิจั สติ ฟ ายดยั ง
สามารถระบุถึงระดับของการฝงตัว (Integrate)หรือแยกตัว (Segregation) ของพื้นที่ชุมชนหนึ่ง
ออกจากเมืองดวยวิธีการคํานวณคาทางสถิติตางๆอีกดวย
อภิรดี เกษมศุข และสรายุทธ ทรัพยสุข18 กลาวสนับสนุนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่เปนปจจัยหนึ่งซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงลักษณะเมือง และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ
เมืองหรือยานหนึ่งๆ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดนั้นเปนผลมาจากหลายปจจัย ทั้งสภาพเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง เพียงแตผลของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่นั้นเปน
บทสรุปของปจจัยตางๆ ดังที่กลาวมาแลว หากทําศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่อยางแทจริงแลว
จะสามารถสรางความเขาใจเมืองในแงของปจจัยและองคประกอบตางๆ เพื่อสามารถวางแผน
รองรับและแกปญหาการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคตไดจากที่ไดทบทวน
แนวความคิดขางตน นักวิชาการหลายทานไดเสนอประเด็นที่มีความสอดคลองกันวาผลสรุปของ
การเปลี่ยนแปลงกายภาพนั้นเปนก็เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของชุมชน ดังนั้น
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการศึกษาสังคม บทบาทของชุมชนที่เกิดขึ้นตาม
ยุคสมัยตั้งแตครั้งอดีต จนถึงปจจุบัน เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และปจจัยที่สงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน
อย า งไรก็ ต ามจากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ตรรกะทางสั ง คมของพื้ น ที่ แ ละการเข า ถึ ง
สามารถเข า ใจถึ ง การเปลี่ย นแปลงเชิ ง พื้ น ที่ ที่เ กิด จากการเขา ถึ ง ที่มี ลั ก ษณะจากการสั ญ จรที่
เปลี่ยนแปลงไปเปนผลตอพฤติกรรมของคนในชุมชน โดยสามารถเขาใจถึงหลักการไดวา พื้นที่ใน
หนวยพื้นที่หนึ่งจะสามารถแบงออกได อยู 2 ระบบ คือ ระบบไมกระจายความสัมพันธสูสวนอื่นใน
18

เรื่องเดียวกัน,หนา 14.

23

ระบบ (Non Distributed System) และ ระบบกระจายความสัมพันธ (Distributed System) หรือ
ผสมผสานระบบทั้งสองระบบโครงขายการเชื่อมตอและจัดวางของหนวยพื้นที่สาธารณะภายใน
ชุมชนจะสงผลตอรูปแบบพฤติกรรมการสัญจรและมีอิทธิพลตอเนื่องไปถึงรูปแบบการใชประโยชน
ที่ดินอาคาร ซึ่งระบบไมกระจายความสัมพันธนั้นจะพบในพื้นที่ที่มีลักษณะปดเปนถนนปลายตัน
ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดนอยหรือเฉพาะกลุม หากพื้นที่มีลักษณะของระบบกระจาย
ความสัมพันธจะทําใหคนในชุมชนมีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกันมากกวา จากพื้นที่ที่มีลักษณะเปน
พื้นที่เปด การจราจรภายในหมุนเวียนไดดีกวา การสัญจรในระบบมักมีความคึกคัก มีสัดสวนการ
สัญจรผานของทั้งผูอยูอาศัยภายในและภายนอกพื้นที่ที่มากกวา กลุมคนที่หลากหลายประเภท
และช ว งเวลา อี ก ทั้ ง ส ง ผลให พื้ น ที่ บ ริ เ วณนั้ น มี ศั ก ยภาพในเชิ ง พาณิ ช ยกรรมเนื่ อ งจากมี ผู ค น
หลากหลายประเภทสัญจรผานเขาออกมากกวานั่นเอง
2.2 กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
2.2.1 มิติของที่วางในชุมชนกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนวัดกัลยาณ
งานวิจัยของ สรายุทธ ทรัพยสุข19 ไดศึกษาวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการสัญจรและรูปแบบโครงขายการเชื่อมตอและจัดวางของหนวยพื้นที่สาธารณะภายใน
เมือง โดยการวิเคราะหจากแผนภูมิจัสติฟายด (Justified Graph หรือ J-graph) โดยมีสมมติฐาน
วาหนวยพื้นที่สาธารณะสามารถสรางใหเกิดการปฏิสัมพันธโดยตรงกับผูใชสอย ดังนั้นโครงขาย
ของหนวยพื้นที่สาธารณะ จึงเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมการใชสอย และวิถีชีวิตของผูคนในที่นั้นๆ
ดวยชุมชนวัดกัลยาณ เปนชุมชนดั้งเดิมทางฝงธนบุรีตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณปากคลอง
บางกอกใหญ หรือเดิมที่เรียกวาคลองบางหลวง ขอบเขตของชุมชนเห็นไดชัดเจนจากโครงขายของ
ลําคลองโดยรอบซึ่งใชเปนทางเขาออกหลักของบานพักอาศัยภายในชุมชน ในอดีตบริเวณริมแมน้ํา
เจาพระยาและริมคลองบางกอกใหญ จะเนืองแนนไปดวยเรือนแพ ซึ่งใชสําหรับคาขายและอยู
อาศัย หลังจากที่การสัญจรทางแมน้ําลําคลองไดลดความสําคัญลง ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 คลองหลายๆ แหงในชุมชนนี้ไดถูกถมและปดกั้น บานพักอาศัย
สวนใหญตองพึ่งทางเขาจากถนนเปนหลัก สภาพชุมชนปจจุบันมีความแออัดสูง การเขาถึงจาก
ถนนเปนไปไดยากและสลับซับซอน
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พ.ศ.2463

พ.ศ.2518

พ.ศ.2543

ภาพที่ 2- 8 เปรียบเทียบสัดสวนความหนาแนนของมวลอาคารตอพื้นที่วาง และเสนทางสัญจร
ของชุมชนวัดกัลยาณ ป พ.ศ.2463 2518 และ2543
(ที่มา: สรายุทธ,2546)

การดํ า เนิ น การศึ ก ษาได แ บ ง ช ว งเวลาที่ บั น ทึ ก วิ วั ฒ นาการการเปลี่ ย นแปลง
ออกเปน 3 ชวง คือ ชวงรัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2463) รัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2518) และปจจุบัน (พ.ศ.2543)
จากภาพที่ 2-8 สิ่งที่เห็นไดชัดเจน คือการใชพื้นที่สวนใหญยังอยูในสภาพเดิม ยกเวนความ
หนาแนนของอาคารที่เพิ่มมากขึ้น ผลของการศึกษาระบบโครงขายหนวยพื้นที่สาธารณะทั้ง 3
ชวงเวลา ไดถูกบันทึกโดยการใชแผนภูมิจัสติฟายด โดยมีจุดเริ่มตนจากพื้นที่ทางสัญจรภายนอก
เปนหลัก

ภาพที่ 2- 9 แผนภูมิจัสติฟายด (Justified Graph) แสดงโครงขายการเชื่อมตอและจัดวางของ
หนวยพื้นที่สาธารณะ ชุมชนวัดกัลยาณ ในป พ.ศ.2463
(ที่มา: สรายุทธ ,2546 )

โดยในระยะแรกแมน้ําเจาพระยาและคลองบางกอกใหญนั้นถือวาเปนทางสัญจร
หลักในระบบของเมือง และเชื่อมตอระหวางบริเวณตางๆ ภายในวัด จากวัดสูบานและทาน้ําตางๆ
แผนภูมิที่ออกมาเปนลักษณะของวงแหวนซอนกันหลายๆ วง และมีโครงขายที่เชื่อมตอเกือบถึงกัน
หมดตามแบบระบบกระจายความสัมพันธ (Distributed System) มีเพียงสวนนอยที่แยกยอยออก
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เหมือนโครงสรางกิ่งกานตนไม (Tree Like Structure) ในแบบระบบไมกระจายความสัมพันธ
(Nondistributed System)

ภาพที่ 2- 10 แผนภูมิจัสติฟายด (Justified Graph) แสดงโครงขายการเชือ่ มตอและจัดวางของ
หนวยพื้นที่สาธารณะ ชุมชนวัดกัลยาณ ในป พ.ศ.2518
(ที่มา: สรายุทธ ,2546 )

ชวงระยะที่ 2 (พ.ศ.2518) เห็นไดชัดเจนวาชุมชนมีระบบโครงขายที่เปลี่ยนแปลง
ไป เนื่องจากในระยะนี้แมน้ําลําคลองมิไดถูกนํามาใชเปนทางสัญจรหลักเขาสูชุมชนอีกตอไป แต
กลับใชซอยวัดกัลยาณเปนเสนทางเขาหลักเพียงทางเดียว การวิเคราะหแสดงออกอยางชัดเจน
ผานแผนภูมิ จัสติฟายด โดยเริ่มจากถนนเสนดังกลาวเกิดเปนแผนภูมิที่มีรูปรางคลายกับตนไมลํา
ตนสูง หนวยพื้นที่สาธารณะที่อยูลึกที่สุดก็เพิ่มจากที่เคยเปน 4 ชวงชั้นความลึก ใน พ.ศ.2463
กลายเปนลึกถึง 6 ชวงชั้นความลึก ในป พ.ศ.2518 ปริมาณของหนวยพื้นที่สาธารณะในระบบแบบ
ไมกระจายความสัมพันธก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางเห็นไดชัด

ภาพที่ 2- 11 แผนภูมิจัสติฟายด (Justified Graph) แสดงโครงขายการเชือ่ มตอและจัดวางของ
หนวยพื้นที่สาธารณะชุมชนวัดกัลยาณ ในป พ.ศ.2543
(ที่มา: สรายุทธ ,2546 )
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สวนในระยะที่ 3 แผนภูมิไดเปลี่ยนรูปรางอีกครั้ง มีจํานวนหนวยพื้นที่สาธารณะที่
เพิ่มจํานวนมากขึ้น ขณะที่ยังมีความลึกอยูที่ 6 ชวงเทากับระยะที่ 2 การเชื่อมตอของหนวยพื้นที่มี
ความซับซอนกันหลายระบบมากขึ้นแสดงถึงการเปดพื้นที่ภายในชุมชนทั้งเพื่อการอยูอาศัยและ
สัญจรที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองสภาพทางกายภาพของชุมชนวัดกัลยาณ เมื่อมองลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ (Urban spatial change) ของชุมชนแลวพบวานอกจากความหนาแนนของ
อาคารบานเรือนจะเพิ่มมากขึ้นและจํานวนตรอกซอกซอยที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยแลว สิ่งที่
เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจนคือวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากการ
ลักษณะการใชที่ดินและอาคาร โดยเฉพาะบริเวณดานหนาของชุมชนจากเดิมซึ่งอยูติดกับแมน้ําลํา
คลองไดเปลี่ยนแปลงมาเปนดานหลังชุมชนเพราะจากตัดถนนสายใหมประกอบกับการเสื่อมความ
นิยมของการคมนาคมทางน้ํา หรืออาจเรียกไดวามีการกลับทิศทางระหวางหนาบานและหลังบาน
จากยานการคาขายเดิมที่มีโครงขายการสัญจรทางน้ําอยางสะดวกกลับกลายเปนพื้นที่เขาถึงยาก
และพัฒนาไดลําบาก เพราะมีการแบงแยกพื้นที่ออกจากเสนทางคมนาคมสายหลัก หลังจากธุรกิจ
ของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับที่ดินไรคุณภาพราคาถูก เพราะการเขาถึงลําบากสิ่งที่
ตามมาคือการละทิ้งสภาพของอาคารปลอยใหชํารุดทรุดโทรมและกลายเปนบานเชาราคาถูก
สําหรับชนชั้นแรงงานในกรุงเทพมหานคร พันธะความแนนแฟนในสังคมของชุมชนนอยลง
กลายเปนสังคมใหมของผูเชาบานและแปรสภาพเปนชุมชนแออัดในที่สุด
โดยบทสรุปจะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงขายการเชื่อมตอและจัด
วางของหนวยพื้นที่สาธารณะ สงผลกระทบตอการพัฒนาชุมชนทั้งในแงกายภาพและคุณภาพชีวิต
ของผูอยูอาศัย อยางไรก็ตาม เปนสิ่งที่ปฏิเสธไมไดวาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของชุมชนและเมือง
นั้นมิไดเกิดจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งเพียงอยางเดียว หากแตเกิดจากปจจัยหลายอยางรวมกัน อาทิ
เชน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบายการบริหารปกครองตางๆ ปจจัยหลายอยางมีความ
เกี่ยวพันกันทั้งสิ้น และแตละปจจัยจะกลายเปนตัวเรงปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน และสามารถทวีความ
รุนแรงของปญหาไดงาย
อยางไรก็ตามการศึกษานี้ไดชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงขาย
หนวยพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบการสัญจรของเมือง จากทาง
น้ํามาสูทางบก แมวาในระยะหลังจะมีการปรับตัวเพื่อตอบรับกับการพัฒนา แตก็ยังมีอีกหลาย
บริเวณที่ยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดและยังคงเปนปญหาของเมืองมาจนทุกวันนี้
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2.2.2 การวางแผนผังชุมชนหลักในลุมน้ําเพชรบุรี
งานวิจัยของ ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ และผูรวมวิจัย20 ไดศึกษาโครงสรางเชิงสัณฐาน
ของชุมชนเมืองในลุมน้ําเพชรบุรี โดยวิเคราะหรูปแบบโครงขายการเชื่อมตอและจัดวางของหนวย
พื้นที่การสัญจร หรือถนนภายในชุมชน (Configurational road network) ดวยแผนภูมิจัสติฟายด
(Justified graph หรือ J-graph ; Hillier and Hanson,1984) การวิเคราะหโดยใชแผนภูมิจัสติ
ฟายดสามารถอธิบายไดถึงพฤติกรรมการสัญจรและโครงขายการจัดวางและเชื่อมตอของสวน
ตางๆ ในชุมชนตั้งแตถนนสายหลักดานนอกที่เขาสูพื้นที่ดานใน ที่สําคัญแผนภูมิจัสติฟายด ถือเปน
การวิเคราะหนิรูป(Representation) ที่สําคัญและมีประสิทธิภาพในการระบุถึงลักษณะเฉพาะของ
วิถีชุมชนที่แสดงออกในดานสภาพแวดลอมทางกายภาพเปนหลัก ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งก็
คือ การทําความเขาใจถึงรูปราง รูปทรง การจัดวางตัว และความสัมพันธของหนวยพื้นที่ยอยใน
ระบบ

ภาพที่ 2- 12 แผนที่แสดงหนวยพื้นที่การสัญจรชุมชนหลักของพื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบุรี
(ที่มา:ไขศรี ,2550)
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ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ.การวางผังชุมชนหลักในลุมน้ําเพชรบุรี.รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ เสนอตอคณะวิจัยแหงชาติ, 2550 :
5-1 – 5-21.
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ภาพที่ 2- 13 แผนภูมิจัสติฟายดของพื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบุรี
(ที่มา:ไขศรี ,2550)

อยางไรก็ตาม สมดุลของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนทองถิ่นของลุมแมน้ําเพชรบุรี รวมทั้งใน
พื้นที่อื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงจาก “ฐานน้ํา” (Water-Based) ไปเปน “ฐานบก” (Land-Based) จาก
การพัฒนาระบบตาราง (Grid System) ของโครงขายการสัญจรที่เปนลักษณะเฉพาะของพื้นที่
ศูนยกลาง พาณิชยกรรม อาจทําใหเกิดความสะดวกขึ้นในพื้นที่ชุมชนก็จริง แตบางพื้นที่ หากมี
การพัฒนาอยางไมสมดุลจนมีการทําใหเปดพื้นที่ริมน้ําออกสูภายนอกไดสะดวกมากจนเกินไป ก็
อาจมีผลทําใหเรงวิถีของการเปลี่ยนแปลงจาก “ฐานน้ํา” สู “ฐานบก”อยางรวดเร็วขึ้น จนมี
ผลกระทบตอรูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่น และวิถีของการทําอาชีพอยางฉับพลัน เชน เรือนพื้นถิ่น
ที่มีเอกลักษณของการจัดวางพื้นที่ภายในที่สัมพันธกับแมน้ํา และวิถีชีวิตของชาวบานที่ทําอาชีพ
เกษตร และการประมงที่อาศัยแมน้ําเปนเสนทางหลอเลี้ยงสําคัญ
อยางไรก็ตามจากกรณีศึกษาทั้งหมดนั้น สามารถสรุปไดวาการใชประโยชนที่ดิน
การจัดวางกลุมอาคาร และการสัญจรเชื่อมตอหนวยพื้นที่สาธารณะตางๆ ในชุมชนนั้น มี
ความสัมพันธกันและจะสะทอนใหเห็นเปนลักษณะทางกายภาพ (Physical Setting) ที่ความ
สอดคลองกับลักษณะความเชื่อ วัฒนธรรม กิจกรรมการใชสอย ลักษณะทางสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ ของแตชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนแกการดํารงชีวิตและตอบรับกับพฤติกรรมการใช
พื้นที่ของบุคคลในชุมชนนั่นเอง
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2.3 สรุปการทบทวนวรรณกรรมเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
ชุ ม ชนพั ก อาศั ย ริ ม น้ํ า ย า นกุ ฎี จี น ป จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการเข า ถึ ง จากการสร า ง
ทางเดินเลียบแมน้ํา ซึ่งจากลักษณะพื้นที่ริมน้ําของชุมชนแหงนี้ยังเปนแบบดั้งเดิม คือ เปนบานพัก
อาศัยแบบสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบกสลับกับพื้นที่สาธารณะของ ศาสนสถาน ซึ่ง ในปจจุบันการสราง
ทางเดินเลียบแมน้ํา ที่เปนพื้นที่สาธารณะพาดผานหนาชุมชนเปนการเพิ่มการเขาถึง ทําให
ลั ก ษณะกายภาพของชุ ม ชนที่ เ ป น อยู อ าศั ย เปลี่ ย นแปลงไปถื อ เป น ช ว งเวลาหนึ่ ง ของการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งชุมชนไดมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเขาถึงในหลายรูปแบบจาก
ชวงเวลาตางๆในหลายยุคสมัย จากในอดีตพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงที่มีระบบกระจายความสัมพันธ
กันจากการเขาถึงทางน้ํา ในชวงเวลาตอมาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่เปนระบบไมกระจาย
ความสัมพันธจากการปรับเปลี่ยนการสัญจรจาก “น้ําสูบก” จากการที่ถนนเริ่มตัดเขามาในชุมชน
และ ปจจุบันการที่มีทางเดินเลียบแมน้ําเปนเสนทางเขาถึงพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ก็จะสงผลตอวิถีชีวิต
ริมน้ําดั้งเดิมปรับเปลี่ยนไปเชนกัน
อย า งไรก็ ต าม การเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ มี ห ลายป จจั ย ที่เ ข า มาเกี่ ย วข อง ดั ง นั้ น ยั ง มี
การศึกษาถึงผลกระทบจากทางเดินเลียบแมน้ําตอวิถีชีวิตชุมชนริมน้ํา มุงประเด็นจากการ
เปลี่ยนแปลงระดับการเขาถึงของยานกุฎีจีน โดยใชแผนภูมิ Justified Graph ซึ่งจะสามารถ
อธิบายลักษณะความสัมพันธของระบบพื้นที่สาธารณะในชุมชน ที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการ
ใชพื้นที่ของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะใชควบคูกับการเก็บขอมูลแบบสอบถาม ซึ่งผลที่ไดจะเปน
แนวทางการปรับปรุงนโยบายการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ําของกรุงเทพมหานครตอไป
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แผนภูมิ 2 - 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรตน

ทางเดินเลียบแมน้ํา
การเขาถึง (ACCESS)
ตัวแปรตาม(1) กายภาพ

ผลกระทบทางกายภาพเชิงบวก
+ เกิดความเชือ่ มโยงของโครงขายพื้นที่
สาธารณะ (ทาง+ลานโลง)
+ ความลึกของโครงขายพืน้ ที่สาธารณะ
ตื้นขึ้น (ความซับซอนนอยลง)
วางพื(ผู้นทีวิจ่สัยาธารณะที
ที่ม+า:การจั
การวิเดคราะห
, 2552) ่สัมพันธ
กัน
+ เกิดการใชประโยชนพนื้ ที่รมิ น้ําที่
หนาแนนขึ้น

ผลกระทบทางกายภาพเชิงลบ
– เกิดพืน้ ทีเ่ สีย่ งตออาชญากรรม
– การตัดพืน้ ทีท่ างน้าํ ของชุมชน
– เกิดชุมชนแออัดในพื้นที่

ตัวแปรตาม(2) สังคม

ผลกระทบทางสังคมเชิงบวก

ผลกระทบทางสังคมเชิงลบ

+ การเปดโอกาสใหเกิดการปฏิสัมพันธ
ของคนในชุมชนและนอกชุมชนมากขึ้น
+ การสัญจรมีความสะดวกและงายขึ้น
+ ความคึกคักในการสัญจรทําใหเกิด
กิ จ ก ร ร ม ที่ ห ล า ก ห ล า ย ใ น พื้ น ที่
สาธารณะ

– ความไมเปนสวนตัว
– ความเสีย่ งในการเกิดอาชญากรรมใน
พื้นที่ชุมชนที่เปนชุมชนปด
– การจับจองพื้นที่ในพื้นที่สาธารณะ

ที่มา:ผูวิจัย,2552

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
จากกรอบแนวความคิดในการศึกษาที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลง
การเขาถึง(Access) เชิงพื้นที่ เพื่อนําไปสูวัตถุประสงคที่ตั้งไวในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของชุมชนกอนและหลังการพัฒนาทางเดินเลียบแมน้ํา และการวิเคราะหระดับการเขาถึง
ของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากพัฒนาทางเดินเลียบแมน้ํา โดยจะระบุถึงผลกระทบตอวิถีชีวิตของ
ชุมชน ซึ่งในบทนี้เนื้อหาจะนําเสนอรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัย ตลอดจนแหลงที่มาของขอมูล
เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
ทั้งหมดอยางเปนขั้นตอน
3.1 วิธีดําเนินการวิจัย และการประมวลผลการศึกษา กําหนดรายละเอียดออกเปนขั้นตอน
ดังนี้
3.1.1 สํารวจขอมูลประกอบการลงภาคสนามเบื้องตนเพื่อระบุประเด็นปญหาในงานวิจัย
3.1.2 ทบทวนและวิเคราะหแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรางกรอบ
แนวคิดในการศึกษา
1) ความหมายและความสํา คัญ ของทางเดิน เลี ย บแมน้ํา นั้น
เป น การสร า ง
“ความตอเนื่อง” ใหพื้นที่ริมน้ํา โดยเฉพาะเมื่อคิดจากมุมมองของคนเดินเทาพื้นที่ริมน้ําที่สามารถ
เดินไดตลอดแนว มีความหลากหลายของกิจกรรมตลอดเสนทาง จะทําใหพื้นที่ยอยๆ แตละจุดที่
เรากําหนดไวสงเสริมซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความตอเนื่องของพื้นที่ริมน้ําทั้งหมด นอกจากนั้น
การเชื่อมโยงยังหมายรวมถึง การหาวิธีชักนําใหผูคนเขาสูพื้นที่ริมน้ําโดยการเดินเทา จักรยาน หรือ
วิธีอื่น แทนการใชรถเพียงอยางเดียว
2) แนวคิดของยานที่อยูอาศัยริมน้ําของไทย ที่แสดงถึงการใชพื้นที่ริมน้ําของชุมชน ที่
แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของชุมชนนั้นๆ โดยมีองคประกอบของยานที่อยูอาศัยริมน้ําที่สําคัญ คือ
ศาลาทาน้ํา ลานวัด หรือศาสนสถาน และตลาด ที่เปนจุดศูนยรวมกิจกรรมของชุมชนที่คนไดมา
ปฏิสัมพันธกัน โดยพื้นที่ริมน้ําของไทยนั้นเปนจุดเชื่อมตอระหวางน้ํากับบกที่ในอดีตชุมชนริมน้ําจะ
ใชแมน้ํา ลําคลองเปนเสนทางสัญจรหลักและเขาถึงบานเรือนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณริมน้ํา
3) แนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงเชิงพื้นที่และตรรกะทางสังคม จะทําใหเขาใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่เกิดจากการเขาถึงที่มีลักษณะจากการสัญจรที่เปลี่ยนแปลงไปเปนผลตอ
พฤติกรรมของคนในชุมชน โดยสามารถเขาใจถึงหลักการไดวา พื้นที่ในหนวยพื้นที่หนึ่งจะสามารถ
แบงออกได อยู 2 ระบบ คือ ระบบไมกระจายความสัมพันธสูสวนอื่นในระบบ (Non Distributed
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System) และ ระบบกระจายความสัมพันธ (Distributed System) หรือผสมผสานระบบทั้งสอง
ระบบโครงขายการเชื่อมตอและจัดวางของหนวยพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนจะสงผลตอรูปแบบ
พฤติกรรมการสัญจรและมีอิทธิพลตอเนื่องไปถึงรูปแบบการใชประโยชนที่ดินอาคาร
3.1.3 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเบื้องตนของยานกุฎีจีน เกี่ยวกับประวัติความเปนมาใน
การตั้งถิ่นฐาน สภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของพื้นที่ชุมชน พื้นที่วางสาธารณะของชุมชน
ขอมูลอาชญากรรมและโจรกรรมในพื้นที่ ตลอดจนลักษณะเชิงสัณฐาน โดยแบงการศึกษาใน
รายละเอียดไดดังนี้
1) การคนควา ขอมู ลชวงเวลาการเปลี่ยนแปลงของพื้ นที่ ยานกุฎีจีน โดยทํา การ
รวบรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ การคนควาขอมูลหาลักษณะกายภาพของพื้นที่ ยานกุฎีจีน
ได แ ก สํ า นั ก งานผั ง เมื อ งกรุ ง เทพมหานคร หน ว ยงานระบบหลั ก 3 สํ า นั ก การระบายน้ํ า
กรุงเทพมหานคร กรมแผนที่ทหาร กรุงเทพมหานคร เอกสารทางวิชาการ ไดแก หอสมุดกลาง
หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอสมุดแหงชาติ และขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต ประกอบกับการสํารวจภาคสนามและการสัมภาษณบุคคลภายในพื้นที่ จากนั้นจะ
สรุปขอมูลตามรายละเอียดดังนี้
- รูปแบบการเขาถึงพื้นที่ และโครงขายการสัญจร
- การจัดวางพื้นที่สาธารณะ
- ความเชื่อมโยงของหนวยพื้นที่สาธารณะ
โดยจะแสดงในรูปแบบเชิงพรรณนาและแผนที่ในชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
กอนและหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา เพื่อใหเขาใจถึงรูปแบบการใชพื้นที่สาธารณะของยานกุฎีจีนใน
ชวงเวลาสําคัญตางๆ

ภาพที่ 3 - 1 แผนที่บริเวณยานกุฎีจีน กอนและหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
(ที่มา: ผูวิจัย,2552)
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2) วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของชุมชนริมน้ํายานกุฎีจีนในภาพรวมโดยใช
ข อ มู ล พื้ น ฐานจากข อ 3.1.3 ประกอบกั บ การค น คว า จากเอกสารทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง
ทางดานประวัติศาสตรและการพัฒนาพื้นที่บริเวณยานกุฎีจีนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเนนใน
เนื้ อ หาที่ เ ป น จุ ด เปลี่ ย นแปลงสํ า คั ญ ของของชุ ม ชน จากนั้ น กํ า หนดยุ ค ช ว งเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงเชิ งพื้น ที่ภายในชุ มชน และทําการศึก ษาวิเคราะหในรายละเอียดตามเนื้อ หาคือ
ลักษณะการใชพื้นที่สาธารณะและการใชประโยชนที่ดิน การขยายตัวของพื้นที่ชุมชน การพัฒนา
โครงขายการสัญจร ความสัมพันธกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ ที่มี
ผลกระทบตอชุมชน ที่สามารถแบงออกเปนยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงที่เปนจุดหักเหสําคัญของ
พื้นที่ชุมชน โดยขั้นตอนของการศึกษาตามหัวขอดังกลาว ใชวิธีการรวมรวบขอมูลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ เอกสารทางวิชาการตางๆ ประกอบกับการสํารวจภาคสนามและสัมภาษณบุคคลภายใน
ชุมชน จากนั้นสรุปและแสดงผลการวิเคราะหในแตละชวงปที่ที่ทําการศึกษาดวยการบรรยายเชิง
พรรณนาประกอบกับแผนที่ แผนผัง รูปภาพ การอภิปรายสรุปทายบทดวยตารางแสดงการ
เปรียบเทียบใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่เกิดขึ้นในประเด็นดานตางๆ ที่ทําการศึกษา
ขางตน
3.1.4 การคนควาขอมูลลักษณะเชิงสัณฐานของพื้นที่ยา นกุฎีจีน
1) การใชขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดิน แผนที่ภูมิศาสตรสาระสนเทศ จาก
สํานักงานผังเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการเขียนความสัมพันธของโครงขายพื้นที่สาธารณะ โดย
มีรายละเอียดขอมูลดังนี้
- การจัดวางพื้นที่สาธารณะทีส่ ัมพันธกับพฤติกรรมการใชพื้นที่โลงวางสาธารณะ
ของชุมชนอยางเปนระบบ
- ความเชื่อมโยงของโครงขายพื้นที่สาธารณะ(ทางและลานโลง)
- ความลึกของโครงขายพืน้ ทีส่ าธารณะ
ซึ่งขอมูลจะสามารถนําไปวิเคราะหรูปแบบของโครงขายการเชื่อมตอและจัดวาง
ของหนวยพื้นที่สาธารณะภายในชุมชน ดวยแผนภูมิจัสติฟายด (Justified graph หรือ J-graph)
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ภาพที่ 3 - 2 ขั้นตอนของการสรางแผนภูมิจสั ติฟายด (Justified Graph)
(ที่มา: สรายุทธ ,2546 )

2) วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงองคประกอบเชิงพื้นที่ของชุมชนยอยที่เลือกมาเปนพื้นที่
ศึกษานั้นๆ ตามพัฒนาการสําคัญของชุมชนในชวงเวลาตางๆ ตามที่ระบุไวในขอที่ 3.1.4 โดย
ประเด็นในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงองคประกอบเชิงพื้นที่ของชุมชนยอยนั้นจะเปน การ
วิเคราะหรูปแบบโครงขายการเชื่อมตอและจัดวางของหนวยพื้นที่สาธารณะภายในชุมชน (Urban
Spatial Configurational Pattern) ดวยแผนภูมิจัสติฟายด(Justified graph หรือ J-graph) เปน
ศึกษาที่ควบคูไปกับรูปแบบการสัญจร (Transit pattern)ภายในชุมชน การวิเคราะหโดยใชแผนภูมิ
จัสติฟายดสามารถอธิบายไดถึงพฤติกรรมการสัญจรและโครงขายการเชื่อมตอของสวนตางๆ ใน
ชุมชนตั้งแตถนนสายหลักไปจนถึงพื้นที่ที่ลึกสุดของชุมชนวาโครงขายนั้นมีการเชื่อมตอระหวาง
หนวยพื้นที่เปนในระบบกระจายความสัมพันธ(Distributed system) หรือไมกระจายความสัมพันธ
(Non-Distributed System) หรือผสมผสานของทั้งสองระบบ มีความลึกและมีความซับซอนของ
โครงขายมากนอยเพียงใด พรอมทั้งคาสถิติตางๆ คือ คาความลึกเฉลี่ย (Mean Depth) คา
ความสัมพันธ (Integration Value) ดังจะอธิบายโดยละเอียดในตอนทาย การวิเคราะหยังแสดงให
เห็นพฤติกรรมการสัญจรภายในพื้นที่ที่เกี่ยวพันกับการใชประโยชนที่ดินและอาคารภายในพื้นที่
บริเวณนั้นๆ ดวย
ดั ง นั้ น การวิ เ คราะห รู ป แบบโครงข า ยการเชื่ อ มต อ และจั ด วางของหน ว ยพื้ น ที่
สาธารณะภายในชุมชน ดวยแผนภูมิจัสติฟายด จึงเปนการสรางความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถึง
โครงขายการเชื่อมตอที่สงผลถึงพฤติกรรมการสัญจรและกิจกรรมตางๆ ของชุมชนวามีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไรตามชวงเวลาของพัฒนาการจากอดีตจนถึงปจจุบัน การนําเสนองานแบง
ออกเปน 3 สวนคือ โครงสรางการเชื่อมตอระหวางหนวยพื้นที่ยอยและโครงสรางการเชื่อมตอของ
หนวยพื้นที่ยอยซอนทับลงบนลักษณะทางภูมิประเทศ โดยนําเสนอในรูปแบบของแผนที่ แผนผัง
พรอมการบรรยายเชิงพรรณนา สวนแผนภูมิจัสติฟายด นําเสนอดวยแผนภูมิ และตารางแสดงคา
ทางสถิติ พรอมกับการบรรยายประกอบ โดยทั้งสวน 3 นี้ หนวยพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนจะถูก
จัดแบงแยกโทนสีตามชวงเวลาของพัฒนาการภายในชุมชน เพื่อใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจาก
อดีตจนถึงปจจุบันมีความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งในสวนของแผนภูมิจัสติฟายดไดมีการจัดแบงหนวย
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พื้นที่สาธารณะของชุมชนออกตามลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินและอาคารของพื้นที่ ใน
ขั้นตอนสรุปผลการวิเคราะหแสดงผลดวยตาราง แผนผัง แผนที่ รูปภาพ และการบรรยายประกอบ
เพื่อเปนการสรางความเขาใจพื้นฐานถึงขั้นตอนการสรางแผนภูมิ และวิธีอานแผนภูมิจัสติฟายด
ในขั้นแรกนี้จะเปนการอธิบายขั้นตอนและวิธีสรางแผนภูมิจัสติฟายด (Justifiedgraph หรือ
J-graph) พรอมทั้งวิธีการคํานวณและอานผลคาทางสถิติตางๆ1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ยกตัวอยางพื้นที่ในระบบหนึ่งที่มีหอง (Cell) ตางๆ ภายในระบบทั้งหมด9
หอง แตละหองมีประตูเชื่อมตอไปยังหองอื่นๆ อยางแตกตางกัน ดังภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3 - 3 ตัวอยางพื้นที่ในระบบหนึ่งแบงเปนหองยอยทั้งหมด 9 หอง
(ที่มา: สรายุทธ ,2546 )

(2) แตละหองถือเปน 1 หนวยพื้นที่ยอย เขียนเสนแสดงความสัมพันธหรือ การ
เชื่อมตอสูหองอื่นๆ ตามสภาพจริง โดยเริ่มตนจากทางเขาหลักไปยังหองทั้งหมดในระบบวงกลมใน
ภาพแทน 1 หนวยพื้นที่ยอยภายในระบบ

ภาพที่ 3 - 4 หนวยพื้นที่ยอยทั้งหมดในระบบ และเสนสมมติแสดงโครงขายในการเชื่อมตอระหวาง
กัน โดยเริ่มตนจากทางเขาหลักของระบบ
(ที่มา: สรายุทธ ,2546 )

1

Bill Hillier. Principles of Spatial Morphology.Unpublished Manuscript,1984:3-5.
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(3) หลังจากนั้นคลี่คลายเสนสมมติที่แสดงโครงขายในการเชื่อมตอของหนวย
พื้นที่ทั้งหมด จัดเรียงหนวยทั้งหมดใหมในระบบเสนโดยเริ่มตนจากทางเขาหลักไปจนถึงหนวยที่ลึก
ที่สุดภายในระบบ จากตัวอยางระบบนี้ พบวาหนวยพื้นที่ยอยที่อยูลึกที่สุด อยูหางจากระยะ
ทางเขาเปนระยะทาง 8 ลําดับ (Steps) แผนภูมินี้คือ แผนภูมิจัสติฟายด (Justified graphหรือ
J-graph)

ภาพที่ 3 - 5 (ซาย) เสนสมมุติแสดงโครงขายการเชื่อมตอหนวยพื้นที่ยอยทั้งหมดในระบบ (ขวา) เสน
สมมติที่คลี่คลายออก จัดเรียงโดยเริ่มตนจากทางเขาหลักไปจนถึงหนวยพื้นที่ยอยที่อยูลึกที่สุดของ
ระบบแผนภูมิจัสติฟายด (Justified graph หรือ J-graph)
(ที่มา: สรายุทธ ,2546 )

(4) คาความลึกเฉลี่ย (Mean Depth หรือคา MD) เปนการคํานวณคาทาง
คณิตศาสตรอยางงายโดยการหาคาความลึกเฉลี่ยจากจุดเริ่มตนของการเขาถึงพื้นที่ในระบบ (หรือ
ทางเขาหลัก ถนนสายหลักในการเขาพื้นที่) ไปยังหนวยพื้นที่ที่อยูลึกที่สุดจากทางเขา คาที่ไดมี
ความหมายวา ในระบบหนึ่งๆ คนจะตองผานหนวยพื้นที่ยอยโดยเฉลี่ยจํานวนกี่หนวยจากพื้นที่
ทางเขาถึงหนวยที่ลึกที่สุด “หากคาเฉลี่ยนอยแสดงวาการสัญจรจากจุดเริ่มตนไปยังจุดที่ลึกที่สุด
ผานหนวยพื้นที่เปนจํานวนนอยและมีความสะดวกไมมีเสนทางที่ซับซอน ในระดับเมืองยังแสดงถึง
การพัฒนาภายในพื้นที่ที่สามารถประสานเขากับระบบการสัญจรหลักภายในชุมชนไดเปนอยางดี
และหากคาเฉลี่ยมีคามาก ก็จะแสดงถึงการสัญจรที่ตองผานหนวยพื้นที่เปนจํานวนมากจาก
บริเวณทางเขาหลักไปยังพื้นที่หนวยที่ลึกที่สุดทําไดลําบากและมีเสนทางที่ซับซอน สวนในระดับ
เมืองยังอธิบายไดถึงการพัฒนาภายในพื้นที่ที่แยกสวนกับทางสัญจรสายหลักมาก”
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สูตรที่ใชในการคํานวณ
คาความลึกเฉลี่ย (MD) = (ระดับขั้นความลึก x จํานวนหนวยพืน้ ที่ในชั้นเสน) / K-1
K = จํานวนหนวยพืน้ ทีย่ อยทั้งหมด (หนวยแรกไมนับจึงตองลบออก 1)

ภาพที่ 3 - 6 หลักการคํานวณคาความลึกเฉลี่ย (Mean Depth) ของระบบตัวอยาง
(ที่มา: สรายุทธ ,2546 )

วิธีการคํานวณ
MD = 43 / (10 - 1)
MD = 4.78 สรุป ความลึกเฉลี่ย (MD) มีคาเทากับ 4.78
(5) คาสัดสวนการกระจายหนวยพื้นที่และไมกระจายหนวยพื้นที่ (Integration or
Relative Asymmetry Values หรือคา RA) เปนคาที่ระบุถึงความสามารถในการกระจายหนวย
พื้นที่ยอยทั้งหมด การกระจายหนวยพื้นที่ดีในที่นี้ หมายถึง ระบบมีความสามารถในการสรางการ
ติดตอเชื่อมโยงถึงกันภายในไดสะดวก เนื่องจากระบบมีทางเลือกในการสัญจรที่หลากหลาย

ภาพที่ 3 - 7 ลักษณะความสอดคลองและสัมพันธของหนวยพื้นที่ยอยในระบบ (ซาย) เปนแบบเสนตรง
(Linear) และ (ขวา) แบบพุม (Bush)
(ที่มา: สรายุทธ ,2546 )
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คาสัดสวนการกระจายหนวยพื้นที่และไมกระจายหนวยพื้นที่ ไดจากวิธีการ
คํานวณ คาที่ใกลเคียง 1 จะแสดงวาระบบนั้นมีทางเลือกในการสัญจรนอย ดังระบบเสนตรงใน
ภาพที่ 3.5 (ซาย) คือมีการเชื่อมโยงหนวยพื้นที่ยอยตอเนื่องเปนลําดับเสนตรง แตหากคาสัดสวน
การกระจายหนวยพื้นที่และไมกระจายหนวยพื้นที่มีคาเขาใกล 0 แสดงวาระบบนั้นมีแนวโนมของ
การเชื่อมโยงการสัญจรเปนแบบพุม (Bush) ดังภาพที่ 3.5 (ขวา) ซึ่งเปนระบบที่มีทางเลือกในการ
สัญจรหลากหลายเสนทาง โดยมีการกระจายหนวยพื้นที่ยอยออกไปยังหนวยอื่นๆ ในระบบไดดี
สูตรที่ใชในการคํานวณ
RA = 2 (MD-1) / K-2
แทนคา RA = 2(4.78-1) / 10-2
RA = 2(3.78) / 8
RA = 7.56 / 8
RA = 0.945
สรุป คาสัดสวนการกระจายหนวยพื้นที่และไมกระจายกระจายหนวยพื้นที่ (RA) = 0.945
จากการคํานวณพบวา คาที่ไดเขาใกล 1 มาก ซึ่งแสดงวาระบบมีแนวโนมที่จะเปนโครงขายการ
เชื่อมตอและการจัดวางเปนแบบเสนตรง (Linear) มากกวาแบบพุม (Bush) คาที่ไดจากการ
คํานวณนี้ ยังมีความสอดคลองกับแผนภูมิจัสติฟายดที่ปรากฏ ทําใหเกิดความเขาใจไดงายมาก
ยิ่งขึ้น
(6) คาความสัมพันธ (Integration value) คือ คาที่แสดงถึงประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงระหวางหนวยพื้นที่ทั้งหมดในระบบ ในแงของระบบพื้นที่เมืองคาความสัมพันธมากแสดง
วาพื้นที่นั้นมีศักยภาพในการเขาถึงหนวยพื้นที่ตางๆ ภายในเมืองไดดี
สูตรในการคํานวณ
Integration value = 1 / RRA
RA = คาสัดสวนการกระจายหนวยพื้นที่และไมกระจายหนวยพื้นที่
RRA = RA / D
โดยพิจารณาจากจํานวน K ทั้งหมด โดยในที่นี้มี K ทั้งหมดมีจํานวน 10 หนวย
เมื่อ K (10 หนวย) = 0.306
RRA = 0.945 / 0.306
ดังนั้น RRA = 3.088
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คา RRA นี้สามารถที่จะนําไปใชในการวิเคราะหไดโดยมีขอคํานึงคือ “คาที่นอยที่สุดจะมี
ศักยภาพที่สุด” ดังนั้นเพื่อใหถูกตองตามหลักทางคณิตศาสตรจึงหาสวนกลับโดยการนํา 1 มาหาร
เพื่อใหผลตัวเลขที่ไดจากการคํานวณ คือ “คาที่มากมีศักยภาพดีที่สุด“
ดังนั้น Integration value = 1 / 3.088
Integration value = 0.323
สรุป คาความสัมพันธ (Integration value) ของระบบตัวอยาง = 0.323 คาที่ได
จากการคํานวณทั้งหมด คือ “คาความลึกเฉลี่ย” (Mean depth: MD) เพื่อระบุความลึกเฉลี่ยจาก
พื้นที่ทางเขาหลักของระบบไปยังหนวยพื้นที่ที่อยูลึกที่สุดในระบบ คาสัดสวนการกระจายหนวย
พื้นที่และไมกระจายหนวยพื้นที่ (Relative Asymmetry Values: RRA)เพื่อระบุแนวโนมของ
โครงขายพื้นที่วามีลักษณะเปนระบบความสัมพันธแบบเสนตรง หรือแบบพุมคาความสัมพันธ
(Integration Value) คือ คาระบุศักยภาพในการเขาถึงของหนวยพื้นที่ยอยตางๆในระบบ คา
ความสัมพันธที่มากแสดงถึงประสิทธิภาพในการเชื่อมตอสัมพันธระหวางหนวยพื้นที่ยอยตางๆ ใน
ระบบที่มากตามไปดวย ในการศึกษาครั้งนี้เลือกใชคาความลึกเฉลี่ย คาความสัมพันธและลักษณะ
ระบบความสัมพันธวาเปนแบบเสนตรงหรือแบบพุม เปนองคประกอบในการวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของยานกุฎีจีน โดยการศึกษาในลักษณะดังกลาวนี้จะทําการเปรียบเทียบกับ
พื้นที่อื่นๆ หรือเปรียบเทียบหลายชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ซึ่งจะทําใหทราบถึงความ
แตกตางของระบบการสัญจรภายในพื้นที่วามีประสิทธิภาพแตกตางกันอยางไรและมีแนวโนมใน
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
(7) ลักษณะโครงขายการเชื่อมตอและจัดวางของหนวยพื้นที่ยอย โดยการอาน
แผนภู มิ จัสติฟายด
สามารถนํามาเปรียบเทียบกับระบบการสัญจรว าเปน ระบบวงแหวน
(Ring/Loop) แบบตาตาราง (Grid) หรือแบบปลายตัน (Dead end) เปนตน

ภาพที่ 3 - 8 ตัวอยางของแผนภูมิจัสติฟายด (Justified graph หรือ J-graph) ของระบบ
(ที่มา: สรายุทธ ,2546 )
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ภาพดานบนเปนตัวอยางของแผนภูมิจัสติฟายด จะเห็นไดวาเปนการผสมผสาน
ของโครงขายหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนแบบวงแหวน แบบตาตาราง แบบปลายตันทั้งนี้สามารถ
วิเคราะหจําแนกรายละเอียดไดใน 2 ระบบดังนี้
- ระบบกระจายความสัมพันธ (Distributed System) คือ เปนระบบโครงขาย
ความสัมพันธของหนวยพื้นที่ยอยแบบวงแหวนและแบบตาตาราง มีศักยภาพในการเชื่อมโยง
ระหวางหนวยพื้นที่ทั้งหมดภายในระบบไดอยางทั่วถึง ทําใหระบบมีทางเลือกหลากหลายในการ
สัญจรติดตอไปยังหนวยพื้นที่อื่นๆ ภายในระบบไดดี ลักษณะนี้ในพื้นที่เมืองจะทําใหการสัญจร
หมุนเวียนอยูตลอดเวลา ผูคนสัญจรผานไปยังพื้นที่สวนตางๆ ไดอยางคึกคัก มักพบในบริเวณยาน
ศูนยกลางพาณิชยกรรม

ภาพที่ 3 - 9 ตัวอยางแผนภูมิจัสติฟายด แสดงเฉพาะสวนที่เปนแบบวงแหวน (Ring / Loop)
และแบบตาตาราง (Grid)
(ที่มา: สรายุทธ ,2546 )

- ระบบไมกระจายความสัมพันธ (Non-Distributed System) ไดแกระบบโครงขาย
ความสัมพันธของพื้นที่ยอยแบบปลายตัน การติดตอกับหนวยพื้นที่ยอยอื่นๆ ตองยอนกลับออกมา
ในทางเดิมกอนเสมอจึงจะไปยังตําแหนงอื่นๆ ได หนวยพื้นที่ยอยในลักษณะนี้มักพบในพื้นที่ที่
ตองการความเปนสวนตัวสูงเชน ยานพักอาศัย โดยเฉพาะโครงการบานจัดสรรสมัยใหมที่กั้นรั้ว
รอบขอบชิด ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดใหหนวยพื้นที่ยอยในลักษณะไมกระจายความสัมพันธ
คือบริเวณจุดปลายสุดของระบบที่ไมเชื่อมตอเขากับหนวยพื้นที่อื่นๆ

ภาพที่ 3 - 10 บางสวนของแผนภูมิจัสติฟายด ที่เปนถนนรูปแบบปลายตัน (Dead end)
(ที่มา: สรายุทธ ,2546 )
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ถึงอยางไรก็ตามการวิเคราะหที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นจะตองมี การเชื่อมโยงเขากับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพภูมิประเทศ ที่เปนสวนประกอบสําคัญและทําใหสรางเขาใจ
เกี่ยวกับรูปแบบโครงขายการเชื่อมตอและจัดวางของพื้นที่สาธารณะภายในเมืองไดอยางชัดเจน
มากขึ้น
3.1.5 การรวบรวมขอมูลเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของยานกุฎีจีน
เพื่อใหทราบถึงรูปแบบการสัญจร พฤติกรรมการใชพื้นที่ริมน้ํา การพบปะพูดคุย การทํากิจกรรม
รวมกันในชุมชน ขอมูลการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อจะสามารถวิเคราะหถึงความสัมพันธของ
พื้นที่กับคนในชุมชนในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย ไดสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลเชิง
คุณภาพดวยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับชุมชนการสังเกตการณแบบมีสวนรวม ดวยการ
เขาไดสังเกตการณและรวมกิจกรรมของชุมชน เชน งานเทศกาล ประเพณีตางๆ และทําการ
สัมภาษณ ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ประชากรทีศ่ ึกษาคือ หัวหนาครอบครัวหรือผูแทนที่อาศัยอยูในชุมชนกุฎีจีน
จํานวนทั้งหมด 788 หลังคาเรือน
ตารางที่ 3-1 จํานวนครัวเรือนของชุมชนที่ศกึ ษา
ชื่อชุมชน

ชาย

หญิง

รวม

ครอบครัว

หลังคาเรือน

1.วัดกัลยาณ

686

784

1,470

314

228

2.กุฎีจีน

820

1,030

1,850

346

280

3.วั ด ป ร ะ ยุ ร ว ง ศ า
วาสวรวิหาร

742

861

1,603

261

280

รวม

2,248

2,675

4,923

921

788

ที่มา : สํานักงานเขตธนบุรี, 2552

2) การหากลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางโดยใชคาสถิติ การสุมตัวอยางจาก
จํานวนครัวเรือนหรือผูแทนทั้งหมด ผูวิจัยทําการหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณ
ตัวอยางของ Yamane ดังนี้ (Yamane, 1973)
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n= N
1 + Ne2
โดย n = ขนาดตัวอยาง
N = จํานวนครัวเรือนทัง้ หมดที่อาศัยอยูในชุมชนกุฎีจีนชุมชนวัดกัลยาณ
e = ความคาดเคลื่อนที่จะยอมรับได = 5% (α = 0.05)
จากจํานวนครัวเรือนของชุมชนที่ศกึ ษา ผูวิจัยทําการคํานวณขนาดตัวอยางดวยการแทนคา
ในสูตร
n=
788
1+ (788 x 0.0025)
ไดขนาดตัวอยาง =
265 คน
เมื่ อ ได ข นาดตั ว อยา งแล ว ผู วิจั ย คํ า นวณจํ า นวนตั ว อย า งของแต ล ะชุ ม ชนโดย
วิธีการแบบชั้นภูมิมีสัดสวนตามขนาดตัวอยางที่คํานวณได (Proportional Stratified Sampling
According to Size)
ตารางที่ 3-2 จํานวนตัวอยางที่คํานวณได
ชื่อชุมชน

หลังคาเรือน

จํานวนตัวอยาง

1. วัดกัลยาณ

280

94

2. กุฎีจีน

280

94

3. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

228

77

788

265

รวม

ที่มา : สํานักงานเขตธนบุรีและจากการคํานวณของผูวิจัย, 2552

3) การคํานวณหาความสัมพันธของขอมูลแบบ Cross-tabulation จากขอมูล
แบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS โดยคํานวณหาคาความสัมพันธของขอมูล
ดวยสูตรคํานวณทางสถิติ Cross-tabulation โดยมีรายละเอียดวิธีการ ดังนี้
3.1) การสรางตารางที่นําเอาตัวแปรมาไขวกันตามแนวนอนและแนวตั้ง
เพื่อแสดงรายละเอียดคาของตัวแปรหนึ่งในแตละอีกคาของตัวแปรหนึ่ง ทําให
สามารถเห็นความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง
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3.2) ในกรณีที่ตัวแปรทั้งสองเปนตัวแปรแบบจัดประเภท (Categorical
variable) ตัวเลขที่แสดงในตารางจะเปนความถี่หรือรอยละ
3.3) ในกรณีที่ตัวแปรหนึ่งเปนตัวแปรเชิงปริมาณ (Numerical variable)
สวนอีกตัวหนึ่งเปนตัวแปรจัดประเภท การทําตารางไขวก็คือการสรางตารางแสดง
คาเฉลี่ยของตัวแปรเชิงปริมาณ ในแตละกลุมของตัวแปรจัดประเภท
3.1.6 ประมวลผลและสรุปผลการวิเคราะหแสดงความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบเชิงพื้นที่ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของชุมชนจากอดีตจนถึงปจจุบัน
ตามชวงพัฒนาการตางๆ โดยเสนอ “เหตุ” และ “ผล” ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
ชุมชนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมกับผลการวิเคราะหเชิงสัณฐานของการเปลี่ยนแปลงการเขาถึง
เชิงพื้นที่และตรรกะทางสังคมที่ไดผลวิเคราะหสรุปจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม
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3.2 กรอบการดําเนินการวิจัย
แผนภูมิที่ 3 - 1 แสดงกรอบการดําเนินการวิจัย
1) การคนควาขอมูลชวงเวลาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ยานกุฎีจีน
-หารูปแบบการเขาถึง โครงขายการสัญจร
-การจัดวางพื้นที่สาธารณะ
-ความเชื่อมโยงของหนวยพื้นที่สาธารณะ
ในชวงเวลาการเปลี่ยนแปลงกอนและหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา เพื่ อใหเข าใจถึง
รูปแบบการใชพื้นที่สาธารณะของชุมชนยานกุฎีจีนในชวงเวลาสําคัญตางๆ

2) การคนควาขอมูลหาลักษณะเชิงสัณฐาน
ของพื้นที่ ยานกุฎีจีน

3) การรวบรวมขอมูลเพื่อหาการเปลี่ยน
แปลงทางสังคมของชุมชนยานกุฎีจีน

การใชขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดิน
แผนที่ ภู มิ ศ าสตร ส าระสนเทศ ในการใช เ ขี ย น
ความสัมพันธของโครงขายพื้นที่สาธารณะ
- การจัดวางพื้นที่สาธารณะ ที่สัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะของชุมชนอยาง
เปนระบบ
- ความเชื่ อ มโยงของโครงข า ยพื้ น ที่
สาธารณะ(ทาง+ลานโลง)
- ความลึกของโครงขายพื้นที่สาธารณะ
การวิเคราะหรูปแบบโครงขายการเชื่อมตอ

-เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร ศึ ก ษ า คื อ
แบบสอบถาม
- การสุม ตัว อยา งโดยใชคา สถิ ติ ขนาด

และจั ด วางของหน ว ยพื้ น ที่ ส าธารณะภายใน
ชุมชน ดวยแผนภูมิจัสติฟายด (Justified graph
หรือ J-graph)
ที่มา : ผูวิจัย, 2552

ตั ว อย า งแล ว ผู วิ จั ย คํ า นวณจํ า นวนตั ว อย า ง
ของแต ล ะชุ ม ชนโดยวิ ธี ก ารแบบชั้ น ภู มิ มี
สั ด ส ว นตามขนาดตั ว อย า งที่ คํ า นวณได
(Proportional
Stratified
According to Size)

Sampling

4) ประมวลผลและสรุปผลการวิเคราะห

บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ศึกษา
ในบทนี้ไดทําการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ โดยเฉพาะโครงขายการสัญจรและพื้นที่วาง
สาธารณะยานกุฎีจีน เพื่อใหทราบรายละเอียดของพื้นที่ศึกษา โดยทําการศึกษาวิเคราะหขอมูล
3 สวน คือสวนแรก ชวงเวลาที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงลักษณะการตั้งถิ่นฐานยานกุฎีจีน ซึ่งเนน
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคม สวนที่สอง ขอมูลเชิง
สัณฐาน โครงขายการสัญจร และพื้นที่วางสาธารณะของยานกุฎีจีน สวนที่สามการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสังคม คือการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะรวมกัน รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากการเป น ชุ ม ชนริ ม น้ํ า ของชุ ม ชนย า นกุ ฎี จี น เพื่ อ สามารถหาข อ สรุ ป และนํ า ไปวิ เ คราะห ถึ ง
ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตอสังคมยานกุฎีจีนได
4.1 ชวงเวลาที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสังคมยานกุฎีจีน
ผูวิจัยไดทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสังคมในชวงกอนมีทางเดินเลียบ
แมน้ํา โดยแบงยอยเปน ยุคฐานน้ํา และยุคถนน ซึ่งไดแยกยุคหลังมีทางเดินเลียบแมน้ําอีกหนึ่งยุค
รวมเปน 3 ยุค เพื่อใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพและสังคมที่สําคัญ โดยจะเปนประโยชนในการ
วิเคราะหการใชพื้นที่สาธารณะที่สําคัญของยานกุฎีจีน และทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเชิง
สัณฐานไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในเนื้อหาตอไปนี้จะอธิบายถึงวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและสังคมของยานกุฎีจีนที่นาสนใจและมีความสําคัญในศึกษาตามยุคสมัยดังนี้
4.1.1 ยุคที่1 การตั้งถิ่นฐานและการสัญจรทางน้ํา (พ.ศ.2436 - พ.ศ.2475)
พระเจากรุงธนบุรีโปรดใหชาวจีนจากพระนครศรีอยุธยามาตั้งบานเรือนอยูเหนือ
คลองกุ ฎี จี น ตามแนวฝ ง ตะวั น ตกของแม น้ํ า เจ า พระยาตรงบริ เ วณวั ด กั ล ยาณมิ ต รเยื้ อ งจาก
พระราชวั งลงไปทางใต โดยชุมชนมีศาลเจาเปน ศูนยกลางของชุมชนจึงเปนที่มาของชุมชน ที่
เรียกวา “กุฎีจีน” อดีตพวกคนจีนไดสรางศาลเจาเมื่อที่ตรงนั้นยังเปนหัวแหลมแมน้ําเลี้ยว คือ สราง
เมื่ อ แม น้ํ า เจ า พระยาไหลจากทางบางกอกใหญ เวลาที่ ต รงวั ด กั ล ยาณมิ ต รยั ง เป น แม น้ํ า ใน
สมัยกอนขุดคลองลัดบางกอก1 และยังเปนที่อยูอาศัยของชาวโปรตุเกส ซึ่งเดิมอยูในคายรักษาปอม
เมืองบางกอกและพวกเขารีตชาวคริสตที่หนีรอดพมามาไดประมาณ 100 กวาคน ไดรวมตัวกันตั้ง
บานเรือนอยูริมน้ําเจาพระยาใตกุฎีจีนตอลงไป ซึ่งเรียกชาวโปรตุเกสพวกนี้วา “ฝรั่งกุฎีจีน” ซึ่งแสดง
1

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,2505:141-142 อางถึงในสุภาดา ศรีสารคา. การวางแผนเชิงกายภาพสําหรับการใชพื้นที่วาง
สาธารณะระดับชุมชน แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการผัง
ชุมชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.
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วาชาวโปรตุเกสยายเขามาหลังชาวจีนอยางแนนอน ปลายสมัยรัชกาลพระเจาธนบุรีพระองคได
เนรเทศบาทหลวงออกไปจากกรุงสยามเนื่องจากขุนนางที่เปนชาวคริสตไมยอมเขารวมพิธกี ารตางๆ
ของบานเมือง2
สวนชาวไทย ยังคงอยูบริเวณริมคลอง แมน้ํา และเรือนแพในแมน้ําเจาพระยาใต
กุฎีจีน จนถึ ง คลองสาน ยั ง เป น สวนกาแฟมากอนที่ตระกูลบุน นาคจะย า ยเข า มาในรั ช กาลที่ 2
บริเวณบานของตระกูลบุนนาคเรียกวา บานสมเด็จ เนื่องจากเปนบานของสมเด็จเจาพระยาถึงสาม
พระองคมีอํานาจสูงสุดในรัชกาลที่ 2 ถึงตนราชกาลที่ 5 ซึ่งมีบทบาทในกรมคลังและกรมทาซึ่งดูแล
รับผิดชอบดานการคาและการตางประเทศ ทําใหเปนยานที่คับคั่งไปดวยชาวตางชาติ และใน
รัชกาลที่ 3 พ.ศ.2371 สมเด็จพระบรมมหาประยุรวงศอุทิศสวนกาแฟ สรางวัดประยุรวงศาวาสวร
วิหารถวายเปนพระอารามหลวง ชาวบานเรียกวา “วัดรั้วเหล็ก” และในสมัยรัชกาลที่ 3 เจาสัวมั่ง
อุทิศที่ดินบริเวณบาน และซื้อที่ดินเพิ่มเติมในการสรางวัดกัลยาณมิตรในป พ.ศ. 2368 และถวาย
เปนพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 33

ภาพที่ 4-1 แสดงลักษณะสภาพชุมชนริมน้ํายานกุฎีจีนในอดีตประมาณป พ.ศ.2488-2489
(ที่มา: ภาพถายทางอากาศของนายปเตอร วิลเลี่ยมส ฮันท หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร)

ย า นกุ ฎีจี น เป น ศู น ย ก ลางของชาวตะวั น ตก เมื่ อ ชาวจี น ย า ยไปอยูฝ ง พระนคร
ชาวตะวันตกที่เคยอยูบริเวณหนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารก็ยายเขามาแทนที่จึงเปนที่พักของ
ชาวตางชาติ ราชทูต พอคาที่มาจอดเรือ และมิชชันนารีที่มาเผยแพรศาสนา โดยที่ตั้งชุมชนมัก
ตั้งอยูตนทางที่จะใหหยุดตั้งหลักแหลงกอนเขาถึงพระนคร ในรัชกาลที่ 5 มีการขุดคลองสายใหม
และซอมแซมคลองสายเดิมเพื่อเชื่อมโยงเครือขายการคมนาคมทางน้ํา และเปดพื้นที่เพาะปลูกใหม
2

มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย,2542:390 อางถึงในเรื่องเดียวกัน,หนา 45.

3

สุดารา 2542:34-35 อางถึงในเรื่องเดียวกัน,หนา 45.
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แผนที่ 4-1 แสดงลักษณะพื้นที่ยา นกุฎจี ีนชวงกอน ป พ.ศ. 2475
ผลกระทบของทางเดินเลียบแมน้ําตอชุมชนริมน้ํา :
กรณีศึกษายานกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร
Impacts of Waterfront Pedestrian Way on Water Based Communities: A Case Study of Kudeejeen
Neighborhood, Bangkok

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา: สมุดภาพแหงกรุงเทพมหานคร 220 ป
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4.1.2 ยุคที่ 2 การตั้งถิ่นฐานและการสัญจรทางบก (พ.ศ.2475-2541)
ในรัชกาลที่ 4 มีการสรางถนนสายหลักขึ้นในพระนคร และมีการสรางทางรถไฟขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทําใหการติดตอระหวางฝงกรุงเทพฯและฝงธนบุรีมีความสะดวกมากขึ้น โดยใน
รัชกาลที่ 6 มีการสรางสะพานที่มีชื่อวา “สะพานเจริญพาสน33” โดยสะพานจะสรางขามคลอง
บางกอกใหญเปนคอนกรีต เชื่อมธนบุรีฝงเหนือและธนบุรีฝงใต เขาดวยกันที่ถนนอิสรภาพ การ
สัญจรทางน้ํามีทาเรือที่สําคัญในยานกุฎีจีน คือทาเรือกุฎีจีน4 บริเวณดานหลังโรงเรียนแสงอรุณใน
ปจจุบันที่ถูกตัดถนนใหมเปนที่อยูของพระยาพลเทพ สวนที่ๆเปนโรงเรียนแสงอรุณนั้นเปนที่ของ
พระยาโชดึกราชเศรษฐี ไดใหบริษัทกวยไทโหลย เชาเปนลานตากผายอมมะเกลือ จึงเรียกบริเวณนี้
วา ลานมะเกลือ5 ปลายรัชกาลที่ 5 มีการถยายไปอยูริมถนนตัดใหม ชาวจีนยานกุฎีจีนเริ่มหมดไป
หลังจากการสรางศาลเจาเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3 คงเหลือแตตระกูลที่ไดรับหมอบหมายใหดูแล
ศาลเจา คือ ตระกูลสิมะเสถียร กับ ตันติเวชกุล
ใน พ.ศ. 2456 วัดซางตาครูสเริ่มทรุดโทรม เจาอาวาสบาทหลวงกูลียลโม
กิ๊น ดาครูส ไดรื้อวัดเกาแลวสรางขึ้นใหม ตามแบบศิลปะนีโอคลาสสิค ตอมาในรัชกาลที่ 6 ไดมี
การประกาศจากกระทรวงนครบาลกําหนดเขตตําบลกุฎีจีนขึ้นเมื่อป พ.ศ.2457 ยานกุฎีจีนในอดีต
เปนชุมชนของชาวคริสตหลายเชื้อชาติ นอกจากคนไทยแลวยังมีคนโปตุเกส จีน และญวนที่มาจาก
จันทบุรี มีความเปนอยูแบบเครือญาติกันโดยมีบาทหลวงเจาอาวาสเปนผูนําชุมชน6 จากหนังสือ
ของวัดซางตาครูส กลาวถึงสภาพความเปนอยูของชุมชนชาวคริสตังในชวงรอยปกอนซึ่งตรงกับชวง
รัชกาลที่ 5 เรื่อยมา กลาววา ชุมชนซางตาครูสเดิมเปนลักษณะของหมูบานปดคือมีอยูเฉพาะ
คริสตังเทานั้น จึงทําใหคนในหมูบานมีความสําคัญใกลชิด สามัคคีกัน รักใครกลมเกลียวเหมือนพี่
นอง วิถีชีวิตของชาวบาน มีความเปนอยูอยางเรียบงาย บานเรือนมีลักษณะเปนทรงไทยใตถุนสูง
แตละบานอาจจําเปนตองมีเรือไวใชสัญจรไปตามคลองที่ลัดเลาะภายในหมูบาน ชุมชนอิสลาม เริ่ม
มีการกลาวถึงในยุคนี้ ซึ่งเปนชนชาติแขกอินเดียที่มาใหม เปนพอคารวมกลุมอยูที่ตึกขาวตึกแดง
ใกลตลาดสมเด็จพระยาองคนอย เปนยานการคาที่สําคัญรองจากสําเพ็ง
ลักษณะทางกายภาพที่สําคัญอันเปนเอกลักษณที่โดดเดนในยุคนี้ เริ่มจากในชวง
รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯตัดถนนเสนแรกในฝงธนบุรี จากวัดแจงไปจนถึงวัดบางวา คือ ถนนอรุณอัมรินทร มีตลาดบานสมเด็จซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่ 4 ซึ่งเปนแหลงชุมนุมสินคาจากตางประเทศและ
4

ปวรรธน และคณะ,2542:12 อางถึงในเรื่องเดียวกัน,หนา 45.

5

มาริษา,2540:104 อางถึงในเรื่องเดียวกัน,หนา 45.

6

มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย,2542:390 อางถึงในเรื่องเดียวกัน,หนา 45.
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ของสวนที่อยูลึกเขาไปในคูคลอง ในรัชกาลที่ 5-6 ผูคนทุกชนชั้นนิยมนุงกางเกงแพรดํา (ปงลิ้น) ซึ่ง
ตองใชผาแพรสีขาวยอมดวยมะเกลือ คนบานนอกใชเปนผาโจงกระเบน ทําใหลานยอมผาเกิดขึ้น
ทั่วไปริมแมน้ําลําคลองในธนบุรี เรียกวา “ลานมะเกลือ” ตองใชพื้นที่กวางติดแมน้ําเพราะตองใชน้ํา
มากในการซักผาทุกวัน บริเวณฝงธนบุรีที่วางหางายกวาฝงพระนคร สมัยนั้นปรากฏลานมะเกลือ
อยูทั่วไปในเขตตัวเมืองชั้นในของฝงธนบุรี คนจีนเจาของกิจการจะเชาที่รกรางวางเปลาหรือที่สุสาน
ทําเปนลานมะเกลือ ซึ่งนับเปนรายไดสําคัญอยางหนึ่งของวัด
ในชวงรัชกาลที่ 7 เมืองธนบุรีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในป พ.ศ. 2474 ที่การ
เวนคืนที่ดินเพื่อสรางสะพานพุทธยอดฟาเชื่อมตอเมืองธนบุรีกับกรุงเทพมหานคร พรอมกับถนน
11 สาย ทําใหกรุงธนบุรีมีความเจริญขึ้นโดยเฉพาะยานบานสมเด็จเนื่องจากสามารถเชื่อมตอกับ
ยานพาหุรัด สําเพ็ง ราชวงศ ทรงวาด ไดสะดวก เมื่อมีการตัดถนนจํานวนมากในยานฝงธนบุรีราวป
พ.ศ. 2500 เปนตนมา ยานการคาใหมก็เริ่มกระจายตัวไปตามถนน ตลาดบานสมเด็จเจาพระยาจึง
ซบเซาและเลิกไปบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ในปจจุบัน ติดกับโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาศในอดีต
เคยเปนคลองเล็กๆ แยกจากคลองวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมัยนั้นธนบุรียังไมมีถนนมากนัก
การคมนาคมอาศัยทางน้ําเปนหลัก ฝงธนบุรียังไมมีรถยนต นักเรียนมาโรงเรียนทางเรือในยุคที่
โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนทยังคงอยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา ในชวงป พ.ศ. 2449-24617 จาก
ที่มีสะพานพุทธยอดฟา ในปพ.ศ. 2475 ขามจากฝงพระนครสูถนนประชาธิปกฝงธนบุรี เริ่มมีการ
ตัดถนนซอยขึ้นและมีการสรางสะพานพระปกเกลา ในชวงหลังป พ.ศ. 2520 และการตัดถนนอรุณ
อัมรินทรตัดใหมซึ่งแลวเสร็จในป พ.ศ. 2542 สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชุมชนและการ
คมนาคมในพื้นที่เปนอยางมาก

ภาพที่ 4 - 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงการสัญจรโดยใชถนนเปนหลักบริเวณสะพานพุทธ
(ที่มา: พิพิธภัณฑเฉลิมพระนครหมวดเฉลิมกรุงฯ 150 ป)

7

9 ทศวรรษซางตาครูสคอนแวนท ค.ศ.1906-1996,2539:39 อางถึงในเรื่องเดียวกัน,หนา 45.
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การเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานในยุคนี้ ชุมชนกุฎีจีนเมื่อประมาณ 80 ป กอนนี้
ชุมชนมีความเปนอยูที่เรียบงาย บานสวนใหญมีลักษณะเปนเรือนไทยใตถุนสูง ไมมีรั้วกัน แตละ
บานจําเปนตองมีเรือใชสัญจรไปมาตามลําคลองที่ลัดเลาะภายในหมูบาน ชาวบานที่ทํางานฝงพระ
นครตองอาศัยเรือขามฟาก แมบานสมัยนั้นจับจายตลาดกันที่ตลาดสมเด็จ และตลาดอุทัย ซึ่งอยู
ทางฝงซายของสะพานพุทธ ดานทาง วัดอนงคาราม ภายหลังจึงมีตลาดนกกระจอกเมื่อราวๆ 60 ป
กอนนี้
ในชวงหลังป พ.ศ. 2475 บริเวณขางโบสถซางตาครูสเปนทางดินแคบๆ เปนอิฐ
แตกๆ รถเขาไมไดนั้นซึ่งเปนถนนเทศบาลสาย 1 ปจจุบันไดเริ่มกรุยทางทําถนน ซึ่งอดีตเวลาขึ้น
รถเมลตองเดินไปขึ้นที่หนาโรงเรียนศึกษานารี สมัยนั้นบานเรือนแพฝงปากคลองยังมีมาก แลว
คอยๆหมดไป บานเรือนสมั ยกอนยังพอมีที่วางใหวิ่งเลนรอบๆบานได ปจจุบันไดมีการตอเติม
บานเรือนรุกล้ําเบียดกันจนหนาแนน ตอมาในป พ.ศ. 2528 โบสถซางตาครูสไดปรับปรุงสุสาน โดย
เวนใหมีทางเดินกวาง 3 เมตร และเวนทางใหรถดับเพลิงสามารถเขามาในหมูบานได เนื่องจากซอย
เดิมที่ใชเปนทางเขาวัดขางสุสานเปนซอยเล็กๆ พ.ศ. 2532 มีการถมปรับปรุงภายในสุสานเดิมที่ยัง
ไมเรียบรอยโดยถมดินในสวนที่ชํารุด และทําประตูดานหนาสุสานติดกับถนนเทศบาลสาย 1 ใหรถ
วิ่งเขาสุสานได ชาวบานและผูปกครองนักเรียนไดนํารถมาจอดในสุสานมากขึ้นเรื่อยๆ และภายหลัง
ไดมีการยกเลิกและยายสุสานออกไปทั้งหมด ในป พ.ศ. 2539 และไดมีการสรางอาคารเรียน 5 ชั้น
ขึ้นในบริเวณนี้แทน8
ยานกุฎีจีนในอดีตปากคลองบางหลวงหนาวัดกัลยาณยังคงเปนตลาดคาผลไม
พืชสวน ซึ่งเดิมวัดมีคูคลองลอมรอบ ขางซายเปนคลองบางหลวงไมมีบานคนอยู ดานขวามือเปนคู
เล็กๆ ใชเปนเขตกําแพงวัด ขางๆคูมีบานเปนเพิงพักของคนที่มาชวยกิจการวัด เสนทางรอบๆ วัด
เปนหินแกรนิตหนาปูเปนทางเดิน ยังไมมีทางรถเขาวัด ซอยวัดกัลยาณเปนทางเดินสะพานไมเล็กๆ
ขางหลังวัดเปนคลอง มีสวนอยูดวย พายเรือได เวลาพระบิณฑบาตตองใชเรือแจว ตอมามีการสราง
บานลําคลองมา ชิดกุฏิพระ ประมาณป พ.ศ. 2512 ชุมชนเริ่มหนาแนนแลว คูคลองรอบๆวัดพาย
เรือไมไดแลว เรือพวงลากมีมากในคลองและเมื่อเรือหางยาวเริ่มมีมากในคลอง พระจึงเลิกพายเรือ
บิณฑบาต

8

อนุรัตน ,2540:53-54 อางถึงในเรื่องเดียวกัน,หนา 45.
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สัญลักษณ

พักอาศัย
สถานที่ราชการ
ศาสนสถาน

พาณิชยกรรม
สถานศึกษา

แผนที่ 4-2 แสดงลักษณะพื้นที่ยา นกุฎจี ีนชวงป พ.ศ.2541
ผลกระทบของทางเดินเลียบแมน้ําตอชุมชนริมน้ํา :
กรณีศึกษายานกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร
Impacts of Waterfront Pedestrian Way on Water Based Communities: A Case Study of Kudeejeen
Neighborhood, Bangkok

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
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4.1.3 ยุคที่ 3 การตั้งถิ่นฐานและการสัญจรของทางเดินเลียบแมน้ํา
(พ.ศ.2542-2552)
ในป จจุ บั น กรุ ง เทพมหานครมีแ ผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานครสู เ มื องน า อยู ป
พ.ศ. 2548-2568 : เขตอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมการทองเที่ยว กลุมรัตนโกสินทร และ
กลุมธนบุรี เปนแหลงประวัติศาสตร ซึ่งทรงคุณคาทางสถาปตยกรรม ศิลปกรรม และจิตรกรรม
หลายพื้นที่ยังคงรองรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนดั้งเดิมสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรเปน
ราชธานี การกํ า หนดแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ก ลุ ม รั ต นโกสิ น ทร แ ละกลุ ม ธนบุ รี จึ ง มุ ง เน น การอนุ รั ก ษ
ปรับปรุงฟนฟู ยานประวัติศาสตร แหลงโบราณคดี และวิถีชุมชนดั้งเดิม และใชประโยชนจาก
คุณคาเหลานี้เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวเพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชน9 จากการพัฒนาพื้นที่ริมน้ําในป
พ.ศ. 2539 ของกรุงเทพมหานคร การที่เมืองมีแมน้ําผานแตประชาชนไมมีโอกาสสัมผัสพื้นแมน้ํา
เพราะมีอาคารบานเรือนแออัดจะเห็นไดเฉพาะขึ้นสะพานดูเทานั้นจึงทําทางเดินเลียบเจาพระยา
เพื่ อ ให ป ระชาชนจะได เ ดิ น วิ่ ง ออกกํ า ลั ง กาย บริ เ วณพื้ น ที่ ริ ม แม น้ํ า โดยความยาวรวม
2.3 กิโลเมตร 4 แหง คือ จากศูนยทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร ถึงปอมพระสุเมรุ ยาว 510 เมตร
จากสะพานพระปนเกลาถึงทาพระจันทร ยาว 640 เมตร จากวัดกัลยาณมิตร ถึงสวนสมเด็จยา
ยาว 810 เมตร จากวัดเศวตฉัตรถึงคลองสาน ยาว 367 เมตร ซึ่งในปจจุบันไดมีแผนการพัฒนาที่
สานตอแนวคิดจากการพัฒนาโครงการขางตนโดยใชประโยชนจากคุณคาของพื้นที่ริมน้ําเหลานี้
อยางคุมคา

ภาพที่ 4 - 3 แสดงโครงการทางเดินเลียบแมน้ําของกรุงเทพมหานคร
(ที่มา: สํารวจโดยผูวิจัย: 2552)

9
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53
“ยานกุฎีจีน” เปนชุมชนพักอาศัยที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งริมน้ําแมน้ําเจาพระยา

และเปนเปาหมายหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ําของกรุงเทพมหานคร ซึ่งลักษณะ
พื้นที่ริมน้ําของชุมชนแหงนี้ยังเปนแบบดั้งเดิมกลาวคือ เปนบานพักอาศัยแบบสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก
สลั บกั บพื้ น ที่ ส าธารณะของศาสนสถานและสถานที่ ราชการ เชน วั ดกั ล ยาณมิ ต รวรมหาวิ ห าร
ศาลเจาเทียนอันเกง โบสถซางตาครูส สํานักเทศกิจ เปนตน ในปจจุบันมีการพัฒนาทางเดินเลียบ
แมน้ํา เริ่มขึ้นใน ป พ.ศ. 2539 เสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2541 และกอสรางเชื่อมตอสวนที่เหลือป พ.ศ.
2550 แลวเสร็จ ป พ.ศ. 2552 โดยสราง “ทางเดินเลียบแมน้ํา” มีลักษณะเปนทางเดินคอนกรีต
กวางประมาณ 1.50-2.50 เมตร ยาวกวา 810 เมตร และในปพ.ศ.2551 ไดดําเนินการเชื่อมทางเดิน
บริเวณคลองกุฎีจีนจนถึงหนาโบสถซางตาครูสกับทางเดินเดิมที่มีอยู ทําใหทางเดินเลียบแมน้ํายาน
กุฎีจีนสามารถเดินเชื่อมตอกันไดอยางตอเนื่อง ซึ่งจะพาดผานหนาชุมชนเริ่มจากทาเรือสะพานพุทธ
ถึงทาเรือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัตถุประสงคของโครงการ คือ เพื่อเปดการเขาถึงทางน้ําให
นักทองเที่ยวไปเยี่ยมชมโบราณสถานและยานเกาไดสะดวกยิ่งขึ้นตามนโยบายการทองเที่ยวยั่งยืน
เขตธนบุรี

ภาพที่ 4 - 4 แสดงทางเดินเลียบแมน้ํายานกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ กรุงเทพมหานคร
(ที่มา: ผูวิจัย: 2552)
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สัญลักษณ
พักอาศัย
สถานที่ราชการ
ศาสนสถาน
คลังสินคา

พาณิชยกรรม
สถานศึกษา
อุตสาหกรรมครัวเรือน

แผนที่ 4-3 แสดงลักษณะพื้นที่ยา นกุฎจี ีนชวงป พ.ศ.2552
ผลกระทบของทางเดินเลียบแมน้ําตอชุมชนริมน้ํา :
กรณีศึกษายานกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร
Impacts of Waterfront Pedestrian Way on Water Based Communities: A Case Study of Kudeejeen
Neighborhood, Bangkok

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา: สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
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จากข างตน การเปลี่ ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในย านกุฎีจีน ไดมีก าร
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพเปนอยางมาก ดังจะแสดงแผนที่แสดงการใชประโยชนอาคาร
และแผนที่ แ สดงความหนาแน น ของมวลอาคารและที่ ว า ง เพื่อ ให เ ห็ น ถึ ง พั ฒ นาการหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงในทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา โดยแบงชวงการศึกษาดังนี้ ชวงที่ 1 ป พ.ศ.2475
ชวงที่ 2 ป พ.ศ.2541 ชวงที่ 3 ป พ.ศ.2552

แผนที่ 4-4 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตามชวงเวลาตางๆที่สําคัญยานกุฎีจีน
(ที่มา: ผูวิจัย: 2552)

จากแผนที่ 4-4 กอนป พ.ศ. 2475 กลุมอาคารนิยมตั้งอยูตามแนวแมน้ําเจาพระยา
และคลองบางหลวงเปนสวนใหญ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว จะเปนการกระจุกตัวของกลุม
อาคารบานเรือน คอนขางหนาแนน ซึ่งเปนบริเวณที่อยูอาศัยของราชวงศ ขุนนาง พระสงฆ พอคา
พื้นที่แหงนี้นอกจากจะมีกลุมอาคารตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําลําคลองและโดยรอบอาคารทางศาสนา
แลว ยังมีพื้นที่การเพาะปลูกเรือกสวนไรนาในบริเวณที่ลึกเขามาจากริมแมน้ําลําคลองอีกดวย โดย
มีลักษณะการตั้งอาคารบานเรือน 2 กลุม คือ
1) กลุมอาคารที่ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา ริมคลองบางหลวงหรือคลองบางกอก
ใหญ และกลุมอาคารที่ตั้งอยูในสวน ทั้ง 2 กลุมมีการใชประโยชนจากน้ําเปนหลักไมวาจะเปนการ
ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน การคมนาคม รวมไปถึงเพื่อการเพาะปลูก ซึ่งพื้นที่ดังกลาวสวนมาก
เปนพื้นที่ทําสวน ปลูกผลไม จะมีการใชน้ํามาก และใชตลอดเวลา ดังนั้นบานเรือนที่อยูในสวน
แมวาจะไมไดตั้งอยูริมแมน้ําลําคลอง แตพื้นที่สวนจะตองมีการขุดรองน้ํา หรือเรียกวา คู หรือบาง
แหงเรียกลํากระโดง เพื่อชักน้ําเขาในสวน และใชเปนเสนทางลําเลียงผลผลิตออกมาจากสวนดวย
รองน้ําหรือคู เปนตัวแบงขอบเขตสวนของเจาของสวนแตละคน ภายในสวนแตละคนจะมีการแบง
พื้นที่ยอยเรียกวา ขนัด แตละขนัดจะมีถนนคั่น เรียกถนนวาขวาง โดยสวนแตละแหงจะมีพื้นที่ขวาง
1 ขวาง ที่มีความกวางประมาณ 3-4 วา หรือประมาณ 6-8 เมตร เพื่อใชทํากิจกรรมรวมกัน เชน ตั้ง
ปะรําทําบุญสวนประจําปเลี้ยงอาหารแขกในการลงแขก ทําสวนลอกเลน และกิจกรรมตางๆที่เด็กๆ
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และเพื่อนบานมาชุมนุมกันดวยความสุขและอิ่มทอง เชน การเผาขาวหลาม เผามะพราว เปนตน
(สมใจ นิ่มเล็ก,2545) ดังนั้นพื้นที่วางสาธารณะในพื้นที่ยานกุฎีจีน นอกจากจะแทรกตัวอยูในพื้นที่
อาคารทางศาสนาและพื้นที่วางระหวางอาคารแลว ยังซอนทับอยูในพื้นที่เพาะปลูกเรือกสวนไรนา
ของชาวสวนอีกดวย
2) สําหรับในชวงปพ.ศ. 2475 เริ่มมีกลุมอาคารหนาแนนขึ้นในบริเวณที่เคยเปน
พื้นที่เพาะปลูกเรือกสวนไรนาในบางสวน และมีการถมพื้นที่รองน้ําเพื่อใชประโยชนพื้นที่ในการ
สรางอาคาร แตภาพรวมยังเปนการกระจุกตัวอยูเปนกลุมเปนชุมชนและอยูใกลกับอาคารทาง
ศาสนา ในชวงปพ.ศ.2529 มีกลุมอาคารขึ้นอยางหนาแนนอยางเห็นไดชัด ซึ่งเปนผลเนื่องมาจาก
การมี เ ส น ทางคมนาคมที่ ส ะดวกและเชื่ อ มต อ ถึ ง กั น ระหว า งฝ ง ธนบุ รี กั บ ฝ ง พระนคร เกิ ด การ
ขยายตัวของเมือง ผูคนนิยมมาตั้งถิ่นฐานบริเวณฝงธนบุรีมากขึ้น รวมไปถึงพื้นที่ยานกุฎีจีนพื้นที่
วางที่มีอยูจะเปนพื้นที่วางระหวางอาคารเปนสวนใหญ และมีรูปแบบการใชประโยชนอาคารในดาน
ประเภทที่พักอาศัยเปนสวนใหญ ภายหลังจากที่มีการตัดถนนอรุณอมรินทรและปรับปรุงเสนทาง
สัญจรตางๆภายในพื้นที่ ในชวงปพ.ศ. 2550 พบวามีกลุมอาคารเกิดขึ้นอยางหนาแนน มวลอาคาร
มีขนาดเล็กลงกวา ในชวงป พ.ศ. 2529 พื้นที่ภายในแขวงถูกแบงออกเปน 2 ฝงถนน และกลุม
อาคารเกาะตัวไปตามแนวเสนทางสัญจรทางบกชัดเจนมากขึ้น พื้นที่วางในพื้นที่เดิมมีนอยลง
โดยเฉพาะพื้ น ที่ ว า งระหว า งอาคาร ยั ง คงเหลื อ แต พื้ น ที่ ว า งบางส ว นของเอกชนและภายใน
สถานศึกษา พื้นที่วางภายในศาสนาสถาน พื้นที่วางที่อยูริมเสนทางสัญจรหรือทางเดินเทาริมถนน
และพื้นที่วางที่มีการจัดตั้งขึ้นมาจากทางหนวยงานของรัฐ เชน สวนหยอม สวนสาธารณะ เปนตน
จากขางตน จะเห็นไดวาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ มีความสัมพันธกับสังคม
และเศรษฐกิจในพื้นที่ดังนี้ ในสมัยกอนผูคนนิยมตั้งถิ่นฐานใกลกับแมน้ําลําคลอง เนื่องจากแมน้ํา
ลําคลองไดเ อื้อประโยชน และมีความสัม พัน ธตอการดํารงอยูของผูคนในพื้น ที่ ทั้งการใชน้ําใน
ชีวิตประจําวัน การเพาะปลูกทําสวน การสัญจรไปมา หรือแมกระทั่งเพื่อการติดตอคาขาย เปนตน
ดังนั้นคน กิจกรรมตางๆ จึงกระจุกตัวอยูตามแนวแมน้ําลําคลองเปนสวนใหญ สวนพื้นที่ที่ลึกเปน
พื้นที่ที่ใชประโยชนในดานการเพาะปลูกทําการเกษตร ซึ่งไดมีการขุดรองน้ําเพื่อชักน้ําเขาในสวน
และใชประโยชนจากน้ําในดานตางๆดวย ตอมาเมื่อเริ่มมีโครงขายการคมนาคมที่เชื่อมตอถึงกันได
มากขึ้น จึงเริ่มมีการเปลี่ยนจากสัญจรทางน้ําเปนทางบก ผูคนเริ่มตั้งถิ่นฐาน อยูอาศัยในพื้นที่ที่เคย
เป น พื้ น ที่ เ พื่ อ การเกษตร และเกิ ด ความหลากหลายของผู ค นและกิ จ กรรม กอปรกั บ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตางๆเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาของเมืองทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม พื้นที่ยาน
กุฎีจีนจึงเกิดการใชประโยชนพื้นที่หลากหลายขึ้น ทั้งประเภทที่อยูอาศัย ศาสนสถาน พาณิชยกรรม
สถานศึกษา รวมไปถึงพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจ เชน ทางเดินเลียบแมน้ํา เปนตน
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4.2 ลักษณะการเขาถึงของยานกุฎีจีน
พื้นที่ยานกุฎีจีนเปนพื้นที่ติดกับแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนเสนทางสัญจรหลักในสมัยอยุธยา
ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทรตอนตน พื้นที่นี้มีบทบาทเปนแหลงที่พักอาศัยของชุมชนตางๆมาแต
อดีต และสําคัญที่สุดคือชุมชนตางๆ นี้มีความแตกตางกันในแงเชื้อชาติ ศาสนา ที่ตั้งอยูในพื้นที่
เดียวกันโดยปราศจากความขัดแยง มีการผสมผสานกันทางวัฒนธรรม ในที่สุดจึงเกิดเปนความ
หลากหลายทางสังคมในพื้นที่แหงนี้ โดยเปนที่ตั้งของชุมชนเกาแกถึง 3 ชุมชน ไดแก ชุมชนวัด
กัลยาณ ชุมชนกุฎีจีน และชุมชนวัดประยุรวงศ นอกจากนี้ก็มีชุมชนยอยเกิดขึ้นใหมในชวง 5-20 ป
ที่ผานมาแตยังไมมีการจัดตั้งเปนชุมชน ในวิทยานิพนธฉบับนี้จึงเนนการศึกษาเฉพาะชุมชนดั้งเดิม
ในยานกุฎีจีน ทั้ง 3 ชุมชน เพื่อนําไปสูการวิเคราะหเชิงกายภาพสําหรับการใชเสนทางการสัญจร
และพื้นที่วางสาธารณะในระดับชุมชน
จากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา พบวาพื้นที่วางสาธารณะในยานกุฎีจีน ไดแทรก
ตัวอยูในพื้นที่ตางๆไมวาจะเปน เสนทางสัญจรสายตางๆ พื้นที่โดยรอบอาคารสาธารณะทั้งอาคาร
ทางศาสนา ตลาด และพื้นที่ในละแวกบาน ซึ่งการใชประโยชนของพื้นที่วางสาธารณะซอนทับกับ
ประโยชนใชสอยหลักของพื้นที่นั้นๆรวมดวย พื้นที่วางสาธารณะที่อยูบนตําแหนงที่ใกลเคียงกัน
และมีการเชื่อมตอถึงกันระหวางพื้นที่วางแบบเสนทางสัญจรและพื้นที่วางแบบพื้นที่ปดลอมจะเกิด
กลุมอาคารตั้งอยูโดยรอบพื้นที่บริเวณนั้นอยางหนาแนน กวาพื้นที่ที่เปนแบบเสนทางสัญจรเพียง
อยางเดียว
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สัญลักษณ
โครงขายการสัญจร
ดูตารางที่ 4-1
1

แผนที่ 4-5 แสดงพื้นทีส่ าธารณะและพื้นที่โลงวางในยานกุฎจี นี
ผลกระทบของทางเดินเลียบแมน้ําตอชุมชนริมน้ํา :
กรณีศึกษายานกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร
Impacts of Waterfront Pedestrian Way on Water Based Communities: A Case Study of Kudeejeen
Neighborhood, Bangkok

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา:ผูวิจัย,2552
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พื้นที่วางสาธารณะ ที่มีความสําคัญ ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่ศึกษา จาก
แผนที่ขางตนพบวาพื้นที่วางสาธารณะในพื้นที่ศึกษามี 27 แหง และสามารถแบงกลุมพื้นที่วาง
สาธารณะจากการจัดสรางขึ้นตามการใชงาน โดยแบงไดเปน 2 กลุม ไดแก
ตารางที่ 4-1 พื้นที่วางสาธารณะแบงตามกลุมตางๆ
กลุมที่ 2 พื้นที่วางสาธารณะแบบพื้นที่ปด
กลุมที่ 1 พื้นที่วางสาธารณะแบบเสนทาง
ลอม ซึ่งพื้นที่วางสาธารณะในกลุมนี้
สัญจร
สามารถแยกยอยไดอีกคือ
กลุมที่ 2.1 พื้นที่วางสาธารณะที่อยูระหวาง
1.ทางเทาถนนประชาธิปก(ในพืน้ ที่แขวงวัด
อาคารเกิดการใชประโยชนเอง
กัลยาณ)
19.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
2.ถนนอรุณอมรินทรตัดใหม
20.โบสถซางตาครูส
3.ถนนเทศบาลสาย 1
21.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
4.ถนนเทศบาลสาย 2
22.ศาลเจาเทียนอันเกง
5.ถนนพญาไม
6.ทางเขาสํานักเทศกิจ
7.ทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยา
8.ทางเดินเลียบคลองพลอย (ชวงแยกทางเดิน กลุมที่ 2.2
พื้นที่วางสาธารณะที่มีการ
เลียบแมนา้ํ เจาพระยาถึงถนนเทศบาล1)
จัดสรางขึ้นเพื่อใชประโยชน
9.ซอยกุฎีจีน (ชวงระหวางถนนเทศบาลสาย 1 23.สวนหยอมเชิงสะพานพุทธ
ถึงประตูทางเขาโบสถซางตาครูส)
24.สวนหยอมวงเวียนเล็กรวมไปถึงบริเวณ
10.ซอยกุฎีจีน1-9 (ทางเดินภายในชุมชน)
ดานหนาโรงเรียนศึกษานารี
11.ซอยโรงน้ําแข็ง
25.สนามกีฬาใตสะพานอนุทินสวัสดิ์
12.ซอยวัดกัลยาณ
26.สนามเด็กเลนใตสะพานอนุทินสวัสดิ์
13.ซอยวัดกัลยาณ1
27.สวนหยอมอนุทินสวัสดิ์
14.ซอยวัดกัลยาณ2
15.ซอยวัดกัลยาณ3(ทางเดินเลียบคลองกุฎีจีน)
16.ซอยวัดกัลยาณ4
17.ซอยวัดกัลยาณ5
18.ซอยวัดกัลยาณ6
(ที่มา: อางอิงจากสุชาดา, 2550)
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4.3 ลักษณะทางสังคม
4.3.1 ประชากรครัวเรือน จากขอมูลที่สํารวจในป พ.ศ. 2552 ของสํานักงานเขตธนบุรี
พบวา ประชากรในชุมชนยานกุฎีจีนมีทั้งหมด 4,923 คน สามารถแบงเปน ชาย 2,248 คน หญิง
2,675 คน มีจํานวนครอบครัวทั้งหมด 921 ครอบครัว และมีบานเรือนทั้งหมด 788 หลังคาเรือน
โดยจํานวนประชากร ครอบครัวและหลังคาเรือนดังกลาว สามารถแบงออกมาแตละชุมชนไดดังนี้
ตารางที่ 4-2 จํานวนประชากร ครอบครัวและหลังคาเรือน แตละชุมชนยานกุฎีจีน
ชื่อชุมชน
ชาย
หญิง
รวม
ครอบครัว
หลังคาเรือน
1.วัดกัลยาณ
686
784
1,470
314
228
2.กุฎีจีน
820
1,030
1,850
346
280
3.วั ด ประยุ ร วงศา 742
861
1,603
261
280
วาสวรวิหาร
รวม
2,248
2,675
4,923
921
788
ที่มา : ฝายทะเบียน สํานักงานเขตธนุรี, 2552

แตอยางไรก็ตามจากการลงสํารวจพื้นที่และสอบถามคนในชุมชนพบวามีประชากรในพื้นที่
ศึกษามีมากกวาขอมูลทะเบียนราษฎของสํานักงานเขตธนบุรี เนื่องจากมีบุคคลตางถิ่นยายเขามา
ทํางานและเชาพักอาศัยในพื้นที่ แสดงใหเห็นถึงประชากรแฝงอันเนื่องมาจากกลุมคนทํางาน
จากความหลากหลายของกลุมคนที่มีในพื้นที่ ทําใหเกิดระบบชุมชนที่มีความแตกตางกัน
ไปตามลักษณะของการนับถือศาสนา สามารถแบงลักษณะชุมชนได 4 ลักษณะดังนี้
(ฐิติวัฒน นงนุช , 2542)
- ชุ ม ชนชาวพุ ท ธ จะมี ก ารกระจายตั ว อยู ทั่ ว ไปในพื้ น ที่ บ ริ เ วณโดยรอบวั ด
กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และทางดานหนาวัดบุปผาราม ซึ่งกลุมคน
ไทยพุทธดังกลาวไดมีการตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยมาประมาณ 3 ชั่วอายุคนแลว แตในปจจุบันผูอยู
อาศัยเดิมไดมีการยายออกไปแลวบางบางสวนเนื่องจากสภาพที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่มี
ความหนาแนน กลายสภาพเปนชุมชนแออัด
- ชุมชนชาวพุทธ-จีน ยังคงมีลูกหลานครอบครัวตระกูลสิมะเสถียรเปนผูดูแล
ศาลเจาและผูที่มีเชื้อชาติจีนสวนหนึ่งยังคงอาศัยอยูบริเวณศาลเจาเทียนอันเกงคอยดูแลและ
ประกอบพิธีกรรมตามเทศกาลตางๆของ
- ชุมชนชาวคริสต ไดอยูอาศัยภายในชุมชนแออัดโดยรอบโบสถซางตาครูส ใน
ปจจุบันผูที่นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกดั้งเดิมไดมีการยายออกไปบางแลวจากพื้นที่
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แหงนี้ เนื่องจากสภาพปญหาที่คลายกับชุมชนชาวพุทธ ผูอยูอาศัยบางสวนในปจจุบันเปนกลุมคน
ที่อพยพเขามาทํางานที่กรุงเทพ
- ชุมชนแออัดในลักษณะบุกรุกพื้นที่ โดยมีการอยูอาศัยในบริเวณใกลกับโรงเรียน
ศึกษานารี เดิมบริเวณนี้เปนพื้นที่โลงรก เปนพื้นที่ที่คนตางถิ่นอพยพเขามาทํางานและใชเปนที่
ปลูกสรางที่พักอาศัยปจจุบันเมื่อมีถนนอรุณอัมรินทรตัดใหมตัดผานพื้นที่ ทําใหชุมชนดังกลาวได
แยกอยูตามสองฝงถนน
จากการนับถือศาสนาแตละชุมชนแลว พบวาในแตละชุมชนนั้นมิใชวาคนในชุมชนทั้งหมด
นับถือศาสนาเดียวกัน ที่กลาวมาขางตนเปนเพียงคนสวนใหญในชุมชน หรือรอยละ 90 ถึง
รอยละ 95 เทานั้น ยังมีคนในชุมชนที่นับถือศาสนาอื่นอยูเชนกันทั้งสามศาสนานั้น สามารถอยู
รวมกันไดอยางสามัคคีและกลมกลืน อีกทั้งยังคงความเปนเอกลักษณของพื้นที่ตนได
4.3.2 วัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น กิจกรรมและประเพณีสวนใหญโดยรวมแลว
มีลักษณะคลายคลึงตามวิถีการดําเนินชีวิตชาวไทยทั่วไป แตก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวันสําคัญ
ทางศาสนาที่แตกตางกันไป ดังเชน ศาสนาพุทธ ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเขาพรรษา วัน
ออกพรรษา วันสงกรานต เปนตน สถานที่ประกอบกิจกรรมสวนใหญ คือวัด ซึ่งในพื้นที่ศึกษามีวัด
ดังนี้ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดบุปผารามวรวิหาร นอกจากวัด
จะเปนศูนยรวมจิตใจและเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแลว มีประชาชนบางสวนที่มี
เชื้อสายจีนซึ่งสืบทอดมาตั้งแตสมัยพระเจาตากสินมหาราช ทําใหพื้นที่ในแขวงวัดกัลยาณไดมี
ศาลเจา คือ ศาลเจากวนอันเกง องคประธานของศาลเปนเจาแมกวนอิม สวนศาสนาคริสตและ
ศาสนาอิ ส ลามก็ มี ก ารประกอบกิ จ กรรมทางศาสนาที่ จั ด ขึ้ น เป น ประจํ า ทุ ก ป เ ช น กั น เช น วั น
คริสตมาสของชุมชนชาวคริสต(สวนมากเปนชาวชุมชนกุฎีจีน) ซึ่งสถานที่ประกอบพิธีกรรมคือ
โบสถซางตาครูส
จากรู ป แบบการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เป น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ เ พื่ อ ส ง เสริ ม เอกลั ก ษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ทําใหพื้นที่สวนใหญจึงเปน ศาสนสถาน ชุมชน สถาบันทางการศึกษาที่ใชรองรับคนในชุมชน เศรษฐกิจที่มีในพื้นที่จึงเปนการ
พาณิชยกรรมขนาดเล็ก เชน รานขายอาหาร รานขายของชํา เปนตน และประชาชนสวนมากใน
พื้นที่มีอาชีพรับจาง คาขาย ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจสวนตัว ตามลําดับในชุมชนยานกุฎี
จีนไดมีการจับจองพื้นที่บางสวนของพื้นที่วางสาธารณะทํากิจกรรมทางดานเศรษฐกิจเพื่อใหเกิด
รายได ไมวาจะเปนกิจกรรมกิจกรรมดานการซื้อขายบริเวณตลาด ริมถนน พื้นที่ซอยภายในชุมชน
หรือในบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารที่มีความสําคัญโดยเฉพาะอาคารที่มีความสําคัญทางศาสนา
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4.4 สรุปลักษณะของพื้นที่ศึกษา
จากที่ศึกษาลักษณะทางดานกายภาพที่สัมพันธกับลักษณะทางสังคม ในขางตนสามารถ
สรุปไดวาพื้นที่ยานกุฎีจีนแหงนี้ มีกลุมคนอยูมากมาย สงผลไปถึงความแตกตางในการใชเสนทาง
การสัญจรและพื้นที่วางสาธารณะที่ไดแทรกตัวอยูในพื้นที่โดยรอบกลุมอาคารตางๆ เกิดความ
หลากหลายทั้งในดานกลุมผูใช กิจกรรม และชวงเวลา โดยแตเดิมในสมัยกอนที่ยังไมมีการสราง
ถนนนั้น เสนทางน้ําจึงถือไดวาเปนพื้นที่วางสาธารณะเชนกัน เนื่องจากสวนใหญมีการใชประโยชน
จากพื้นที่แหงนี้ทั้งในดานการสัญจร การคาขาย และนันทนาการ เปนตน
ในสวนของพื้นที่วางสาธารณะแบบพื้นที่ปดลอมนั้น สมัยกอนพื้นที่สําหรับการเพาะปลูก
ในบางชวงเวลาพื้นที่วางระหวางบานไดเปลี่ยนเปนพื้นที่วางสาธารณะสําหรับคนในชุมชนเพื่อใช
ประโยชนในการทํ า กิ จกรรมต า งๆ ที่สง เสริ มให เ กิดการปฏิสั ม พัน ธตอกัน ระหวา งคนในชุม ชน
นอกจากนี้พื้นที่วางที่อยูโดยรอบอาคารก็มีการเขามาใชประโยชนของผูคนเชนกัน โดยเฉพาะพื้นที่
วางสาธารณะบริเวณอาคารทางศาสนา ซึ่งเกิดกิจกรรมของชุมชนมากมายและเปนศูนยรวมทาง
จิตใจดวย แตเมื่อมีการพัฒนาเมืองไปสูความเจริญการกอสรางถนนและมีโครงขายการสัญจรที่
เชื่อมตอกัน ทําใหพื้นที่ริมน้ําที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นอยางหลายหลายมีบทบาทนอยลง เริ่มใชพื้นที่บน
บกมากขึ้นทั้งการตั้งอาคารบานเรือน รวมไปถึงเสนทางสัญจรของคนที่ใชทั้งยานพาหนะและการ
เดินเทา
สําหรับกลุมอาคารหลายแหงที่มีมานานและคงอยูจนถึงปจจุบัน เชน อาคารทางดาน
ศาสนา ซึ่งพื้นที่โดยรอบอาคารยังเปนพื้นที่วางสาธารณะที่มีกิจกรรมที่หลากหลายและเปนศูนย
รวมของจิตใจเหมือนเชนเดิม แตความสําคัญอีกดานในปจจุบันไดเพิ่มขึ้นมาคือ การเปนสถานที่
ทางประวั ติ ศ าสตร แ ละเป น สถานที่ ท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ ส ง ผลให เ กิ ด กิ จ กรรมและกลุ ม ผู ค นที่
หลากหลายขึ้นอีก เชน การที่นักทองเที่ยวเขาไปกราบไหวพระ เที่ยวชมและศึกษาหาความรูอาคาร
สถานที่ทางประวัติศาสตร
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเสนทางสัญจรที่มีความเชื่อมตอกับพื้นที่วางสาธารณะที่อยูโดยรอบ
อาคารทางศาสนาในขางตน ซึ่งไดเอื้อใหเกิดการเขาถึงอาคารหรือสถานที่แหงนั้นอยางสะดวก และ
สงผลใหเกิดกิจกรรมตามมา ทั้งในดานสังคม เชน การสนทนาพบปะพูดคุยกัน การซื้อ-ขายสินคา
เป น ต น และด ว ยพั ฒ นาการและความหลากหลายต า งๆที่ เ กิ ด ในพื้ น ที่ ว า งสาธารณะซึ่ ง มี
ความสัมพันธกับ ลักษณะทางดานกายภาพ สังคม ของยานกุฎีจีน จึงไดทําการวิเคราะหเพื่อหา
ความสัมพันธของโครงขายพื้นที่วางสาธารณะกอนและหลังมีทางเดินเลียบแมน้ําในลําดับตอไป

บทที่ 5
การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่กอนและหลังมีทางเดินเลียบน้ําของยานกุฎีจีน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพและสังคมของชุมชนยานกุฎีจีนในบทที่ผาน
มาทําใหสามารถระบุไดถึงภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงสําคัญดานตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ที่
แตกตางกันออกไปในชวงกอนและหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา ซึ่งสามารถระบุไดถึงตําแหนงพื้นที่
โลงวางสาธารณะ โครงขายการสัญจร ลักษณะการเขาถึงของชุมชน และรวมถึงพฤติกรรมการใช
พื้นที่สาธารณะของชุมชน ในเนื้อหาของบทนี้จะทําการศึกษาวิเคราะหในรายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงองคประกอบเชิงพื้นที่ภายในพื้นที่ยานที่สําคัญของชุมชน โดยจะวิเคราะหใหเห็น
รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดวยการวิเคราะหความสัมพันธของ
กิจกรรมการใชสอยประโยชนที่ดินและอาคารที่มีความสัมพันธกับโครงขายการเชื่อมตอของหนวย
พื้นที่สาธารณะ ทําใหวิเคราะหไดถึงรูปแบบพฤติกรรมการสัญจรในการใชที่ดินและแตละประเภท
ของชุมชน ดวยการวิเคราะหรูปแบบโครงขายการเชื่อมตอและจัดวางของหนวยพื้นที่สาธารณะ
ภายในชุมชน (Urban Spatial Configurational Pattern) ดวยแผนภูมิจัสติฟายด
(Justified Graph หรือ J-graph) จากการวิเคราะหอยางเปนลําดับขั้นตอนที่มีความสัมพันธกัน
อยางตอเนื่อง เพื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ยอยภายในชุมชนและสามารถสรุป
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เหลานี้ที่สัมพันธกับปจจัยทางดานกายภาพ และสังคมของชุมชน
โดยศึกษาตามชวงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชวงกอนและหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา ดังที่ได
กลาวไวในบทที่ 4 ไดแก
1) ชวงกอนมีทางเดินเลียบแมน้ํา พ.ศ.2541
2) ชวงหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา พ.ศ.2552
ผลของการศึกษาจะทําใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ภายในชุมชนอยางเปน
ลําดับขั้นตอน และเขาใจถึงรูปแบบเชิงสัณฐานของชุมชนอยางชัดเจนผานชวงเวลาประวัติศาสตร
สภาพสังคม ตามแตละชวงเวลา เพื่อสรุปเปนเปนปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของ
ชุมชนตอไป
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5.1 วิเคราะหรูปแบบโครงขายการเชื่อมตอและจัดวางของหนวยพื้นที่สาธารณะภายใน
ชุมชน ยานกุฎีจีนในชวงกอนมีทางเดินเลียบแมน้ํา พ.ศ.2541
เปนการวิเคราะหที่แสดงถึงพฤติกรรมของการสัญจร ที่สงผลตอการใชที่ดินและ
อาคารภายในชุมชน โดยใชขอมูลจากแผนที่การใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ.2541 และจากการศึกษา
ขอมูลทางประวัติศาสตร โดยจะกําหนดโทนสีของโครงขายพื้นที่สาธารณะในแตละชวงพัฒนาการ
ใหมีโทนสีที่แตกตางกันเพื่อใชในการอางอิงและหาการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับชวงปอื่น โดย
ในชวงกอนมีทางเดินเลียบแมน้ํา ไดกําหนดใหหนวยพื้นที่สาธารณะมีสีแดง
สีแดง แทน หนวยพืน้ ที่สาธารณะ ในชวงกอนมีทางเดินเลียบแมนา้ํ พ.ศ. 2541
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดใหหนวยพื้นที่สาธารณะอางอิงกับเสนทางการสัญจรทั้งบกและ
ทางน้ําภายในชุมชนเปนหลัก และในขั้นตอนของการจัดเรียงหนวยพื้นที่สาธารณะตามการเขาถึง
กอนและหลังตั้งแตถนนสายหลักไปจนถึงสวนที่ลึกที่สุดภายในชุมชนนั้น โดยใช”แผนภูมิจัสติ
ฟายด” (Justified graph) เชนเดียวกันทุกชวงเวลา โดยไดกําหนดใหเสนทางสายหลักของชุมชน
คือ “ถนนประชาธิปก” เพราะเปนเสนทางหลักในการเขาถึงพื้นที่ศึกษาในยุคที่ 2 โดยจําแนกออก
ไดดังนี้
ที่พกั อาศัย
พาณิชยกรรม
สถานที่ราชการ
สถานศึกษา
ศาสนสถาน
แผนที่ 5-1 แสดงแผนที่การใชประโยชนที่ดินและโครงขายการสัญจรบริเวณยานกุฎีจีน
ในชวงกอนมีทางเดินเลียบแมนา้ํ ป พ.ศ.2541
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จากการศึกษาการใชประโยชนที่ดินซอนทับบนโครงสรางการเชื่อมตอของหนวยพื้นที่
สาธารณะ ชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานเกาะกลุมกันเปนชุมชนพักอาศัยบริเวณถนนอรุณอัมรินทรตัด
ใหม (6) ซึ่งเคยเปนคลองหลังวัดกัลยาณ และเปนชุมชนริมน้ําที่ในอดีต ซึ่งมีการถมคลองกลายเปน
ถนนอรุณอัมรินทรตัดใหมเชื่อมตอกับพื้นที่เขตบางกอกใหญ ซึ่งทําใหถนนสายนี้เปนโครงขายหลัก
ในการเชื่อมตอพื้นที่ในระดับเมือง และยังเปนโครงขายรองจากถนนประชาธิปกที่เปนเสนทางหลัก
เขาสูชุมชนวัดกัลยาณอีกดวย
ถนนเทศบาลสาย 1 (181) ซึ่งชุมชนเคยเปนพื้นที่เกษตรกรรม มีเสนทางสัญจรทางน้ําเปน
หลักจากเดิมพื้ นที่มีการเชื่อมโยงทางน้ํ าอย างทั่ว ถึงก็ถูกถมกลายเปนถนนภายในชุ มชน และ
กลายเปนชุมชน”ฐานบก”ไป ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานอยางหนาแนนบริเวณถนนและมีการใชประโยชน
อาคารเปนพาณิชยกรรมบางสวน โครงขายเชื่อมตอมีความสัมพันธกับถนนสายหลักอยางถนน
ประชาธิปกแทนแมน้ําเจาพระยา คลองแยกภายในชุมชนถูกถมเกือบทั้งหมดเหลือเพียงคลอง
หลักๆ คือ คลองกุฎีจีน คลองพลอย และคลองวัดประยูรวงศวาสวรวิหาร ที่สําคัญการตัดถนนอรุณ
อัมรินทรมีสวนทําใหการเชื่อมโยงหนวยพื้นที่ของชุมชนถูก “แยกตัว”(Segregate)ออกจากระบบ
เดิม คือ ชุมชนวัดบุปผารามและชุมชนกุฎีขาว จึงไมไดอยูในโครงขายในการวิเคราะหแผนภูมิจัสติ
ฟายดในชวงเวลานี้
ในยุคนี้จะเห็นไดวามีการใชประโยชนที่ดินขนาดใหญจะเปนพื้นที่ประเภทสถานศึกษาซึ่ง
กระจายอยูบริเวณทุกชุมชน จากการมีชุมชนอยูหนาแนนและมีศูนยกลางคือ ศาสนสถาน ไดแก
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โบสถซางตาครูส และวัดประยูรวงศวาสวรวิหาร ซึ่งเปนจุดที่คนเขามา
ประกอบกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการปฏิสัมพันธ พบปะพูดคุย รวมถึงเผยแพรคําสอน ความรู
ไปจนถึงการศึกษาในกับคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ จึงเปนปจจัยในการเกิดเปนพื้นที่สาธารณะที่
สําคัญ ในการประกอบกิจกรรมที่สําคัญของชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ซึ่งเปน
ที่ตั้งของสถานศึกษาที่สําคัญในระดับเมือง
จากแผนที่ 5-1 หนวยพื้นที่สาธารณะของชุมชนยังมีศูนยกลางอยูที่ศาสนสถานเหมือนเชน
อดีต สังเกตจากโครงขายตางๆจะมุงตรงไปยังพื้นที่เหลานี้และกระจายออกไปภายในพื้นที่อยู
อาศัย เมื่อนํามาจัดเรียงลําดับตามการเขาถึงกอนและหลังโดยเริ่มตนที่ถนนประชาธิปกและแมน้ํา
เจาพระยาปรากฏเปน แผนภูมิที่ 5-1 แสดงแผนภูมิจัสติฟายด โดยเริ่มตนจากทางสัญจรสายหลัก
ในการเขาถึงชุมชน คือ ถนนประชาธิปกซึ่งเปนทางสายหลักในในยุคนี้ แผนภูมิแสดงใหเห็นวามี
ลักษณะเปนแบบเสนตรง(Linear) และเชื่อมตอถึงกันเปนระบบปลายตัน(Dead-end system)
โดยเฉพาะ บริเวณชุมชนวัดกัลยาณ และชุมชนกุฎีจีนที่มีโครงขายเสนทางที่แยกออกเปน
โครงสรางกิ่งกานตนไม (Tree Like Structure) ในระบบไมกระจายความสัมพันธ สวนมากเปน
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ระบบ”ทางใน” ซึ่งเปนทางสัญจรในอดีตที่เขาไปภายในชุมชน เมื่อวิเคราะหคาจากระบบตางๆ ดัง
ตาราง
ตารางที่ 5-1 ผลการคํานวณของชุมชนยานกุฎีจนี ใน ชวงกอนมีทางเดินเลียบแมน้ํา ป
พ.ศ.2541
ชุมชนชวงป
พ.ศ.

ยานกุฎีจีน
2541

คาความลึก
เฉลี่ย(Mean
depth)

คา
ความสัมพันธ
(Mean
integration)

จํานวนหนวย
พื้นที่สาธารณะ
ทั้งหมด (Total
numder of
Spaces)

หนวยพืน้ ที่สาธารณะ
ระบบไมกระจาย
ความสัมพันธ(Nondistributed Spaces)%

หนวยพืน้ ที่สาธารณะ
ระบบกระจาย
ความสัมพันธ
(Distributed Spaces)
%

7.97

5.26

74

20(27)

54(73)

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

จากการศึกษาพบวามีคาความลึกเฉลี่ย 7.97 มีคาความสัมพันธ 5.26 และมีปริมาณของ
หนวยพื้นที่สาธารณะในระบบทั้งหมดจํานวน 74 หนวย เปนระบบกระจายความสัมพันธ
(Distributed System) จํานวน 54 หนวย และระบบไมกระจายความสัมพันธ (Non-distributed
system) จํานวน 27 หนวย จากคาทางสถิติพบวาชุมชนมีคาความลึกเฉลี่ย(Mean depth) แสดง
ใหเห็นถึงการเขาถึงสวนที่ลึกที่สุดภายในชุมชนสามารถทําไดโดยเฉลี่ยตองผานแยกหรือเลี้ยว
ประมาณ 8 ครั้ง จึงจะพบสวนที่ลึกที่สุดของชุมชนไดซึ่งนับวามีความลําบากในการสัญจรและมี
ความซับซอน อีกทั้งยังแสดงไดถึงการถูกปดกั้นพื้นที่อยูอาศัยของชุมชนที่เขาถึงจากทางบกที่มี
ถนนประชาธิปกเปนเสนทางสัญจรหลักทําให “ชุมชนริมแมน้ํา” กลายเปนพื้นที่ดานในสุดของ
ชุมชน และมีการเขาถึงยาก ในขณะที่หนวยพื้นที่สาธารณะในแบบกระจายความสัมพันธมีสัดสวน
อยูในปริมาณรอยละ 73 แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่ลดลงจากอดีตที่มีศักยภาพสูงกวาถึงรอย
ละ2 ของการสัญจรภายในชุมชนที่กระจายตัวเชื่อมตอกันของโครงขาย แผนภูมิที่ 5-2 แสดงถึง
ศักยภาพในการเชื่อมโยงระหวางหนวยพื้นที่ยอยภายในระบบไดไมดีนัก ระบบไมมีทางเลือกใน
การสัญจรติดตอไปยังหนวยพื้นที่ยอยอื่นๆ ได ลักษณะนี้ทําใหการสัญจรหมุนเวียนคอนขางต่ํา
รวมทั้ งมี แนวโนมจะพบผู ที่สัญจรนอยลง ในระบบซึ่ง จะพบในพื้นที่พั กอาศั ย ดานในชุม ชนวัด
กัลยาณและชุมชนกุฎีจีน
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แผนภูมิที่ 5-1 แสดงแผนภูมิจัสติฟายดชุมชนยานกุฎีจนี ชวงกอนมีทางเดินเลียบแมน้ํา
พ.ศ.2541

MD

ที่มา:การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

จากภาพที่ 5-1 แสดงตัวอยางอยางการจัดวางและเชื่อมตอของหนวยพื้นที่ยอยในพื้นที่
ชุมชนวัดกัลยาณแบบเสนตรง(Linear) หรือระบบทางสัญจรแบบปลายตัน(Dead-end system)
ภายในชุมชน ซึ่งจะเปนเสนทางที่ลึกเขาไปภายในจากถนนประชาธิปก(45)และเชื่อมตอไปถึง
เสนทางน้ําบริเวณแมน้ําเจาพระยา (1) สังเกตไดวา หนวยพื้นที่ยอยในพื้นที่วัดกัลยาณเคยเปน
หนวยพื้นที่มีระบบกระจายสัมพันธ (Distributed system)ในยุคแรกนั้น ไดเปลี่ยนแปลงไปเปน
ระบบไมกระจายสัมพันธ (Non-Distributed system) จากการที่คนเปลี่ยนมาใชเสนทางสัญจรทาง
บกมากกวาในขณะที่บริเวณตั้งถิ่นฐานของชุมชนหนาแนนอยูบริเวณทางเขาวัดกัลยาณ(136) ที่
เคยเปนพื้นที่ดานหลังวัดและเคยเปนเสนทางที่เชื่อมตอกับทางน้ําเปนหลัก แตหากพื้นที่ยังทําถนน
เชื่อมตอยังไมเสร็จสมบูรณโดยยังมีพื้นที่ที่เปนลานดินที่ปรับไวเพื่อเชื่อมตอกับถนนอรุณอัมรินทร
ตัดใหม
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MD

ภาพที่ 5-1 รูปแบบการเชือ่ มตอของหนวยพืน้ ที่สาธารณะของชุมชนยานกุฎจี ีนชวงกอนมี
ทางเดินเลียบแมน้ํา พ.ศ.2541
(ที่มา: ผูวิจัย, 2552)

อยางไรก็ตามถึงพื้นที่ชุมชนวัดกัลยาณจะมีการเขาถึงพื้นที่ที่ซับซอนมากขึ้นแตหากดูจาก
แผนภูมิที่ 5-1 จะเห็นวาการเชื่อมตอกับเสนทางสัญจรทางน้ํายังคงมีความสําคัญกับชุมชนอยู
เนื่องจากชวยลดจํานวนหนวยพื้นที่ที่ตองผานเขาไปยังกึ่งกลางของชุมชนหรือ ความลึกเฉลี่ย
(Mean depth)ลดลงเปนอยางมาก การเดินทางไปในพื้นที่สวนตางๆ ของชุมชนทําไดลําบากและ
ไมทั่วถึงนัก แตทั้งนี้พื้นที่บริเวณชุมชนยังมีการเขาไปใชสอยกิจกรรมที่จํากัดเฉพาะกลุมคนภายใน
ชุมชนเทานั้น พื้นที่ศูนยกลางชุมชนอยางศาสนสถานมีการเขาถึงยากลําบากมากขึ้นจึงมี
แนวโนมทําใหคนเขามาทํากิจกรรม พบปะสังสรรค ในพื้นที่วัดหรือศาสนสถานนอยลง จึงทําให
ชุมชนเหลานี้เสื่อมโทรมลงในยุคนี้
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5.2 วิเคราะหรูปแบบโครงขายการเชื่อมตอและจัดวางของหนวยพื้นที่สาธารณะภายใน
ชุมชนยานกุฎีจีนในชวงหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา พ.ศ.2552
เปนการวิเคราะหที่แสดงถึงพฤติกรรมของการสัญจร ที่สงผลตอการใชที่ดินและอาคาร
ภายในชุมชน โดยใชขอมูลจากแผนที่การใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ.2552 และจากการศึกษาขอมูล
ทางประวัติศาสตร โดยจะกําหนดโทนสีของโครงขายพื้นที่สาธารณะในแตละชวงพัฒนาการใหมี
โทนสีที่แตกตางกันเพื่อใชในการอางอิงและหาการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับชวงกอนมีทางเดิน
เลียบแมน้ํา โดยในชวงหลังการมีทางเดินเลียบแมน้ํา ไดกําหนดใหหนวยพื้นที่สาธารณะมีสีเขียว
สีเขียว แทน หนวยพื้นที่สาธารณะ ในชวงหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา พ.ศ. 2552
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดใหหนวยพื้นที่สาธารณะอางอิงกับเสนทางการสัญจรทั้งบกและ
ทางน้ําภายในชุมชนเปนหลัก และในขั้นตอนของการจัดเรียงหนวยพื้นที่สาธารณะตามการเขาถึง
ดวยแผนภูมิจัสติฟายด (Justified graph) นั้น ไดกําหนดใหถนนสายหลักของชุมชนคือ
“ถนนประชาธิปก” เชนเดียวกับชวงกอนมีทางเดินเลียบแมน้ํา เพราะเปนเสนทางหลักในการเขาถึง
พื้นที่ศึกษาในชวงหลังมีทางเดินเลียบแมน้ําแตจะเนนใหเห็นถึงโครงขายหนวยพื้นที่ยอยใหชัดเจน
และละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะเสนทางที่เขาจากทางเดินเลียบแมน้ําที่เชื่อมตอโดยตรงกับเสนทาง
สัญจรสายหลัก การแสดงผลแผนภูมิจัสติฟายด นอกการจัดแบงหนวยพื้นที่สาธารณะของชุมชน
ยังอางอิงกับการใชประโยชนที่ดินภายในพื้นที่และการสํารวจจริงอีกดวย ทั้งนี้การเขียนแผนภูมิการ
เชื่อมตอหนวยพื้นที่สาธารณะจะมีความสัมพันธกับกิจกรรมการใชประโยชนที่ดิน อีกทั้งยังอธิบาย
ไดถึงพฤติกรรมการสัญจรที่แสดงออกในการใชประโยชนที่ดินแตละประเภทของชุมชนอีกดวย โดย
จําแนกออกไดดังนี้
พักอาศัย
สถานที่ราชการ
ศาสนสถาน

พาณิชยกรรม
สถานศึกษา
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แผนที่ 5-2 แสดงแผนที่การใชประโยชนที่ดินและโครงขายการสัญจรบริเวณยานกุฎีจีน
ชวงหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา ป พ.ศ.2552

ที่มา: ผูวิจัย, 2552

จากการศึกษาการใชประโยชนที่ดินซอนทับบนโครงสรางการเชื่อมตอของหนวยพื้นที่
สาธารณะ ชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานเกาะกลุมหนาแนนเปนชุมชนพักอาศัยขนาดเล็กบริเวณริมถนน
อรุณอัมรินทรตัดใหมและเทศบาลสาย 1 เพิ่มมากขึ้นพื้นที่มีการใชประโยชนที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งจะสังเกตไดวาพื้นที่พาณิชยกรรมเหลานี้จะตั้งอยูใกลกับ
พื้นที่การใชประโยชนประเภทสถานศึกษา และถนนสายหลักและทางแยกที่เชื่อมตอไปยังพื้นที่อื่นๆ
และยังเปนจุดเชื่อมตอของชุมชนเขาไปในชุมชนที่อยูอาศัยจํานวนหลายเสนทาง และที่พื้นที่ที่
สําคัญที่เปนศูนยกลางของชุมชนเชนเดียวกับพื้นที่ศาสนสถาน
เนื่องจากสถานศึกษานั้นเชื่อมตอกับพื้นที่ศาสนสถานโดยตรง มีโครงขายพื้นที่สาธารณะที่
มีความเชื่อมตอกันอยางตอเนื่อง จากแผนที่ 5-2 หนวยพื้นที่สาธารณะของชุมชนไดกระจายตัวเขา
ไปภายในพื้นที่อยูอาศัยเปนจํานวนมากเมื่อนํามาจัดเรียงลําดับตามการเขาถึงกอนและหลังโดย
ปรากฏเปนแผนภูมิที่ 5-2 แสดงแผนภูมิจัสติฟายด โดยเริ่มตนจากทางสัญจรสายหลักในการ
เขาถึงชุมชน คือ ถนนประชาธิปก ซึ่งเปนทางสายหลักในในยุคนี้เชนเดียวกับชวงกอนมีทางเดิน
เลียบแมน้ํา ซึ่งแผนภูมิแสดงใหเห็นลักษณะเปนพุม และเชื่อมตอถึงกันในรูปแบบการเชื่อมตอแบบ
วงแหวน (Ring/Loop system) โดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดกัลยาณที่ในชวงกอนมีทางเดินเลียบ
แมน้ํานั้นมีโครงขายที่เขาถึงยากและซับซอนมาก แตในชวงนี้โครงขายมีการกระจายความสัมพันธ
มากขึ้น และพื้นที่ริมน้ําซึ่งเปนกลายดานหลังชุมชนก็มีโครงขายริมน้ําที่สัมพันธกันอยางเปนระบบ
หมุนเวียนที่ดีขึ้น จากการสรางทางเดินเลียบแมน้ําซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการเขาถึงหนวย
พื้นที่ที่อยูลึกเขาไปในระบบใหมีการเชื่อมตอกัน กับชุมชนกุฎีจีนและชุมชนวัดกัลยาณไดดี แต
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ขณะที่มีบางเสนทางเทานั้นยังคงเปนโครงสรางกิ่งกานตนไม (Tree Like Structure) ในระบบไม
กระจายความสัมพันธ(Non-distributed system) เมื่อวิเคราะหคาจากระบบตางๆ ดังตาราง
ตารางที่ 5-2 ผลการคํานวณของชุมชนยานกุฎจี ีนใน ชวงหลังทางเดินเลียบแมน้ํา
ป พ.ศ.2552
ชุมชนชวงป
พ.ศ.

ยานกุฎีจีน
2552

คาความลึก
เฉลี่ย(Mean
depth)

คา
ความสัมพันธ
(Mean
integration)

จํานวนหนวย
พื้นที่สาธารณะ
ทั้งหมด (Total
numder of
Spaces)

หนวยพืน้ ที่สาธารณะ
ระบบไมกระจาย
ความสัมพันธ(Nondistributed Spaces)%

หนวยพืน้ ที่สาธารณะ
ระบบกระจาย
ความสัมพันธ
(Distributed Spaces)
%

6.36

9.10

100

23(23)

77(77)

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

จากการศึกษาพบวามีคาความลึกเฉลี่ย 6.36 มีคาความสัมพันธ 9.10 และมีปริมาณของ
หนวยพื้นที่สาธารณะในระบบทั้งหมดจํานวน 100 หนวย เปนระบบกระจายความสัมพันธ
(Distributed System) จํานวน 77 หนวย และระบบไมกระจายความสัมพันธ (Non-distributed
system) จํานวน 23 หนวย จากคาทางสถิติพบวาชุมชนมีคาความลึกเฉลี่ย(Mean depth) แสดง
ใหเห็นถึงการเขาถึงสวนที่ลึกที่สุดภายในชุมชนสามารถทําไดโดยเฉลี่ยตองผานแยกหรือเลี้ยว
ประมาณ 6 ครั้งจึงจะพบสวนที่ลึกที่สุดของชุมชนไดซึ่งนับวามีความสะดวกและไมมีความซับซอน
อี ก ทั้ ง ยั ง แสดงได ถึ ง การประสานพื้น ที่ อ ยูอ าศัย ของชุ ม ชนที่ เ ข า กั บทางสั ญ จรทางบกที่มี ถ นน
ประชาธิปกเปนเสนทางสัญจรหลัก ในขณะที่หนวยพื้นที่สาธารณะในแบบกระจายความสัมพันธมี
สัดสวนอยูในปริมาณมากกวารอยละ 77 แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการสัญจรภายในชุมชน
ที่กระจายตัวเชื่อมตอกันไดอยางทั่วถึง เพิ่มขึ้นจากชวงกอนมีทางเดินเลียบแมน้ําถึงรอยละ 4
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แผนภูมิที่ 5-2 แสดงแผนภูมิจัสติฟายดชุมชนยานกุฎีจนี ชวงหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
พ.ศ.2552

MD

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

จากแผนภูมิที่ 5.2 แสดงการจัดวางและเชื่อมตอของหนวยพื้นที่ยอยในพื้นที่ยานกุฎีจีน
ระบบพื้นที่มีการเขาถึงจากถนนหลักไดทั้งสิ้น 4 เสนทาง ไดแก ถนนอรุณอัมรินทรตัดใหม(6)
เทศบาลสาย 1(181) ทางเดินเลียบแมน้ํา (212) และแมน้ําเจาพระยา (1) ทําใหหนวยพื้นที่ยอย
ดานในสุดมีความลึกนอยลงจากยุคถนนเหลือเพียง 6 ลําดับ ระดับความลึกในสวนนี้ทําใหการ
เชื่อมตอของพื้นที่ยอยมีการกระจายความสัมพันธในระบบเพิ่มมากขึ้น ทําใหชุมชนสามารถเขาถึง
ไดสะดวกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถเลือกเขา-ออกไดหลายเสนทาง ในภาพรวมปรากฏรูปแบบ
การจัดวางและเชื่อมตอ เปนระบบกระจายหนวยพื้นที่ยอย(Distributed spatial system) หรือแบบ
พุม(Bush)
จากการศึกษาพบรูปแบบการจัดวางและเชื่อมตอของหนวยพื้นที่ยอยใน “ระบบตาราง”
(Grid system) ภายในชุมชนที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมบริเวณทางเขาวัดกัลยาณ ซึ่งเคยเขาถึง
ไดยากและตองผานหนวยพื้นที่ที่ลึกเขาไปภายในจากถนนอรุณอัมรินทรตัดใหม(6) สวนพื้นที่
ชุมชนวัดกัลยาณ และชุมชนกุฎีจีน พบรูปแบบการจัดวางและเชื่อมตอของหนวยพื้นที่ยอยในระบบ
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วงแหวน (Ring/Loop System) เชื่อมโยงไปยังพื้นที่ทางเดินเลียบแมน้ํา(208,210) ซึ่งเปน
พื้นที่พักอาศัยริมน้ํา วัดและสถานที่ราชการ ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา พื้นที่ยานกุฎีจีนมีศักยภาพในการ
เชื่อมโยงระหวางหนวยพื้นที่ยอยภายในระบบไดทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น สังเกตไดวาพื้นที่ที่เคยเปนพื้นที่
“ระบบปด” ในชวงเวลาที่ผานมามีการเปดพื้นที่เพิ่มมาขึ้นจากหนวยพื้นที่ใหมๆที่เกิดขึ้นโดยการ
แบงซอยยอยเพื่อเชื่อมตอกับถนนสายหลักและการเพิ่มการเขาถึงพื้นที่ริมน้ําจากการสรางทางเดิน
เลียบแมน้ําเขามายังพื้นที่ชุมชนตลอดแนวริมฝงแมน้ําของยานกุฎีจีน เกิดโครงขายหนวยพื้นที่
สาธารณะของพื้นที่ศูนยกลางชุมชนอยางวัดวัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ศาลเจาเทียนอันเกง และ
โบสถซางตาครูส ที่ไมเคยมีการเชื่อมตอหนวยพื้นที่หรือตองผานหนวยพื้นที่หลายเลี้ยวกอนก็มาถึง
พื้นที่สาธารณะที่เปนศูนยกลางแตละชุมชน ซึ่งปจจุบันมีการเชื่อมโยงสัมพันธกันในระบบโดยตรง
จึงทําใหพื้นที่มีการกระจายความสัมพันธกันมากขึ้นสงผลใหเกิดกิจกรรม และความหลากหลายใน
การใชประโยชนที่ดินในหนวยพื้นที่สาธารณะริมน้ํา และมีศักยภาพดึงดูดใหคนเขามาอยูในระบบ
หนวยพื้นที่ยอยเหลานี้ดวยศักยภาพที่ดีสามารถเขาถึงไดงายและสะดวกขึ้น เกิดเปนโครงขายที่
สําคัญของชุมชนยานกุฎีจีน

(1)

MD

ภาพที่ 5-2 รูปแบบการเชือ่ มตอของหนวยพืน้ ที่สาธารณะของชุมชนยานกุฎจี ีนชวงหลังมี
ทางเดินเลียบแมน้ํา พ.ศ.2552
(ที่มา: ผูวิจัย, 2552)
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จากภาพที่ 5-2 แสดงตัวอยางหนวยพื้นที่ที่มีลักษณะเปน “ระบบเปด” มากขึ้น โดยเฉพาะ
ชุมชนกุฎีจีนที่มีการเขาถึงพื้นที่ที่ซับซอนและเขาถึงยากในชวงเวลาตางๆที่ไดวิเคราะหผานมา
สงผลใหมีการเชื่อมตอหนวยพื้นที่ที่อยูลึกเขาไปในชวงกึ่งกลางของระบบ หรืออยูในชวงคาความ
ลึกเฉลี่ย(Mean depth) ที่ 6 ชวงชั้น ออกมาผานหนวยพื้นที่ยอยอื่นเหลือเพียง 3 เลี้ยวจากเสนทาง
สายหลักซึ่งเปนระยะที่มีการเชื่อมโยงออกมาตื้นที่สุดในระบบ แสดงใหเห็นวาการเขาถึงสามารถ
ทําไดสะดวกแกคนภายนอกพื้นที่หรือคนแปลกหนาเขามายังหนวยพื้นที่เหลานี้ทําใหเกิดความ
หลากหลายของผูคนที่เขามาประกอบกิจกรรมในลักษณะตางๆ และเกิดการใชประโยชนที่ดินที่
หลากหลายตามไปดว ย จึ ง ทํา ใหชุม ชนริม น้ําเริ่ ม มี การฟ นฟูพื้น ที่ริม น้ําที่เคยเสื่ อมโทรมมาใช
ประโยชนมากขึ้น แตก็มีลักษณะของหนวยพื้นที่สาธารณะที่มีความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม
ในพื้นที่ที่อยูลึกเขาไปในระบบที่ยังคงมีลักษณะเปนถนน “ระบบปลายตัน” ที่อยูถัดเขาไปในระบบ
ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ที่ ค นผ า นน อ ยเมื่ อ มี ค นภายนอกเข า มาในระบบโครงข า ยส ว นนี้ จึ ง สามารถ
ก ออาชญากรรม ไดงายซึ่ง จะสามารถเลี่ย งการถูก พบเจอและออกสูพื้น ที่ภ ายนอกไดห ลาย
เสนทาง ดูจากตัวอยางภาพที่ 5-2
5.3 สรุปผลวิเคราะหรูปแบบโครงขายการเชื่อมตอและจัดวางของหนวยพื้นที่สาธารณะ
ภายในยานกุฎีจีนในชวงกอนและหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
จากการวิเคราะหในชวงกอนและหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา โครงสรางที่วางของชุมชน
ยานกุฎีจีน ได มีการเปลี่ยนแปลงในระยะที่นาสนใจก็คือความแตกตางกั นระหวางชวงที่มี การ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงโดยมีคาเฉลี่ยที่มีนัยสําคัญ ขอแรกคาความลึกเฉลี่ย(Mean Depth) ของชุมชน
ในชวงกอนมีทางเดินเลียบแมน้ํา มีคาสูงถึง 7.97 เทากับวา ตรอกซอยมีการเขาถึงไดเพียงไมกี่
เสนทางในรูปแบบของโครงขายแบบเสนตรง (Liner) ทําใหทางเลือกในการเขา-ออกพื้นที่ชุมชนไม
มีมากนัก โอกาสที่คนจะเขามาพบปะสังสรรค ปฏิสัมพันธกันในระบบคอนขางนอยจากการที่ไม
สามารถเชื่อมโยงกันตางคนตางตองเขา-ออกพื้นที่จากเสนทางหลักของโครงขายในระบบเดียวกัน
มีการเชื่อมตอพื้นที่อื่นๆไดไมดีเทาที่ควร อีกทั้งมีความซับซอนหลายชวงชั้นสวนคาความสัมพันธ
(Mean integration)ก็เชนกัน จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวลดลงในชวงหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
ที่มีคาความลึกเฉลี่ย (Mean depth) อยูที่ 6.36 ลดลงเกือบ 2 ชวงชั้น ทําใหมีการเขาถึงที่ดีมากขึ้น
แตก็มีความสําคัญตอการเขาถึงหนวยพื้นที่ยอยภายในชุมชน (ตารางที่ 5.3)
ในระยะชวงกอนมีทางเดินเลียบแมน้ํา (5.1) มีลักษณะคลายตนไมสูง (Tree) ที่การ
เชื่อมตอกับสวนที่วางภายในตองกระทําผานเสนทางเดียวทางดานลาง ซึ่งทําใหระบบที่วางใน
ชุมชนมีลักษณะคอนขางแยกขาด (Segregate) ออกจากระบบของเมืองอยางไรก็ตาม
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เชนเดียวกับคุณสมบัติอื่นๆ ลักษณะโครงสรางของระบบก็ไดปรับตัวลงในลักษณะซึ่งฝงตัว
( Embed ) และผสมผสาน ( Integrated ) ไปกับระบบของเมืองอยางชัดเจน ซึ่งดูไดจากลักษณะ
ของโครงสราง (5.2) ซึ่งมีลักษณะคลายพุมไม (Bush) มีความลึกไมมากนัก
จากการศึกษาเมื่อเกิดเสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึงที่สูงกวา เสนทางเดินในชุมชนที่
เคยใชในการสัญจรในอดีตซึ่งมีศักยภาพในการเขาถึงที่นอยกวาและมีความซับซอนมากซึ่งไม
สะดวกตอการสัญจร ก็อาจไมมีการใชงาน และเกิดความเสื่อมโทรมลงไป ซึ่งเสนทางนั้นอาจเปนที่
เปนที่ตั้งของอาคาร บานเรือนที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมนั้นถูกละทิ้งและเปนพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม ซึง่ จากการวิเคราะหจะสามารถเห็นเสนทางที่มีศักยภาพในการเชื่อมตอโครงขายของ
พื้นที่มากขึ้นในเสนทางที่เชื่อมตอกับทางเดิน เลียบแมน้ํา ซึ่ง แสดงใหเ ห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมการสั ญ จรที่ จ ะย อ นกลั บ ไปส ง ผลกระทบต อ กายภาพในพื้ น ที่ ที่ เ ข า ถึ ง ได ย ากทํ า ให
เสนทางดานในชุมชนบางเสนทางเสื่อมโทรมลงและเปนที่อยูอาศัยของชุมชนแออัด
ตารางที่ 5-3 สรุปผลการคํานวณของยานกุฎจี ีน
ชุมชนชวงป
พ.ศ.

ยานกุฎีจีน
2541
ยานกุฎีจีน
2552

คาความลึก
เฉลี่ย(Mean
depth)

คา
ความสัมพันธ
(Mean
integration)

จํานวนหนวย
พื้นที่สาธารณะ
ทั้งหมด (Total
numder of
Spaces)

หนวยพืน้ ที่สาธารณะ
ระบบไมกระจาย
ความสัมพันธ(Nondistributed Spaces)%

หนวยพืน้ ที่สาธารณะ
ระบบกระจาย
ความสัมพันธ
(Distributed Spaces)
%

7.97

5.26
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20(27)

54(73)

6.36

9.10

100

23(23)

77(77)

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ในแงของประเภทระบบที่วาง จะเห็นไดวาสัดสวนของที่วางแบบ Distributed ตอที่วาง
แบบ Non-Distributed ของระบบที่วางในแตละชวงป จะมีคาขึ้นลง รอยละ 2 ของระบบเห็นไดวา
ในชวงปพ.ศ.2541 จะเปนตัวชี้วัดแรกในการบอกถึงลักษณะของโครงขายที่มี ระบบโครงสรางที่
วางของยานกุฎีจีน มีแนวโนมจะเปนแบบที่วางแบบปลายตัน หรือ Non-Distributed space
ในขณะที่ในปจจุบัน ปพ.ศ. 2552 จํานวน โครงสรางพื้นที่วางกลับมามีแนวโนมในลักษณะแบบ
Loop และ Grid หรือระบบกระจายความสัมพันธ (Distributed) ไดเพิ่มจํานวนขึ้น ทําใหลักษณะ
ของโครงสรางโดยรวมเปลี่ยนไปเปนแบบผสมผสานทั้งนี้เปนเพราะจํานวนตรอกซอยยอยที่เพิ่มขึ้น
ภายหลังจากที่ดินถูกตัดแบง จํานวนบานพักอาศัยที่เพิ่มมากขึ้นผนวกกับตรอกซอกซอยซึ่งแตเดิม
เคยเปนเสนทางที่เชื่อมตอกับทาน้ําและลําคลองก็ถูกตัดขาดเมื่อลําคลองถูกปดกั้น ทําใหจํานวนที่
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วางแบบปลายตันมีจํานวนมาก สิ่งที่นาสนใจนอกเหนือไปจากนั้นก็คือ ลักษณะโดยรวมของ
โครงสรางที่วางของชุมชนภายในแมวาจะดูไมมีความแตกตางกันอยางชัดเจน แตสิ่งที่ทําให
ลักษณะโครงสรางดังกลาวมีความแตกตางก็คือความสัมพันธระหวางเครือขายที่วางภายในชุมชน
กับระบบสัญจรภายนอกของเมือง ระบบที่วางของชุมชน
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ตารางที่ 5-4 สรุปผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นทีข่ องยานกุฎีจนี ชวงกอนและหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา

(ที่มา: ผูวิจัย, 2552)

บทที่ 6
ผลกระทบทางสังคมของยานกุฎีจีนกอนและหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
ในบทนี้ไดทําการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะศึกษาผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะของคนในชุมชนยานกุฎีจีนที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่จากการสรางทางเดินเลียบแมน้ํา โดยจะเห็นไดจากผลการวิเคราะหดวย
แผนภูมิจัสติฟายด (Justified graph) รูปแบบโครงขายการเชื่อมตอและการจัดวางของหนวยพื้นที่
สาธารณะภายในย า นกุ ฎี จี น ในช ว งก อ นและหลั ง มี ท างเดิ น เลี ย บแม น้ํ า จากโครงข า ยพื้ น ที่
สาธารณะที่เพิ่มขึ้นสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพื้นที่โลงวางสาธารณะ จากที่ไดทํา
การวิเคราะหแลวในบทที่ 5 ซึ่งจะวัดถึงผลกระทบโดยใช คือ “แบบสอบถาม” และการสังเกตในการ
วิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 การเก็บขอมูลแบบสอบถาม
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดย
ในการศึกษาสวนนี้ ไดออกแบบคําถามโดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (เพื่อแยกกลุมผูใชทางเดินเลียบแมน้ํา)
สวนที่ 2 ขอมูลที่อยูอาศัย (เพื่อทราบถึงตําแหนง ความลึกในการเขาถึงที่อยู
อาศัยกับใชพื้นที่สาธารณะริมน้ํา และสามารถแยกกลุมผูใชที่อยูในชุมชนได)
สวนที่ 3 กิจกรรมและการใชพื้นที่สาธารณะ (เพื่อใหทราบถึงความถี่ในการใช
พื้นที่และรูปแบบกิจกรรม)
สวนที่ 4 การปฏิสัมพันธและการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ (เพื่อใหทราบถึง
ลักษณะความสัมพันธทางสังคมกับการใชพื้นที่และผลกระทบในดานบวก และลบของทางเดิน
เลียบแมน้ํา)
6.2 การวิเคราะหผลกระทบทางสังคมของยานกุฎีจนี
จากการเก็บขอมูลแบบสอบถามตามประเด็นที่ไดกําหนดไวขางตน เมื่อนําขอมูล
มาวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS และสรุปผลของขอมูลในสวนตางๆ โดยใชสูตรทางสถิติในการ
คํานวณดวยวิธี Cross-tabulation แสดงความสัมพันธของขอมูล จะแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะของชุมชนริมน้ํา จากการเปลี่ยนแปลงโครงขาย
พื้นที่สาธารณะที่ทําใหเกิดผลกระทบทั้งในดานบวกและลบ ซึ่งจะแสดงผลออกมาแบงเปน 6 สวน
ดังนี้
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การใชพื้นทีส่ าธารณะริมแมนา้ํ กอนและหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
จากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสัญจรมาใชทางเดิน
เลียบแมนา้ํ เปนสวนหนึ่งในการสัญจร ประมาณรอยละ 40 ของยานกุฎีจนี และชุมชนที่เปลีย่ น
พฤติกรรมมาใชพื้นทีท่ างเดินเลียบแมน้ํามากที่สุดคือ ชุมชนกุฎีจนี รองลงมาชุมชนวัดกัลยาณ และ
ชุมชนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
6.2.1

ตารางที่ 6-1 การใชพื้นทีก่ อ นและหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
เสนทางที่ใชหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
ถนน ถนนอรุณ ถนน
ทางเดิน
ซอยวัด
สํานัก
ซอย ซอยวัด
ประชาธิ อัมรินทร เทศบาล
เลียบ
กัลยาณ รวม
เทศกิจ
กุฎีจีน กัลยาณ
ปก
ตัดใหม สาย1
แมน้ํา
4
ถนนประชาธิ
ปก
ถนนอรุณอัม
รินทรตัดใหม
เสนทางที่ใช ถนนเทศบาล
กอนมี สาย1
ทางเดิน สํานักเทศกิจ
เลียบแมน้ํา ซอยกุฎีจนี
ซอยวัด
กัลยาณ
ซอยวัด
กัลยาณ4
รวม
รอยละ

33

0

0

0

8

0

0

0

41

0

15

0

0

7

0

0

0

22

0
0
0

0
0
0

61
0
0

0
6
0

48
5
23

0
0
21

0
0
0

0
0
0

109
11
44

0

0

0

0

16

0

20

0

36

0
33
12

0
15
6

0
61
23

0
6
2

0
107
40

0
21
8

0
20
8

2
2
1

2
265
100

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ภาพที่ 6-1 แสดงการใชพื้นทีบ่ ริเวณริมแมน้ํายานกุฎีจีนกอนและหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2552)
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ตารางที่ 6-2 การใชพื้นทีท่ างเดินเลียบแมน้ําของชุมชนตางๆ ยานกุฎีจนี
พฤติกรรมการใชทางเดินเลียบแมน้ํา
ใช

ไมใช

รวม

53

41

94

60

34

94

18

59

77

รวม

131

134

265

รอยละ

56

64

23

วัดกัลยาณ

อาศัยอยูในชุมชน กุฎีจีน

วัดประยุรวงศาวาส
วรวิหาร

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

จากการวิเคราะหจะเห็นไดวาทางเดินเลียบแมน้ําสงผลใหการสัญจรของคนใน
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากพฤติกรรมที่เคยใช “เสนทางเขาออกเพียงเสนทางเดียว” ที่เชื่อมตอกับ
ศูนยกลางของชุมชนซึ่งเปนศาสนสถานตางๆ คือ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โบสถซางตาครูส ที่
เปนศูนยกลางของชุมชนโยจะทําหนาที่จะกระจายโครงขายพื้นที่สาธารณะเชื่อมตอกับตรอก ซอย
ยอยๆ ภายในชุมชน เมื่อการเพิ่มขึ้นของเสนทางเดินเลียบแมน้ํา ชุมชนที่เคยตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณ
ริม น้ํา ซึ่ ง ตั้ ง อยู สว นที่ ลึก ที่ สุ ดของโครงขา ยในยุคถนน จึง สามารถ “เขา ถึ ง พื้น ที่ ส าธารณะและ
บ า นเรื อ นริ ม น้ํ า ได ส ะดวก โดยเลื อ กเข า ออกได ห ลายเส น ทางมากขึ้ น ”จากการเชื่ อ มต อ พื้ น ที่
สาธารณะบริเวณริมน้ํามีความตอเนื่อง และสามารถเลือกรูปแบบการสัญจรไดหลายรูปแบบโดย
เปลี่ยนถายจากการเดินมาขึ้นรถ หรือ เรือ และ สลับจากยานพาหนะตางๆ มาเดินได จึงมีลักษณะ
การเขาถึงพื้นที่ริมน้ําที่หลากหลายมากขึ้น แตหากในระบบซอยยอยนั้นยังคงมีการเขาถึงทางบก
เชนเดิมเนื่องจากคลองสวนใหญถูกถมและมีประตูน้ําปดกั้นการเขาถึงทางน้ําระบบโครงขายพื้นที่
สาธารณะภายในชุมชนจึงมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก ผลกระทบสวนใหญจึงสงผลกับชุมชนที่ติด
กับพื้นที่ริมน้ําที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาใชทางเดินเลียบแมน้ําเปนเสนทางเขาออกชุมชนไปยัง
เสนทางสายหลัก
ระยะเวลาและการใชยานพาหนะในการสัญจรกอนและหลังมี
ทางเดินเลียบแมน้ํา จากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาระยะเวลาในการสัญจรลดลงจาก 15-20
นาที เหลือไมเกิน 10 นาทีถึงรอยละ 34 แตยังมีปจจัยอื่นๆ นอกจากการเพิ่มการเขาถึงที่ทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก็ยังมีการเปลี่ยนพฤติกรรมมาใชยานพาหนะประเภทจักรยานยนตเพิ่ม
มากขึ้นตามไปดวย เปนสวนหนึ่งที่ทําใหระยะเวลาในการสัญจรลดลง
6.2.2
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ตารางที่ 6-3 แสดงระยะเวลาในการสัญจรกอนละหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
ระยะเวลาที่ใชในการสัญจรปจจุบัน
ระยะเวลาที่ใช 10 นาที/คน
ในการสัญจรใน 15-20 นาที/คน
อดีต
30 ขึ้นไป นาที/คน
รวม
รอยละ

10นาที/คน
73
89
7

15-20นาที/คน 30 ขึ้นไปนาที/คน
0
0
84
0
8
4

169
64

92
35

4
2

รวม
73
173
19
265
100

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ตารางที่ 6-4 แสดงการใชยานพาหนะในการสัญจรกอนละหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
วิธีการสัญจรในปจจุบัน
เดิน

วิธีการสัญจร
จักรยาน
ในอดีต

จักรยานยนต
รวม
รอยละ

เดิน
152
0
0

จักรยาน
0
31
0

จักรยานยนต
16
9
57

รวม
168
40
57

152
57

31
12

82
31

265
100

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ภาพที่ 6-2 แสดงการใชยานพาหนะบริเวณทางเดินเลียบแมน้ํายานกุฎีจีน
(ที่มา: ผูวิจัย, 2552)

ในยุคถนนการสัญจรมีการเขาถึงเพียงไมกี่เสนทางจากทางสายหลัก การเขาถึง
พื้นที่ริมน้ําจึงตองผานหนวยพื้นที่ยอยๆ จํานวนหลายชั้น ซึ่งสวนใหญคนภายในชุมชนจะสัญจร
โดยการเดิน(ตารางที่ 6-6) จึงจะถึงสวนที่อยูดานในสุดของชุมชนซึ่งเปนพื้นที่ริมน้ํา ระยะเวลาใน
การสัญจรสวนใหญจึงใชเวลานานเฉลี่ย 15-20 นาที เมื่อทางเดินเลียบแมน้ําพาดผานเขามาใน
ชุ ม ชน ซึ่ ง เป น การลดหน ว ยพื้ น ที่ ส าธารณะที่ ต อ งผ า นลง ระยะเวลาในการสั ญ จรเข า ถึ ง พื้ น ที่
สาธารณะริมน้ําจึงใชเวลาลดลงเฉลี่ยอยูที่ไมเกิน 10 นาที และดวยปจจัยดานคานิยมในการใช

83

ยานพาหนะเพื่อชวยลดระยะเวลาในการเดินทางจึงอาจมีสวนใหระยะเวลาในการเดินทางลดลงแต
จากการสอบถามคนในชุมชนสวนใหญยังคงใชการเดินในการเขาออกพื้นที่และไปตอรถหรือเรือ
บริเวณพื้นที่สาธารณะของชุมชนซึ่งเปนจุดจอดและเปลี่ยนถายของชุมชน
6.2.3 กิ จ กรรมและระยะเวลาที่เ ขา มาใชท างเดิ น เลีย บแมน้ํ า จากผลการ

วิเคราะหแสดงใหเห็นวารอยละ 48 ของคนในยานกุฎีจีนออกมาใชทางเดินเลียบแมน้ําและไดใช
พื้นที่ในการทํากิจกรรมนันทนาการ มากที่สุดกวารอยละ 70 หากมองถึงความสําคัญในการใช
ประโยชนพื้นที่สาธารณะริมน้ําแยกสวนแตละชุมชนจะเห็นไดวาแตละชุมชนมีการใชประกอบ
กิจกรรมที่แตกตางกัน โดยหากดูจากการใชประโยชนจากทางเดินเลียบแมน้ํานั้นเปนการเพิ่มของ
การเขาถึงซึ่งชุมชนกุฎีจีนมีการใชประโยชนเปนไปตามคุณสมบัติของทางเดินเลียบแมน้ํา โดยมีการ
ใชพื้นที่เปนเสนทางสัญจรมากที่สุดรอยละ 31 ขณะที่ชุมชนวัดกัลยาณใชเปนเสนทางสัญจร รอย
ละ 19 และ ชุมชนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ไมไดใชเปนเสนทางสัญจรใชเพียงออกมาพักผอน
หยอนใจและผานเขามาตอเรือบางเทานั้น
ตารางที่ 6-5 แสดงกิจกรรมที่เขามาใชทางเดินเลียบแมน้ํา
การประกอบกิจกรรมบริเวณพื้นที่สาธารณะริมน้ํา
นันทนาการ ประกอบอาชีพ เสนทางสัญจร
วัดกัลยาณ
อาศัยอยูใน กุฎีจีน
ชุมชน วัดประยุรวงศา
วาสวรวิหาร
รวม
รอยละ

อื่นๆ

รวม

27
24
19

4
4
0

19
31
0

44
35
58

94
94
77

70
26

8
3

50
19

137
52

265
100

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ภาพที่ 6-3 แสดงกิจกรรมบริเวณทางเดินเลียบแมน้ํายานกุฎีจีน
(ที่มา: ผูวิจัย, 2552)
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ตารางที่ 6-6 แสดงระยะเวลาในการเขามาใชทางเดินเลียบแมน้ํา
ระยะเวลาประกอบกิจกรรม
10 นาที่

30-45 นาที

1-2 ชั่วโมง

3-6 ชั่วโมง

รวม

19

14

17

4

94

31
0

4
5

20
14

4
0

94
77

รวม

50

23

51

8

265

รอยละ

19

9

19

3

100

วัดกัลยาณ

อาศัยอยูใน กุฎีจีน
ชุมชน วัดประยุรวงศา
วาสวรวิหาร

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

พื้ น ที่ กิ จกรรมของชุม ชนตั้ง แตอดีตจะอยูบริ เวณพื้น ที่ โ ลง ว า งของศาสนสถาน
บริ เ วณริ ม แม น้ํ า เจ า พระยาซึ่ ง จะหั น หน า สูแ ม น้ํ า กิ จ กรรมจะเป น การเขา ร ว มประเพณี ในช ว ง
เทศกาลตางๆ และ การสันทนาการตามแตโอกาส โดยมีการประกอบอาชีพคาขายบางเล็กนอย
เชน รานอาหาร ขายอาหารปลา เปนตน แตหากเปนการประกอบกิจกรรมที่ไมมีความตอเนื่องกัน
จะมีเพียงคนบางกลุมเขามาเฉพาะพื้นที่ที่ตองการประกอบกิจกรรม เชน การไหวพระ เขาโบสถ
หรือศาลเจา ซึ่งเปนการเขาถึงลักษณะเปนจุด(Point) จึงไมเกิดความหลากหลายของกิจกรรม การ
สรางทางเดินเลียบแมน้ําซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะที่มีลักษณะเปนทางเดินยาว เปนการเชื่อมตอพื้นที่
สาธารณะบริเวณริมน้ําใหเกิดความตอเนื่อง สงผลใหผูคนที่หลากหลายเขามายังพื้นที่สาธารณะ
เหลานี้ไดอยางตอเนื่อง จึงเกิดกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มเขามาในพื้นที่สาธารณะริมน้ํา เชน การ
ปนจักรยานทองเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชนเกาแกยานกุฎีจีน ซึ่งมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรที่
หลากหลายที่นาสนใจ การนั่งเลน พักผอน สังสรรคของคนในชุมชนโดยเฉพาะคนในชุมชนกุฎีจีน
และชุมชนวัดกัลยาณจากอดีตเปนเพียงพื้นที่สวนตัวของคนที่มีบานเรือนติดริมน้ํา และที่สําคัญเปน
เสนทางสัญจรของคนในชุมชนกุฎีจีนที่อยูบริเวณดานในสุดมีโครงขายการเชื่อมตอพื้นที่สาธารณะ
ที่มีความซับซอนมากที่สุดในระบบ ซึ่งทางเดนเลียบแมน้ําสงผลทําใหมีการเขาออกไปยังพื้นที่
สาธารณะตางๆ ทําไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และจะพบกิจกรรมประเภทการคาขายหาบเร
แผงลอยในพื้นที่ทางเดินเลียบแมน้ําอยูบางจากศักยภาพของพื้นที่ที่ทําใหผูคนภายนอกผานเขามา
ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
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6.2.4 การเข า รว มประเพณีแ ละเทศกาลตา งๆหลัง มีท างเดิน เลี ยบแมน้ํ า

จากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาทางเดินเลียบแมน้ําสงผลใหเกิดการเขาไปรวมงานประเพณี
และเทศกาลตางๆเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย คือ รอยละ 14 ซึ่งแสดงวาการสัญจรจากการเพิ่มขึ้นของ
โครงขายพื้นที่สาธารณะถึงจะมีการเขาถึงงายหรือ ซับซอนก็ไมเปนอุปสรรคตอการเขารวมงาน
ประเพณีและเทศกาลตางๆ ของชุมชน ซึ่งความถี่ในการเขารวมประเพณีและเทศกาลตางๆก็
สอดคลองกับขอมูลการเขารวมประเพณีที่เพิ่มมากขึ้นเพียงรอยละ 4 คนในชุมชนสวนใหญยังคงมี
วิถีชีวิตผูกพันกับวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนของตนเองมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ตารางที่ 6-7 แสดงการเขารวมประเพณีและเทศกาลตางๆหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
การเขารวมเทศกาล
วัดกัลยาณ
อาศัยอยูในชุมชน กุฎีจีน
วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร
รวม
รอยละ

เขารวม
81
81
66

ไมเขารวม
13
13
11

รวม
94
94
77

228
86

37
14

265
100

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ภาพที่ 6-4 แสดงการเขารวมประเพณีและเทศกาลตางๆหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํายานกุฎีจีน
(ที่มา: ผูวิจัย, 2552)
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ตารางที่ 6-8 แสดงความถีใ่ นการเขารวมประเพณีและเทศกาลตางๆหลังมีทางเดินเลียบ
แมน้ํา
ความถี่ในการเขารวมประเพณีและเทศกาลตางๆ
วัดกัลยาณ

อาศัยอยูในชุมชน กุฎีจีน

วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร

รวม
รอยละ

มากขึ้น

เทาเดิม

รวม

4

90

94

7
0

87
77

94
77

11
4

254
96

265
100

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย,2552)

ชุมชนยานกุฎีจีนมีความผูกพัน และยึดถือในศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีตางๆ
ของชุมชนตั้งแตอดีต โดยมีการผสมผสานของวิถีชีวิต และอยูรวมกันอยางกลมกลืนของหลาย
ศาสนาที่ อ ยู ร ว มกั น ในย า นกุ ฎี จี น ทั้ ง พุ ท ธ พุ ท ธจี น และคริ ส ต ถึ ง แม ก ารพั ฒ นาของเมื อ งจะ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของชุมชนไปมากเพียงใด แตหากความ ศรัทธาในศาสนา ซึ่ง
เปนศูนยกลางของชุมชนทั้งทางดานการประกอบกิจกรรมและทางดานจิตใจ จึงไมสงผลใหการเขา
รวมประเพณี และเทศกาลตางๆของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปมากนัก นอกจากการสูญหายของคนใน
พื้นที่ที่มีการยายออก หรือคนตางถิ่นเขามาอาศัยอยูแทนก็จะไมมีความผูกพันกับชุมชนเหมือนกับ
คนดั้งเดิมในพื้นที่ แตหากความถี่ในการประกอบกิจกรรมนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปกอนหนาที่จะมีทางเดินเลียบแมน้ําผานเขามา เนื่องจากการที่ตองใชระยะเวลาอยู
กับการทํางานภายนอกชุมชนมากกวาอยูภายในชุมชน
6.2.5 ความเป น สว นตัว หลั ง จากมีท างเดิน เลีย บแม น้ํ า จากโครงข า ยพื้ น ที่

สาธารณะที่พาดผานเพิ่มเขามาชุมชนยานกุฎีจีน ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาทางเดินเลียบ
แมน้ําไมสงผลใหความเปนสวนตัวมากนักมีเพียงบางสวนที่ไดรับผลกระทบ โดยมีสวนทําใหความ
เปนสวนตัวลดลงเพียงรอยละ 6 ซึ่งแสดงวาชุมชนเปน “ชุมชนเปด” มากขึ้นมีการปรับตัวใหมี
กิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่ใหคนภายนอกเขามาในชุมชนโดยมีสวนรวมได สวนหนึ่งมาจาก
ศักยภาพของชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และศาสนาสถานที่สําคัญเปนที่นับถือ
ของคนทั่วไป เชน วัดกัลยาณ โบสถซางตาครูส ศาลเจาเทียนอันเกง และชุมชนที่มีอาคารบานเรือน
ที่เกาแก เปนตน และมีคุณคาทางประวัติศาสตร โดยมีนักทองเที่ยวเขามาอยูเปนประจําทั้งชาว
ไทยและตางประเทศ
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ตารางที่ 6- 9 แสดงความเปนสวนตัวหลังจากมีทางเดินเลียบแมน้ํา
ความเปนสวนตัว
มีผล

ไมมีผล

รวม

11

83

94

6
0

88
77

94
77

รวม

16

248

265

รอยละ

6

94

100

วัดกัลยาณ

อาศัยอยูในชุมชน กุฎีจีน

วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย,2552)

ภาพที่ 6-5 แสดงการเปดพื้นที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของยานกุฎีจีนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตที่ไมสงผล
กระทบตอความเปนสวนตัวของคนในยานกุฎีจีน
(ที่มา: ผูวิจัย, 2552)

จากการที่กรุงเทพมหานครกําหนดใหพื้นที่ยานกุฎีจีนเปนพื้นที่อนุรักษวัฒนธรรม
จึงมีการใชประโยชนที่ดินในการรองรับนักทองเที่ยว โดยมีการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชยกรรม
และบริการใหกับผูคนภายนอกที่เขามาในชุมชน ซึ่งสวนใหญกลุมนักทองเที่ยวที่มาในพื้นที่โดยใช
เสนทางเรือมาขึ้นทาบริเวณโบสถซางตาครูส หรือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และใชทางเดินเลียบ
แมน้ําในการสัญจรที่ตอเนื่องและการเชื่อมโยงพื้นที่สาธารณะบริเวณริมน้ําซึ่งเปนแหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมที่สําคัญและสวยงามอยางที่เคยกลาวมาแลว ผูคนในชุมชนจึงมีการ
ปฏิสัมพันธกับการที่บุคคลภายนอกที่ไดเขามาในชุมชนอยูเปนประจําตั้งแตอดีตอยูกอนแลว เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเพื่อรองรับศักยภาพในการเปนพื้นที่ทองเที่ยว ความเปน
สวนตัวจึงไมไดรับผลกระทบมากนัก จะมีเพียงคนบางกลุมที่เขามาสังสรรคดื่มสุรา สรางความ
รบกวนบางบางครั้ง
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6.2.6 ความปลอดภัยและอาชญากรรมในพื้นที่หลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา

จากโครงขายพื้นที่สาธารณะที่เพิ่มเขามาพาดผานเขามาภายในชุมชน จากผลการวิเคราะหแสดง
ใหเห็นวาทางเดินเลียบแมน้ําสงผลใหความเปนปลอดภัยรอยละ 8 และ มีคดีอาชญากรรมขึ้น
รอยละ 10 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคาที่ไดจะเห็นวามีความสอดคลองและใกลเคียงกันในแงของผูที่
เคยประสบเหตุการณจากอาชญากรรมจะมีความรูสึกไมปลอดภัยและมีการปรับตัว และระวังตัว
มากขึ้น โดยคดีสวนใหญจะเปนการถูกโจรกรรมทรัพยสินภายในบาน การลักลอบคายาเสพติด
บริเวณทางเดินเลียบแมน้ํา และการสงเสียงรบกวนในยามวิกาลของคนที่มาดื่มสุราบริเวณริมน้ํา
โดยเปนที่หวาดกลัวของผูที่สัญจรผานไปมา
ตารางที่ 6- 10 แสดงความปลอดภัยภายในชุมชนหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
ความปลอดภัยภายในชุมชนหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
มีผล
12
8
2

ไมมีผล
82
86
75

รวม
94
94
77

รวม

22

243

265

รอยละ

8

92

100

วัดกัลยาณ
อาศัยอยูในชุมชน กุฎีจีน
วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ตารางที่ 6- 11 แสดงอาชญากรรมในพื้นที่หลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
การถูกโจรกรรมและอาชญากรรมหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา

อาศัยอยูในชุมชน

เคย

ไมเคย

รวม

วัดกัลยาณ

7

87

94

กุฎีจีน
วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร

19
0

75
77

94
77

รวม

26

239

265

รอยละ

10

90

100

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

ปจจุบันไดมีการปรับตัวและหาทางปองกันไดระดับหนึ่งจึงสงผลใหความรูสึกตอ
ความไมปลอดภัยในปจจุบันจึงมีไมมากนัก ซึ่งชุมชนมีการปรับตัวและปองกันการเกิดอาชญากรรม
ในหลายวิธี เชน การเปดปด ทางเขา-ออกชุมชนเปนเวลา การสรางรั้วบริเวณรอบบานที่มีความ
หนาแนนเพิ่มมากขึ้น การจัดคนเขามาเฝาเวรยามในตอนกลางคืน เปนตน
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ภาพที่ 6-6 แสดงการสรางรั้วและประตูเพื่อความปลอดภัยจากการเขาถึงในหลากหลายเสนทาง
(ที่มา: ผูวิจัย, 2552)

การเก็บขอมูลไมไดใชคาทางสถิติการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่จากสถานีตํารวจ
นครบาล บุปผาราม เนื่องจากเปนคดีลักเล็กขโมยนอยเปนสวนใหญ จึงไมไดมีการแจงความไวเปน
หลั ก ฐานเท า ใดนั ก จึ ง เป น การเก็ บ ข อ มู ล จากสอบถามโดยตรงกั บ ผู ที่ อ าศั ย อยู ภ ายในชุ ม ชน
(แผนที่ 6-1) ซึ่งบานเรือนบางหลังจะถูกโจรกรรม 3-4 ครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนซอยตันไมมีผูคน
ผานไปมาและจะอยูใกลกับทางแยกเขาไปซึ่งจะสามารถเลือกหลีกเลี่ยงในการพบเจอกับคนไดใน
หลายเสนทาง ซึ่งจะสอดคลองกับลักษณะทางสัณฐานที่ไดตั้งขอสังเกตวาพื้นที่ที่อยูลึกและเปน
ซอยตันจะมีความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมมากกวาพื้นที่เปน “ตาตาราง” ซึ่งมีพบปะผูคนผาน
เขามาในระบบโครงขายมากกวา
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แผนที่ 6-1 ตําแหนงการเกิดอาชญากรรมในพืน้ ทีย่ านกุฎีจนี หลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
ผลกระทบของทางเดิ น เลี ย บแม น้ํ า ต อ ชุ ม ชนริ ม น้ํ า :
กรณีศึกษายานกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร
Impacts of Waterfront Pedestrian Way on Water - Based
Communities: A Case Study of Kudeejeen Neighborhood,
Bangkok

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ที่มา : ผูวิจัย,2552
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6.3 สรุปผลการวิเคราะห

จากแบบสอบถาม เปนจํานวนทั้งสิ้น 265 ตัวอยาง เมื่อนํามาวิเคราะห ออกเปน 6 ตอน
ดวยกัน จะแสดงใหเห็นวาชุมชนที่ไดรับผลกระทบและสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาก
ที่สุดคือ “ชุมชนกุฎีจีน” จากการที่ชุมชนในอดีตพื้นที่เปน “ระบบปด” การใชประโยชนที่ดินมี
ลักษณะเปนที่อยูอาศัยแบบดั้งเดิมมีศูนยกลางชุมชนเปนศาสนสถาน ไดแก โบสถซางตาครูส โดย
มีโครงขายเสนทางเขาออกชุมชนเขามายังพื้นที่ศูนยกลางเปนเสนทางหลักแลวจึงกระจายออกไป
เปนเสนทางยอยๆ รอบศาสนสถาน ซึ่งอดีตมีการเขาถึงจากแมน้ําลักษณะเปน “จุด” จากศาลาทา
น้ําและทาเรือที่เปนของโบสถซางตาครูสเอง จึงไมมีบุคคลเขามาในชุมชนในชวงวันเวลาปกติ จะมี
บุคคลภายนอกเขามาในชวงที่มีงานเทศกาลเทานั้นจึงสามารถดูแลความปลอดภัยภายในชุมชนได
อยางดีจากการเฝาระวังเพียงจุดเดียว และมีความเปนสวนตัวสูงจากการเปน “ชุมชนปด” เมื่อมีการ
เพิ่มการเขาถึงพื้นที่บริเวณริมแมน้ําจากการสรางทางเดินเลียบแมน้ํา โครงขายพื้นที่สาธารณะจึงมี
การเชื่อมตอกันจากเสนทางสายหลักเขาสูพื้นที่ชุมชนโดยตรงซึ่งลดความซับซอนในการเขาถึง
บานเรือนบริเวณริมแมน้ําซึ่งเคยเขาถึงยากจากเสนทางเดิม จึงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาใช
เสนทางเดินเลียบแมน้ํามากขึ้น รอยละ 64 (ตารางที่6-14)แตหากพื้นที่บางสวนยังไมสามารถ
เชื่อมตอกับโครงขายพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของ “ตาตาราง” ได จึงยังคงมีลักษณะโครงขายแบบ
“เส น ตรง” หรื อ “ระบบปลายตั น ” ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด ความเสี่ ย งต อ การเกิ ด อาชญากรรม จาก
แบบสอบถาม และการเก็บสํารวจขอมูลก็สอดคลองกับการวิเคราะหดวยแผนภูมิจัสติฟายด ที่
แสดงโครงข า ยพื้ น ที่ ที่ มี ลั ก ษณะ “ปลายตั น ” จํ า นวนมากในพื้ น ที่ กุ ฎี จี น ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด
อาชญากรรมมากที่สุดในยานกุฎีจีน
จากการศึกษาชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในลักษณะของ
การเข า ถึ ง ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และส ง ผลต อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการใช พื้ น ที่ ส าธารณะที่
รองลงมาคือ “ชุมชนวัดกัลยาณ” จากการที่ชุมชนเปนพื้นที่สาธารณะที่สําคัญของยานกุฎีจีน ซึ่งมี
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารเปนศูนยกลางเปนพื้นที่ประกอบกิจกรรมที่สําคัญของคนภายในและ
ภายนอกชุมชน จึงเห็นความหลากหลายของกิจกรรมในพื้นที่นี้คอนขางมาก การเชื่อมตอพื้นที่มี
โครงข า ยจากเส น ทางสายหลั ก ที่ มี ก ารกระจายความสั ม พั น ธ ที่ ดี จ ากลั ก ษณะโครงสร า งแบบ
“ทรงพุม” การเขาถึงพื้นที่ชุมชนจึงไมซับซอนเทากับชุมชนกุฎีจีน การใชเสนทางเดินเลียบแมน้ําจึง
นอยกวา และกิจกรมสวนใหญจะใชในการพักผอนหยอนใจ ทางเดินเลียบแมน้ําจึงทําใหคนใน
ชุมชนวัดกัลยาณ รอยละ 56 (ตารางที่6-14) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาใชทางเดินเลียบแมน้ําใน
การเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจเปนสวนใหญ
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ชุ ม ชนวั ด ประยุ ร วงศาวาสวรวิ ห าร จากการศึ ก ษาชุ ม ชนได รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพในลักษณะของการเขาถึงที่เพิ่มมากขึ้น และสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะนอยที่สุด เนื่องจากลักษณะโครงขายพื้นที่สาธารณะที่วิเคราะหได
จากแผนภู มิ จั ส ติ ฟ ายด มี ลั ก ษณะ “แยกตัว ” ออกจากโครงข า ยของเส น ทางเดิ น เลี ย บแมน้ํ า มี
ความสัมพันธกันคอนขางนอย จึงไมไดรับผลกระทบจากการที่มีทางเดินเลียบแมน้ําเพิ่มเขามาใน
ยานกุฎีจีน ซึ่งโครงขายพื้นที่สาธารณะของชุมชนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารจะมีความสัมพันธกับ
เสนทางสายหลักโดยตรง จากแบบสอบถามจะแสดงใหเห็นในทิศทางเดียวกันที่เห็นไดวาคนใน
ชุมชนออกมาใชทางเดินเลียบแมน้ําเพียงรอยละ 23 (ตารางที่ 6-14) โดยจะใชทางเดินเลียบแมน้ํา
ในการเปนเสนทางผานในการไปยังทาเรือเปนสวนใหญและออกมาประกอบกิจกรรมในการรวม
ประเพณีในชวงเทศกาลบางเทานั้น มีบางสวนที่ออกมานั่งพักผอนหยอนใจนานๆครั้ง
ตารางที่ 6-12 สรุปการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนยานกุฎีจีนหลังมีทางเดินเลียบ
แมน้ํา

53 %
57 %

ที่มา: การวิเคราะห (ผูวิจัย, 2552)

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่จากการสรางทางเดินเลียบแมน้ําที่สงผลกระทบตอพฤติกรรม
การใชพื้นที่สาธารณะของคนในชุมชนยานกุฎีจีน ไดแก
1) การสัญจรบริเวณพื้นที่ริมน้ําจากลักษณะการเขาถึงเปนจุด (Point) จากศาลาทาน้ํา
และทาเรือ ซึ่งเคยเปนองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน เปลี่ยนแปลงในลักษณะเปนเสนทางยาวที่
เชื่อมตอกันไดทั้งหมดระหวางศาลาทาน้ําและพื้นที่สาธารณะตามจุดตางๆ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่สามารถเขา-ออกชุมชนไดหลากหลายเสนทางและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นสงผลใหเกิด
ความคึกคักในการสัญจรบริเวณพื้นที่ริมแมน้ําของยานกุฎีจีน
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2) ทางเดินเลียบแมน้ําสงเสริมใหผูคนหลากหลายทั้งในและนอกพื้นที่เขามาทํากิจกรรม
บริเวณริมแมน้ําเพิ่มมากขึ้น เชน การคาขายแบบหาบเร แผงลอย การพักผอนหยอนใจ และการ
ทองเที่ยวชมทัศนียภาพของแมน้ําเจาพระยา ศาสนสถาน และชุมชนบานเรือนที่เกาแกซึ่งมีคุณคา
ทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม เปนตน
3) ผลกระทบทางดานความปลอดภัยหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา จากการวิเคราะหดวย
แผนภูมิจัสติฟายด เมื่อนํามาซอนทับผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามประกอบการระบุตําแหนง
การเกิ ด อาชญากรรม ทํ า ให เ ห็ น ถึ ง ตํ า แหน ง พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด อาชญากรรมที่ ส อดคล อ งกั บ ลั ก ษณะ
โครงขายพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม(ระบบปลายตัน) แตหากเปนผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ระยะสั่นๆ ในชวงที่การใชประโยชนพื้นที่สาธารณะริมน้ํายังมีปริมาณผูเขามาใชยังนอยและใชเพียง
บางชวงเวลา ซึ่งปจจุบันจะเห็นถึงศักยภาพของทางเดินเลียบแมน้ําที่ชัดเจนมาขึ้นจากการที่มีคน
เข า มาใช พื้ น ที่ ส าธารณะริ ม น้ํ า มากขึ้ น และหลากหลายช ว งเวลา ประกอบกั บ ชุ ม ชนมี ก าร
เปลี่ยนแปลงองคประกอบของบานเรือนโดยการสรางรั้วกําแพงเพื่อปองกันขโมย และกําหนดการ
เปด-ปดประตูเขาออกเปนชวงเวลาปจจุบันจึงไมสงผลกระทบตอความปลอดภัยกับวิถีชีวิตของคน
สวนใหญในชุมชน

บทที่ 7
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
เนื้อหาในบทนี้จะเปนการสรุปผลการศึกษา ผลกระทบของทางเดินเลียบแมน้ําตอชุมชน
ริมน้ํากรณีศึกษาชุมชนยานกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร และนําผลที่ศึกษามาทําการสรุป เพื่อเสนอ
แนวทางในการวางแผนพัฒนาตางๆ ของชุมชนยานกุฎีจีนตอไป
7.1 สรุปผลการวิจัย
7.1.1 การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของชุมชนยานกุฎีจีน
จากวัตถุประสงคแรกตองการหาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชุมชนกอนและ
หลังการพัฒนาทางเดินเลียบแมน้ํา สามารถแบงชวงเวลาที่สําคัญตามการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่
ของชุมชนออกเปนชวงเวลากอนมีทางเดินเลียบแมน้ําชวงปพ.ศ.2475-พ.ศ.2541 และหลังมีทาง
เลียบแมน้ํา ชวงปพ.ศ.2542-พ.ศ.2552 ซึ่งในบทนี้จะวิเคราะหสรุปผล ในระดับภาพรวม ซึ่ง
ขั้นตอนของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ภายในชุมชนไดใชแนวความคิดที่เกี่ยวของกับ
ชุมชนริมน้ําและวิถีชีวิตริมน้ําของไทย รวมกับแนวความคิดเกี่ยวกับตรรกะทางสังคมเชิงพื้นที่
(Social Logic of Space) เปนแนวความคิดหลักในการวิเคราะห โดยสามารถสรุปการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชุมชนยานกุฎีจีนไดดังนี้
1) ในช ว งแรกเส น ทางสั ญ จรหลั ก คื อ แม น้ํ า เจ า พระยาและคลองบางหลวง
(คลองบางกอกใหญ)เสนทางยอยจะใชเสนทางคลองแยกตางๆในการเขาถึงบานเรือน และที่
สําคัญยานกุฎีจีนยังเปนเมืองทาที่สําคัญจุดหนึ่งที่เปนจุดยุทธศาสตรการคมนาคมทางน้ําที่สําคัญ
สามารถเขาออกไดรวดเร็ว ผูคนสัญจรทางเรือเปนหลัก มีวิถีชีวิตผูกพันใกลชิดกับน้ําเปนสวนหนึ่ง
ในชีวิตประจําวันซึ่งใชเรือสัญจรไปตามคลองที่ลัดเลาะภายในหมูบาน ชุมชนตั้งถิ่นฐานหนาแนน
อยูบริเวณริมแมน้ําและลําคลอง พื้นที่โลงวางสาธารณะสวนใหญจะอยูในบริเวณศาสนสถาน เชน
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ประยุรวงศาวาสวรวิหาร โบสถซางตาครูส และศาลเจาเทียนอันเกง
ทั้งยังเปนจุดเปลี่ยนถายจากน้ําสูบกที่สําคัญคือ ทาเรือ และศาลาทาน้ํา ศาสนสถานและตลาดเปน
ศูนยกลางประกอบกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีตางๆของชุมชน โดยมีความหลากหลายทาง
ศาสนาไดแก พุทธ คริสต และ อิสลาม ลักษณะของหมูบานเปน “ชุมชนปด” ชาวบานอยูอาศัย
เปนกลุมเครือญาติ เชื้อชาติหรือศาสนา อาชีพหลัก ไดแก ประมง คาขายทางน้ําและเกษตรกรรม
โดยการใชเรือเปนยานพาหนะในการขนสง จากชุมชนเปนเมืองทาที่สําคัญจึงเปนที่อยูอาศัยของ
ขุนนาง พระสงฆ พอคา และชาวตางชาติ
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จากการศึกษาในชวงตอมาการสัญจรหลักไดเปลี่ยนแปลงมาใชเสนทางถนนเปน
หลักคือถนนประชาธิปก และถนนอรุณอัมรินทร ถนนรองจะเปนถนนเทศบาลสาย1 และซอยแยก
ตางๆ ในการเขาถึงอาคารบานเรือน การสัญจรทางน้ํามีเฉพาะเรือขามฝากแตไมคึกคักเหมือนใน
อดีตซึ่งผูคนสัญจรทางถนนเปนหลักและเดินลัดเลาะตามตรอกซอกซอยตางๆ ที่มีความซับซอน
และเขาถึงไดยากโดย ชาวบานดั้งเดิมสวนหนึ่งมีการยายออก และผูที่ยายเขามาอยูใหมอาศัยอยู
บริเวณริมแมน้ําสวนหนึ่งเปนคนตางถิ่นเขามาเชาบานอยูในพื้นที่ริมน้ําที่เขาถึงยาก และเปนพื้นที่
ดานหลังของชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานหนาแนนอยูบริเวณริมถนนและมีการใช
ประโยชนที่ดินในเชิงพาณิชยกรรมรวมกับที่อยูอาศัยเปนสวนใหญ พื้นที่โลงวางสาธารณะสวน
ใหญยังคงอยูในบริเวณศาสนสถานเชน วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โบสถซางตาครูส ศาลเจาเทียนอันเกง และโรงเรียน อีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของชุมชนที่ใช
ในการประกอบกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีตางๆ ใชเปนพื้นที่จอดรถของชุมชน และมีตลาดที่เปน
ศูน ย กลางเศรษฐกิ จที่สํา คัญ อาชี พ สวนใหญ ไดแก รั บจ าง คา ขาย ฯลฯ ที่ประกอบอาชีพ อยู
ภายนอกชุมชนยานการคาใหมที่มีกระจายตัวไปตามถนน บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนที่มีคนผานเขา
มาในพื้นที่จํานวนมาก
2)
ชว งหลัง มี ท างเดิ น เลีย บแมน้ํา พ.ศ.2552เส น ทางสั ญ จรหลั ก ยั ง คงใช
เชนเดียวกันกับชวงกอนมีทางเดินเลียบแมน้ํา แตจะมีการเชื่อมตอเสนทางที่เปนตรอก ซอยแยกที่มี
การเชื่อมตอเพิ่มมากขึ้น และโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะริมน้ําในรูปแบบของทางเดินเลียบแมน้ําได
เพิ่มการเขาถึงและเชื่อมตอพื้นที่สาธารณะที่เปนพื้นที่โลงวางสาธารณะที่อยูในบริเวณศาสนสถาน
ซึ่ง ยั ง เป น พื้ น ที่ ส าธารณะที่ สํ า คัญ ของชุ ม ชนเช น เดี ย วกั บ ยุ ค ถนน โดยทางเดิ น เลี ย บแม น้ํ า ได
เชื่อมตอพื้นที่สาธารณะยอยๆเหลานี้ใหมีความตอเนื่องกันในการสัญจร และยังคงเปนศูนยกลาง
ชุ ม ชนที่ สํ า คั ญที่ ใช ใ นการประกอบกิจกรรม วัฒ นธรรมประเพณีตา งๆ ชุ ม ชนยัง คงตั้ ง ถิ่ น ฐาน
หนาแนนอยูบริเวณริมถนนและมีการใชประโยชนที่ดินในการพาณิชยกรรมบริเวณริมน้ําเพิ่มมาก
ขึ้น ผูอยูอาศัยมีการใชประโยชนพื้นที่ริมน้ําที่หลากหลายมากขึ้นทั้งการเพิ่มขึ้นของมวลอาคาร
หนาแนนมากขึ้นและมีการเชื่อมตอโดยตรงกับทางเดินเลียบแมน้ําในบางสวนทั้งแบบถาวรและ
ชั่วคราว ทําใหพื้นที่มีศักยภาพในการดึงดูดใหคนจากภายนอกเขามาภายในชุมชนเพิ่มขึ้น
สรุปการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชุมชนกอนและหลังการพัฒนาทางเดิน
เลี ย บแม น้ํ า จากแนวคิด ชุ ม ชนริม น้ํ า และวิ ถี ชี วิต ริ ม น้ํ า ของไทย สามารถอธิ บ ายลัก ษณะทาง
กายภาพของพื้น ที่ริมน้ําของยานกุฎีจีนไดวา การเขา ถึง พื้น ที่มี การผสมผสานกัน ซึ่ง ยัง คงเห็น
ลักษณะการเขาถึงเปนจุด(Point) บริเวณที่เปนทาเรือแตหากพื้นที่เหลานี้ไมไดเปนสวนหนึ่งของ
ศาสนสถาน หรือบานเรือนริมน้ําอีกตอไปเนื่องจากกรมเจาทาซึ่งเปนหนวยงานของรัฐไดเขามา
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ดูแล และรับผิดชอบแทน จึงเห็นการเขาถึงพื้นที่แบบเปนจุดจากการสัญจรทางเรือ ทาเรือซึ่งไมได
เปนองคประกอบหนึ่งของศาสนสถาน หรือบานเรือนริมน้ําจึงขาดเอกลักษณที่สําคัญที่เคยมีการใช
ประโยชนรวมกันในอดีตก็คือ “ศาลาทาน้ํา” จึงสูญหายไป ไมไดใชงาน หรือถูกปดกันทางสายตา
ดวยทางเดินเลียบแมน้ําที่ยกสูงขึ้นมากกวาพื้นเดิม และดวยทางเดินเลียบแมน้ําทําใหทาเรือกับ
ศาลาทาน้ําตัดขาดออกจากกันการเชื่อมตอของทาเรือจึงตองเชื่อมตอผานทางเดินเลียบแมน้ําที่
สามารถเดินเขาถึงพื้นที่ชุมชนไดหลากหลายจุดผานพื้นที่สาธารณะของชุมชนทั้งลานวัด ลาน
โบสถ หรือจุดขึ้นทาเรือเดิม จึงเกิดการผสมผสานกันทั้งการเขาถึงเปนทางเดินยาวตอเนื่องจากการ
สัญจรทางบก หรือการเขาถึงเปนจุดที่มีทางเขาออกชุมชนติดกับทางเรือ เชน บริเวณทาเรือวัด
กัลยาณ เปนตน ทางเขาที่เหลือสวนใหญตองเดินผานทางเดินเลียบแมน้ํากอนถึงจะสามารถไปยัง
ปากทางเขาชุมชนได
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในชวงเวลาตางๆ ยังสามารถระบุถึง
ความแตกตางในการใชเสนทางการสัญจรและพื้นที่วางสาธารณะที่ไดแทรกตัวอยูในพื้นที่โดยรอบ
กลุมอาคารตางๆ เกิดความหลากหลายทั้งในดานกลุมผูใช กิจกรรม และชวงเวลา โดยแตเดิมใน
สมัยกอนที่ยังไมมีการสรางถนนนั้น เสนทางน้ําจึงถือไดวาเปนพื้นที่วางสาธารณะเชนกัน เนื่องจาก
สวนใหญมีการใชประโยชนจากพื้นที่แหงนี้ทั้งในดานการสัญจร การคาขาย และนันทนาการ เปน
ตน โดยเฉพาะพื้นที่วางสาธารณะบริเวณอาคารทางศาสนา ซึ่งเกิดกิจกรรมของชุมชนมากมาย
และเปนศูนยรวมทางจิตใจดวย แตเมื่อมีการพัฒนาเมืองไปสูความเจริญ ถนนมีโครงขายการ
สัญจรที่เชื่อมตอกันในพื้นที่ยังไมทั่งถึง ทําใหพื้นที่ริมน้ําที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นอยางหลายหลายมี
บทบาทนอยลง และเริ่มใชพื้นที่บนบกมากขึ้นทั้งการตั้งอาคารบานเรือน รวมไปถึงเสนทางสัญจร
ของคนที่ใชทั้งยานพาหนะและการเดินเทา
สําหรับกลุมอาคารหลายแหงที่มีมานานและคงอยูจนถึง ปจจุบัน เชน อาคาร
ทางดานศาสนา ซึ่งพื้นที่โดยรอบอาคารยังเปนพื้นที่วางสาธารณะที่มีกิจกรรมที่หลากหลายและ
เปนศูนยรวมของจิตใจเหมือนเชนเดิม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเสนทางสัญจรที่มีความเชื่อมตอกับ
พื้นที่ วางสาธารณะที่เกิ ดขึ้ นใหม อยางทางเดิ นเลียบแมน้ําไดเอื้อใหเ กิดการเขาถึงอาคารหรือ
สถานที่แหงนั้นอยางสะดวก และสงผลใหเกิดกิจกรรมตามมา ทั้งในดานสังคม เชน การสนทนา
พบปะพูดคุยกัน การซื้อ-ขายสินคา เปนตน และดวยการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายตางๆ
ที่ เ กิ ด ในพื้ น ที่ ว า งสาธารณะซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ลั ก ษณะทางด า นกายภาพ และสั ง คมของ
ยานกุฎีจีนที่ดีขึ้น
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7.1.2 การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่สงผลตอระดับการเขาถึงพื้นที่สาธารณะของ
ยานกุฎีจีน
จากวั ต ถุ ป ระสงค ต อ มาที่ต อ งการหาระดับ การเข า ถึ ง ของชุ ม ชนภายหลั ง การ
พัฒนาทางเดินเลียบแมน้ํา โดยจะวิเคราะหหาระดับการเขาถึงของชุมชนกอนมีทางเดินเลียบแมน้ํา
เปนตัวชี้วัดแรกในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในชวงหลั งมีทางเดินเลียบแมน้ํา จากผล
วิเคราะหโดยใชแนวความคิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบเชิงพื้นที่เปนแนวความคิดหลักใน
การศึกษาโดยประกอบดวย รูปแบบการใชประโยชนที่ดินและอาคาร (Land use and Building
use Pattern) จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใชสอยที่ดิน อาคาร และรูปแบบโครงขายการ
เชื่อมตอและจัดวางของหนวยพื้นที่สาธารณะภายในชุมชน (Urbanspatial Configurational
Pattern) ดวยแผนภูมิจัสติฟายด (Justified Graph หรือ J-graph) ที่ทําใหเห็นพฤติกรรมการ
สัญจรและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของการเชื่อมตอพื้นที่กับกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินในสวน
ตางๆ ของชุมชน โดยการวิเคราะหไดทําการศึกษาตามชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่
เกิดขึ้นภายในชุมชน และสามารถสรุปออกเปนชวงเวลาตางๆของพื้นที่ไดดังนี้
1) โครงขายพื้นที่สาธารณะชวงกอนมีทางเดินเลียบแมน้ํา พ.ศ.2541
โครงขายพื้นที่สาธารณะหลักยังคงเชื่อมตอเขาไปพื้นที่ศูนยกลางแตจะผานพื้นที่อยูอาศัยที่เคยเปน
ดานในของชุมชน ทางสัญจรสายหลัก คือ ถนนประชาธิปกและถนนอรุณอัมรินทรตัดใหม ลักษณะ
แผนภูมิแสดงปนแบบเสนตรง(Linear) และเชื่อมตอถึงกันเปนระบบปลายตัน (Dead-end
system)โครงขายพื้นที่สาธารณะเปนระบบไมกระจายสัมพันธ (Non-Distributed system) จาก
การที่ ค นเปลี่ ย นมาใช เ ส น ทางสั ญ จรทางบก การเชื่ อ มต อ กั บ เส น ทางสั ญ จรทางน้ํ า ยั ง คงมี
ความสําคัญกับชุมชนอยู เนื่องจากชวยลดจํานวนหนวยพื้นที่ที่ตองผานเขาไปยังกึ่งกลางของ
ชุมชน หรือความลึกเฉลี่ย(Mean depth)ลดลงเปนอยางมาก การเดินทางไปในพื้นที่ริมน้ําของ
ชุมชนที่ทําไดลําบากและซับซอนตองผานจุดเชื่อมตอหนวยพื้นที่สาธารณะหลายชวงชั้น ทั้งนี้ทํา
ใหพื้นที่สาธารณะของชุมชนยังมีการเขาไปใชสอยกิจกรรมที่จํากัดเฉพาะกลุมคนภายในชุมชน
เทานั้น พื้นที่ศูนยกลางชุมชนอยางศาสนสถานมีการเขาถึงยากลําบากมากขึ้นจึงมีแนวโนมที่คน
จะเขามาทํากิจกรรม พบปะสังสรรค ในพื้นที่วัด หรือ ศาสนสถานนอยลง จึงทําใหชุมชนเหลานี้
เสื่อมโทรมลงในยุคนี้
2) โครงขายพื้นที่สาธารณะในชวงหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา พ.ศ.2552
ทางสัญจรสายหลัก คือ ถนนประชาธิปก มีการเชื่อมตอแบบวงแหวน (Ring/Loop system) ที่เกิด
จากการเชื่อมพื้นที่ที่เปนตรอก ซอย และทางเดินเลียบแมน้ํา เขามาในระบบมากขึ้นแสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพในการเขาถึงหนวยพื้นที่ในระบบที่จะเชื่อมตอกับไดดีขึ้น หนวยพื้นที่ยอยดานในสุดมี
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ความลึกนอยลงจากยุคถนนทําใหชุมชนสามารถเขาถึงไดสะดวกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถเลือก
เขา-ออกไดหลายเสนทาง ในภาพรวมปรากฏรูปแบบการจัดวางและเชื่อมตอเปนระบบกระจาย
หนวยพื้นที่ยอย (Distributed spatial system) หรือ แบบพุม (Bush)
ทําใหลักษณะของโครงสรางโดยรวมเปลี่ยนไปเปนแบบผสมผสานทั้งนี้เปนเพราะ
จํานวนตรอกซอยยอยที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ดินถูกตัดแบง จํานวนบานพักอาศัยที่เพิ่มมากขึ้น
ผนวกกับตรอกซอกซอย พื้นที่ที่มีลักษณะเปน “ระบบเปด” มากขึ้น โดยเฉพาะชุมชนกุฎีจีนที่มี
การเขาถึงพื้นที่ที่ซับซอนและเขาถึงยากในชวงเวลาตางๆที่ไดวิเคราะหผานมา สงผลใหมีการ
เชื่อมตอหนวยพื้นที่ที่อยูลึกเขาไปในชวงกึ่งกลางของระบบ จากเสนทางสายหลักซึ่งเปนระยะที่
มีการเชื่อมโยงออกมาตื้นที่สุดในระบบ แสดงใหเห็นวาการเขาถึงสามารถทําไดสะดวกแกคน
ภายนอกพื้นที่หรือคนแปลกหนาเขามายังหนวยพื้นที่เหลานี้ทําใหเกิดความหลากหลายของ
ผูคนที่เขามาประกอบกิจกรรมในลักษณะตางๆ และเกิดการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลายตาม
ไปดวย จึงทําใหชุมชนริมน้ําเริ่มมีการฟนฟูพื้นที่ริมน้ําที่เคยเสื่อมโทรมมาใชประโยชนมากขึ้น
แตก็มีลักษณะของหนวยพื้นที่สาธารณะที่มีความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ที่อยูลึก
เขาไปในระบบที่ยังคงมีลักษณะเปนถนน “ระบบปลายตัน” ที่อยูถัดเขาไปในระบบซึ่งเปนพื้นที่ที่
คนผานนอยเมื่อมีคนภายนอกเขามาในระบบโครงขายสวนนี้จึงสามารถกออาชญากรรมไดงาย
ซึ่งจะเลี่ยงการถูกพบเจอและออกสูพื้นที่ภายนอกไดหลายเสนทาง
สรุปผลการศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชุมชนสงผลตอระดับการ
เขาถึงของชุมชนที่เพิ่มมากขึ้นภายหลังการพัฒนาทางเดินเลียบแมน้ํา มีการใชประโยชนที่ดิน
โครงขายการสัญจร และพื้นที่สาธารณะของชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มขึ้นของจํานวน
หนวยพื้นที่สาธารณะที่มีความสัมพันธกันมากขึ้น ทําใหหนวยพื้นที่สาธารณะยอยๆ บริเวณพื้นที่
ริมน้ําของชุมชนถูกเชื่อมตอกัน ทําใหการเขาถึงพื้นที่สะดวกเพิ่มมากขึ้น ลดความซับซอนในการ
เขาถึงพื้นที่ที่อยูบริเวณริมน้ําลง และเกิดความตอเนื่องของโครงขายพื้นที่สาธารณะของยานกุฎีจีน
จากศักยภาพของพื้นที่ที่ทําใหคนทั้งภายในและภายนอกชุมชนผานเขามาในระบบมากขึ้น ทําให
พื้นที่มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น เชน การพักผอนหยอนใจ พบปะสรรสรรค การตกปลา การ
เดินออกกําลังกาย และการคาขาย เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
ขอสังเกต จากการศึกษาเมื่ อเกิดเสนทางที่มีศักยภาพในการเขาถึ งที่สูงกวา
เสนทางเดินในชุมชนที่เคยใชในการสัญจรในอดีตซึ่งมีศักยภาพในการเขาถึงที่นอยกวาและมีความ
ซับซอนมากซึ่งไมสะดวกตอการสัญจร ก็อาจไมมีการใชงาน และเกิดความเสื่อมโทรมลงไป ซึ่ง
เสนทางนั้นอาจเปนที่เปนที่ตั้งของอาคาร บานเรือนที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมนั้นถูกละทิ้งและเปน
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พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม ซึ่งจากการวิเคราะหจะสามารถเห็นเสนทางที่มีศักยภาพในการ
เชื่อมตอโครงขายของพื้นที่มากขึ้นในเสนทางที่เชื่อมตอกับทางเดินเลียบแมน้ํา ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสัญจรที่จะยอนกลับไปสงผลกระทบตอกายภาพในพื้นที่ที่เขาถึงได
ยากทําใหเสนทางดานในชุมชนบางเสนทางเสื่อมโทรมลงและเปนที่อยูอาศัยของชุมชนแออัด
7.1.3 ผลกระทบจากการเขาถึงตอพฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะยานกุฎีจีน
จากวัตถุประสงคสุดทายเพื่อที่จะสามารถระบุผลกระทบจากระดับการเขาถึงตอ
วิถีชีวิตของชุมชน ผูวิจัยไดทําการประเมินจากแบบสอบถามผูที่อยูอาศัยภายในชุมชน จากผลการ
วิเคราะหจากแบบสอบถามผลกระทบจากการที่มีทางเดินเลียบแมน้ําพาดผานเขามาในชุมชม มี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสัญจรที่มี
ทางเลือกในการเขา-ออกชุมชนเพิ่มมากขึ้นโดยใชเสนทางเดินเลียบแมน้ํา ถึงรอยละ 63 อีกทั้งชวย
ลดเวลาในการเดินทางเขา-ออกของคนชุมชนไปยังเสนทางสายหลักไดถึง รอยละ 44 โดยชุมชนที่
ไดรับผลกระทบมากที่สุด คือชุมชนกุฎีจีน รองลงมาคือ ชุมชนวัดกัลยาณ
แตหากจากสมมติฐานที่วาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
ของชุม ชนในดา นความปลอดภั ย ของชุ ม ชน เมื่ อวิ เ คราะห จ ากแผนภู มิจั สติ ฟ ายด พื้น ที่ชุ ม ชน
บางสวนโดยเฉพาะชุมชนกุฎีจีนเปน “ระบบปลายตัน” และเปน “ชุมชนปด”ซึ่งแสดงใหเห็นวาเมื่อมี
ทางเดินเลียบแมน้ําพาดผานเขามาสงผลตอความเปนสวนตัวและความปลอดภัย แตหากผลการ
วิเคราะหจากแบบสอบถามแสดงใหเห็นวาทางเดินเลียบแมน้ําไมสงผลตอความเปนสวนตัวมาก
นักมีผลกระทบตอความเปนสวนตัวเพียง รอยละ 8 และมีผลกระทบตอ ความปลอดภัยรอยละ 10
ซึ่งเปนผลกระทบในระยะแรกที่ทางเดนเลียบแมน้ํายังมีการเขามาใชไมมากนัก จึงมีผูไมหวังดีเขา
มากออาชญากรรมในพื้นที่ทางเดินเลียบแมน้ําและใชทางเดินเลียบแมน้ําเขามาโจรกรรมของ
ภายในบานที่อยูลึกเขาไปในระบบซึ่งผูคนผานไปมานอย แตหากปจจุบันจากศักยภาพของทางเดิน
เลียบแมน้ําที่ทําใหการเขาถึงพื้นที่ชุมชนริมน้ํา มีความสะดวกและรวดเร็วทําใหผูคนเขามาใน
โครงขายของเสนทางเดินเลียบแมน้ํามากขึ้นจึงทําใหการเกิดอาชญากรรมลดนอยลงไปจากการทีม่ ี
ผูคนที่จํานวนมากและมีความหลากหลายของกิจกรรมตลอดทั้งวัน
ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมชุมชนมีการปรับตัว และแกไขปญหาโดยการ
สรางรั้ว กําแพงและประตู โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะที่เปนลานโบสถวัดซางตาครูส ที่เชื่อมตอกับ
ทางเดินเลียบแมน้ํา ซึ่งไดรับผลกระทบจาการถูกโจรกรรมมากที่สุดไดกําหนดการเปด-ปดประตู
เขา-ออกชุมชนเปนเวลาเพื่อควบคุมบุคคลภายนอกเขามาภายในชุมชนในเวลากลางคืน และการ
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จัดเวรยามดูแลทางเขา-ออกหลักตางๆของชุมชนที่มีการบริหารจัดการกันเองในชุมชน ในปจจุบัน
จึงปองกันปญหาไดสวนหนึ่ง
ในดานความเปนสวนตัว ชุมชนเปนพื้นที่สงเสริมการทองเที่ยวและการอนุรักษ
ทางวัฒนธรรมซึ่งคนในชุมชนมีการปฏิสัมพันธกับผูคนภายนอกมาตั้งแตอดีตจากการที่ชุมชนเปน
ศูนยกลางทางศาสนาที่สําคัญของเมืองที่หลากหลายทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนา
พุทธจีนจึงเปนพื้นที่ที่คนเขามาปฏิสัมพันธกันจํานวนมากและมีความหลากหลายเชื้อชาติ จึงมีการ
ปฏิสัมพันธกับผูคนภายนอกชุมชนอยูเปนประจํา ผลกระทบในดานความเปนสวนตัวจึงไมคอยมี
ผลกับชุมชนยานกุฎีจีนเทาใดนัก ซึ่งปจจุบันการใชประโยชนพื้นที่สาธารณะริมน้ํายังคงขาดการ
สงเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมทําใหการใชประโยชนของทางเดินเลียบแมน้ํายังคงเห็นรูปแบบการใช
พื้นที่สาธารณะในการประกอบกิจกรรมสวนตัวหรือการจับจองพื้นที่ในการประกอบกิจกรรม เชน
การตากผา การเปนที่จอดรถ การตากพริกที่จะนําไปขายฯลฯ ซึ่งไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
ทางเดินเลียบแมน้ํา
7.2 การอธิปรายผลกระทบจากระดับการเขาถึงตอวิถีชีวิตของชุมชนยานกุฎีจีน
จากแนวคิดขององคประกอบชุมชนริมน้ํา ที่กลาววาลักษณะพื้นที่สาธารณะริมน้ําแบบ
ไทยนั้นมีลักษณะการเขาถึงเปนจุด(Point) นั้นชุมชนไดมีเปลี่ยนแปลงและสูญเสียเอกลักษณของ
พื้ น ที่ ริม น้ํา ไปบางส ว นโดยเฉพาะศาลาทา น้ํา ที่ถูก ปดกั้ น ตามการพัฒ นาของเมื อ งเพื่ อ รองรั บ
สภาพแวดลอมและวิถีชิวิตที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะเห็นในรูปแบบของพื้นที่ทางเดินยาวตอเนื่อง
(Strip) ทําใหพื้นที่สาธารณะตางๆบริเวณริมน้ําเกิดการเชื่อมตอกันการสัญจรทางน้ําจึงลด
ความสําคัญลง แตทําใหเกิดกิจกรรมที่หลากหลาย และพื้นที่มีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นใกลเคียงกับ
อดีต จากการที่คนภายนอกเขามาไดงาย ก็ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น
ตามไปดวย
จากแนวคิดตอมาของ Hillier and Hanson ในชุดทฤษฎีตรรกะทางสังคมเชิงพื้นที่
(Social Logic of Space) ทําใหเห็นวาพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ มีผลตอพฤติกรรมการใช
พื้นที่สาธารณะของคนในชุมชนเปนไปตามทฤษฎีที่วาพื้นที่ที่อยูในระบบกระจายความสัมพันธจะ
มี ผู ค นที่ ห ลากหลายผ า นเข า มาส ง ผลให เ กิ ด กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง มี ศั ก ยภาพในการใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยกรรมมากขึ้น คนที่ประกอบอาชีพคาขายบางรายที่เคยอยูในชุมชนก็เขามา
จับจองพื้นที่บริเวณทางเดินเลียบแมน้ําเพื่อประกอบอาชีพจากการที่คนผานเขามาในพื้นที่มากขึ้น
และจากแนวคิดขางตนยังคงอธิบายเพิ่มเติมอีกวาเมื่อระบบเปนแบบไมกระจายความสัมพันธ หรือ
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ถนนปลายตันซึ่งมีผูคนผานไปมานอย มีความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม ซึ่งสอดคลองกับ
ตําแหนงพื้นที่ที่เกิดอาชญากรรมจากการวิเคราะหเชิงสัณฐานขางตน ซึ่งจากการวิเคราะหดวย
แผนภูมิจัสติฟายด (Justified graph) ก็สามารถพิสูจนไดวาชวงเวลาตางๆ ของการเปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่นั้นมีผลกระทบตอสังคมแตกตางกันไปตามแตยุคสมัยซึ่งผลกระทบจะมีมากหรือนอยก็ขึ้นอยู
กับโครงการพัฒนาตางๆที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นๆ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเห็นลักษณะของกิจกรรมที่เปนไปตามแนวคิดของ
การเขา ถึ งเชิ ง พื้น ที่ และตรรกะทางสั งคม ซึ่ง ชุมชนเริ่ มมี เปลี่ยนแปลงแตยัง ไมมี การฝง ตัวของ
กิจกรรมในพื้นที่อยางชัดเจนมากนักแตก็แสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอพฤติกรรมในการใชพื้นที่
สาธารณะของชุมชนที่เกิดจากการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ โดยจะเห็นพฤติกรรม
การใชพื้นที่สาธารณะของคนในชุมชนที่มีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เชน การ
ทําบันไดเชื่อมตอกับทางเดินเลียบแมน้ําโดยตรง เนื่องจากความตองการเขา-ออกบานเรือนจากที่
เคยอยูลึกในระบบ ออกมาเชื่อมโยงกับโครงขายพื้นที่สาธารณะที่ชวยใหการเขาถึงที่อยูอาศัยมี
ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น แตไมอยูในโครงขายของพื้นที่สาธารณะในการวิเคราะหจึงเปน
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่แทรกเขามาเปนสวนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การสัญจรของคนในชุมชน
จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่เกิดจากการสรางทางเดินเลียบแมน้ําเปน
การเพิ่มการเขาถึงพื้นที่ของชุมชนยานกุฎีจีน นั้นสงผลกระทบตอพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนใน
ชุ ม ชนทั้ ง ในด า นบวกและลบ ดั ง นั้ น ชุ ม ชนจึ ง ต อ งมี ก ารปรั บ ตั ว ให ก ลมกลื น กั บ สภาพพื้ น ที่ ที่
เปลี่ยนแปลงไป แตหากมีการวางแผนและศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนกอนแลวนั้นจะ
ชวยใหการพัฒนาตางๆนั้น มีสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนและรักษาเอกลักษณของชุมชนริมน้ํา
แบบไทยไมใหสูญเสียไปได
7.3 สรุปผลกระทบของทางเดินเลียบแมน้ําตอชุมชนริมน้ํายานกุฎีจีน
การกอสรางทางเดินเลียบแมน้ําที่มีลักษณะเปนพื้นที่สาธารณะแบบทางเดินยาวตอเนื่อง
(Strip) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของยานกุฎีจีนและสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน
ดังนี้
7.3.1 การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ในลักษณะของการเขาถึงทําใหมีการเคลื่อนยายของ
หนวยพื้นที่ทางสังคม เชน ทางสัญจรโดยเทาดานใน (ทางใน) ที่ไมไดใชงานมีความเสื่อมโทรม มี
การใชประโยชนที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปจะสังเกตวามีการใชพื้นที่เปนที่วางของ เก็บของ ที่ทิ้งขยะ
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หรือเปนแหลงที่อยูอาศัยของชุมชนแออัด เปนสวนหนึ่งที่ทําใหชุมชนดั้งเดิมในตรอกเกาแกเหลานี้
เสื่อมโทรมลง
อีกลักษณะหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการเขาถึงของพื้นที่แตยังไมเดนชัด
มากนัก คือ การเกิดพื้นที่กิจกรรมใหม การเคลื่อนยาย ของรานคาเดิมที่เคยตั้งอยูภายในชุมชน
ออกมาบริเวณทางเดินเลียบแมน้ํา และการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน เชน การคาขาย การ
ขนสงสินคา และ เกสตเฮาส เปนตน
7.3.2 จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ยานกุฎีจีนสามารถระบุไดวาการ
เปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลามีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงขายพื้นที่สาธารณะในหลายระดับ
โดยจะเห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของโครงข า ยพื้ น ที่ ส าธารณะจากการวิ เ คราะห ด ว ยแผนภู มิ
จัสติฟายดนั้น แสดงใหเห็นความสัมพันธของโครงขายพื้นที่สาธารณะที่มีคาความสัมพันธจากนอย
ในชวงกอนมีทางเดินเลียบแมน้ํา และกลับมาเพิ่มขึ้นในชวงหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา แสดงใหเห็น
วาคาความสัมพันธในระบบมีมากขึ้น คนภายในชุมชนและภายนอกชุมชนก็จะมีโอกาสที่จะพบปะ
สังสรรค ประกอบกิจกรรมรวมกันไดมาก ซึ่งผลการวิเคราะหทําใหทราบวาปจจุบันพื้นที่ยานกุฎีจีน
มีความคึกคัก จากการที่ระบบโครงขายที่เชื่อมตอกันอยางตอเนื่อง สรางโอกาสใหผูคนพบปะกัน
มากขึ้น มีกลุมคนที่หลากหลายเขามาปฏิสัมพันธกันใน ทําใหเกิดการประกอบกิจกรรมรวมกันที่
หลากหลายของคนภายในและภายนอกชุมชน ทําใหพื้นที่ทางสังคมที่สําคัญอยางศาสนสถาน
ไดแก วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โบสถซางตาครูส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และศาลเจา
เทียนอันเกง มีการฟนฟูพื้นที่สาธารณะริมน้ําใหมีการใชประโยชนมากขึ้น
ในชวงกอนมีทางเดินเลียบแมน้ําพื้นที่ริมน้ํา ยานกุฎีจีนเสื่อมโทรมจากการที่โครงขายพื้นที่
สาธารณะของชุมชนเชื่อมตอกันในรูปแบบของโครงขายแบบ “เสนตรง” ทําใหโอกาสที่คนจะเขามา
พบปะ ปฎิสัมพันธกันในระบบคอนขางนอย ทําใหชุมชนไมคึกคักเหมือนในอดีต การประกอบ
กิจกรรมสวนใหญจะใชพื้นที่ทางบก โดยจะประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชยกรรมเปนหลัก พื้นที่ทาง
สังคมที่สําคัญอยางศาสนสถานที่ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําก็เสื่อมโทรมลงตามไปดวย
ปจจุบันพื้นที่ริมน้ําเริ่มมีการฟนฟูจากการสรางทางเดินเลียบแมน้ํา พื้นที่มีการใชประโยชน
ที่ดิน บริเวณริ มน้ํา เพิ่ม มากขึ้น เห็น ไดจากผลการวิเ คราะหจากแบบสอบถามผู คนที่เ ขา มาทํา
กิจกรรมบริเวณริมน้ําที่เพิ่มมากขึ้นทําใหยานกุฎีกลับมาคึกคัก และศาสนสถานไดรับการฟนฟูให
เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร จึงเปนพื้นที่ทางสังคมที่ยังคงมี
ความสําคัญของคนในชุมชนและนอกชุมชน
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7.4 ขอเสนอแนะในการศึกษา
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ของชุมชน ที่สงผลกระทบตอการเขาถึงและ
พฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะของยานกุฎีจีน ทําใหสามารถกําหนดขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาชุมชนยานกุฎีจีนในอนาคตได ในการศึกษาพบวาชุมชนเปนชุมชนริมน้ําแบบดั้งเดิม
การเชื่อมตอพื้นที่สาธารณะที่สําคัญของชุมชนบริเวณศาสนสถานและศาลาทาน้ําของชุมชนที่ได
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนแบบดั้งเดิมไป ควรมีการพัฒนาโครงขายพื้นที่สาธารณะใหมี
การใชประโยชนรวมกันของทาเรือกับศาลาทาน้ําอยางกลมกลืนและสอดคลองกับตําแหนงการ
เขา -ออกพื้น ที่ ชุม ชน ไมควรมีก ารแยกองคประกอบเหลา นี้ออกจากกัน เพื่ อยั งคงเอกลัก ษณที่
สมบูรณของพื้นที่ริมน้ําแบบดั้งเดิมไว และการวางแผนสงเสริมกิจกรรมในพื้นที่ริมน้ําที่เหมาะสม
กับกิจกรรมประเพณีตางๆที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
กับการใชงาน เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่องและเพิ่มความมีชีวิตชีวา ดึงดูดผูคนใหเขามา
ในพื้นที่ สงผลใหมีบรรยากาศที่เหมาะสมตอการพักผอนหยอนใจและเปนแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญของเมือง และตลอดเสนทางควรมีการเชื่อมตอกับทางเดินภายในชุมชน เชน
ทางเดินภายในชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดกัลยาณ หรือเชื่อมตอกับพื้นที่วางสาธารณะอื่นๆ เชน ลาน
โบสถซางตาครูส ลานหนาศาลเจา เทียนอันเกง และลานหนาวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เพื่อ
ไมใหเสนทางเดินภายในชุมชน(ทางใน)เดิมเสื่อมโทรมลงจึงควรสงเสริมใหมีกิจกรรมในเสนทาง
ใหมและเสนทางเดิมรวมกัน
จากการศึกษายังพบหนวยพื้นที่สาธารณะที่ยังเปนระบบปลายตันอยูในพื้นที่ริมแมน้ํา
แสดงเห็นวาการเชื่อมตอยังมีความไมสมบูรณ และไมเพียงพอตอความตองการเขาออกพื้นที่ใน
บริเวณริมแมน้ําจึงควรมีการเพิ่มจุดเขาออกชุมชนจากบริเวรริมแมน้ําใหพอเพียงและเหมาะสมกับ
การใชงานโดยมีการดูแลความปลอดภัยอยางเหมาะสมดวย เชน การทํารั้วหรือประตูเขาออกใน
พื้นที่สวนตัว เปนตน และดวยความที่แนวเสนทางอยูในตําแหนงที่เหลื่อมล้ํากับบานเรือน บุกรุก
ความเปนสวนตัวของคนในบานทางสายตาจากคนที่เขามาใชพื้นที่ทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยา
ซึ่งเปนพื้นที่วางสาธารณะ ที่พาดผานเขามายังบานเรือนซึ่งเปนพื้นที่สวนตัว ดังนั้น การปรับปรุง
สรางแนวกั้นหรือฉากกั้นที่มีความกลมกลืน สอดคลองกับลักษณะทางกายภาพ เพื่อจะชวยบดบัง
การมองเห็นใหเกิดความรูสึกเปนสวนตัวและความปลอดภัยของคนในบานมากขึ้น
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แนวทางการวางแผนการใชประโยชนพื้นที่สาธารณะริมน้ําของยานกุฎีจีน ไดแก
1) สงเสริมพื้นที่สาธารณะริมน้ําใหมีคุณลักษณะตามแนวคิดของพื้นที่สาธารณะริมน้ําที่ดี
คือจัดใหมีความตอเนื่องของพื้นที่สาธารณะยอยๆ ประสานกับพื้นที่สาธารณะของเมือง สงเสริม
พื้นที่ที่มีความหลากหลายของกิจกรรม และหลากหลายชวงเวลาในพื้นที่สาธารณะของชุมชนที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีความผูกพันกับศาสนสถานที่เปนศูนยกลางที่สําคัญของ
ชุมชนในการประกอบกิจกรรม และมีองคประกอบของศาลาทาน้ําและทาเรือ เปนสวนหนึ่งของ
พื้นที่สาธารณะเหลานี้ สงผลใหเอกลักษณของชุมชนริมน้ําที่มีองคประกอบแบบดั้งเดิมอยูรวมกับ
การพัฒนาได
2) สงเสริมการพัฒนาเสนทางภายในชุมชนเดิม ใหมีการใชงานรวมกับเสนทางใหมใน
ชุมชนใหเกิดความตอเนื่องของกิจกรรมในพื้นที่ชุมชน โดยมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนที่มีความ
สวยงาม มีองคประกอบการใชงานที่เหมาะสมและมีประโยชนการใชสอยที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
ของชุมชน เพื่อดึงดูดใหคนเขามารวมกิจกรรมและทองเที่ยวทางวัฒนธรรมภายในชุมชน
3) สงเสริมกิจกรรมรวมกันของภาครัฐกับคนในชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
สงเสริมใหมีการปฏิสัมพันธ และความสามัคคี ทําใหชุมชนกลับมามีชีวิตชีวา และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีของคนในชุมชนอีกทั้งทําใหพื้นที่วางสาธารณะที่เปนศูนยกลางของชุมชนนั้นมีการใชงานอยางมี
คุณคา ตอไป นอกจากนี้ยังสามารถปรับและประยุกตใชกับพื้นที่ว างสาธารณะอื่น ๆ ที่มี ความ
ใกลเคียงกัน ซึ่งจะเปนแนวทางการวางแผนพัฒนาและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคต
7.5 ขอเสนอแนะ
โดยขอเสนอแนะแบงไดเปน 2 สวน ไดแก
7.5.1 ขอเสนอแนะการทําโครงการพัฒนาตางๆ ของภาครัฐ ควรมีการวางแผนและ
ประเมินผลกระทบ โดยมีการศึกษาและสํารวจ สอบถามความคิดเห็นความตองการของคนใน
ชุมชน เพื่อใหโครงการการพัฒนาสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมน้ําและลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนที่มีคุณคาและเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมที่ควรจะรักษาไวใหมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมน้ําแบบไทย
7.5.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไปในการวางแผนพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ํา กับ
พื้นที่อยูอาศัยริมน้ําแบบดั้งเดิม ควรมีการศึกษาองคประกอบที่สําคัญของแตละชุมชน ซึ่งจะมี
เอกลักษณและความตองการใชประโยชนพื้นที่ริมน้ําแตกตางกันออกไป จึงควรมีการวางแผนการ
พัฒนาที่สอดคลองกับเอกลักษณของชุมชนและวิถีชีวิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะ
สงผลตอพฤติกรรมการใชพื้นที่สาธารณะของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนา
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แบบสอบถาม
ขอมูลเพื่องานวิจัยหัวขอ : ผลกระทบของทางเดินเลียบแมน้ําตอชุมชนริมน้ํา กรณีศึกษายานกุฎีจีน
กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษาที่ 2552
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูใหสัมภาษณ ……………..………………………สถานที่สัมภาษณ……………………………………
วันที่...............................เวลา..........................
สวนที่ 1. ขอมูลทั่วไป
ขอ 1. เพศ
ชาย

หญิง

ขอ 2. ชวงอายุ

23-35 ป

12-22 ป

36-60 ป
ขอที่3. ระยะเวลาที่ทานอาศัยอยูในชุมชนนานเทาใด
1-10 ป

60 ปขึ้นไป โปรดระบุ...................ป

21-30 ป

40 ปขึ้นไป โปรดระบุ...................ป

11-20 ป

สวนที่ 2. ขอมูลที่อยูอาศัย
ขอ 1. ทานอาศัยอยูในชุมชนใด
ชุมชนวัดกัลยาณ ซอย..............

ชุมชนกุฎจี ีน ซอย.................

ชุมชนวัดประยุรฯ ซอย..............

อื่นๆ ระบุ.............................

ขอ 2. ทานใชเสนทางใดในการเขา-ออกชุมชนกอนและหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา (เลือกไดมากกวา 2 ขอ)
กอน หลัง

(มีทางเดินเลียบแมน้ํา)
ถนนประชาธิปก(ในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ)
ถนนอรุณอมรินทรตัดใหม
ถนนเทศบาลสาย 1
ถนนเทศบาลสาย 2
ถนนพญาไม
ทางเขาสํานักเทศกิจ
ทางเดินเลียบแมน้ําเจาพระยา
ซอยกุฎจี ีน
ซอยวัดกัลยาณ
ซอยวัดกัลยาณ4
อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................
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ขอที่ 3. ทานไดใชทางเดินเลียบแมน้ําหรือไม ถาใชบอยแคไหน
ใช

1-3 ครั้ง/สัปดาห
4-6 ครั้ง/สัปดาห
ทุกวัน
นานๆครั้ง ประมาณ.............ตอเดือน หรือ.............ตอป

ไมใช
สวนที่ 3. อาคารและการใชประโยชนทดี่ นิ
ขอ 1. ทานไดเปลี่ยนแปลงปรับปรุงที่อยูอาศัยหรือไมหลังจากมีทางเดินเลียบแมน้ํา
ปรับปรุง

สรางรั้ว หรือ ประตูบาน
รื้อถอนบาน,ชานบาน หรือศาลาทาน้ํา
ถมดิน
ยกพื้นบาน
สรางอาคารบานเรือนใหม
สรางทางเขา-ออกใหม ติดตอกับ....................................
อื่นๆ โปรดระบุ...................................................

ไมไดปรับปรุง
ขอ 2. ทานไดเปลี่ยนแปลงการใชพนื้ ที่บริเวณที่อยูอาศัยหรือไมหลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา
เหมือนเดิม

เปลี่ยนแปลง
ที่อยูอาศัย
บานเชา
รานคา
รานอาหาร
โรงเรียน
อื่นๆ โปรดระบุ...................................
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ขอ 3. บริเวณชุมชนของทานมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่สาธารณะหรือไมหลังมีทางเดินเลียบ
แมน้ํา
ปรับปรุง

สรางถนนใหม ติดตอกับ..............................................
สรางหรือปรับปรุงเปนลานโลง บริเวณ...........................
สรางทาเรือ,ทาน้ํา หรือ ศาลาทาน้ํา บริเวณ...................
อื่นๆ โปรดระบุ............................................................

ไมไดปรับปรุง
สวนที่ 4. รูปแบบการใชพื้นที่สาธารณะของชุมชน
ขอ 1. ทานสัญจรภายในชุมชนโดยวิธีการใด
กอนมีทางเดินเลียบแมน้ํา

หลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา

เดิน

เดิน

รถจักรยาน

รถจักรยาน

รถจักรยานยนต

รถจักรยานยนต

ขอ 2. ทานใชระยะเวลาเทาไรในการสัญจรตามขอ 1.
กอนมีทางเดินเลียบแมน้ํา

หลังมีทางเดินเลียบแมน้ํา

ไมเกิน 10 นาที

ไมเกิน 10 นาที

20-25 นาที

20-25 นาที

30 นาทีขึ้นไป

30 นาทีขึ้นไป

ขอ 3. ทานใชพื้นที่ทางเดินเลียบแมน้ําเพื่อทํากิจกรรมใดบาง (เลือกไดมากกวา 2 ขอ)
เดินตอเนื่องไปยังพื้นที่อนื่ ๆ

ออกกําลังกาย

นั่งพักผอน,ชมวิว

ตกปลา

กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี

สัญจรผานขึ้นทาเรือ

พบปะพูดคุย

คาขาย

อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................
ขอ 3. ทานใชระยะเวลาเทาไรในการทํากิจกรรมตามขอ 2.
ไมเกิน 10 นาที

30-45 นาที

1-2 ชั่วโมง

3-6 ชั่วโมง

7-11 ชั่วโมง

12 ชั่วโมงขึ้นไป
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ขอ 4. ทานไดรวมกิจกรรมกับชุมชนตามงานเทศกาลตางๆที่ชุมชนจัดขึ้นบางหรือไม
เขารวม

วันปใหม

งานตรุษจีน

วันมาฆบูชา

เชงเมง

วันสงการณ

สงฆน้ําหลวงพอโต

วันวิสาฆบูชา

สงฆน้ําหลวงปูเสง

อาสาฬหบูชา

เขาพรรษา

ออกพรรษา

งานลอยกระทง

งานทอดกฐิน

งานไหวเจาแมกวนอิม

วันพุทธรับเถา

วันอาทิตยใบลาน

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์

วันศุกรศักดิ์สิทธิ์

เฉลิมฉลองปกสกา

วันฉลองวัด

วันคริสตมาส

พิธีแหแมพระรอบโบสถ

พิธีมิสซา

อื่นๆ โปรดระบุ................................

ไมไดเขารวม
ขอ 5. ทานไดนัดพบกับคนรูจักใหเขามาในพื้นที่โดยใชทางเดินเลียบแมน้ําหรือไม
ใช

ไมใช

ขอ 6. ทานเขามาประกอบกิจกรรมพบปะ พูดคุย สังสรรค ริมแมน้ํามากขึ้นหรือไมจากการมีทางเดิน
เลียบแมน้ํา
มากขึ้น

เทาเดิม

นอยลง

ขอ 7. ทานคิดวาทางเดินเลียบแมน้ําทําใหสะดวกและเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ทานหรือไม เพราะอะไร
สะดวกขึน้

ไมสะดวก

เพราะ
.....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

113

ขอ 8. ทานเคยถูกโจรกรรมหรืออาชญากรรมอื่นๆหรือไมหลังจากมีทางเดินเลียบแมน้ํา
เคย (จํานวน.................ครั้ง) และ

ไดแจงความ

ไมไดแจงความ

ไมเคย
รายละเอียด
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ขอ 9. ทานคิดวาทางเดินเลียบแมน้ํามีผลตอความเปนสวนตัวของทานหรือไม
มีผล

ไมมีผล

อธิบาย
...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ขอ 10. ทานคิดวาทางเดินเลียบแมน้ํามีผลตอความปลอดภัยของทานหรือไม
มีผล

ไมมีผล

อธิบาย
...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ขอ 11. ทานคิดวาพื้นที่ริมแมน้ําในชุมชนของทานควรจะมีรูปแบบอยางไรตามตัวอยางดังตอไปนี้
มีหลังคาคลุม

มีตนไมใหรมเงา

มีพื้นที่เชื่อมตอกับที่ดิน

มีขนาดกวางกวาเดิม

มีเสนทางยาวกวาเดิม

มีความสวยงามกลมกลืนกับชุมชน

มีจุดจอดเรือมากขึ้น

มีจุดเชือ่ มตอทางเขา-ออกชุมชนมากขึ้น

อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................
ขอคิดเห็นเพิม่ เติม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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แผนที่ตาํ แหนงการเก็บแบบสอบถาม
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายภาคย ฮวดศรี เกิดวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ที่จังหวัดเชียงใหม สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีภูมิทัศนและอนุรักษสิ่งแวดลอม สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน
จากมหาวิทยาลัยแมโจ ในปการศึกษา 2547 และเขาศึกษาตอในหลักสูตรการวางแผนภาคและ
เมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ. 2551

