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บางรักเป็นหนึ่งในย่านเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์และความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร 

ที่ปัจจุบันเริ่มมีบริบทของย่านสร้างสรรค์เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันศักยภาพในการพัฒนาในพ้ืนท่ีที่มีอยู่มากนั้น อาจ
ไม่สอดคล้องกับบริบทความเป็นย่านสร้างสรรค์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสัณฐานเมืองของย่านบางรักว่ามี
ลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์หรือไม่และอย่างไร เพื่อเข้าใจถึงอัตลักษณ์ (Identity) ของพื้นที่ รับรู้ถึง
ปัจจัยที่ก่อเกิดและแปรเปลี่ยนรูปทรงของย่าน ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบท
และส่งเสริมศักยภาพความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักจากต้นทุนสัณฐานเมือง 

การวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) และแนวคิดสัณฐานเมือง 
(Urban Morphology) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และสรุปเป็นกรอบแนวคิดลักษณะสัณฐานเมืองที่ส่งเสริมความเป็น
ย่านสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผลจากการสังเคราะห์ลักษณะรูปทรงเมือง (Urban Form) อันได้แก่ โครงสร้าง (Structure) 
อาคาร (Building) ความหนาแน่น (Density) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) และการเข้าถึง (Accessibility) ที่
มีลักษณะส่งเสริมองค์ประกอบความเป็นย่านสร้างสรรค์ จากนั้นจึงน ามาใช้วิเคราะห์รูปสัณฐานของย่านสร้างสรรค์
บางรัก 

ผลการศึกษาพบว่า ทุกองค์ประกอบหลักรูปสัณฐานของย่านสร้างสรรค์บางรัก  มีลักษณะหลาย
ประการที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์อยู่แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งลักษณะที่สามารถส่งเสริมให้เป็นย่าน
สร้างสรรค์ได้สมบูรณ์ขึ้นคือ 1) โครงข่ายทางเท้าและจักรยานที่ไหลเวียนอย่างเป็นระบบ 2) คุณภาพภูมิทัศน์ที่ดีริม
เส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิงสร้างสรรค์ 3) การใช้สอยโครงสร้างพื้นที่ริมน้ าอย่างเหมาะสม 4) รูปแบบการ
กระจุกตัวที่ดีของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5) การใช้สอยอาคารและกิจกรรมบริเวณถนนสร้างสรรค์
อย่างเหมาะสม 6) การอนุรักษ์อาคารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และ 7) การควบคุมความหนาแน่นอาคาร
อย่างเหมาะสม ผลของลักษณะรูปสัณฐานท่ียังมีลักษณะไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ได้น าไปสู่การเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานของย่าน ตลอดจนการอภิปรายผลถึงเงื่อนไขและข้อจ ากัด ประโยชน์ของ
การวิจัยคือการท าความเข้าใจในแบบจ าลองสัณฐานเมืองเพื่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์  
(Urban Morphology for Development of Creative District / Community Model) ที่ ส าม ารถ ใช้ เป็ น
บทเรียนในการวางแผนออกแบบย่านหรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์อื่นๆ ในบริบทของไทย 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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ASSISTANT PROFESSOR SINGHANAT SANGSEHANAT, Ph.D. 

Bangrak is one of the old districts that are unique and important in the history of 
Bangkok. At present, the context of the creative district has started to emerge, but the 
development potential which is plenty in the area might inconsistent with the creative district 
context. The purpose of this paper is to study whether the morphology of Bangrak district helps 
to promote the creative district. To understand the identity of the area and recognize the factors 
that cause and change the form of the area, as well as to build a guideline database for the 
development of the creative district in the future from the district-based morphological materials. 

The researcher uses the concept of Creative City and Urban Morphology to analyze 
the relationships and to conceptualize the framework of Urban Morphology that promotes the 
creative district from its urban form - its structure, building, density, land use and accessibility. 
The aim is to analyze which of these features that compatible to promote Bangrak creative 
district. 

The study found that all the key morphological features of the Bangrak creative 
district are already compatible for encouraging the creative district, but not completely. The 
suggested characteristics that would enhance the district to reach its potential are 1) the 
pedestrian and bicycle network that circulates systematically 2) the good quality landscape along 
the street that runs through the creative place 3) the proper use of waterfront area 4) the proper 
cluster patterns of creative industry 5) the appropriate building use and activities around the 
creative street 6) the conservation of the old buildings of historical significance and 7) the 
appropriate control of building density. The result of some morphological features that still don’t 
encourage the creative district led to suggestions for the development or improvement of the 
morphology of the district as well as discussions of the conditions and limitations of each 
approaches. To sum up, the paper is intended to understand the Urban Morphology for 
Development of Creative District / Community Model that can be used as a lesson for planning 
or designing of other district or creative communities in the Thai context. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 บางรัก เป็นย่านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ ในกรุงเทพมหานครชั้นใน มีอาณาเขตติดต่อกับแม่น้ า
เจ้าพระยา เป็นพ้ืนที่ที่มีมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตและมีประวิติศาสตร์ความเป็นมาที่ส าคัญ 
โดยเริ่มมีบทบาทมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ซึ่งโปรดให้มีการ
เจริญสัมพันธไมตรีกับโปรตุเกส เพ่ือเปิดตลาดการค้ากับชาวตะวันตกให้สะดวกมากยิ่งขึ้น และโปรด
อนุญาตให้เรือโปรตุเกสขึ้นมาถึงกรุงเทพและทอดสมออยู่ที่หน้าบ้านพระยาสุริยวงศ์มนตรี หรือบริเวณ
หน้าสถานทูตโปรตุเกสในปัจจุบัน ย่านบางรักจึ งกลายเป็นพ้ืนที่ส าคัญที่มีท่าจอดเรือสินค้าจาก
ต่างประเทศมาจอดเทียบท่า มีการไหลเวียนและริเริ่มตั้งรกรากของชาวตะวันตก และมีความเฟ่ืองฟู
อย่างมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ด้วยความเจริญและความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคที่ทันสมัย
จากการตัดถนนเจริญกรุงและการเดินรถราง ประกอบกับการเป็นที่ตั้งของท่าเรือขนส่งสินค้า ศุลก
สถานหรือโรงภาษีร้อยชักสาม (กรมศุลกากรในปัจจุบัน) สถานกงสุลต่างๆ รวมถึงสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตก ทั้งโรงแรมหรูและห้างสรรพสินค้าที่นิยมจ าหน่ายสินค้าจาก
ต่างประเทศ ท าให้ย่านบางรักกลายเป็นแหล่งธุรกิจการค้านานาชาติที่มีความทันสมัย น ามาซึ่งความ
หลากหลายทางเชื้อชาติและสังคม ชุมชน และรูปแบบสถาปัตยกรรม ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) บรรดากงสุลของต่างชาติหลายแห่งได้ย้ายออกไปยังพ้ืนที่อ่ืน 
เหลือเพียงสถานทูตของโปรตุเกสและฝรั่งเศสที่ยังคงตั้งอยู่ในต าแหน่งเดิม (จนถึงปัจจุบัน) พ้ืนที่ของ
กงสุลอังกฤษและอเมริกาได้กลายเป็นที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขกลาง (สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558: 103-104) และจากการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง ท าให้
สถานที่ส าคัญอ่ืนๆ เริ่มถูกย้ายออกไป โดยเฉพาะกรมศุลกากรและท่าเรือการค้า ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัย
ส าคัญของความเป็นย่านการค้าและแหล่งรวมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลพวงจากวิถีทางสังคม
และเศรษฐกิจ ส่งผลให้ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบริบทย่านบางรักภายหลังจากนั้น อาคารที่มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ถูกแทนที่ด้วยอาคารสมัยใหม่แบบสากลมากขึ้น การ
ประกอบกิจการหรือวิถีชีวิตของผู้คนดั้งเดิมเริ่มหายไปจากการโยกย้ายถิ่นฐาน อาคารบ้านเรือนบาง
แห่งเริ่มเสื่อมโทรมลงและถูกทิ้งร้าง ไม่มีการใช้งาน  
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเริ่มมีหน่วยงานจากทางภาครัฐและเอกชนเข้ามามีบทบาทและพลิก
ฟ้ืนให้ย่านบางรักกลับมาครึกครื้นและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ภายใต้การผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาให้
ย่านบางรักกลายเป็นย่านสร้างสรรค์ (Creative District) เพ่ือให้พ้ืนที่เป็นจุดศูนย์รวมของนักคิด นัก
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สร้างสรรค์ นักออกแบบ สามารถดึงดูดนักลงทุนหรือผู้ประกอบการต่างๆ ให้เข้ามาสร้างธุรกิจใหม่ๆ 
ในพ้ืนที่ได้ ท าให้ภายในย่านเริ่มมีธุรกิจที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเกิดขึ้น เช่น 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรมบูติคโฮเทล (Boutique hotel) ร้านเครื่องประดับ อัญมณี ห้องแสดง
งานศิลปะหรืองานออกแบบ (Gallery) งานศิลปะสาธารณะ (Street Art) รวมไปถึงเป็นที่ตั้งของที่ท า
การศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center หรือ TCDC) แห่งใหม่ 
และมีโครงการจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดเทศกาลแสดงผลงาน
ออกแบบ กิจกรรมเสวนา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกิดกิจกรรมที่ดึงดูดนักคิด สร้างจินตนาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ การ
พัฒนาเหล่านี้ท าให้ย่านบางรักเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสู่บริบทของย่านสร้างสรรค์ แต่ในขณะเดียวกัน
ย่านบางรักตั้งอยู่ในเขตศูนย์กลางพาณิชยกรรมของกรุงเทพมหานคร (ประเภทพาณิชยกรรม
ศูนย์กลางเมือง พ.3 และ พ.5) อีกทั้งเป็นพ้ืนที่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ าของโครงการศูนย์การค้าไอคอนสยาม 
(ICONSIAM) ท าให้พ้ืนที่ภายในย่านเป็นที่หมายปองของนักลงทุนทั้งจากชาวไทยและต่างชาติ มี
ศักยภาพในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่น ศูนย์การค้า หรืออสังหาริมทรัพย์ อันจะก่อให้เกิด
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงบริบททั้งในเชิงกายภาพ และในเชิงสังคมและเศรษฐกิจที่จะน าไปสู่
ย่านสร้างสรรค์ได ้
 การศึกษาสัณฐานเมือง (Urban Morphology) เป็นการตีความรูปทรงของเมืองจากการท า
ความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ทางด้านรูปทรงที่เกิดขึ้นภายใต้ส านึกร่วมและการกระท าทาง
สังคม เป็นวิธีการศึกษาที่ใช้ท าความเข้าใจบริบททางกายภาพและสภาพแวดล้อมของย่านบางรัก ผ่าน
การวิเคราะห์ร่วมกับวิถีทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ สามารถช่วยให้นักวางผังออกแบบชุมชน
เมืองเข้าใจถึงอัตลักษณ์  (Identity) ของพ้ืนที่  รับรู้ถึงปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการก่อเกิดหรือ
แปรเปลี่ยนรูปทรงของย่าน ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของ
ย่านและส่งเสริมศักยภาพความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักจากต้นทุนเดิมทางสัณฐานในอนาคตต่อไป 
 
1.2 ค าถามของการศึกษาวิจัย 
 สัณฐานเมืองของย่านบางรักส่งเสริมต่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือไม่และอย่างไร 
 
1.3 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 1.3.1 ความมุ่งหมาย 
  เพ่ือศึกษาลักษณะของสัณฐานเมืองที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์บางรัก 
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 1.3.2 วัตถุประสงค์ 
  1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสัณฐานเมือง (Urban Morphology) และเมือง
สร้างสรรค์ (Creative City) 
  2) ศึกษาสัณฐานเมืองของย่านบางรัก 
  3) วิเคราะห์ลักษณะสัณฐานเมืองที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์บางรัก 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ขอบเขตด้านเนื้อหาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสัณฐานเมืองที่ส่งเสริมต่อการพัฒนา
ย่านสร้างสรรค์บางรัก โดยศึกษาผ่านองค์ประกอบของสัณฐานเมือง อันได้แก่ 1) โครงสร้าง 
(Structure) 2) อาคาร (Building) 3) ความหนาแน่น (Density) 4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land 
Use) และ 5) การเข้าถึง (Accessibility) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะของ
พ้ืนที่ สิ่งแวดล้อม และการใช้สอยของมนุษย์ที่ส่งเสริมต่อองค์ประกอบของความเป็นย่านสร้างสรรค์ 
และมิติความส าคัญในด้านต่างๆ อันน าไปสู่การพัฒนารูปสัณฐานของย่านสร้างสรรค์บางรักอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  ขอบเขตการศึกษาด้านพ้ืนที่ จะพิจารณาจากพ้ืนที่ที่ถูกพัฒนาเป็นย่านสร้างสรรค์ริม
แม่น้ าเจ้าพระฝั่งตะวันออก เขตบางรัก ครอบคลุมแขวงบางรัก รวมถึงพ้ืนที่ต่อเนื่องของชุมชนในย่าน
บางรักถึงทางพิเศษศรีรัช ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 484 ไร่ หรือ 0.77 ตร.กม. โดยมีขอบเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ   จรด สะพานพิทยเสถียรตามแนวขอบเขตแขวงบางรักไปบรรจบกับเส้น
ขนานแนวกึ่งกลางทางพิเศษศรีรัช 
  ทิศตะวันออก  จรด แนวกึ่งกลางทางพิเศษศรีรัช 
  ทิศใต้ จด  จรด แนวคลองสาทรถึงก่ึงกลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
  ทิศตะวันตก   จรด แนวร่องแม่น้ าเจ้าพระยา 



  4 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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1.5 กระบวนการศึกษาวิจัย 
 1.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งในส่วนข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ทั้งในด้านแนวคิด
และทฤษฏี และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) และสัณฐานเมือง 
(Urban Morphology) จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเก็บข้อมูล
ลักษณะสัณฐานและบริบทเบื้องต้นของสภาพพ้ืนที่ศึกษาจากการส ารวจภาคสนาม การค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งทุติยภูมิ และการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.5.2 วิธีการในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่มุ่งศึกษา 
ค้นคว้าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปั จจุบัน เพ่ือที่จะได้ทราบ
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นๆ มีรูปแบบของความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นอย่างไร และการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปตามล าดับขั้นตอน เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบของประเด็นค าถาม โดยเริ่ม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบในการศึกษาวิจัย ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
   - แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ มิติความส าคัญ และองค์ประกอบส าคัญท่ีเกี่ยวเนื่อง 
   - แนวคิดสัณฐานเมือง วิธีการและองค์ประกอบที่ส าคัญในการศึกษา 
   - การสรุปกรอบความสัมพันธ์ของแนวคิดเพ่ือให้ได้มาซึ่งลักษณะสัณฐานเมืองเพ่ือ
การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ 
  ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสรุปกรอบในการศึกษา ท าให้สามารถวิเคราะห์
ลักษณะสัณฐานเมืองที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์บางรัก โดยจะอาศัยการวิเคราะห์ผ่าน
ทฤษฏีเชิงวิพากษ์  (Critical Theory) เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์ตลอดจนคุณลักษณะของพ้ืนที่ 
สิ่งแวดล้อม และการใช้สอยของมนุษย์ที่ส่งเสริมต่อองค์ประกอบความเป็นย่านสร้างสรรค์ 
 1.5.3 การสังเคราะห์และการน าเสนอผลของการศึกษาวิจัย 
  การสังเคราะห์ข้อมูลเป็นการศึกษาในภาพรวมทั้งหมด ด้วยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล ผลของการสังเคราะห์คือการน าเสนอผลของการศึกษาที่เป็น  “ลักษณะของสัณฐาน
เมืองที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์” รวมถึงผลจากการวิเคราะห์ การสังเกตการณ์ และการ
ส ารวจคุณลักษณะ คุณภาพและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปสัณฐานย่านบางรักกับ
องค์ประกอบความเป็นย่านสร้างสรรค์ ซึ่งประมวลผลการศึกษาวิจัยเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือสังเคราะห์และ
น าเสนอ “ลักษณะของสัณฐานเมืองที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์บางรัก” 
 1.5.4 การสรุปผลการศึกษาวิจัย 
  การสรุปผลของการศึกษาวิจัยเป็นการประมวลผลของการศึกษาทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน 
รวมไปถึงการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาท าการเรียบเรียงเนื้อหา จัดประเภทล าดับชั้น
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ของข้อมูลและอภิปรายผลสรุป เพ่ือตอบค าถามการศึกษาวิจัยว่า “สัณฐานเมืองของย่านบางรัก
ส่งเสริมต่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือไม่และอย่างไร” อีกทั้งจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานของย่านที่สอดคล้องและส่งเสริมศักยภาพความเป็นย่านสร้างสรรค์บาง
รักในอนาคต ตลอดจนพัฒนาสู่การเสนอแนะแบบจ าลองสัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์
หรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์บริบทอ่ืนๆ ในประเทศไทยต่อไปได้  
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย 
 1) สามารถสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ และแนวคิดสัณฐานเมืองหรือ
รูปทรงเมือง 
 2) ค้นพบความสัมพันธ์ในแนวคิดทฤษฏีของเมืองสร้างสรรค์และสัณฐานเมือง เพ่ือน าไปสรุป
กรอบแนวคิดลักษณะสัณฐานเพื่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ 
 3) เสนอแนะแนวทางที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์บางรัก 
 4) ผลของการศึกษาจะสามารถเป็นข้อมูลและแนวทางที่จะให้นักออกแบบและวางผังชุมชน
เมืองหรือผู้ที่สนใจสามารถใช้ในการศึกษาวิจัยและการออกแบบวางแผนชุมชนเมืองหรือย่าน
สร้างสรรค์ในประเทศไทยได้ต่อไป 
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บทที่ 2 
การศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 เพ่ือท าความเข้าใจนิยามความหมาย ทฤษฎี แนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับสัณฐานเมือง และ
ย่านสร้างสรรค์หรือเมืองสร้างสรรค์ไปจนถึงการสรุปเป็นกรอบแนวคิดที่จะใช้ในการวิจัย ในบทนี้จึงได้
ท าการศึกษาเนื้อหาส าคัญ 3 ส่วน คือ แนวคิดเมืองสร้างสรรค์หรือย่านสร้างสรรค์ แนวคิดสัณฐาน
เมือง และ สัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือเมืองสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดเมืองสร้างสรรค์หรือย่านสร้างสรรค์ 
 แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เป็นแผนนโยบายในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1990 ซึ่งมีกระแสการปฏิรูปเศรษฐกิจโลกเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดให้กับเมืองหรือท้องถิ่นด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
แนวคิดเมืองสร้างสรรค์มีหลักแนวความคิดว่า การสร้างบรรยากาศของเมืองให้มีเสน่ห์ และเปี่ยมล้น
ไปด้วยแรงบันดาลใจจะเป็นการดึงดูดให้คนที่ มีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาอยู่ในเมือง การสร้าง
สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของเมืองให้เอ้ือต่อการประกอบกิจกรรมและการท างานในเชิง
สร้างสรรค์ จะช่วยส่งเสริมกระบวนการสร้างนักคิดและบ่มเพาะให้กลายเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
อันหมายถึงผู้ประกอบการที่สามารถรวบรวมองค์ความรู้  ทักษะ นวัตกรรม และสุนทรียภาพจาก
ศิลปวัฒนธรรม น ามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและความแตกต่าง ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มได้ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และมีพ้ืนที่แสดงออกของกลุ่มบุคลากรและ
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ 
ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเมืองอย่างยั่งยืน   
 2.1.1 นิยามความหมายของเมืองสร้างสรรค์หรือย่านสร้างสรรค์ 
  ค าว่า “เมืองสร้างสรรค์” ถูกประดิษฐ์ขึ้นในงานเขียนชื่อว่า The Creative City ของ 
Charles Landry ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมเพ่ือการฟ้ืนฟูเมือง เขียน
ร่วมกับ Franco Bianchini ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ซึ่งเกิดขึ้นจากการศึกษาถึงเหตุผลในการประสบ
ความส าเร็จอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการเปลี่ยนแปลงช่วง 2 ทศวรรษ (ค.ศ. 
1980-2000) ของเมืองอย่างเช่น บาร์เซโลนา (Barcelona) ซิดนีย์ (Sydney) ซีแอตเทิล (Seattle) 
กลาสโกว์ (Glassgow) รอตเทอร์ดาม (Rotterdam) ฯลฯ ซึ่งต่อมา Charles Landry ได้พัฒนา
แนวคิดและออกหนังสือที่ชื่อว่า The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators และให้ค า
จ ากัดความของเมืองสร้างสรรค์ไว้ว่า “เมืองสร้างสรรค์เป็นวิธีการใหม่ในการวางแผนชุมชนเมือง
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เชิงกลยุทธ์ และพิจารณาถึงวิธีการที่ผู้คนคิด วางแผน และแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ในเมือง
อย่างไร รวมถึงวิธีการที่จะให้เมืองน่าอยู่และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน ซึ่งสามารถฝึกฝน บ่ม
เพาะจินตนาการ และดึงความสามารถนั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้” คนและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เมืองเป็นพ้ืนที่ของความคิดสร้างสรรค์ และท าให้เกิดพลวัตขึ้นในสังคมเมือง 
ดังนั้นความเป็นท้องถิ่นที่สื่อสารออกมาทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม จึงเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่ท าให้ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่
แตกต่างกันไป (มนฑิณี ยงวิกุล, ม.ป.ป.) แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ของ Charles Landry แสดงให้เห็น
ว่าคนที่มีทักษะและความสามารถเป็นกุญแจส าคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเมืองที่ อุดมไปด้วย
ความหลากหลายทางสังคม การออกแบบเมืองที่ดี  และมรดกทางวัฒนธรรมสามารถสร้าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพสังคมที่จะส่งเสริมศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นไปจนถึงการส่งออกนวัตกรรมทางความคิดและเทคโนโลยีสู่ระดับสากล  
  Richard Florida (2002) ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์เมือง ได้กล่าวถึง กลุ่ม
ชนชั้นสร้างสรรค์ (Creative Class) เป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ 
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆ ที่ตนมีในการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เมืองต่างๆ จึงต้องแข่งขันกันเพ่ือดึงดูด รักษาและสร้างกลุ่มชนชั้น
สร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และกลไกทางธุรกิจที่เอ้ือ
ต่อการลงทุนและพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ โดยส่วนส าคัญที่สุดคือ การรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้เมืองมีความพร้อมในเชิงอัตลักษณ์และบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองด้านกายภาพ เมืองที่มีแรงดึงดูดนั้นต้องเป็นสถานที่ที่
เปิดกว้างส าหรับคนต่างถิ่นให้เข้ามาอาศัยได้อย่างกลมกลืน มีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมแต่เปิดรับซึ่ง
กันและกัน มีความลื่นไหลทางวัฒนธรรม ไม่เป็นเมืองอนุรักษ์นิยม หรือที่เรียกได้ว่า มีความมั่นคงทาง
สังคมมากพอที่จะก่อให้เกิดความต่อเนื่อง แต่ก็มีความหลากหลายที่จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่างๆ งานวิจัยของ Richard Florida ยังพบว่ากลุ่มคนท างานสร้างสรรค์ ต้องการให้เมืองมี
ลักษณะผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และความทันสมัย มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดี มีร้านอาหาร 
ดนตรี และแหล่งบันเทิง มีพ้ืนที่ส าหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ มีรูปแบบอาคารที่กระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ หรืออาจกล่าวได้ว่า การฟูมฟักเมืองเพ่ือดึงดูดให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มา
ลงทุนท าธุรกิจนั้น ล าพังเพียงวัฒนธรรมชุมชนอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แหล่ งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการ
เติบโตของธุรกิจด้วย (จิตตรา มาคะผล, 2556: 19-20) 
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  แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ของ Charles Landry และ Richard Florida นับเป็นรากฐาน
แนวคิดที่ในเวลาต่อมา สถาบันและองค์กรในระดับสากลต่างๆ ได้น ามาศึกษา ปรับใช้ และให้นิยาม
ของตนเองต่อไป ดังตัวอย่างเช่น 
  องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nation Conference on 
Trade and Development) หรืออังค์ถัด (UNCTAD) ให้นิยามของเมืองสร้างสรรค์ (Creative city) 
ไว้ใน Creative Economy Report 2008 ว่า “เมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็น
ส่วนส าคัญของเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้นๆ และต้องประกอบไปด้วยรากฐานที่ม่ันคงทาง
สังคมและวัฒนธรรม มีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนท างานสร้างสรรค์และมี
สภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการลงทุนเพราะความย่ังยืนของสถานที่ในเชิงวัฒนธรรม” 
  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ให้ความหมายของ
เมืองสร้างสรรค์ว่าเป็น “เมืองที่มีการร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐในการสร้างสรรค์
เมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการ
น าสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ตลอดจนจารีตประเพณีของท้องถิ่นมา
ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อน าไปสู่การเป็นเมืองแห่งความศิวิไลซ์ที่ไม่ลืมรากฐาน
วัฒนธรรมของตนเอง” นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities 
Network) และคัดเลือกเมืองสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ ตามเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละเมืองจากทั่ว
โลก (ดังภาพที่ 2) อาทิ เมืองแห่งวรรณกรรม (City of Literature) ได้แก่ เอดินเบิร์ก ในสก๊อตแลนด์ 
เมลเบิร์น ในออสเตรเลีย ดับลิน ในไอร์แลนด์ ฯลฯ เมืองแห่งภาพยนตร์ (City of Film) ได้แก่ แบรด
ฟอร์ด ในอังกฤษ ซิดนีย์ ในออสเตรเลีย ซานโตส ในบราซิล ฯลฯ เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะ
พ้ืนบ้าน (City of Crafts and Folk Arts) ได้แก่ อัสวาน ในอียิปต์ คานาซาวา ในญี่ปุ่น อินชอน ใน
เกาหลีใต้ เป็นต้น (ภาพท่ี 2) 
  ย่านสร้างสรรค์ (Creative District) เป็นค าที่ถูกใช้ในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ในหน่วย
ย่อยลงมาในรูปของย่านหรือพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของเมือง ดวงฤทธิ์ บุญนาค (2560) สถาปนิก นักออกแบบ 
และหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม Creative District Foundation ได้กล่าวว่า “ย่านสร้างสรรค์ (Creative 
District) คือ ชุมชน ย่าน หรือเมืองที่อุดมไปด้วยปัจจัยแวดล้อมในการกระตุ้นให้เกิดการสร้าง ซึ่ง
การสร้างในที่นี้หมายถึงการสร้างให้เกิดสิ่งใหม่ทุกประเภท ไม่ใช่แค่เพียงงานศิลปะ” ในงานวิจัย
ระดับสากล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองโตรอนโต (City of Toronto, 2008) ได้อธิบายถึงย่าน
สร้างสรรค์ไว้ในรายงานกรอบแนวคิดการวางแผนเมืองสร้างสรรค์ (Creative City Planning 
Framework) ว่า ย่านสร้างสรรค์ (Creative District) และศูนย์พ้ืนที่สร้างสรรค์ (Creative Hub) 
เป็นการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ในรูปของกลุ่มอาคารหรือย่านหนึ่ ง ซึ่ งมีระบบนิ เวศน์และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย ธุรกิจและกิจกรรมสร้างสรรค์มักจะปรากฏให้เห็นในรูปของภูมิทัศน์เมือง
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ที่เป็นกลุ่มก้อน ย่านสร้างสรรค์หรือศูนย์พ้ืนที่สร้างสรรค์จะเกิดจากการรวมกลุ่มของสถาบัน สถานที่ 
หรือธุรกิจอันเป็นทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีการเชื่อมต่อและพ่ึงพาอาศัยกัน 
เครือข่ายเหล่านี้จะเป็นการรวมตัวของนักธุรกิจ ศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ และผู้ประกอบการสร้างสรรค์
ที่หลากหลาย ก่อให้เกิดแนวคิด สินค้า บริการ ศิลปะและการออกแบบใหม่ๆ ซึ่งเกิดจากการบ่มเพาะ
ขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่ได้มีการวางแผน หรือสามารถวางแผนพัฒนาอย่างเป็นทางการได้ภายใต้
ความเป็นศนูย์กลางหรือพ้ืนที่ที่มีความบูรณาการ มีความเข้มข้นในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 

 
เมืองแห่งวรรณกรรม (City of Literature) 

 
เมืองแห่งภาพยนตร์ (City of Film) 

 
เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน (City of Crafts and Folk Arts) 

 
ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างเมืองสร้างสรรค์จ าแนกตามประเภทของยูเนสโก 
ที่มา: UNESCO [ออนไลน]์, accessed October 1, 2018, available from https://en.unesco.org/creative-
cities//node/. 

https://en.unesco.org/creative-cities/node/
https://en.unesco.org/creative-cities/node/
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ภาพที่ 3 แสดงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 
ที่มา: UNESCO [ออนไลน]์, accessed September 6, 2018, available from 
https://en.unesco.org/creative-cities/home. 

 
 2.1.2 มิติที่ส าคัญของเมืองสร้างสรรค์ 
  จากการทบทวนงานเขียนเกี่ยวกับแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ ย่านสร้างสรรค์ และองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรได้ให้นิยามและแนวความคิดในประเด็น
ส าคัญที่แตกต่างกันไปในแต่ละมิติ อันจ าแนกได้เป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติทางเศรษฐศาสตร์ มิติทางสังคม
และวัฒนธรรม และมิติทางสภาพแวดเมือง โดยสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 
  2.1.2.1 มิติทางเศรษฐศาสตร์ 
   เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นลักษณะเศรษฐกิจที่มุ่งให้เกิดขึ้นใน
เมืองสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาจากกระแสการปฏิรูปเศรษฐกิจโลกเพ่ือสร้างความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนจากพลวัตของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคปัจจุบันที่ถูกขับเคลื่อน
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถผลิตสินค้าและบริการออกมา
ได้อย่างทัดเทียมกัน ความแตกต่างและการเพ่ิมมูลค่าจากสินค้าจึงต้องมาจากการใช้ความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสานกระบวนการผลิตและเรื่องราวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะเฉพาะและหลากหลาย เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลก 

https://en.unesco.org/creative-cities/home
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่สะท้อนถึงกระบวนการซึ่งรวมเอาวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ต้องพึ่งพิงเงินทุน เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การจ้างงานมากกว่าการลงทุนในโรงงานหรือสินค้า อันเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ใน
อนาคต 
   ในบริบทของประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ  (สศช.) และโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme - UNDP) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง “การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทาง
ปัญญา ที่ เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” ในขณะที่ John 
Howkins นักวิจัยผู้มีชื่อเสียงในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก (อ้างถึงใน ส านักนายกรัฐมนตรี, 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ได้นิยามเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อย่างง่ายไว้ว่า คือ “การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดมนุษย์” โดยมีหัวใจส าคัญคือ การน าความคิด 
(Idea) ไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นในเชิงพาณิชย์ สาขาการผลิตที่ พัฒนา
ไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะเรียกว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ซึ่งหมายถึง 
“กลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพ่ึงพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบส าคัญ ” ซึ่งสศช. ได้ก าหนด
ขอบเขตขนาดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยโดยยึดตามรปูแบบขององค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และปรับเพ่ิมเติมตามรูปแบบของ UNESCO พร้อมจัดกลุ่ม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ 4 กลุ่ม และจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยได้ 15 ประเภท ได้แก่ 
   1) มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ การแพทย์แผนไทย และอาหารไทย 
   2) ศิลปะ (Arts) ได้แก่ ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ 
   3) สื่อสมัยใหม่ (Media) ได้แก่ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ การพิมพ์ การกระจายเสียง 
และดนตรี 
   4) งานสร้างสรรค์และออกแบบ (Functional Creation) ได้แก่ การออกแบบ 
แฟชั่น สถาปัตยกรรม การโฆษณา และซอฟต์แวร์ 
  2.1.2.2 มิติทางสังคมและวัฒนธรรม 
   แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ของ  Charles Landry ได้ เน้นย้ าถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังทางความคิด และวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากรที่
สร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมเมืองที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural 
Diversity) เป็นสิ่งส าคัญของความเป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์ สังคมที่น่าอยู่มักจะเกิดขึ้นจากการอดทน
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ยอมรับความแตกต่าง การเข้าถึงโอกาสในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และความรู้สึกปลอดภัยในวงกว้าง 
ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความมีชีวิตชีวา การใช้ประโยชน์ การมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ และการติดต่อทาง
ธุรกิจในการประกอบกิจกรรมได้อย่างอิสระ ไม่ถูกจ ากัด ในทางตรงกันข้าม เมืองที่มีประชากรลักษณะ
เดียวกัน (Homogenous Populations) จะมีความเป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์น้อยกว่า เนื่องจากมีมุมมองที่
ไม่หลากหลายและขาดจินตนาการใหม่ๆ อันเป็นสิ่งจ าเป็นของชุมชนเมืองที่มีความซับซ้อน Charles 
Landry (2004) ได้กล่าวถึงลักษณะความส าคัญประชากรท้องถิ่นและประชากรต่างถิ่นของเมือง
สร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
   1) ประชากรต่างถิ่น (Outsider) ประชากรอพยพถิ่นฐานมาจากในประเทศ หรือ
มาจากนอกประเทศ ล้วนเป็นส่วนส าคัญของการเกิดเมืองสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมที่เปิดรับผู้คนที่
อพยพถิ่นฐานเข้ามาจะน ามาซึ่งความแตกต่างของทักษะ ความช านาญ และคุณค่าทางวัฒนธรรม อัน
น าไปสู่แนวคิดและโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น  บ่อยครั้งที่ประชากรในท้องถิ่นจะมีมุมมองในการ
แก้ปัญหาด้วยความเคยชิน ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม แต่ประชากรต่างถิ่น
จะมีมุมมองที่กว้างกว่าจากความอิสระจากข้อจ ากัดเหล่านี้ ประชากรเหล่านี้จะเล็งเห็นถึงศักยภาพ
ใหม่ๆ ของเมือง ในบางกรณีประชากรต่างถิ่นก็ไม่เหมาะสมที่จะขับเคลื่อนหรือบริหารจัดการเมือง ซึ่ง
อาจจะเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษา ผู้ให้ค าแนะน า นักลงทุน หรือเป็นผู้เสนอความเชื่อมโยงหรือมุมมอง
ใหม่ๆ ให้แก่เมืองได้ 
   2) ประชากรท้องถิ่น (Insider) แม้ประชากรต่างถิ่นจะมีความส าคัญ แต่ก็ไม่ใช่
ทั้งหมดของเมืองสร้างสรรค์ สิ่งส าคัญอีกประการคือ การใช้ประโยชน์จากศักยภาพสติปัญญา การ
เรียนรู้ และ ความคิดสร้างสรรค์ในการกระตุ้นผู้คน และความเชื่อมั่นในตนเองให้กับท้องถิ่น เป็นสิ่งที่
จะช่วยผลิตคลังความรู้และควบคุมทรัพยากรเหล่านั้นไว้ในทุกระดับชั้น พ้ืนที่ที่มีความสร้างสรรค์สูง
มักเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาทางสังคมเกิดขึ้น และการสร้างองค์ความรู้ที่สมดุลระหว่างประชากรต่างถ่ินและ
ประชากรท้องถิ่นจะเป็นกุญแจส าคัญในการขับเคลื่อนท้องถิ่น  
   ด้วยการมุ่งเน้นที่ศักยภาพของมนุษย์ Richard Florida (2002) ได้ให้นิยามของ
พลเมืองในเมืองสร้างสรรค์ว่า กลุ่มชนชั้นสร้างสรรค์ (Creative Class) หมายถึง กลุ่มคนที่มีระดับ
การศึกษาสูง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กลุ่มคนเหล่านี้จะมีความหลากหลายทั้งความชื่นชอบ 
ความสนใจ หรือแม้กระทั่งเป็นประชากรท้องถิ่นหรือประชากรที่อพยพถิ่นฐานเข้ามา ซึ่งจะมีองค์
ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การรวมกลุ่มของคนเหล่านี้ท าให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
ความคิดใหม่ๆ (Idea) อันเป็นหลักส าคัญในการท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มคนเหล่านี้จะมีส่วน
ช่วยในการก าหนดรูปทรงของเมือง เสริมสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม การผลิตทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักธุรกิจ หรือ
ผู้ประกอบการที่มีทักษะและรายได้ค่อนข้างสูง ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้ Richard Florida ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของกลุ่มชนชั้น
สร้างสรรค์ที่ส าคัญ 3 ด้าน (3Ts Model) ได้แก่ 1. ทักษะความสามารถ (Talent) 2. เทคโนโลยี 
(Technology) และ (3) การยอมรับทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Tolerance) 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดง 3Ts Model ของ Richard Florida 
ที่มา: สมบตัิ กุสุมาวล ี[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 8 กันยายน 2561 เข้าถึงได้จาก
http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/FQ150_p095-99.pdf. 

 
   วัฒนธรรม (Culture) คือ บรรยากาศที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้คนที่อยู่อาศัยในถิ่นที่
เหล่านั้นในรูปของกายภาพและกิจกรรม (Charles Landry, 2004) เมืองจะแสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมของผู้คนอย่างชัดเจน ทั้งวิถีชีวิตหรือประเพณีประจ าถิ่น ซึ่งมีทั้งในแบบจับต้องได้ 
(Tangible Culture) และจับต้องไม่ได้ (Intangible Culture) รวมไปถึงสิ่งที่สามารถจดจ าได้ สิ่งที่มี
คุณค่า ทั้งหมดก่อให้เกิดเป็นรูปทรงของเมืองขึ้น ในปัจจุบันผู้คนมักเข้าใจว่าพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของ
เมืองนั้นคือ สถานที่ทางวัฒนธรรม อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องจัดแสดงงาน โรงละคร ในขณะที่ในอดีต
สถานที่เหล่านี้มักจะเป็นพวกวัดหรือโบสถ์ แต่ในความเป็นจริงแล้ววัฒนธรรมได้ถูกสอดแทรกอยู่ในทุก
พ้ืนที่ของเมือง เช่น อุตสาหกรรมหรือธุรกิจท้องถิ่นที่เกิดจากการรวมกลุ่มของชุมชนที่ประกอบไปด้วย
ผู้คนที่มีทักษะและความสามารถที่หลากหลาย หรือรูปแบบของอาคารที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของ
ผู้คนในท้องถิ่นและวัสดุในท้องถิ่นที่ใช้เป็นโครงสร้าง ฯลฯ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมจะถูกหล่อหลอม
ขึ้นมาจากทักษะและความสามารถของผู้คนในเมือง ซึ่งไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นอาคารหรือสถานที่เพียง
อย่างเดียว แต่ยังรวมถึงสัญลักษณ์ กิจกรรม การบริการ งานฝีมือหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์เมือง ประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิต เทศกาล พิธีกรรม 
งานอดิเรก แม้กระทั่งอาหาร กิจกรรมนันทนาการ หรือการแต่งกาย ซึ่งเป็นทรัพยากรท้องถิ่นที่มีให้

http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/FQ150_p095-99.pdf
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เห็นได้อยู่ทั่วไปแต่ถูกละเลย ก็นับเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมย่อย (Sub-Culture) หรือวัฒนธรรม
ประจ ากลุ่มรูปแบบใหม่ที่จะสร้างแนวคิดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการได้ วัฒนธรรมจะท าให้เกิด
ลักษณะเฉพาะของแต่ละถิ่นที่ (Culture makes each place unique) และวัฒนธรรมจะเป็น
เวทีในการแสดงออกทางความสร้างสรรค์ (Culture as a platform for creative action) 
(Charles Landry, 2004) 
   2.1.2.3 มิติทางสภาพแวดล้อมเมือง 
   องค์ประกอบส าคัญในการจูงใจและรักษากลุ่มมวลชนสร้างสรรค์ให้อาศัยอยู่ในเมือง
สร้างสรรค์ ไม่ใช่ค่าแรงที่สูง แต่เป็นในเรื่องของคุณภาพชีวิต ความทันสมัย และสภาพแวดล้อมเมืองที่
น่าดึงดูด (Alex Deffner, 2011) เมืองจะประกอบไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ในแนวทางที่ต่างกันอยู่ 
ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในแต่ละท้องที่  ซึ่งภายหลังยุคปฏิวัติ อุตสาหกรรมในศตวรรษที่  20 ได้เกิดกระแสการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Cultural Industry) ที่มีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าด้วยกัน ท าให้เกิดสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ตอบสนองต่อลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและการบริหารจัดการเมืองมากยิ่งขึ้น สภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ (Creative 
Milieu) จะเป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้ผู้คนเกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ลักษณะสภาพแวดล้อม
เมืองสร้างสรรค์จะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้ประกอบการ กลุ่มคนที่มีความรู้มีความสามารถ 
กิจกรรมทางสังคม ศิลปิน ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในท้องถิ่น หรือนักเรียนที่เป็นกลุ่มคนที่มีทัศนคติที่
เปิดกว้าง ยอมรับความแตกต่างและแนวคิดของผู้อ่ืน และเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถพบปะ มี
ปฏิสัมพันธ์ เพื่อสร้างแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ การบริการ และสถาบันที่จะน าไปสู่การ
ประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจ Charles Landry (2004) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของ
สภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) Hard Infrastructure และ 2) Soft Infrastructure ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
   1) โครงสร้างทางกายภาพ หมายถึง องค์ประกอบของรูปทรงเมืองที่เป็นรูปธรรม 
ทั้งอาคาร สถานที่ และสถาบันต่างๆ ที่เป็นหัวใจส าคัญของเมืองสร้างสรรค์ เช่น สถาบันการวิจัย 
สถาบันการศึกษา พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม ที่ท างาน ห้องแสดงงานศิลปะ โรงละคร ร้านกาแฟ ถนน พ้ืนที่
สาธารณะ ซึ่งประกอบไปด้วยสุนทรียศาสตร์และสัญลักษณ์ในการสร้างแรงบันดาลใจ การพบปะ และ
การแสดงออกทางความคิด โดยสถานที่เหล่านี้จะมีการใช้ประโยชน์อย่างผสมผสาน มีลักษณะโดดเด่น 
และมีบริการสาธารณะรองรับที่ดี อย่างเช่น การคมนาคม สาธารณสุข และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ซึ่งจะช่วยดึงดูดและรักษากิจกรรมสร้างสรรค์และหลากหลายได้ 
   2) โครงสร้างทางสังคม หมายถึง ระบบเครือข่ายทางสังคม โครงสร้างสมาคม และ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้คน ที่จะสนับสนุนให้ผู้คนเกิดแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเพ่ิม
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ศักยภาพการสื่อสารให้กว้างไกลขึ้น และช่วยในการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เครือข่าย
เหล่านี้อาจหมายถึงคนกลุ่มหนึ่งหรือเครือข่ายที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น ชมรม สโมสร สมาคม การ
พบปะกันในบาร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน (Public-Private Partnership) ฯลฯ  
 2.1.3 องค์ประกอบส าคัญของความเป็นย่านสร้างสรรค์หรือเมืองสร้างสรรค์ 
  การศึกษาองค์ประกอบส าคัญของความเป็นย่านสร้างสรรค์หรือเมืองสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องทั้งหมด 3 งาน ได้แก่  
  2 .1 .3 .1  Theory and practice of the creative city thesis: experiences 
from Amsterdam and Rotterdam  
   Arie Romein และ Jan Jacob Trip (2012 : 28-31) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ส าคัญของเมืองสร้างสรรค์จากการทบทวนงานเขียนต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเมืองสร้างสรรค์
และการฟ้ืนฟูเมือง เพ่ือใช้ในการประเมินนโยบายและวางแผนเมืองสร้างสรรค์ Amsterdam และ 
Rotterdam โดยองค์ประกอบส าคัญของเมืองสร้างสรรค์มีทั้งหมด 7 ข้อ ซึ่งขอคัดลอกไว้ ณ ที่นี้ 
   1) Social Climate (สภาพทางสังคม) 
    ความหลากหลายทางค่านิยมและทัศนคติ (Prevailing Values and Attitude) การ
ยอมรับทางสังคม (Social Tolerance) การเปิดรับผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Openness towards 
diversity) เช่น กลุ่มประชากรชาวต่างถิ่น กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน (Gays) ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งส าคัญในคุณภาพ
ที่ดีของเมืองสร้างสรรค์ Richard Florida (2005) ได้ให้ความส าคัญกับขนาดประชากรของชาวต่างถิ่น และ
ประชากรรักเพศเดียวกัน ซึ่งไม่ได้หมายความว่ากลุ่มประชากรเหล่านี้มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า แต่ขนาด
ประชากรชาวต่างถิ่นและประชากรรักเพศเดียวกันจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางความคิด 
การเปิดรับผู้อื่น และการยอมรับทางสังคม 
   2) Buzz, Atmosphere (บรรยากาศการพบปะ) 
    กิจกรรมสร้างสรรค์ต้องการบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ที่จ าเป็นส าหรับการผลิตเชิงสร้างสรรค์ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น การตลาด เทคโนโลยี 
หรือทักษะ (Allen J. Scott, 2001, Michael Storper and Anthony J. Venables, 2002)  ในด้านธุรกิจ 
จะสร้างเครือข่ายการพบปะแบบเผชิญหน้า (Face-to-face) และเกิดบทสนทนาที่อาจจะท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้กับกลุ่มการผลิตเชิงสร้างสรรค์ ในขณะที่นักวิชาการที่มุ่งเน้นในด้านทรัพยากรมนุษย์
อย่าง Richard Florida (2002) และ Sako Musterd (2007) ได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของการเชื่อมโยง
ผู้คนด้วยเส้นทางสัญจร (Street Life) และสถานที่ที่จะท าให้เกิดการพบปะเผชิญหน้ากันอย่างไม่ได้ถูก
วางแผนมาก่อนอย่าง “พื้นที่ที่สาม หรือ Third Places” ซึ่งไม่ใช่ที่พักอาศัย หรือที่ท างาน เช่น ร้านกาแฟ 
ร้านหนังสือ ร้านแผ่นเสียง ฯลฯ  พื้นที่ที่สามจึงเปรียบเสมือนพื้นที่สาธารณะที่ให้ผู้คนเข้ามาเพื่ อคิด ผ่อน
คลาย มีการพบปะ สร้างปฏิสัมพันธ์และความมีชีวิตชีวาให้กับย่าน โดยนักวิชาการที่ให้ความส าคัญกับ
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บรรยากาศการพบปะต่างก็เห็นด้วยกับแนวคิดของ Jane Jacob (1961) นั่นคือ “กุญแจส าคัญของ
สภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์จะขึ้นอยู่กับความหลากหลาย ทั้งในเชิงพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ” (Gert-
Jan Hospers and Roy van Dalm, 2008) 
   3) Labour Market and Employment (ตลาดแรงงานและการจ้างงาน) 
    Allen J. Scott (2000) ให้ความส าคัญกับแนวคิดที่ว่า “Jobs follow people” 
หมายถึง การรวมกลุ่มของแรงงานที่มีทักษะความสามารถที่หลากหลายจะดึงดูดการลงทุนและบริษัทต่างๆ 
ให้เข้ามาในพื้นที่ ในทางตรงกันข้าม นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นด้วยเห็นด้วยกับแนวคิดของ Edward Glaeser 
(2001) ที่ว่า “People follow jobs” หมายถึง ตลาดแรงงานที่หนาแน่นจะดึงดูดแรงงานที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีความคิดสร้างสรรค์จากโอกาสในการจ้างงานที่หลากหลาย เนื่องจากผู้คนจะมีอิสระในการ
ย้ายถิ่นฐานหรือย้ายที่ท างานมากกว่า ความสัมพันธ์ของตลาดแรงงานและการจ้างงานจะต้องอาศัยการ
กระตุ้นจากนโยบายท้องถิ่นในระยะยาว เช่น การสร้างบรรยากาศที่ดี บริการสาธารณะที่ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้กับแรงงาน และการฝึกอบรมเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาทักษะในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 
ไม่ใช่แค่เฉพาะในบริษัท แต่ยังรวมถึงชุมชนด้วย ฯลฯ 
   4) Built Environment (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) 
    องค์ประกอบส าคัญของเมืองสร้างสรรค์ที่นักวิชาการส่วนใหญ่มักกล่าวถึง คือ พื้นที่
สาธารณะที่หลากหลายและเป็นมิตรกับทางเดินเท้า (A diverse pedestrian-friendly public space) 
ชุมชนดั้งเดิมที่มีลักษณะเฉพาะโดดเด่น (Distinctive and authentic neighbourhoods) โดยมีนัยมาจาก
แนวคิดของ Jane Jacob (1961) ที่เชื่อว่า ชุมชนสร้างสรรค์จ าเป็นจะต้องมีความผสมผสานของอาคารที่
ต่างกัน (Mix of Buildings) ทั้งในด้านอายุและการบ ารุงรักษา เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบที่แตกต่างกันของ
ธุรกิจและผู้ประกอบการ เช่นเดียวกับกลุ่มคนที่แตกต่างกันย่อมต้องการสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่
แตกต่างกัน เช่น วัยรุ่นที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องการอยู่ในย่านใจกลางเมือง หรือกลุ่มเด็กเนิร์ดที่ต้องการอยู่
ในย่านเทคโนโลยี นโยบายในทางปฏิบัติขององค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างมักอยู่ในรูปของการ
ฟื้นฟูชุมชนเก่าแก่ (Revitalization of old neighbourhoods) และบ่อยครั้งในการฟื้นฟูรูปแบบเจนตริฟิเค
ชัน (Gentrification) อย่างเช่น ในเมือง Toronto มีการอนุรักษ์คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม หรือในเมือง 
Seville ซึ่งมีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่ (Postmodern Architecture) ในระยะหลัง 
   5) Amenities (สิ่งอ านวยความสะดวก) 
    สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญที่ควรพิจารณาส าหรับเมืองสร้างสรรค์ ทั้ง
บริการสาธารณะ เช่น การศึกษา (Education) ระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transport) ระบบความ
ปลอดภัย (Public Security) และสวนสาธารณะ (Park) รวมไปถึงพื้นที่กีฬากลางแจ้ง พื้นที่หรือสถานที่ทาง
วัฒนธรรม เช่น งานเทศกาลทางวัฒนธรรม การเล่นดนตรีริมถนน ฯลฯ ตัวอย่างเช่น เมือง Seville มุ่งเน้น
การขยายโครงข่ายทางจักรยานที่วิ่งเข้าสู่ย่านศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมือง  Terry Nichols Clark 
(2004) กล่าวถึงสิ่ งอ านวยความสะดวกเชิงโครงสร้าง (Constructed Amenities) ที่ เป็นแหล่งรวม
วัฒนธรรมหรืองานเทศกาลส าคัญ ซึ่งเมือง Toronto และ Seville มิได้มุ่งเน้นไปแค่เพียงสิ่งอ านวยความ
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สะดวกเหล่านั้นแต่ยังรวมไปถึงพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าน้อย Low-Key Cultural Facilities) และการ
มีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม (Cultural Participation) ด้วย นอกจากสิ่งอ านวยความสะดวกที่เน้นในด้านการ
พักผ่อนหย่อนใจแล้ว นักเขียนหลายคนยังได้กล่าวถึงความส าคัญของห้องสมุดและสถาบันที่เก่ียวข้องกับการ
ท างานศึกษาวิจั ย  (Research Libraries and Institutes) อาทิ  Richard Florida (2002) และ ให้
ความส าคัญกับมหาวิทยาลัยชั้นน าเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและหลากหลาย และเปรียบเสมือน
ส่วนหนึ่งของพื้นฐานทางเทคโนโลยีของเมืองที่จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าทางความคิดสร้างสรรค์ เมืองที่มี
ความผสมผสานของความมีชีวิตชีวาย่านใจกลางเมือง อันเต็มไปด้วยมหาวิทยาลัยและสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่เชื่อมโยงกันจะมีความเป็นเมืองสร้างสรรค์สูง 
   6) Cluster, Incubator Spaces (การรวมกลุ่มและพื้นที่บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์) 
    นักวิชาการหลายคนให้ความส าคัญกับเครือข่ายการรวมกลุ่มของผู้ผลิตที่มีความ
ช านาญเฉพาะด้านจะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง Allen J. Scott (2001) กล่าวถึง 
ทางเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือจากการจ าแนกประเภทตามการเกาะกลุ่มทางเศรษฐกิจในรูปของการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานร่วมกัน ความสัมพันธ์ของการน าเข้า ส่งออกของงานและแรงงาน และการเรียนรู้อย่างเช่น การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบริษัทระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน กรณีศึ กษาของ Elizabeth 
Currid-Halkett (2007) ในเมือง New York แสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม
อย่างชัดเจน ในรูปของขนาดชุมชนแห่งแฟชั่น งานศิลปะ และดนตรี 
    Jane Jacob (1961) ได้กล่าวว่า “ความคิดใหม่ๆ ต้องการอาคารเก่า (New ideas 
require old building)” จะเห็นได้จากอาคารเก่า (Old Buildings) มักถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่บ่ม
เพาะส าหรับกิจกรรมสร้างสรรค์หรือธุรกิจสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในหน่วยเล็กๆ นโยบายท้องถิ่นมักจะก าหนดให้
อาคารเหล่านี้มีราคาถูก ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนความสามารถในด้านค่าใช้จ่าย (Affordablility) เพื่อดึงดูด
บุคลากรสร้างสรรค์ให้เข้ามาในพื้นที่ นอกจากในด้านการมีที่อยู่อาศัยและที่ท างานที่สามารถจ่ายได้แล้ว 
บุคลากรสร้างสรรค์ยังต้องการสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่ทั่วไป แต่เป็นสถานที่ที่มีความเป็นเนื้อแท้ (Authentic 
Places) แต่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งพวกเขาสามารถเพิ่มเติมสิ่งต่างๆ เข้าไปได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้อาคารเหล่านี้ยัง
สามารถใช้เป็นพื้นที่ที่สาม (Third Places) หรือประโยชน์อย่างผสมผสาน (Mixed-use) ทั้งด้านการท างาน 
การพักผ่อนหย่อนใจ การท ากิจกรรมทางสังคมหรือแม้กระทั่งเป็นที่อยู่อาศัย  
   7) Policy, Government and Governance (นโยบายและการบริหารจัดการ) 
    ในขณะที่องค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ข้างต้นได้บ่งชี้ว่า ควร “ท าอะไร (What)” 
ให้เมืองสร้างสรรค์ประสบความส าเร็จ นโยบายจะเป็นเครื่องมือบ่งชี้ว่าควร “ท าอย่างไร (How)” ความ
ร่วมมือและการประสานงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับบริษัทต่างๆ และกลุ่มผู้เก่ียวข้อง
จะเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันนโยบายเมืองสร้างสรรค์ให้ประสบความส าเร็จ ตัวอย่างเช่น ในเมือง 
Toronto มีนโยบายที่มุ่งเน้นไปที่พื้นที่บม่เพาะธุรกิจสร้างสรรค์ในอาคารอุตสาหกรรมเก่า แต่สิ่งที่กระตุ้นการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบุคลากรสร้างสรรค์นั้นยังรวมไปถึงแรงจูงใจทางด้านภาษีด้วย ซึ่ง 
Charles Landry (2004) ได้กล่าวถึงวิธีการของผู้คนที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของเมืองสร้างสรรค์
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ไว้ในหนังสือ The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators นอกจากนั้น Richard Florida 
(2005) ได้กล่าวว่า เมืองควรจะสร้างพื้นที่ทางกายภาพและสังคมที่จ าเป็นส าหรับการสร้างรากฐานของ
โอกาสในการเกิดกิจกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับ Jane Jacob (1961) ที่มีแนวคิด
ที่ให้ความส าคัญกับความหลากหลาย (Diversity) ความน่าอยู่ (Liveliness) และชุมชนขนาดเล็ก (Small 
Scale) 

  2.1.3.2 ปัจจัยท้ัง 9 ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ 
   บทความออนไลน์ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ที่กล่าวถึง ปัจจัยที่ช่วย
ผลักดันให้เกิดย่านสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 9 ปัจจัย ซึ่งขอคัดลอกไว้ ณ ที่นี้ 
   1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับชุมชน ทั้งจากภาครัฐ เอกชนและองค์กรไม่
แสวงหาก าไร (Strong Community / Stakeholder Platform (Public / Private / Non-Profit 
Sector) การประสานการทางานในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างความผูกพันซึ่งกันและกัน
ตลอดจนความไว้วางใจ และสนับสนุนกัน เป็นกระบวนการที่จะรักษาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีความยั่งยืน 
กระทั่งสามารถกระตุ้นและช่วยให้ชุมชนสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
   2) การมีองค์กรหรือสถาบันทางวัฒนธรรมในพื้นที่ (Anchor Cultural Institution) 
การสร้างพื้นที่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ สามารถเป็นแรงดึงดูดให้เกิดการ
ลงทุนในภาคเอกชนมากขึ้น โดยการมีองค์กรหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมและความ
หลากหลายทางสังคม 
   3) โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ของย่าน การให้ประโยชน์
ทางระบบภาษี และการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์ (Historic Preservation 
Program / Tax Credits / and Incentives) การน าอาคารเก่าทางประวัติศาสตร์มาใช้งานเชิง
สาธารณะอย่างคุ้มค่าต่อการลงทุน และช่วยฟื้นฟูสภาวะทางเศรษฐกิจของเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวาสู่อาคาร
เก่านั้นอีกครั้ง 
   4) การมีที่อยู่อาศัยและที่ท างานที่กลุ่มผู้ประกอบการและบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์สามารถจ่ายได้ (Affordable Live / Work Spaces) การผสมผสานของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
กับกลุ่มนักออกแบบอิสระขนาดเล็กในการท าธุรกิจในย่านต้องได้รับการสนับสนุนด้านอัตราค่าครองชีพ ค่า
เช่า และค่าด าเนินงานในราคาที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดนักออกแบบรายย่อยและกลุ่มเริ่มต้นธุรกิจให้ย้ายเข้ามา
ท างานในพื้นที่ และส่งผลให้เกิดการกระจุกตัวของกลุ่มบุคลากรสร้างสรรค์ เป็นการเพิ่มบุคลากรและทุนด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายบุคลากรสร้างสรรค์ ที่
ส่งผลต่อระบบนิเวศสร้างสรรค์ต่อไป 
   5) การสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และบุ คลากร
สร้างสรรค์ (Creative Cluster) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นกลุ่มที่ผลิตสินค้าที่ เกี่ยวเนื่องกับ
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วัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมมือกันของกลุ่มผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการ
รวมตัวกันของกลุ่มศิลปินนักออกแบบอีกด้วย ท าให้เกิดเป็นเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมที่เกื้อกูลกัน 
   6) การสร้างระบบนิเวศเชิงสร้างสรรค์ภายในพื้นที่ (Creative Ecology) การสร้าง
ระบบนิเวศน์ที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบตามทฤษฎีของจอห์น ฮาวกิ้นส์ นักวิชาการด้านความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจชาวอังกฤษ อันได้แก่ ความหลากหลาย การปรับตัว การเรียนรู้ และการ
เปลี่ยนแปลง 
   7) การมีโครงการและสถานที่เพื่อการบ่มเพาะทักษะ (Incubation Facilities and 
Programs) การให้ความส าคัญกับการสร้างพื้นที่เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาทักษะในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ต่างๆ ตลอดจนกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ ด้วย 
   8) กลไกสนับสนุนทางการเงิน และการให้สิทธิประโยชน์ (Financial Mechanism / 
Incentives) จ าเป็นต้องมีเครื่องมือทางการเงินที่แตกต่างออกไป ส่งผลถึงการจัดวางโซนนิ่งของพื้นที่ ระบบ
การจัดเก็บภาษี และนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ย่านสร้างสรรค์ 
   9) การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระดับย่านโดยการผสมผสานระหว่างคุณค่าเชิง
ศิลปะ วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม (Economic Development Plan 
of The District [Integration of Arts, Culture, Creativity, Design and Innovation]) ก า ร
วางแผนเป็นระบบทั้งของหน่วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บุคลากรสร้างสรรค์ องค์ประกอบธุรกิจพื้นฐานที่
สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนมูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ โดยต้องมี
หน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในหลากหลายสาขา ทั้งจากด้าน
เศรษฐศาสตร์ ด้านธุรกิจสร้างสรรค์ นักกฎหมาย นักผังเมือง และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
วางแผนพัฒนาย่านสร้างสรรค์ในระดับต่างๆ ทั้งจากระดับชาติ สู่ระดับท้องถิ่น 

  2.1.3.3 องค์ประกอบของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO 
   องค์ประกอบของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ที่ถูกกล่าวถึงใน
เอกสารแนะน าโครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์สาขางานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้านขององค์การ
ยูเนสโก (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, 2561) ซึ่งขอคัดลอกไว้ ณ ที่นี้ 
   1) การสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก่เมือง (Cultural Identity) การสร้าง
สภาพแวดล้อมทางสังคมให้มีความเปิดกว้าง (Diversity & Open Society) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
   2) การรวบรวมนั กคิ ดและผู้ ป ระกอบการสร้ างสรรค์  (Talent / Creative 
Entrepreneur) เป็นการรวบรวมผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสานนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้เข้ากับเทคโนโลยีและการจัดการด้านธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและก าลังซื้อสินค้าหมุนเวียนอันเป็น
กลไกให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองและประเทศ 
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   3) การสร้างพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวก (Space & Facility) เมืองจะต้องมี
โครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและมีคุณภาพ ช่วยก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการผลิตนักคิดและธุรกิจ
สร้างสรรค์ 
   4) การบริหารจัดการเมือง (Management) องค์กรของภาครัฐและเอกชนจะต้องมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง โดยเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น และท างานประสานกันเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย
อย่างสร้างสรรค์ โดยมีแนวทางในการปรับปรุงเมืองเพื่อให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) โดยผสาน
แนวคิดทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน 

  2.1.3.4 การสังเคราะห์องค์ประกอบส าคัญของย่านสร้างสรรค์หรือเมืองสร้างสรรค์ 
   จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ในด้านเมืองสร้างสรรค์และการฟ้ืนฟูเมือง 
ประกอบกับองค์ความรู้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเพ่ิมเติม สามารถสังเคราะห์และสรุป
องค์ประกอบส าคัญขององค์ประกอบส าคัญของความเป็นย่านสร้างสรรค์หรือเมืองสร้า งสรรค์ได้
ทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงองค์ประกอบส าคัญของย่านสรา้งสรรค์หรือเมืองสร้างสรรค์ 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2561. 
 
   1) Openness Social Climate (สภาพทางสังคมที่เปิดกว้าง) 
    พ้ืนที่ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคลากรที่มีทักษะความสามารถและบุคลากร
สร้างสรรค์จะเป็นสถานที่ซึ่งมีความหลากหลายทางสังคมมาก พ้ืนที่ที่อุดมไปด้วยผู้คนที่มีความชื่นชอบ 
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ความหลงใหล หรือทัศนคติที่แตกต่างกันจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะเฉพาะของ
แต่ละบุคคล อันน าไปสู่แนวความคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีความสร้างสรรค์ ความแพร่หลายทาง
ค่านิยมและทัศนคติ (Prevailing Values and Attitude) การอดทนรับความแตกต่างหลากหลายทาง
สังคม (Social Tolerance) การเปิดรับผู้คนและวัฒนธรรมที่ แตกต่าง (Openness towards 
diversity) เป็นสิ่งส าคัญในการสร้างสภาพทางสังคมที่เปิดกว้าง อันน าไปสู่ความหลากหลายทางสังคม 
Richard Florida (2002) ได้กล่าวถึงดัชนีชี้วัดสภาพทางสังคมที่เปิดกว้าง อันได้แก่  
     (1) ขนาดประชากรของชาวต่างถ่ิน (Foreign-born)  
     (2) ขนาดประชากรรักเพศเดียวกัน (Gays) และ  
     (3) ชาวโบฮีเมียน (Bohemian) ที่เป็นกลุ่มคนท างานศิลปะที่ไม่ยึดติดกับ
สมัยนิยมหรือขนบธรรมเนียม เช่น นักออกแบบ นักเขียน นักแสดง ช่างถ่ายภาพ นักวาดภาพ ฯลฯ 
    ซึ่งไม่ได้หมายความว่ากลุ่มประชากรเหล่านี้มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า หรือ
ขนาดของประชากรเหล่านี้จะช่วยในการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้มากกว่าแต่ขนาด
ประชากรชาวต่างถ่ิน ประชากรรักเพศเดียวกัน และชาวโบฮีเมียน จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงพ้ืนที่ที่มีสภาพทาง
สังคมท่ีเปิดกว้าง มีความหลากหลายทางความคิด การอดทนรับความแตกต่างหลากหลาย และเปิดรับ
ผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่าง อันน าไปสู่ความหลากหลายทางสังคม  
   2) Third Places (พื้นที่ที่สาม) 
    กิจกรรมสร้างสรรค์ต้องการบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการผลิตเชิงสร้างสรรค์ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น การตลาด 
เทคโนโลยี หรือทักษะ ในทางธุรกิจ จะสร้างเครือข่ายการพบปะแบบเผชิญหน้า (Face-to-face) และ
เกิดการสนทนาที่ท าให้เกิดแนวความคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้กับกลุ่มการผลิตเชิง
สร้างสรรค์ ในขณะที่นักวิชาการที่มุ่งเน้นในด้านทรัพยากรมนุษย์ได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของการ
เชื่อมโยงผู้คนด้วยเส้นทางสัญจร (Street Life) และสถานที่ที่จะท าให้เกิดการพบปะเผชิญหน้ากัน
อย่างไม่ได้ถูกวางแผนมาก่อนอย่าง “Third Places” หรือพ้ืนที่ที่สาม เป็นค าที่ถูกบัญญัติขึ้นโดย Ray 
Oldenburg นักสงคมศาสตร์ชาวอเมริกัน ซึ่งหมายถึง สถานที่ที่มีการพบปะสังสรรค์ที่มีความเป็น
กันเองของชุมชนและกิจกรรมหลักคือการพูดคุยสนทนากัน เป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย (First 
Place) หรือที่ท างาน (Second Place) เป็นสถานที่ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สร้าง
มิตรภาพระหว่างกัน โดยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียความเป็นส่วนตัว ที่ที่ซึ่งไม่มีใครเป็นผู้เหย้าและผู้เยือนของ
กันและกัน ที่ซึ่งเป็นอิสระต่อการมาและจากไป ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบทั้งพ้ืนที่ในร่มและพ้ืนที่เปิด
โล่งสาธารณะ เช่น ร้านกาแฟ ร้านหนังสือ ร้านแผ่นเสียง ร้านท าผม บาร์ สวนหย่อมในชุมชน หรือ
พ้ืนที่อ่ืนๆ อันเป็นที่นัดพบปะสังสรรค์ในศูนย์กลางชุมชน Ray Oldenburg (อ้างถึงใน ภรัณย์พงษ์, 
2553) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของพ้ืนที่ที่สาม 8 ประการ ได้แก่ 
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    (1) พ้ืนที่ตรงกลาง (On the Neutral Ground)  
    (2) พ้ืนที่ที่มีความเสมอภาค (The Leveler)  
    (3) พื้นที่ที่มีกิจกรรมหลักคือการสนทนา (Main Activity is Conversation)   
    (4) พ้ืนที่ที่มีการเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก (Accessibility and Accommodation)    
    (5) พ้ืนที่ที่มีกลุ่มคนที่มาประจ า (Regulars)   
    (6) พ้ืนที่ที่มีรูปลักษณ์ท่ีธรรมดา (Low Profile)   
    (7) พ้ืนที่ที่มีบรรยากาศอารมณ์สนุกสนาน (Mood is Playful)   
    (8) พ้ืนที่ที่เป็นเหมือนบ้านที่อยู่นอกบ้าน (A Home Away From Home) 
    กลุ่มชนชั้นสร้างสรรค์นั้นให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ที่สามในการสร้างความน่า
ดึงดูดให้กับชุมชน ผู้คนมักจะอยู่อาศัยเพียงล าพังหรือมักจะเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆ พ้ืนที่ที่สามจะเติม
เต็มช่องว่างเหล่านี้ ด้วยการเป็นสถานที่ที่ให้ผู้คนได้มาพบปะสมาคมและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ (Richard Florida, 2002) พ้ืนที่ที่สามจึงเป็นสถานที่ส าคัญที่ตอบโจทย์การสร้างพ้ืนที่ส าหรับ
การพบปะอันน าไปสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนพ้ืนที่สาธารณะที่ให้ผู้คนเข้ามาเพ่ือคิด ผ่อน
คลาย มีการพบปะ สร้างปฏิสัมพันธ์และความมีชีวิตชีวาให้กับย่าน  
 

   
 
ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างพื้นที่ท่ีสาม 
ที่มา: 1. ภาพซ้าย - Reid A. [online], accessed September 26, 2018, available from 
http://www.gospel-life.net/the-third-place-to-reach-young-adults/.  
2. ภาพกลางและขวา - Mortensen P. [online], accessed September 26, 2018, available from 
https://montgomeryplanning.org/blog-design/2016/05/the-third-place/.  

 

http://www.gospel-life.net/the-third-place-to-reach-young-adults/
https://montgomeryplanning.org/blog-design/2016/05/the-third-place/
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   3) Creative Cluster (การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบุคลากร
สร้างสรรค์) 
    นักวิชาการหลายคนให้ความส าคัญกับเครือข่ายการรวมกลุ่มของผู้ผลิตที่มีความ
ช านาญเฉพาะด้านจะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองสร้างสรรค์ การรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบุคลากรสร้างสรรค์ (Creative Cluster) จะช่วยในการผลิตสินค้าและ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมมือกันของกลุ่ม
ผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินนักออกแบบอีกด้วย ท าให้เกิดเป็นเครือข่าย
ทางศิลปวัฒนธรรมที่เกื้อกูลกัน อันน าไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่เมือง โดยกลุ่มเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยได้จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2552) 
     (1) มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
การแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Cultural Expression) เช่น ศิลปะและงาน
ฝีมือ เทศกาลและงานฉลอง อาหารไทย ฯลฯ และกลุ่มที่ตั้งทางวัฒนธรรม (Cultural Sites) เช่น 
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และนิทรรศการ ฯลฯ 
     (2) ศิลปะ (Arts) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ งานศิลปะ (Visual Arts) เช่น 
ภาพวาด รูปปั้น ภาพถ่าย และวัตถุโบราณ ฯลฯ และศิลปะการแสดง (Performing Arts) เช่น การ
แสดงดนตรี การแสดงละคร เต้นร า โอเปร่า ละครสัตว์ และการเชิดหุ่นกระบอก ฯลฯ 
     (3) สื่อสมัยใหม่  (Media) แบ่ งออกเป็น  2 กลุ่ม คือ งานสื่อสิ่ งพิมพ์ 
(Publishing and Printed Media) เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ และงานโสตทัศน์ (Audiovisual)  
เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ 
     (4) งานสร้างสรรค์และออกแบบ (Functional Creation) แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ การออกแบบ (Design) เช่น การออกแบบภายใน กราฟฟิค แฟชั่น อัญมณี และของเด็กเล่น 
ฯลฯ กลุ่มสื่อประยุกต์ (New media) เช่น ซอฟต์แวร์วิดีโอเกมส์ และผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ฯลฯ และกลุ่ม
บริการทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Services) ได้แก่ สถาปนิก โฆษณา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานวิจัยและพัฒนา และบริการอื่นที่เก่ียวข้องกับดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ 
    ตลาดแรงงานที่หนาแน่นจะดึงดูดแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีความคิด
สร้างสรรค์จากโอกาสในการจ้างงานที่หลากหลาย การสร้างเครือข่ายบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ที่ดี
และน่าดึงดูดนั้น ควรจะต้องมีแหล่งงานที่มีความหลากหลายทางกิจกรรมและการผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
เพ่ือดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความช านาญและความชื่นชอบที่แตกต่างกันเข้ามาในพ้ืนที่ รวมถึง
การสร้างบรรยากาศที่ดี บริการสาธารณะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นจะช่วย
รักษากลุ่มคนเหล่านี้ให้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ในระยะยาวได้ 
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   4) Distinctive & Authentic (ลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้) 
    ย่านสร้างสรรค์  ชุมชนสร้างสรรค์  เครือข่ายบุคลากรและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์มักเกิดจากอัตลักษณ์ของชุมชนทางวัฒนธรรม การให้ความส าคัญของจินตภาพเมือง 
(Image of the city) จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะ และแนวความคิดของสถานที่นั้นๆ และ ซึ่ง
จะเห็นได้จากสัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่งเป็นวัตถุ อย่างเช่น ถนน หรือ สิ่งปลูกสร้าง และสัญลักษณ์ซึ่ง
ไม่ใช่วัตถุ อย่างเช่น วิถีชีวิต กิจวัตร หรือทัศนคติ ภาพจดจ า ( Image) เหล่านี้จะให้ถึงมุมมองที่
แตกต่างกัน คือ 1) จะสร้างกระบวนการรับรู้และท าซ้ าโดยผู้คนภายในท้องถิ่น และ 2) สร้างการรับรู้
และภาพตัวแทนของเมืองให้กับผู้คนภายนอก การสร้างสัญลักษณ์ของเมืองสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดภาพ
จดจ า มักจะอยู่ในรูปของงานศิลปะที่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณสาธารณะของเมือง (Public Art in the 
Public Realm) ผ่านการออกแบบบริเวณจัตุรัสเมือง (Public Squares) โครงสร้างภูมิสัญลักษณ์ 
(Landmark Structures) หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (Amenities) ซึ่งสามารถสร้างความมี
ชีวิตชีวา สร้างแรงบันดาลใจ สามารถสื่อสารและเปลี่ยนมุมมองให้กับผู้คนได้  
 

 
Branding I Amsterdam 

 
Iconic landmark: Frank Gehry’s 

Guggenheim in Bilbao 

 
Helsinki: life on Esplanade 

 
Helsinki: art in the streets 

 

ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างการสร้างภาพจดจ าให้กับเมืองสร้างสรรค์ 
ที่มา: Vanolo A. [online], accessed September 26, 2018, available from 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/15244/60_Vanolo.pdf;sequence=1. 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/15244/60_Vanolo.pdf;sequence=1


  26 

    คุณค่าของสถานที่จะเกิดจากความเป็นเนื้อแท้ดั้งเดิมและเอกลักษณ์ของสถานที่
นั้นๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นจากความจริงแท้ “Real” ของอาคาร ผู้คน และประวัติศาสตร์ สถานที่ที่มีความ
เป็นเนื้อแท้จะให้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นและประสบการณ์ดั้งเดิม (Richard Florida, 2002) การให้
คุณค่าทางสัญลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม (Symbolic value of cultural heritage) รวมถึง
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ (History) หรือรากฐานความส าคัญของชุมชนและวัฒนธรรมของผู้คน
ดั้งเดิม เป็นส่วนส าคัญของการรักษาชุมชนที่มีความเป็นเนื้อแท้ดั้งเดิมเอาไว้ อาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่า
และภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (Heritage Buildings and Landscapes) จะเป็นลักษณะทางกายภาพที่
ส าคัญในการแสดงถึงความเป็นเมืองสร้างสรรค์ (ดังภาพที่ 6) การรักษาอดีตของชุมชนที่เติบโตขึ้นมา
มากเท่าใด ก็จะเสริมสร้างส านึกรับรู้ของอัตลักษณ์ท้องถิ่นและลักษณะเฉพาะมากขึ้นเท่านั้ น การใช้
โครงสร้างในอดีตอย่างสร้างสรรค์จะเป็นตัวก าหนดกรอบการท างานทั้งหมดของเมืองสร้างสรรค์ (City 
of Toronto, 2001) 
     

  

  
  
ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างอาคารอนุรักษ์ของเมือง Toronto 
ที่มา: City of Toronto [online], accessed September 26, 2018, available from 
https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2012/pg/bgrd/backgroundfile-44992.pdf.   

 
    โดยสรุปแล้ว การสร้างภาพจดจ าของเมือง และการอนุรักษ์อาคารเก่าแก่ที่มี
คุณค่าและภูมิทัศน์วัฒนธรรมจะช่วยสร้างลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น รักษาความเป็นเนื้อแท้ดั้งเดิม
ให้กับเมืองและชุมชน สร้างส านึกรับรู้ในถิ่นที่เหล่านั้นไปจนถึงช่วยเสริมสร้างสินค้าและบริการในภาค
ความสร้างสรรค์ท่ีสะท้อนถึงอัตลักษณ์ประจ าถิ่นได ้

https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2012/pg/bgrd/backgroundfile-44992.pdf
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   5) Creative Urban Environments (สภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์) 
    “กุญแจส าคัญของสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์จะขึ้นอยู่กับความหลากหลาย 
ทั้งในเชิงพ้ืนที่ สังคม และเศรษฐกิจ” (Gert-Jan Hospers and Roy van Dalm, 2005: 4) การ
พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ควรจะมีโครงการหรือการประกอบการในอาคารขนาดเล็กและหลากหลาย
รูปแบบ ไม่ควรมุ่งเน้นไปที่โครงการขนาดใหญ่ที่ชี้น าการพัฒนาให้กับเมืองเพียงรูปแบบเดียว เพราะ
หากล้มเหลว จะท าให้พ้ืนที่นั้นตายไปด้วย บุคลากรสร้างสรรค์ไม่ได้ต้องการอาคารอย่างตึกส านักงาน 
(Office Tower) หรือศูนย์ประชุมขนาดใหญ่  เนื่องจากจะให้ความรู้สึกที่น่ าเบื่อหน่าย หรือ
ห้างสรรพสินค้า (Shopping Mall) เนื่องจากเป็นโครงการที่ส าเสร็จและหยุดนิ่งแล้ว และไม่กระตุ้นให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์นั้นควรจะสร้างความกระตือรือร้นให้กับผู้คน
และมีลักษณะที่เป็นเนื้อแท้ดั้งเดิม (Active and Authentic) ในชุมชนหนึ่งๆ นั้นควรจะต้องมีการใช้
สอย (Function) ในพ้ืนที่อย่างหลากหลายเพ่ือให้ริมถนนหรือเส้นทางสัญจรเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ 
ตลอดทั้งวัน พ้ืนที่ที่มีประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียว เช่น ย่านธุรกิจที่มีเพียงแค่บริษัทและส านักงาน
หรือย่านชานเมืองที่ขาดสีสัน ควรจะต้องมีภัตตาคาร ร้านค้าปลีก หรือพ้ืนที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
เพ่ือให้พ้ืนที่มีความเจริญยิ่งขึ้น เส้นทางสัญจร (Street) เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของเมือง
สร้างสรรค์ เป็นพ้ืนที่ที่ผู้คนมาพบเจอกันท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ เกิดการเผชิญหน้าที่ไม่คาด
ฝัน และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนทางธุรกิจ วิถีชีวิตริมถนนเหล่านี้มีส่วนช่วยในการท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ (Richard Florida and Jane Jacob quoted in Gert-
Jan Hospers and Roy van Dalm, 2005: 4-5) ในหลักการที่ ได้ กล่ าวเบื้ องต้น  Jane Jacob 
(quoted in Gert-Jan Hospers and Roy van Dalm, 2005: 4) ได้มุ่งเน้นถึงประเด็นส าคัญในการ
สร้างสภาพแวดล้อมเมืองที่มีความหลากหลาย 3 ประเด็น ได้แก่ 
     (1) บล็อกถนนสั้นๆ (Short Block of Buildings) และการสร้างรูปแบบ
เส้นทางสัญจรที่เชื่อมต่อกันอย่างดี (A Finely Meshed Street Pattern) ผู้คนที่เดินเท้าควรที่จะ
สามารถเดินไปรอบๆ และเข้าถึงเส้นทางสัญจรอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  
     (2) ความผสมผสานของอาคาร (Mix of Buildings) ชุมชนต้องการความ
ผสมผสานของอาคารที่แตกต่างกันทั้งในด้านอายุ (Age) ขนาด (Size) และการเก็บรักษา (State of 
Upkeep)  ทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ต่างก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
รูปแบบที่แตกต่างกันของธุรกิจและผู้ประกอบการ  
     (3) ความหนาแน่นสูงของหน่วยอาคารขนาดเล็ก (“High Dwelling  
Densities” on a Small Scale) ซึ่งจะช่วยสร้างชุมชนที่มีความกระชับ มีความแตกต่างของหน่วย
ครัวเรือนและกลุ่มผู้ประกอบการ น ามาซึ่งความหนาแน่นและความหลากหลายทั้งในด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ อันเป็นสิ่งส าคัญของชุมชนสร้างสรรค์  
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    ในขณะเดียวกันอาคารเก่าบางอาคารก็เป็นอาคารที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่น (Heritage Buildings) ถือเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า สามารถอนุรักษ์และน ามาใช้งานในเชิงสาธารณะได้ทั้งในเชิงธุรกิจหรือการ
ท่องเที่ยวที่ในปัจจุบันเริ่มมีกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเมืองเก่า ซึ่งจะช่วยฟ้ืนฟู
สภาวะทางเศรษฐกิจของเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวาสู่อาคารเก่านั้นอีกครั้ง 
   6) Incubator Spaces (พื้นที่บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์) 
    เมืองสร้างสรรค์ต้องการที่ดินและอาคารที่มีราคาที่เข้าถึงได้ส าหรับนักธุรกิจรุ่น
ใหม่หรือผู้ประกอบการทางสังคม ซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นได้ในพ้ืนที่ชานเมือง (Urban Fringes) หรือ
พ้ืนที่ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานอย่างท่าเรือเก่าหรือเขตอุตสาหกรรม  พ้ืนที่ราคาถูกจะลด
ภาวะความเสี่ยงทางการเงินและส่งเสริมให้เกิดการทดทองใหม่ๆ อาคารเก่า (Old Buildings) จึงเป็น
ปัจจัยส าคัญในการเป็นพ้ืนที่บ่มเพาะส าหรับกิจกรรมสร้างสรรค์หรือธุรกิจสร้างสรรค์ใหม่ๆ เนื่องจาก
นโยบายท้องถิ่นมักจะก าหนดให้อาคารเหล่านี้มีราคาถูก ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนด้านอัตราค่าครองชีพ 
ค่าเช่า และค่าด าเนินงานในราคาที่ เหมาะสม (Affordable Live / Work Spaces) เพ่ือดึงดูด
บุคลากรและกลุ่มเริ่มต้นธุรกิจให้ย้ายเข้ามาท างานในพ้ืนที่ นอกจากในด้านการมีที่อยู่อาศัยและที่
ท างานที่สามารถจ่ายได้แล้ว Jane Jacob (1961, quoted in Arie Romein and Jan J. Trip, 
2012: 30) ได้กล่าวว่า “ความคิดใหม่ๆ ต้องการอาคารเก่าๆ (New ideas require old building)” 
หมายความว่า บุคลากรสร้างสรรค์ยังต้องการสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่ทั่วไป (Generic Place) แต่เป็น
สถานที่ที่มีความเป็นเนื้อแท้ (Authentic Place) แต่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งพวกเขาสามารถเพ่ิมเติมสิ่งต่างๆ 
เข้าไปได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้อาคารเหล่านี้ยังสามารถใช้ประโยชน์อย่างผสมผสาน (Mixed-use) ทั้ง
ด้านการท างาน การพักผ่อนหย่อนใจ การท ากิจกรรมทางสังคมหรือแม้กระทั่งเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งจะ
ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้คนเข้ามาใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยอย่างไม่
รู้สึกเบื่อหน่ายหรือจ าเจ เช่น โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท่าเรือและคลังสินค้าเก่าให้เป็นศูนย์พ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของเมือง Bristol, UK (Bristol’s Watershed Media Center) 
ส่งเสริมการเรียนรู้ บ่มเพาะทักษะทางศิลปะ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ภายใต้การเป็นเมืองแห่ง
ภาพยนตร์ (City of Film) ของ UNESCO (ภาพที่  7) และโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ โรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กว่า 56,000 ตรม. ให้เป็นศูนย์พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมหลักของเมือง 
Helsinki, Finland (Cable Factory) ประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ โรงละคร ห้องแสดงงานและ
โรงเรียนทางศิลปะ รวมถึงพ้ืนที่จัดแสดงและเทศการต่างๆ (ภาพท่ี 8) 
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ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างการปรับเปลี่ยนพื้นที่อาคารเก่าให้เป็นพื้นที่บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ (โครงการ Bristol’s 
Watershed Media Center) 
ที่มา: Bristol City Council, Watershed [online], accessed October 10, 2018, available from 
https://www.watershed.co.uk/.  
 

   
 
ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างการปรับเปลี่ยนพื้นที่อาคารเก่าให้เป็นพื้นที่บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ (โครงการ Cable 
Factory 
ที่มา: Tripadvisor [online], accessed October 10, 2018, available from 
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g189934-d312173-Reviews-The_Cable_Factory-
Helsinki_Uusimaa.html. 

 
   7) Public Facilities (บริการสาธารณะ) 
    บริการสาธารณะและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นสิ่งจ าเป็นในการรักษา
และดึงดูดบุคลากรสร้างสรรค์ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ไปจนถึงการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่

https://www.watershed.co.uk/
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คนในชุมชน โดยบริการสาธารณะและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญของเมืองสร้างสรรค์ประกอบไป
ด้วย 
    7.1) Learning & Training (การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ) 
     ภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ของเมืองสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นจากความแตกต่าง 
(Differentiated) การค้นคว้าวิจัยแบบองค์รวม (Comprehensive Research) และระบบการศึกษา 
(Education System) สิ่งส าคัญคือการถ่ายทอดและน าองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ได้จริงและเกิด
ประโยชน์สูงสุด สถานที่อย่าง โรงเรียนที่เสริมสร้างทักษะ  มหาวิทยาลัยทางมานุษยวิทยา และ
มหาวิทยาลัยทางการวิจัย อุทยานทางวิทยาศาสตร์ องค์กรทางภาครัฐหรือเอกชน และพ้ืนที่จัด
ฝึกอบรม เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาทักษะความสามารถในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ตลอดจนกลุ่มคนใน
ชุมชน เป็นองค์ประกอบส าคัญในการรักษาและดึงดูดผู้คนที่มีทักษะความช านาญไว้ในพ้ืนที่ ไปจนถึง
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างโอกาสที่หลากหลายให้แก่กลุ่มคนเหล่านั้น นอกจากนี้ระบบข้อมูล
ข่าวสารและการติดต่อสื่อสารจาก ห้องสมุด ศูนย์ให้ค าปรึกษา หรือสื่อสารมวลชน เป็นสิ่งจ าเป็นใน
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต จะ
ช่วยให้บุคลากรหรือสถาบันสร้างสรรค์สามารถเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง
และทันสมัย 
    7.2) Transportation System (ระบบคมนาคมและการสัญจรที่ดี)  
     แม้ยานยนต์จะเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงที่ดีในแต่ละเมือง แต่ก็เป็น
สิ่งที่จ ากัดการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ เมืองที่ส่งเสริมการเดินเท้าจะช่วยสร้างโอกาส
ในการพบปะแบบ เผชิญหน้าอันน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และสุขภาวะที่ดี ความมีชีวิตชีวาจาก
กิจกรรมริมเส้นทางสัญจรที่หลากหลาย (Street Life) ทั้งร้านกาแฟ ศิลปะ ดนตรี หรือกิจกรรม
กลางแจ้งที่โอบล้อมผู้คนในชีวิตประจ าวัน เป็นสิ่งส าคัญของสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ การเดิน
เท้าและการใช้จักรยาน (Walking & Cycling) จึงเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้ผู้คนได้รับประสบการณ์ 
ร่วมกิจกรรม และสร้างบรรยากาศริมเส้นทางสัญจรเหล่านี้ร่วมกัน อีกทั้งระบบขนส่งสาธารณะที่ดีจะ
ช่วยลดปัญหาหามลพิษ ลดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายและอ านวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่ผู้คนใน
การประกอบกิจกรรมหรือการท างานในชีวิตประจ าวันได้ Charles Landry (2004: 72-73) ได้
กล่าวถึง ความส าคัญของการสร้างระบบคมนาคมที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อส าคัญ
ในการสร้างระบบคมนาคมและการสัญจรที่ดีในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เช่น 

- เพ่ิมระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้งานได้ง่าย 
- ระบบขนส่งสาธารณะบริการตลอด 20 ชม. โดยมีความถี่มากใน

ช่วงเวลากลางวันและมีระยะเวลาที่แน่นอนในช่วงเย็น 
- ป้ายหยุดรถหรือสถานีที่มีรัศมีเข้าถึงได้ง่ายด้วยการเดินเท้า 
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- มีการจราจรที่เบาบางลงในพ้ืนที่อยู่อาศัยไปจนถึงทุกพ้ืนที่ในเมือง หรือ
พัฒนาสู่การปลอดยานยนต์ในย่านอยู่อาศัย 

- มีการบูรณาการร่วมกันของระบบขนส่งสาธารณะ ผู้คนสามารถเคลื่อน
ตัวจากรูปแบบหนึ่งสู่อีกรูปแบบหนึ่งได้อย่างง่าย 

- มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการรถไฟ (Train) รถโดยประจ าทาง (Bus) รถราง 
(Tram) และทางจักรยาน (Bicycle) สร้างระบบคมนาคมด้วยเส้นทางใหม่และเชื่อมโยงพ้ืนที่ภายใน
เมือง 

- วางแผนลดพ้ืนที่จอดรถยนต์สาธารณะภายในศูนย์กลางเมืองหรือพ้ืนที่
ชั้นใน โดยมุ่งเน้นไปท่ีผู้อยู่อาศัยและผู้ที่จอดรถยนต์ในระยะเวลาสั้นๆ 

- มุ่งเน้นการใช้ระบบจอดแล้วจร (Park and Ride) ในพ้ืนที่ชั้นนอกด้วย
การเพ่ิมทางเลือกในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเส้นทางจักรยาน 

- มุ่งเน้นให้เกิดเฉพาะเส้นทางการเดินเท้าในพ้ืนที่ศูนย์กลาง ยกเว้นระบบ
ขนส่งสาธารณะที่ปราศจากมลภาวะทางเสียงอย่างเช่น รถราง (Tram) หรือ รถโดยสารประจ าทาง
แบบไฟฟ้า (Electronic Bus) 

- เสนอมาตรการจูงใจในการคืนพ้ืนที่จอดรถเป็นพ้ืนที่ส าหรับรถขนส่ง
สาธารณะหรือจุดจอดจักรยาน โดยอาจจะเริ่มจากภาครัฐเป็นล าดับแรก 

- สร้างระบบควบคุมและก าหนดทิศทางการจราจรด้วยคอมพิวเตอร์ 
    7.3) Culture & Leisure Facilities (พื้นที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อน
หย่อนใจ)  
     พ้ืนที่สาธารณะ (Public Space) เปรียบเสมือนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและ
ติดต่อสื่อสารที่ปรากฏให้เห็นได้หลากหลายรูปแบบ (Variety of Forms) ตั้งแต่การมีปฏิสัมพันธ์ทาง
กายภาพ  (Physical Interaction) ทางหนั งสือ พิมพ์  (Newspaper) ไปจนถึ งทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Cyberspace) สร้างโอกาสในการติดต่อสื่อสารทั้งแบบไม่ทางการและแบบทางการ พ้ืนที่
สาธารณะแต่ละประเภทจะแสดงถึงสาระส าคัญและความมุ่งหมายที่แตกต่างกันให้กับเมือง เช่น โบสถ์
แสดงถึงการเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด หรือมหาวิทยาลัยแสดงถึงการเรียนรู้ องค์
ความรู้ และวัฒนธรรม ตลาดนัดที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางพาณิชยกรรม หรือจัตุรัสเมือง 
(Public Square) ที่มุ่งเน้นให้ผู้คนเกิดการพบปะแบบเผชิญหน้า พูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสารและ
แนวความคิด และพัฒนาโครงการใหม่ๆ ร่วมกัน  
     พ้ืนที่สาธารณะที่เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมทางวัฒนธรรมจะเป็นปัจจัย
ส าคัญในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่นในตนเอง การถกเถียง และการแลกเปลี่ยน
แนวความคิดเช่นเดียวกับการสร้างภาพจดจ าให้กับเมือง สิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะ
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ความสามารถและสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชน พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Facility) อย่างเช่น 
ศูนย์งานศิลปะ (Art Center) ห้องแสดงงานศิลปะ (Gallery) โรงละคร (Theatre) พิพิธภัณฑ์ 
(Museum) งานศิลปะสาธารณะ (Public Art) งานเทศกาล (Event) และงานกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
(Cultural Activity) ฯลฯ จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความยั่งยืน แสดง
ถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของเมือง รวมถึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการ
มีปฏิสัมพันธ์กันในสังคมเมือง และเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการเป็นสถานที่ส าหรับให้ความ
บันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้มาเยือน นอกจากนี้พ้ืนที่สาธารณะในย่านศูนย์กลางเมืองอย่างเช่น 
ร้านกาแฟ (Cafe) จัตุรัสเมือง (Public Square) โรงภาพยนตร์ (Cinema) ภัตตาคาร (Restaurant) 
และสถานบันเทิง (Pub) จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้คนรู้สึกสบายและผ่อนคลาย กระตุ้นให้
เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้เช่นกัน 
 
2.2 แนวคิดสัณฐานเมือง 
 แนวคิดสัณฐานเมือง (Urban Morphology) เป็นแนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์เพ่ือท าความเข้าใจในบริบททางโครงสร้างและลักษณะเชิงพ้ืนที่ (Spatial Structure and 
Character) ในมิติของรูปร่าง (Shape) และรูปทรง (Form) ตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือ
เปลี่ยนถ่ายของรูปนั้นๆ ซึ่งสามารถศึกษาได้หลายระดับตั้งแต่ระดับอาคาร ( Individual Buildings) 
กลุ่มอาคาร (Lots) ไปจนถึงระดับเมือง (City) ศาสตร์ทางสัณฐานเมืองมีหลักแนวคิดที่ส าคัญ 3 
ประการอันมนีัยเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการศึกษา (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2548) ได้แก่ 
  1) เป็นการศึกษาที่เน้นความส าคัญในเชิงกายภาพหรือเชิงพ้ืนที่เป็นส าคัญ 
  2) เน้นหลักการวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือสามารถยังประโยชน์ต่อกระบวนการ
ออกแบบและวางผังอย่างเป็นระบบตลอดจนได้กระบวนการที่ท าซ้ าได้ 
  3) สัณฐานเมืองมุ่งหมายให้เกิดการบูรณาการของศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมและเมือง 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการออกแบบและวางผัง ที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและเมือง 
ทัง้ในระดับย่าน (Local Urban Scale) และระดับเมือง (Global Urban Scale) ได ้
 ค าว่า “สัณฐาน หรือ สัณฐานวิทยา (Morphology)” ปรากฏขึ้นในการศึกษาของ Johann 
Wolfgang Von Goethe (ค.ศ. 1749– 1832) นักคิดและนักเขียนชาวเยอรมัน ใช้อธิบายถึง ศาสตร์
ในการวิเคราะห์รูปร่าง รูปทรงทางกายภาพของสรรพสิ่งต่างๆ ไม่เฉพาะแต่สิ่งมีชีวิตแต่ยังรวมถึงงาน
ศิลปะ ซึ่งสร้างกระบวนการความเข้าใจของความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงภายนอกของสิ่งมีชีวิตหรือ
งานศิลป์ และส่วนของโครงสร้างภายในที่สัมพันธ์กันอันก่อให้เกิดรูปทรงนั้น ซึ่งในเวลาต่อมาได้
น ามาใช้ในรูปสัณฐานวิทยาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และถูกเรียกว่า “สัณฐานเมือง หรือ สัณฐาน
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วิทยาเมือง (Urban Morphology)” หลักแนวคิดและทฤษฎีจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางสังคม ประชากร
ที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ประกอบกิจกรรม 
 ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นยุคที่เริ่มมีการศึกษาถึงสัณฐานเมืองปรากฏขึ้นเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากเมืองต่างๆ มีการพัฒนาและขยายเขตเมืองออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งการศึกษา
สัณฐานจะใช้เพ่ืออธิบายและท าความเข้าใจต่อกระบวนการก่อร่างของรูปทรงเมือง ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างเชิงพ้ืนที่และบริบททางสังคมและเศรษฐกิจและแต่ละช่วงเวลา อันน าไปสู่การวางแผนและ
ออกแบบชุมชนเมืองที่เหมาะสมต่อไป ในปีค.ศ. 1994 ได้มีการรวมกลุ่มของนักวิจัยทางสัณฐานเมือง
จากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก (อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น) ก่อตั้งองค์กร
ระหว่างประเทศที่ชื่อว่า International Seminar on Urban Form หรือ ISUF เพ่ือศึกษาวิจัยและ
ปฏิบัติงานด้านรูปทรงเมือง โดยมีรากฐานของศาสตร์ทางสัณฐานเมืองที่ถูกพัฒนาและรับรู้กันในวง
กว้าง 3 หลักการ คือ (Anne Vernez Moudon, 1997: 3-10)  
 1) แบบ British School ริเริ่มมาจากการศึกษาของ Michael Robert Günter Conzen 
(M.R.G. Conzen) นักภูมิศาสตร์ชาวเยอรมัน ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ได้ท าการศึกษาเมือง Alnwick 
ประเทศอังกฤษ ภายหลังจากการเกิดวิวัฒนาการของภูมิศาสตร์ในเชิงปริมาณ โดยเทคนิควิธีการ
วิเคราะห์แผนผังเมือง (Town-Plan Analysis) เพื่อท าความเข้าใจถึงกระบวนการก่อรูปทรงเมืองผ่าน
ประวัติศาสตร์ โดยมีมุมมองในการวิเคราะห์ 3 ด้าน ได้แก่ 1. แผนผังเมือง (The Town Plan) 2. 
รูปแบบอาคาร (Pattern of Building Forms) และ 3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Pattern of 
Land Use) โดยแผนผังเมืองสามารถพิจารณาจากระบบถนน (Street System) แปลงที่ดิน (Plots) 
และอาคาร (Building) ในเวลาต่อมางานเขียนของ Conzen ได้ถูกใช้และต่อยอดโดย Jeremy 
William Richard Whitehand (J.W.R. Whitehand) นักภูมิศาสตร์เมืองและประวัติศาสตร์ ซึ่ง
ผลักดันข้อจ ากัดของสัณฐานเมืองสู่เศรษฐกิจเมือง โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของเมือง วิถีชีวิต
ของเมือง และอุสาหกรรมการก่อสร้าง มาใช้ในการบริหารจัดการภูมิทัศน์เมืองทางประวัติศาสตร์และ
ภูมิทัศน์เมืองร่วมสมัย ในปีค.ศ. 1974 Whitehand ได้ก่อตั้งกลุ่มนักวิจัยทางสัณฐานเมือง (Urban 
Morphology Research Group) ของมหาวิทยาลั ย  Birmingham ซึ่ งถือ เป็ นศูนย์วิ จั ยที่ เป็ น
ศูนย์กลางของการศึกษาสัณฐานในรูปแบบภูมิศาสตร์เมือง 
 2) แบบ Italian School แนวความคิดมาจากการผสมผสานศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมในการ
ฟ้ืนฟูศูนย์กลางเมืองประวิติศาสตร์ ศูนย์กลางของการศึกษาสัณฐานเมืองแบบ Italian School มา
จากงานเขียนของ Saverio Muratori สถาปนิกชาวอิตาลี ในช่วงทศวรรษที่ 1940 กล่าวถึงวิธีการ
ศึกษาของรูปทรงเมือง (โดยเฉพาะในกรุง Venice และกรุง Rome) โดยที่มุ่งเน้นถึงประเภทของ
อาคารที่ก่อตัวขึ้นตามกาลเวลาเป็นรากฐานขององค์ประกอบในการเกิดรูปทรงเมือง ซึ่งเป็นวิธีการ
วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของเนื้อเมือง (Urban Fabric) การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงนัยที่มีความส าคัญ 
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2 ประการ คือ (1) ประเภทเป็นผลพวงมาจากวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ (2) คุณลักษณะของเนื้อ
เมืองและประเภทของอาคารที่สามารถปรับใช้กับโครงสร้างร่วมสมัยได้ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน
ของสถาปัตยกรรมกับแบบแผนขององคาพยพของโครงข่ายเมือง ในช่วงทศวรรษที่  1960 
Gianfranco Caniggia ได้น าวิธีวิทยาของ Mutatori มาใช้ศึกษาและเสริมว่ารูปทรงเมืองเป็นผลมา
จากพลวัตรของประเภทแบบแผน ซึ่งภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมที่ปรากฏเกิดจากการขับเคลื่อนทางการเมือง
และเศรษฐกิจด้วยเงื่อนไขเฉพาะด้านของตรรกศาสตร์  องค์ประกอบเมือง และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเชิงพ้ืนที่ 
 และ 3) French School เช่นเดียวกับแบบ Italian School แนวความคิดและวิธีการแบบ 
French มีรากฐานมาจากสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ Phillippe Panerai และ Jean Castex 
(สถาปนิกชาวฝรั่งเศส) ร่วมกับ Jean-Charles DePaule (นักสังคมวิทยา) ได้ร่วมก่อตั้ง Versailles 
School of Architecture ในช่วงทศวรรษที่ 1960 และได้มีการศึกษาวิจัยและการเรียนการสอน
เกี่ยวกับสัณฐานเมือง โดยมีระเบียบวิธีในการวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่กระบวนการเกิดเมืองและรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมเมือง และให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของพ้ืนที่สาธารณะที่สร้างขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนแนวทางปฏิบัติทางสังคม ซึ่งเป็นวิธีการที่สนับสนุนทางด้านการสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับ
เมือง (Urban Life)  
 

 
 
ภาพที่ 9 แสดงนัยของการศึกษาทางสัณฐานเมืองจากรูปทรงเมืองที่แตกต่างกัน 
ที่มา: Geoff Boeing [online], accessed September 1, 2018, available from 
https://geoffboeing.com/2017/01/square-mile-street-network-visualization/. 

https://geoffboeing.com/2017/01/square-mile-street-network-visualization/
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           2.2.1 นิยามความหมายของสัณฐานเมือง 
  เป็น อันยากที่ จะให้นิยามถึงความแตกต่างระหว่างค าว่า สัณฐานเมือง (Urban 
Morphology) และค าว่า รูปทรงเมือง (Urban Form) ในวิธีการศึกษาที่แตกต่างกัน Vítor Oliveira 
(2016) ผู้เชี่ยวชาญด้านสัณฐานเมืองและการวางผังเมือง ได้ให้นิยามของสัณฐานเมืองโดยพ้ืนฐานว่า 
สัณฐานเมือง (Urban Morphology) หมายถึง การศึกษารูปทรงเมืองและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
รูปทรงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของผู้คน ซึ่งรูปทรงเมืองนั้นหมายถึงองค์ประกอบหลักทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดโครงสร้าง (Structure) และรูปร่าง (Shape) ของเมือง อันได้แก่ องคาพยพของโครงข่าย
เมือง (Urban Tissue) เส้นทางสัญจรและจัตุรัส (Street and Square) แปลงที่ดิน (Urban Plots) 
และอาคาร (Buildings) ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการได้ให้นิยามถึงสัณฐานเมืองหรือรูปทรงเมืองไว้อย่าง
หลากหลาย ซึ่งแตกต่างกันตามจุดประสงค์และขอบเขตของการศึกษา อาทิ 
  M.R.G. Conzen (1981 , อ้างถึงใน ประภาวดี  นิลศิริ , 2556) นักภูมิศาสตร์และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัณฐานเมือง ได้ให้ความหมายของสัณฐานเมืองว่า เป็นการศึกษาถึงโครงสร้าง
ระบบความสัมพันธ์ของหน่วยองค์ประกอบในเชิงพ้ืนที่ต่างๆ ภายในชุมชน ลักษณะภูมิประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Shape) และรูปทรง (Form) ของเมือง โดยพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และอาคาร รูปร่างของแปลงที่ดิน ตลอดจนโครงข่ายการสัญจร 
  Craig J. Calhoun (2002, quoted in Karl Kropf, 2009: 108) ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
สังคมวิทยา ซึ่งมุ่งเน้นถึงกระบวนการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและคุณสมบัติที่
เหมาะสมในพ้ืนที่ ได้ให้ความหมายของสัณฐานเมืองว่าหมายถึง “รูปทรงของเมือง (Shape of a 
City) ซึ่งรวมไปถึงสถาปัตยกรรม (Architecture) รูปแบบของถนน (Lay out of Street) และความ
หนาแน่นที่แตกต่างกันของที่อยู่อาศัย (Different Densities of Habitation) ซึ่งจะปรากฏอย่างเห็น
ได้ชัดจากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเมือง” 
  Anne V. Moudon (1997) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและวางแผนชุมชนเมือง 
ซึ่งมุ่งเน้นถึงกระบวนการศึกษาด้านการสร้างและการใช้งานของมนุษย์ ได้อธิบายถึงสัณฐานเมืองว่า 
“เป็นการศึกษาเมืองในรูปของพฤติกรรมมนุษย์ (Human Habitat) วิเคราะห์ถึงวิวัฒนาการของเมือง
ตั้งแต่ช่วงที่ก่อเป็นรูปเป็นร่างขึ้น ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหล่านั้นในภายหลัง ระบุและจ าแนก
ถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เกิดจากการสะสมของการสร้างของมนุษย์หรือกลุ่มคนที่ถูกครอบด้วย
ประเพณีทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกก าหนดโดยบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจในช่วงเวลาหนึ่ง” 
  Peter J. Larkham (2005, quoted in Vítor Oliveira, 2006: 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นถึงรูปทรงเมือง ให้ความหมายของสัณฐานเมืองว่า 
“เป็นวิธีการสร้างความคิดรวบยอดของความซับซ้อนของรูปทรงทางกายภาพ ท าความเข้าใจถึงความ
ซับซ้อนทางกายภาพของโครงสร้างเมืองในขนาดที่หลากหลาย ตั้งแต่อาคาร ( Individual Buildings) 
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แปลงที่ดิน (Plots) บล็อกถนน (Street Blocks) ไปจนถึงรูปแบบถนน (Street Patterns) และเข้าใจ
ถึงการเติบโตและการพัฒนาที่เกิดขึ้นผ่านองค์ประกอบเหล่านี้” 
  นิยามความหมายของสัณฐานเมืองโดยนักวิจัยที่หลากหลายนั้น มีความหมายที่มุ่งเน้นถึง
รูปทรงเมือง (Urban Form) เป็นหลัก ทั้งนี้ สิงหนาท แสงสีหนาท (2559) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบชุมชนเมืองและนักวิจัยด้านสัณฐานเมือง ได้สรุปความหมายของสัณฐานเมืองที่มุ่มเน้นถึง
กระบวนการก่อรูปทรงเมืองว่า “สัณฐานเมือง (Urban Morphology) หมายถึง รูปทรงของเมืองซึ่ง
เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างและมีพลวัตรของวิธีคิดทางสังคมเข้าขับเคลื่อนกระบวนการสร้างนั้นใน
เชิงวิวัฒนาการ หัวใจส าคัญของการตีความทางสัณฐานวิทยา จึงเป็นกระบวนการอ่านและท าความ
เข้าใจในรูปทรงเมือง ไม่ใช่แค่เพียงมิติทางกายภาพ แต่หมายถึงการพิจารณาพ้ืนที่ของเมืองเฉกเช่น
ผลผลิตทางวัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลงของรูปสัณฐานเป็นผลมาจากวัฏจักรของการสร้าง การใช้
งาน การควบคุม และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลมาจากวิถีทางสังคม เศรษฐกิจ และกลุ่ม
บุคคลต่างๆ โดยส่งผลให้เกิดรูปทรงเฉพาะถิ่น (Local Form) ตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนแปลงและ
แทนที่โดยรูปทรงอ่ืน รูปสัณฐานของเมืองซึ่งเป็นผลผลิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่และคงอยู่
อย่างเป็นล าดับชั้นในทางประวัติศาสตร์ สามารถที่จะถูกอ่านและเข้าใจได้โดยมุมมองของแบบ
แผนการใช้พ้ืนที่เชิงสังคม (Socio-Spatial Patterns) ความต่อเนื่องและความแตกต่างของขอบเขต
และล าดับชั้นของสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้าง ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจที่อ้างอิงกับคุณค่าและประวัติ
เฉพาะถิ่น ตลอดจนข้อจ ากัดหรือการควบคุมสิ่งแวดล้อมนั้นในเชิงอ านาจ รูปสัณฐานเมืองจึง
เปรียบเสมือนเป็นรูปทรงเมืองที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 
เวลา สิ่งแวดล้อม และ มนุษย”์ 
 2.2.2 วิธีการศึกษาทางสัณฐานเมือง 
  การศึกษาสัณฐานเมืองเป็นกระบวนการท าความเข้าใจในรูปทรงภูมิทัศน์ชองเมือง ซึ่งมี
ความหลากหลายของแนวทางการศึกษา ขึ้นอยู่กับมุมมอง องค์ประกอบที่ถูกหยิบยก และวิธีการ
วิเคราะห์ การศึกษาสัณฐานเมืองในปัจจุบันจ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะ (สิงหนาท แสงสีหนาท, 
2561) อันได้แก ่
   1) การมององค์ประกอบ (Configurational Approach) เป็นการศึกษาที่เน้นการ
ท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างหน้าที่ของรูปทรงเมืองกับการสัญจรเคลื่อนที่ของผู้คน 
ด้วยชุดทฤษฎีและเทคนิคที่เรียกว่า Space Syntax โดย Bill Hillier ซึ่งมององค์ประกอบเมืองเป็นผล
จากปรากฏการณ์ทางสังคม และที่ว่าง (Space) อันเกิดจากช่องว่างรอบๆ อาคาร คือกรอบสัณฐาน
แห่งรูปร่างของสิ่งแวดล้อมทั้งมวลที่ถูกสร้างขึ้น การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของที่ว่างจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจในแบบแผนการใช้งาน การครอบครอง และการรับรู้เมือง ซึ่งน าไปสู่ความเข้าใจ
ถึงลักษณะทางสังคมรวมถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ แต่แนวทางการศึกษานี้อาจจะไม่
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สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงเมือง มิติแวดล้อมอันซับซ้อนของเมือง และผลที่ได้ลงไปไม่
ถึงองค์รวมของโครงสร้าง ปรากฏการณ์ และความหมายทางสังคม  
   2) การมองกระบวนการ (Process Approach) เป็นการศึกษากระบวนการก่อตัว
ของสิ่งแวดล้อมเมืองด้วยวิธีการจ าแนกประเภท ซึ่ง Saverio Muratori และ Gianfranco Caniggia 
สร้างวิธีวิทยาการอ่านเมืองผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม โครงสร้าง ระบบ (เช่น อิฐ ไม้ หลังคา 
ผังพ้ืน ฯลฯ) ไปจนถึงองคาพยพของโครงข่ายเมือง (Urban Tissue) (เช่น ลักษณะการจัดวางอาคาร
ของพ้ืนที่แยกย่อยเมือง) ที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน สามารถจ าแนกประเภทออกจากกันได้ โดยที่
ประเภท (Types) เป็นผลของโครงสร้างความรู้ วัฒนธรรม และความปรารถนาของปัจเจกและสังคม
ในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ แต่การศึกษาของวิธีการนี้มักมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์เจตนาและ
มโนทัศน์ของนักออกแบบและผู้สร้างอาคาร โดยมีโครงข่ายอาคารเป็นพ้ืนที่ของการวิพากษ์ ในขณะที่
ส านึกร่วมและการรับรู้ของผู้คนในสังคมถูกปล่อยไว้เบื้องหลัง  
   และ 3) การมองวิวัฒนาการ (Evolutionary Approach) เป็ นการศึกษาถึ ง
โครงสร้างและองค์ประกอบภูมิศาสตร์ผ่านกาลเวลา (Historico-Geographical) ซึ่งมีรากฐานมาจาก
งานเขียนของ M.R.G. Conzen ที่ศึกษาถึงแผนผังเมือง (Town-Plan) ก่อให้เกิดระเบียบวิธีการตอบ
ค าถามว่าเหตุใดเมืองจึงถูกสร้างและถูกสร้างขึ้นอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และภูมิทัศน์เมือง
ถูกคลี่คลายผ่านวัฏจักรทางสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัยที่ส่งผลต่อการก่อตัว คงอยู่หรือ
เปลี่ยนแปลงไปของโครงข่ายถนน (Street System) แปลงที่ดิน (Plot Pattern) อาคาร (Building 
Pattern) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Utilization Pattern) แม้ว่าวิธีวิทยานี้ครอบคลุมบริบท
แวดล้อมที่ส่งผลต่อภูมิทัศน์ เมือง แต่ค าตอบในปรากฏการณ์ทางสังคมกลับถูกจ ากัดไว้โดย
องค์ประกอบที่ใช้ในการศึกษาซึ่งเป็นสัณฐานตั้งอยู่คงที่ โดยไม่อาจอธิบายถึงพลวัตรการเคลื่อนย้าย
และครอบครองพ้ืนที่ทางสังคมบนปริมณฑลสาธารณะของเมือง (Public Realm)  
   ทั้งนี้ แม้ว่าวิธีการศึกษาทางสัณฐานเมืองมีรูปแบบและจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่
แตกต่างกัน แต่การศึกษาเหล่านั้นมีจุดร่วมที่ส าคัญคือ การท าความเข้าใจสังคมโดยพิจารณาถึงการก่อ
ตัวและแปรเปลี่ยนของสิ่ งแวดล้อมที่ ถูกสร้าง แก่นแกนแห่งค าถามที่มีต่อสัณฐานเมืองคือ
ลักษณะเฉพาะของรูปทรงเมืองนั้นเกิดขึ้นไดอย่างและการตอบค าถามนี้ไมอาจส าเร็จลงไดด้วย
องค์ประกอบทางกายภาพเพียงด้านเดียว ภูมิทัศน์ที่ปรากฏมีปฏิสัมพันธ์อย่างซับซ้อนกับความเป็น
ปัจเจกบุคคล กลุ่มสังคม และพ้ืนที่ การอธิบายเมืองบนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 
จึงต้องผนวกรวมบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อการก่อร่างและแปลงเมือง สิงหนาท แสงสีหนาท (2561) 
ได้สรุปคุณลักษณะของรูปทรงเมืองที่ควรศึกษาในการศึกษาสัณฐานเมืองจาก Karl Krppf (2009) 
ได้แก่ 
 



  38 

ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของกายภาพเมือง (Spatial Relations of Physical Features) 

พื้นที่ตั้งหรือสภาพแวดล้อม 
 
สิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้าง 

- ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่ได้ถูก
สร้างหรือเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์ 
- ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ 
ครอบคลุมถึงมวลทึบ (Solid) ที่ว่าง (Void) และพื้นที่เพาะปลูก 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และกายภาพเมือง ( Interrelations between Humans and 
Physical Features) 

บริบททางสังคมและเศรษฐกิจ 
 
การใช้สอย ใช้งาน และกิจกรรม 
 
 
การควบคุม 
 
เจตนาและการออกแบบ 
 
การสร้าง 
การรับรู้ 

- ความสัมพันธ์สั่งสมระหว่างกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และ
ระหว่างกิจกรรมของมนุษย์กับรูปทรงทางกายภาพ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับรูปทรงเมืองทางกายภาพที่
เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน รวมถึงการสัญจรเคลื่อนที่
และอาชีพการงาน 
- ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนกับรูปทรงเมือง
ในเชิงอ านาจ การกระท า และการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปทรงนั้น 
- ความรู้สึกนึกคิดที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างหรือปรับเปลี่ยน
รูปทรงของสิ่งแวดล้อม 
- การกระท าที่ปรับเปลี่ยนหรือสร้างรูปทรงของสิ่งแวดล้อม 
- ประสบการณ์และการตอบสนองทางจิตใจและสรีรวิทยาต่อ
การด ารงอยู่ในสถานที่ ตลอดจนจินตภาพและความรู้สึกที่ระลึก
ถึง 

การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายทรัพยากร (Flows of Resources) 

ธรรมชาติ 
มนุษย์ 

- แสงสว่าง ลม น้ า อื่นๆ 
- การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ข้อมูลข่าวสาร พลังงาน ขยะ 

ความสัมพันธ์ด้านช่วงเวลา (Temporal Relations) 

การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา - วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นของการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 
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 2.2.3 องค์ประกอบของสัณฐานเมือง 
  การศึกษาสัณฐานเมืองเป็นกระบวนการท าความเข้าใจในรูปทรงภูมิทัศน์ของเมือง อัน
เกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพ (Physical Structure) ภายใต้ส านึกร่วมและการ
กระท าทางสังคม ส่งผลให้เกิดลักษณะ (Character) หมายถึงประเภทที่เฉพาะเจาะจง แก่นแกนแห่ง
การศึกษาสัณฐานเมืองคือ ลักษณะเฉพาะของรูปทรงเมืองนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งรูปทรงเมืองเป็น
ผลรวมจาก 5 องค์ประกอบ (สิงหนาท แสงสีหนาท, 2561) คือ 
  1) โครงสร้าง (Structure) ได้แก่ โครงสร้างที่เปิดโล่ง หมายถึง โครงข่ายทางธรรมชาติ 
แม่น้ า ถนน และพ้ืนที่เปิดโล่งอ่ืนในเมือง และโครงสร้างที่ถูกปิดล้อม (จากท่ีว่าง) หมายถึง บล็อกถนน 
แปลงที่ดิน และกลุ่มอาคาร 
  2) อาคาร (Building) หมายถึง ประเภท รูปร่าง ลักษณะ ขนาด ความสูง การจัดวาง 
ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาคารกับอาคาร อาคารกับที่ว่างและถนน และอาคารกับมนุษย์ 
  3) ความหนาแน่น (Density) หมายถึง ความหนาแน่นของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ความ
หนาแน่นของคน ตลอดจนความเบาบางหรือแออัดจากการรับรู้ 
  4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) หมายถึง กิจกรรมการใช้งานทั้งในอาคารและ
พ้ืนที่เปิดโล่ง 
  5) การเข้าถึง (Accessibility) หมายถึง โครงข่ายเส้นทางสัญจรของมนุษย์ต่อการเข้าถึง
พ้ืนที ่
 
2.3 สัณฐานเมืองเพื่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือเมืองสร้างสรรค์ 
 การศึกษาสัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือเมืองสร้างสรรค์ เป็นการสรุป
ความสัมพันธ์ของมิติในด้านต่างๆ และองค์ประกอบที่ส าคัญของแนวคิดสัณฐานเมืองและแนวคิดเมือง
สร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นไปที่การท าความเข้าใจบริบททางโครงสร้างและลักษณะเชิงพ้ืนที่ ในระดับย่าน 
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยและให้ได้มาซึ่งค าตอบของค าถามการวิจัย
ที่ว่า “ลักษณะของสัณฐานเมืองที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์บางรักเป็นอย่างไร” ซึ่งสัณฐาน
เมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เป็นผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ลักษณะรูปทรงเมือง 
(Urban Form) ซึ่งเป็นผลรวมขององค์ประกอบอันได้แก่ โครงสร้าง อาคาร ความหนาแน่น การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และการเข้าถึง ที่มีลักษณะที่ส่งเสริมองค์ประกอบส าคัญของย่านสร้างสรรค์หรือ
เมืองสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของย่านที่ส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจ
และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการประกอบกิจกรรมและการท างานในเชิง
สร้างสรรค์ โดยลักษณะสัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์สามารถสรุปความสัมพันธ์และ
อธิบายคุณลักษณะที่ส าคัญของแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของลักษณะสัณฐานเมืองเพื่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ตามแต่ละองค์ประกอบ 

 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2561. 
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 2.3.1 โครงสร้าง (Structure) 
  โครงสร้างเป็นองค์ประกอบรูปสัณฐานที่ส่งเสริมองค์ประกอบของย่านสร้างสรรค์ 4 
องค์ประกอบ อันได้แก่ สภาพทางสังคมที่เปิดกว้าง ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ 
สภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมีรายละเอียด
ความสัมพันธ์แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) โครงสร้างชุมชนที่ส่งเสริมสภาพทางสังคมที่เปิดกว้าง  
   ลักษณะทางโครงสร้างของรูปสัณฐานย่านสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมสภาพทางสังคมที่เปิด
กว้างควรมีรูปแบบของโครงสร้างชุมชนและลักษณะของประชากรที่มีความหลากหลาย (อาทิ ชาติ
พันธุ์หรือวัฒนธรรม) ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพ้ืนที่ที่สะท้อนให้เห็นจากแบบแผนของ 
โครงสร้างชุมชนและลักษณะประชากรที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ รวมถึงชาวต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่
ในลักษณะชั่วคราว แบบแผนเชิงพ้ืนที่ (Spatial Patterns) ของการตั้งถิ่นฐานของประชากรเหล่านี้จะ
แสดงถึงโครงสร้างชุมชน (Community Settlement Structure) ที่มีความหลากหลายและสามารถ
ด ารงอยู่ร่วมกันได้ มีความเปิดกว้างและเปิดรับผู้คนที่แตกต่าง บ่งชี้ถึงความเป็นพ้ืนที่ที่มีอิสระทาง
ความคิดและมุมมอง มีศักยภาพน ามาซ่ึงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ 
  2) โครงข่ายถนนที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
   ลักษณะโครงข่ายถนนที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์จะเกี่ยวเนื่องกับ
รูปแบบของการจัดวางถนนและอาคารที่ควรจะมีลักษณะเป็นบล็อกถนนสั้นๆ (Short Block of 
Buildings) และมีรูปแบบของเส้นทางสัญจรที่ เชื่อมต่อกันเป็นอย่างดี (A Finely Meshed 
Street Pattern) ผู้คนที่เดินเท้าควรจะสามารถเดินไปในรอบๆ ภายในย่านได้ สามารถไหลเวียนและ
เข้าถึงเส้นทางสัญจรอ่ืนๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพ่ือการสร้างบรรยากาศและรูปแบบของ
กิจกรรมที่หลากหลายบริเวณริมเส้นทางสัญจร  
  3) โครงสร้างเปิดโล่งและปิดล้อมที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นและความเป็นเนื้อ
แท ้และพื้นที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 
   ลักษณะทางโครงสร้างที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และ
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจจะมีได้ทั้งโครงสร้างที่เปิดโล่ง อย่างเช่น แม่น้ า ถนน หรือ
สวนสาธารณะ รวมถึงโครงสร้างท่ีถูกปิดล้อม เช่น จัตุรัสเมือง (Public Square) หรือกลุ่มอาคารทาง
ประวัติศาสตร์ พ้ืนที่เหล่านี้จะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น สร้างภาพจดจ า 
(Image) ภาพตัวแทน (Representation) และสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสถานที่ (Place Identity) 
สามารถสื่อสาร เปลี่ยนมุมมอง และดึงดูดผู้คนให้เข้ามาในพ้ืนที่ได้ การออกแบบและพัฒนาพ้ืนที่
เหล่านี้ควรจะค านึงถึงทัศนียภาพที่สวยงาม สิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งเสริมให้เกิดความมีชีวิตชีวา 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถใช้ประกอบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์หรือนันทนาการให้แก่ผู้คนได้ 
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ตัวอย่างกรณีศึกษา งานเขียนของ Aaron Borchardt and others (2015) เรื่อง THE CREATIVE 
CITY: Connecting People, Place, and Identity  in Glasgow and Portland ได้กล่าวถึง 
ความส าคัญของการพัฒนาโครงสร้างทางธรรมชาติอย่าง พ้ืนที่ริมน้ า (Waterfront) ที่มีลักษณะ
ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์  
 

 
 
ภาพที่ 10 แสดงตัวอย่างการพัฒนาและการใช้สอยพ้ืนท่ีริมน้ าท่ีไม่สอดคล้องและสอดคล้องกับย่านสร้างสรรค์ 
ที่มา: Aaron Borchardt and others, 2015. 
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 2.3.2 อาคาร (Building) 
  อาคารเป็นองค์ประกอบรูปสัณฐานที่ส่งเสริมองค์ประกอบของย่านสร้างสรรค์ 3 
องค์ประกอบ อันได้แก่ ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ สภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
และพ้ืนที่บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ ซึ่งมีรายละเอียดความสัมพันธ์แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) อาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และพื้นที่บ่มเพาะ
ธุรกิจสร้างสรรค์ 
   ลักษณะของอาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และ
พ้ืนที่บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์จะแสดงให้เห็นได้จากการเก็บรักษาและอนุรักษ์อาคารเก่าภายในพื้นที่ 
อาคารเก่า (Old Building) เป็นทรัพยากรทางกายภาพที่ส าคัญในการสร้างส านึกรับรู้ของอัตลักษณ์
ท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ อาคารเก่าบางอาคารสามารถจัดประเภทได้ว่าเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม (Heritage Building) ซึ่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่
สวยงาม ในขณะที่อาคารเก่าก็ยังมีคุณประโยชน์ในด้านความเป็นพ้ืนที่บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ 
(Incubator Space) ในลักษณะของความเป็นเนื้อแท้ (Authentic Place) และการเป็นพ้ืนที่ที่รองรับ
อัตราค่าครองชีพ ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมหรือกิจการที่เหมาะสม (Affordable Live / 
Work Space) เพ่ือดึงดูดบุคลากรหรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ให้เข้ามาในพ้ืนที่ ตัวอย่างการ
เก็บรักษาและอนุรักษ์อาคารเก่าภายในเมืองสร้างสรรค์ เช่น เมือง Toronto จัดท าแผนการอนุรักษ์
อาคารและพ้ืนที่ทางมรดกวัฒนธรรม (Planning for Heritage) ในแผนนโยบายการพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ ซึ่งมีการจัดท าบัญชีการอนุรักษ์สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม (City of Toronto's 
Heritage Property Inventory) และข้อก าหนดในการบริหารจัดการในการอนุรักษ์สินทรัพย์เหล่านั้น 
 

 
 
ภาพที่ 11 แสดงการจัดท าบัญชีการอนุรักษ์อาคารและพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสร้างสรรค์ Toronto 
ที่มา: City of Toronto. [online], accessed September 26, 2018, available from 
https://www.toronto.ca/city-government/planning-development/heritage-preservation/ 
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การรักษาภูมิทัศน์อาคารด้วยการก ากับรูปแบบหลังคาในย่านหนึ่ง 

 
 
ภาพที่ 12 แสดงตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสร้างสรรค์ Toronto 
ที่มา: City of Toronto. [online], accessed September 26, 2018, available from 
https://www.toronto.ca/city-government/planning-development/heritage-preservation/ 
 
  2) อาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์  
   สภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์หรือย่านสร้างสรรค์ควรจะมีความหลากหลายในเชิง
พ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์ มีสีสัน ดึงดูดผู้คน และตกผลึกความคิดใหม่ๆ ได้จาก
สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย คุณลักษณะของอาคารจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มี
ความหลากหลายในเชิงพ้ืนที่ ภายในย่านควรมีความผสมผสานของอาคารที่แตกต่างกันทั้งในด้าน
อายุ (Age) และขนาด (Size) เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่มีรูปแบบอาคารที่หลากหลาย (Variety 
Pattern of Building Forms) ทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ รวมถึงขนาดพ้ืนที่อาคารจะน ามาซึ่งการ
ใช้สอยที่แตกต่างกัน ซึ่งต่างก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจหรือผู้ประกอบ
กิจกรรมหรือกิจการแต่ละประเภท 
 2.3.3 ความหนาแน่น (Density)  
  ความหนาแน่นเป็นองค์ประกอบรูปสัณฐานที่ส่งเสริมองค์ประกอบของย่านสร้างสรรค์ 2
องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ และลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ 
ซึ่งมีรายละเอียดความสัมพันธ์แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์  
   ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ควรจะมีความ
หนาแน่นสูงของหน่วยอาคารขนาดเล็ก (“High Dwelling  Densities” on a Small Scale) 
ย่านที่พ่ึงพิงโครงการหรืออาคารขนาดใหญ่ที่มีการใช้สอยเพียงรูปแบบเดียว จะท าให้เกิดความน่าเบื่อ
และไม่ยั่งยืน ความหนาแน่นของหน่วยอาคารขนาดเล็กจะช่วยสร้างชุมชนที่มีความกระชับ มีความ
แตกต่างของหน่วยครัวเรือนและกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งภายในย่านสร้างสรรค์ควรจะมีความหนาแน่น
ของหน่วยอาคารขนาดเล็กควบคู่ไปกับลักษณะของโครงสร้างที่เป็นบล็อกถนนสั้นๆ (Short Block 
Pattern) และความผสมผสานของอาคารที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน ลักษณะของความหนาแน่น
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โครงสร้าง และอาคารเหล่านี้จะน ามาซึ่งความหลากหลายในเชิงพ้ืนที่ สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญในการสร้างความกระตือรือร้นและความน่าดึงดูดอันเป็นที่ต้องการให้กับบุคลากรสร้างสรรค์  
 

 
 
ภาพที่ 13 แสดงตัวอย่างรูปแบบความหนาแน่นของหน่วยอาคารขนาดเล็กและบล็อกถนนสั้นๆ ที่ส่งเสริม
สภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ (บน) และบล็อกถนนขนาดใหญ่ที่ไม่ส่งเสริมฯ (ล่าง) 
ที่มา: Aaron Borchardt and others, 2015. 

 
  2) ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้  
   จากความส าคัญของการอนุรักษ์และเก็บรักษาอาคารเก่าที่มีคุณค่าอันเป็นสิ่งส าคัญ
ของลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ ความหนาแน่นอาคารเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่จะ
ช่วยรักษาภูมิทัศน์ มุมมอง และสภาพแวดล้อมโดยรอบ (Setting) ให้กับอาคารที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์หรือพ้ืนที่ทางมรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นไว้ให้ยังคงอยู่ ไม่ถูกกลบหรือกลืนหายไปจากการ
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พัฒนาหรือการเติบโตของย่าน การควบคุมความหนาแน่นอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่น้อยลง และสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการรักษาลักษณะโครงสร้างในรูปกลุ่ม
อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่จะช่วยส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ได ้
 2.3.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 
  การใช้ประโยชน์ที่ดิน (รวมถึงการใช้ประโยชน์อาคาร) เป็นองค์ประกอบส าคัญของรูป
สัณฐานย่านที่ส่งเสริมองค์ประกอบของย่านสร้างสรรค์หลายองค์ประกอบ รวมทั้งหมด 6 ข้อ อันได้แก่ 
สภาพทางสังคมที่ เปิดกว้าง พ้ืนที่ที่สาม การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ 
สภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและ
พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมีรายละเอียดความสัมพันธ์แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพสังคมท่ีเปิดกว้าง 
   นอกจากลักษณะทางโครงสร้างที่ส่งเสริมสภาพทางสังคมที่เปิดกว้างแล้ว ลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่บ่งชี้สภาพสังคมที่เปิดกว้างเช่นกัน การ
ประกอบกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม อาทิ งานประเพณี งานเทศกาล การค้าขายสินค้าหรือบริการ (เช่น 
อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ก็แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ 
ทักษะหรือแบบแผนทางสังคมท่ีสืบเนื่องปฏิบัติกันมาจากการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
  2) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ 
   ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากร
สร้างสรรค์ภายในย่านสร้างสรรค์นั้นควรจะประกอบไปด้วยการใช้ประโยชน์จ าพวกอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรมในเชิงสร้างสรรค์ หรือที่เรียกว่าอุตสาหรรมสร้างสรรค์ ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ศิลปะ (Arts) สื่อสมัยใหม่ (Media) และงาน
สร้างสรรค์และออกแบบ (Functional Creation) ซึ่งไม่จ าเป็นว่าภายในย่านจะต้องมีอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์เหล่านี้ครบทุกประเภท แต่ควรจะมีในลักษณะที่เป็นสัดส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภายในย่านให้เป็นไปตามลักษณะของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  3) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมพื้นที่ท่ีสาม การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ และ
พื้นที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 
   นอกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าพวกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับย่านสร้างสรรค์แล้ว การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นการประกอบกิจกรรมจ าพวก
พ้ืนที่ที่สาม (Third Places) การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ (Learning & Training) และพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ (Culture & Leisure Facilities) หรือเรียกรวมกันได้ว่าเป็น พื้นที่
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ (Creative Public Spaces) ก็เป็นส่วนส าคัญของย่านสร้างสรรค์ พ้ืนที่
เหล่านี้จะท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่เชิงนันทนาการและการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดจิตนาการและความคิด
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สร้างสรรค์ใหม่ๆ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะของผู้คน ตลอดจนเสริมสร้าง
บรรยากาศที่มีเสน่ห์ มีความงามจากศิลปวัฒนธรรมและสุนทรียภาพที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาในพื้นที่  
  4) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
   จากลักษณะของอาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์หรือย่านสร้างสรรค์
ที่มุ่งเน้นให้ภายในย่านมีความหลากหลายเชิงพ้ืนที่ในลักษณะของความผสมผสานของอาคารที่
แตกต่างกันทั้งในด้านอายุ (Age) ขนาด (Size) การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นองค์ประกอบที่จะช่วย
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมย่านสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยภายในย่านควรมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แบบผสมผสาน (Mixed-use) เป็นหลัก และมีรูปแบบที่มีความผสมผสานของการใช้สอย (Mix of 
Functional) ความผสมผสานของอาคารจะบ่งชี้ถึงความหลากหลายเชิงพ้ืนที่ และลักษณะการใช้
สอยหรือการประกอบกิจกรรมที่แตกต่างกัน อันเกิดจากความหนาแน่นของหน่วยอาคารขนาดเล็กจะ
น ามาซึ่งความหลากหลายทางสังคม และเศรษฐกิจ จะเป็นสิ่งส าคัญในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ย่านสร้างสรรค์ ตัวอย่างกรณีศึกษา งานเขียนของ Stephen Wood and Kim Dovey (2014) 
เรื ่อ ง  Creative Multiplicities: Urban Morphologies of  Creative Clustering ได้กล่าวถึง 
ลักษณะความสัมพันธ์ของความผสมผสานของอาคารและการใช้สอยในย่านสร้างสรรค์ที่น ามาซึ่งความ
หลากหลายทั้งในเชิงพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจของย่าน Fitzroy-Collingwood, Australia  
 

 
 
ภาพที่ 14 แสดงตัวอย่างลักษณะความสัมพันธ์ของความผสมผสานของอาคารและการใช้สอยในย่านสร้างสรรค์ 
Fitzroy-Collingwood, Australia 
ที่มา: Stephen Wood and Kim Dovey, 2014. 



  48 

 

 
 
ภาพที่ 14 (ต่อ) แสดงตัวอย่างลักษณะความสัมพันธ์ของความผสมผสานของอาคารและการใช้สอยในย่านสร้างสรรค์ 
Fitzroy-Collingwood, Australia 
ที่มา: Stephen Wood and Kim Dovey, 2014. 
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   ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมย่านสร้างสรรค์ที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งคือ ลักษณะของถนนสร้างสรรค์ (Creative Street) ถนนเป็นพ้ืนที่ส าคัญภายในย่านที่สร้าง
ส านึกรับรู้ถึงอัตลักษณ์ให้กับย่านและแสดงออกถึงลักษณะทางวัฒนธรรม ถนนสร้างสรรค์นั้นควรจะ
เป็นเส้นทางสัญจรที่ส าคัญภายในย่านที่มีความหลากหลายของการใช้สอย เต็มไปด้วยสถานที่เชิง
สร้างสรรค์ ทั้งอุตสาหกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์ รวมถึงพ้ืนที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ จะช่วยสร้าง
ความมีชีวิตชีวา ความกระตือรือร้น และความรู้สึกที่น่าดึงดูด (Street Life) ให้กับย่าน การใช้สอย
และการประกอบกิจกรรมเหล่านี้ควรจะมีความคึกคักตลอดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 
 

 
 
ภาพที่ 15 แสดงตัวอย่างลักษณะการใช้สอยและการประกอบกิจกรรมที่หลากหลายริมถนนสร้างสรรค์ 
ที่มา: Aaron Borchardt and others, 2015. 
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 2.3.5 การเข้าถึง (Accessibility) 
  การเข้าถึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญของรูปสัณฐานที่ส่งเสริมองค์ประกอบของย่าน
สร้างสรรค์หลายองค์ประกอบ รวมทั้งหมด 6 ข้อ อันได้แก่ พ้ืนที่ที่สาม การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและ
บุคลากรสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ ระบบ
คมนาคมและการสัญจรที่ดี  และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมีรายละเอียด
ความสัมพันธ์แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) การเข้าถึงท่ีส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์  
   ลักษณะการเข้าถึงที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์จะ
เกี่ยวเนื่องกับโครงข่ายการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ ซึ่งพ้ืนที่อุตสาหกรรมหรือ
ธุรกิจสร้างสรรค์ภายในย่านควรจะมีลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายโดยทางเดินเท้าและเชื่อมต่อกับระบบ
ขนส่งสาธารณะในระยะที่เหมาะสม เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ลดพลังงาน อ านวยความสะดวกในด้านการ
สัญจร และสร้างความน่าดึงดูดให้บุคลากรสร้างสรรค์ กลุ่มผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ประกอบกิจกรรมภายในย่านได้  
   โครงข่ายการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ที่หนาแน่นจะช่วยดึงดูด
บุคลากรสร้างสรรค์ สร้างโอกาสในการจ้างงานและผลผลิตในเชิงวัฒนธรรมที่ผสมผสานความคิด
สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น โครงข่ายการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งแสดงให้เห็นได้ผ่านโครงข่ายความ
เข้มข้นในระยะเดินเท้าของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์ (Walkable Intensity 
Network) ซึ่งเป็นโครงข่ายการเข้าถึงที่มุ่งเน้นถึงระยะทางที่สร้างความใกล้ชิดระหว่างสถานที่
ประกอบอุตสาหกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์ในรูปของเส้นตรง (Straight Line) ที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
หรือธุรกิจสร้างสรรค์ในแต่ละประเภทภายในระยะรัศมี 400 เมตร หรือระยะเวลาเดิน 5 นาที ซึ่งเป็น
ระยะที่คนเดินเท้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย แสดงให้เห็นถึงโครงข่ายเชิงพ้ืนที่ของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือ
ธุรกิจสร้างสรรค์ในเชิงศักยภาพ การเกาะกลุ่มและเดินเท้าหาสู่กันได้ง่ายภายในระยะเวลาสั้นๆ จะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือองค์ความรู้
ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ในแต่ละประเภท ตัวอย่างกรณีศึกษา งานเขียนของ 
Stephen Wood and Kim Dovey (2014) เรื่อง Creative Multiplicities: Urban Morphologies 
of Creative Clustering ได้เปรียบเทียบลักษณะโครงข่ายความเข้มข้นในระยะเดินเท้ าของการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์ในย่าน Fitzroy-Collingwood, Melbourne และย่าน 
Surry Hills, Sydney ซึ่งต่างก็เป็นย่านที่มีการกระจุกตัวของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากร
สร้างสรรค์อย่างหนาแน่นในประเทศ Australia แต่ก็มีความแตกต่างของความเข้มข้นของกลุ่ม
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์แต่ละประเภทอย่างมีนัยส าคัญ โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 
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ภาพที่ 16 แสดงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์และโครงข่ายความเข้มข้นฯ จ าแนกตามประเภทใน
ย่าน Fitzroy-Collingwood และย่าน Surry Hills 
ที่มา: Stephen Wood and Kim Dovey, 2014. 
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ภาพที่ 17 แสดงภาพรวมโครงข่ายความเข้มข้นในระยะเดินเท้าของการรวมรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
สร้างสรรค์ในย่าน Fitzroy-Collingwood และย่าน Surry Hills 
ที่มา: Stephen Wood and Kim Dovey, 2014. 

 

 
 
ภาพที่ 18 แสดงลักษณะบริบทของย่านที่เช่ือมต่อกับระบบคมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะ 
ที่มา: Stephen Wood and Kim Dovey, 2014. 
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    โครงข่ายความเข้มข้นในระยะเดินเท้าของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
สร้างสรรค์ที่เกิดจากรูปแบบเส้นที่เชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์ในระยะ 400 เมตร 
ที่ปรากฏให้เห็น รูปแบบเส้นที่มีระยะสั้นและทับซ้อนกันอย่างหนาแน่น จะแสดงถึงโครงข่ายการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์ที่เข้มแข็ง ในขณะที่รูปแบบเส้นที่มีระยะยาวและทับซ้อน
กันอย่างเบาบาง จะแสดงถึงโครงข่ายการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์ที่อ่อนแอกว่า ซึ่ง
โครงข่ายการรวมกลุ่มฯ ภายในย่าน  Fitzroy-Collingwood มีลักษณะที่กระจัดกระจายและมีความ
เข้มข้นในระยะเดินเท้าที่น้อยกว่าย่าน Surry Hills (ภาพที่ 16) ในขณะที่ทั้งสองย่านมีช่องว่าง 
(Holes) ของโครงข่ายฯ ที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ของภาครัฐ (ภาพท่ี 17) 
    ความเชื่อมโยงของศักยภาพโครงข่ายความเข้มข้นฯ จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์แสดงให้เห็นถึงนัยส าคัญที่มีความแตกต่าง และนัยส าคัญที่มีความ
คล้ายคลึงของทั้งสองย่านอย่างชัดเจน (ภาพที่ 16) Fitzroy-Collingwood มีสัดส่วนของกลุ่มประเภท 
Design ที่ดีกว่า Surry Hills ในขณะที่  Surry Hills มีสัดส่วนของกลุ่มประเภท Media ที่ดีกว่า 
ภายในทั้งสองย่านมีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีประเภทเดียวกันในพ้ืนที่เฉพาะ
และมีลักษณะที่ทับซ้อนกันเพียงบางส่วน มีการทับซ้อนกันอย่างหนาแน่นในกลุ่มประเภท Design 
และ Media ในขณะที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่มีความเข้มข้นฯ ของกลุ่มประเภท Performance จะตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีความเข้มข้นฯ เบาบางของกลุ่มประเภท Design หรือ Media และทั้งสองย่านมีการรวมกลุ่ม
ประเภท Visual Art หลากหลายกลุ่มและมีการซ้อนทับจ านวนน้อยที่เห็นได้ชัดเจน โครงข่ายการ
เข้าถึงด้วยระยะเดินเท้าเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงการเกื้อหนุนกันในทางเศรษฐกิจและการผลิตสินค้า
และบริการเชิงสร้างสรรค์ อาทิ ลักษณะกลุ่มห้องแสดงงานจ านวนนับสิบที่อยู่ในระยะเดินเท้าที่ใกล้จะ
ช่วยสนับสนุนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ หรือนักออกแบบแฟชั่นที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสตูดิโอ 
ในขณะที่มีช่างภาพและนางแบบอาศัยอยู่ภายในถนนเส้นเดียวกัน เป็นสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนการ
ท างานและการประกอบกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    การเชื่อมต่อของโครงข่ายเหล่านี้ที่ขยายออกไประดับที่ใหญ่กว่าย่าน ลักษณะ
ของทั้งสองพ้ืนที่มีการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายสาธารณะ แต่ย่าน Fitzroy-Collingwood มีลักษณะ
การเชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนสายหลักท่ีดีกว่าย่าน Surry Hills และทั้งสองย่านห่างจากท่าอากาศยาน
นานาชาติในระยะเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที (ภาพที่ 18) 
  2) การเข้าถึงที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ พื้นที่ที่สาม การเรียนรู้และ
การฝึกอบรมทักษะ พื้นที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ และระบบคมนาคมและการสัญจรที่
ดี 
   ลักษณะการเข้าถึงที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมย่านสร้างสรรค์ พื้นที่ที่สาม การเรียนการ
เรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ และระบบคมนาคมและการ
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สัญจรที่ดีจะเกี่ยวเนื่องกับคุณลักษณะของเส้นทางสัญจรที่เชื่อมต่อกับสถานที่เชิงสร้างสรรค์ (อัน
หมายถึง อุตสาหกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Industry) และพ้ืนที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Public Space)) เหล่านี้  โดยเฉพาะถนนสร้างสรรค์ (Creative Street) ซึ่งเป็นพ้ืนที่
สาธารณะที่ส าคัญในการสร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่ย่าน เส้นทางสัญจรที่พาดผ่านพื้นที่เหล่านี้ควรจะมี
ลักษณะที่เป็นมิตรกับคนเดินเท้า (Pedestrian-Friendly Street) ให้ความส าคัญกับการเดินเท้าและ
การใช้จักรยาน (Walking & Cycling) เป็นหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบการสัญจรที่จะช่วยให้ผู้คนได้รับ
ประสบการณ์และเข้าถึงกิจกรรมได้มากที่สุด รวมถึงสร้างบรรยากาศที่คึกคักและมีชีวิตชีวาได้ร่วมกัน 
อีกทั้งโครงข่ายทางเดินเท้าและจักรยานที่ดีควรจะมีความต่อเนื่องและเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
สาธารณะได้อย่างสะดวกสบาย และสถานที่เชิงสร้างสรรค์เหล่านี้ควรตั้งอยู่ในรัศมีที่เข้าถึงได้ง่าย
จากสถานีหรือป้ายหยุดรถของระบบขนส่งสาธารณะ  ซึ่ง Jordan Golson (2014, อ้างถึงใน 
ปริญญา กลิ่นเมฆ, 2554) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะที่ส าคัญของเส้นทางสัญจรที่เป็นมิตรกับคนเดิน
เท้า (Pedestrian-Friendly Street) จากการทบทวนแนวทางการออกแบบเมืองน่าเดินและทาง
เท้าที่ เป็นมิตรของ Benjamin Grant (นักออกแบบชุมชนเมืองและผู้จัดการ San Francisco 
Planning and Urban Research Association (SPUR)) โดยมีคุณลักษณะส าคัญดังนี้ 
 

(1) สร้างการไหลเวยีนของ
การเดินเทา้ที่ด ี

(2) จัดกลุ่มอาคารให้ยื่น
กิจกรรมออกไปตามแนวถนน 

(3) จัดระเบียบและสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณะ 

(4) จัดพื้นที่จอดรถให้อยู่
ด้านหลังหรือดา้นล่างอาคาร 

    
(5) จัดวางอาคารและภมูิทัศน์ที่

สัมพันธ์กับมิตมินุษย ์
(6) สร้างความชัดเจนและความต่อเนื่องที่

ดีของทางเดินเทา้ 
(7) สร้างถนนแบบสมบูรณ ์

   
 
ภาพที่ 19 แสดงคุณลักษณะของเส้นทางสัญจรที่เป็นมิตรกับคนเดินเท้า (Pedestrian-Friendly Street) 
ที่มา: จากการรวบรวมของ Jordan Golson [online], accessed December 15, 2018, available from 
https://www.wired.com/2014/09/7-simple-ways-make-every-city-friendlier-pedestrians/. 

https://www.wired.com/2014/09/7-simple-ways-make-every-city-friendlier-pedestrians/
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    (1) สร้างการไหลเวียนของการเดินเท้าท่ีดี (Create Fine-Grained Pedestrian 
Circulation) ย่านหรือชุมชนควรหลีกเลี่ยงการขึ้นบล็อกถนนหรือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ควรมีการ
แบ่งช่วงถนนเล็กๆ มีความต่อเนื่อง และเต็มไปด้วยร้านค้าหรือร้านกาแฟข้างทาง จะท าให้รู้สึกง่ายต่อ
การเดินเท้า และสร้างการรับรู้ถึงระยะทางท่ีสั้นลงและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 
    (2) จัดกลุ่มอาคารให้ยื่นกิจกรรมออกไปตามแนวถนน (Orient Buildings to 
Streets) เส้นทางสัญจรควรที่จะสร้างความรู้สึกใกล้ชิดและอบอุ่นด้วยการจัดวางอาคารที่เข้าถึงได้
ด้วยทางเท้าโดยตรง และมีลานจอดรถไว้ด้านหลัง ซึ่งเป็นคุณลักษณะของเมืองน่าเดิน เต็มไปด้วย
อาคารเรียงรายริมถนน มนุษย์มักจะรู้สึกไม่สบายใจในสภาพแวดล้อมที่เปิดล้อมในรอบด้าน พื้นที่ปิด
ล้อมเช่น จัตุรัสเมือง จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ท าให้รู้สึกสบายมากกว่า 
    (3) จัดระเบียบและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ (Organize Uses to Support 
Public Activity) เมืองที่ดีมักมีศูนย์กลางที่มีความคึกคักซึ่งผู้คนสามารถเข้ามาใช้เวลาได้ สิ่งส าคัญคือ
การสร้างความสมดุลของพ้ืนที่กิจกรรม (Active Spaces) และร้านค้าปลีก (Retail Outlets) (อาทิ 
ร้านกาแฟกลางแจ้ง หรือร้านขายของช า) โดยที่ไม่มุ่งเน้นไปที่พ้ืนที่การค้ามากจนเกินไป พ้ืนที่จ าพวก 
สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น หรือพ้ืนที่พบปะสังสรรค์ของชุมชนสามารถน าความมีชีวิตชีวามาสู่พ้ืนที่
ได้เช่นกัน 
    (4) จัดพ้ืนที่จอดรถให้อยู่ด้านหลังหรือด้านล่างอาคาร (Place Parking Behind 
or Below Buildings) การจัดวางพ้ืนที่จอดรถด้านหน้าอาคารจะท าให้ผู้เดินเท้ารู้สึกเสมือนเป็น
พลเมืองชั้นสอง สิ่งส าคัญคือการจัดวางพ้ืนที่จอดรถไว้ด้านหลังหรือด้านล่างอาคารจะช่วยให้เกิดความ
มีชีวิตชีวาและการใช้สอยริมทางเดินเท้าให้กับชุมชน แต่ในขณะเดียวกันลานจอดรถชั้นใต้ดินจะต้องใช้
เงินลงทุนในการสร้างและบริหารจัดการจ านวนมาก และควรมีการวางแผนการเชื่อมต่อทางเข้าออก
ส าหรับผู้ใช้รถยนต์และผู้เดินเท้า เพราะผู้ใช้รถยนต์ก็จ าเป็นจะต้องจอดรถและเข้าสู่ทางเดินเท้าเช่นกัน 
    (5) จัดวางอาคารและภูมิทัศน์ที่สัมพันธ์กับมิติมนุษย์ (Address the Human 
Scale with Building and Landscape Details) อาคารมักปรากฏให้เห็นเหนือระดับทางเดินเท้า 
แต่ทางเข้าและป้ายสัญลักษณ์ที่มีประสิทธิภาพจะต้องให้การรับรู้ในระดับของมนุษย์ อาคารใหญ่
อย่างเช่น ตึก Empire State เป็นตัวอย่างที่ดีของการออกแบบในระดับผู้คนเดินเท้า ซึ่งไม่ว่าอาคาร
จะสูงขนาดเท่าไหร่ แต่ด้านหน้าอาคารก็ประกอบไปด้วยป้ายสัญลักษณ์ ทางเข้า ต้นไม้ปกคลุม ใน
ระดับของมนุษย์ 
    (6) สร้างความชัดเจนและความต่อเนื่องที่ดีของทางเดินเท้า (Provide Clear, 
Continuous Pedestrian Access) ผู้คนที่เดินเท้าควรจะง่ายต่อการเคลื่อนตัวเข้าสู่พลาซ่า (Plazas) 
สวนสาธารณะ รวมถึงถนนหรือสถานที่ที่ปราศจากยวดยานพาหนะ ป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจนจะช่วย
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ระบุต าแหน่งที่ตั้งและเส้นทางที่สามารถเข้าถึงสถานที่ส าคัญต่างๆ ได้ด้วยการเดินหรือขนส่งมวลชน 
โดยเฉพาะที่พ้ืนที่ที่มีความซับซ้อนและหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยว 
    (7) สร้างถนนแบบสมบูรณ์ (Build Complete Streets) ซึ่งเป็นการพัฒนา
เมืองโดยมุ่งเน้นที่การใช้สอยทุกรูปแบบของถนน สามารถให้พ้ืนที่ทางสังคมและพาณิชยกรรมควบคู่ไป
กับการรองรับผู้สัญจรได้อย่างครอบคลุม ทั้งผู้เดินเท้า ผู้ใช้จักรยาน ระบบขนส่งสาธารณะ รวมไปถึง
รถยนต์ส่วนตัวได้ และเป็นพ้ืนที่ส าหรับให้ผู้คนมานั่งดื่มกาแฟ อ่านหนังสือพิมพ์ หรือพบปะกลางแจ้ง
บริเวณน้ าพุ เพ่ือเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้ 
   ตัวอย่างกรณีศึกษา งานเขียนของ Aaron Borchardt and others (2015) เรื่อง 
THE CREATIVE CITY: Connecting People, Place, and Identity in Glasgow and Portland 
ได้ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของเส้นทางสัญจรภายในเมืองสร้างสรรค์ Glasgow, Scotland และ
เมืองสร้างสรรค์ Portland, Oregon, United States โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 
 

 
  
ภาพที่ 20 แสดงตัวอย่างอาณาบริเวณสาธารณะริมถนนท่ีไม่ส่งเสริมย่านสร้างสรรค์ในเมือง Glasgow 
ที่มา: Aaron Borchardt and others, 2015. 
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ภาพที่ 21 แสดงตัวอย่างอาณาบรเิวณสาธารณะรมิถนนท่ีส่งเสริมย่านสร้างสรรค์ในเมือง Portland 
ที่มา: Aaron Borchardt and others, 2015. 

 

 
 
ภาพที่ 22 แสดงตัวอยา่งรูปตัดริมถนนท่ีไม่ส่งเสริมย่านสร้างสรรค์ในเมือง Glasgow 
ที่มา: Aaron Borchardt and others, 2015. 
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ภาพที่ 23 แสดงตัวอย่างรูปตัดริมถนนท่ีส่งเสริมย่านสร้างสรรค์ในเมือง Portland 
ที่มา: Aaron Borchardt and others, 2015. 

  
 กรอบแนวคิดสัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือเมืองสร้างสรรค์ เป็นการอธิบาย
ถึงคุณลักษณะที่ส าคัญขององค์ประกอบรูปสัณฐานที่มีลักษณะส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ ซึ่ง
เกิดจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเมืองสร้างสรรค์และแนวคิดสัณฐาน เมือง เพ่ือ
น าไปใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ลักษณะรูปสัณฐานของพ้ืนที่ศึกษาว่า มีลักษณะที่ส่งเสริมความเป็น
ย่านสร้างสรรค์เป็นไปตามคุณลักษณะของกรอบแนวคิดในข้างต้นหรือไม่และอย่างไร ภายหลังจาก
การวางระเบียบวิธีวิจัยและการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของพ้ืนที่ศึกษาในบทถัดไป 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาสัณฐานเมืองเพื่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์บางรัก 

 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการสรุปกรอบลักษณะสัณฐานเมืองเพ่ือการ
พัฒนาย่านสร้างสรรค์ เนื้อหาในบทนี้เป็นการน าเสนอรายละเอียดระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
น ากรอบแนวคิดในการศึกษาองค์ประกอบรูปสัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์มาก าหนด
รูปแบบของการศึกษาวิจัย ขั้นตอนของการศึกษาวิจัย แหล่งที่มาข้อมูล เครื่องมือในการเก็บรวมรวบ
และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 รูปแบบของการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาสัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์บางรักเป็นการศึกษาวิจัยที่มีรูปแบบ
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยเริ่มต้นกระบวนการจากการศึกษาแนวคิด
เมืองสร้างสรรค์หรือย่านสร้างสรรค์และแนวคิดสัณฐานเมืองเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
ให้ได้มาซึ่งลักษณะสัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือค้นหาคุณลักษณะรูปสัณฐานของย่านสร้างสรรค์บางรักในปัจจุบัน
ที่ส่งเสริมองค์ประกอบความเป็นย่านสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการส ารวจเชิงพ้ืนที่ (Spatial Exploration)
และวิธีการวิ เคราะห์ทั้ งในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis)  
 การส ารวจคุณลักษณะของรูปสัณฐานด้วยวิธีการส ารวจเชิงพ้ืนที่ ในประเด็นองค์ประกอบ
ของรูปสัณฐานของย่านบางรัก เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลบริบทที่ส าคัญของพ้ืนที่ในเชิงประจักษ์ และเป็น
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ลักษณะรูปสัณฐานที่ส่งเสริมองค์ประกอบของความเป็นย่านสร้างสรรค์ที่
มีคุณภาพ 
 การวิเคราะห์คุณลักษณะรูปสัณฐานเมืองด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใน
ประเด็นขององค์ประกอบรูปสัณฐานที่ส่งเสริมองค์ประกอบความเป็นย่านสร้างสรรค์ อันประกอบไป
ด้วย 
 1) โครงสร้าง (Structure) 
  1.1) โครงสร้างชุมชนที่ส่งเสริมสภาพทางสังคมที่เปิดกว้าง 
  1.2) โครงข่ายถนนที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
  1.3) โครงสร้างเปิดโล่งและปิดล้อมที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อ
แท้ และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 
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 2) อาคาร (Building) 
  2.1) อาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และพ้ืนที่บ่มเพาะ
ธุรกิจสร้างสรรค์ 
  2.2) อาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
 3) ความหนาแน่น (Density) 
  3.1) ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
  3.2) ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ 
 4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 
  4.1) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพสังคมท่ีเปิดกว้าง 
  4.2) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคคลากรสร้างสรรค์ 
  4.3) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมพ้ืนที่ที่สาม การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ และ
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 
  4.4) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
 5) การเข้าถึง (Accessibility) 
  5.1) การเข้าถึงที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ 
  5.2) การเข้าถึงที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ พ้ืนที่ที่สาม การเรียนรู้และการ
ฝึกอบรมทักษะ พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ และระบบคมนาคมและการสัญจรที่ดี 
 
3.2 ขั้นตอนของการศึกษาวิจัย 
 3.2.1 การศึกษาองค์ความรู้ ทบทวนวรรณกรรม และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
เมืองสร้างสรรค์หรือย่านสร้างสรรค์ และแนวคิดสัณฐานเมือง เพ่ือระบุองค์ประกอบของสัณฐานเมือง
และองค์ประกอบส าคัญของความเป็นเมืองสร้างสรรค์หรือย่านสร้างสรรค์ 
 3.2.2 การสรุปกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ของเมืองสร้างสรรค์หรือย่านสร้างสรรค์ และ
แนวคิดสัณฐานเมือง เพ่ือให้ได้มาซึ่งลักษณะสัณฐานเมืองที่ส่งเสริมองค์ประกอบความเป็นย่าน
สร้างสรรค ์
 3.2.3 ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลวิวัฒนาการของย่านสร้างสรรค์บางรัก เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ลักษณะรูปสัณฐานในแต่ละองค์ประกอบ ทั้งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และความเป็นมา 
ข้อมูลด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยรวบรวมจากข้อมูลเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการส ารวจภาคสนาม 
 3.2.4 วิเคราะห์ลักษณะสัณฐานเมืองที่ส่งเสริมองค์ประกอบความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรัก
ในแต่ละองค์ประกอบ (ในข้อ 3.1) 
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 3.2.5 การพัฒนาแบบจ าลองสัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือชุมชนเมือง
สร้างสรรค์บริบทอ่ืนๆ ในประเทศไทยเพ่ือเป็นกรอบการสรุปและสังเคราะห์ผลการศึกษา ตลอดจน
การเสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปสัณฐานของย่านที่สอดคล้องและส่งเสริมศักยภาพความเป็นย่าน
สร้างสรรค์บางรักในอนาคต 
 

 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงขั้นตอนของการศึกษาวิจัย 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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3.3 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ 
 ในการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานเมืองที่ส่งเสริมองค์ประกอบความเป็นย่านสร้างสรรค์
บางรักในแต่ละองค์ประกอบ จ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญในแต่ละประเด็นเพ่ือน ามาใช้
ในการวิเคราะห์และเป็นข้อมูลประกอบเนื้อหาในบทถัดไปที่แสดงให้เห็นถึงบริบทสภาพพ้ืนที่ศึกษา 
โดยมีรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ 

องค์ประกอบรูปสัณฐานที่ส่งเสริมองค์ประกอบ 
ความเป็นย่านสร้างสรรค์ 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ 

1) โครงสร้าง (Structure) 
   1.1) โครงสร้างชุมชนที่ส่งเสริมสภาพทางสังคม
ที่เปิดกว้าง 

- ประวัติการตั้งถิ่นฐาน 
- ลักษณะทางสังคมและวฒันธรรม 

   1.2) โครงข่ายถนนที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อม
เมืองสร้างสรรค์ 

- อาคารและที่วา่ง 
- ระบบคมนาคม 

   1.3) โครงสร้างเปิดโล่งและปดิล้อมที่ส่งเสริม
ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ 
และพื้นทีท่างวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 

- อาคารและที่วา่ง 
- ลักษณะอาคาร▸อาคารเก่าและมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 
- ลักษณะภูมิประเทศ 
- การใช้ประโยชนท์ี่ดินและอาคาร 

2) อาคาร (Building) 

   2.1) อาคารที่สง่เสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น
และความเปน็เนื้อแท้ และพืน้ทีบ่่มเพาะธุรกิจ
สร้างสรรค ์

- ลักษณะอาคาร▸อาคารเก่าและมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 

   2.2) อาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมือง
สร้างสรรค ์

- ลักษณะอาคาร▸อายุ ขนาด และความสงูอาคาร 

3) ความหนาแน่น (Density) 

   3.1) ความหนาแน่นอาคารทีส่่งเสริม
สภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 

- ลักษณะอาคาร▸ความหนาแน่นของอาคาร 
  ขนาดเล็ก 

   3.2) ความหนาแน่นอาคารทีส่่งเสริมลักษณะ
เฉพาะที่โดดเดน่และความเป็นเนื้อแท้ 

- ลักษณะอาคาร▸ความสงูอาคาร และ 
  อาคารเก่าและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
- ข้อก าหนดและกฎหมายทางผงัเมือง▸ผังเมืองรวม  

  ▸อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ 

องค์ประกอบรูปสัณฐานที่ส่งเสริมองค์ประกอบ 
ความเป็นย่านสร้างสรรค์ 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ 

4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 

   4.1) การใช้ประโยชน์ที่ดนิที่สง่เสริมสภาพสังคมที่
เปิดกว้าง 

- การใช้ประโยชนท์ี่ดินและอาคาร 
- ลักษณะทางสังคมและวฒันธรรม▸กิจกรรม 
  เชิงวัฒนธรรม 
- ลักษณะทางเศรษฐกิจ▸สินค้าและบริการ 
  เชิงวัฒนธรรม 

   4.2) การใช้ประโยชน์ที่ดนิที่สง่เสริมการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมและบุคคลากรสร้างสรรค์ 

- การใช้ประโยชนท์ี่ดินและอาคาร 
- ลักษณะทางเศรษฐกิจ▸อุตสาหกรรมหรือ 
  ธุรกิจสร้างสรรค์ 

   4.3) การใช้ประโยชน์ที่ดนิที่สง่เสริมพื้นที่ที่สาม  
การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ และพืน้ที่ทาง
วัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 

- การใช้ประโยชนท์ี่ดินและอาคาร▸พื้นที่ 
  สาธารณะเชิงสรา้งสรรค ์

   4.4) การใช้ประโยชน์ที่ดนิที่สง่เสริมสภาพแวดล้อม
เมืองสร้างสรรค์ 

- การใช้ประโยชนท์ี่ดินและอาคาร 

5) การเข้าถึง (Accessibility) 

   5.1) การเข้าถึงที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
และบุคลากรสร้างสรรค์ 

- ระบบคมนาคม▸การสัญจร และระบบขนสง่ 
  สาธารณะ 
- ลักษณะทางเศรษฐกิจ▸อุตสาหกรรมหรือ 
  ธุรกิจสร้างสรรค์ 

   5.2) การเข้าถึงที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมือง
สร้างสรรค์ พื้นทีท่ี่สาม การเรียนรู้และการฝึกอบรม
ทักษะ พื้นทีท่างวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ และ
ระบบคมนาคมและการสัญจรทีด่ี 

- ระบบคมนาคม▸การสัญจร และระบบขนสง่ 
  สาธารณะ 
- การใช้ประโยชนท์ี่ดินและอาคาร▸พื้นที่ 
  สาธารณะเชิงสรา้งสรรค ์

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
3.4 แหล่งที่มาข้อมูล 
 การศึกษาสัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์บางรักจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
วิวัฒนาการของย่านสร้างสรรค์บางรัก ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในประเด็นที่ส าคัญของพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือ
วิเคราะห์ลักษณะสัณฐานเมืองที่ส่งเสริมองค์ประกอบความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักในแต่ละ
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องค์ประกอบ ซึ่งมาจากการจัดกลุ่มประเภทข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ (ข้อ 3.3) โดยข้อมูลที่
ศึกษาจะประกอบไปด้วยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งมี
รายละเอียดและแหล่งที่มาของข้อมูลดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและแหล่งที่มาของข้อมูล 

ข้อมูล ประเภทข้อมูล แหล่งที่มา 

ปฐมภูมิ ทุติยภูม ิ
วิวัฒนาการของย่านสร้างสรรค์บางรัก 

1. ที่ตั้งและอาณาเขต  ✓ ฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) จากส านักผงั
เมือง กรุงเทพมหานคร 

2. ลักษณะภูมิประเทศ ✓ ✓ การส ารวจภาคสนาม และข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต 

3.1 ประวัติการตั้งถิ่นฐานยุคแรกเร่ิม 
 บริบททางกายภาพ เศรษฐกิจ 

และสังคมและวัฒนธรรมในภาพรวม 

 ✓ หนังสือ เอกสาร ข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต และแผนทีโ่บราณ
จากกรมแผนที่ทหาร 

3.2 การตั้งถิ่นฐานยุคปจัจุบนั 
 บริบททางกายภาพ เศรษฐกิจ 
   และสังคมและวัฒนธรรมในภาพรวม 
 ลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญ 

         - อาคารและที่วา่ง 
         - ลักษณะอาคาร 
         - การใช้ประโยชนท์ี่ดินและอาคาร 
         - ระบบคมนาคม 

✓ ✓ การส ารวจภาคสนาม หนังสือ 
เอกสาร ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) จากส านักผงั
เมือง กรุงเทพมหานคร 

4. ข้อก าหนดและกฎหมายทางผังเมือง
บริเวณพื้นที่ศึกษา 

 ✓ ส านักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
 3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
  ข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาวิจัยเป็นผู้ท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นส่วน
ของการศึกษาข้อมูลวิวัฒนาการของย่านสร้างสรรค์บางรัก ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญผ่านการ
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ส ารวจภาคสนาม เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในเชิงประจักษ์และจัดท าแผนที่เชิงกายภาพที่ปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษา  
 3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
  ข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาวิจัยไม่ได้เก็บรวบรวมเอง แต่มีผู้อ่ืนหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ได้ท าการเก็บรวมรวมไว้แล้ว ซึ่งจะเป็นส่วนของข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากการ
รวบรวมผ่านหนังสือ บทความ และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และส่วนของข้อมูลพ้ืนฐานในแต่ละ
ประเด็นที่ส าคัญจากข้อมูลที่รวบรวมผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น แผนที่โบราณจากกรมแผนที่ทหาร 
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) จากส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงข้อมูลจาก
หนังสือ บทความ เอกสาร และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับบริบทสภาพพ้ืนที่และวิวัฒนาการ
ของการพัฒนาย่านสร้างสรรค์บางรัก 
 
3.5 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาสัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์บางรักจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของย่านสร้างสรรค์บางรัก ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในประเด็นที่ส าคัญ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
รูปสัณฐานของย่าน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแบ่งได้ดังนี้ 
 3.5.1 การส ารวจภาคสนาม 
  เป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพพ้ืนที่ศึกษาผ่านการสังเกตและ
บันทึกภาพถ่ายผ่านประสบการณ์ที่ได้ส ารวจ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ประกอบการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้าน และใช้ในการปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แผนที่ หรือแผนผัง
ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษา 
 3.5.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  
  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Data & Analysis) 
ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ArcMap สามารถใช้ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบภูมิศาสตร์ที่
ปรากฏขึ้นในพ้ืนที่ผ่านข้อมูลเชิงบรรยายหรือเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) เพ่ือให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ภูมิทัศน์เมือง และกิจกรรมที่เกิดขึ้น และใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะของ
รูปสัณฐาน และแบบแผนเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมองค์ประกอบของความเป็นย่าน
สร้างสรรค์บางรัก 
 3.5.3 แผนที่โบราณ  
  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ศึกษาวิจัยได้เห็นถึงวิวัฒนาการของลักษณะการตั้งถิ่นฐานของ
ประชากรภายในย่าน สามารถท าความเข้าใจลักษณะความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมที่
เกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา และลักษณะของการก่อรูปทรงสัณฐานของย่านตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน   
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 3.5.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างภาพประกอบ (Illustration) 
  เครื่องมือสร้างภาพประกอบในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Illustrator และ 
Adobe Photoshop ใช้ในการตบแต่งภาพประกอบ ภาพถ่าย แบบจ าลอง 2 มิติ รวมไปถึงแผนที่
หรือแผนผัง เพื่อความสวยงามและง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
 
3.6 การสรุปผลการศึกษาวิจัย 
 การสรุปผลการศึกษาวิจัยจะเป็นการตอบค าถามของการศึกษาวิจัยว่า “สัณฐานเมืองของ
ย่านบางรักส่งเสริมต่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือไม่และอย่างไร” ผ่านการประมวลผลกรอบ
ความสัมพันธ์ของแนวคิดเมืองสร้างสรรค์หรือย่านสร้างสรรค์กับแนวคิดสัณฐานเมือง เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ลักษณะรูปสัณฐานย่านสร้างสรรค์บางรักว่ามีลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์
หรือไม่อย่างไร และน าไปพัฒนาสู่แบบแบบจ าลองสัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือ
ชุมชนเมืองสร้างสรรค์ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรุปและสังเคราะห์ผลการศึกษาลักษณะรูปสัณฐานย่าน
สร้างสรรค์บางรัก ตลอดจนเสนอแนะและอภิปรายแนวทางการพัฒนาหรือปรังปรุงรูปสัณฐานที่
ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรัก อีกทั้งแบบจ าลองสามารถน าไปปรับและประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาวิจัยหรือเป็นเครื่องมือในการออกแบบวางแผนชุมชนเมืองสร้างสรรค์หรือย่านสร้างสรรค์
บริบทอื่นๆ ในประเทศไทยต่อไป ผลงานทางการศึกษาวิจัยนี้จะถูกจัดท าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ตาม
รูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งการตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ หรือ
น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการท่ีมีมาตรฐานต่อไป 
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บทที่ 4 
วิวัฒนาการของย่านสร้างสรรค์บางรัก 

  
 เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการน าเสนอรายละเอียดข้อมูลวิวัฒนาการของย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ซึ่งเป็นการศึกษาถึงการก่อตัวและบทบาทการพัฒนาของย่านสร้างสรรค์บางรักตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงบริบทสภาพพ้ืนที่ของย่านสร้างสรรค์บางรัก ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคมและวัฒนธรรมในเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลรูปสัณฐานหรือรูปทรงของย่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะทางกายภาพเป็นส าคัญ เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานที่ส่งเสริมต่อการพัฒนา
ย่านสร้างสรรค์บางรักในบทถัดไป โดยในบทนี้มีล าดับเนื้อหาและรายละเอียดดังนี้ 
 

 4.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  
 4.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 4.3 ประวัติการตั้งถิ่นฐาน 
  4.3.1 ยุคแรกเริ่ม 
  4.3.2 ยุคปัจจุบัน 
   4.3.2.1 บริบททางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรมในภาพรวม 
   4.3.2.2 ลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญ 
     1) อาคารและที่ว่าง 
     2) ลักษณะอาคาร 
     3) การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 
     4) ระบบคมนาคม 
 4.4 ข้อก าหนดและกฎหมายทางผังเมืองบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
 
4.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 พ้ืนที่ศึกษาหรือย่านสร้างสรรค์บางรักตั้งอยู่ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมแขวง
บางรัก รวมถึงพ้ืนที่ต่อเนื่องของชุมชนถึงทางพิเศษศรีรัช ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวกับทุกแขวงในเขต
บางรัก (อันได้แก่ แขวงมหาพฤฒาราม แขวงสี่พระยา แขวงสุริยวงศ์ และแขวงสีลม) มีขนาดพ้ืนที่
ทั้งสิ้น 484 ไร่ หรือ 0.77 ตร.กม. และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
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 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ และ แขวงมหาพฤฒาราม เขต
บางรัก 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ แขวงสี่พระยา แขวงสุริยวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
 ทิศใต้    ติดต่อกับ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ แม่น้ าเจ้าพระยา และแขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
 

 
 
ภาพที่ 24 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตพื้นที่ศึกษา 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
4.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของย่านบางรักเป็นที่ราบลุ่ม มีระดับความลาดเอียงของระดับพ้ืนดินจาก
ทิศเหนือค่อยๆ ลาดเอียงลงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ตามกระแสการไหลของแม่น้ าเจ้าพระยา บริบทของ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยสิ่งปลูกสร้าง และหนาแน่นไปด้วยอาคารถาวรทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ใน
ลักษณะที่มีความเป็นเมือง (Urbanization) สูง บริเวณพ้ืนที่ประกอบไปด้วยแม่น้ าและคูคลองที่ส าคัญ
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คือ แม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณฝั่งตะวันตก คลองผดุงกรุงเกษม บริเวณฝั่งทิศเหนือ และคลองสาทร 
บริเวณฝั่งทิศใต้ ซึ่งปัจจุบันทั้งสองคลองถูกใช้เป็นเพียงทางระบายน้ าในกรุงเทพฯ เพียงเท่านั้น 
 

 
 
ภาพที่ 25 แสดงลักษณะภูมิประเทศของย่านบางรัก 
ที่มา: Google Earth [ออนไลน]์ เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2562 เข้าถึงได้จาก https://www.google.com/earth/, 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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ภาพที่ 26 แสดงแม่น้ าและคูคลองที่ส าคัญในย่านบางรัก 
ที่มา: ภาพบน - Google Street View [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2562 เข้าถึงได้จาก
https://mapstreetview.com. 
ภาพล่าง - ผู้ศึกษาวิจัย, 2561. 

https://mapstreetview.com/
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4.3 ประวัติการตั้งถิ่นฐาน 
 “บาง” หมายถึง ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมทางน้ าเล็กๆ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าสายหลัก ซึ่งระดับน้ า
ในทางน้ าเล็กๆ จะสัมพันธ์กับระดับการขึ้นลงของแม่น้ าล าคลอง แต่เดิมชาวสยามมักตั้งบ้านเรือนอยู่
ริมแม่น้ าใหญ่ ต่อมาเมื่อพ้ืนที่ริมน้ ามีการตั้งถิ่นฐานกันอย่างหนาแน่น จนไม่สามารถขยายพ้ืนที่ไปตาม
ริมฝั่งแม่น้ าหรือใช้น้ าจากแม่น้ าได้โดยตรง จึงท าการขุดทางน้ าเข้าไปในชุมชนหรือตั้งบ้านเรือนบนที่
ดอนริมทางน้ าเล็กๆ ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติและเชื่อมต่อแม่น้ าสายหลักอันเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่
การตั้งถิ่นฐาน ทั้งยังมีทางน้ าที่สามารถใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตได้ด้วย ในอดีตได้ปรากฏชุมชนที่มี
ชื่อเรียกขึ้นต้นว่า “บาง” มากมายริมสองฟากฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาจากบริเวณกรุงเทพมหานคร ไปออก
ทะเลอ่าวไทย อาทิ บางเขน บางกรูด บางพลู บางระมาด บางฉนัง บางจาก ซึ่งสันนิษฐานว่าการ
เรียกชื่อชุมชนเหล่านี้น่าจะมีที่มาจากลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นที่ปรากฏให้เห็น และสามารถจดจ าได้
ง่ายในแต่ละชุมชน (เลิศลักษณา ยอดอาวุธ และคณะ, 2554) 
 บางรัก เป็นย่านชุมชนชาวต่างชาติและชุมชนการค้าเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
ปรากฏหลักฐานว่าถูกกล่าวถึงมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในโคลงนิราศฉะเชิงเทรา พระ
นิพนธ์ของกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ เมื่อปีพ.ศ. 2369 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ส าหรับที่มาของชื่อบางรักนั้น ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีที่มาอย่างไร 
เพียงแต่มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาของชื่อ “บางรัก” 2 ประการ ดังนี้ (ส านักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, 2554: 116)  
  1) พระยาอนุมานราชธนอธิบายว่า บริเวณนี้เคยมีคลองเล็กๆ ไหลผ่านไปสู่แม่น้ า
เจ้าพระยา เป็นที่พักของไม้ซุงที่ล่องมาจากทางเหนือ ครั้งหนึ่งมีผู้พบ “ซุงไม้รัก” ขนาดใหญ่จมอยู่ใน
คลอง แต่ไม่มีผู้ใดทราบว่าไม้ซุงท่อนนี้มาจากที่ใด ต่อมาเมื่อมีการเอ่ยถึงที่บริเวณนั้นก็จะพูดถึงซุงไม้
รักนี้อยู่เสมอ จนกลายเป็นชื่อเรียก “บางรัก” ไปในที่สุด ซึ่งตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 ก็มีปรากฏหลักฐานการอธิบายถึงชนิดพันธุ์ของต้นรักอยู่ 2 ชนิด (ส านักงานเขตบางรัก, 
2561) ส่วนบริเวณคลองที่พบซุงไม้นักนั้นเรียกกันว่า “คลองต้นซุง” หรือ “คลองซุง” ในเวลาต่อมา
เมื่อถมคลองเป็นถนนจึงเรียกต่อกันมาว่า “ตรอกซุง” 
  2) กล่าวกันว่า แต่เดิมบริเวณนี้เป็นท่าเรือที่ส าคัญของกรุงเทพฯ และมีโรงหมอ (หรือ
โรงพยาบาลในสมัยนั้น) ของมิชชันนารีแห่งหนึ่งมาตั้งอยู่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงเลื่องลือใน
เรื่องการน าวิชาแพทย์แผนตะวันตกเข้ามารักษาโรคภัยไข้เจ็บของชาวบ้านให้หายขาดได้ จนเป็นที่
เชื่อถืออย่างมาก ผู้คนต่างเดินทางมารักษา ด้วยเหตุนี้จึงได้เรียกชื่อย่านนี้ว่า “บางรักษ์” ที่มาจากค า
ว่า “รักษ์” อันหมายถึง การรักษา เยียวยา ซึ่งต่อมา อาจจะเป็นด้วยการเขียนหรือการบอกเล่าที่ผิดไป
จึงได้กลายมาเป็นชื่อ “บางรัก” จนถึงปัจจุบัน 
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 ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์บางรักในบท
ถัดไปนั้นจะมุ่งเน้นถึงลักษณะรูปสัณฐานซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพในปัจจุบันเป็นส าคัญ ดังนั้นใน
การเก็บรวมรวมข้อมูลประวัติการตั้งถิ่นฐานของย่านสร้างสรรค์บางรักนั้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้รวบรวม
และน าเสนอข้อมูลบริบททางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรมในอดีตอย่างย่นย่อ และ
มุ่งเน้นถึงลักษณะทางกายภาพในปัจจุบันเป็นส าคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.3.1 ยุคแรกเริ่ม 
  บางรัก เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ที่ปรากฏการตั้งรกรากอยู่ตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
โดยเริ่มมีประวัติการตั้งถิ่นฐานที่ส าคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 
(ช่วงปีพ.ศ. 2325 - 2367) ในยุคที่ชาวสยามนิยมใช้เส้นทางน้ าเป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญ ทั้งเพ่ือ
การสัญจร การขนส่งสินค้า หรือแม้แต่การเป็นคูเมืองป้องกันข้าศึก ท าให้ในเขตพระนครนั้นเต็มไป
ด้วยโครงข่ายคูคลอง และในขณะนั้นกรุงสยามก็อยู่ ในช่วงฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับโปรตุ เกส 
(ชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีตั้งแต่สมัยอยุธยา) เป็นผลให้มีส าเภาไปมาค้าขายกับ
โปรตุเกสที่มาเก๊าโดยสะดวก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงทรงพระราชด าริเห็นว่าถ้ามี
ทางไมตรีกับโปรตุเกส จะช่วยให้การค้าขายกับทางตะวันตกสะดวกยิ่งขึ้น จึงโปรดอนุญาตให้เรือ
โปรตุเกสขึ้นมาถึงพระนคร โดยให้ทอดสมออยู่ที่หน้าบ้านพระยาสุริยวงศ์มนตรี และมีการตั้งสถาน
กงสุลโปรตุเกส (ปัจจุบันเป็นสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกส) ซึ่งนับเป็นสถานกงสุลต่างชาติแห่งแรก
ของสยาม (สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558: 103-104) 
 

 
ท าเนียบทูตโปรตุเกสแบบดั้งเดิม 

 

 
ท าเนียบทูตโปรตุเกสที่ถูกปรับปรุงเป็นรูปแบบ 

โคโลเนียลโปรตุเกสในช่วง ค.ศ. 1860 

 
ภาพที่ 27 แสดงสถานกงสุลโปรตุเกสหรือสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสในปัจจุบัน 
ที่มา: ธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://readthecloud.co/embassy-4/. 

https://readthecloud.co/embassy-4/
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  จนต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (ช่วงปีพ.ศ. 
2394 - 2411) ได้โปรดเกล้าให้สร้างถนนเจริญกรุงขึ้นในช่วงพ.ศ. 2404 - 2407 ซึ่งชาวตะวันตกนิยม
เรียกกันว่า “New Road” เช่นเดียวกับชาวจีนที่เรียกว่า “ซินพะโล้ว” ที่แปลว่า“ถนนใหม่” เป็นผล
มาจากพันธะสนธิสัญญาเบาว์ริง (พ.ศ. 2398) ว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของคนชาติตะวันตก 
จากอิทธิพลของต่างชาติที่ต้องการเส้นทางการคมนาคมทางบก เพ่ือให้สะดวกในการค้าขายที่ปากอ่าว
และความต้องการเส้นทางขี่รถม้าตากอากาศในกรุงเทพฯ ของชาวยุโรป ประกอบกับทรงพระราชด าริ
ว่า ต้องการพัฒนาให้ประเทศมีความเจริญทัดเทียมอารยประเทศ และแสดงออกถึงความศิวิไลซ์อย่าง
เป็นรูปธรรม พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สมุหพระ
กลาโหมเป็นแม่กองในการก่อสร้างถนนเจริญกรุงตั้งแต่ช่วงคูเมืองชั้นในถึงถนนตกริมแม่น้ าเจ้าพระยา
ที่ต าบลบางคอแหลม และโปรดฯ ให้สร้างตึกแถวตามแนวถนนทั้งสองฟาก แทนที่จะปล่อยให้มีการ
ปลูกสร้างเพิง โรงเรือน หรือตึกตามยถากรรม โดยมีการน าแบบตึกแถวแบบฝรั่งครั้งไปดูงานที่สิงคโปร์
ในปีพ.ศ. 2402 ของพระยาศรีสุริยวงศ์มาเป็นแม่แบบให้กับตึกแถวริมถนนเจริญกรุง อย่างไรก็ตาม ไม่
มีหลักฐานยืนยันได้ว่ารูปร่างหน้าตาของตึกแถวดังกล่าวเป็นอย่างไร เนื่องจากตึกแถวชุดดังกล่าวถูกรื้อ
ทิ้งไปทั้งหมดในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้ว (ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์, 2560: 77-80) 
  ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ช่วงปีพ.ศ. 
2411 - 2453) (ภาพที่ 31 และ 32) ลักษณะทางสัณฐานของกรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนแปลงจาก “เมือง
น้ า” สู่สภาพ “เมืองบก” ด้วยโครงข่ายการตัดถนนเพ่ิมกว่า 100 สาย เพ่ือลดปัญหาในแง่การสัญจร
ทางน้ า เนื่องจากในฤดูแล้ง น้ าในล าคลองมักแห้งขอด ในพ้ืนที่ย่านบางรักได้มีการตัดถนนเชื่อม
ระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนตรง (ถนนพระราม 4 ในปัจจุบัน) รวมถึงถนนสายรองและย่อยอ่ืนๆ 
อาทิ ถนนสุรวงศ์ และถนนสี่พระยา ถนนปั้น ถนนเดโช ฯลฯ ในปีพ.ศ. 2431 ชาวเดนมาร์คได้ด าเนิน
กิจการรถราง (Tram) ในกรุงเทพมหานคร โดยผ่านเส้นทางของถนนเจริญกรุง ซึ่งแต่เดิมยังเป็นรถราง
ที่ใช้ม้าในการลาก จนได้เปลี่ยนเป็นรถรางระบบไฟฟ้าในปีพ.ศ. 2437 ในเวลาต่อมา  
 

     
 
ภาพที่ 28 แสดงรถรางในยุคสมัยที่เริ่มกิจการจนปิดกิจการ 
ที่มา: REALIST [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก  
http://www.realist.co.th/blog/รถรางในอดีต/. 
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  ด้วยการพัฒนาชุมชนเมืองค่อยๆ ขยายตัวตามริมถนนเจริญกรุงเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาไล่
ไปจนถึงปลายสุดถนนที่ต าบลบางคอแหลม ประกอบกับความเจริญและความพร้อมในด้าน
สาธารณูปโภคที่ทันสมัย จึงท าให้ย่านพ้ืนที่ระหว่างถนนเจริญกรุงกับแม่น้ าเจ้าพระยาดึงดูดการพัฒนา
จ านวนมากอย่างรวดเร็ว ในยุคนั้นประกอบไปด้วยสถานที่ส าคัญ อาทิ การเป็นที่ตั้งของกงสุลโปรตุเกส 
อังกฤษ อเมริกัน ฝรั่งเศส ศุลกสถาน (โรงภาษีร้อยชักสามหรือกรมศุลกากรในปัจจุบัน) (ภาพที่ 29) 
ซึ่งล้วนแต่เป็นสถานที่จัดเลี้ยงและต้อนรับพระบรมวงศานุวงศ์ บรรดาทูต และพ่อค้าวาณิชในสมัยนั้น 
อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคารและกิจการของชาวต่างชาติที่ทันสมัย ทั้งธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 
โรงแรมโอเรียนเต็ล (ภาพที่ 30) วัดฝรั่งหรืออาสนวิหาร ห้างไวท์อเวย์เลดลอว์ (ภาพที่ 30) ห้าง Falck 
& Beidek Store หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าห้างสิงโต (ปัจจุบันคือศูนย์การค้า Oriental Place หรือ 
O.P. Place) (ภาพที่ 29) โรงเบียร์ โรงเต้นร า กิจการอู่เรือ โกดังสินค้า และบริษัทเดินเรือมากมายริม
ฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา เช่น บริษัทอีสเอเชียติค (East Asiatic Company) (ภาพที่ 30) ท าให้ย่านบางรัก
เป็นย่านศูนย์กลางทางการค้าและความเจริญที่ทันสมัยในขณะนั้น ประกอบกับการตั้งถิ่นฐานของชาว
ไทย ชาวจีน ชาวยุโรป และชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ซึ่งปรากฏให้เห็นได้จากละแวกโดยรอบศาสนสถานและ
สุสานต่างๆ อาทิ วัดสวนพลู วัดม่วงแค ศาลเจ้าเจียวเองเบี้ยว อาสนวิหารอัสสัมชัญ (ภาพที่ 30) 
มัสยิดฮารูณ เป็นผลให้ภายในย่านบางรักมีความผสมผสานของหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนในยุคนี้จึงมีความผสมผสานระหว่างรูปแบบยุโรปและจีน และ
ประยุกต์ให้เข้ากับท้องถิ่นของไทย โดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรมแบบยุโรป อันเนื่องมาจากโลกทัศน์
และความเปิดกว้างในการรับวิทยาการตะวันตกของชนชั้นน าในขณะนั้นมาเป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาประเทศ 
 

 
ศุลกสถานในคราวรัชกาลที่ 5 เสดจ็ฯ กลับจากยโุรป 

 
ห้าง Falck & Beidek Store หรือห้างสิงโตในสมยัร. 5 

 
ภาพที่ 29 แสดงศุลกสถานและห้างสิงโต (ศูนย์การค้า O.P. Place ในปัจจุบัน) 
ที่มา: นักรบ มูลมานัส [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://readthecloud.co/notenation-4/. 

https://readthecloud.co/notenation-4/
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- ถนนเจริญกรุงบรเิวณหัวถนนสุรวงศ์ 
ซ้ายมือ เรือนไม้เป็นท่ีท าการโรงพัก ถัด
มา อาคารจั่วเป็นโรงแรมโฮเตล็ยุโรป 
และถัดไปบรเิวณเสาไฟต้นท่ี 4 เป็น
สถานทูตอังกฤษ 

 

- ถนนเจริญกรุงบรเิวณหน้าสถานทูต
อังกฤษ (ขวามือ) ซ้ายมือเป็นโรงแรม
ไวท์อเวย์เลดลอว์ และแสดงให้เหน็
กิจการอืน่ๆ อย่างหลากหลาย 

 

- บริเวณท่าเรือซอยเจริญกรุง 40 
ซ้ายมือเป็นโรงแรมโอเรยีนเตล็  
ขวามือเป็นบริษัทเดินเรือ อีสเอเชียติค 
ด้านหลังขวามือเป็นอาสนวิหาร
อัสสัมชัญ  

 
ภาพที่ 30 แสดงกิจการทีแ่สดงถึงความเจริญและทันสมัยของย่านบางรักในสมัยรัชกาลที่ 5 
ที่มา: ภาพบนและกลาง - Visitna [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5929.1140. 
ภาพล่าง - Flickr [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://www.flickr.com/photos/mandarinorientalbangkok/4861526963/. 

http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5929.1140
https://www.flickr.com/photos/mandarinorientalbangkok/4861526963/
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 การตั้งถิ่นฐานย่านบางรักในสมัยรัชกาลที่ 5 (ปีพ.ศ. 2430) 
 

 
 
ภาพที่ 31 แสดงการตั้งถิ่นฐานย่านบางรักสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2430) 
ที่มา: ห้องสมุดส านักพิมพ์ต้นฉบับ, แผนที่กรุงเทพ จ.ศ. 1249 (พ.ศ. 2430), ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 



  77 

 การตั้งถิ่นฐานย่านบางรักในสมัยรัชกาลที่ 5 (ปีพ.ศ. 2450) 
 

 
 
ภาพที่ 32 แสดงการตั้งถิ่นฐานย่านบางรักสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2450) 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, แผนที่กรุงเทพมหานครปีพ.ศ. 2450, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจยั, 2562. 
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  ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (ช่วงปีพ.ศ. 2468 - 
2477) (ภาพที่ 34) ความเจริญและการพัฒนาที่รุดหน้าขึ้นมาก การขยายตัวของเขตเมืองเริ่มกระจาย
ไปทางทิศตะวันออก บรรดาสถานกงสุลของต่างชาติที่ตั้งอยู่ภายในย่านบางรักหลายแห่งได้ย้ายออกไป
พ้ืนที่อ่ืน เหลือเพียงสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสและฝรั่งเศสที่ยังคงเหลือตั้งอยู่ในต าแหน่งเดิม พื้นที่
ของสถานกงสุลอังกฤษและอเมริกันได้กลายเป็นที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขกลาง อาคารรูปแบบ
ตะวันตกท่ีมีลักษณะอันโดดเด่นในสมัยนั้น (ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นที่ท าการไปรษณีย์กลาง บาง
รัก) (ภาพที่ 33) ภายในย่านเต็มไปด้วยอาคารตึกแถวปูนแบบตะวันตกตลอดสองฝั่งแนวถนนเจริญกรุง 
บริเวณแยกถนนเจริญกรุงกับถนนสี่พระยาเริ่มปรากฏถึงสโมสรและคลับเฮ้าส์ของต่างชาติ มีกิจการ
อย่างหลากหลายเฟ่ืองฟูอย่างมากในอาณาบริเวณ อาทิ ห้างนายเลิศ (ภาพที่ 33) ซึ่งเป็นตึกสูงระฟ้า
และเป็นห้างแรกท่ีเจ้าของเป็นคนไทยในสมัยนั้น 
 

 
ห้างนายเลิศเมื่อปีพ.ศ. 2470 ห้างแห่งแรกที่ 

เจ้าของเป็นคนไทย 

 
สถานกงสุลอังกฤษช่วงทศวรรษท่ี 2470 

 
ท าการไปรษณีย์โทรเลขกลาง (เดิมเป็นสถานกงสุลอังกฤษ) 

 
ภาพที่ 33 แสดงห้างนายเลิศและการปรับเปลี่ยนสถานกงสุลอังกฤษเป็นท าการไปรษณีย์โทรเลขกลาง 
ที่มา: ภาพซ้าย - นิทรรศการพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศลิป์แผ่นดินสยาม [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/Signnagas/posts/683685951748303/. 
ภาพขวาบนและขวาล่าง - ไทยรัฐ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://www.thairath.co.th/lifestyle/travel/93138. 

https://www.facebook.com/Signnagas/posts/683685951748303/
https://www.thairath.co.th/lifestyle/travel/93138
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 การตั้งถิ่นฐานย่านบางรักในสมัยรัชกาลที่ 7 (ปีพ.ศ. 2475) 
 

 
 
ภาพที่ 34 แสดงการตั้งถิ่นฐานย่านบางรักสมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2475) 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, แผนที่กรุงเทพมหานครปีพ.ศ. 2475, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจยั, 2562. 
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  หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนเข้าสู่สมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 (ช่วงปีพ.ศ. 2489 - 2559) (ภาพที่ 39 และ 40) กรุงเทพฯ ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงบริบททางกายภาพไปมากด้วยวิทยาการในการพัฒนาเมือง ท าให้กรุงเทพมหานครเริ่ม
เข้าสู่ลักษณะ “เมืองบก” อย่างเต็มตัว ด้วยการถมคลองเพ่ือตัดถนน การสร้างสะพานข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยา ทางยกระดับ และถนนซอยที่เข้าถึงได้แทบทุกพ้ืนที่เมือง เป็นผลให้การสัญจรทางน้ าใน
กรุงเทพฯ เริ่มน้อยลงและแทบจะไม่หลงเหลือให้เห็นในคูคลองเล็กๆ อีกแล้ว พ้ืนที่ชนบทและ
เกษตรกรรมที่อาศัยคูคลองเหล่านั้นเริ่มหายไปและถูกแทนที่ด้วยอาคารถาวร พ้ืนที่ในกรุงเทพเริ่มมี
ความเป็นเมืองแทบทุกบริเวณ บริบทของย่านบางรักก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเช่นเดียวกัน เริ่มมีการ
สร้างอาคารสมัยใหม่แบบสากลขึ้น อาคารบางแห่งเริ่มถูกท้ิงร้างและเสื่อมโทรมลง 
 

 
อาคารสมัยใหม่และทางยกระดับ 

 
สะพานสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

 
ภาพที่ 35 แสดงตัวการพัฒนาเมืองของย่านบางรักในช่วงสมัยรัชกาลที่ 9 
ที่มา: ภาพซ้าย - hipflat [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://www.hipflat.co.th/projects/state-tower-annihq. 
ภาพขวา - Google Street View [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://mapstreetview.com. 

 
  ในปีพ.ศ. 2492 ศุลกสถานได้ท าการปิดตัวและย้ายกรมศุลกากรไปตั้งที่คลองเตยแทน 
ตั้งแต่นั้นตัวอาคารก็เริ่มมีการผุผังลง ในปีพ.ศ. 2525 - 2526 พื้นที่ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ได้ถูกพัฒนา
เป็นโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน (Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers) (ภาพที่ 37) ในปี
พ.ศ. 2528 - 2529 พ้ืนที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาตั้งแต่ซอยเจริญกรุง 42/1 (ซอยวัดสวนพลู) ถึงริมเชิง
สะพานสมเด็จเจ้าพระยาตากสินถูกพัฒนาเป็นโรงแรมแชงกรีลา (Shangri-La Hotel) ในปีพ.ศ. 2534 
- 2535 บริเวณริมถนนเจริญกรุงฝั่งตะวันตกจากซอยเจริญกรุง 46 ถึง ซอย 50 ถูกพัฒนาเป็น
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบางรัก ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา อาคารแถวปูนเก่าแบบ

https://www.hipflat.co.th/projects/state-tower-annihq
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ตะวันตกตามแนวถนนเจริญกรุงจ านวนมากถูกแทนที่ด้วยอาคารแถวคอนกรีตรูปแบบสากลสมัยใหม่ 
จนกระทั่งปัจจุบันที่มีการพัฒนาอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูงมากมายขึ้นในพ้ืนที่ เช่น อาคารของ 
กสท. โทรคมนาคม ด้านหลังของอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก อาคารส านักงานเจมส์ ทาวเวอร์ 
(Gems Tower) อาคารสเตททาวเวอร์ (State Tower) หรือแม้แต่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม (Icon 
Siam) ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา (ภาพที่ 38) ฯลฯ (สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558: 103-104) 
 

 
ถนนเจริญกรุงบริเวณหัวถนนสรุวงศ์  

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ปีพ.ศ. 2459 

 
ถนนเจริญกรุงบริเวณหัวถนนสรุวงศ์  

ในสมัยรัชกาลที่ 9 ปีพ.ศ. 2493 

 
ถนนเจริญกรุงบริเวณหน้าวัดม่วงแค 

ในสมัยรัชกาลที่ 9 ปีพ.ศ. 2499 

 
ถนนเจริญกรุงบริเวณหน้าไปรษณยี์บางรัก 

ในสมัยรัชกาลที่ 9 ปีพ.ศ. 2499 

 
ภาพที่ 36 แสดงการตั้งถิ่นฐานริมถนนเจริญกรุงในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 
ที่มา: Visitna [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5929.1140. 

http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5929.1140
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พื้นที่บริเวณปากคลองผดุงฯ ในสมัยรัชกาลที่ 7  

เดิมเป็นธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ้  
พื้นที่บริเวณปากคลองผดุงฯ ในสมัยปัจจุบันถูกพัฒนา

กลายเป็นโรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตัน 

 
ภาพที่ 37 แสดงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณปากคลองผดุงกรุงเกษม 
ที่มา: ภาพซ้าย - หอจดหมายเหตแุห่งชาติ, อ้างถึงใน ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 
10 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก http://www.crownproperty.or.th/public/upload/media/Knowledge/26-
271.pdf. 
ภาพขวา - tajawal [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก https://www.tajawal.bh/en/royal-
orchid-sheraton-hotel-and-towers-bangkok-hotel-id-4288236. 

 

   
อาคารกสท. โทรคมนาคม อาคารสเตททาวเวอร ์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม 

 
ภาพที่ 38 แสดงตัวอย่างอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูงบริเวณย่านบางรัก 
ที่มา: ภาพซ้ายและขวา - ผู้ศึกษาวิจัย, 2561. 
ภาพกลาง - hipflat [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://www.hipflat.co.th/projects/state-tower-annihq. 

https://www.hipflat.co.th/projects/state-tower-annihq
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 การตั้งถิ่นฐานย่านบางรักในสมัยรัชกาลที่ 9 (ปีพ.ศ. 2530) 
 

 
 
ภาพที่ 39 แสดงการตั้งถิ่นฐานย่านบางรักสมัยรัชกาลที่ 9 (พ.ศ. 2530) 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, แผนที่กรุงเทพมหานครปีพ.ศ. 2530, ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจยั, 2562. 



  84 

 การตั้งถิ่นฐานย่านบางรักในสมัยรัชกาลที่ 9 (ปีพ.ศ. 2550) 
 

 
 
ภาพที่ 40 แสดงการตั้งถิ่นฐานย่านบางรักสมัยรัชกาลที่ 9 (พ.ศ. 2550) 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2550 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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 4.3.2 ยุคปัจจุบัน 
  4.3.2.1 บริบททางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรมในภาพรวม 
   จากประวัติการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกเริ่มจะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ย่านบางรักมีการตั้งรกราก
ถิ่นฐานมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีประวัติความส าคัญในการเป็นแหล่งธุรกิจ
การค้านานาชาติและเป็นที่ตั้งของท่าจอดเรือสินค้าที่ส าคัญ ประกอบกับการเป็นที่ตั้งของสถานกงสุล
มากมายหลายชาติ ท าให้ย่านบางรักมีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของกลุ่มชนที่มีความหลากหลาย
ทั้งเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งชาวตะวันตก ชาวจีน ชาวมุสลิม รวมถึงชาวไทยท้องถิ่นที่ยังคง
อาศัยและปรากฏให้เห็นได้เป็นแหล่งชุมชนจวบจนถึงปัจจุบัน 
  ด้วยบริบทเดิมของย่านที่ก่อตัวขึ้น มีบทบาทในด้านการค้าและบริการที่ทันสมัยมาตั้งแต่
อดีต แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แม้จะมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของย่านเกิดขึ้น ย่านบางรัก
ก็ยังคงมีบทบาทในด้านการค้าและบริการเป็นส่วนส าคัญ (เห็นได้จากภาพที่ 40 อาคารสีแดง แสดงถึง
การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชยกรรม และอาคารสีแดงทแยงเหลือง แสดงถึงการใช้ประโยชน์ด้านพาณิช
ยกรรมกึ่ งที่ อยู่อาศัย และภาพที่  42 อาคารสีแดง แสดงถึงการใช้ประโยชน์ด้านพาณิ ชย 
กรรม และอาคารสีส้ม แสดงถึงการใช้ประโยชน์ด้านพาณิชยกรรมก่ึงที่อยู่อาศัย) โดยการประกอบการ
ส่วนใหญ่เป็นการค้าปลีก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ตลาด ห้างสรรพสินค้า ส านักงาน และธุรกิจการ
โรงแรม  
 

   
การค้าปลีก ส านักงาน โรงแรม 

 
ภาพที่ 41 แสดงลักษณะทางเศรษฐกิจของย่านบางรัก 
ที่มา: ภาพซ้ายและกลาง - Google Street View [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://mapstreetview.com. 
ภาพขวา - ผู้ศึกษาวิจัย, 2561.  
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 การตั้งถิ่นฐานย่านบางรักในปัจจุบัน (ปีพ.ศ. 2562) 
 

 
 
ภาพที่ 42 แสดงการตั้งถิ่นฐานย่านบางรักในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562.  
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   การปรากฏขึ้นของย่านสร้างสรรค์บางรัก เนื่องด้วยในอดีต ย่านบางรักนั้นเป็น
ศูนย์กลางทางการค้านานาชาติ เป็นจุดรวมความทันสมัยและศิลปวิทยาการจากต่างประเทศ จึงเป็น
แหล่งรวมสินค้าของชั้นสูงที่จ าหน่ายแก่ทั้งราชวงศ์ ขุนนาง ชาวต่างชาติ หรือกลุ่มชนชั้นสูงที่มีก าลัง
ทรัพย์จับจ่าย ซึ่งเป็นสินค้าจ าพวกงานออกแบบที่สวยงามต่างๆ อาทิ เครื่องประดับ อัญมณี ฯลฯ มา
ตั้งแต่ดั้งเดิมแล้ว ในช่วงทศวรรษท่ี 2550 การเติบโตของกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบเริ่มเฟ่ืองฟู
ขึ้น พ้ืนที่ภายในย่านเริ่มมีการประกอบการในเชิงงานศิลปะและงานออกแบบจากภาคเอกชนและ
ผู้ประกอบการรายย่อยเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ทั้งห้องแสดงงานศิลปะ (Art Gallery) ร้านกาแฟ 
(Cafe) ผสมผสานงานศิลปะ ร้านเครื่องประดับและอัญมณี ฯลฯ ประกอบกับการพัฒนาในด้าน
ศูนย์การค้า ตลาด และระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าบีทีเอส เข้ามาในพ้ืนที่บริเวณสถานีสะพาน
ตากสิน ด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่เพียบพร้อม พื้นที่ภายในย่าน
จึงเริ่มเป็นที่สนใจของศิลปิน นักคิด นักออกแบบ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มี
การมองเห็นถึงศักยภาพและกระตุ้นโอกาสในการเติบโตของย่านด้วยกิจการเหล่านี้ จึงเริ่มมีการ
รวมกลุ่มด าเนินงานจากภาคเอกชน จัดกิจรรมที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชมงานศิลปะและงานออกแบบ
เกิดข้ึนในย่านบางรัก เป็นผลให้ย่านเริ่มมีบทบาทในด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
 

    
ร้านเครื่องประดับ ร้านกาแฟ แกลเลอรี ่ คอมมูนิตีส้ร้างสรรค ์

 
ภาพที่ 43 แสดงการประกอบการในเชิงงานศิลปะและงานออกแบบในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2561, 2562.  

 
   ในปีพ.ศ. 2557 เริ่มมีการรวมกลุ่มของเหล่าศิลปินและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ จัด
งานเทศกาลที่ชื่อว่า “Gallery Hopping Night” ขึ้น ซึ่งเป็นงานเทศกาลเดินชมงานศิลปะในห้อง
จัดแสดงหรือ Art Gallery ต่างๆ ในพ้ืนที่ย่านสีลมและเจริญกรุง และจัดขึ้นทุกๆ 2 เดือน โดยที่เหล่า
ศิลปินและผู้ประกอบการสร้างสรรค์จะร่วมกันเปิดพ้ืนที่ต้อนรับผู้มาเยือนให้ได้เที่ยวชม พบปะ และ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะกันอย่างสร้างสรรค์ในช่วงเวลาที่ผ่านพ้นความรีบร้อนของ
วัน (ช่วงหลังเลิกงาน) ตั้งแต่ 18.00 น. - 24.00 น. ซึ่งภายในงานเทศกาลประกอบไปด้วยกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์มากมาย อย่างเช่น นิทรรศการผลงานศิลปะ การฉายภาพยนตร์ งานเสวนา และการแสดง
ดนตรีสด ฯลฯ การจัดกิจกรรมนี้จะช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของบุคลากรสร้างสรรค์ (Creative Class) 
สร้างความคึกคักยามค่ าคืนให้กับพ้ืนที่ เปิดโอกาสให้คนเมืองได้ซึมซับความงามในศิลปะที่หลากหลาย 
พร้อมกับได้เรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชนไปพร้อมๆ กัน 
 

 
 
ภาพที่ 44 แสดงบรรยากาศและพื้นท่ีจัดแสดงงานเทศกาล Gallery Hopping Night 
ที่มา: The Creative District Gallery Hopping Night [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/pg/galleryhoppingbkk/photos/?ref=page_internal. 
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   ภายหลังจากรัฐบาลได้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) ได้มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ
ทักษะของท้องถิ่นผสานกับการพัฒนาเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในโครงสร้างอุตสาหกรรม 
เพ่ือก้าวไปสู่การพัฒนา “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือการพัฒนา “เมืองสร้างสรรค์” เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการ
ควบคู่กันไป (พีรดร แก้วลาย , 2556) ในช่วงปีพ.ศ. 2559 - 2560 ได้มีการย้ายที่ท าการศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เข้ามาตั้งที่อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน
อาคารประวัติศาสตร์ให้มีการใช้งานอย่างร่วมสมัย สร้างมูลค่าให้กับพ้ืนที่และมีแผนพัฒนาพื้นที่ให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย 
(Creative Hub) โดยภายในอาคารนั้นมีการใช้สอยประโยชน์อย่างผสมผสาน อาทิ พ้ืนที่  Co-
Working Space ห้องสมุดงานออกแบบ (Resource Center) ศูนย์รวมวัสดุและนวัตกรรมการ
ออกแบบ (Material & Design Innovation Center) หรือสวนลอยฟ้า (Rooftop Garden) ฯลฯ 
 

 
Co-Working Space 

 
Resource Center 

 
Material & Design Innovation Center 

 
Rooftop Garden 

 
ภาพที่ 45 แสดงพื้นที่ใช้สอยท่ีหลากหลายในศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2561. 
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   ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ถือเป็นหน่วยงานส าคัญในการเพ่ิมแรง
ขับเคลื่อนการพัฒนาย่านสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นภายใต้การสร้างความร่วมมืออย่าง
บูรณาการจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในระหว่างย้ายที่ท าการได้มีการจัดท า
โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Create Charoenkrung) ขึ้นในระหว่างปีพ.ศ. 2558 - 2559 
โดยความร่วมมือระหว่าง TCDC และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือ
สร้างต้นแบบของการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์แห่งแรกของไทย สร้างแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์
ให้กับย่านเจริญกรุง (บริเวณย่านบางรัก) ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการ
เปิดโอกาสภาคประชาชนให้เสนอความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ของ
พวกเขาเองอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มุ่งเน้นการ
ออกแบบร่วมกันหรือ Co-Creation โดยนักออกแบบท าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) 
ลงพ้ืนที่เข้าถึงประชาชนในย่านที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ใน
ลักษณะเป็นผู้ร่วมมือ (Participator) ร่วมกันก าหนดความต้องการและหาโอกาสการพัฒนา เพ่ือ
ออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์เจริญกรุงร่วมกัน โดยวางแนวคิดในการพัฒนา 3 แนวคิดหลัก คือ 
    1) การพลิกฟ้ืน (Revival) ชุบชีวิตให้พ้ืนที่ในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน พัฒนาอาคาร
ร้าง และสร้างกิจกรรมให้พ้ืนที่มีชีวิตชีวา 
    2) การสร้างโครงข่ายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Relink) เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับชุมชน ย่านกับย่าน อาทิ พัฒนาพ้ืนที่ว่างกลางแจ้งให้กลายเป็นพ้ืนที่สีเขียวขนาดเล็ก 
เพ่ือสร้างโครงข่ายพ้ืนที่สีเขียวและเป็นที่พักคอยของผู้สัญจรไปมาภายในย่าน  
    3) การสร้างการรับรู้ใหม่ (Rebrand) พัฒนาสื่อความรู้ ทั้งป้ายบอกทางและ
ข้อมูลสถานที่ส าคัญ น าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้คนในชุมชนและผู้มาเยือนได้รับรู้ว่า ย่านเจริญ
กรุงคือพ้ืนที่สร้างสรรค์ 
   และได้แผนงานน าร่องจากผลงานออกแบบร่วมกันในการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์
ทั้งหมด 5 โครงการ อันได้แก่ 
    - โครงการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะริมน้ า: การพลิกฟ้ืนสถาปัตยกรรมเก่าริมน้ าที่
ทรงคุณค่าให้กลายเป็นภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) ใหม่ของย่าน และเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมหลัก-
รองให้เป็นเส้นทางเข้าถึงพ้ืนที่ริมน้ า 
    - โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารร้าง: การน าพ้ืนที่ให้กลับมาใช้งานได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เป็นพื้นที่พบปะใหม่ของย่าน และจัดกิจกรรมบ่มเพาะคนสร้างสรรค์ 
    - โครงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวขนาดเล็ก: การพัฒนาพ้ืนที่ที่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็ม
ศักยภาพให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะของย่าน เพ่ือสร้างพ้ืนที่พบปะและท ากิจกรรมร่วมกัน 
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    - โครงการเชื่อม ตรอก ซอก ซอย: การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมหลัก-รอง ให้
สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ต่างๆ ภายในย่านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในตรอกซอกซอย 
    - โครงการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ : การให้ข้อมูลของย่านเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว ธุรกิจการค้า ร้านอาหาร การเดินทาง และจุดที่น่าสนใจ ด้วยป้ายสัญลักษณ์ที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ของพ้ืนที่ เพ่ือจูงใจให้ผู้คนเข้ามารู้จักและเข้าถึงย่านมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
ภาพที ่46 แสดงแผนพื้นทีพ่ัฒนาในโครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Create Charoenkrung) 
ที่มา: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://www.tcdc.or.th/projects/co-create-charoenkrung/?lang=th. 
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ภาพที่ 46 (ต่อ) แสดงแผนพื้นท่ีพัฒนาในโครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Create Charoenkrung) 
ที่มา: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://www.tcdc.or.th/projects/co-create-charoenkrung/?lang=th. 

https://www.tcdc.or.th/projects/co-create-charoenkrung/?lang=th
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ภาพที่ 46 (ต่อ) แสดงแผนพื้นทีพ่ัฒนาในโครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Create Charoenkrung) 
ที่มา: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 29 เมษายน 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://www.tcdc.or.th/projects/co-create-charoenkrung/?lang=th. 



  94 

   ผลงานการออกแบบโครงการสร้างสรรค์เจริญกรุงได้ถูกน ามาจัดนิทรรศการ Co-
Create Test Day เพ่ือทดสอบและประเมินแนวคิดต้นแบบเพ่ือเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน
ทั่วไปและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านการใช้พ้ืนที่ และน าผลตอบรับที่ได้ไปสู่การศึกษาขั้นต่อไป และมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัย “ถอดรหัสย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง” ซึ่งเป็นบทสรุปน าเสนอแบบจ าลอง
กระบวนการออกแบบพ้ืนที่สร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม (Co-Create Model) ซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์อ่ืนๆ ทั่วประเทศได้  
   นอกจากนี้ นับตั้งแต่ TCDC ย้ายที่ท าการมาตั้งที่อาคารไปรษณีย์กลาง พ้ืนที่บริเวณ
ย่านบางรักก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยความร่วมมือระหว่าง TCDC และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกันจัด อาทิ 

 งานเทศกาล  BUKRUK II Urban Arts Festival (พ.ศ. 2559): เป็นงาน
เทศกาลศิลปะในรูปแบบการจัดท าผลงานศิลป์ในที่สาธารณะหรือศิลปะริมถนน (Street Art) โดย
กลุ่มศิลปินทั้งเอเชียและยุโรป พร้อมกับการกิจกรรมต่างๆ ด้วยอย่างเช่น  งานเสวนาศิลปิน คืนฉาย
แอนิเมชัน งานแสดงดนตรีกลางแจ้ง การฉายภาพบนอาคาร ฯลฯ 
 

   

   
 
ภาพที่ 47 แสดงตัวอย่างการจัดแสดงงานเทศกาล BUKRUK II Urban Arts Festival 
ที่มา: Insta Stalker [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562 เข้าถึงได้จาก https://insta-
stalker.com/tag/BUKRUK/. 
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ภาพที่ 48 แสดงแผนที่ต าแหน่งจัดแสดงงานเทศกาล BUKRUK II Urban Arts Festival 
ที่มา: ชรินทร์ทัศน์ แสงเรืองฤทธิ ์[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://charintus.wordpress.com/2016/02/22/bukruk -บุกรุก-2/. 

 
 งานเทศกาล Bangkok Design Week : เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2561 

โดย TCDC และความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์ กร
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเทศกาลน าเสนอผลงานออกแบบและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และคุณภาพชีวิต
จากกลุ่มนักคิด นักสร้างสรรค์ และผู้ผลิตต่างๆ จากหลากสาขาความรู้ ทั้งในท้องถิ่นและสากล ทั้ง
รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ โดยน าเสนอผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ 
อาทิ ย่านเจริญกรุง คลองสาน สุขุมวิท และพระราม 1 ประกอบไปด้วย     

- Showcase & Exhibition การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการทั้งงาน
ต้นแบบและผลงานพร้อมขายที่สะท้อนศักยภาพของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์จากกรุงเทพฯ 
และเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก   

- Talk & Workshop กิจกรรมเติมความรู้และแรงบันดาลใจจากนัก
สร้างสรรค์ของไทยและต่างประเทศ     

- Creative District กิจกรรมส่งเสริมย่ าน เจริญกรุงสู่ความเป็นย่ าน
สร้างสรรค์ทั้งด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิต ด้วยการจัดท าต้นแบบการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการ
ทดสอบและน าไปสู่การใช้งานจริง ตั้งแต่ต้นแบบของการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การแปลงพ้ืนที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ให้เป็นพื้นที่กิจกรรม การปรับปรุงการสัญจรภายในย่านเจริญกรุง และการจัดกิจกรรมทัวร์  



  96 

- Event & Program กิจกรรมส่งเสริมให้นักสร้างสรรค์แสดงศักยภาพใน
หลากรูปแบบ ตั้งแต่การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ และศิลปะการแสดงอ่ืนๆ รวมถึงการเปิดบ้าน 
(Open house)   

- Creative Market ตลาดนัดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างโอกาสในการขายสินค้า
และการขยายเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการเก่าและใหม่  
 

 
 

ภาพที่ 49 แสดงพื้นที่จัดแสดงงานเทศกาล Bangkok Design Week 2019 
ที่มา: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), 2562. 
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Street Scape: การออกแบบพื้นที่

สาธารณะ ทางเท้า และป้ายสัญลกัษณ์ 
ในย่านสร้างสรรค์ 

Shades of Charoenkrung: 
โครงสร้างร่มเงาที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์

ในการออกแบบ 

Creative Market: ตลาดนัดสร้างสรรค์
เพื่อสร้างโอกาสและการขยายเครือข่าย
ธุรกิจของผู้ประกอบการเก่าและใหม่ 

   
Conceptual Bus Shelter: แนวคิด

ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจ าทาง “ตลาด
น้อย” 

Prince Fluorescent: งานแสดง
ภาพถา่ยของชุมชนย่านบางรัก โรงแรม

ปรินซ์ เธียเตอร์ เฮอริเทจ สเตย ์

Circular Factory: โรงงานพลาสติกแนว
ใหม่ที่สร้างทางเลือกในการจัดการขยะ 

และใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า 

 
ภาพที่ 50 แสดงตัวอย่างผลงานจัดแสดงงานเทศกาล Bangkok Design Week 2019 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
  ทั้งนี้งานเทศกาล (Event) หรือนิทรรศการ (Exhibition) เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่และบรรยากาศที่มีสีสันและน่าดึงดูด เกิด
การรวมกลุ่มของเหล่าบุคลากรสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและการพัฒนาของอุตสาหกรรม
หรือธุรกิจสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างแรงส่งและขยายผลไปยังธุรกิจอ่ืนๆ ในละแวกได้จากการเวียนผ่าน
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยว ด้วยการรวมกลุ่มและจัดกิจกรรมในเชิงงานออกแบบและงาน
ศิลปะที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ท าให้ย่านบางรักเริ่มเป็นที่รู้จักและถูกเรียกกันว่า 
“ย่านสร้างสรรค์ (Creative District)”  
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  4.3.2.2 ลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญ 
   1) อาคารและท่ีว่าง 
    ลักษณะของอาคารและที่ว่างสามารถศึกษาได้ผ่านการวิเคราะห์ภาพและพ้ืน 
(Figure and Ground) ซึ่งจะปรากฏถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและพ้ืนที่ว่าง แสดงให้
เห็นถึงโครงสร้าง (Structure) รูปทรงหรือรูปสัณฐาน (Form) ของย่านสร้างสรรค์บางรัก โดยแสดง
ลักษณะของ Figure ด้วยการใช้สีด า ซึ่งหมายถึงรูปอาคาร ขณะที่ลักษณะของของ Ground แทนด้วย
สีขาว ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่ว่าง  
 

 
 
ภาพที่ 51 แสดงอาคารและที่ว่างของย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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  รูปอาคารและที่ว่างในย่านสร้างสรรค์บางรักถูกแบ่งช่วงด้วยทางยกระดับศรีรัช ท าให้
เห็นถึงช่วงอาคารที่แยกออกจากกันเป็นอาณาบริเวณที่มีบริบทต่อเนื่องกัน (บริเวณพ้ืนที่ศึกษา) 
โครงสร้างรูปสัณฐานของย่านสร้างสรรค์บางรักท่ีปรากฏ อาคารส่วนใหญ่มีการวางตัวอยู่ตามแนวถนน
สายหลัก โดยเฉพาะบริเวณถนนเจริญกรุง มีลักษณะเป็นอาคารตึกแถว บริเวณฝั่งตะวันออกของถนน
เจริญกรุงมีการกระจุกตัวของตึกแถวและอาคารขนาดเล็ก โดยเฉพาะบริเวณตอนล่างซึ่งมีการเกาะ
กลุ่มอย่างหนาแน่น บ่งบอกได้ถึงความเป็นชุมชนอยู่อาศัย  
  ในขณะที่ฝั่งตะวันตกของถนนเจริญกรุงขนานไปกับริมแม่น้ าเจ้าพระยา อาคารมีการ
วางตัวไปตามถนนซอยที่ตัดจากถนนเจริญกรุงไปถึงริมแม่น้ า และส่วนใหญ่เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ถูก
ใช้ในเชิงพาณิชยกรรม หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ลักษณะอยู่อาศัย (เช่นเดียวกับพ้ืนที่ฝั่งตรง
ข้ามริมแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งมีอาคารขนาดใหญ่ตั้งอยู่อย่างอาคารส านักงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม 
หรือศูนย์การค้าไอคอนสยาม) แต่ในขณะเดียวกัน การมีอาคารขนาดใหญ่ก็เอ้ือให้เกิดพ้ืนที่ว่างเปิดโล่ง
แทรกตัวอยู่เป็นจ านวนมากกว่าบริเวณฝั่งตะวันออกของถนนเจริญกรุง โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณริม
แม่น้ าเจ้าพระยา 
   2) ลักษณะอาคาร 
     2-1) ขนาดและความสูงอาคาร 
     ลักษณะความสูงอาคารในย่านสร้างสรรค์บางรักที่ปรากฏจากฐานข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่า อาคารทั้งหมดมีจ านวน 
2,966 หลัง อาคารในพ้ืนที่มีความสูงตั้งแต่ 1 ชั้น ไปจนถึง 63 ชั้น โดยอาคารส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
อาคารตึกแถวขนาดเล็ก ตั้งอยู่ตามแนวถนนสายหลักและซอยย่อย แบ่งเป็นอาคารที่มีความสูง 1 -2 
ชั้น จ านวน 1,188 หลัง (ร้อยละ 40.05) อาคารที่มีความสูง 3-4 ชั้น จ านวน 1,591 หลัง (ร้อยละ 
53.64) ในขณะที่อาคารขนาดกลางและใหญ่ที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารส านักงาน โรงแรม หรือโครงสร้าง
พ้ืนฐานอ่ืนๆ จะตั้งอยู่บริเวณแนวพ้ืนที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา แบ่งเป็นอาคารกลางที่มีความสูง 5-10 ชั้น 
จ านวน 173 หลัง (ร้อยละ 5.83) เช่น อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก อาคารโรงเรียนอัสสัมชัญ ฯลฯ 
อาคารขนาดใหญ่ที่มีความสูง 11-30 ชั้น จ านวน 13 หลัง (ร้อยละ 0.44) เช่น อาคารห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน อาคารโรงแรมแชงกรีลา (Shangri-La Hotel) ฯลฯ และอาคารขนาดใหญ่ที่มีความสูง
มากกว่า 30 ชั้น จ านวน 1 หลัง (ร้อยละ 0.03) ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดภายในย่านคือ อาคารสเตท 
ทาวเวอร์ (State Tower) ความสูง 63 ชั้น  
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ภาพที่ 52 แสดงความสูงอาคารในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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อาคารขนาดเล็ก (1-4 ช้ัน) อาคารขนาดกลาง (5-10 ช้ัน) อาคารขนาดใหญ่ ( >10 ช้ัน) 

 
ภาพที่ 53 แสดงตัวอย่างขนาดและความสูงอาคารในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: Google Street View [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2562 เข้าถึงได้จาก
https://mapstreetview.com. 

 
    2-2) อาคารเก่าและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
     อาคารเก่าและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในย่านสร้างสรรค์บางรัก อ้างอิง
มาจากข้อมูลการส ารวจโดยสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้
โครงการจ้างที่ปรึกษา เพ่ือส ารวจ วางผัง ออกแบบรายละเอียด ประเมินราคา ส าหรับงานผังเมือง ปี
พ.ศ. 2558 โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านผังเมืองและการอนุรักษ์เมืองเก่า ซึ่งได้ส ารวจและจัดท าแผนที่
ฐานข้อมูลอาคารที่มีคุณค่าผ่านการประเมินด้านอายุ ลักษณะความสวยงามทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรม และความส าคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงมีการส ารวจภาคสนามโดยผู้ศึกษาวิจัย เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงข้อมูลเพ่ิมเติม พบว่า ภายในย่านสร้างสรรค์บางรักมีอาคารเก่าและมีคุณค่าฯ ทั้งหมด 
673 หลัง คิดเป็นร้อยละ 22.69 ของอาคารทั้งหมดในพ้ืนที่ ประกอบไปด้วย อาคารประเภทตึกแถว 
574 หลัง (ร้อยละ 85.29) อาคารเดี่ยว 99 หลัง (ร้อยละ 14.71) 
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ภาพที่ 54 แสดงอาคารเก่าและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, แผนที่การส ารวจอาคารที่มีคุณค่าฯ บริเวณย่าน
บางรักปีพ.ศ. 2558 ,ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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อาคารบ้านเลขท่ี 1  อาคารไปรษณยี์กลาง  

  

อาคารตึกแถวบรเิวณหัวถนนสุรวงศ์ อาสนวิหารอสัสัมชญั 

  

อาคารศุลกสถาน อาคารอีสเอเชียติค 

 
ภาพที่ 55 แสดงตัวอย่างอาคารเก่าและมีคุณค่าฯ ในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: Google Street View [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2562 เข้าถึงได้จาก
https://mapstreetview.com. และผูศ้ึกษาวิจัย, 2562 
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   3) การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 
    3-1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
     การใช้ประโยชน์ที่ดินในย่านสร้างสรรค์บางรัก อ้างอิงจากฐานข้อมูลสาร 
สนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จ าแนกประเภทและสัดส่วนพื้นที่ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 56 แสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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ภาพที่ 57 แสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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    3-2) การใช้ประโยชน์อาคาร 
     การใช้ประโยชน์อาคารในย่านสร้างสรรค์บางรัก อ้างอิงจากฐานข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร มีการจ าแนกประเภท จ านวนอาคาร 
และสัดส่วนพื้นที่ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 58 แสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์อาคารในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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ภาพที่ 59 แสดงการใช้ประโยชน์อาคารในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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   4) ระบบคมนาคม 
    4-1) การสัญจร 
     การสัญจรในย่านสร้างสรรค์บางรักจะเป็นลักษณะการสัญจรทางบกเป็น
หลัก ผู้คนส่วนใหญ่สัญจรด้วยการใช้รถหรือเดินเท้าผ่านโครงข่ายถนนและทางเดินเท้าในรูปแบบต่างๆ 
สามารถจ าแนกล าดับศักดิ์ตามสภาพและวัตถุประสงค์ในการสัญจรภายในย่านได้ดังนี้ 
     - ทางพิเศษ (Expressway) ได้แก่ ทางพิเศษศรีรัช เป็นทางยกระดับที่พาด
ผ่านพ้ืนที่ มีลักษณะคล้ายทางหลวง (Highway) ใช้เป็นทางด่วนในการเดินทางเชื่อมต่อพ้ืนที่ต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานคร รวมถึงเชื่อมต่อไปยังปริมณฑลใกล้เคียง 
     - ถนนสายหลัก (Arterial Street) ได้แก่ ถนนเจริญกรุง เป็นถนนที่ส าคัญ
และท าหน้าที่เป็นเส้นทางสัญจรสายหลักภายในย่าน เชื่อมต่อกับพื้นที่ส่วนต่างๆ เป็นทางเข้าออกของ
ย่าน และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ย่านอื่นๆ 
     - ถนนสายรอง (Collector Street) ได้แก่ ถนนสี่พระยา ถนนสรุวงศ์ ถนน
สีลม และถนนสาทร เป็นเส้นทางสัญจรที่เชื่อมระหว่างถนนสายหลักไปสู่พ้ืนที่ย่านย่อยอ่ืนๆ หรือ
ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง 
     - ถนนสายย่อย (Local Street) เช่น ถนนเจริญกรุงซอยต่างๆ ถนนเจริญ
เวียง ถนนจรัสเวียง ฯลฯ เป็นถนนภายในของแต่ละย่าน ท าหน้าที่เชื่อมต่อเข้าสู่อาคารสถานที่แต่ละ
หลัง และเน้นให้บริการในการเข้าถึงพ้ืนที่เป็นหลัก 
     - ตรอก ซอย (Alley) เป็นเส้นทางขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจากช่องว่างระหว่าง
อาคาร มีลักษณะเป็นทางสัญจรด้วยการเดินเท้าเป็นหลัก ไม่เหมาะส าหรับการสัญจรด้วยรถยนต์ ท า
หน้าที่เป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อกันระหว่างชุมชนหรือบล็อกถนน 
   

 
ทางพิเศษ (Expressway) 

 
ภาพที่ 60 แสดงตัวอย่างสภาพถนนในย่านสร้างสรรค์บางรักตามล าดับศักดิ์ 
ที่มา: Google Street View [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com. 

https://mapstreetview.com/
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ถนนสายหลัก (Arterial Street) 

 
ถนนสายรอง (Collector Street) 

 
ถนนสายย่อย (Local Street) 

 
ตรอก ซอย (Alley) 

 
ภาพที่ 60 (ต่อ) แสดงตัวอย่างสภาพถนนในย่านสร้างสรรค์บางรักตามล าดับศักดิ์ 
ที่มา: Google Street View [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com. 

https://mapstreetview.com/
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ภาพที่ 61 แสดงโครงข่ายถนนในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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ภาพที่ 62 แสดงลักษณะเส้นทางเดินรถในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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    4-2) ระบบขนส่งสาธารณะ 
     ระบบขนส่งสาธารณะในย่านสร้างสรรค์บางรักมีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้ 
      - รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) เป็นโครงสร้างราง
ลอยฟ้าบนถนนสาทร มีเส้นทางจากด้านทิศตะวันออกของถนนสาทรไปทางด้านทิศตะวันตกผ่าน
สะพานตากสินฯ และมีสถานีในพื้นที่ 1 สถานี คือ สถานีสะพานตากสิน  
      - เรือโดยสาร มีเส้นทางผ่านแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณด้านตะวันตกของ
พ้ืนที่ ซึ่งเป็นทั้งเส้นทางเดินเรือเลียบริมแม่น้ าเจ้าพระยาและเส้นทางข้ามฟาก (ฝั่งคลองสาน) โดยมี
ท่าเรือโดยสารสาธารณะในพ้ืนที่ทั้งหมด 5 ท่า ได้แก่ ท่าเรือข้ามฟากสี่พระยา ท่าเรือด่วนสี่พระยา 
ท่าเรือวัดม่วงแค ท่าเรือโอเรียนเต็ล และท่าเรือสาทร 
      - รถโดยสารประจ าทางหรือรถเมล์ มีป้ายหยุดรถในพ้ืนที่ทั้งหมด 10 
ป้าย และมีเส้นทางเดินรถผ่านถนนเจริญกรุง ถนนสี่พระยา ถนนสุรวงศ์ ถนนสีลม และถนนสาทร 
 

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เรือโดยสาร รถโดยสารประจ าทาง 

   

   
สถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือ ป้ายหยุดรถ 

 
ภาพที่ 63 แสดงประเภทขนส่งสาธารณะในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: Google Street View [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 31 พฤษภาคม 2562 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com. 
และผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

https://mapstreetview.com/
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ภาพที่ 64 แสดงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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4.4 ข้อก าหนดและกฎหมายทางผังเมืองบริเวณพื้นที่ศึกษา 
 4.4.1 ข้อก าหนดและกฎหมายทางผังเมืองในปัจจุบัน 
  ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2562 (ที่เริ่มมีการประกาศและมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้) มีข้อก าหนดให้กฎกระทรวงผัง
เมืองรวมไม่มีก าหนดอายุบังคับใช้ เว้นแต่มีการประเมินทุกๆ 5 ปี และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
คณะกรรมการผังเมืองในการจัดท าผังใหม่ ท าให้ในปัจจุบันพ้ืนที่กรุงเทพมหานครยังคงบังคับใช้
กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) อยู่ ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด โดย
พ้ืนที่ย่านสร้างสรรค์บางรักถูกก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ. 3-25 และ พ. 5-6 เป็น
ศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลัก ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ นันทนาการ 
และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่พ้ืนที่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา
ถูกก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย. 8 เป็นพ้ืนที่การรองรับการอยู่อาศัยใน
บริเวณพ้ืนที่เขตเมืองชั้นในที่มีการส่งเสริมและด ารงรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 

 
 
ภาพที่ 65 แสดงบริเวณตามข้อก าหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ของย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2562. 



  115 

  ทั้งนี้ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอาณาบริเวณของย่านสร้างสรรค์ทั้งประเภท พ. 3 
และ พ. 5 มีสาระส าคัญดังนี้ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ. 3-25 ก าหนดให้อัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร
รวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) เท่ากับ 7 : 1 และอัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (OSR) ร้อยละ 4.5 
ส่วนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ. 5-6 ก าหนดให้อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) 
เท่ากับ 10 : 1 และอัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (OSR) ร้อยละ 3 ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่
ค่อนข้างอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารได้หลากหลายทั้งขนาดและประเภทการใช้สอย รวมถึงมีความ
หนาแน่นที่ค่อนข้างสูง 
 4.4.2 ข้อก าหนดและกฎหมายทางผังเมืองในอนาคต 
  ในปัจจุบัน ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ก าลังด าเนินโครงการวางและจัดท าผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เพ่ือให้เป็นไปตามบริบทสภาพการเปลี่ยนแปลงและการ
เติบโตของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน โดยเฉพาะการรองรับความหนาแน่นของประชากรที่เพ่ิมขึ้น
และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ จากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่จะ
เพ่ิมขึ้นหลายสาย ตลอดจนโครงการขนาดใหญ่จากภาคเอกชน โดยในการวางและจัดท าผังเมืองรวม
จะเป็นไปตามร่างผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จัดวางผังนโยบายก าหนดกรอบทิศทางการ
พัฒนาโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งพ้ืนที่ย่านสร้างสรรค์บางรักตั้งอยู่ในเขตที่ถูกวางการพัฒนาใน
การเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลักระดับนานาชาติ 
 

 
 
ภาพที่ 66 แสดงร่างผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2562 
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  เนื่องจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4 ) ยังคงอยู่ในขั้นตอนการ
ด าเนินงานและคาดว่าจะมีการประกาศใช้บังคับประมาณปลายปีพ.ศ. 2563 และอาจมีการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือประกาศใช้บังคับอย่างทางการในภายหลัง ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้เพียง
บางส่วนจากข้อมูลข่าวสารที่มีการประกาศความคืบหน้าของโครงการ ณ ปัจจุบัน ซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลภายหลังการประกาศใช้บังคับอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ซึ่งจากการค้นคว้า
เว็บไซต์โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยส านักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร และ โชติจินดา คอนซัลแตนท์ (plan4bangkok.com) ได้กล่าวถึง นโยบายการ
พัฒนาย่านนวัตกรรมและย่านสร้างสรรค์ มีมาตรการ ข้อก าหนด โครงการพัฒนา และระบุต าแหน่ง
ของย่านที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 67 แสดงผังโครงสร้างการพัฒนาย่านนวัตกรรมและย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานคร 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และ โชติจินดา คอนซัลแตนท์, เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 เข้าถึงได้จาก 
http://plan4bangkok.com. 

http://plan4bangkok.com/
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  ในร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ที่จะประกาศใช้
บังคับในอนาคตนี้ พ้ืนที่ย่านสร้างสรรค์บางรักถูกก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ. 5-26 
และ พ. 8-6 เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลัก ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การ
บริการ นันทนาการ และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่พ้ืนที่ฝั่งตรง
ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา (คลองสาน) มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากเป็น
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ. 6-2 เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง เพ่ือรองรับการประกอบกิจกรรม
ทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

 
 
ภาพที่ 68 แสดงบริเวณตามร่างข้อก าหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ของย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2562. 

 
  โดยข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอาณาบริเวณของย่านสร้างสรรค์ทั้งประเภท พ. 5 
และ พ. 8 มีสาระส าคัญดังนี้ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ. 5-26 ก าหนดให้อัตราส่วนพ้ืนที่อาคาร
รวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) เท่ากับ 7 : 1 และอัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (OSR) ร้อยละ 4.5 
ส่วนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ. 8-6 ก าหนดให้อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) 
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เท่ากับ 10 : 1 และอัตราส่วนพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (OSR) ร้อยละ 3 ซึ่งมีขอบเขตและ
ข้อก าหนดเทียบเท่ากับผังเมืองรวมฉบับปัจจุบัน ในขณะที่พ้ืนที่ฝั่งคลองสานที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น
ประเภท พ. 6 ก าหนดให้อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) เท่ากับ 7 : 1 และอัตราส่วน
พ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม (OSR) ร้อยละ 4.5 ซึ่งได้ถูกเพ่ิมความหนาแน่นขึ้นจากฉบับปัจจุบัน 
  นอกจากนี้ในร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ได้มี
มาตรการใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลากหลายมาตรการ เช่น 
   - มาตรการให้อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินเพ่ิมขึ้น (FAR Bonus) เป็น
มาตรการส่งเสริม (Incentive Measure) โดยการให้สิทธิประโยชน์แก่เจ้าของอาคารที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของผังเมืองรวม สามารถเพ่ิมพ้ืนที่อาคารได้มากขึ้นกว่าข้อก าหนดในกรณี
ต่างๆ เช่น จัดให้มีที่ว่าง จัดให้มีที่จอดรถภายในระยะ 500 ม. โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า จัดให้มีอาคาร
เขียวหรืออาคารประหยัดพลังงาน ฯลฯ 
   - มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development หรือ PUD) 
เป็นมาตรการที่เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาโครงการที่พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานตามที่ภาครัฐ
ก าหนดไว้สามารถขอผ่อนปรนข้อก าหนดของผังเมืองรวมได้ กล่าวคือ สามารถปรับเปลี่ยนอัตรา
สัดส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ภายในพ้ืนที่อาคาร โดยยังคงอัตราส่วนอัตราสัดส่วนพ้ืนที่
อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) โดยรวมเท่ากับที่ผังเมืองก าหนด ตัวอย่างเช่น หากเป็นโครงการขนาด
ใหญ่พ้ืนที่มากกว่า 20 ไร่ขึ้นไปในพ้ืนที่ พ.1 สามารถขอปรับเปลี่ยนแผนผังและข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินภายในแปลงที่ดินเป็น พ.2 ได ้
   - มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right หรือ TDR) 
เป็นมาตรการส่งเสริม (Incentive Measure) เพ่ือให้เจ้าของอาคารหรือที่ดินใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็ม
ตามศักยภาพที่ดินประเภทนั้นๆ และเป็นมาตรการสร้างความเป็นธรรม (Corrective Measure) 
เพ่ือให้การชดเชย เยียวยาแก่เจ้าของอาคารหรือที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับผังเมืองรวม 
เช่น พ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของอาคารอนุรักษ์ พ้ืนที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ฯลฯ โดยให้สามารถ่าย
โอน (ขาย) พ้ืนที่อาคารไปยังพ้ืนที่รับโอน (ซื้อ) ซึ่งได้แก่  บริเวณพ้ืนที่ที่ผังเมืองรวมส่งเสริมให้มีการ
พัฒนา เช่น พ้ืนที่ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง พ้ืนที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ฯลฯ 
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บทที่ 5 
การวิเคราะห์องค์ประกอบรูปสัณฐานที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรัก 

 
 จากข้อมูลในบทที่ 4 วิวัฒนาการย่านสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่
ส าคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปสัณฐานหรือรูปทรงของย่านบางรัก เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดที่ได้สรุปไว้ในบทที่ 2 และสรุปผลถึงรูปสัณฐานในแต่ละ
องค์ประกอบว่ามีลักษณะที่ส่งเสริมหรือมีลักษณะที่ไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักอย่างไร 
โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์จ าแนกตามองค์ประกอบที่ได้จากสรุปกรอบแนวคิด ดังนี้ 
  
 5.1 โครงสร้าง (Structure) 
  5.1.1 โครงสร้างชุมชนที่ส่งเสริมสภาพทางสังคมที่เปิดกว้าง 
  5.1.2 โครงข่ายถนนที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
  5.1.3 โครงสร้างเปิดโล่งและปิดล้อมที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อ
แท้ และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 
 5.2 อาคาร (Building) 
  5.2.1 อาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และพ้ืนที่บ่มเพาะ
ธุรกิจสร้างสรรค์ 
  5.2.2 อาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
 5.3 ความหนาแน่น (Density) 
  5.3.1 ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
  5.3.2 ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ 
 5.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 
  5.4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพสังคมท่ีเปิดกว้าง 
  5.4.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ 
  5.4.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมพ้ืนที่ที่สาม การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ และ
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 
  5.4.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
 5.5 การเข้าถึง (Accessibility) 
  5.5.1 การเข้าถึงที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ 
  5.5.2 การเข้าถึงที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ พื้นที่ที่สาม การเรียนรู้และการ
ฝึกอบรมทักษะ พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ และระบบคมนาคมและการสัญจรที่ดี 
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5.1 โครงสร้าง (Structure) 
 5.1.1 โครงสร้างชุมชนที่ส่งเสริมสภาพทางสังคมที่เปิดกว้าง 
  จากประวัติการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ย่านสร้างสรรค์บางรักมีการเข้ามาตั้งรกราก
ของกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม มีความผสมผสานของชุมชนทั้ง
ชาวตะวันตกและชาวตะวันออก กลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในย่านจะแสดงให้เห็นได้ผ่านทาง  
ศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งศาสนาเปรียบเสมือนรากฐานวัฒนธรรมของคนที่สะท้อนถึงความเชื่อ
และแบบแผนปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมา โดยย่านสร้างสรรค์บางรักประกอบไปด้วยกลุ่มวัฒนธรรมและ
ศาสนาที่มีความหลากหลายต่างกัน 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 69 แสดงกลุ่มวัฒนธรรมและศาสนสถานในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: Google Street View [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 31 พฤษภาคม 2562 เข้าถึงได้จาก https://mapstreetview.com. 
และผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
  ศาสนสถานเหล่านี้ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ (ภาพที่ 70) แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างชุมชนที่มีความ
หลากหลาย การรวมกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่มีความเปิดกว้างและเปิดรับผู้คนที่แตกต่างจากลักษณะของการด ารงอยู่ร่วมกันได้ของ
ประชากรท้องถิ่น (Insider) ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

https://mapstreetview.com/
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ภาพที่ 70 แสดงโครงสร้างชุมชนและกลุ่มวัฒนธรรมที่ปรากฏผ่านศาสนสถาน 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
 5.1.2 โครงข่ายถนนที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
  โครงข่ายถนนในย่านสร้างสรรค์บางรักมีพ้ืนฐานการวางระบบถนนที่สืบเนื่องมาตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 4 ที่เริ่มมีการตัดถนนเส้นแรกอย่างถนนเจริญกรุง และตัดถนนขวางเพ่ือรองรอบการ
เติบโตของเมืองออกไปทางทิศตะวันออก รูปแบบการจัดวางถนน (Street Pattern) ภายในย่านที่คง
ปรากฏในปัจจุบันนั้นมีลักษณะเป็นแนวยาว (Linear Pattern) (ภาพที่ 71) โดยมีถนนเจริญกรุงเป็น
ถนนแกนหลักตามแนวยาวด้านทิศเหนือสู่ทิศใต้ และมีถนนตัดขวางตลอดแนวแกนสองข้างทางทั้ง
ถนนสายรองที่เชื่อมไปยังย่านใกล้เคียง และถนนสายย่อยหรือถนนซอยเข้าสู่พ้ืนที่ชุมชน บริเวณ
ทางด้านทิศตะวันออกมีทางพิเศษศรีรัช ซึ่งเป็นทางด่วนยกระดับขนาบตลอดทั้งด้าน 
  โครงข่ายถนนภายในย่านที่มีทางด่วนพาดผ่านและจุดขึ้นและลงในพ้ืนที่ ท าให้ย่านบาง
รักเป็นย่านที่เข้าถึงได้ง่ายและเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวก โดยรูปแบบถนน
ตามแนวยาวและมีถนนสายย่อยตัดขวางตลอดทั้งแนวของย่าน จะท าให้ผู้ที่ใช้ยวดยานพาหนะ
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สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก ถนนสายย่อยหรือซอยย่อยต่างๆ จะเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ต่ างๆ ทั้งหมด
ภายในย่านผ่านถนนสายหลักเพียงเส้นเดียวที่เป็นแกน ในขณะเดียวกันถนนสายหลักที่เป็นแกนจะเกิด
ปัญหาการจราจรได้ง่ายในชั่วโมงเร่งด่วน เนื่องจากต้องรองรับปริมาณจราจรจากถนนสายย่อยต่างๆ 
จากชุมชนทั้งหมด 
 

 
 
ภาพที่ 71 แสดงรูปแบบการจัดวางถนนของย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
  ลักษณะของบล็อกถนนที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นบล็อกขนาดเล็กจากช่วงซอย
ที่ห่างกันประมาณ 50-100 เมตร และความลึกของแต่ละซอยประมาณ 100-300 เมตร ผู้คนที่สัญจร
ด้วยการเดินเท้าจะต้องอาศัยถนนแกนในการสัญจรเข้าถึงถนนซอยเส้นต่างๆ ซึ่งลักษณะของถนนสาย
ย่อยหรือถนนซอยในด้านทิศตะวันออกของแนวแกนถนนสายหลักมีรูปแบบถนนที่คล้ายคลึงกับตาราง 
(Grid Pattern) ที่มีถนน ตรอก หรือซอยลัดที่สามารถเดินเท้าเชื่อมต่อถึงกันได้ ในขณะที่ทางด้านทิศ
ตะวันตกของแนวแกนถนนสายหลัก ถนนสายย่อยหรือถนนซอยมักมีลักษณะเป็นเส้นทางยาวตัดเลียบ
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ไปถึงพ้ืนที่ริมแม่น้ าเกิดเป็นทางตันหรือซอยตัน ไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับซอยอ่ืนๆ บล็อกถนนที่เกิดขึ้น
มีลักษณะเป็นบล็อกขนาดใหญ่ ผู้คนที่เดินเท้าจากซอยหนึ่งสู่ซอยหนึ่งจะท าได้ยากกว่าถนนซอย
ทางด้านทิศตะวันออก เนื่องจากจ าเป็นจะต้องสัญจรผ่านถนนแนวแกนก่อน  
 

 
 
ภาพที่ 72 แสดงบล็อกถนนที่เกิดขึ้นจากถนนซอยและทางตัน 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
 5.1.3 โครงสร้างเปิดโล่งและปิดล้อมที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อ
แท้ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 
  โครงสร้างที่มีคุณสมบัติในการสร้างคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น สามารถสร้างภาพจดจ า
และสะท้อนถึงอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ได้ของย่านสร้างสรรค์บางรักนั้นเป็นประเภทโครงสร้างเปิดโล่ง คือ 
พื้นที่ริมน้ า (Waterfront) ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ โดยลักษณะการ
ใช้สอยพ้ืนที่ริมน้ านั้น ปรากฏให้เห็นทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ประกอบการของธุรกิจขนาดใหญ่
จ าพวกโรงแรม พ้ืนที่สถาบันราชการและโครงสร้างพ้ืนฐาน และพ้ืนที่อาคารรกร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
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พ้ืนที่ปิดที่ถูกครอบครองโดยภาคเอกชนและหน่วยงานทางราชการ ภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ริมน้ าที่เกิดขึ้นจึง
มีลักษณะที่เต็มไปด้วยอาคารขนาดใหญ่ เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคลที่แยกออกจากกัน ไม่เชื่อมต่อกันตลอด
แนวริมแม่น้ า ไม่ได้ถูกใช้งานและประกอบกิจกรรมอย่างสาธารณะ  
 

 
 
ภาพที่ 73 แสดงลักษณะการใช้สอยและภูมิทัศน์ของพื้นที่ริมน้ า 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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  ลักษณะของโครงข่ายเส้นทางที่ตรงมาจากพื้นที่เมืองทางฝั่งทิศตะวันออกเข้าสู่พื้นที่
ริมน้ าถูกขัดขวางจากโครงสร้างทางยกระดับและถนนแนวแกน  (ถนนเจริญกรุง) ท าให้ขาด
วิสัยทัศน์และมุมมองจากถนนที่ตรงเข้าสู่พ้ืนที่ริมน้ า (ตัวอย่างบริเวณจุด A1 A2 A3 ในภาพที่ 74) 
ในขณะที่พ้ืนที่บริเวณถนนแนวแกนไปจนถึงถนนซอยที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ริมน้ านั้นค่อนข้างมีกิจกรรมที่
หลากหลายทั้งโรงแรม ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก รวมไปถึงสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ช่วยสร้างความคึกคัก
และดึงดูดผู้คนเข้ามาในพ้ืนที่ ในขณะเดียวกันการใช้สอยพ้ืนที่ริมน้ าที่เชื่อมมาจากถนนซอยเหล่านี้
กลับไม่ได้ถูกใช้เป็นพ้ืนที่สาธารณะ มีเพียงซอยเจริญกรุง 36 และซอยเจริญกรุง 40 ที่เชื่อมไปยังพ้ืนที่
ริมน้ าที่เป็นพื้นที่สาธารณะ แต่ยังคงสภาพเป็นพื้นที่อาคารเก่ารกร้าง ขาดกิจกรรมและความมีชีวิตชีวา 
 

 
 
ภาพที่ 74 แสดงโครงข่ายเส้นทาง มุมมอง และการใช้สอยท่ีเชื่อมต่อกับพ้ืนท่ีริมน้ า 
ที่มา: Google Earth [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 2562 เข้าถึงได้จาก https://www.google.com/earth/, 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562 
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ภาพที่ 74 (ต่อ) แสดงโครงข่ายเส้นทาง มุมมอง และการใช้สอยท่ีเชื่อมต่อกับพ้ืนท่ีริมน้ า 
ที่มา: Google Earth [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 2562 เข้าถึงได้จาก https://www.google.com/earth/, 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562 

 
5.2 อาคาร (Building) 
 5.2.1 อาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และพื้นที่บ่มเพาะ
ธุรกิจสร้างสรรค์ 
  ลักษณะของอาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และพ้ืนที่บ่ม
เพาะธุรกิจสร้างสรรค์จะแสดงให้เห็นได้จากการเก็บรักษาอาคารเก่าและอาคารว่างรกร้างภายใน
ย่าน แต่เนื่องจากข้อมูลอายุอาคารไม่ได้มีการถูกเก็บบันทึกไว้อย่างเป็นทางการ ผู้ศึกษาวิจัยจึงขอหยิบ
ยกฐานข้อมูลอาคารเก่าและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่มีการส ารวจและประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านผังเมืองและอนุรักษ์เมืองเก่า (สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
2558: 114) ซึ่งอาคารเก่าเหล่านี้จะเป็นทั้งอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ในอดีต และอาคารว่างรกร้างที่เป็นพ้ืนที่
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รองรับธุรกิจสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหรือบุคลากรสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ในด้านอัตราค่าครองชีพ ค่า
เช่า และค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ  
 

 
 
ภาพที่ 75 แสดงประเภทและการขึ้นทะเบียนโบราณสถานของอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ และอาคารว่างรกร้าง 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
  ลักษณะของอาคารว่างรกร้างที่ปรากฏในย่านสร้างสรรค์บางรักมีมากถึง 227 หลัง คิด
เป็นร้อยละ 7.7 ของอาคารทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงการมี พ้ืนที่บ่มเพาะธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
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สร้างสรรค์ภายในย่าน โดยเฉพาะอาคารว่างรกร้างที่เป็นอาคารเก่าที่มีคุณค่าฯ มีถึงร้อยละ 23.3 ของ
อาคารว่างรกร้างทั้งหมด ซึ่งเป็นสถานที่ที่นอกจากจะรองรับอัตราค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจการแก่กลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่แล้ว ยังสามารถตอบสนองความต้องการในด้าน
สุนทรียะ จากลักษณะของสถานที่ที่มีความเป็นเนื้อแท้และสามารถเติมแต่งได้ โดยอาคารว่างรกร้างที่
เป็นอาคารเก่าที่มีคุณค่าฯ เหล่านี้ปรากฏให้เห็นชัดอยู่บริเวณพ้ืนที่สาธารณะริมน้ าซอยเจริญกรุง 36 
และซอยเจริญกรุง 40 คือกลุ่มอาคารศุลกสถาน และอาคารอีสเอเชียติค ซึ่งเป็นอาคารเดี่ยวที่มีขนาด
พ้ืนที่กว้าง เป็นพ้ืนที่สาธารณะริมแม่น้ า มีศักยภาพในการเป็นพ้ืนที่รองรับธุรกิจหรือกิจกรรมในเชิง
สร้างสรรค์ของกลุ่มบุคลากรสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างด ี
  และด้วยลักษณะของอาคารเก่าที่มีคุณค่าฯ ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นประเภทอาคารแถวหรือ
ตึกแถว (ร้อยละ 85.4) การใช้สอยอาคารเหล่านี้จึงเป็นไปในลักษณะของการประกอบกิจกรรมหรือ
กิจการขนาดเล็กและถือครองโดยภาคเอกชน ประกอบกับอาคารเก่าที่มีคุณค่าฯ ในพื้นที่ส่วนใหญ่
ไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนโบราณสถานโดยกรมศิลปากร มีเพียงแต่กลุ่มอาคารศุลกสถานเท่านั้นที่ถูกขึ้น
ทะเบียนฯ ท าให้เจ้าของอาคารตึกแถวเก่าที่มีคุณค่าฯ ส่วนใหญ่อาจดัดแปลงหรือต่อเติมอาคาร
เพื่อปรับตามประโยชน์ใช้สอยได้อย่างอิสระ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมและ
รูปลักษณ์ของอาคารเก่าที่มีคุณค่าได้ เช่น รูปด้านหน้าอาคาร (Facade) แนวเส้นก่อสร้าง (Build-to 
Line) ความสูง หรือการมีป้ายโฆษณาบดบัง (ภาพที่ 76) ฯลฯ ส านึกรับรู้ถึงอัตลักษณ์และลักษณะ
เฉพาะที่สะท้อนผ่านโครงสร้างทางกายภาพจะเริ่มลดน้อยลงและอาจสูญหายไปในที่สุด 
 

 
 
ภาพที่ 76 แสดงอาคารที่ข้ึนทะเบียนและยังไม่ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 
ที่มา: Google Street View [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://mapstreetview.com. และผูศ้ึกษาวิจัย, 2562. 
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 5.2.2 อาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
  ลักษณะของอาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์จะเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ
ของอาคารในด้านอายุ (Age) และขนาด (Size) ซึ่งในส่วนของข้อมูลอายุอาคาร ผู้ศึกษาวิจัยได้ขอ
หยิบยกฐานข้อมูลอาคารเก่าที่มีคุณค่าฯ มาใช้ เนื่องจากข้อจ ากัดที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 5.2.1 โดยอาคาร
ภายในย่านสร้างสรรค์บางรักนั้นสามารถจ าแนกประเภทตามคุณลักษณะด้านอายุและขนาดได้ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 77 แสดงคุณลักษณะด้านอายุและขนาดของอาคารภายในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: Google Street View [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://mapstreetview.com. และผูศ้ึกษาวิจัย, 2562. 
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ภาพที่ 77 (ต่อ) แสดงคุณลักษณะด้านอายุและขนาดของอาคารภายในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: Google Street View [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://mapstreetview.com. และผูศ้ึกษาวิจัย, 2562. 

 
  ย่านสร้างสรรค์บางรักนั้นปรากฏอาคารที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันทั้งในด้านอายุและ
ขนาด โดยมีทั้งประเภทอาคารเดี่ยวและอาคารตึกแถว อาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ และอาคารสมัยใหม่ 
รวมถึงขนาดอาคารตั้งแต่ขนาดเล็ก (1-2 ชั้น) ขนาดกลาง (3-4 ชั้น) ไปจนถึงขนาดใหญ่ (มากกว่า 5 
ชั้น) อาคารเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความผสมผสานของอาคารที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน ท าให้เกิด
รูปแบบอาคารที่มีความหลากหลาย (Variety Pattern of Building Form) ทั้งอาคารเก่าและ
อาคารใหม่ รวมถึงขนาดอาคาร จะน ามาซึ่งสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายในเชิงพ้ืนที่ ภูมิทัศน์
อาคารในแต่ละพ้ืนที่ย่อยที่ปรากฏขึ้นจะมีความแตกต่างกันจากความผสมผสานและความหลากหลาย
ของคุณลักษณะอาคารภายในย่าน (ภาพที่ 78) ภูมิทัศน์เหล่านี้มีศักยภาพที่จะท าให้อาณาบริเวณ
สาธารณะริมถนนเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งในเชิงโครงสร้างทางกายภาพและกิจกรรมทาง
สังคม สร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนจะได้รับบรรยากาศอย่างหลากหลายที่เกิดขึ้นจากการใช้สอยอาคาร
ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน สร้างบรรยากาศท่ีมีเสน่ห์ ดึงดูดผู้คน เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญของการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมย่านสร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 78 แสดงความผสมผสานของอาคารและตัวอย่างภูมิทัศน์ในพ้ืนท่ีย่อยในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
5.3 ความหนาแน่น (Density) 
 5.3.1 ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
  ลักษณะของความหนาแน่นที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมย่านสร้างสรรค์จะเกี่ยวเนื่องกับการ
มีความหนาแน่นสูงของหน่วยอาคารขนาดเล็ก (“High Dwelling Densities” on a Small 
Scale) ควบคู่ไปกับโครงสร้างที่เป็นบล็อกถนนสั้นๆ โดยสามารถพิจารณาได้จากลักษณะความ
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หยาบละเอียดของเมือง (Urban Grain) ที่ปรากฏขึ้นจากพ้ืนที่ฐานอาคาร (Building Footprint) 
ภายในย่านสร้างสรรค์บางรัก ซึ่งเป็นลักษณะของความหนาแน่นที่สัมพันธ์กับขนาดสัดส่วนของมนุษย์ 
(Human Scale) ผู้คนโดยทั่วไปสามารถรับรู้และเข้าใจได้เมื่อมองไปรอบๆ (Human Perception) 
โดยลักษณะของอาคารภายในย่านสร้างสรรค์บางรักตามพ้ืนที่ฐานอาคารสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
   1) อาคารขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ฐานอาคารตั้งแต่ 9 ถึง 300 ตารางเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
อาคารสูง 1 ถึง 4 ชั้น   
   2) อาคารขนาดกลาง มีพ้ืนที่ฐานอาคารมากกว่า 300 ถึง 1,000 ตารางเมตร ซึ่งมี
ตั้งแต่อาคารสูง 1 ไปจนถึง 30 ชั้น   
   3) และอาคารขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ฐานอาคารมากกว่า 1 ,000 ถึง 6,681 ตารางเมตร 
ซึ่งมีตั้งแต่อาคารสูง 1 ไปจนถึง 63 ชั้น 
  

   

   
อาคารขนาดเล็ก อาคารขนาดกลาง อาคารขนาดใหญ ่

 
ภาพที่ 79 แสดงตัวอย่างอาคารขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ในย่านสร้างสรรค์บางรักที่จ าแนกตามพื้นที่ฐานอาคาร 
ที่มา: Google Street View [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://mapstreetview.com. และผูศ้ึกษาวิจัย, 2562. 

 
  ลักษณะความหยาบละเอียดของย่านสร้างสรรค์บางรักตามพ้ืนที่ฐานอาคารที่ปรากฏ
ประกอบไปด้วยอาคารขนาดเล็กที่คิดเป็นสัดส่วนที่มากถึงร้อยละ 95.4 รองลงมาเป็นอาคารขนาด
กลางร้อยละ 3.2 และอาคารขนาดใหญ่ร้อยละ 1.4 ของอาคารทั้งหมด ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า
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ภายในย่านมีลักษณะของความหนาแน่นสูงของหน่วยอาคารขนาดเล็ก ซึ่งเป็นลักษณะความหนาแน่น
ที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมย่านสร้างสรรค์ 
 

 
 
ภาพที่ 80 แสดงความหนาแน่นของหน่วยอาคารขนาดเล็กภายในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
  ขณะที่ลักษณะของบล็อกถนนภายในย่านที่เกิดขึ้นจากรูปถนนสายย่อยแตกออกจาก
ถนนแนวแกน (ภาพที่ 81) ปรากฏให้เห็นได้ 3 ลักษณะส าคัญ คือ 1) บล็อกถนนสั้นๆ ขนาดเล็กที่เต็ม
ไปด้วยอาคารขนาดเล็กทั้งกลุ่มอาคารตึกแถวและอาคารเดี่ยว ภายในแต่ละบล็อกส่วนใหญ่จะมีตรอก
ซอยที่เดินเท้าลัดเลาะเข้าถึงได้ 2) บล็อกถนนขนาดเล็กและบล็อกถนนขนาดใหญ่ที่แม้จะมีอาคาร
ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ เช่น โรงเรียน อาคารส านักงาน ฯลฯ แต่ยังคงมีกลุ่มอาคารตึกแถวขนาดเล็กแวดล้อม
ตั้งอยู่ภายนอกบริเวณริมถนน โดยเฉพาะบริเวณถนนแนวแกนสายส าคัญ และ 3) บล็อกถนนขนาด
เล็กและบล็อกถนนขนาดใหญ่ที่มีแต่อาคารขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของอาคารธุรกิจ สถาบัน
ราชการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานทูต ฯลฯ 
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ภาพที่ 81 แสดงลักษณะของบล็อกถนนภายในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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  ด้วยการที่บล็อกถนนส่วนใหญ่เป็นบล็อกสั้นๆ เต็มไปด้วยหน่วยอาคารขนาดเล็ก แม้
จะมีบางบล็อกที่มีอาคารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ แต่ยังคงมีกลุ่มอาคารตึกแถวขนาดเล็กรายล้อมตั้งอยู่ริม
ถนนด้านนอก ช่วยสร้างกิจกรรมและการใช้สอยที่มีความผสมผสาน (Mixed-use) และความ
หลากหลายได้ (Variety) หรือบางบล็อกที่มีขนาดใหญ่ แต่คงเต็มไปด้วยกลุ่มอาคารที่มีคุณค่าฯ เช่น 
บริเวณบล็อกโรงเรียนอัสสัมชัญ และกลุ่มอีสเอเชียติค หรือเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพ้ืนฐานหรือสถาบัน
ทางราชการที่ส าคัญ เช่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือสถานทูต ฯลฯ ซึ่งเป็นที่ยอมรั บได้ต่อ
ความเป็นลักษณะความหนาแน่นที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมย่านสร้างสรรค์ 
 5.3.2 ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ 
  ลักษณะความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้จะ
เกี่ยวเนื่ องกับ มุมมองและภู มิทัศน์ของสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารเก่าที่ มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ (Setting) ซึ่งอาคารเก่าที่มีคุณค่าฯ ภายในย่านสร้างสรรค์บางรักนั้นส่วนใหญ่เป็น
อาคารขนาดเล็กสูง 1 ถึง 4 ชั้น (ร้อยละ 97.8 ของอาคารเก่าที่มีคุณค่าฯ ทั้งหมด) และด้วยความ
หนาแน่นและภูมิทัศน์ของอาคารภายในย่านที่แม้จะมีลักษณะส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ ทั้งมี
ความหนาแน่นสูงของหน่วยอาคารขนาดเล็ก มีความผสมผสานของทั้งอาคารขนาดเล็กและอาคาร
ขนาดใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันอาคารขนาดใหญ่ท่ีปรากฏบางอาคารนั้นมีลักษณะที่เป็นอาคารตึกสูง 
ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์หรือมุมมองส าคัญ (Point of View) ของอาคารเก่าที่มีคุณค่าฯ ภายใน
ย่าน ตัวอย่างเช่น  
   - บริเวณอาคารศาลเจ้าเจียวเอ็งเบี้ยว (บริเวณหมายเลข 1 ภาพที่ 82) เป็นอาคาร
ขนาดเล็กเพียงชั้นเดียว ภูมิทัศน์โดยรอบเมื่อมองจากด้านหน้าอาคาร ถูกรบกวนเล็กน้อยด้วยอาคาร
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางรัก ซึ่งมีความสูงถึง 11 ชั้น 
   - บริเวณอาคารตึกแถวตอนล่างถนนเจริญกรุง (บริเวณหมายเลข 2 ภาพที่ 82) ภูมิ
ทัศน์และมุมมองบริเวณด้านหน้าอาคารเก่าที่มีคุณค่าฯ โดนกลบและขัดแย้งทางสายตาจากระดับ
โครงสร้างอาคารที่แตกต่างกันจากอาคารสเตททาวเวอร์ (State Tower) ซึ่งมีความสูงมากถึง 63 ชั้น 
ที่ตั้งอยู่ด้านหลัง 
   - บริเวณอาคารอาสนวิหารอัสสัมชัญ (บริเวณหมายเลข 3 ภาพที่ 82) เป็นอาณา
บริเวณในพ้ืนที่เปิดโล่งที่ส่งเสริมความโดดเด่นของกลุ่มอาคารเก่าที่มีคุณค่าฯ แต่ยังคงถูกรบกวนจาก
ฉากหลังที่มีอาคารสเตททาวเวอร์ที่สูงตระหง่านเป็นที่หมายตา  
   - บริเวณอาคารไปรษณีย์กลางบางรัก (บริเวณหมายเลข 4 ภาพที่ 82) ภูมิทัศน์และ
มุมมองบริเวณด้านหน้าอาคาร แม้จะถูกรบกวนเพียงเล็กน้อยจากอาคารกสท. โทรคมนาคมที่สูงถึง 
30 ชั้น แต่ยังคงความโดดเด่นของอาคารไปรษณีย์กลางได้อยู่จากระดับสายตา เนื่องจากตัวอาคารที่
สูงถึง 5 ชั้น สามารถบดบังอาคารสูงได้เกือบทั้งหมด 



 136 

 
 
ภาพที่ 82 แสดงอาคารสูงที่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์อาคารเก่าท่ีมีคุณค่าฯ ภายในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
  ตามข้อก าหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ของพ้ืนที่ในย่านสร้างสรรค์
บางรักส่วนใหญ่ที่มากถึง 7 : 1 ถึง 10 : 1 ประกอบกับอาคารเก่าที่มีคุณค่าฯ ไม่ได้ถูกอนุรักษ์อย่าง
เป็นทางการ ท าให้ภายในย่านสามารถขึ้นอาคารสูงในลักษณะนี้ได้อย่างอิสระ และสามารถแทนที่
อาคารเก่าที่มีคุณค่าฯ ได้ อาคารสูงเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมุมมอง ภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อม
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โดยรอบอาคารเก่าที่มีคุณค่าฯ ภายในย่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารขนาดเล็กสูง 1 ถึง 4 ชั้น ด้วย
ศักยภาพในการขึ้นอาคารสูงขนาดใหญ่และผลกระทบต่อภูมิทัศน์อาคารเก่าที่มีคุณค่าฯ อาจท าให้
ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและคุณค่าของความเป็นเนื้อแท้จากอาคารที่มีคุณค่าฯ ภายในย่านนั้นถูก
ลดทอนและสูญเสียไปได้ 
 
5.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 
 5.4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพสังคมท่ีเปิดกว้าง 
  นอกจากโครงสร้างชุมชนและการรวมกลุ่มทางสังคม (ข้อที่ 5.1.1) ที่แสดงให้เห็นถึง
สภาพสังคมที่เปิดกว้างแล้ว การใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารภายในย่านก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่บ่งชี้
ถึงสภาพทางสังคมที่มีความเปิดกว้างเช่นกัน ทั้งต่อประชากรชาวท้องถิ่น (Insider) และประชากรชาว
ต่างถ่ิน (Outsider) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   - การใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารที่ส่งเสริมสภาพสังคมที่ เปิดกว้างของประชากร
ชาวท้องถิ่น บ่งชี้ได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารจ าพวก สถาบันทางศาสนาหรือศาสนสถาน
ภายในย่าน และอาคารประกอบกิจกรรมหรือกิจการที่มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการเชิง
วัฒนธรรมหลักภายในย่านที่หลากหลาย โดยสามารถจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิ นหรืออาคารเชิง
วัฒนธรรมหลักได้ 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มวัฒนธรรมไทย 36 แห่ง ได้แก่ วัด ร้านอาหารไทย อุตสาหกรรม
ไทยครัวเรือน ร้านชุดผ้าไหมไทย ฯลฯ (2) กลุ่มวัฒนธรรมจีน 12 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้า ร้านอาหารจีน 
ร้านเครื่องดื่มสมุนไพรจีน ร้านเฟอร์นิเจอร์จีน ฯลฯ (3) กลุ่มวัฒนธรรมมุสลิม 8 แห่ง ได้แก่ มัสยิด 
ร้านอาหารมุสลิม ร้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับชาวมุสลิม ฯลฯ และ (4) กลุ่มวัฒนธรรม
ตะวันตก 23 แห่ง ได้แก่ โบสถห์รืออาสนวิหารคริสต์ ร้านตัดสูท ร้านอาหารตะวันตกฯลฯ 
 

 
 
ภาพที่ 83 แสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรืออาคารที่ส่งเสริมสภาพสังคมที่เปิดกว้างของประชากรท้องถิ่น 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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ภาพที่ 83 (ต่อ) แสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรืออาคารที่ส่งเสริมสภาพสังคมที่เปิดกว้างของประชากรท้องถิ่น 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
   - การใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารที่ส่งเสริมสภาพสังคมที่เปิดกว้างของประชากร
ชาวต่างถิ่น บ่งชี้ได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารจ าพวกสถาบันทางราชการอย่างสถานทูต
โปรตุเกส และสถานทูตฝรั่งเศส รวมถึงอาคารประกอบธุรกิจโรงแรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กท่ีมีอยู่
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ในพ้ืนที่มากถึง 19 แห่ง สถานที่เหล่านี้ท าให้เกิดการไหลเวียนเข้ามาจากนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
ประชากรต่างถิ่นเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
ภาพที่ 84 แสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรืออาคารที่ส่งเสริมสภาพสังคมที่เปิดกว้างของประชากรต่างถิ่น 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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  ทั้งศาสนสถานและอาคารประกอบกิจการเชิงวัฒนธรรมเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงองค์
ความรู้ แบบแผนทางสังคม และผลผลิตทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาและ
ด ารงอยู่ร่วมกันได้จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ความผสมผสานของวัฒนธรรมหลักภายในย่าน 
ประกอบกับการเป็นที่ตั้งของสถานทูตโปรตุเกส สถานทูตฝรั่งเศส และการมีธุรกิจโรงแรมภายในย่าน
จ านวนมาก แสดงให้เห็นถึงการมีสถานที่ที่ต้อนรับต่อผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวที่มาจากภายนอก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารเหล่านี้เป็นที่บ่งชี้ถึงสภาพทางสังคมภายในย่านที่มีความเปิดกว้างต่อ
ผู้คนที่หลากหลายทางวัฒนธรรมของประชากรท้องถิ่น และมีการเปิดรับผู้คนจากภายนอกหรือ
ประชากรต่างถิ่นในลักษณะเพ่ือการท่องเที่ยวหรือเข้ามาชั่วคราว 
 5.4.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ 
  ลักษณะทางเศรษฐกิจของย่านสร้างสรรค์บางรักนั้นเป็นประเภทพาณิชยกรรม การ
บริการ และอุตสาหกรรมเบาขนาดเล็ก โดยมีหน่วยประกอบการทั้งหมด  912 หลัง เป็นอาคาร
ประกอบการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 388 หลัง 274 กิจการ โดยธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในย่านสร้างสรรค์บางรัก สามารถจ าแนกตามกลุ่มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน
ประเทศไทยได้ทั้งหมด 3 ประเภท (จากทั้งหมด 4 ประเภท) ได้แก่ 
   1) มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เป็นกลุ่มการแสดงออกทางวัฒนธรรม
แบบดั้งเดิม (Traditional Cultural Expression) ทั้งหมด 44 กิจการ โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจจ าพวก
ค้าขายผลิตภัณฑ์และบริการเชิงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมทั้งไทย จีน มุลสิม และตะวันตก เช่น อาหาร 
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรืองานหัตถกรรม นวดแผนไทย ฯลฯ 
   2) ศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มงานศิลปะ (Visual Arts) ทั้งหมด 27 กิจการ ซึ่งเป็นธุรกิจ
จ าพวกห้องแสดงงานศิลปะ (Art Gallery) ทั้งภาพวาด ภาพเขียน และรูปปั้น  
   3) งานสร้างสรรค์และออกแบบ (Functional Creation) แบ่ งเป็นกลุ่มการ
ออกแบบ (Design) ทั้งหมด 181 กิจการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจจ าพวกร้านเครื่องประดับ อัญมณี 
(Jewelry) ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นประยุกต์ ร้านตัดสูท ฯลฯ และกลุ่มบริการทางความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Services) ทั้งหมด 22 กิจการ ซึ่งเป็นธุรกิจจ าพวกร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือบาร์ที่มีการ
ออกแบบสวยงาม ตกแต่งร้านด้วยงานศิลปะ มีพ้ืนที่ส าหรับการมีปฏิสัมพันธ์และท ากิจกรรมร่วมกัน 
(Co-working Space) รวมถึงคอมมูนิตี้สร้างสรรค์ (Creative Community) เช่น Warehouse 30 
O.P. Place หรือ โรงหนังปริ๊นซ์ รามา ฯลฯ ที่เป็นแหล่งรวมธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งงานหัตถกรรม งาน
ฝีมือ งานศิลปะ ร้านกาแฟ มีพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อน นันทนาการ และท ากิจกรรมร่วมกันได้ 
 



 141 

 
 
ภาพที่ 85 แสดงประเภทและตัวอย่างธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: Google Street View [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://mapstreetview.com. และผูศ้ึกษาวิจัย, 2562. 

 
  ลักษณะของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในย่านสร้างสรรค์บางรักมีอยู่อย่าง
หลากหลายมากถึง 3 ประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (จากทั้งหมด 4 ประเภท) ซึ่งประเภทเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในย่านสร้างสรรค์บางรักสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มย่อยทั้งหมด 4 กลุ่ม (จากทั้งหมด 9 กลุ่ม) 
โดยส่วนใหญ่เป็น ประเภทกลุ่มการออกแบบ (Design) คิดเป็นร้อยละ 66.1 กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม 
(Traditional Cultural Expression) ร้อยละ 16.1 กลุ่มงานศิลปะ (Visual Art) ร้อยละ 9.9 และ
กลุ่มบริการทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Services) ร้อยละ 8.0 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 86 แสดงธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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  ด้วยธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มากถึง 274 กิจการ และการกระจุกตัวของกลุ่ม
กิจการเหล่านี้ (ภาพที่ 86) แสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การเป็น
แหล่งงานของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ตั้งอยู่ภายในย่าน มีศักยภาพในการดึงดูดและสร้าง
เครือข่ายบุคลากรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และด้วยอาคารประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 42.5 ของอาคารประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทั้งหมดภายใน
ย่าน แสดงให้เห็นถึงการมีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภายในย่านให้เป็นไปตามลักษณะของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 5.4.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมพื้นที่ที่สาม การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ และ
พื้นที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 
  นอกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าพวกธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล้ว การใช้
ประโยชน์ที่ดินจ าพวกพ้ืนที่ที่สาม พ้ืนที่การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม
และพักผ่อนหย่อนใจ หรือเรียกรวมกันได้ว่าคือ พื้นที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ (Creative Public 
Spaces) ก็เป็นส่วนส าคัญในการสร้างและขับเคลื่อนย่างสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ โดยภายในย่าน
สร้างสรรค์บางรักนั้นประกอบไปด้วยพื้นที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ดังนี้ 
   1) พื้นที่ที่สาม (Third Places) ภายในย่านมีทั้งหมด 31 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่จ าพวก 
ร้านกาแฟ บาร์ ร้านอาหารหรือภัตตาคาร ที่มีลักษณะเป็นสถานที่ที่เรียบง่าย มีบรรยากาศที่เหมาะ
ส าหรับการพบปะสังสรรค์ และมุ่งเน้นกิจกรรมปฏิสัมพันธ์และการสนทนาของคนเป็นหลัก  
   2) พื้นที่เรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ (Learning & Training Spaces) ภายในย่าน
มีทั้งหมด 3 แห่ง ประกอบไปด้วย (1) สถาบันศิลปะอิสลามแห่งประเทศไทย ที่เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ 
ห้องสมุด แกลเลอรี่เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมอิสลาม มีการจัดกิจกรรม
ให้แก่นักวิชาการและคนทั่วไปอยู่เป็นประจ า (2) ห้องสมุดดรุณบรรณาลัย เป็นห้องสมุดส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ปลูกฝังทักษะการคิด การอ่าน รวมถึงมีพ้ืนที่ส าหรับการท ากิจกรรมระหว่างครอบครัว และ 
(3) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้งานสร้างสรรค์
ระดับประเทศ ภายในสถานที่มีทั้งห้องสมุดงานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หลากหลายแขนง ศูนย์
รวมรวบงานวัสดุและนวัตกรรมการออกแบบที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พัฒนา
ทักษะให้กับนักคิด นักออกแบบ และผู้ที่สนใจ ฯลฯ 
   3) พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ (Culture & Leisure Facilities) 
ภายในย่านมีทั้งหมด 48 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่จ าพวกศาสนสถานที่หลากหลาย ห้องแสดงงานศิลปะ 
(Art Gallery) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และคอมมูนิตี้สร้างสรรค์อย่าง Warehouse 30 
หรือ O.P. Garden ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่กลางแจ้ง ได้แก่ (1) งานศิลปะสาธารณะหรืองานศิลปะ
ริมถนน (Street Art) ที่สอดแทรกอยู่ตามก าแพงหรืออาคารต่างๆ ภายในย่าน โดยมีจุดแสดงหลักที่
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ส าคัญและพบเห็นได้เป็นประจ า ได้แก่ บริเวณถนนสาธรเหนือฝั่งใต้ของโรงแรมแชงกรีลา และบริเวณ
ถนนเจริญกรุงซอย 32 และ (2) อาหารริมทาง (Street Food) บริเวณสองข้างทางถนนเจริญกรุงซอย 
50 (ตลาดนัดบางรัก บาซาร์) ต่อเนื่องถึงถนนเจริญกรุงด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันไปจนถึงหัว
ถนนศรีเวียง ซึ่งเป็นรูปแบบตลาดนัดแบบเปิด (Open Air) ที่จัดขึ้นทุกวันในช่วงเย็นถึงกลางคืน 
 

 
 
ภาพที่ 87 แสดงพื้นที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ภายในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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ภาพที่ 87 (ต่อ) แสดงพื้นที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ภายในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: Google Street View [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 17 สิงหาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://mapstreetview.com. และผูศ้ึกษาวิจัย, 2562. 

 
  ย่านสร้างสรรค์บางรักประกอบไปด้วยพ้ืนที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 3 ประเภท ทั้ง
พ้ืนที่เรียนรู้และฝึกอบรมทักษะจากการมีศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางของ
คลังข้อมูลด้านการออกแบบและการฝึกอบรมทักษะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ที่สามและพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่มบุคลากรสร้างสรรค์ 
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สถานที่จ าพวกร้านกาแฟ บาร์ และแกลเลอรี่งานศิลปะ ที่สอดแทรกอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ ภายในย่าน จะ
ช่วยสร้างวัฒนธรรมย่อยหรือวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม (Sub Culture) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากความ
ชื่นชอบและความสนใจที่เหมือนกัน ก่อให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิต 
(Lifestyle) ของกลุ่มบุคลากรสร้างสรรค์  
  โดยสรุปแล้วพ้ืนที่เหล่านี้จะท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่เชิงนันทนาการและการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะ
ระหว่างผู้คน ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์ มีความงามจากศิลปวัฒนธรรมและสุนทรียภาพที่
ดึงดูดผู้คนเข้ามาในพ้ืนที่ การที่ภายในย่านเต็มไปด้วยทั้งพ้ืนที่ที่สาม พ้ืนที่เรียนรู้และการฝึกอบรม
ทักษะ และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจอย่างครบครัน ก็แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์
ที่ดินภายในย่านที่จะช่วยส่งเสริมต่อความเป็นย่านสร้างสรรค์ท่ีดีและมีคุณภาพได้ 
 5.4.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
  ลักษณะของสภาพแวดล้อมย่านสร้างสรรค์ที่ดีควรจะมีความหลากหลายทั้งในเชิงพ้ืนที่ 
สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งปรากฏผ่านคุณลักษณะของอาคารที่มีความผสมผสานทั้งในด้านอายุ (Age) 
และขนาดอาคาร (Size) ความหนาแน่นของหน่วยอาคารขนาดเล็ก การใช้ประโยชน์อาคารแบบผสม 
(Mixed-use) รวมถึงรูปแบบที่มีความผสมผสานของการใช้สอย (Mix of Functional) ของอาคาร
เหล่านี้ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดิน (หรืออาคาร) ที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมือง
สร้างสรรค ์ 
  โดยความสัมพันธ์ชองคุณลักษณะและการใช้สอยอาคารในย่านสร้างสรรค์บางรัก (ภาพที่ 
88) ปรากฏให้เห็นว่าภายในย่านมี (ซึ่งในข้อที่ 1-3 ได้อธิบายอย่างละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 5.2.2 และ 
5.3.1) 
   1) อาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 23 ของจ านวนอาคารทั้งหมด) 
   2) สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันของอาคารที่มีความสูงแตกต่างกัน ทั้งอาคารสูง 1 -2 ชั้น 
(ร้อยละ 37) สูง 3-4 ชั้น (ร้อยละ35) และสูงมากกว่า 5 ชั้นขึ้นไป (ร้อยละ 28)  
   3) ความหนาแน่นของหน่วยอาคารขนาดเล็ก (พ้ืนที่ฐานอาคาร 0-300 ตร.ม.) ที่คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 95 ของจ านวนอาคารทั้งหมด 
   และ 4) การใช้ประโยชน์หรือการใช้สอยอาคารภายในย่านจากรูปสัณฐานที่ปรากฏ 
แสดงให้เห็นว่าภายในย่านมีการใช้ประโยชน์อาคารหลากหลายประเภททั้งที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สถาบันศาสนา สถาบันราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
โดยมีสัดส่วนของจ านวนอาคารที่ใช้สอยแบบผสม (Mixed-use) มากเป็นอันดับสอง (ร้อยละ 19) ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นอาคารตึกแถวอยู่อาศัยที่มีชั้นล่างเป็นร้านค้าปลีก (Retail) เรียงรายอยู่ตลอด
ตามแนวริมถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นถนนสายหลักท่ีผู้คนใช้สัญจรภายในย่าน 
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  คุณลักษณะของอาคารทั้ง 4 ข้อ แสดงให้เห็นว่าภายในย่านมีความกระชับจากความ
หนาแน่นของหน่วยอาคารขนาดเล็ก มีความความหลากหลายทั้งในเชิงพ้ืนที่ที่เกิดจากความผสมผสาน
ทั้งในด้านอายุและขนาดของอาคาร น ามาซึ่งรูปแบบการใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสานที่เรียงตัว
อยู่ตามแนวถนนสายหลัก สร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาจากกิจกรรมที่หลากหลายในอาณาบริเวณ
สาธารณะริมถนน ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมความเป็นสภาพแวดล้อมย่านสร้างสรรค์ 
 

 
 
ภาพที่ 88 แสดงความสัมพันธ์คุณลักษณะและการใช้สอยอาคารในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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ภาพที่ 88 (ต่อ) แสดงความสัมพันธ์คุณลักษณะและการใช้สอยอาคารในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
  ด้วยลักษณะรูปสัณฐานของย่านที่มีอาคารตึกแถวเรียงตัวอยู่ตามแนวถนนสายหลัก และ
ถูกใช้ประโยชน์แบบผสมผสานตลอดทั้งริมสองฝั่งถนน ประกอบกับการเป็นที่ตั้งของแหล่งธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และพ้ืนที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์อย่างหนาแน่น (ภาพที่ 89) ท าให้ถนนเจริญ
กรุงมีลักษณะของความเป็นถนนสร้างสรรค์ (Creative Street) ที่ส าคัญภายในย่าน โดยลักษณะ
การใช้สอยและการประกอบกิจกรรมบริเวณถนนสร้างสรรค์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง ที่มีรูปแบบ
แตกต่างกัน ดังนี้ (ภาพท่ี 90) 
   - บริเวณช่วง A-B (แยกถนนสาธร ถึง หัวมุมถนนสีลม) มีรูปแบบการใช้สอยและ
กิจกรรมที่หลากหลายตลอดทั้งช่วงถนน ทั้งพาณิชยกรรมและบริการ ห้างสรรพสินค้า ธุรกรรมการเงิน 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ รวมถึงกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ าพวกกลุ่มมรดกทาง
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วัฒนธรรม (อาทิ ร้านอาหารไทย นวดแผนไทย เครื่องดื่มสมุนไพรจีน) กลุ่มงานศิลปะและกลุ่มงาน
ออกแบบสร้างสรรค์ (อาทิ ร้านตัดสูท ร้านเครื่องประดับอัญมณี) โดยอาคารส่วนใหญ่ถูกใช้ประกอบ
กิจกรรมทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ประกอบกับการมีพ้ืนที่ค้าขายอาหารริมทางตั้งแต่ช่วงเย็นถึง
กลางคืน ช่วยให้เกิดความมีชีวิตชีวาและความคึกคักของกิจกรรมตลอดทั้งวันของช่วงถนนนี้ 
   - บริเวณช่วง C-D (หัวมุมถนนสีลม ถึง หัวมุมถนนเจริญกรุงซอย 32 และ 43) มี
รูปแบบการใช้สอยและกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์จ าพวกกลุ่มงานศิลปะ
และงานออกแบบสร้างสรรค์ ทั้งห้องแสดงงานศิลปะ เครื่องประดับอัญมณี รวมถึงเป็นที่ตั้งของศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ แต่ในขณะเดียวกันอาคารประกอบกิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกใช้เฉพาะใน
ช่วงเวลากลางวัน ท าให้ในเวลากลางคืนมีความคึกคักของกิจกรรมน้อยกว่าในช่วง A-B 
   - บริเวณช่วง E-F (หัวมุมถนนเจริญกรุงซอย 32 และ 43 ถึง หัวมุมถนนมหาพฤฒา
ราม) อาคารส่วนใหญ่ถูกใช้สอยเป็นเพียงที่อยู่อาศัย และอาคารว่างรกร้าง ขาดความคึกคักของ
กิจกรรม แต่ในขณะเดียวกันอาคารว่างเหล่านี้ยังคงมีศักยภาพในการเป็นพ้ืนที่บ่มเพาะธุรกิจ
สร้างสรรค์หรือถูกใช้พัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างความมีชีวิตชีวาอีกครั้งได้ 
  ในภาพรวมแล้วถนนเจริญกรุงเปรียบเสมือนถนนสร้างสรรค์ท่ีดีภายในย่าน ซึ่งมีลักษณะ
การใช้สอยและกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เต็มไปด้วยธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์และพ้ืนที่
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ สร้างความมีชีวิตชีวาและดึงดูดผู้คนเข้ามาในพ้ืนที่จากจุดประสงค์ที่แตกต่าง
กัน มีความคึกคักของกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน แม้จะมีบางช่วงถนนที่ขาดความ
มีชีวิตชีวาจากอาคารรกร้าง แต่ยังคงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพ้ืนที่บ่มเพาะอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์หรือพ้ืนที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ได้ 
 

 
 

ภาพที่ 89 แสดงการวางตัวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และพื้นที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ตามแนวถนนสายหลัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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ภาพที่ 90 แสดงการใช้สอยและการประกอบกิจกรรมริมถนนสร้างสรรค์ในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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ภาพที่ 90 (ต่อ) แสดงการใช้สอยและการประกอบกิจกรรมริมถนนสร้างสรรค์ในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
5.5 การเข้าถึง (Accessibility) 
 5.5.1 การเข้าถึงท่ีส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ 
  ลักษณะการเข้าถึงที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์จะ
เกี่ยวเนื่องกับโครงข่ายการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคคลกรสร้างสรรค์ ซึ่งควรจะมีลักษณะส าคัญ 2 
ข้อ คือ 1) เข้าถึงได้ง่ายโดยการเดินเท้าและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะในระยะที่เหมาะสม 
เพ่ือลดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และอ านวยความสะดวกสบายในด้านการสัญจรให้กับบุคลากร
สร้างสรรค์ ทั้งกลุ่มผู้ผลิต ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว และ 2) มีโครงข่ายความเข้มข้นในระยะเดิน
เท้าของกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Walkable Intensity Network) ซึ่งเป็นโครงข่าย
การเข้าถึงในรูปของเส้นตรง (Straight Line) ที่เชื่อมระหว่างธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่ง
หนึ่งถึงแห่งหนึ่งในแต่ละกลุ่มประเภทภายในระยะรัศมี 400 เมตร (หรือระยะเวลาเดินประมาน 5 นาที) 
แสดงให้เห็นถึงโครงข่ายการรวมกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเชิงศักยภาพ สร้างความ
ใกล้ชิด การเกาะกลุ่มและเดินเท้าหาสู่กันได้ง่ายในระยะเวลาสั้นๆ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์
แบบเผชิญหน้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือองค์ความรู้ให้กับกลุ่มบุคลากรสร้างสรรค์ได้ 
  โดยโครงข่ายความเข้มข้นฯ และการเชื่อมต่อของกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
กับระบบขนส่งสาธารณะภายในย่านสร้างสรรค์บางรักมีลักษณะดังนี้ 
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ภาพที่ 91 แสดงโครงข่ายความเข้มข้นฯ ของกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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ภาพที่ 92 แสดงการเช่ือมต่อระบบคมนาคมและการเข้าถึงขนส่งสาธารณะของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
  โครงข่ายความเข้มข้นในระยะเดินเท้าของการรวมกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ที่เกิดจากรูปแบบเส้นที่เชื่อมโยงที่มีระยะสั้นและทับซ้อนกันอย่างหนาแน่น จะแสดงถึงโครงข่ายการ
รวมกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีเข้มแข็ง ในขณะที่รูปแบบเส้นที่มีระยาวยาวและทับซ้อน
กันอย่างเบาบาง จะแสดงถึงโครงข่ายการรวมกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่อ่อนแอกว่า ซึ่ง
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โครงข่ายความเข้มข้นฯ ในย่านสร้างสรรค์มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะในแต่ละกลุ่มประเภท 
(ภาพท่ี 91) 
  โครงข่ายกลุ่มประเภทงานสร้างสรรค์และออกแบบมีลักษณะความเข้มข้นมากท่ีสุดจาก
รูปแบบเส้นที่มีการทับซ้อนในช่วงสั้นๆ อย่างต่อเนื่องตลอดแนวถนนเจริญกรุง โดยเฉพาะบริเวณ
ตอนกลางของย่าน และมีการกระจายตัวออกสู่แนวถนนซอยที่เด่นชัดในช่วงซอย 42/1 เพียงเท่านั้น 
ส่วนโครงข่ายกลุ่มประเภทมรดกทางวัฒนธรรมมีลักษณะความเข้มข้นรองลงมาจากกลุ่มงาน
สร้างสรรค์และออกแบบ มีการทับซ้อนของเส้นอย่างหนาแน่นแค่เฉพาะช่วงตอนล่างของย่าน ซึ่ง
อาจจะมีปัจจัยส่งเสริมมาจากการที่ พ้ืนที่บริเวณนั้นเป็นที่ตั้ งของชุมชนการค้า  ตลาด และ
หา้งสรรพสินค้า ในขณะที่โครงข่ายกลุ่มประเภทศิลปะแม้จะมีสัดส่วนจ านวนน้อยที่สุด แต่ค่อนข้างมี
การเกาะกลุ่มกันในพ้ืนที่เฉพาะ ได้แก่ ช่วงหัวถนนสีลมถึงถนนเจริญกรุงซอย 38 (ตอนกลางของย่าน) 
และช่วงบริเวณถนนเจริญกรุงซอย 43 ถึงซอย 30 (ตอนบนของย่าน) อย่างไรก็ตามธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกผูกติดอยู่กับถนนเจริญกรุง ท าให้โครงข่ายท่ีเกิดขึ้นมีลักษณะของ
เส้นที่ทับซ้อนตามแนวยาว ในขณะที่ถนนซอยกลับมีความเบาบางของการรวมกลุ่มฯ โดยเฉพาะ
ในช่วงตอนกลางและตอนบนของย่าน ทั้งนี้โครงข่ายเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเกื้อหนุน
กันในทางเศรษฐกิจ และการผลิตสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ อาทิ พ้ืนที่ช่วงตอนล่างของย่านที่
เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมกิจกรรมการค้าและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น การจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิน การจัดตั้งศูนย์จัดแสดง จ าหน่ายและกระจายสินค้าเชิงวัฒนธรรม จากการมีความเข้มข้น
ของโครงข่ายกลุ่มประเภทมรดกทางวัฒนธรรม หรือพ้ืนที่บริเวณถนนเจริญกรุงตอนกลางที่มีการเกาะ
กลุ่มกันของห้องจัดแสดงงานศิลปะหรืองานออกแบบสร้างสรรค์จะช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะได้ ฯลฯ 
  ในขณะที่ลักษณะการเข้าถึงและเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มธุรกิจหรือุตสาหกรรมสร้างสรรค์
กับระบบขนส่งสาธารณะภายในย่านมีลักษณะที่ค่อนข้างเพียบพร้อม ซึ่งระบบขนส่งสาธารณะภายใน
ย่านมีทั้งทางบกและทางน้ า ประกอบไปด้วย รถไฟฟ้า รถโดยสารประจ าทาง และเรือโดยสาร โดยมี
เกณฑ์รัศมีการเดินเท้าเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าก าหนดเป็นระยะ 400 เมตร หรือระยะเวลาเดินถึงใน 5 
นาที ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบต่างๆ ในพ้ืนที่ใจกลางเมือง 
ในส่วนของป้ายหยุดรถและท่าเรือ เนื่องจากมีลักษณะของความต่อเนื่องและความถี่ตามเส้นทาง
สัญจรค่อนข้างมาก ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้ก าหนดให้ใช้เกณฑ์รัศมี ในการเข้าถึงเป็นระยะ 200 เมตร หรือ
ระยะเวลาเดินถึงใน 2.5 นาที ซึ่งจากภาพที่ 92 จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะ
พึ่งพาระบบขนส่งสาธารณะทางบกเป็นหลัก จากการตั้งอยู่ในรัศมีการเข้าถึงป้ายหยุดรถโดยสาร
สาธารณะและสถานีรถไฟฟ้า ในขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะทางน้ าเป็นเพียงระบบขนส่ง
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ทางเลือกจากการที่บริเวณถนนซอยท่ีเชื่อมเข้าสู่พื้นที่ริมน้ าที่ตั้งอยู่ในรัศมีการเข้าถึงท่าเรือ ยังคงมี
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตั้งอยู่จ านวนน้อย 
  การเชื่อมต่อของระบบคมนาคมและการขนส่งสาธารณะในระดับเมืองที่ขยายออกไปจาก
ย่าน (ภาพที่ 92) มีโครงข่ายการเชื่อมต่อของทั้งถนนสายหลัก ทางพิเศษยกระดับ และรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนที่สามารถเชื่อมไปยังพ้ืนที่ อ่ืนๆ ในกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการสัญจรผ่าน
โครงข่ายถนนสายหลักหรือทางพิเศษยกระดับไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 40-55 นาที และการสัญจรด้วยรถไฟฟ้าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพในการเข้าถึงย่าน การเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่เมือง และศักยภาพในการเข้าถึงสนามบินที่
สามารถดึงดูดผู้คนได้ในระดับนานาชาติ 
 5.5.2 การเข้าถึงที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ พื้นที่ที่สาม การเรียนรู้และการ
ฝึกอบรมทักษะ พื้นที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ และระบบคมนาคมและการสัญจร 
ที่ด ี
  ลักษณะการเข้าถึงที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ พ้ืนที่ที่สาม การเรียนรู้และ
การฝึกอบรมทักษะ พื้นที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ และระบบคมนาคมและการสัญจรที่ดี
จะเกี่ยวเนื่องกับคุณลักษณะของเส้นทางสัญจรที่เชื่อมต่อกับสถานที่เชิงสร้างสรรค์ (อันหมายถึง 
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Industry) และพ้ืนที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Public Space)) เหล่านี้ โดยเฉพาะถนนสร้างสรรค์ (Creative Street) ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญในการ
สร้างความหลากหลายและความมีชีวิตชีวาให้แก่ย่าน โดยโครงข่ายเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่
เหล่านี้ควรจะมีลักษณะส าคัญ 2 ข้อ คือ  
   1) ให้ความส าคัญกับการเดินเท้าและการใช้จักรยาน (Walking & Cycling) 
เป็นหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบการสัญจรที่จะช่วยให้ผู้คนได้รับประสบการณ์และเข้าถึงกิจกรรมได้มากที่สุด 
รวมถึงสร้างบรรยากาศที่คึกคักและมีชีวิตชีวาได้ร่วมกัน มีโครงข่ายทางเดินเท้าและจักรยานที่มี
ความต่อเนื่องและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกสบาย ประกอบกับสถานที่เชิง
สร้างสรรค์ควรตั้งอยู่ในรัศมีที่เข้าถึงได้ง่ายจากสถานีหรือป้ายหยุดของระบบขนส่งสาธารณะ  
   และ 2) มีลักษณะที่เป็นมิตรกับคนเดินเท้า (Pedestrian-Friendly Street) โดย
มีคุณลักษณะส าคัญ 7 ประการ คือ (Jordan Golson อ้างถึงใน ปริญญา กลิ่นเมฆ, 2554) 
    (1) สร้างการไหลเวียนของการเดินเท้าที่ด ี
    (2) จัดกลุ่มอาคารให้ยื่นกิจกรรมออกไปตามแนวถนน 
    (3) จัดระเบียบและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 
    (4) จัดพื้นที่จอดรถให้อยู่ด้านหลังหรือด้านล่างอาคาร 
    (5) จัดวางอาคารและภูมิทัศน์ที่สัมพันธ์กับมิติมนุษย์ 
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    (6) สร้างความชัดเจนและความต่อเนื่องที่ดีของทางเดินเท้า 
    (7) สร้างถนนแบบสมบูรณ์ 
  ในการวิเคราะห์ทั้ง 2 ประเด็นนี้ จะมุ่งเน้นไปที่โครงข่ายเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่
เชิงสร้างสรรค์ในย่านสร้างสรรค์บางรักเป็นหลัก โดยโครงข่ายที่พาดผ่านสถานที่เหล่านี้แสดงให้เห็นใน
ภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 93 แสดงโครงข่ายเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิงสร้างสรรค์ในย่านสร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
 

  ในประเด็นข้อที่ 1 ลักษณะโครงข่ายเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิงสร้างสรรค์
ภายในย่านสร้างสรรค์บางรัก (ภาพที่ 93) แสดงให้เห็นว่าภายในย่านให้ความส าคัญกับการเดินเท้า
จากการที่คุณลักษณะของทางเดินเท้าส่วนใหญ่ภายในย่านเป็นบาทวิถีหรือฟุตบาท (Footpath) ริม
ถนน ซึ่งจะช่วยแยกเส้นทางสัญจรด้วยการเดินเท้าออกจากเส้นทางสัญจรของยวดยานพาหนะ ให้
ความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่ผู้เดินเท้าได้ แต่ยังคงมีบางเส้นที่มีคุณลักษณะที่ไม่ส่งเสริม
การเดินเท้า โดยมีลักษณะเป็นทางเดินเท้าที่ใช้ร่วมกับถนนในรูปแบบของไหล่ทาง (Shoulder) แต่ยัง
ไม่มีความชัดเจนของเส้นแบ่งระหว่างถนนที่ให้ยานพาหนะสัญจรกับทางเดินเท้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนน
ซอยในฝั่งตะวันตกตอนบนของย่านที่เชื่อมเข้าสู่พ้ืนที่ริมน้ าและท่าเรือ ในด้านของโครงข่ายจะเห็นได้
ว่า สถานที่เชิงสร้างสรรค์แทบทั้งหมดยังคงตั้งอยู่ในรัศมีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ โครงข่าย
ทางเดินเท้าในภาพรวมค่อนข้างมีความต่อเนื่องและเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ในระยะสั้นๆ 



 157 

บล็อกถนนส่วนใหญ่มีการเชื่อมต่อระหว่างถนนแต่ละซอย หรือสามารถเดินลัดเลาะตามตรอกทางเดิน
เท้าระหว่างอาคารได้ แต่ในขณะเดียวกัน ถนนซอยฝั่งตะวันตกของย่านที่ตรงเข้าสู่พื้นที่ริมน้ าและ
ท่าเรือบางส่วน ยังไม่มีการเชื่อมโยงที่ดี เนื่องจากเป็นซอยตัน ไม่มีซอยลัดเชื่อมถึงระหว่างกัน การ
เดินสัญจรระหว่างถนนซอยมักจะต้องผ่านถนนแนวแกนอย่างถนนเจริญกรุงเป็นหลัก และใน
ขณะเดียวกัน ภายในย่านยังไม่มีโครงข่ายทางจักรยานที่สามารถสัญจรไหลเวียนได้ตลอดทั้งย่าน  
โดยมีเพียงทางจักรยานบริเวณถนนสีลมที่ตรงมาจากใจกลางเมือง สิ้นสุดแค่บริเวณแยกบางรักเพียง
เท่านั้น 
 

 
 
ภาพที่ 94 แสดงโครงข่ายทางเดินเท้าและจักรยาน และระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อกับสถานที่เชิงสร้างสรรค์ 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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  ในประเด็นข้อที่ 2 จะพิจารณาจากภาพรวมของลักษณะที่ เป็นมิตรกับคนเดินเท้า 
(Pedestrian-Friendly Street) ของอาณาบริเวณสาธารณะริมถนน (Public Realm) ในแต่ละช่วง 
เพ่ือแสดงถึงลักษณะของโครงข่ายเส้นทางสัญจรฯ เหล่านี้ว่าส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ในระดับ
ดี ระดับปานกลาง หรือระดับน้อย ซึ่งปรากฏให้เห็นดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 95 แสดงลักษณะระดับท่ีส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ของโครงข่ายเส้นทางสัญจรฯ 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561 [โปรแกรมคอมพิวเตอร์], 
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
  เส้นทางสัญจรที่มีลักษณะส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ในระดับดีมีอยู่ 5 เส้น
เพียงเท่านั้น (ภาพที่ 95) ซึ่งประกอบไปด้วยถนนสายหลัก 1 เส้น คือ ถนนสีลม ที่มีรูปแบบของอาณา
บริเวณสาธารณะที่เต็มไปด้วยการใช้สอยอย่างหลากหลาย มีอุปกรณ์ประดับถนน (Street Furniture) 
จ าพวกต้นไม้ให้ร่มเงา ม้านั่งพักผ่อน มีการสร้างจุดคั่นระยะถนนด้วยแนวต้นไม้กึ่งกลางถนน ให้
ความรู้สึกที่ใกล้ชิดและระยะทางที่สั้นลงส าหรับผู้ เดินเท้า ช่วยลดสภาวะเสียงและมลพิษบนท้องถนน
ได้ รวมถึงมีลักษณะของถนนแบบสมบูรณ์ (Complete Street) ที่รองรับรูปแบบการสัญจรที่แตกต่าง
กันทั้งทางเดินเท้า ทางจักรยาน และระบบขนส่งสาธารณะ ส่วนถนนสายย่อยหรือถนนซอยอื่นๆ อีก 4 
เส้น ได้แก่ ถนนเจริญกรุงซอย 30 ซอย 36 ซอย 42/1 และซอย 47/3 เป็นถนนที่มีอุปกรณ์ประดับ
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ถนนอย่างต้นไม้ให้ร่มเงา ไม้ประดับ ม้านั่งพักผ่อน ประกอบกับมีพ้ืนที่ร้านค้าเปิดสู่ถนน อย่างร้าน
กาแฟ จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวา มีความน่าเดิน และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้คนได ้
  เส้นทางสัญจรสายส าคัญส่วนใหญ่อย่าง ถนนเจริญกรุงช่วงตอนกลางและตอนบน ถนน
สาธร ถนนสุรวงศ์ และถนนสี่พระยา มีลักษณะส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ในระดับปานกลาง 
(ภาพที่ 96) ซึ่งแม้จะมีอาณาบริเวณสาธารณะที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของกิจกรรมและการใช้
สอยที่ยื่นออกสู่แนวถนน มีความร่มรื่นจากองค์ประกอบที่ให้ร่มเงาจากทั้งต้นไม้และตัวอาคาร แต่
ยังคงขาดอุปกรณ์ประดับถนนที่ส าคัญจ าพวกม้านั่งหรือเก้าอ้ี ส าหรับนั่งพักผ่อนตามจุดต่างๆ และ
โดยเฉพาะจุดป้ายหยุดรถโดยสารสาธารณะ และยังขาดลักษณะของความเป็นถนนแบบสมบูรณ์ 
เนื่องจากรองรับแค่เพียงผู้สัญจรด้วยการเดินเท้าและผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะเพียงเท่านั้น โดยรถ
โดยสารก็ยังมีรูปแบบการสัญจรที่ไม่สะดวก เนื่องจากต้องใช้ช่องจราจรร่วมกับยวดยานประเภทอ่ืนๆ 
ในขณะที่ถนนสายย่อยที่มีลักษณะส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ในระดับปานกลาง มีลักษณะที่ให้
ความส าคัญกับยวดยานพาหนะมากกว่า เนื่องจากมีทางเดินเท้าที่ค่อนข้างแคบ ขาดร่มเงาและมานั่ง
พักผ่อน จะท าให้ผู้เดินเท้าไม่ต้องการใช้เวลาในการสัญจรผ่านหรือท ากิจกรรมกลางแจ้ง 
  ถนนสายย่อยหรือถนนซอยส่วนใหญ่ภายในย่านมีลักษณะส่งเสริมความเป็นย่าน
สร้างสรรค์ในระดับน้อย (ภาพที่ 96) ซึ่งมี 2 รูปแบบ ที่เห็นได้ชัด คือ 1) ถนนที่มีลักษณะทางเดินเท้า
เป็นบาทวิถีหรือฟุตบาท แม้จะเป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับทางเดินเท้า แต่ในขณะเดียวกันยัง
ทางเดินเท้าเหล่านี้ถูกกีดขวางด้วยการตั้งแผงลอยร้านค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถนนซอยในช่วงชุมชน
การค้าตอนล่างของย่าน รวมไปถึงบริเวณถนนเจริญกรุง และ 2) ถนนที่มีรูปแบบของช่องจราจรของ
ยวดยานพาหนะร่วมกับทางเดินเท้า ไม่มีการตีเส้นแบ่งไหล่ทางอย่างชัดเจน อีกทั้งบริเวณสองข้างทาง
ยังคงถูกกีดขวางด้วยแผงลอยร้านค้า หรือร้านอาหาร ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่ให้ความส าคัญกับการเดิน
เท้า ผู้คนที่เดินเท้าจะไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกสบายและไม่ปลอดภัย โดยถนนที่มีอาณา
บริเวณสาธารณะลักษณะนี้มีตัวอย่างเช่น ถนนเจริญกรุงซอย 34 ซอย 38 ซอย 45/1 ฯลฯ 
  ในขณะที่เส้นทางสัญจรที่เป็นตรอกซอยลัดเลาะที่มีลักษณะเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่าง
อาคารบางส่วน มีลักษณะอาณาบริเวณสาธารณะที่ค่อนข้างเต็มไปด้วยกิจกรรมการค้าและบริการ
บริเวณสองข้างทาง แม้จะเป็นเส้นทางที่มุ่งเน้นการเดินสัญจรหรือใช้จักรยานลัดเลาะระหว่างซอย แต่
ยังคงปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีการใช้จักรยานยนต์ปะปนอยู่มาก เนื่องจากผู้อาศัยในละแวกมีความจ าเป็นใน
การสัญจรหรือขนถ่ายเพื่อการค้า  
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ภาพที่ 96 แสดงลักษณะเส้นทางสัญจรที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ในระดับต่างๆ และตรอกซอยลัดเลาะ 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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ภาพที่ 96 (ต่อ) แสดงลักษณะเส้นทางสัญจรที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ในระดับต่างๆ และตรอกซอยลัดเลาะ 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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ภาพที่ 96 (ต่อ) แสดงลักษณะเส้นทางสัญจรที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ในระดับต่างๆ และตรอกซอยลัดเลาะ 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปสัณฐานที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ทั้งหมด 13 
ข้อ สามารถสรุปประเด็นสาระส าคัญของแต่ละองค์ประกอบว่ามีลักษณะที่ส่งเสริมหรือมีลักษณะที่ไม่
ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักอย่างไร โดยจัดท าในรูปแบบตารางเพ่ือง่ายต่อการจัดล าดับ
เนื้อหา การเปรียบเทียบและท าความเข้าใจในแต่ละองค์ประกอบรูปสัณฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4 แสดงลักษณะที่ส่งเสรมิและไมส่่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักในแต่ละองค์ประกอบรูปสณัฐาน 

5.1 โครงสร้าง (Structure) 

5.1.1 โครงสร้างชุมชนที่ส่งเสรมิสภาพทางสังคมที่เปิดกว้าง 

ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 
 มีความผสมผสานของกลุ่มวัฒนธรรมชุมชนที่

แตกต่างกันมากถึง 4 กลุ่ม บ่งบอกถึงสภาพสังคมที่
เปิดกว้างจากการด ารงอยู่ร่วมกันของประชากร
ท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ไม่มี 

5.1.2 โครงข่ายถนนที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 

 บล็อกถนนส่วนใหญ่เป็นบล็อกขนาดเล็กที่เกิด
จากช่วงซอยที่สั้นและตื้น โดยเฉพาะด้านตะวันออกที่
มีรูปแบบคล้ายคลึงกับตาราง (Grid) 
 มีศักยภาพในการสัญจรเชื่อมต่อกับพื้นที่อ่ืนๆ 

ในกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวกจากการมีทางด่วน
ยกระดับพาดผ่านย่าน 

 การจัดวางถนนรูปแบบแนวยาว (Linear) 
เชื่อมโยงถนนเส้นต่างๆ มาที่ แกนถนนเดียว 
อาจจะท าให้เกิดปัญหาด้านจราจรขึ้นในชั่วโมง
เร่งด่วน 
 ถนนซอยในด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นซอย

ตัน ท าให้ผู้คนสัญจรไปมาระหว่างซอยได้อย่างไม่
สะดวก 

5.1.3 โครงสร้างเปิดโล่งและปดิล้อมที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และ
พื้นที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 

ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 
 มีโครงสร้างเปิดโล่งอย่าง พื้นที่ริมน้ า (Water 

front) ที่มีศักยภาพในการสร้างลักษณะเฉพาะที่โดด
เด่น สร้างภาพจดจ า และสะท้อนอัตลักษณ์ของย่าน
ได้ 

 

 พื้นที่ริมน้ าส่วนใหญ่ถูกใช้สอยเป็นพื้นที่ปิด 
(โรงแรม สถาบันราชการ และโครงสร้างพื้นฐาน) 
ไม่ ได้ถูกเปิดใช้อย่างสาธารณะ 
 พื้นที่ริมน้ าบางส่วนที่ เป็นพื้นที่สาธารณะ 

(เจริญกรุงซอย 36 และ 46) ยังคงสภาพเป็นพื้นที่
รกร้าง ขาดกิจกรรมและความมีชีวิตชีวา 
 โครงข่ายเส้นทางที่ตรงจากใจกลางเมืองมาสู่

พื้นที่ริมน้ าถูกขัดขวางโดยโครงสร้างทางยกระดับ
และถนนแนวแกน ท าให้ขาดวิสัยทัศน์และมุมมอง
ที่ตรงเข้าสู่พื้นที่ริมน้ า 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงลักษณะที่ส่งเสริมและไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักในแต่ละองค์ประกอบรูป
สัณฐาน  

5.2 อาคาร (Building) 
5.2.1 อาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และพื้นที่บ่มเพาะธุรกิจ

สร้างสรรค์ 
ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 

 มีความโดดเด่นและอัตลักษณ์ความเป็นเนื้อแท้
จากการคงมีอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ มากถึงร้อย
ละ 23 ของอาคารทั้งหมด  
 มีศักยภาพเป็นพื้นที่บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์

จากการมีอาคารรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 8 
ของอาคารทั้งหมด 

 อาคารเก่าแก่ที่ มีคุณค่าฯ เหล่านี้ ไม่ ได้ถูก
อนุรักษ์อย่างที่ควร เนื่องจากอาคารแทบทั้งหมด
ไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ประกอบกับส่วน
ใหญ่เป็นอาคารตึกแถวขนาดเล็กที่ประกอบกิจการ
โดยเอกชน ท าให้เกิดความเสี่ยงในการถูกดัดแปลง
หรือต่อเติม เพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างอิสระโดย
เจ้าของอาคารได้ 

5.2.2 อาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 

 ภายในย่านมีรูปแบบอาคารที่ หลากหลาย 
(Variety Pattern of Building Form) ทั้งในด้าน
อายุและขนาดของอาคาร ช่วยสร้างภูมิทัศน์ที่
แตกต่างในแต่ละพื้นที่แยกย่อย มีศักยภาพท าให้ริม
ถนนเต็มไปด้วยความหลากหลายในเชิงโครงสร้าง
และกิจกรรมที่ช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาได้ 

ไม่มี 

5.3 ความหนาแน่น (Density) 

5.3.1 ความหนาแน่นที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 

 มีความหนาแน่นของหน่วยอาคารขนาดเล็กที่
มากถึงร้อยละ 95 ของอาคารทั้งหมด สร้างความ
กระชับ และความหลากหลายจากความแตกต่าง
ของหน่วยครัวเรือนได้                        (มีต่อ  )    

ไม่มี 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงลักษณะที่ส่งเสริมและไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักในแต่ละองค์ประกอบรูป
สัณฐาน  

5.3 ความหนาแน่น (Density) 
5.3.1 ความหนาแน่นที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 
 บล็อกถนนภายในย่านส่วนใหญ่เป็นบล็อก

สั้นๆ ที่เต็มไปด้วยอาคารขนาดเล็ก แม้บางบล็อก
จะมีอาคารขนาดใหญ่ตั้งอยู่แต่ก็ยังคงรายล้อมไป
ด้วยอาคารตึกแถวขนาดเล็กภายนอก ตามริม
บล็อกถนน อาคารขนาดเล็กเหล่านี้จะน ามาซึ่ง
การใช้สอยและกิจกรรมที่หลากหลาย ช่วยสร้าง
ความมีชีวิตชีวาริมถนนได้ 

ไม่มี 

5.3.2 ความหนาแน่นที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ 

ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 
ไม่มี  ด้วยอัตราส่วน FAR ในย่านที่ถูกก าหนดไว้มาก

ถึง 7:1 ถึง 10:1 ประกอบกับอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ 
ไม่ได้ถูกอนุรักษ์อย่างเป็นทางการ ท าให้ภายในย่าน
สามารถขึ้นอาคารสูงที่มีผลกระทบทางมุมมองส าคัญ
(Point of View) หรือขึ้นมาแทนที่อาคารเก่าแก่ที่มี
คุณค่าฯ ได้ 

5.4 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน (Land Use) 
5.4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่สง่เสริมสภาพสังคมที่เปิดกว้าง 

ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 
 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารที่บ่งชี้ถึง

สภาพสังคมที่เปิดกว้างทั้งกับชาวท้องถิ่น (ศาสน-
สถานและกิจการทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทั้ง 
4 กลุ่ม) และชาวต่างถิ่น (สถานทูตและโรงแรม
จ านวนมาก) แสดงถึงบรรยากาศทางสังคมที่หลาก 
หลาย เป็นพื้นที่ต้อนรับและไหลเวียนได้จากคน
ภายนอก 

ไม่มี 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงลักษณะที่ส่งเสริมและไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักในแต่ละองค์ประกอบรูป
สัณฐาน  

5.4 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน (Land Use) 
5.4.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่สง่เสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ 

ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 
 ภายในย่านมีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มากถึง 

274 กิจการ และมีสัดส่วนอาคารประกอบอุตสาห- 
กรรมสร้างสรรค์ร้อยละ 43 ของอาคารประกอบ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงการ
เป็นแหล่งการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
และมีภาคสร้างสรรค์ เป็ นส่ วนส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในย่าน 

ไม่มี 

5.4.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่สง่เสริมพื้นที่ที่สาม การเรียนรู้และฝึกอบรมทักษะ และพื้นที่
วัฒนธรรมและการพักผ่อนหย่อนใจ 

ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 

 ภายในย่านประกอบไปด้วยพื้นที่สาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ครบทั้ง 1) พื้นที่ที่สาม 2) พื้นที่เรียนรู้ 
และ 3) พื้นที่ทางวัฒนธรรมฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ ใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ส าคัญของย่านสร้างสรรค์ ช่วย
ส่งเสริมให้มีพื้นที่พบปะ มีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ เสริมสร้างจินตนาการและความคิด
ใหม่ๆ ตลอดจนมีความงามจากศิลปวัฒนธรรม 
บรรยากาศ และสุนทรียภาพที่สามารถดึงดูด
บุคลากรสร้างสรรค์ให้เข้ามาในพื้นที่ได้ 

ไม่มี 

5.4.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่สง่เสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 

ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 
 ด้วยรูปแบบของอาคารที่หลากหลายทั้งในด้าน

อายุและขนาด น ามาซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน (หรือ
อาคาร) ภายในย่านที่หลากหลาย ทั้งที่อยู่อาศัย 
พาณิชย์ฯ อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  
ท าให้ย่านเคลื่อนไหวอยู่ตลอด ไม่หยุดนิ่ง    (มีต่อ  ) 

 อาคารบริเวณถนนสร้างสรรค์เจริญกรุงในช่วง
ตอนกลาง (C-D) ถูกใช้ประกอบกิจกรรมแค่ในช่วง
กลางวัน ท าให้ในช่วงกลางคืนขาดการประกอบ
กิจกรรม และมีบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบเหงา 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงลักษณะที่ส่งเสริมและไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักในแต่ละองค์ประกอบรูป
สัณฐาน  

5.4 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน (Land Use) 
5.4.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่สง่เสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 
 ถนนแนวแกนสายหลักอย่างถนนเจริญกรุงมี

ลักษณะความเป็นถนนสร้างสรรค์  (Creative 
Street) จากการเป็นกลุ่มอาคารตึกแถวเรียงตัวอยู่
ตามแนวถนน และเนืองแน่นไปด้วยสถานที่เชิง
สร้างสรรค์ (อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และพื้นที่
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์) โดยเฉพาะช่วงตอนล่าง 
(A-B) ที่มีการใช้สอยอย่างหลากหลาย และมีความ
คึกคักของกิจกรรมตลอดทั้งในช่วงกลางวันและ
กลางคืน 

 บริเวณถนนสร้างสรรค์เจริญกรุงในช่วงตอนบน 
(E-F) ยังขาดสีสันและความมีชีวิตชีวา เนื่องจาก
อาคารส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยและเป็น
อาคารรกร้าง ไม่มีการประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การขับเคลื่อนทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ 

5.5 การเข้าถึง (Accessibility) 
5.5.1 การเข้าถึงที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ 

ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 

 มีความเข้มข้นในระยะเดินเท้าของกลุ่มธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เด่นชัดในแต่ละพื้นที่ 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเกื้อหนุนกันในทาง
เศรษฐกิจและการผลิตสินค้ าและบริการเชิ ง
สร้างสรรค์ เช่น การส่งเสริมกิจกรรมการค้าและ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในช่วงตอนล่างที่มี
ความเข้มข้นของกลุ่มประเภทมรดกทางวัฒนธรรม 
หรือพื้นที่ช่วงตอนกลางที่มีการเกาะกลุ่มกันของ
ห้องจัดแสดงงานศิลปะ งานฝีมือหรืองานออก - 
แบบ จะช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่อง - 
เที่ยวเชิงศิลปะได้ ฯลฯ 
 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายในย่านตั้งอยู่ใน

รัศมีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ง่ายและ
หลากหลายรูปแบบทั้งทางบกและทางน้ า (มีต่อ  ) 

 โครงข่ายความเข้มข้นฯ ของการรวมกลุ่ ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ถูกผูกติดอยู่แค่บริเวณถนน
เจริญกรุง โครงข่ายที่เกิดขึ้นมีลักษณะกระจุกอยู่
ตามแนวยาวของถนนสายหลัก ท าให้บริเวณถนน
ซอยมีความเบาบางของการรวมกลุ่มฯ และแทบจะ
ไม่มีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตั้งอยู่ โดยเฉพาะช่วง
ตอนกลางและตอนบนของย่าน 
 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่

ในรัศมีการเข้าถึงป้ายหยุดรถโดยสาร และสถานี
รถไฟฟ้า ในขณะที่ท่าเรือกลับเป็นเพียงระบบขนส่ง
ทางเลือก เนื่องจากบริเวณถนนซอยที่อยู่ในรัศมี
การเข้าถึงท่าเรือโดยสารแทบจะไม่มีอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ตั้งอยู่ 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงลักษณะที่ส่งเสริมและไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักในแต่ละองค์ประกอบรูป
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5.5 การเข้าถึง (Accessibility) 
5.5.1 การเข้าถึงที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 
 ระบบคมนาคมและขนส่งสาธารณะที่ขยาย

ออกไปแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเข้าถึงของ
ย่าน การเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อ่ืนๆ ในระดับเมือง 
และการเข้าถึงสนามบินนานาชาติในเวลาสั้นๆ ที่
แสดงถึงศักยภาพในการดึงดูดผู้คนและการลงทุน
ทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติได้ 

 

5.5.2 การเข้าถึงที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ พื้นที่ที่สาม การเรียนรู้และฝึกอบรม
ทักษะ พื้นที่ที่ทางวัฒนธรรมและการพักผ่อนหย่อนใจ และระบบคมนาคมและการสัญจรที่ดี 

ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 
 โครงข่ายเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่

เชิ งสร้างสรรค์ ในภาพรวมค่อนข้างมีความ
ต่อเนื่องและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะได้
ดี มีคุณลักษณะที่ให้ความส าคัญกับการเดินเท้า 
มีถนนหรือตรอกซอยที่สามารถเดินลัดเลาะเชื่อม
หาถึงกันได้ระหว่างซอย 

 ถนนซอยฝั่งตะวันตกที่เชื่อมเข้าสู่พื้นที่ริมน้ ายังไม่
มีการเชื่อมต่อที่ดี เนื่องจากเป็นซอยตัน 
 ภายในย่านยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการใช้จักร- 

ยาน เนื่องจากยังขาดโครงข่ายทางจักรยานที่สามารถ
ไหลเวียนได้ตลอดทั้งย่าน โดยเฉพาะถนนสายหลัก
อย่างถนนเจริญกรุง 
 ถนนสายหลักส่วนใหญ่มีลักษณะที่ส่งเสริมความ

เป็นย่านสร้างสรรค์ในระดับปานกลาง เนื่องจากยัง
ขาดอุปกรณ์ประดับถนน (Street Furniture) ที่
ส าคัญจ าพวก ม้านั่งพักผ่อน โดยเฉพาะบริเวณป้าย
หยุดรถโดยสาร และขาดความเป็นถนนแบบสมบูรณ์ 
(Complete Street) เนื่องจากถนนรองรับการใช้งาน
แค่ผู้เดินเท้าและผู้ใช้รถโดยสารเพียงเท่านั้น อีกทั้งรถ
โดยสารสาธารณะยังไม่สามารถเคลื่อนตัวได้อย่าง
สะดวก เนื่องจากไม่มีช่องจราจรโดยเฉพาะ ต้องใช้
ช่องจราจรร่วมกับยวดยานประเภทอื่นๆ 

   (มีต่อ  ) 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงลักษณะที่ส่งเสริมและไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักในแต่ละองค์ประกอบรูป
สัณฐาน  

5.5 การเข้าถึง (Accessibility) 
5.5.2 การเข้าถึงที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ พ้ืนที่ที่สาม การเรียนรู้และฝึกอบรมทักษะ 
พื้นที่ที่ทางวัฒนธรรมและการพักผ่อนหย่อนใจ และระบบคมนาคมและการสัญจรที่ดี (ต่อ) 

ลักษณะที่สง่เสริม ลักษณะทีไ่ม่ส่งเสริม 

  ถนนสายย่อยหรือถนนซอยส่วนใหญ่ รวมถึง
ถนนสายหลักเจริญกรุงช่วงตอนล่างมีลักษณะที่
ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ในระดับน้อย 
เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ประดับถนนอย่างร่มเงาจาก
ต้นไม้ หรือม้านั่งสาธารณะ ทางเดินเท้าถูกกีดขวาง
ด้วยร้านค้าแผงลอย หรือบางส่วนยังไม่มีฟุตบาท ท า
ให้การเดินเท้าไม่มีการไหลเวียนที่ดี และไม่ให้ความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยต่อผู้เดินเท้า 

ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปสัณฐานที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักในบท
ที่ 5 เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการตอบค าถามของการศึกษาวิจัยว่า “สัณฐานเมืองของย่านสร้างสรรค์บาง
รักส่งเสริมต่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือไม่และอย่างไร” โดยเริ่มจากการพัฒนาแบบจ าลอง
สัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นกรอบในการสรุปและ
สังเคราะห์ผลการศึกษารูปสัณฐานย่านสร้างสรรค์บางรักว่ามีลั กษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่าน
สร้างสรรค์หรือไม่และอย่างไร น าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานของ
ย่านที่ยังมีลักษณะไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ ตลอดจนการอภิปรายผลถึงเงื่อนไขและ
ข้อจ ากัดของแนวทางแต่ละข้อ โดยมีล าดับเนื้อหาและรายละเอียดดังนี้ 
 
 6.1 การเสนอแนะแบบจ าลองสัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือชุมชนเมือง 
            สร้างสรรค ์
 6.2 การสรุปผลและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานที่ส่งเสริมความเป็น 
      ย่านสร้างสรรค์บางรัก 
 6.3 การอภิปรายผลแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานที่ส่งเสริมความเป็นย่าน 
  สร้างสรรค์บางรัก 
 6.4 ข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 
6.1 การเสนอแนะแบบจ าลองสัณฐานเมืองเพื่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือชุมชนเมือง
สร้างสรรค์ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์รูปสัณฐานของพ้ืนที่ศึกษา ย่านสร้างสรรค์บาง
รัก ผู้ศึกษาวิจัยได้ถอดองค์ความรู้ของคุณลักษณะที่ส าคัญของรูปสัณฐานที่ส่งเสริมความเป็นย่าน
สร้างสรรค์ เพ่ือน าไปพัฒนาเป็นแบบจ าลองสัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือชุมชน
เมืองสร้างสรรค์  (Urban Morphology for Development of Creative District/Community 
Model) เพ่ือเป็นกรอบในการสรุปและสังเคราะห์ผลการศึกษารูปสัณฐานย่านสร้างสรรค์บางรักใน
หัวข้อต่อไป อีกท้ังสามารถใช้เป็นเป็นแนวทางเบื้องต้นในการวางแผนออกแบบย่านหรือชุมชนเมืองใน
บริบทของไทย ให้มีความสอดคล้องและตรงกับศักยภาพความเป็นย่านหรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์ที่ดี
และมีคุณภาพได้ โดยมีรายละเอียดของแบบจ าลองดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงแบบจ าลองสณัฐานเมืองเพื่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์ 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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 1) โครงสร้าง (Structure) 
  1.1) โครงสร้างชุมชนที่ส่งเสริมสภาพทางสังคมที่เปิดกว้าง 
   สภาพทางสังคมที่เปิดกว้างจะแสดงผ่านลักษณะของโครงสร้างชุมชนหรือกลุ่ม
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง หลากหลาย แต่สามารถด ารงอยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานได้ภายในย่าน 
แสดงให้เห็นผ่านสถานที่เชิงวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะศาสนสถาน ซึ่งเป็นสถานที่รวมกลุ่มของ
ประชากรที่มีแบบแผนวิถีชีวิตที่จ าเพาะแตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงการเป็นพ้ืนที่ที่เปิดกว้างและ
ยอมรับผู้คนที่แตกต่าง ให้อิสระทางความคิดและมุมมอง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการน ามาซึ่งความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ 
  1.2) โครงข่ายถนนที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
   โครงสร้างที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์จะเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการจัด
วางถนนและอาคาร ซึ่งควรจะมีโครงข่ายถนนรูปแบบตาราง (Grid Pattern) ที่มีลักษณะเป็นบล็อก
สั้นๆ และสามารถเชื่อมต่อกันเป็นอย่างดีจากปลายถนนแต่ละด้าน เป็นรูปแบบที่เอ้ือให้ผู้คนที่เดินเท้า
สามารถเดินไปรอบๆ ภายในย่าน สามารถสร้างบรรยากาศและกิจกรรมที่หลากหลายจากการ
ไหลเวียนเข้าสู่เส้นทางสัญจรอ่ืนๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  
 

 
 
ภาพที่ 97 แสดงโครงข่ายถนนรูปแบบตารางที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมย่านสร้างสรรค์ 
ที่มา: Stephen Marshall, 2005. 

 
  1.3) โครงสร้างเปิดโล่งและปิดล้อมที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็น
เนื้อแท้ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 
   โครงสร้างที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจจะมีได้ทั้งโครงสร้างที่ถูกปิดล้อม เช่น จัตุรัสเมือง (Public Square) 
ลานกลางเมือง หรือกลุ่มอาคารทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงโครงสร้างเปิดโล่ง เช่น แม่น้ า ถนน 
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หรือสวนสาธารณะ และโดยเฉพาะพ้ืนที่ริมน้ า (Waterfront) ซึ่งเป็นลักษณะโครงสร้างเปิดโล่งทาง
ธรรมชาติที่พบเห็นได้ในบริบทของย่านหรือชุมชนเมืองในประเทศไทย พ้ืนที่ริมน้ าในย่านสร้างสรรค์
ควรจะมีการออกแบบและพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะ มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ส่งเสริมให้เกิดความมีชีวิตชีวา ผู้คนสามารถเข้าถึงและประกอบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์หรือ
เชิงนันทนาการได้ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าคัญในการสร้างภาพจดจ า ( Image) และสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของ
สถานที่ (Place Identity) ให้กับย่านได้ 
 2) อาคาร (Building) 
  2.1) อาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และพื้นที่บ่ม
เพาะธุรกิจสร้างสรรค์ 
   การเก็บรักษาอาคารเก่า (Old Building) เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างพ้ืนที่บ่มเพาะ
ธุรกิจสร้างสรรค์จากการรองรับในด้านอัตราค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมหรือ
กิจการ รวมถึงคุณลักษณะของอาคารเก่าที่มีความเป็นเนื้อแท้แต่ยังสามารถเพ่ิมเติมตกแต่งได้ จะช่วย
ดึงดูดบุคลากรหรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ให้เข้ามาในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น ประกอบกับอาคารเก่า
บางอาคารยังคงมีคุณลักษณะที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม คุณค่า
ของและอัตลักษณ์ของสถานที่ล้วนเกิดจากความเป็นเนื้อแท้ดั้งเดิมหรือความจริงแท้ “Real” ของ
อาคารเหล่านี้ การจัดท าแผนอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ จะช่วยคงไว้ซึ่งเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ และภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (Heritage Buildings and Landscapes) ที่
ปรากฏขึ้นในเชิงประจักษ์ การใช้โครงสร้างในอดีตเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างลักษณะเฉพาะที่มีความ
โดดเด่นและแสดงถึงความเป็นย่านสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 
  2.2) อาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
   สภาพแวดล้อมเมืองหรือย่านสร้างสรรค์ควรจะมีความหลากหลายในเชิงพ้ืนที่ เพ่ือ
เสริมสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์ มีสีสัน ดึงดูดผู้คน และสามารถตกผลึกความคิดใหม่ๆ ได้จาก
สภาพแวดล้อมหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไป ภายในย่านจึงควรมีรูปแบบอาคารที่หลากหลาย 
(Variety Pattern of Building Forms) ความผสมผสานของอาคารที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันทั้งใน
ด้านอายุและขนาด (ความสูง) (Age & Size) จะน ามาซึ่งสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อาคารในแต่ละ
พ้ืนที่แยกย่อยที่แตกต่างกัน ภูมิทัศน์เหล่านี้จะมีศักยภาพที่จะท าให้อาณาบริเวณสาธารณะริมถนนเต็ม
ไปด้วยความหลากหลายในเชิงกายภาพและกิจกรรมทางสังคม ผู้คนสามารถรับบรรยากาศและ
ประสบการณ์ทางกิจกรรมที่แปลกตาไปในแต่ละช่วงถนนที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของการสร้าง
ความหลากหลายเชิงพ้ืนที่ของสภาพแวดล้อมย่านสร้างสรรค์ 
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 3) ความหนาแน่น (Density) 
  3.1) ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
   สภาพแวดล้อมเมืองหรือย่านสร้างสรรค์ควรจะมีความหนาแน่นสูงของหน่วยอาคาร
ขนาดเล็ก ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากความหยาบละเอียดของเมือง (Urban Grain) ที่ปรากฏขึ้นจาก
พ้ืนที่ฐานอาคาร (Building Footprint) ความหนาแน่นของหน่วยอาคารขนาดเล็กจะท าให้ชุมชนมี
ความกระชับ มีความแตกต่างของหน่วยครัวเรือนและกลุ่มผู้ประกอบการ ย่านไม่ต้องพ่ึงพาเพียง
โครงการหรืออาคารขนาดใหญ่ที่มีการใช้สอยเพียงรูปแบบเดียว อีกทั้งคุณลักษณะของบล็อกถนน
ภายในย่านควรจะมีลักษณะที่เป็นบล็อกถนนสั้นๆ เต็มไปด้วยอาคารขนาดเล็ก หรือหากจะมีอาคาร
ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ แต่ก็ควรจะรายล้อมไปด้วยอาคารขนาดเล็กตั้งอยู่ริมถนนด้านนอก ซึ่งบล็อกถนน
และการจัดวางอาคารรูปแบบนี้มีศักยภาพในการสร้างกิจกรรมและการใช้สอยที่หลากหลายได ้
 

 
 
ภาพที่ 98 แสดงลักษณะบล็อกถนนและการจัดวางอาคารที่ส่งเสริมและไม่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมย่านสร้างสรรค์ 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
  3.2) ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ 
   ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะฯ จะเกี่ยวเนื่องกับการรักษามุมมอง
และภูมิทัศน์ของสภาพแวดล้อมโดยรอบ (Setting) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ ภายใน
ย่าน ไม่ให้ถูกรบกวนและลดทอนคุณค่า โดยควรมีการก าหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน 
(FAR) แต่ละบล็อกถนน เพ่ือควบคุมให้สภาพแวดล้อมโดยรอบให้มีความสอดคล้องและไม่ส่งผล
กระทบต่ออาคารเก่าแก่ท่ีมีคุณค่าฯ เหล่านี้ และควรมีมาตรการในการประเมินผลกระทบทางภูมิทัศน์
หรือมุมมองส าคัญ (Point of View) ของอาคารที่มีคุณค่าฯ ภายในย่าน ในการก่อสร้างอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่แต่ละหลัง เช่น การจัดท าการประเมินผลกระทบทางทัศนคุณภาพ (VIA) ใน
กระบวนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
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 4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 
  4.1) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพสังคมท่ีเปิดกว้าง 
   การใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารที่บ่งชี้ถึงสภาพสังคมที่ เปิดกว้างภายในย่าน
สร้างสรรค์จะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1) การใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารที่แสดงถึงการยอมรับและด ารง
อยู่ร่วมกันได้ของประชากรท้องถิ่น (Insider) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารประกอบกิจกรรมหรือกิจการทาง
วัฒนธรรม เช่น ศาสนสถาน ร้านอาหาร ร้านค้าและบริการ ฯลฯ และ 2) การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือ
อาคารที่แสดงถึงการเป็นพ้ืนที่ที่เปิดกว้างและต้อนรับประชากรต่างถิ่น (Outsider) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
อาคารประกอบกิจกรรมหรือกิจการจ าพวก โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ สถาบันระหว่างประเทศ อย่าง 
สถานทูต ฯลฯ ที่เป็นหมุดหมายให้ไหลเวียนเข้ามาภายในย่านของประชากรต่างถ่ิน 
  4.2) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ 
   การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ภายในย่านจะแสดงให้เห็นได้จาก
การใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารจ าพวกพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมในเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Industry) ซึ่งไม่จ าเป็นว่าย่านจ าต้องมีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้ครบทั้ง 4 กลุ่ม อันได้แก่  มรดก
ทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ศิลปะ (Arts) สื่อสมัยใหม่ (Media) และงานสร้างสรรค์และ
ออกแบบ (Functional Creation) แต่ควรจะมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารเหล่านี้มากพอ
แสดงให้เห็นว่ามีภาคสร้างสรรค์เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในย่าน 
  4.3) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมพื้นที่ที่สาม การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ 
และพื้นที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 
   ย่านสร้างสรรค์ควรจะประกอบไปด้วย พ้ืนที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Public Spaces) ครบทั้งสามประเภท อันได้แก่ 1) พ้ืนที่ที่สาม (Third Places) อาทิ ร้านกาแฟ บาร์ 
ร้านอาหาร ฯลฯ 2) พ้ืนที่เรียนรู้และฝึกอบรมทักษะ (Learning & Training Spaces) อาทิ ห้องสมุด 
ศูนย์ฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะ ฯลฯ และ 3) พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ (Culture 
& Leisure Facilities) อาทิ ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ห้องจัดแสดงงานศิลปะ งานศิลปะหรือ
ประติมากรรมสาธารณะ ฯลฯ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่สามและพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมฯ ควรจะสอดแทรกอยู่
ตามพ้ืนที่ต่างๆ ภายในย่าน สถานที่จ าพวกร้านกาแฟ บาร์ แกลเลอรี่ จะสร้างวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม 
(Sub Culture) ที่ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ช่วยให้เกิดการพบปะ และเกิดการ
รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมของบุคลากรสร้างสรรค์ 
  4.4) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
   การใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารภายในย่านสร้างสรรค์ควรจะมีรูปแบบการใช้สอยที่
ผสมผสาน (Mix of Functional) ที่สอดคล้องกับรูปแบบอาคารที่หลากหลาย (Variety Pattern of 
Building Forms) ย่านสร้างสรรค์ควรจะมีการใช้สอยและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้มีผู้เข้า
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มาประกอบกิจกรรมภายในย่านตามจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป ประกอบกับถนนสายหลักหรือถนน
สายส าคัญภายในย่านควรจะมีลักษณะความเป็นถนนสร้างสรรค์ (Creative Street) ซึ่งควรจะเต็มไป
สถานที่เชิงสร้างสรรค์ (อันหมายถึง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และพ้ืนที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์) มี
ความหลากหลายของการใช้สอย มีความคึกคักของกิจกรรมทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน สามารถ
สร้างความมีชีวิตชีวา ความกระตือรือร้น และความรู้สึกที่น่าดึงดูดให้กับพ้ืนที่ริมถนนได้ (Street Life) 
 5) การเข้าถึง (Accessibility) 
  5.1) การเข้าถึงท่ีส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ 
   การเข้าถึงที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ควรจะมี
ลักษณะที่ส าคัญ 2 ข้อ คือ 1) ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายในย่านควรจะเข้าถึงได้ง่ายด้วย
การเดินเท้าและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะโดยตั้งอยู่ในระยะรัศมีการเข้าถึงสถานีบริการ 400 
เมตร (หรือรัศมีการเข้าถึงที่ต่ ากว่า 400 เมตร ในกรณีที่ป้ายหยุดรถหรือสถานีมีความถี่มากตาม
เส้นทาง) ระบบขนส่งสาธารณะจะช่วยลดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และอ านวยความสะดวกในการสัญจร 
สร้างความน่าดึงดูดให้กับบุคลากรสร้างสรรค์ กลุ่มผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในย่านมาก
ยิ่งขึ้น และ 2) โครงข่ายความเข้มข้นในระยะเดินเท้าของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Walkable Intensity Network) ในแต่ละประเภทกลุ่ม ซึ่งเกิดจากเส้นตรงที่ เชื่อมโยงระหว่าง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งหนึ่งถึงแห่งหนึ่งภายในระยะรัศมี 400 เมตร หรือระยะเวลาเดินประมาน 
5 นาที โครงข่ายความเข้มข้นที่ดีควรจะมีการรวมกลุ่มฯ กระจุกตัวรูปแบบรัศมีวงกลม และไม่ควร
กระจุกตัวรูปแบบแนวราบเชิงเส้น เนื่องจากรูปแบบรัศมีวงกลมมีการทับซ้อนของเส้นที่มากกว่า แสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพในการเกื้อหนุนกันทางเศรษฐกิจ การผลิตสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ สามารถ
ดึงดูดให้กลุ่มผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงศักยภาพในการพบปะ และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการ จากการเดินเท้าหาสู่กันได้ง่ายในระยะทางท่ีสั้น 
 

 
 
ภาพที่ 99 แสดงรูปแบบโครงข่ายความเข้มข้นในระยะเดินเท้าที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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  5.2) การเข้าถึงที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ พื้นที่ที่สาม การเรียนรู้และ
การฝึกอบรมทักษะ พื้นที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ และระบบคมนาคมและการสัญจรที่ดี 
   การเข้าถึงในข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิงสร้างสรรค์
ภายในย่าน (อันหมายถึง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และพ้ืนที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์) เส้นทางสัญจร
เหล่านี้ควรจะมีลักษณะที่ส าคัญ 2 ข้อ คือ 
    1) มีโครงข่ายทางเดินเท้าและจักรยานที่มีความต่อเนื่องและเชื่อมต่อกับระบบ
ขนส่งสาธารณะ การให้ความส าคัญกับการเดินเท้าและการใช้จักรยาน (Walking & Cycling) จะช่วย
ให้ผู้คนจะได้รับประสบการณ์และใกล้ชิดต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นริมถนนมากที่สุด รวมถึงสร้างบรรยากาศ
ที่คึกคักและมีชีวิตชีวาได้ร่วมกัน 
    และ 2) มีลักษณะที่เป็นมิตรกับคนเดินเท้า (Pedestrian-Friendly Street) 
โดยมีคณุลักษณะที่ส าคัญ 7 ประการ คือ (Jordan Golson อ้างถึงใน ปริญญา กลิ่นเมฆ, 2554) 
     (1) สร้างการไหลเวียนของการเดินเท้าที่ดี 
     (2) จัดกลุ่มอาคารให้ยื่นกิจกรรมออกไปตามแนวถนน 
     (3) จัดระเบียบและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 
     (4) จัดพื้นที่จอดรถให้อยู่ด้านหลังหรือด้านล่างอาคาร 
     (5) จัดวางอาคารและภูมิทัศน์ที่สัมพันธ์กับมิติมนุษย์ 
     (6) สร้างความชัดเจนและความต่อเนื่องที่ดีของทางเดินเท้า 
     และโดยเฉพาะ (7) สร้างถนนแบบสมบูรณ์ (Complete Street) ถนนสาย
หลักหรือถนนสายส าคัญภายในย่าน มุ่งเน้นการใช้สอยหลากหลายรูปแบบ สามารถให้พื้นที่สาธารณะ
ทางสังคมควบคู่ไปกับพ้ืนที่การค้าในเชิงพาณิชยกรรม ในขณะที่รองรับผู้สัญจรได้อย่างครอบคลุม ทั้งผู้
เดินเท้า ผู้ใช้จักรยาน ระบบขนส่งสาธารณะ รวมไปถึงรถยนต์ส่วนตัวได้ 
 
6.2 การสรุปผลและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานที่ส่งเสริมความเป็นย่าน
สร้างสรรค์บางรัก 
 ในหัวข้อนี้จะเป็นการสรุปผลเพ่ือตอบค าถามการศึกษาวิจัย ผ่านการวิเคราะห์ภายใต้กรอบ
ของแบบจ าลองในข้อก่อนหน้า และสังเคราะห์เพ่ืออภิปรายสาระส าคัญของแต่ละองค์ประกอบรูป
สัณฐานว่ามีลักษณะที่ส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงที่สอดคล้องและส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักใน
แต่ละองค์ประกอบ 
 โดยผลจากการวิเคราะห์สามารถตอบค าถามการศึกษาวิจัยได้ว่า “รูปสัณฐานของย่านบาง
รักมีลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์แต่ยังไม่สมบูรณ์” เนื่องจากองค์ประกอบโดยส่วน
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ใหญ่ (12 จาก 13 ข้อ) มีลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์อยู่แล้ว แต่ยังมีบางองค์ประกอบ 
(7 จาก 13 ข้อ) แม้จะมีลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์แล้ว แต่ก็ยังคงมีลักษณะที่ไม่
ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์อยู่ด้วย 
 
ตารางที่ 5 แสดงการมีลักษณะที่ส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ในแต่ละองค์ประกอบรูปสัณฐาน 

 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
 
 โดยในแต่ละองค์ประกอบรูปสัณฐานสามารถสรุปผลให้เห็นถึงลักษณะที่ส่งเสริมความเป็น
ย่านสร้างสรรค์ และลักษณะที่ไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานของย่านที่สอดคล้องและส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บาง
รักในองค์ประกอบที่ยังไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 



 179 

 
 
แผนภูมิที่ 5 แสดงการสรุปผลและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานที่ส่งเสริมความเป็นย่าน
สร้างสรรค์บางรัก 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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 จากแผนภูมิที่ 6-2 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบหลักของรูปสัณฐานทั้ง 5 ข้อ (ได้แก่ โครงสร้าง 
อาคาร ความหนาแน่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเข้าถึง) มีทั้งลักษณะที่ส่งเสริมและไม่ส่งเสริม
ความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรัก โดยในแต่ละองค์ประกอบหลักสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
 1) โครงสร้าง (Structure) 
  ลักษณะที่ส่งเสริม 
   - มีความผสมผสานของโครงสร้างกลุ่มวัฒนธรรมชุมชนที่แสดงถึงสภาพสังคมที่เปิด

กว้างและให้การยอมรับผู้คนที่แตกต่าง ซึ่งสามารถด ารงอยู่ร่วมกันได้ 
   - โครงข่ายถนนรูปแบบตาราง (Grid Pattern) ฝั่งตะวันออกช่วยให้เกิดการสัญจร

เชื่อมต่อได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างบรรยากาศที่หลากหลายจากการเข้าถึง
เส้นทางสัญจรอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

   - โครงข่ายถนนมีศักยภาพในการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่หรือย่านอ่ืนๆ ในระดับเมืองกรุง-
เทพมหานครได้เป็นอย่างดีจากการมีทางด่วนยกระดับพาดผ่าน 

   - มีโครงสร้างเปิดโล่งอย่าง พ้ืนที่ริมน้ า ที่มีศักยภาพในการสร้างภาพจดจ า ลักษณะ
เฉพาะที่โดดเด่น และสะท้อนอัตลักษณ์ให้กับย่านได้ 

  ลักษณะที่ไม่ส่งเสริม 
   - โครงข่ายถนนฝั่งตะวันตกยังขาดการเชื่อมต่อที่ดี เนื่องจากมีลักษณะเป็นซอยตัน 

ผู้คนขาดความสะดวกสบายในการสัญจรระหว่างซอย 
 2) อาคาร (Building) 
  ลักษณะที่ส่งเสริม 
   -  มีสัดส่วนอาคารเก่าแก่ท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงสร้างทางกายภาพ

ที่สะท้อนอัตลักษณ์และเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นให้กับย่านได้ 
   -  มีสัดส่วนอาคารเก่าหรืออาคารว่างรกร้างที่แสดงถึงการมีพ้ืนที่บ่มเพาะธุรกิจ

สร้างสรรค์ภายในย่าน 
   -  มีรูปแบบอาคารที่หลากหลาย (Variety Pattern of Building Form) ทั้งในด้าน

อายุและขนาด น ามาซึ่งศักยภาพในการสร้างภูมิทัศน์ริมถนนที่มีความหลากหลาย
ในเชิงโครงสร้างและกิจกรรม 

  ลักษณะที่ไม่ส่งเสริม 
   -  อาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ ยังไม่ได้ถูกอนุรักษ์อย่างที่ควร จากการไม่ได้ถูกขึ้น

ทะเบียนโบราณสถาน ท าให้มีความเสี่ยงในการดัดแปลงหรือต่อเติม ส่งผลกระทบ
ต่ออัตลักษณ์ทางโครงสร้างกายภาพของย่าน 
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 3) ความหนาแน่น (Density) 
  ลักษณะที่ส่งเสริม 
   -  มีความหนาแน่นของหน่วยอาคารขนาดเล็กภายในย่าน และบล็อกถนนส่วนใหญ่

เป็นบล็อกสั้นๆ และรายล้อมไปด้วยอาคารขนาดเล็ก น ามาซึ่งการใช้สอยและ
กิจกรรมที่หลากหลายที่จะช่วยเสริมสร้างความมีชีวิตชีวาริมถนนได้ 

  ลักษณะที่ไม่ส่งเสริม 
   -  มีความเสี่ยงในการขึ้นอาคารสูงที่ส่งผลกระทบต่อภูมิทั ศน์หรือมุมมองส าคัญ 

(Point of View) ของอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ จากข้อก าหนดอัตราส่วนพ้ืนที่
อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) และการที่อาคารเหล่านี้ไม่ได้ถูกอนุรักษ์อย่างที่ควร 

 4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 
  ลักษณะที่ส่งเสริม 
   -  มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน (หรืออาคาร) ที่บ่งชี้ถึงสภาพสังคมที่เปิดกว้างและยอมรับ

ผู้คนที่แตกต่างทั้งกับชาวท้องถิ่นและชาวต่างถ่ิน 
   -  มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อยู่อย่างหนาแน่นและมีภาคสร้างสรรค์เป็น

ส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในย่าน 
   -  มีการใช้สอยพ้ืนที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ (Creative Public Space) ครบครัน

ทั้ง 3 ประเภท (พ้ืนที่ที่สาม พ้ืนที่เรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ และพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมฯ ) และสอดแทรกอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ ภายในย่านเป็นอย่างดี 

   -  มีการใช้สอยอย่างผสมผสานภายในย่าน และถนนสายหลักเจริญกรุงมีลักษณะ
ความเป็นถนนสร้างสรรค์ (Creative Street) จากการเนืองแน่นไปด้วยสถานที่เชิง
สร้างสรรค์และกิจกรรมที่หลากหลาย สร้างความมีชีวิตชีวา 

  ลักษณะที่ไม่ส่งเสริม 
   -  ถนนสร้างสรรค์เจริญกรุงในช่วงตอนกลางและบน ยังคงขาดความมีชีวิตชีวาและ

ความคึกคักจากการใช้สอยและกิจกรรมที่ไม่หลากหลาย และขาดการประกอบ
กิจกรรมในช่วงเวลากลางคืน 

 5) การเข้าถึง (Accessibility) 
  ลักษณะที่ส่งเสริม 
   -  กลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างง่าย

และหลากหลายทั้งทางบกและทางน้ า และมีความเข้มข้นในระยะเดินเท้าของแต่
ละกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เด่นชัดในแต่ละพ้ืนที่ แสดงถึงศักยภาพในการ
เกื้อหนุนกันทางเศรษฐกิจและการผลิตสินค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ 
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 5) การเข้าถึง (Accessibility) (ต่อ) 
  ลักษณะที่ส่งเสริม (ต่อ) 
   -  โครงข่ายเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมค่อนข้างมี

ความต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับทางเดินเท้า และมีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
สาธารณะได้เป็นอย่างดี  

  ลักษณะที่ไม่ส่งเสริม 
   -  โครงข่ายความเข้มข้นฯ ของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กระจุกตัวอยู่แค่

บริเวณถนนสายหลัก ในขณะที่ถนนซอยกลับเบาบางและแทบไม่มีอยู่ 
   -  ถนนซอยฝั่งตะวันตกที่เชื่อมเข้าสู่พ้ืนที่ริมน้ ายังคงขาดการเชื่อมต่อที่ดีเนื่องจาก

เป็นซอยตัน และขาดโครงข่ายทางจักรยานที่สามารถไหลเวียนได้ภายในย่าน 
   -  ถนนในโครงข่ายเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิงสร้างสรรค์ส่วนใหญ่มีลักษณะ

ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ในระดับปานกลางไปจนถึงน้อย 
 ซึ่งองค์ประกอบหลักของรูปสัณฐานทั้ง 5 ข้อ ยังคงมีลักษณะที่ไม่ส่งเสริมความเป็นย่าน
สร้างสรรค์อยู่ทุกองค์ประกอบ แบ่งเป็น 7 องค์ประกอบย่อย โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถูกน าไปก าหนด
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักมาก
ยิ่งขึ้น 5 ข้อ ดังนี้ 
  (1) ส่งเสริมให้เกิดโครงข่ายทางเดินเท้าและทางจักรยานที่สามารถไหลเวียนได้เป็นอย่าง

ดี และปรับปรุงคุณภาพเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิงสร้างสรรค์ 
  (2) ส่งเสริมให้เกิดการใช้สอยพ้ืนที่ริมน้ าเป็นพ้ืนที่สาธารณะ สร้างกิจกรรมที่มีชีวิตชีวา 

ควบคู่ไปกับการขยายโครงข่ายการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บริเวณถนนซอย
ที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งทางเรือได้ง่าย 

  (3) ปรับปรุงการใช้สอยอาคารและกิจกรรมบริเวณถนนสร้างสรรค์เจริญกรุงช่วง
ตอนกลางและบน เพ่ือสร้างความคึกคักและความมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น 

  (4) จัดท าบัญชีและแผนอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางอัตลักษณ์
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 

  (5) ควบคุมความหนาแน่นอาคารเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการขึ้นอาคารสูง และออก
มาตรการประเมินผลกระทบต่อภูมิทัศน์หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารเก่าแก่ที่มี
คุณค่าฯ 

 โดยข้อเสนอแนะแนวทางแต่ละข้อสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงในแต่ละองค์ประกอบรูป
สัณฐานที่มีลักษณะไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์อย่างที่ควร และมีรายละเอียดของแนวทางแต่
ละข้อดังนี้ 
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ตารางที่ 6 แสดงข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานท่ีสอดคล้องแต่ละองค์ประกอบรูปสัณฐาน
ที่มีลักษณะไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรัก 

 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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 (1) ส่งเสริมให้เกิดโครงข่ายทางเดินเท้าและทางจักรยานที่สามารถไหลเวียนได้เป็นอย่างดี 
และปรับปรุงคุณภาพเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิงสร้างสรรค์ 
  การสร้างโครงข่ายทางเดินเท้าและทางจักรยานภายในย่านสร้างสรรค์บางรักควรมีการ
ส่งเสริมให้เกิดเส้นทางเดินเท้าและทางจักรยานในบริเวณพ้ืนที่ริมน้ าฝั่งตะวันตก เพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมต่อระหว่างถนนซอย จากเดิมที่มีลักษณะเป็นถนนปลายตัน และส่งเสริมให้เกิดเส้นทางจักรยาน
บริเวณถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นถนนแนวแกนสายหลักของย่าน เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางเดิมที่ตรงสู่
ใจกลางเมืองบริเวณถนนสีลมกับเส้นทางใหม่ริมน้ าฝั่งตะวันตก แนวทางการพัฒนานี้ จะท าให้
โครงข่ายทางเดินเท้าและทางจักรยานในย่านบางรักสามารถไหลเวียนได้อย่างเป็นระบบ ผู้คนสามารถ
เดินหรือใช้จักรยานสัญจรไปรอบๆ พ้ืนที่ส าคัญภายในย่านได้ และเข้าถึงเส้นทางสัญจรต่างๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศและประสบการณ์ที่หลากหลายจากกิจกรรมที่ก่อตัวขึ้นตามริมถนนเส้นต่างๆ 
ได ้ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมย่านสร้างสรรค์ 
 

 
 
ภาพที่ 100 แสดงโครงข่ายทางเดินเท้าและทางจักรยานท่ีควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในอนาคต 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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  เส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิงสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ยังคงมีคุณภาพที่ส่งเสริมความ
เป็นย่านสร้างสรรค์ในระดับปานกลางไปจนถึงน้อย จึงควรมีการปรับปรุงคุณภาพเส้นทางสัญจร
เหล่านี้ให้มีลักษณะที่เป็นมิตรกับคนเดินเท้ามากยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบการปรับปรุงตามลักษณะของแต่
ละช่วงเส้นทาง ดังนี้  
   รูปแบบที่ 1 จัดระเบียบแผงลอยร้านค้า ไม่ให้มีการยื่นออกมากีดขวางบริเวณ
ฟุตบาทหรือริมทางเดินเท้า 
   รูปแบบที่ 2 ติดตั้งอุปกรณ์ประดับถนนจ าพวก ต้นไม้ และม้านั่ง เพ่ือให้ร่มเงา เป็น
จุดพักคอยและนั่งพักผ่อน ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์ได้  
   รูปแบบที่ 3 เพ่ิมทางจักรยานและช่องจราจรโดยเฉพาะส าหรับรถโดยสารสาธารณะ 
(Bus Lane) เพ่ือเสริมสร้างความเป็นถนนแบบสมบูรณ์ (Complete Street) บริเวณถนนสายส าคัญ
และติดตั้งอุปกรณ์ประดับถนนจ าพวกม้านั่ง ตามป้ายโดยสารหรือจุดต่างๆ  
   รูปแบบที่ 4 ตีเส้นแบ่งไหล่ทางอย่างชัดเจน พร้อมติดตั้งเสาจราจร (Traffic Pole) 
เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เดินเท้าบริเวณเส้นทางที่มีช่องจราจรของยวดยานพาหนะร่วมกับ
ทางเดินเท้า 
 

 
 
ภาพที่ 101 แสดงเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิงสร้างสรรค์ที่ควรมีการปรับปรุงคุณภาพ 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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 (2) ส่งเสริมให้เกิดการใช้สอยพื้นที่ริมน้ าเป็นพื้นที่สาธารณะ สร้างกิจกรรมที่มีชีวิตชีวา 
ควบคู่ไปกับการขยายโครงข่ายการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บริเวณถนนซอยที่ สามารถ
เข้าถึงระบบขนส่งทางเรือได้ง่าย 
  ส่งเสริมให้เกิดการปันส่วนพ้ืนที่ริมน้ าจากเดิมที่ยังคงเป็นพ้ืนที่ปิดของภาคเอกชน เพ่ือ
พัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีโครงข่ายทางเดินเท้า ทางจักรยาน และสามารถประกอบกิจกรรมในเชิง
สร้างสรรค์ นันทนาการ สร้างความมีชีวิตชีวาและสามารถเป็นภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) ที่โดดเด่น
ให้แก่ย่านได้ โดยมุ่งเน้นไปที่พ้ืนที่รกร้างในปัจจุบันเป็นพ้ืนที่น าร่อง (พ้ืนที่ริมน้ าซอยเจริญกรุง 36 และ 
40) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของโครงข่ายเส้นทางที่ตรงมาจากใจกลางเมืองสู่พ้ืนที่ริมน้ า เพ่ือสร้างการ
รับรู้และความน่าดึงดูดในการเข้าถึงพ้ืนที่ริมน้ า เช่น การออกแบบป้ายสัญลักษณ์หรืองาน
ประติมากรรมที่แสดงถึงพ้ืนที่ริมน้ า จากเดิมที่ภูมิทัศน์หรือมุมมองจากถนนที่ตรงมาจากใจกลางเมืองสู่
พ้ืนที่ริมน้ า ถูกกีดขวางด้วยถนนแนวแกนและโครงสร้างทางยกระดับ ควบคู่ไปกับการขยายโครงข่าย
การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกสู่บริเวณถนนซอยฝั่งตะวันตกที่ยังคงมีความเบาบาง และยัง
มีพ้ืนที่หรืออาคารรกร้างตั้งอยู่ ด้วยศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนจากการการพัฒนาพ้ืนที่ริมน้ า
ข้างต้นและการเข้าถึงระบบขนส่งทางเรือได้ง่าย 
 

 
 
ภาพที่ 102 แสดงแนวทางการปรับปรุงพ้ืนท่ีริมน้ าและพื้นที่ส่งเสริมขยายโครงข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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 (3) ปรับปรุงการใช้สอยอาคารและกิจกรรมบริเวณถนนสร้างสรรค์เจริญกรุงช่วง
ตอนกลางและบน เพื่อสร้างความคึกคักและความมีชีวิตชีวามากยิ่งข้ึน 
  ควรมีการปรับปรุงการใช้สอยอาคารและกิจกรรมบริเวณถนนสร้างสรรค์เจริญกรุงในช่วง
ตอนกลางและตอนบน เพ่ือสร้างความคึกคัก ความมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น
ถนนสร้างสรรค์ท่ีดียิ่งขึ้น โดยมีแนวทางดังนี้ 
  ช่วงตอนกลาง ส่งเสริมให้เจ้าของอาคารประกอบธุรกิจหรือกิจกรรมให้ใช้สอยอาคารใน
รูปแบบเอนกประสงค์ (Multifunction) มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถประกอบกิจกรรมได้ทั้งในช่วงเวลา
กลางวันและกลางคืน 
  ช่วงตอนบน ออกมาตรการจูงใจหรือนโยบายสนับสนุนด้านอัตราค่าครองชีพให้
ผู้ประกอบการใหม่ๆ ได้เข้ามาใช้สอยอาคารว่างรกร้างเพ่ือประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
หรือพัฒนาเป็นพ้ืนที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ หรือใช้สอยในรูปแบบอ่ืนๆ ที่จะช่วยสร้างความ
หลากหลายของกิจกรรมได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เจ้าของอาคารอยู่อาศัย ใช้สอยอาคารในรูปแบบ
ผสมผสาน (Mix-used) มากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างกิจกรรมให้ช่วงถนนบริเวณนั้นไม่ให้เงียบเหงา 
 

 
 
ภาพที่ 103 แสดงแนวทางการปรับปรุงการใช้สอยอาคารและกิจกรรมบริเวณถนนสร้างสรรค์เจริญกรุง 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
 (4) จัดท าบัญชีและแผนอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางอัตลักษณ์
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
  เนื่องด้วยลักษณะของอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ ภายในย่านส่วนใหญ่เป็นอาคารตึกแถว
ขนาดเล็ก ซึ่งถือครองโดยภาคเอกชนและอาคารเหล่านี้ไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนโบราณสถานโดยกรม
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ศิลปากร ท าให้ไม่ได้ถูกอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม อาคารเหล่านี้อาจถูกต่อเติม ดัดแปลง เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนตามประโยชน์ใช้สอยได้อย่างอิสระ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียอัตลักษณ์และ
ลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างกายภาพของย่าน จึงควรส่งเสริมให้กรมศิลปากรมีการปรับปรุงเกณฑ์
การประเมินเพ่ืออนุรักษ์อาคารเหล่านี้เพ่ิมเติม หรือส่งเสริมให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลอาคาร
เหล่านี้ร่วมกับภาคเอกชนในการจัดท าบัญชีและแผนอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าฯ 
เหล่านี้ เช่น การก าหนดขนาดและติดตั้งป้ายโฆษณา การก าหนดแนวความสูงและแนวเส้นก่อสร้าง 
(Build-to Line) หรือการรักษารูปด้านหน้าอาคาร (Facade) ฯลฯ เพ่ือเป็นการรักษาอัตลักษณ์และ
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่เป็นเนื้อแท้ดั้งเดิมเอาไว้ อันเป็นลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญในการแสดงถึง
ความเป็นย่านสร้างสรรค์ 
 

 
 
ภาพที่ 104 แสดงตัวอย่างการจัดท าบัญชีและแผนอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ท่ีมีคุณค่าฯ 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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 (5) ควบคุมความหนาแน่นอาคารเพื่อลดความเสี่ยงต่อการขึ้นอาคารสูง และออก
มาตรการประเมินผลกระทบต่อภูมิทัศน์หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ 
  จากข้อก าหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ที่ครอบคลุมย่านสร้างสรรค์
บางรักมีมากถึง 7 : 1 ถึง 10 : 1 ท าให้สามารถขึ้นอาคารสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อมุมมองส าคัญและภูมิ
ทัศน์โดยรอบอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารขนาดเล็กสูง 1 ถึง 4 ชั้น เพียงเท่านั้น 
จึงควรมีการออกมาตรการทางผังเมือง เพ่ือควบคุมความหนาแน่นของอาคาร โดยการก าหนด
อัตราส่วน FAR ในแต่ละบล็อกถนน จะช่วยควบคุมคุณลักษณะอาคารในแต่ละบล็อกอย่างมีนัยยะ
ส าคัญ และลดความเสี่ยงต่อการขึ้นอาคารสูงที่ส่งผลกระทบต่ออาคารเหล่านี้ ควบคู่ไปกับการออก
มาตรการประเมินผลกระทบต่อภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ ในการขึ้นอาคารสูงแต่ละ
หลัง เช่น จัดท าการประเมินผลกระทบทางทัศนคุณภาพ (Visual Impact Assessment หรือ VIA) 
ในกระบวนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment หรือ EIA) 
 
6.3 การอภิปรายผลแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานที่ส่งเสริมความเป็นย่าน
สร้างสรรค์บางรัก 
 การอภิปรายผลในข้อนี้จะเป็นการประเมินถึงเงื่อนไขและข้อจ ากัดในการน าแนวทางการ
พัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักในข้อข้างต้นไปปฏิบัติ ซึ่ง
จ าเป็นจะต้องใช้เครื่องมือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกันไปในแต่ละแนวทาง โดยการน าเสนอ
จะเรียงล าดับของแนวทางที่มีเง่ือนไขและข้อจ ากัดจากน้อยไปสู่มาก โดยมีล าดับและรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 105 แสดงล าดับแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานท่ีมีเง่ือนไขและข้อจ ากัดจากน้อยไปสู่มาก 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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  1) ปรับปรุงการใช้สอยอาคารและกิจกรรมบริเวณถนนสร้างสรรค์เจริญกรุงช่วง
ตอนกลางและบน เพื่อสร้างความคึกคักและความมีชีวิตชีวามากยิ่งข้ึน 
   ในการปรับปรุงการใช้สอยอาคารและกิจกรรมบริเวณถนนสร้างสรรค์เจริญกรุงช่วง
ตอนกลางและบนมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดที่น้อย เนื่องจากเป็นแนวทางที่ภาคเอกชนจะเป็นผู้ขับเคลื่อน
เป็นหลัก โดยควรจะมีภาครัฐเข้ามากระตุ้นหรือออกมาตรการสนับสนุนในทางอ้อม เช่น การลดอัตรา
ค่าเช่า การพัฒนาโครงการสถานที่เชิงสร้างสรรค์น าร่อง หรือการสร้างองค์ความรู้ในการใช้สอยอาคาร
และประกอบกิจกรรมที่ช่วยสร้างความคึกคักและความมีชี วิตชีวาให้กับเจ้าของอาคารหรือเหล่า
ผู้ประกอบการ โดยใช้เครื่องมือ อาทิ การจัดประชุมเชิงวิชาการ การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ฯลฯ 
  2) จัดท าบัญชีและแผนอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางอัตลักษณ์
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
   การจัดท าบัญชีและแผนอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ เหล่านี้ใน
ปัจจุบันยังมิได้มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมจากทางภาครัฐ เนื่องจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลอย่างกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีความส าคัญระดับชาติ
แต่เพียงเท่านั้น แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ เหล่านี้ที่มีความส าคัญ
ระดับท้องถิ่น การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินเพ่ืออนุรักษ์อาคารเหล่านี้เพ่ิมเติม อาจจะท าได้ยาก
เนื่องจากกรมศิลปากรเพียงหน่วยงานเดียวอาจจะรับภาระดูแลอาคารและสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มี
คุณค่าฯ ที่มีความส าคัญระดับท้องถิ่นท่ีมีอยู่จ านวนมากไม่ไหว 
   ในขณะที่เงื่อนไขในการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพ่ือก ากับดูแลแผน
อนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะต้องมีความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น เจ้าของอาคาร ส านักงานเขต ส านักผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ ในการจัดท าบัญชีและแผน
อนุรักษ์อาคารเหล่านี้ โดยอาจใช้มาตรการในการชดเชยหรือจูงใจให้กับเจ้าของอาคารในการอนุรักษ์
อาคาร เช่น การลดภาษี การโอนสิทธิในการพัฒนาพ้ืนที่ (Transfer of Development Rights หรือ 
TDR) 
  3) ควบคุมความหนาแน่นอาคารเพื่อลดความเสี่ยงต่อการขึ้นอาคารสูง และออก
มาตรการประเมินผลกระทบต่อภูมิทัศน์หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ 
   ในการออกมาตรการประเมินผลกระทบต่อภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ 
ในการขึ้นอาคารสูงแต่ละหลังในปัจจุบันนั้นคงมีอยู่ในกระบวนการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ในประเด็นคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ด้านสุนทรียภาพและประวัติศาสตร์ แต่ยังคงมี
การวิเคราะห์และให้ความส าคัญกับประเด็นด้านนี้น้อยและไม่ละเอียดมากพอ และมักให้ความส าคัญ
กับประเด็นสิ่งแวดล้อมด้านอ่ืนๆ มากกว่า จึงควรมีการส่งเสริมให้เกิดการจัดท าการประเมินผลกระทบ
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ทางทัศนคุณภาพ (Visual Impact Assessment หรือ VIA) เพ่ิมเติมในรายงาน EIA หรือเป็นรายงาน
ควบคู่ไปด้วยกัน เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ ที่ตั้งอยู่ใกล้
อาคารสูงเหล่านี้อย่างละเอียดได้  
   ในขณะที่การควบคุมความหนาแน่นของอาคารเพ่ือรักษาภูมิทัศน์อาคารเก่าแก่ที่มี
คุณค่าฯ โดยการก าหนดอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR) ในแต่ละบล็อก ค่อนข้างมี
เงื่อนไขและข้อจ ากัดอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างกฎหมายทางผังเมืองของ
กรุงเทพมหานครในปัจจุบันที่ยังคงมีการก าหนด FAR ในขอบเขตของย่าน เขต หรือแขวง ให้มีการ
ก าหนดในขอบเขตของบล็อกถนน ที่สามารถควบคุมคุณลักษณะของอาคารได้อย่างมีนัยยะส าคัญ 
และรักษาภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 106 แสดงตัวอย่างการก าหนด FAR ในแต่ละบล็อกของผังเมืองรวมประเทศสิงคโปร์ 
ที่มา: Singapore Government, Urban Redevelopment Authority [online], accessed February 8, 2020, 
available from https://www.ura.gov.sg/Corporate/Planning/Master-Plan. 

 
  4) ส่งเสริมให้เกิดโครงข่ายทางเดินเท้าและทางจักรยานที่สามารถไหลเวียนได้เป็น
อย่างดี และปรับปรุงคุณภาพเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิงสร้างสรรค์ 
   การปรับปรุงคุณภาพเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิงสร้างสรรค์ในแนวทางข้อนี้
สามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของภาครัฐ อาทิ การจัด
ระเบียบร้านค้าแผงลอยริมถนน การติดตั้งอุปกรณ์ประดับถนน (Street Furniture) จ าพวกต้นไม้ให้
ร่มเงา ม้านั่งตามจุดต่างๆ หรือตามป้ายหยุดรถโดยสารสาธารณะ การจัดท าทางจักรยานหรือช่อง
จราจรส าหรับรถโดยสารสาธารณะ (Bus Lane) ฯลฯ แต่ในการส่งเสริมให้เกิดโครงข่ายทางเดินเท้า
และทางจักรยานบริเวณพ้ืนที่ริมน้ าอาจจะมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดหลายประเด็น เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่
ริมน้ าโดยส่วนใหญ่ถูกถือครองโดยภาคเอกชน ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม ในการจะพัฒนาเป็นโครงข่าย



 192 

ทางเดินเท้าและทางจักรยานอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจเหล่านี้ได้ 
(ภาพที่ 107) การพัฒนาจะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐอาจจะมี
มาตรการในการจูงใจภาคเอกชน อย่างเช่น มาตรการทางด้านภาษี มาตรการให้อัตราส่วนพื้นที่อาคาร
รวมต่อพ้ืนที่ดินเพ่ิมขึ้น (FAR Bonus) ฯลฯ ในการแบ่งพ้ืนที่เพ่ือสร้างโครงข่ายทางเดินเท้าและทาง
จักรยานขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ริมน้ า 
 

 
 
ภาพที่ 107 แสดงข้อจ ากัดในการพัฒนาพ้ืนท่ีริมน้ าเป็นโครงข่ายทางเดินเท้าและทางจักรยาน 
ที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 

 
  5) ส่งเสริมให้เกิดการใช้สอยพื้นที่ริมน้ าเป็นพื้นที่สาธารณะ สร้างกิจกรรมที่มีชีวิตชีวา 
ควบคู่ไปกับการขยายโครงข่ายการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บริเวณถนนซอยที่สามารถ
เข้าถึงระบบขนส่งทางเรือได้ง่าย 
   แนวทางในข้อนี้จะเป็นแนวทางที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับแนวทางในข้อข้างต้น ซึ่ง
นอกจากจะมีโครงข่ายทางเดินเท้าและทางจักรยานแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการปรับ เปลี่ยนการใช้สอย
พ้ืนที่ริมน้ าให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถประกอบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ นันทนาการ สร้างความมี
ชีวิตชีวา และสามารถสร้างภาพจดจ า (Image) ให้แก่ย่านได้ และด้วยการพัฒนาพ้ืนที่ริมน้ าและการ
เข้าถึงระบบขนส่งทางน้ าจะท าให้เกิดศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนหรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์
ใหม่ๆ เข้ามาในพ้ืนที่ น ามาซึ่งการขยายโครงข่ายการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ที่
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยแนวทางดังกล่าวยังมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดที่ค่อนข้างมาก ทั้งการอาศัยความ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเจ้าของพ้ืนที่ริมน้ า 
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งบประมาณในการลงทุนที่ค่อนข้างสูง ฯลฯ ทั้งนี้ในการออกแบบพัฒนาพ้ืนที่ควรมีการศึกษาอย่าง
ละเอียดและการประชุมร่วมกันระหว่างหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมไปถึงผู้ใช้งาน (Users) อย่างครอบคลุม 
   

6.4 ข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 6.4.1 ข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัย 
  1) ในความเป็นจริงแล้วย่านสร้างสรรค์บางรักอาจจะไม่ได้มีขอบเขตจ ากัดแค่เฉพาะใน
บริเวณที่ผู้ศึกษาวิจัยได้ระบุไว้ แต่เพ่ือสร้างความชัดเจนและตีกรอบพ้ืนที่ศึกษาวิจัย จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดขอบเขตของย่านสร้างสรรค์บางรักจากเส้นแบ่งเขต แขวง หรือแนวถนน 
  2) การศึกษาวิจัยได้มุ่งเน้นไปที่กรอบแนวคิดที่ผู้ศึกษาวิจัยได้ทบทวนผ่านแนวคิดเมือง
สร้างสรรค์หรือย่านสร้างสรรค์ และแนวคิดสัณฐานเมืองเพียงเท่านั้น ท าให้ข้อมูลในบางประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือทฤษฎีอ่ืนๆ อาจไม่ได้มีการลงรายละเอียดในเชิงลึกอย่างชัดเจน 
  3) ข้อมูลแผนผังหรือแผนที่ของพ้ืนที่ศึกษาย่านสร้างสรรค์บางรักบางส่วนอาจจะไม่ได้มี
การปรับปรุงแก้ไขให้เท่าทันกับปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากอ้างอิงจากข้อมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) ของส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ. 2561 เป็นหลัก 
 6.4.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

 1) งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาถึงลักษณะสัณฐานหรือรูปทรงเมืองของย่านสร้างสรรค์ ซึ่ง
มุ่งเน้นไปที่ประเด็นทางกายภาพเป็นส าคัญ ควรมีการศึกษาถึงแนวคิดหรือทฤษฏีอ่ืนๆ ในประเด็นทาง
สังคมวัฒนธรรม หรือประเด็นทางเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์หรือย่าน
สร้างสรรค์ท่ีครอบคลุมอย่างเป็นองค์รวมในอนาคตต่อไป 

 2) ผลของการศึกษาจะสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุง
รูปสัณฐานที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักในเชิงนโยบายได้ ซึ่งควรจะมีการศึกษาในด้าน
การออกแบบชุมชนเมือง เพ่ือลงรายละเอียดในการน าแผนและผังไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาย่านสร้างสรรค์
อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 3) แบบจ าลองสัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์ที่ได้
จากการทบทวนกรอบแนวคิดและผลการศึกษา สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการ
ออกแบบวางแผนชุมชนเมืองหรือย่านสร้างสรรค์อ่ืนๆ ในประเทศไทยต่อไปได้ 
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