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  พชรวรรณ แกว้ขาว: การศึกษาปัญหาและปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อศกัยภาพ พ้ืนท่ียา่นบา้นหมอ้ วงั
บูรพาภิรมย.์  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ณฐัวฒิุ ปรียวนิตย.์ 153 หนา้. 
 

  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัและปัญหาท่ีมีผลต่อศกัยภาพและบทบาททางดา้น
การคา้ของยา่นบา้นหมอ้ ซ่ึงเป็นศกัยภาพท่ีสาํคญัท่ีทาํให้ย่านสามารถคงอยู่ไดต้ลอดมาจนกระทัง่ปัจจุบนั รวมทั้งหา
แนวทางการพฒันาเพ่ือทาํใหย้า่นมีศกัยภาพมากยิง่ข้ึนและคงอยูไ่ดต่้อไป  

 ยา่นบา้นหมอ้ เป็นย่านประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เป็นชุมชนเก่าแก่ ดาํเนินคู่มากบั กรุงรัตนโกสินทร์
แห่งสยามประเทศ ตั้งอยูบ่ริเวณริมฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาตอนใตข้องพระบรมมหาราชวงั ผูค้นส่วนใหญ่ตั้งบา้นเรือนเรียง
รายตามสองฝ่ังคลองคูเมืองเดิม จนถึงถนนเจริญกรุงบรรจบกบัหัวมุมวงัสราญรมย ์ย่านบา้นหมอ้มีสภาพทางสังคม 
และเศรษฐกิจท่ีสําคญัมาโดยตลอด อีกทั้งยงัมีช่ือเสียงในดา้นการคา้พาณิชยกรรมตั้งแต่คร้ังอดีต จนสามารถสร้าง
ช่ือเสียงและเป็นช่ือเรียกของยา่นท่ีทั้งผูค้นในและนอกยา่นเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งดี คือ “อาชีพป้ันหมอ้” ของ “ยา่นบา้น
หมอ้” จนถึงปลายรัชกาลท่ี 5 ตน้รัชกาลท่ี 6 ย่านชุมชนการคา้น้ี ไดว้ิวฒันาการเป็นแหล่งคา้ขายสินคา้ตามความ
ตอ้งการของยคุสมยั เช่น เคร่ืองประดบัอญัณี เคร่ืองเสียง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้  

 ผลการศึกษาพบวา่ ยา่นบา้นหมอ้เป็นยา่นการคา้ท่ีสาํคญัท่ีมีคุณค่าทางดา้นประวติัศาสตร์และเศรษฐกิจ
ของกรุงเทพมหานคร และยงัสามารถคงอยูไ่ดต้ลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัก็เพราะปัจจยัท่ีสําคญั 3 ดา้น คือ 1. 
ปัจจยัทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นการคมนาคม ปัจจยัทางดา้นสภาพท่ีตั้ง ปัจจยัทางดา้นการเขา้ถึงพ้ืนท่ี และ
ปัจจยัทางดา้นลกัษณะของย่าน 2. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นกิจกรรมการคา้ และปัจจยัทางดา้น
รูปแบบการคา้ 3.ปัจจยัทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นประชากร ปัจจยัทางดา้นเช้ือชาติและวฒันธรรม ปัจจยั
ทางดา้นสาธารณูปโภค สารณูปการ ทุกๆ ปัจจยัจะมีความสัมพนัธ์กนัและเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัให้กบัย่านมา
ตลอด ถา้ปัจจยัใดสามารถปรับตวัไดก้็จะคงอยูต่่อไป แต่ถา้ปัจจยัใดไม่สามารถปรับตวัไดก้็จะมีบทบาทลดนอ้ยลงจน
หายไป ขณะเดียวกนัก็จะเกิดปัจจยัใหม่ๆข้ึนเพ่ือเขา้มาสนบัสนุนให้ย่านสามารถคงศกัยภาพและบทบาททางดา้น
พาณิชยกรรมต่อไปได ้  

ซ่ึงปัจจุบนัยา่นบา้นหมอ้พบปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาทางดา้นกายภาพ ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ และ
ปัญหาทางดา้นสังคม ซ่ึงทุกๆปัญหาไดส่้งผลกระทบต่อปัจจยัท่ีมีความสําคญัทางดา้นการคา้ของย่าน อาจทาํให้ย่าน
สูญเสียศกัยภาพ และบทบาททางการคา้ท่ีสําคญั ไปจนระทัง่ย่านไม่สามารถคงอยู่ได ้ดงันั้นจึงได้เสนอแนะแนว
ทางการพฒันาย่าน โดยแบ่งเป็นการดาํเนินการของรัฐและของผูว้ิจยัเอง ซ่ึงแนวทางของรัฐจะเนน้ทางดา้นกายภาพ
เป็นหลกั ของผูว้ิจยัจะเสนอเป็นการเช่ือมโยง ทั้งแนวทางการพฒันาทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมร่วมกนั 
เพ่ือใหย้า่นบา้นหมอ้เป็นยา่นการคา้ท่ีมีศกัยภาพและดาํรงอยูไ่ดแ้ละสามารถครอบคลุมการพฒันายา่นในทุกดา้น 
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 This research aims to study factors and problems that affect potential and role of Banmo commercial area. 
This potential and role had made this area significantly important until present day. This paper also intends to 
develop guidelines and recommendations in order to sustain its potential and role. 

Ban Mo located in the old city of Bangkok in the south of The Grand Palace near by the banks of 
Chaopraya River is one of historical Ratanakhosin Period.(This land was conferred by the king Thaksin the great for 
all Veitnamese immigrant that were affected by the second cause death of Ayuddhaya.) .The period of time between 
King Rama V and the beginning of King Rama VI era, The product that made that made in this area was very 
famous is"a cray pot" so the name of it has been called "Ban Mo" in Thai. Atthrough, Now Ban Mo is not famous 
area for producing a cray pot but now it became a famous market of jewdy, electronic device, electroacoustic, and 
home appliance.  

It is found that Ban Mo District has been a commercial site since it was established. It is very important in 
terms of both history and economy. It can maintain its importance due to physical , economic and social factors. 
The physical factors include transport, its location, access to the site, its characteristics. The economic factors 
include Land price, its commercial activities and commercial types. The social factors include the size of 
populations, race and culture , public utilities and land deed title. These three factors are interrelated, however, some 
factors play more important role than other as time changes or some even disappear since they cannot withstand 
through time. Meanwhile other factors arise to replace the disappearing ones in order to enable Ban Mo to maintain 
sites.  

Currently, however, Ban Mo is faced with problems concerning the three factors. They may result in Ban 
MO losing its commercial status. Consequently, the guidelines for developing this area have been proposed. The 
government guidelines focus on physical improvement while those of the researcher will cover improvement on the 
three factors to ensure that BanMo can keep its commercial role. 
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บทที1่ 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

บา้นหมอ้ วงับูรพาภิรมย ์เป็นยา่นการคา้เก่าแก่ท่ีสาํคญัยา่นหน่ึงของกรุงเทพมหานครท่ี
ยงัคงรักษาสภาพความเป็นย่านอยู่ไดอ้ย่างเหนียวแน่น โดยย่านตั้งอยู่ในแขวงวงับูรพาภิรมย ์เขต
พระนคร นบัไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์
ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัมีพระราชประสงคต์ดัถนนเจริญ
กรุง ผ่านบริเวณแขวงวงับูรพาภิรมย ์ผูค้นทั้งชาวไทย ชาวจีน และมอญ ไดย้า้ยเขา้มาอยู่ในบริเวณ
บา้นหมอ้ในปัจจุบนั ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขายโดยเฉพาะสินคา้เคร่ืองประดบั ผา้ เคร่ือง
แต่งกาย ปืน อุปกรณ์ยานยนต ์จนกระทัง่ทาํใหย้า่นน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางของสินคา้ประเภทเหล่าน้ี 

บา้นหมอ้ฯ มีลกัษณะเป็นย่านการคา้ระดบัเมืองในเขตเมืองเก่า โดยลษัณะของปัญหา
ต่างๆ ท่ีพบภายในพื้นท่ีศึกษา ส่วนใหยเ่กิดขอ้จาํกดัในดา้นขนาดพื้นท่ี ท่ีไม่สามารถขยายตวัออกไป
ไดอี้ก เกิดความแออดัทั้งกลุ่มอาคาร และกิจกรรม โดยสามารถจาํแนกลกัษณะของปัญหาได ้2 
ประเภท คือ ปัญหาดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้ม และปัญหาดา้นเศรษฐกิจและสังคม มีความ
แออดัจากการใช้ท่ีดินมีสูงมาก แต่มีแนวโน้มของประชากรลดลง รูปแบบกิจกรรมทางการคา้
แบ่งเป็นกลายกลุ่ม 

การบ่งช้ีถึงสภาพปัญหา และขอ้จาํกดัในปัจจุบนั ท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง จะเป็น
การวิเคราะห์ถึงลกัษณะของปัญหา และขอ้จาํกดัภายในพื้นท่ียา่นนั้นเอง และเป็นปัญหาท่ีสืบเน่ือง
จากพื้นท่ีศึกษาดว้ย อนัจะเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อศกัยภาพของพื้นท่ีย่านบา้นหมอ้ ดงัปัญหา
และขอ้จาํกดัของพ้ืนท่ียา่นดงัน้ี 

1. ถูกจาํกดัดา้นพื้นท่ีดินขยายตวัไม่ได ้แต่ความตอ้งการในการซ้ือ-ขายสูง ทาํใหเ้กิดการ
ดดัแปลง และต่อเติมอาคาร ซ่ึงเป็นปัญหาในระดบัยา่นพื้นท่ีศึกษา 

2. ยา่นบา้นหมอ้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมหลากหลาย เน่ืองจากเหตุการณ์ไฟไหมเ้ม่ือ
สมยัรัชกาลท่ี 4-5 และในปัจจุบนัมีการดดัแปลงและต่อเติมอาคารกนัมาก บางหลงัทุบท้ิงสร้างใหม่ 
ทาํใหเ้อกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมขาดหายไปในบางพื้นท่ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ยา่นบา้นหมอ้เป็นยา่นการคา้แบบถนนคนเดิน ท่ีมีเส้นทางเดินเทา้ในการเขา้ถึงพ้ืนท่ี 
ทาํใหเ้ม่ือเมืองเจริญข้ึนมีการใชก้ารสญัจรโดยพาหนะ ทาํใหเ้กิดปัญหาการจราจรติดขดั 

4. ทางเดินในยา่นบา้นหมอ้มีส่ิงกีดขวางมาก ทั้งของส่วนร้านคา้ และรถส่งของ 
5. จากลกัษณะการใชง้านอาคารเป็นร้านคา้พาณิชยกรรม ประกอบกบัเจา้ของอาคารมกั

ใหเ้ช่าอาคาร หรือไม่ไดใ้ชอ้าคารเป็นท่ีพกัอาศยั แต่ใชเ้ป็นท่ีเก็บสินคา้ ทาํใหอ้าคารส่วนใหญ่มกัไม่
ถูกบาํรุงรักษาในสภาพท่ีดีนกั สภาพอาคารจึงทรุดโทรมง่าย ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของผูพ้บเห็นใน
ดา้นลบ 

6. การเปล่ียนแปลงรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในย่านพื้นท่ีศึกษา มีการพฒันาท่ีไม่
ชดัเจนว่าจะเป็นแนวทางใด ระหว่างการคา้แบบใหม่ท่ีรุกลํ้าเขา้มา หรือการคา้เชิงอนุรักษล์กัษณะ
สินคา้ขายส่ง 

7. การเช่ือมต่อการสญัจรประเภทต่างๆ ภายในพื้นท่ีศึกษายงัไม่ดีเท่าท่ีควร ความสะดวก
ในการเดินทางลดลง ทาํใหไ้ม่เกิดความล่ืนไหลในการเดินทาง เม่ือเกิดอุปสรรคในการเดินทาง โดย
ส่งผลใหค้วามสามารถในการดึงดูดผูค้นลดนอ้ยลง   

การศึกษาวิจยัหา ปัญหาและปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพของพื้นท่ียา่นบา้นหมอ้ โดยหวงัผล
การศึกษา เพื่อทราบถึงปัญหาและปัจจัยของศักยภาพของย่านพาณิชยกรรม รวมทั้ งหาแนว
ทางแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาพื้นท่ีย่านให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ทั้งยงัเป็น
แนวทางในการพฒันาพ้ืนท่ีบริเวณต่อเน่ืองอีกดว้ย 

 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 ศึกษาปัญหาและอุปสรรค ท่ีมีผลต่อศกัยภาพบทบาททางดา้นพาณิชยกรรมของยา่น
บา้นหมอ้ 

2.2 ศึกษาปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดศกัยภาพศกับทบาททางดา้นพาณิชยกรรมของยา่นบา้นหมอ้ 
2.3 เพื่อสรุปขอ้เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพฒันาพ้ืนท่ียา่นบา้นหมอ้ฯ 
 

3. คาํถามการวจัิย 
ปัญหาและปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพของพื้นท่ียา่นบา้นหมอ้ท่ีสาํคญัมีอะไรบา้ง 
 

4. ขอบเขตพืน้ทีว่จัิย 
4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา - เนน้การศึกษาถึงกิจกรรมทางการคา้ของยา่นเป็นหลกั เพ่ือหา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาททางดา้นพาณิชยกรรมของยา่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.2. ขอบเขตทางดา้นพื้นท่ี - พื้นท่ีย่านบา้นหมอ้ฯและพ้ืนท่ีต่อเน่ืองโดยรอบ มีเน้ือท่ี
ทั้งหมดประมาณ 90 ไร่ ทั้งน้ีการกาํหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีศึกษาจะอาศยัความต่อเน่ืองของกิจกรรม
การคา้และทางสญัจรเป็นหลกั โดยตั้งอยูท่ี่แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร  

 
 

 
 
 
 
                                
 
 
 
 

แผนท่ี 1 ขอบเขตทางดา้นพื้นท่ีวิจยั 
 

5. การดําเนินการศึกษา 
5.1 ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี งานวิจยั และเอกสารหลกัฐานจากหน่วยงานราชการและ

เอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานนาํไปสู่การสร้างกรอบแนวความคิดในการศึกษา 
5.2 เกบ็รวบรวมขอ้มูลทางปฐมภูมิ จากการใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสาํรวจ และ

การสงัเกต 
5.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลทางทุตยภูมิ จากสถิติและขอ้มูลจากหน่วยงานราชการ เอกชน และ

ขอ้มูลเอกสานจากแหล่งต่างๆ โดยเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
และประชากร ตลอดจนลกัษณะทางวฒันธรรม 

5.4 วิเคราะห์กิจกรรมทางเศรษฐกิจในยา่นทั้งประเภทและรูปแบบ 
5.5 วิเคราะห์ขอ้มูล 

5.5.1 ระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมและพ้ืนท่ีในยา่นบา้นหมอ้ฯ 
5.5.2 โครงสร้างและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมภายในยา่นบา้นหมอ้ฯ 
5.5.3 สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาทดา้นพาณิชยกรรม 
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6.  ข้อจํากดัในการศึกษา 
6.1 การสาํรวจเฉพาะพ้ืนท่ียงัไม่เคยมีการสาํรวจมาก่อน จึงไม่มีขอ้มูลทุตยภูมิเฉพาะพ้ืนท่ี 

ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลระดบัเขตและแขวงมาประกอบกนัในการศึกษา 
6.2 ผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น อาจทาํใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความคลาดเคล่ือน 
6.3 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร ทาํให้ไม่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได้

จากแหล่งขอ้มูลท่ีแทจ้ริง จึงตอ้งอาศยัการรวบรวมขอ้มูลอ่ืนหรือการอนุมาน ซ่ึงอาจเกิดความ
ผดิพลาดในการศึกษาและวิเคราะห์ได ้

6.4 พื้นท่ียา่นมีความแออดั คบัแคบ ทาํใหก้ารสาํรวจต่างๆ ทาํไดค้่อนขา้งลาํบาก จึงอาจ
ไดข้อ้มูลไม่ครบถว้นเท่าท่ีควร 

 
7.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 ทาํใหท้ราบถึงปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดศกัยภาพบทบาททางดา้นพาณิชยกรรมของยา่นบา้น
หมอ้ฯ 

7.2 ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดศกัยภาพบทบาททางดา้นพาณิชยกรรมของยา่นบา้น
หมอ้ฯ 

7.3 เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงพื้นท่ีย่านบา้นหมอ้ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนต่อไป 

7.4 ผลของการศึกษาสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาและอาจนาํไปประยุกตใ์ชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ในการพฒันายา่นชุมชนใกลเ้คียง หรือชุมชนอ่ืนๆ อีกดว้ย 
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บทที ่2 
แนวความคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพบทบาททางดา้นพาณิชยกรรมของยา่นบา้นหมอ้ 

วงับูรพาภิรมย ์กรุงเทพมหานคร มีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งกล่าวถึงแนวความคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชส้ําหรับอา้งอิงและเป็นประโยชน์สําหรับใชเ้ป็นแนวทางในหารศึกษา
ตามท่ีไดมี้การวางแผนไว ้จะประกอบดว้ย 

1. แนวความคิดเก่ียวกบัยา่น 
2. แนวความคิดเก่ียวกบัยา่นประวติัศาสตร์ 
3. แนวความคิดเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของยา่น 
 3.1 การใชท่ี้ดินเพื่อประเภทพาณิชยกรรม 
 3.2 การใชท่ี้ดินเพื่อประเภทอยูอ่าศยั 
4. แนวความคิดเก่ียวกบักิจกรรมและพ้ืนท่ี 
5. แนวคิดเก่ียวกบัพื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองและกระบวนการเกิดพื้นท่ีศูนยก์ลางเมือง 
6. แนวความคิดเก่ียวกบัการอนุรักษ ์
7. แนวความคิดเก่ียวกบัการวางแผนพฒันายา่นการคา้ 
8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.  แนวความคดิเกีย่วกบัย่าน  
วิมลศรี ล้ิมธนากลุ (2537: 10-13) ไดก้าํหนดแนวความคิดเก่ียวกบัมิติของยา่นเป็น 4 ดา้น  
1.1 ดา้นกายภาพ ย่านเป็นบริเวณท่ีตอ้งการพื้นท่ี มีรูปร่าง และขอบเขตท่ีไม่แน่นอน 

เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีแวดลอ้มอยูโ่ดยรอบพื้นท่ี และการเบียด การเหล่ือมลํ้าซอ้นของยา่นอ่ืน
ท่ีอยูข่า้งเคียง รวมถึงบริเวณท่ีมีการกระจุกตวัของกิจกรรมอยา่งหนาแน่น จะมีความเขม้ขน้ของ แรง
ดึงดูดสูงท่ีสุด สภาพพลวตัรของศูนยก์ลางของยา่น และสภาพพลวตันของยา่นท่ีอยูบ่ริเวณขา้งเคียง
จะมีผลอยา่งมากต่อการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพของยา่น 

1.2 ดา้นประชากร และระดบัสมาชิกภาพของประชากร บริเวณท่ีจะเรียกว่า ย่าน ได้
จะตอ้งมีขนาด และความหนาแน่นของประชากรจาํนวนหน่ึง และตอ้งมีสภาพพลวตัรของประชากร
ท่ีเกิดจากการไหลเขา้ออก อนัเน่ืองมาจากแรงดึงดูดบางประการท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละ
ยา่น นอกจากน้ีลกัษณะสาํคญัอีกประการหน่ึง คือ ระดบัสมาชิกภาพของประชากรหรือความเขม้ขน้ 
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ความถาวรในการเป็นสมาชิกภาพของยา่นว่ามีมากนอ้ยเพียงใด และมีสัดส่วนของสมาชิกภาพชนิด
ถาวรหรือชัว่คราว 

1.3 ดา้นสังคม ยา่นเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีนอกจากความสัมพนัธ์จากการพบปะพูดคุย
กนัทุกวนัแลว้ คนในยา่นเดียวกนัก็จะตอ้งมีบทบาท และหนา้ท่ีท่ีพึงกระทาํต่อกนัในลกัษณะต่างๆ 
ตามสถานะภาพของแต่ละบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป รวมทั้งทุกคนในฐานะท่ีเป็นสมาชิก
ของสงัคมยา่นเดียวกนักย็งัมีหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพื่อส่วนร่วมดว้ย 

1.4 ดา้นวฒันธรรม ความคิด และระบบความหมาย ในดา้นท่ีเก่ียวกบัระบบคุณค่า ยา่นจะ
เป็นตวับ่งช้ืถึงตาํแหน่งของบุคคลว่าอยู่ในสถานภาพใด และเป็นคนในชนชั้นใดของสังคมเพราะ
ย่านแต่ละย่านเกิดข้ึนมาด้วยภูมิหลงั และอยู่ในทาํเลท่ีต่างกันออกไปตามสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
ตลอดจนบุคคลท่ีแวดลอ้ม และอาศยัอยูใ่นแต่ละย่านจึงแตกต่างกนัออกไป รวมถึงยา่นยงัแสดงให้
บุคคลรู้ถึงความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อเมือง โดยผา่นการเป็นสมาชิกของยา่นนั้น 

ชญัญ ชีวาภรณาภิวฒัน์ (2542: 18-19) ยา่น หมายถึง พื้นท่ีส่วนหน่ึงของเมืองท่ีมีบริเวณ
ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ คนจะรับรู้ความเป็นยา่นเมือเขา้สู่ยา่นๆ นั้นแลว้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 
2 ประเภท คือ ย่านท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของอาคารและของกิจกรรม ลกัษณะของย่าน คือ ความ
หลากหลายและครอบคลุมบริเวณคาบเก่ียวกนัอยา่งซบัซอ้น 

Hartshorn (1980, อา้งถึงใน กฤตพร ห้าวเจริญ, 2546) ไดก้ล่าวว่า ยา่นหรือละแวกมิได้
เป็นหน่วยพื้นท่ี ซ่ึงตั้งข้ึนโดยผา่นเจา้หนา้ท่ีปกครอง แต่เป็นหน่วยพื้นท่ีซ่ึงเกิดจากบทบาทหนา้ท่ี มี
ทศันคติท่ีคลา้ยกนั และในยา่นนั้นอาจมีสถาบนัต่างๆ ร่วมกนั เช่น วดัหรือสถานบริการต่างๆ ของ
ย่านจึงเกิดจากเกณฑ์ทางสังคม และทางกายภาพ คือ สภาพแวดลอ้มของย่านนั้น ตลอดจนความ
มัน่คงของยา่นและการยดึเหน่ียวร่วมกนั อีกทั้งอาจมีเกณฑอ่ื์นๆ ประกอบ ดงัน้ี 

1.  ลกัษณะการใชท่ี้ดิน ตอ้งมีความเป็นเอกลกัษณ์พอสมควร แต่ในระยะหลงักลบัมุ่งเนน้
การใชท่ี้ดินแบบผสมผสาน 

2.  ความเก่ียวพนักนัในระหวา่งการใชท่ี้ดินประเภทต่างๆ 
3.  ความเปล่ียนแปลงในดา้นองคป์ระกอบของประชากร  และลกัษณะการถือครองท่ีดิน 
4.  ความตอ้งการใชท่ี้ดินประเภทต่างๆ  
5.  ลกัษณะการเขา้ถึงภายในยา่นหรือละแวกบา้น และระหวา่งบา้นดว้ยกนั 
6.  ความพอใจของผูอ้าศยัท่ีมีต่อระบบสาธารณูปโภค 
7.  การลงทุนทางดา้นบริการ และรายไดท่ี้เกิดข้ึน 
8.  อาํนาจของผูอ้ยูอ่าศยัในยา่นท่ีจะควบคุมอนาคตของยา่นได ้
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2. แนวความคดิเกีย่วกบัย่านประวตัิศาสตร์  
ย่านประวติัศาสตร์ หมายถึง  ย่านท่ีมีวิวฒันาการตั้งแต่ในอดีต ซ่ึงเคยเป็นพื้นท่ีมีความ

เจริญมีบทบาทและความสาํคญัทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม แต่เม่ือมีปัจจยัหลายอยา่ง ทาํ
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความเจริญไปสู่พื้นท่ีอ่ืน แต่พื้นท่ีนั้นกย็งัเป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ 

ลกัษณะของเมืองและยา่นประวติัศาสตร์ (ธาดา สุทธิธรรม, 2533ซ: 142-150, อา้งถึงใน 
ทวีเดช ทองอ่อน, 2538) สามารถจาํแนกเมืองประวติัศาสตร์ตามช่วงอายขุองเมือง ได ้4 ประเภท คือ 

1. เมืองร้าง หมายถึง เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึง หรือ หลายช่วงเวลา
หน่ึง หรือหลายช่วงก่อนจะถูกท้ิงร้างไปจนถึงปัจจุบนั อนัเน่ืองมาจากภยัสงครามหรือภยัพิบติัอ่ืนๆ 
เช่น เมืองสุโขทยั นครวดั พุกาม ทอมแกด คาร์เธจ ปอมเปอี เป็นตน้  ปัจจุบนัเมืองลกัษณะแบบน้ี
กลายเป็นแหล่งศึกษาและท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ีสาํคญั 

2. เมืองโบราณท่ีถูกท้ิงร้าง และนาํกลบัมาใชใ้หม่ในยคุปัจจุบนั เน่ืองจากพ้ืนท่ีในการตั้ง
ถ่ินฐานในปัจจุบนัถูกจาํกดัข้ึน จึงมีการกลบัไปตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีเมืองเดิมท่ีถูกท้ิงร้างไป และการ
ตั้ งถ่ินฐานแบบน้ีมกัจะทาํลายหลักฐานของเมืองโบราณเดิมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น อยุธยา 
เชียงใหม่ ลพบุรี โตเกียว เป็นตน้ 

3.  เ มืองท่ีมีพัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  หมายถึง   เ มืองโบราณหรือเมือง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีการใชห้นา้ท่ีของเมืองอยา่งต่อเน่ือง แสดงใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรือง ความตกตํ่า การ
ฟ้ืนฟ ูและชีวิตของเมืองมีการพฒันาตลอดเวลา เช่น โรม ลอนดอน ปารีส กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

4. เมืองท่ีถูกท้ิงร้างไปในช่วงระยะหน่ึง และนาํกลบัมาใชใ้หม่ในยุคประวติัศาสตร์ถึง
ปัจจุบนัใหม่ เมืองเช่นน้ีปรากฏมากในทวีปยุโรป เป็นเมืองท่ีมีหลกัฐานในช่วงพฒันาของเมือง 2 
แบบ คือ ลกัษณะของเมืองในยุคโบราณแลว้หยุดไป ต่อมามีการกลบัเขา้ไปตั้งถ่ินฐานใหม่ในยุค
ประวติัศาสตร์ และพฒันาเมืองมาจนถึงปัจจุบนั การกลบัไปตั้งถ่ินฐานใหม่นั้นอาจเป็นกลุ่มชนใหม่
หรืออารยธรรมใหม่ 

การแบ่งประเภทของยา่นประวติัศาสตร์ 
1. ยา่นประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม (Historic / Architectural District) เป็นบริเวณพ้ืนท่ีท่ี

ประกอบดว้ยอาคารทางประวติัศาสตร์ท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและพฒันาการของเมือง 
2. ย่านประวติัศาสตร์พาณิชยกรรม (Commercial District) เป็นบริเวณพื้นท่ีท่ี

ประกอบดว้ยอาคารทางประวติัศาสตร์เชิงพาณิชยกรรมเป็นหลกัสาํคญั 
3. ยา่นประวติัศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial District) เป็นบริเวณพ้ืนท่ีท่ีประกอบดว้ย

กลุ่มอาคารหรือส่ิงก่อสร้างทางอุตสาหกรรมท่ีแสดงถึงประวติัศาสตร์พฒันาการของความเจริญทาง
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อุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงจะปรากฎในรูปของหมู่บา้นอุตสาหกรรม หรือ นิคม
อุตสาหกรรม 

4. ยา่นประวติัศาสตร์ชนบท (Rural District) เป็นบริเวฯพื้นท่ีในชนบทท่ียงัคงรักษาไว้
เป็นรูปแบบทางประวติัศาสตร์ของการดาํเนินชีวิตในชนบท ประกอบดว้ย บา้นเรือนในทอ้งถ่ิน 
รูปแบบของพ้ืนท่ีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือกสิกรรม 

5. เขตพื้นท่ีทางโบราณคดี (Archaeological District) เป็นการรวมแหล่งโบราณคดี
หลายๆ แห่งท่ีอยู่ใกล้เคียงกันมารวมกัน เพื่อแสดงความสัมพนัธ์และความสําคัญของแหล่ง
โบราณคดีเหล่านั้น ให้มีเน่ือหาท่ีสัมพนัธ์และต่อเน่ือง (อภิชยั กาบทอง, 2542: 18-19, อา้งถึงใน 
ชญัญ ชีวาภรณาภิวฒัน์) 
 
3. แนวคดิเกีย่วกบัการใช้ทีด่ินของย่าน 

3.1 การใชท่ี้ดินเพื่อประเภทพาณิชยกรรม 
 Berry and Horton (1978, อา้งถึงใน กฤตพร ห้าวเจริญ, 1964: 11) มีแนวคิดว่า

รูปแบบของยา่นการคา้นั้นมีความสัมพนัธ์กบัการเจริญเติบโตของเมืองโดยในระยะหลงัมีแนวโนม้
ท่ีว่ากิจกรรมประเภทเดียวกนัจะมาอยู่ใกลชิ้ดกนัหรือรวมกลุ่มกนัมากข้ึน และร้านคา้ขนาดเล็กจะ
ค่อยๆ หมดไปแต่จะมีการสร้างร้านคา้หรือธุรกิจการคา้ขนาดใหญ่ข้ึนแทนท่ีเม่ือเมืองเจริญข้ึน ซ่ึง
รูปแบบของยา่นการคา้จะประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 

1. ส่วนการคา้แบบดั้งเดิม จะมีตลาดเป็นศูนยก์ลาง และมีร้านคา้แบบหอ้งแถวอยูร่ายรอบ
เม่ือเมืองเจริญข้ึนส่วนการคา้ไดรั้บการพฒันาปรับปรุง ดว้ยเหตุน้ีบทบาทหนา้ท่ีของยา่นการคา้แบบ
เก่า จึงเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไป คือ มีธุรกิจร้านค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม ในปัจจุบันกิจการค้าปลีก
กลายเป็นบทบาทหนา้ท่ีเด่นของยา่น ซ่ึงก่อนนั้นยา่นนอกจากจะเป็นเขตการคา้ปลีก แลว้ยงัเป็นเขต
การคา้ส่ง เขตอุตสาหกรรม และเขตท่ีอยู่อาศยั โดยเขตธุรกิจการคา้แบบดั้งเดิมน้ี จะพลุกพล่าน
ในช่วงกลางวนั แต่จะเงียบในช่วงกลางคืน และใหบ้ริการแก่ผูค้นหลายระดบั 

2. ส่วนการคา้แบบสมยัใหม่ เป็นส่วนท่ีมีการเพิ่มเติมข้ึนมาในภายหลงั ประกอบดว้ย
ศูนยก์ารคา้ ห้างสรรพสินคา้ โรงแรมชั้นหน่ึง โรงภาพยนต์ สํานักงาน บริษทัต่างๆ เป็นตน้ เพื่อ
ใหบ้ริการแก่ผูมี้ฐานะปานกลาง และฐานะดี ตลอดจนนกัท่องเท่ียว 

สุวิทย ์เปียผอ่ง (2535: 70-71) การเลือกยา่นการคา้ ในการเลือกตั้งของร้านคา้ปลีก ผูค้า้
ปลีกจะตอ้งเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะร้านคา้ของตน ซ่ึงย่านการคา้อาจมีให้เลือกได ้5 
ประเภทใหญ่ๆ ดว้ยกนั คือ 
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1. ย่านการคา้ในตวัเมือง (Downtown Area) เป็นย่านการคา้ท่ีเหมาะท่ีจะตั้ งร้าน
สรรพสินคา้ ร้านสรรพาหาร ร้านขายสินคา้ทัว่ไป ร้านขายสินคา้เฉพาะอยา่ง เป็ฯยา่นท่ีมีลูกคา้และ
ประชากรสัญจรไปมาหนาแน่น เป็นยา่นท่ีการขายสินคา้มากมายหลายชนิด เช่น อนุเสาวรีย ์สาํเพง็ 
บางลาํพ ูประตูนํ้า พาหุรัด สะพานหนั บา้นหมอ้ สะพานควาย ฯลฯ 

2. ยา่นท่ีมีคนหนาแน่นรองลงมาจากในตวัเมือง (Secondary Shopping District) ร้านคา้ท่ี
อยู่ในบริเวณน้ีจะขายสินคา้ให้กับประชาชนบางส่วนของตัวเมืองเท่านั้ น เช่น ร้านคา้แถวท่า
พระจนัทร์ ลาดพร้าว บางเขน บางแค ฯลฯ เป็นตน้ 

3. ยา่นการคา้ท่ีอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั (Neighborhood Shopping District) เป็นยา่นการคา้ท่ีอยู่
ใกล้ท่ีพกัอาศีย มุ่งขายเฉพาะคนท่ีมีบ้านอยู่แถวนั้ น มักจะเป็นร้านคา้ขนาดเล็ก ร้านขายของ
เบด็เตลด็ปากซอย ยา่นการคา้ในลกัษณะน้ีผูจ้ดัสรรบา้นและท่ีดินไดก้นัไวเ้พ่ือสร้างอาคารพาณิชย ์
เพื่อใหผู้ป้ระกอบการคา้ปลีกไดเ้ลือกซ้ือไว ้

4. ยา่นการคา้ตามแนวถนน (String Street) ลกัษณะเป็นยา่นการคา้ท่ีมีร้านคา้สองขา้งทาง
ถนนท่ีเช่ือมไปสู่ตวัเมือง มุ่งท่ีจะขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ท่ีเดินทางผ่านไปมา เช่น ร้านคา้ย่านถนน
เพชรเกษม ร้านคา้ย่านถนนสุขุมวิท ร้านคา้ย่านถนนพหลโยธิน ไดแ้ก่ ร้านคา้ท่ีขายอาหาร ขาย
ผลไม ้ขายดอกไม ้ตน้ไม ้โชวรู์มรถยนต ์ป๊ัมนํ้ามนั และแก๊ส 

5. ศูนยก์ารคา้ (Planned Shopping Center) ตามหลกัศูนยก์ารคา้จะตั้งอยูช่านเมือง ซ่ึงหาท่ี
จอดรถไดง่้ายหรืออาจจะตั้งในเมืองท่ีว่างเปล่า แต่ในเมืองไทยมกัจะตั้งอยูใ่นตวัเมือง หรือในท่ีท่ีมี
คนผ่านไปมาไดส้ะดวก ทั้งน้ีเพราะคนไทยยงัมีรถส่วนบุคคลน้อยเม่ือเทียบกบัประชากร การไป
จับจ่ายยงัต้องอาศัยบริการสาธารณะ คือรถเมล์ รถแท็กซ่ี ถ้าอยู่ไกลย่านชุมชนก็ไม่สะดวก 
ศูนยก์ารคา้ประกอบดว้ยร้านสรรพสินคา้ ร้านสรรพหาร ร้านขายสินคา้เฉพาะอยา่ง ท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจ โรงภาพยนต ์ร้านอาหาร คอฟฟีชอป ฯลฯ เป็นท่ีรวมของสินคา้และบริการทุกชนิด เรียกว่า One 
- Stop Shopping 

ฉตัรชยั พงศป์ระยรู (2527, อา้งถึงใน กษมา วรรณศิลป์, 2540) รูปแบบท่ีตั้งของการคา้
และบริการสามารถพบไดใ้น 2 รูปแบบ คือ  

1. รูปแบบการกระจายตวั แต่ละหน่วยของกิจการจะอยูห่่างกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดการแข่งขนั
ระหว่างกนั สาเหตุของการท่ีตอ้งอยูห่่างกนั เน่ืองจากมีการแข่งขนักนั เพื่อแยง่ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่
อย่างจาํกดั เช่น ท่ีดินความเหมาะสมในดา้นทาํเล เป็นตน้ อีกสาเหตึมาจากการท่ีกิจการนั้นเป็น
กิจการท่ีตอ้งอารศยักลุ่มลูกคา้จากการท่ีลูกคา้อยูก่ระจายตวัออกไป ทาํใหกิ้จการตอ้งกระจายตวัตาม
ไปดว้ย เช่น ร้านจาํหน่ายของใชป้ระจาํวนั โดยในร้านท่ีจาํหน่ายสินคา้เหมือนกนั ผูซ้ื้อจะนิยมซ้ือ
จากร้านท่ีอยู่ใกลม้ากกว่าจะไปซ้ือร้านท่ีอยู่ไกลออกไป นอกจากนั้น ยงัพบว่าการกระจายตวัของ
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ธุรกิจการคา้จะอยู่ในลกัษณะท่ีเป็นแถบยาวไปตามเส้นทางคมนาคม โดยธุรกิจการคา้จะคาํนึงถึง
การเขา้ถึง จากภายนอกเป็นสาํคญั ซ่ึงร้านคา้ท่ีมีรูปแบบท่ีตั้งแบบกระจายตวัน้ี ไดแ้ก่ 

 1.1 ร้านค้าตามถนนหลวงเป็นร้านค้า ท่ีตั้ งอยู่บริเวณถนนท่ีเป็นเส้นทางเช่ือต่อ
ระหวา่งเมือง โดยการขยายตวัของร้านคา้ จะเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ไดมี้การวางแผนไวล่้วงหนา้ 

 1.2 ร้านคา้ตามถนนภายในเมืองเป็นร้านคา้ ท่ีตั้งอยู่บริเวณถนนสายสําคญัของเมือง 
เช่น ถนนท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เป็นตน้ ซ่ึงร้านคา้เหล่าน้ีจะมีพื้นท่ีว่างดา้นหน้าสําหรับ
แสดง หรือขายสินคา้ ตามถนนสายรอง ตรอก ซอย จะมีร้านคา้ตั้งอยู่โดดเด่ียวหรือรวมกลุ่มขนาด
ยอ่ม เพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นละแวกใกลเ้คียง 

 1.3 ร้านคา้ตามถนนชานเมืองเป็นร้านคา้ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณถนนท่ีพึ่งตดัใหม่ โดยเฉพาะ
ในเขตชานเมือง ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีอย่างรวดเร็ว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะอาศยัอยู่ในเขตชาน
เมือง 

2. รูปแบบรวมตวั เป็นรูปแบบท่ีอาจเกิดจากกิจกรรมการคา้ตอ้งอาศยัลูกคา้เป็นหลกัใหญ่
และลูกคา้มีอยูก่ลุ่มเดียวหรือมีนอ้ย สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการรวมตวัเน่ืองจากในพ้ืนท่ีบริเวณดงักล่าวมี
แรงดึงดูดใจใหลู้กคา้นิยมเขา้มาใชบ้ริการ ทาํใหกิ้จการใหม่ๆ เขา้มาตั้งอยูใ่กลกิ้จการท่ีมีอยูเ่ดิมมาก
ข้ึน อีกสาเหตุหน่ึงเน่ืองมาจากสินคา้ของกิจการยงัไม่ไดม้าตรฐานและยงัไม่สามารถใชแ้ทนกนัได้
อย่างสมบูรณ์ ทาํให้เกิดการรวมตวัเพื่อการเลือกซ้ือ โดยท่ีผูซ้ื้อสามารถเปรียบเทียบสินคา้ได ้ซ่ึงมี
ความจาํเป็นสาํหรับสินคา้บางชนิด เช่น รถยนต ์ของใชป้ระจาํวนั เคร่ืองแต่งตวั เป็นตน้ 

กิจฐเชต ไกรวาส (2538: 21 -25) กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบการใชท่ี้ดิน 
ประเภทการคา้ มีการแบ่งออกเป็น 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัทางดา้นภายภาพประกอบดว้ย ระบบคมนาคม ระบบสาธารณุปโภค ประเภท
ของการใชท่ี้ดินในบริเวณใกลเ้คียง ความสะดวกในการเขา้ถึง และศูนยก์ลางของเมือง 

2.  ปัจจัยทางเศรษฐกิจประกอบด้วย  ราคาท่ีดิน  ค่าเช่า  เ งินลงทุน  ผลตอบแทน 
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ และความเก่ียวขอ้งเชิงแข่งขนัหรือส่งเสริมกนั 

3. ปัจจยัทางสงัคมประกอบดว้ย จาํนวนประชากร ลกัษณะประชากร ความปลอดภยัและ
กฎหมาย 

สุวิทย ์เปียผอ่ง (2535: 71-73) กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบการใชท่ี้ดิน ประเภท
พาณิชยกรรม มีการแบ่งออกเป็น 5 ประกอบ ไดแ้ก่ 

1. พฤติกรรมของผูซ้ื้อสินคา้ในแต่ละชนิด สินคา้แต่ละอย่างย่อมจะมีความใกลชิ้ดกบั
พฤติกรรมของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อมีความตอ้งการซ้ือใชป้ระจาํ (ขา้วสาร นํ้าตาล นํ้าปลา หอม กระเทียม เป็น
ตน้) จึงตอ้งตั้งอยูใ่กลบ้า้นผูซ้ื้อ 
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2. ทางเดินเทา้ของผูซ้ื้อบริโภค การเดินทางเทา้ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิง่มีความสาํคญั นั้นยอ่ม
แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจการคา้หรือย่านการคา้ใดก็ตามท่ีไม่มีเส้นทางสัญจรทางเทา้แลว้ ย่อมไม่
สามารถจะเจริญเติบโต หรือขยายตวัได ้

3. ทาํเลท่ีใกลก้บัคู่แข่งขนัอ่ืนๆ แหล่งการคา้ท่ีมีผูข้ายมาก มกัจะมีลูกคา้ไปใช้บริการ 
เน่ืองจากมีใหเ้ลือกตามความพอใจและสามารถต่อรองได ้

4. ความสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก ปัจจยัต่างๆ มีส่วนในการเขา้ถึงผูม้าซ้ือสินคา้ไปยงัท่ี
ยา่นการคา้ หรือ แหล่งการคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ ถนน แม่นํ้าลาํคลอง 

3.2 การใชท่ี้ดินเพื่อประเภทท่ีอยูอ่าศยั 
 Brain Gocgal (อา้งถึงใน ชนินทร์ วิเศษสิทธิกุล, 2547: 12) การพิจารณาเลือกทาํเล

เป็นท่ีอยู่อาศยัมีปัจจยั 3 ประการ คือ ลกัษณะของบา้น ลกัษณะของชุมชน และความสัมพนัธ์ของ
ท่ีตั้งนั้นๆ กบัพื้นท่ีโดยรอบ หากแต่ในทางปฏิบติัแลว้จะเห็นว่าปัจจยัท่ีสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกตั้งอยูอ่าศยั ควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. รายได ้(Income) ความพอใจและการเลือกท่ีอยู่อาศยัจะมีความสัมพนัธ์กนัยิ่งข้ึน เม่ือ
รายไดข้องผูอ้าศยัมากข้ึนเท่าใด โอกาสของการเลือกชนิดบา้น ท่ีตั้งและความพอใจในส่ิงท่ีชอบ ก็
จะไดรั้บการตอบสนองมากข้ึนเท่านั้น 

2. การเขา้ถึงแหล่งงาน (Job Access) การกระจายของแหล่งงาน อาจมีอิทธิพลต่อการ
กระจายของการอยูอ่าศยัของประชากรมากกว่าปัจจยัอ่ืนๆ ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งงานกบั
ความเป็นไปไดห้ลายๆ ดา้น ดา้นท่ีเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางจากบา้นไปท่ีทาํงาน ราคาท่ีดินท่ี
เหมาะสม ความตอ้งการอ่ืนๆ ในการติดต่อกบัเม่ือและส่ิงท่ีน่าพึงพอใจต่างๆ ดา้นท่ีตั้ง 

3. สภาพครอบครัว (Family Status) การมีเด็กในครอบครัวมีผลสะทอ้นสาํคญัต่อการใช้
พื้นท่ี ยิง่มีสดัส่วนของเดก็มากเท่าใด กย็ิง่เป็นเคร่ืองกระตุน้ใหต้อ้งการบา้นท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน 

4. ปัจจยัอ่ืนๆ (Other Factors) การแบ่งผิว เช้ือชาติ และชนชั้น ก็มีผลต่อการเลือกท่ีตั้ง
ของท่ีอยูอ่าศยั นอกจากน้ีพื้นท่ีเมืองท่ีมีการบริการสาธารณะท่ีไม่เท่าเทียมกนัก็อาจมีอิทธิพลต่อการ
ตั้งถ่ินฐาน 
 
4.  แนวความคดิเกีย่วกบักจิกรรมและพืน้ที ่

4.1 กิจกรรม 
 Rapoport (1982) มีแนวความคิดว่า กิจกรรมถูกถ่ายทอดโดยตรงจากวิถีชีวิตและ

รากฐานของวฒันธรรม ทุกกิจกรรมเก่ียวเน่ืองกับองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ตวักิจกรรมเอง 
กิจกรรมถูกนําไปใช้อย่างไร กิจกรรมเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมอ่ืนๆ และรวมเป็นระบบกิจกรรม 
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ความหมายของกิจกรรม ซ่ึงระบบกิจกรรมไม่สามารถเกิดข้ึนโดยปราศจากพ้ืนท่ีและเวลาได ้และไม่
สามารถมองตวักิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวแต่ตอ้งพิจารณาทั้งระบบกิจกรรมเขา้ดว้ยกนั 

ท่ีตั้ง (Setting) เป็นการผสมผสานกนัของพฤติกรรมท่ีตั้ง (Behavior Setting) และบทบาท
ของท่ีตั้ง ท่ีตั้งเป็นสภาพแวดลอ้มกบัระบบของกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงสภาพแวดลอ้มและกิจกรรมถุ
กเช่ือมโยงดว้ยกฎเกณฑ ์(Rules) ต่างๆ เพื่อทาํใหเ้กิดท่ีตั้งท่ีเหมาะสมและตามท่ีคาดหวงัเอาไว ้ท่ีตั้ง
ตอ้งพิจารณาโดยรวมกบัระบบภายในของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนซ่ึงถูกเช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงท่ีตั้ง
จะถูกเช่ือมโยงในหลายดา้นทั้งในพื้นท่ีเอง ความใกลชิ้ด การเช่ือมโยง และการแบ่งแบก รวมถึง
เร่ืองเวลาในการเรียงตามลาํดบั 

ท่ีตั้งมกัจะเป็นไปตามความเหมาะสมของกิจกรรมและพฤติกรรมเสมอ ท่ีตั้งของคนมี
ขอบเขตและเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม เวลาและคุณภาพของท่ีตั้งแปรเปล่ียนไปตามวฒันธรรม และ
เปล่ียนไปตามสมาชิกของวฒันธรรมหน่ึงๆ หรือกลุ่มในวฒันธรรมนั้นๆ  

Chapin (1972 : 221-253) ไดส้รุปว่ากิจกรรม จะมีการเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ยกนั 3 ประการคือ 
แหล่งประกอบกิจกรรม ประเภทของกิจกรรม และระบบกิจกรรม และยงัไดก้ล่าวว่า ระบบของ
กิจกรรมเป็นเร่ืองง่าย พฤติกรรมของบุคคลประกอบไปดว้ยกรณีจาํนวนหน่ึง และเม่ือบุคคลต่างๆ 
แสดงกรณีเหมือนๆกนัก็จะทาํใหก้รณีนั้นกลายเป็นประเภทของกิจกรรม ซ่ึงระบบของกิจกรรมคือ 
การต่อเน่ืองของประเภทกิจกรรมนัน่เอง หรือกล่าวไดว้่า ระบบกิจกรรมมีทั้งองคป์ระกอบเชิงพื้นท่ี 
(สถานท่ีไป) และองคป์ระกอบเวลา (เวลาท่ีไป) ทั้งสองอยา่งรับอิทธิพลดว้ยขอ้จาํกดัจากวฒันธรรม 
และธรรมชาติของสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ 

Fellman (อา้งถึงใน จิราภา ธนาไชยสกุล, 2544: 7) กล่าวว่า ระบบกิจกรรมมีความสาํคญั 
ในการวางแผนและออกแบบในระดบัท่ีเรียกว่า ความตอ้งการพื้นฐาน ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนั
ออกไป กิจกรรมใดๆ สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 องคป์ระกอบ คือ 

1. โดยตวักิจกรรม - กิน ซ้ือของ เดิน ด่ืม 
2. วิธีในการทาํ -  ซ้ือของในตลาด กินในบาร์ เดินในถนน นัง่บนพ้ืน กินกบัคนอ่ืน 
3. กิจกรรมเพ่ิม ใกลเ้คียงหรือเช่ือมต่อ ซ่ึงกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของระบบกิจกรรม - 

พดูคุยขณะเดินซ้ือของ เก้ียวพาขณะเดินเล่น 
4. มุมมองทางสญัลกัษณ์ของกิจกรรม ซ้ือของในฐานะของการบริโภคอยา่งชดัเจน ทาํให้

อาหารในฐานะแบบแผนของการสร้างตวัตน 
Berry (อา้งถึงใน เสน่ห์ ญาณสาร, 2542: 229-231) ไดก้ล่าวว่า กิจกรรมในยา่นพาณิชยก

รรม จะดาํเนินไปไดก้เ็พราะมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัอยู ่4 แบบ คือ 
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1. การเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงเชิงแข่งขนักนั (Competitive Linkage) หมายถึง ความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งของธุรกิจหรือร้านคา้ประเภทเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั คือ ร้านคา้ต่างๆ จะอยูร้วมกลุ่มกนั
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั เพ่ือแข่งขนักนั เพ่ือดึงดูดลูกคา้หรือผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุดเพื่อเพิ่มปริมาณ
การขายใหสู้งสุด ซ่ึงการรวมกลุ่มของร้านคา้เปิดโอกาสใหลู้กคา้ไดเ้ปรียบเทียบคุณภาพราคา ความ
หลากหลาย ฯลฯ ของสินคา้ เพื่อให้เกิดความพอใจ การเก่ียวขอ้งแบบน้ีไม่มีปฏิสัมพนัธ์โดยตรง
ระหว่างหน่วยธุรกิจ เช่น มีการรวมกลุ่มของร้านขายรองเทา้ ร้านเส้ือผา้ ร้านขายนาฬิกา ร้านขาย
แว่นตา ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม และธนาคาร ในบริเวณส่วนใดส่วนหน่ึงของย่านพาณิชยกรรม
เป็นตน้ 

2. การเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงเชิงส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั (Complementary linkage) หมายถึง
การดึงดูดกนัหรือการรวมกลุ่มกนัของธุรกิจร้านคา้ต่างประเภทกนั เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ของกนัและกนั การเก่ียวขอ้งแบบน้ีมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงระหวา่งหน่วยธุรกิจ เช่น การเก่ียวขอ้งของ
บริษทัโฆษณากบัธนาคาร หรือกการเก่ียวขอ้งกนัของโรงแรมและบริษทันาํเท่ียว 

3. การเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงในกา้นการใชส้ถานท่ีร่วมกนั (Commensal Linkage) หมายถึง
การเก่ียวขอ้งของกิจกรรมหลายประเภท ท่ีตอ้งพึ่ งพาอาศยัแหล่งบริการแหล่งเด่ียวกัน หรือท่ี
ตอ้งการตวัอาคารพื้นท่ีเดียวกนั การเก่ียวขอ้งแบบน้ีไม่มีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหว่างหน่วยธุรกิจ
ต่างๆ เช่น บริษทัดา้นวางแผนอาจมีสาํนักงานอยู่ในอาคารเดียวกบับริษทัวิศวกรรมท่ีปรึกษาและ
บริษทัท่ีออกแบบก่อสร้าง ธุรกิจนาํเท่ียวและบริการรถเช่าตั้งอยูใ่นโรงแรมเดียวกนั เป็นตน้ 

4. การเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงเชิงประกอบกนั (Ancillary Linkage) หมายถึง การเก่ียวขอ้งกนั 
ของกิจการคา้หรือบริการต่างประเภทกนั ท่ีรวมตวักนัอยู่ใกลก้บัแหล่งจา้งงาน เพื่อท่ีจะขายสินตา้
และให้บริการแก่ผูท่ี้ทาํงานในแหล่งงานนั้น การเก่ียวขอ้งแบบน้ีมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหว่าง
แหล่งจา้งงานนั้นกบัธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ร้านขายการ์ด ร้านขายหนงัสือ ร้านขายของขวญัและ
ดอกไม ้ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ ต่างร่วมใหบ้ริการแก่สาํนกังานหรือโรงพยาบาลท่ีอยูใ่กล้ๆ  
 
5. พืน้ทีศู่นย์กลางเมืองและกระบวนการเกดิพืน้ทีศู่นย์กลางเมือง 

พื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองหรือพื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองย่าน ชุมชนหรือหมู่บา้น เป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
กระจุกตวัของกิจกรรมและประโยชน์การใชท่ี้ดินท่ีมีความหนาแน่นอย่างผสมผสานกนั และโดย
ส่วนมากมกัมีความชดัเจนในตาํแหน่งท่ีตั้งและขอบเขตของมนั (ไขศรี ภกัด์ิสุขเจริญ, 2554) เป็น
ลกัษณะท่ีเรียกว่า เมืองมีชีวิตชีวา (Urban buzz) เป็นเมืองท่ีมีการกระจุกตวั มีความน่าต่ืนเตน้ จาก
การใชพ้ื้นท่ีและกิจกรรมในบริเวณดงักล่าวอย่างคึกคกั โดยมีความทา้ทายคือการอธิบายความเป็น



 14 

พื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองในรูปของกระบวนการ (process) มากกว่าเป็นสภาพ (state) (Hillier, 1999) 
แสดงถึงขั้นตอนของรูปแบบการเปล่ียนแปลงหรือวิวฒันาการเชิงพื้นท่ีนัน่เอง 

โดยสาเหตุท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจการเป็นศูนยก์ลางเมืองผา่นกระบวนการเชิงพื้นท่ีเพราะวา่
การฟ้ืนฟูพื้นท่ีศูนย์กลางเมืองโดยส่วนมากมีความล้มเหลว ทาํให้ตระหนักว่าความเขา้ใจ ใน
กระบวนการเกิดฟ้ืนฟูศูนยก์ลางเมืองและการทาํให้ศูนยก์ลางนั้นคงอยู่อย่างย ัง่ยืนยงัมีอยู่นอ้ยมาก
เพราะเม่ือวนัเวลาผา่นไป ศูนยก์ลางเมืองนั้นสามารถเปล่ียนแปลงไดม้าจากหลายๆ สาเหตุสามารถ
เคล่ือนยา้ยท่ีขยายตวัหรือหดตวั หรือแมก้ระทัง่แยกเป็นหลากหลายประเภทไดโ้ดยในเมืองใหญ่ ๆ
ลาํดบัศกัด์ิของศูนยก์ลางต่างๆ มกักระจายอยู่แทรกอยู่ทัว่ไปในเน้ือเมืองเช่นเดียวกบัการเกิดย่าน
ต่างๆ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีกลายเป็นศูนยก์ลางยอ่ยๆ ในปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ลกัษณะพื้นท่ีศูนยก์ลางเมือง ท่ีสามารถขยายหรือหดตวั เปล่ียนแปลงตาํแหน่งท่ีตั้ง หรือ 
             กระจายเป็นหลากหลายบริเวณและขนาด แทรกตวัอยูท่ ัว่ไปในบริเวณพ้ืนท่ีเมือง 

 
ทั้ งน้ี Jacobs (1961) ได้เร่ิมต้นศึกษาถึงความมีชีวิตชีวาของเมืองรวมทั้ งกิจกรมอัน

หลากหลายบนทอ้งถนน โดยอา้งวา่เป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีสาํคญัท่ีสุดของเมืองเป็นส่วนหน่ึงของการ
คน้หาแนวความคิดในการพฒันาพื้นท่ีเมืองใหป้ระสบความสาํเร็จและยงักล่าววา่ถนนเปรียบเสมือน
หัวใจของเมือง มีชีวิตราวกบัพลงังานท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นพื้นท่ีสําหรับการ
สัญจร (movement) ในเมืองว่า ถนนและทางเทา้เป็นดชันีวดัคุณภาพของเมือง หากเมืองใดมีถนน
และทางเทา้ท่ีมีการกระจุกตวัของกิจกรรมต่างๆ เมืองนั้นก็จะมีชีวิตชีวา มีความน่าสนใจ แต่ถา้หาก
เมืองใดท่ีมีสภาพถนนและทางเขา้ท่ีมีเงียบเหงา น่ิงเฉย จะทาํให้รู้สึกว่าน่าเบ่ือและไม่มีความ
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ปลอดภยั เพราะจะไม่ค่อยมีผูค้นท่ีจะคอยสนใจใคร ไม่มีสายตาผูค้นท่ีคอยจอ้งมองกนัและการท่ีจะ
ทาํให้เกิดผูค้นจาํนวนมากผ่านไปมา ตลอดเวลาในพ้ืนท่ีกลางเมืองนั้นจะตอ้งมีลกัษณะของการใช้
ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสาน (mix use) ทั้งการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีอยู่หนาแน่นท่ี
เหมาะสม จะทาํใหส้ามารถดึงดูดใหมี้ผูค้นผา่นไปมาเป็นจาํนวนมากอยูต่ลอดเวลา โดย Jacobs อา้ง
ว่า ความหลากหลายของกิจกรรมและการใช้ประโยชน์บนพื้นท่ีถนนสาธารณะนั้นเกิดข้ึนจาก
คุณสมบติัทางกายภาพบางประการของส่ิงแวดลอ้มในเมืองเอง เช่น ร้านคา้ท่ีสามารถให้บริการ
ลูกคา้ท่ีสัญจรไปมาไดโ้ดยตรง หรือช่วงเดินเทา้สั้ นๆ ท่ีต่อเน่ืองกนัโดยตลอด ลกัษณะโครงข่าย
ถนนท่ีเอ้ือใหเ้กิดการเล้ียวเดินบ่อยคร้ัง เป็นตน้ 

พื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองเป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะของความเป็นศูนยก์ลางท่ีมีชีวิต (live center) 
กล่าวคือ มีลกัษณะของการเป็นพื้นท่ีรวมกลุ่มของกิจกรรมการคา้ พาณิชย ์ความบนัเทิงและกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีทาํใหเ้มืองเกิดพลวตัร มีการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งท่ีตั้งศูนยก์ลางมีการกระจายตวั ฯลฯ ท่ีถูก
หล่อเล้ียงดว้ย “การสัญจรอิสระ (natural movement)” ท่ีมากกว่าปรกติ (ไขศรี ภกัด์ิสุขเจริญ,2554)  
ทั้งน้ียงัมีทีมนกัวิชาการของ University  of Oxford  Brooke, UK.(อา้งถึงใบปราณระฟ้า พรหม
ประวติั, 2550) กล่าวว่าถนนและทางเดินเทา้ในเมืองนั้นมีความสาํคญัท่ีจะทาํใหส้ังคมอบอุ่น มีการ
ช่วยกนัสอดส่องดูแล ธุรกิจการคา้คึกคกั การเดินทางดว้ยพาหนะส่วนตวัจะน้อยลงการใชบ้ริการ
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะจะเพ่ิมข้ึนและเป็นการช่วยลดการใชพ้ลงังานในเมืองอีกทั้ง Hiller 
(1999) ได้กล่าวถึงการสัญจร (movement) ใน 2 ลกัษณะซ่ึงมีทั้ งหลากหลายวตัถุประสงค์
หลากหลายกลุ่มคนผูเ้ขา้ไปใชง้านและหลากหลายช่วงระยะเวลา จะทาํให้ย่านหรือพื้นท่ีเมืองนั้น
เกิดลกัษณะของบรรยากาศของเมืองท่ีคึกคกั มีสีสัน ไม่เงียบเหงาหรือมีเกิดความรู้สึกน่ากลวั เป็น
อนัตราย ไม่ว่าจะเป็นในช่วงระยะเวลาใดก็ตาม ซ่ึงเป็นลกัษณะของเมืองท่ีมีความเป็นเมืองท่ีมี
ชีวิตชีวา (urban buzz) 

แต่อยา่งไรกต็ามการศึกษาของ Jacobs ก็ยงัขาดหลกัฐานอา้งอิงท่ีชดัเจนและเป็นระบบว่า
คุณสมบติัทางกายภาพเหล่าน้ีมีบทบาทในการส่งเสริมใหเ้กิดความมีชีวิตชีวาบนถนนไดอ้ยา่งไรแต่
ทั้ งน้ีก็ถือว่า Jacobs เป็นผูเ้ ร่ิมวางแนวคิดพื้นฐานบางประการเก่ียวกับปัจจัยทางกายภาพหรือ
คุณสมบติัเชิงสัณฐานของอาคารและเมืองในการสร้างพื้นท่ีสาธารณะของเมืองในช่วงยุคแรก      
(ไขศรี ภกัด์ิสุขเจริญ, 2548: 5) 

โดยกระบวนการท่ีนาํไปสู่การเป็นเมืองศูนยก์ลางท่ีมีชีวิต (Live center) โดย Hillier 
(1999) ประกอบไปดว้ย 3 แนวความคิดท่ีนาํมาใชอ้ธิบายกระบวนการท่ีเกิดฟ้ืนฟูศูนยก์ลางเมือง 
ดงัต่อไปน้ี 
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1. ทฤษฏีการสัญจรอสิระ (Theory of Natural Movement) 
การสญัจรท่ีเล่ือนไหลอยูใ่นส่วนต่างๆ ของโครงข่ายถนน เป็นผลโดยตรงมาจาก 
โครงข่ายการเช่ือต่อของถนนในระบบนั้นๆ เองลกัษณะโครงข่ายการเช่ือมต่อของ

ถนนท่ีแตกต่างกนัจะมีผลทาํให้การกระจายการสัญจรอิสระเป็นไปอยา่งมากนอ้ยตามบริเวณต่างๆ 
อยา่งไม่เท่าเทียมกนัทาํใหบ้างส่วนคึกคกั บางส่วนเงียบเหงา 

แสดงพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีศกัยภาพในการเขา้ถึงและมองเห็น โดยแสดงเส้นสีโทนร้อย
แสดงถึงอตัราการสัญจรอิสระในระดบัสูงแลว้ไล่ระดบัวรรณะสีรุ้งจนถึงสีโทนเยน็ แสดงอตัราการ
สญัจรอิสระในระดบัตํ่า โดยเปรียบเทียบเมืองใหญ่ อยา่งกรุงลอนดอน  (a) วา่การกระจายการสัญจร
อิสระเป็นลาํดบัศกัด์ิพื้นท่ียา่น ในขณะท่ีกรุงเทพฯ (b) มีอตัราการสัญจรอิสระอยูบ่นพื้นท่ีถนนเส้น
หลกั และกระจายการสญัจรอิสระโดยไม่มีลาํดบัศกัด์ิท่ีชดัเจน 

2. ทฤษฏีเศรษฐสัญจร (Theory of Movement Economy) 
ในพื้นท่ีทีมีการสัญจรอิสระ (Natural movement) มากมีแนวโนม้จะเหน่ียวนาํทาํให้

เกิดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม ในขณะท่ีพื้นท่ีท่ีมีการสัญจร อิสระตํ่าจะเหน่ียวนาํ
ดึงดูดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงตอ้งการความเงียบสงบ 

กิจกรรมดึงดูดการสัญจร (ร้านคา้) ทั้งหลายก็ยิ่งดูดการสัญจรให้มากยิ่งข้ึนไปอีกใน
บริเวณท่ีมีการสญัจรอิสระมากอยูแ่ลว้ เกิดเป็น “ผลกระทบทวีคูณ” (Multiplier effect) ผลก็คือเมือง
จะเกิดบริเวณท่ีมีกิจกรรมกระจุกตวัอยูห่นาแน่นผดิปกติ ควบคู่ไปกบับริเวณท่ีมีกิจกรรมกระจายอยู่
โดยทัว่ไปเสมอ 

3. ทฤษฏีสัณฐานศูนย์กลาง (Theory of Spatial Centrality) 
บริเวณท่ี “ผลกระทบทวีคูณ” (Multiplier effect) ส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อเน่ืองทาํใหพ้ื้นท่ี

มีวิว ัฒนาการเปล่ียนแปลงเกิดการแบ่งซอยโครงข่ายย่อยออกเป็นบล็อกท่ีเล็กลง (grid 
intensification process)  เพ่ือเพิ่มพื้นท่ีผิวของร้านคา้ในการรองรับการสัญจรท่ีมากข้ึนจนเกิดเป็น
บริเวณโครงข่ายกระจุกตัวท่ีหนาแน่นเป็นพิเศษ กลับกลายเป็น “ลักษณะสัณฐานท่ีดึงดูด”  
(configurationally attractor) ซ่ึงจะทาํใหร้ะดบัการสญัจรอิสระเพ่ิมมากข้ึนไปอีก จนเกิดศูนยก์ลางท่ี
มีชีวิต (live center) ซ่ึงมีการสญัจรอิสระและกิจกรรมคอยหล่อเล้ียงทาํให ้ทาํใหพ้ื้นท่ีบริเวณนั้นเกิด
ความมีชีวิตชีวา (urban buzz) อยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ียงัมีแนวคิดเมืองท่ีดี (Good city form) ท่ีกล่าวว่าเมืองท่ีดีจะเป็นเมืองท่ี
กระชบั (compact city) มีพื้นท่ีว่าง มีลกัษณะลาํดบัศกัด์ิของการเขา้ถึง และการสัญจรอิสระ (natural 
movement) กระจายตวับนโครงข่ายพื้นท่ีสาธารณะของเมืองส่งผลให้บางส่วนของเมืองเกิดความ
คึกคกั มีชีวิตชีวา บางส่วนมีความเงียบสงบ 
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ทั้งน้ีรูปแบบของพื้นท่ี (Spatial pattern) ท่ีทาํให้เกิดรูปแบบการใชพ้ื้นท่ี (space use 
pattern) ท่ีมีชีวิตชีวา (urban buzz) นยัยะคือการเกิดลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีอเนกประโยชน์ (multipurpose 
space) ซ่ึงประกอบไปดว้ยความผสมผสานของ 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1.  ความผสมผสานของกลุ่มคน (mix types of people) มีความหลากหลายของผูค้นท่ีเขา้
ไปใชพ้ื้นท่ีโดยมีความหลากหลายทั้งกลุ่ม เพศ วยั และชาติพนัธ์ุ 

2. ความผสมผสานของประเภทกิจกรรม (mix types to activities) มีกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ หลากหลายวตัถุประสงค ์

3. ความผสมผสานของเวลา (mix times) มีการใชง้านพื้นท่ีท่ีหลากหลายช่วงเวลาสลบั
ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัไป ไม่ขาดช่วง 

อีกทั้ง Hillier (1989) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการเป็นพื้นท่ีอเนกประโยชน์ท่ีทาํ 
หนา้ท่ีเป็นตวัดชันีช้ีวดัเป็นอยูข่องพ้ืนท่ี การเป็นพื้นท่ีท่ีมีการพบปะกนั (Encounter) และ

มีการอยูร่่วมกนั (co-presence) ณ เวลาใดเวลาหน่ึง มีผลทาํให้มีการใชพ้ื้นท่ีตลอดเวลามีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย แมว้่าผูค้นไม่ไดรู้้จกักนัแต่ก็มีการปฏิสัมพนัธ์เพ่ือดาํเนินกิจกรรมหลากหลายประเภท
ผา่นช่วงระยะเวลาต่างๆ ในลกัษณะของ “ชุมชนเสมือน” (virtual community) เป็นลกัษณะเดียวกบั
แนวคิดเมืองมีชีวิตชีวา (urban buzz) และแนวคิดรูปแบบเมืองท่ีดี (good city form) 

กล่าวโดยรวมแนวคิดท่ีนาํมาใชอ้ธิบายกระบวนการเกิดพื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองก็คือในพื้นท่ี
เมืองมีโครงสร้างข่ายการเช่ือมต่อพื้นท่ีสาธารณะและแต่พื้นท่ีซึงมีค่าการเช่ือมต่อท่ีต่างกนั จะมี
ระดบัการสัญจรอิสระ (natural movement) ท่ีต่างกนั พื้นท่ีท่ีการสัญจรอิสระท่ีมีมากกว่าดงักล่าวจะ
ดึงดูดให้เกิดพื้นท่ีพาณิชยกรรม แหล่งบนัเทิง  เป็น ตน้ (ส่วนในพ้ืนท่ีท่ีมีการสัญจรอิสระตํ่าๆจะ
ดึงดูดใหเ้กิดลกัษณะของพ้ืนท่ีท่ีพกัอาศยั) โดยในพื้นท่ีพาณิชยกรรมอาจทาํใหเ้กิดผลกระทบทวีคูณ 
(multiplier effect)   โดยร้านคา้จะดึงดูดผูค้นมาทาํกิจกรรมกนัมากข้ึนร้านรวงต่างๆ ก็เพ่ิมมากข้ึน 
ตามดว้ยทาํใหเ้กิดการแบ่งโครงข่ายการเช่ือมต่อพ้ืนท่ีสาธารณะเพิ่มข้ึน (grid intensification)  เพ่ือ
เพิ่มพื้นท่ีผิวของร้านค้าในการรองรับการสัญจรท่ีมากข้ึน กลายเป็นลักษณะสัณฐานท่ีดึงดูด 
(configurationally attractor)ท่ียิ่งทาํให้การสัญจรอิสระเพ่ิมข้ึนมากข้ึนไปอีก จนเกิดเป็นจุดดึงดูด
กิจกรรมหนาแน่นของพื้นท่ีท่ีเรียกว่าศูนยก์ลางท่ีมีชีวิต  (live center) ซึงมีความเป็นพื้นท่ีอเนก
ประโยชน์  (multipurpose space) อนัจะนาํไปสู่ความมีชีวิตชีวาในเมือง (urban buzz) ในท่ีสุด 

การวิเคราะห์เป็นพื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองนั้นสามารถวิเคราะห์ในเชิงของมิติทางทศันียภาพ-
สัณฐาน (visual & morphological dimension) ซ่ึงเป็นการอ่านรูปทรงโครงสร้างทางกายภาพของ
เมืองต่างๆ เพื่อนาํมาวิเคราะห์การประสานของพ้ืนท่ีกบัสงัคม (socio-spatial dialectic) เกิดจากความ
พยายามในการแบ่งประเภท/หมวดหมู่ของ โครงสร้างของเมือง โดยแบ่งตามช่วงเวลาต่างๆ ณ เวลา
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ใดเวลาหน่ึงท่ีเง่ือนของสังคมและเศรษฐกิจส่งผลทาํให้โครงสร้างของเมืองเกิดการเปล่ียนแปลง
อยา่งเห็นไดช้ดั โดยมีวตัถุประสงคก์็คือ ตอ้งการวิเคราะห์ความแตกต่างเชิงพ้ืนท่ีของเมือง (areal 
differentiation) รวมทั้งตอ้งการระบุขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองท่ีลกัษณะเฉพาะเหมือนกนั (urban social 
area) จากรูปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารและพื้นท่ีว่าง/ขนาดบล็อกถนน รูปแบบโครงข่าย
การสัญจร และรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคาร (Hillier, 1987) ซ่ึงมีลกัษณะโครงสร้าง
และการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

1. รูปแบบโครงข่ายการสัญจร พื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองมกัการกระจุกตวัหรือสานกนัอย่าง
หนาแน่นของโครงข่ายการสัญจร ทาํให้เกิดความสะดวกในเขา้ถึงและผา่นพ้ืนท่ีในทุกทิศทางเป็น
พื้นท่ีใจกลาง (hub0 ประกอบดว้ยโครงข่ายเส้นตรง (axial line) ท่ีต่อกนัเป็นมุมประมาณเกือบหรือ
มากกว่า 90 องศา หักเล้ียวแลว้กลบัวนกลบัมาท่ีเดิม โดยมีเส้นทางเช่ือมออกไปทิศทางเป็นก่ิงรัศมี 
(spoke) โดยรอบประกอบดว้ยโครงข่ายเส้นตรง (axial line) ท่ีต่อกนัเป็นมุมท่ีมากกว่าหรือนอ้ยกว่า 
180 องศา โดยรอบเพื่อเช่ือมโยงพ้ืนท่ีใจกลางเมืองกบัพื้นท่ีอ่ืนโดยรอบ โครงข่ายการสัญจรในพ้ืนท่ี
ใจกลางเมือง (hub) นั้นจะประกอบไปดว้ยเส้นทางสั้นๆ ท่ีมกัเช่ือมต่อกนัเป็นโครงข่ายตาราง (grid) 
ทั้งน้ีลกัษณะดงักล่าวเพื่อเอ้ือต่อการเกิดทิศทางของการสญัจรติดต่อ “ภายใน” พื้นท่ีอยา่งทัว่ถึง ส่วน
เส้นก่ิงรัศมี (spoke) ท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นเลก็ๆ ท่ีต่อตรงทาํมุมต่อกนัเป็นมุมป้าน มีหนา้ท่ีเช่ือมต่อ
พื้นท่ีใจกลางเขแ้ละออกพื้นท่ีรอบนอก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเช่ือมต่อการเดินทางจากจุดหน่ึงไปสู่
อีกจุดหน่ึงโดยเร็วและสะดวกทุกทิศทางมกัจะเจอรูปแบบกิจกรรมท่ีสัญจร (ขบัรถ) ดว้ยอตัราเร็ว
และมีพื้นท่ีบริเวณท่ีเป็นวงแหวนรอบนอก (outer ring) ท่ีเป็นเสมือนระบบโครงข่ายยอ่ยท่ีอยูถ่ดั
ออกไปมารอบนอก (ไขศรี ภกัด์ิสุขเจริญ, 2554) 

โครงข่ายการสัญจร Hillier (2000) ไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงโครงข่ายการสัญจร และ
การเขา้ถุงพ้ืนท่ีศูนยก์ลางเมืองว่า “พื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองมกัจะมีระบบโครงข่ายการสัญจรและพื้นท่ี
วา่งสาธารณะท่ีหนาแน่น มากกว่าพื้นท่ีบริเวณอ่ืน ส่วนมากมกัจะมีแนวโนม้ของการผสานเช่ือมต่อ
กนัเป็น โครงข่ายการสัญจร ในรูปแบบของระบบตาราง (grid system) เพื่อในการรองรับการ
กิจกรรมการสัญจรเพื่อผา่น (move through) และการเขา้ถึง (move to) ในปริมาณสูง “ เกิดการ
ไหลเวียนปะปนกนัของผูค้นเดิมถนนท่ีมีวตัถุประสงคอ์นัหลากหลายและมีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่าง
ก่อใหเ้กิดชีวิตสาธารณะท่ีสมบูรณ์และมีความชีวิตชีวิตของพ้ืนท่ี 

ทั้งน้ี Hillier กล่าวเสริมว่า ลกัษณะของ โครงข่ายการสัญจรในพ้ืนท่ีศูนยก์ลางเมืองนั้นมี
ลกัษณะการสานกันเป็นระบบตาราง จะเอ้ือให้เกิดทางเลือกในการสัญจรอย่างหลากหลายใน
ปริมาณสูง และมีพื้นท่ีบล็อกถนนขนาดเล็กท่ีเอ้ือให้เกิดพ้ืนท่ีผิวมวลอาคารมากกว่าในบริเวณอ่ืน
เกิดเป็นรูปแบบของสภาพแวดลอ้ม ท่ีมีผูส้ัญจรประเภทคนเดินเทา้เดินทางเช่ือมโยงกนัในพื้นท่ี
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อย่างพลุกพล่าน และนอกจากนั้น โครงข่ายการสัญจรน้ีเอง จะตอ้งเช่ือมต่อหรือสัมพนัธ์กนัเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบโครงข่ายการสญัจรของเมืองหรือยา่นอ่ืนโดยรอบไดเ้ป็นอยา่งดี ซึงจะทาํใหเ้กิด
ลกัษณะการเหน่ียวนาํการสัญจรอิสระ (natural movement) ในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองและมีแนวโนม้ทาํ
ให้พื้นเกิดการพัฒนาระบบโครงข่ายท่ีสานกันอย่างหนาแน่นเพ่ิมข้ึนอีก  เ ม่ือเวลาผ่านไป            
(grid intensification) เพ่ือท่ีจะไดมี้ศกัยภาพในการรองรับระดบัการสัญจรท่ีเพิ่มข้ึนอย่างทวีคูณ 
(multiplies effect) 

พงษศ์กัด์ิ ศรีจูม (2551) กล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลให้โครงข่ายการสัญจรของพื้นท่ีศูนยก์ลาง
เมืองมีการเปล่ียนแปลงเกิดจากปัจจยัในหลายๆอยา่งไดแ้ก่ 

ประชากรท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือประชากรของเมืองเพ่ิมข้ึนก็จะมีความตอ้งการสาํหรับการบริการ
ทางดา้นการคมนาคมและการเขา้ถึง เพื่อติดต่อยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ มากข้ึนเป็นเงาตามตวั 

รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การขยายตวัของกิจกรรมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินภายใน
เมืองเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นอิทธิพลให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงข่ายการสัญจรของพื้นท่ีศูนยก์ลาง
เมืองเพ่ือรองรับการขยายตวัของเมือง เน่ืองจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละประเภทตอ้งการการ
เขา้ถึงพื้นท่ีท่ีสะดวก พื้นท่ีท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินหนาแน่นจึงจาํเป็นจะตอ้งมีโครงข่ายการสัญจรท่ี
สามารถเขา้ถึงไดเ้ป็นอยา่งดีเกิดการแบ่งซอยพื้นท่ีโครงข่ายการสัญจรจึงเร่ิมสานกนัอยา่งหนาแน่น
ข้ึนเป็นทวีคูณ 

ลกัษณะทางเศรษฐกิจและการลงทุน พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพทางดา้นเศรษฐกิจจะถูกวางแผน
พฒันาและส่งเสริมให้มีการขยายและพฒันาโครงข่ายการสัญจรในพื้นท่ีบริเวณนั้นมากกว่าบริเวณ
อ่ืนปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและการลงทุนส่งผลให้เกิดการผลิต การจา้งงาน และรายไดต่้อบุคคล 
เป็นตน้ 

ลกัษณะขอบเขต และความสามารถในการรองรับของโครงข่ายการสัญจรในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็น
ผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของอตัราการเดินทาง ทาํให้ระบบโครงข่ายการสัญจรเดิมอาจจะไม่เพียงพอ
หรือไม่สามารถรองรับปริมาณการสัญจรผ่านและเขา้ถึงได้ จาํนวนช่องทางการจราจรทิศทาง
การจราจรความเร็วเฉล่ีย และปริมาณการจราจร เป็นตน้ 

นโยบายของภาครัฐ โดยส่วนใหญ่แลว้การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานของเมืองทั้งใน
ระดบัเมือง ระดบัภูมิภาค หรือแมก้ระทัง่ระดบัประเทศ ภาครัฐจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทและเป็นผูก้าํหนด
แนวทาง ตลอดจนช้ีนาํมาการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันา
เก่ียวกบัการคมนาคมส่ง 

การศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงโครงข่ายการสัญจรถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีช่วยใหเ้กิด
คามเขา้ใจถึงรูปแบบโครงสร้างของเมืองท่ีเกิดการกระจุกตวัของการตั้งถ่ินฐานในอดีตการศึกษา
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และการติดตามถึงการเปล่ียนแปลงโครงข่ายการสัญจรจึงเป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบของ
การเปล่ียนแปลงปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงตลอดจนแนวโน้มในการอนาคตเพ่ือเป็น
ขอ้มูลประกอบการวางแผนต่อไป 

2. รูปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารและพ้ืนท่ีวา่ง/ขนาดบลอ็กถนน พื้นท่ี 
ศูนยก์ลางเมืองมกัมีลกัษณะของมวลอาคารขนาดเล็กกระจุกตวักนัอย่างหนาแน่น มี

ลกัษณะการวางตวัของมวลอาคารค่อนขา้ง มวลอาคารอาจมีขนาดหลากหลายผสมกนั และมกัจะมี
สดัส่วนของพื้นท่ีค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัมวลอาคาร ขนาดของบลอ็กถนนมกัมกัขนาดเลก็ 
เน่ืองจากตอ้งรองรับการสญัจรใหเ้ขา้ถึงพื้นท่ีผวิของอาคารท่ีมกัจะเป็นกิจกรมทางการคา้และพาณิช
ยกรรมให้ไดม้ากท่ีสุดอย่างทัง่ถึง เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการเป็นศูนยร์วมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีสาํคญัของเมือง (Hillier, 1987) 

รูปร่างบลอ็กหรือช่วงอาคาร (Blocks) จากการศึกษาลกัษณะและประเภท 
ของรูปร่างบลอ็กหรือช่วงอาคาร ของพ้ืนท่ีบริเวณศูนยก์ลางเมืองต่างๆ ในยโุรป (Curdes, 

1993) พบว่า จะมีลกัษณะเป็นช้ินเลก็ๆ หลายช้ินมาประกอบกนั (jigsaw) ยอ่ยในแปลงท่ีดินรูปร่าง
ต่างๆ โดยรูปทรงพื้นฐานของแปลงท่ีดินแบบส่ีเหล่ียมผนืผา้ (recliner) ประกอบกนักลายเป็นบลอ็ก
อาคาร (block-หน่ึงช่วงถนน) ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2 รูปร่างบลอ็กหรือช่วงอาคาร (blocks) ในเมืองต่างๆ ของยโุรป 

 
รูปร่างแปลงท่ีดิน (plots) ขนาดของแปลงท่ีดินข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมการใชง้านพื้นท่ีของ

คนและเม่ือแปลงท่ีดินหลายๆ แปลงมารวมกนั ก็จะทาํให้เกิดการเป็นบลอ็กของถนนดว้ย โดยจาก
การศึกษาลกัษณะและประเภทของรูปร่างบลอ็กถนนของพื้นท่ีบริเวณศูนยก์ลางเมืองต่างๆ ในยโุรป 
เรียงตามลาํดบัความถ่ี (Curdes, 1993) พบว่ารูปทรงพื้นฐานของแปลงท่ีดินท่ีพบบ่อท่ีสุด คือ 
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ส่ีเหล่ียมผืนผา้ (rectilinear) จากหลกัการท่ีว่ามีพื้นท่ีส่วนตวั 1 ดา้นติดต่อกบัทางออกสู่พื้นท่ี
สาธารณะ (ถนน) อยา่งนอ้ย 1 ทาง / 1 ดา้น เพราะว่ามีความสะดวกในการใชง้าน การตดัถนนและ
สาํรวจรังวดัไดง่้าย  

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 รูปร่างแปลงท่ีดิน (plots) เรียงตามความถ่ีท่ีพบจากมากไปถึงนอ้ย (a-h) 

 
ความหนาแน่นของมวลอาคารและพื้นท่ีว่าง เป็นกระบวนการสรร้างและเปล่ียนรูป

โครงสร้างทางกายภาพของเมือง (Morphogenesis) เป็นแนวคิดท่ีมุ่งประเด็นไปท่ีกระบวนการสร้าง
และการเปล่ียนรูปของยุคท่ีมีการเปล่ียนถ่าย ผ่านช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปจนทาํให้เกิดแนวคิด 
twin process โดย Smiles (1966) โดยกล่าวว่าเม่ือเวลาผา่นไปจะก่อใหเ้กิดกระบวนการเชิงพื้นท่ี ใน 
2 ลกัษณะคือเน้ือเมืองเก่า ถูกปรับเปล่ียน (replacements-internal reorganization) และเน้ือเมืองใหม่
ถูกเพิ่มเติม (accretions-outward extension) ดงัน้ี 

1.  เนือ้เมืองเก่า ถูกปรับเปลีย่น (Replacements - internal reorganization)  
บริเวณเน้ือเมืองเก่า หรือพื้นท่ีชั้นในและเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองจะเกิด 
กระบวนการปรับเปล่ียน  (Internal reorganization) มากท่ีสุดซ่ึงเป็นผลมาจากการ

เส่ือมถอยของเมืองจนเกิดเป็นพื้นท่ีมีองคป์ระกอบเชิงสัณฐานทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมากท่ีสุด 
ประกอบไปดว้ยท่ีพกัอาศยั /พาณิชยกรรม/อุตสาหกรรม และโดยมากนกัเป็นโครงสร้างเก่าแก่ทรุด
โทรม สุดทา้ยมกัมีส่วนผสมของโครงสร้างเก่าท่ีมีประโยชน์ใชส้อยอยา่งใหม่ (adaptive reuse) อยู่
ปะปนกบัโครงสร้างท่ีเกิดใหม่บนแปลงท่ีดินเก่า (urban refill) 

กระบวนการเปล่ียนแปลงเชิงสัณฐานในส่วนของการปรับเปล่ียนเน้ือเมืองเก่า 
(replacements-internal reorganization) มีลาํดบัของการปรับเปล่ียน (A Hierarchy of Morphological 
Transformation) ดงัน้ี 

1. การเปล่ียนประโยชน์การใชท่ี้ดิน-อาคาร 
2. การปรับโครงสร้างภายในอาคาร 
3. การขยายอาคารสู่แปลง-บลอ็กเปล่า /เพิ่มความหนาแน่น 
4. การเพิ่มชั้นอาคาร 
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5. การเช่ือมแปลงท่ีดิน 
6. การปรับเปล่ียนบางส่วน/ทั้งหมดของบลอ็กอาคาร 
7. การปรับขนาดบลอ็กอาคารจากการเปล่ียนผงัถนน 
8. การปรับเปล่ียนหลายบลอ็กอาคารพร้อมๆกนั 
9. การเปล่ียนแปลงทั้งยา่น/ส่วนของเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4 การเปล่ียนแปลงสณัฐานของยา่นมหาวิทยาลยัในเมืองลิเวอร์พลู 

 
2. เนือ้เมืองใหม่ ถูกเพิม่เติม (Accretions –outward extension) 

บริเวณพ้ืนท่ีถดัออกมาจากพ้ืนท่ีชั้นใน มกัพบลกัษณะแตกต่างอย่างค่อนขา้งชดัเจน
ระหวา่งพื้นท่ีพกัอาศยั/พาณิชยกรรม/อุตสาหกรรม แมแ้ยกตวัออกไปไม่เป็นขอบเขตชดัเจนนกั และ
มกัถูกผา่นออกเสน้ทางทางคมนาคมหลกั เช่น ถนน รางรถ-ไฟ ท่ีพบการเกาะตวัของโรงงาน/อาคาร
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พาณิชยด์้วย โดยพื้นท่ีในภาพรวมอาจมีรูปร่างแตกต่างกันไปหลากหลายตามสถานการณ์/ภูมิ
ประเทศ โดยสถานการณ์ดงักล่าวอาจเรียกว่าเป็นพื้นท่ีหน่วยพิเศษ (Enclaves of relict 
morphological units) รูปแบบการพฒันาขา้งตน้ถูกขดัขืนดว้ยหน่วยพื้นท่ีพิเศษ เช่น ปราสาท โบสถ ์
วดั ยา่นมหาวิทยาลยั สวนสาธารณะท่ีดินส่วนบุคคล โดยหน่วยพื้นท่ีเหล่าน้ีมกัทาํใหพ้ื้นท่ีนั้นไม่ได้
รับผลกระทบจากปัจจยัทางการตลาด และอาจทาํให้การเปล่ียนแปลงเชิงสัณฐานของเมืองไม่เป็น
สมมาตร 

การศึกษาเพื่อจบัตามองปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงดงักล่าว พงษศ์กัด์ิ (2551) กล่าวว่า
โดยส่วนใหญ่แลว้ใชก้ารวิเคราะห์แผนผงัพื้นท่ีและภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อใชใ้นการสังเกตการณ์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความหนาแน่นของมวลอาคารกบัพื้นท่ีวา่งภายในพื้นท่ีแต่ยงัไม่สามารถใชใ้น
การอธิบายไดช้ดัเจน จึงมีแนวคิดท่ีใชแ้ยกพื้นท่ีระหว่างส่ิงปลูกสร้างกบัพื้นท่ีท่ีสาธารณะออกจาก
ในการอธิบายไดช้ดัเจนจึงมีแนวคิดท่ีใชแ้ยกพื้นท่ีระหว่างส่ิงปลูกสร้างกบัพื้นท่ีสาธารณะออกจาก
กนัเพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ไดอ้ยา่งชดัเจน วิธีการท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ติดตามและศึกษาการ
เปล่ียนรูปแบบความหนาแน่นของมวลอาคารและพ้ืนท่ีวา่ง/ขนาดบลอ็กถนน ดงักล่าวนัน่คือ ทฤษฏี
ภาพและพื้น (Figure and ground theory) เป็นการศึกษารูปแบบของมวลอาคาร (Tranclk, 1986) ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือท่ีท่ีใชใ้นการอธิบายรูปแบบและลกัษณะของมวลส่ิงปลูกสร้างกบัพื้นท่ีว่างของเมือง 
ความแตกต่างของขนาดและกระจายตวัของมวลส่ิงปลูกสร้าง (ภาพ-figure) และพื้นท่ีว่าง (พื้นท่ี –
ground) ซ่ึงจะทาํให้เห็นถึงรูปแบบ (pattern) ระหว่างพื้นท่ีว่างท่ีเป็นแนวถนนพ้ืนท่ีโล่งท่ีเป็น
สาธารณะและส่วนบุคคล การกระจายตวัและการกระจุกตวั ตาํแหน่ง ท่ีตั้งของกลุ่มมวลอาคารของ
พื้นท่ีวา่งทาํใหเ้กิดเป็นลกัษณะหยอ่มยา่นต่างๆ ในพ้ืนท่ีเมือง 

จากแนวคิดการวิเคราะห์ภาพและพ้ืนท่ี (figure and ground theory) สามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมืองานวิจยัในคร้ังน้ี กล่าวคือ เพื่ออธิบายวิวฒันาการเชิงพื้นท่ีรวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงความหนาแน่นของมวลอาคารและพื้นท่ีว่าง/ขนาดบล็อกถนนภายในพื้นท่ีศึกษาย่าน
บา้นหมอ้ซ่ึงเป็นลกัษณะของพื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองในประเด็นของกระบวนการสร้างและเปล่ียนรูป
โครงสร้างทางกายภาพของเมือง บริเวณเน้ือเมืองเก่าท่ีมีการปรับเปล่ียน (replacements internal 
reorganization) 

 
 
 
 
 



 24 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 5 การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีกบัมวลอาคารบริเวณรอบสถานี King’s Corssในลอนดอน 

 
บลอ็กของถนน เกิดจากการท่ีแปลงท่ีดินหลายๆ แปลงมารวมกนั พื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองมกั

มีลกัษณะของมวลอาคารและในบริเวณใจกลางพื้นท่ีท่ีเมืองเก่า ขนาดบลอ็กถนน มกัมีขนาดเลก็ 

แผนท่ี 2 ตวัอยา่งโครงข่ายถนนในบริเวณใจกลางพื้นท่ีเมืองเก่าบริเวณยา่นบา้นหมอ้ กรุงเทพฯ 
 
3.  รูปแบบการใช้ประโยชน์ทีด่ินและอาคาร พืน้ทีศู่นย์กลางเมืองมักมีลกัษณะ 

 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารท่ีค่อนขา้งหนาแน่น มีการใชท่ี้ดินแบบผสมผสาน 
ทั้งท่ีอยูอ่าศยั ท่ีทาํงานร้านคา้ แมก้ระทัง่อุตสาหกรรมปลอดมลภาวะทั้งน้ีทาํให้มีการใชพ้ื้นท่ีโดย
ผูค้นหลากหลายประเภทและวตัถุประสงค ์ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดเป็น
ยา่นศูนยก์ลางการคา้และพาณิชยก์ลางเมือง (Central Business District) นอกจากน้ีมกัมีการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศยักระจายอยู่บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ หรือบางพ้ืนท่ีมีการกระจุกตวักนั
อย่างหนาแน่นและแออดัในพื้นท่ีศูนยก์ลางและมกัมีการขยายตวัในรูปแบบต่างๆ  อย่างต่อเน่ือง
และรวดเร็วกวา่พื้นท่ีเขตชนบท และมกัมีการขยายตวัในรูปแบบต่างๆอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วกว่า
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พื้นท่ีเขตชนบท อาทิ การขยายตวัรูปแบบวงแหวน (concentric) การขยายตวัแบบส่วน (sector) และ
การขยายตวัจากศูนยก์ลาง (nuclei) เป็นตน้รวมทั้งมีความเด่นชดัของความหนาแน่นกระจุกนตวั 
ความหลากหลายของการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีอย่างคุม้ค่าและมีความแตกต่างจากการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินและอาคารบริเวณโดยรอบ 

ส่วนรูปแบบการใชป้ระโยชน์อาคารในบริเวณพ้ืนท่ีศูนยก์ลางเมือง มกัพบรูปแบบของ
กิจกรรมและการใชป้ระโยชน์อาคารประเภทพาณิชยกรรม การคา้และการบริการหรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจของพื้นท่ีเป็นส่วนใหญ่ เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้และบริการ ธนาคารและ
แหล่งเงินทุน สํานักงาน โชวรู์ม โรงแรมและตลาด เป็นตน้ โดยการกระจุกตวักนัเป็นกลุ่มอย่าง
หนาแน่น และมีกิจกรรมท่ีค่อนขา้งเขม้ขน้กว่าพื้นท่ีโดยรอบ การใชป้ระโยชน์อาคารดงักล่าวมีทั้ง
รูปแบบการใช้ประโยชน์อาคารด้วยกิจกรรมประเภทนั้นเพียงอย่างเดียว และการใช้ประโยชน์
อาคารผสมผสานกบัการใชกิ้จกรรมประเภทอ่ืนๆ เช่น การใชป้ระโยชน์อาคารพาณิชยกรรมผสมกบั
ท่ีพกัอาศยั พาณิชยกรรมกบัโกดงัสินคา้ และพกัอาศยักบัการบริการเป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6 ลกัษณะการใชป้ระโยชน์อาคารบริเวณพ้ืนท่ีศูนยก์ลางเมืองปราจีนบุรี 
(ท่ีมาภาพ : กรมโยธาธิการและผงัเมืองปราจีนบุรี) 
 
เน่ืองจากพื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองประกอบไปดว้ยโครงข่ายการสัญจรท่ีมีศกัยภาพการเขา้ถึง

ดีมีแนวโนม้ท่ีจะดึงดูดกิจกรรมท่ีอาศยัประโยชน์จากการสัญจรนั้น ตามแนวคิดทฤษฏีเศรษฐสัญจร 
(Movement economy) กล่าวคือ เม่ือกลุ่มอาคารร้านคา้ต่างๆ กระจุกตวักนัอยา่งหนาแน่นในพื้นท่ีท่ี
มีศกัยภาพในการเขา้ถึงท่ีสูงอยู่แลว้ ก็จะดึงดูดการสัญจรของคนเดินเทา้ให้เพิ่มข้ึนอีกเป็นทวีคูณ 
(multiplier effects) ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวน้ีส่งผลต่อรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารโดยจะ
ดึงดูดกิจกรรมการคา้และบริการต่างๆ ท่ีมากอยูแ่ลว้ใหเ้พิ่มมากยิง่ๆ ข้ึนไปอีก 
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รูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคาร การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารบริเวณพื้นท่ี
ศูนยก์ลางเมืองมกัจะเป็นศูนยร์วมความหนาแน่นของกิจกรรมการคา้และการบริการ เป็นการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและอาคารประเภทพาณิชยกรรมและการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารแบบผสม
ระหว่างพาณิชยกรรมกบัท่ีอยู่อาศยั บริเวณพื้นท่ีถดัออกมามกัจะเป็นท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมากและ
ปานกลาง และพื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองมกัมีภาพท่ีอยู่อาศยัท่ีแออดั เส่ือมโทรม โดยจากการศึกษา
เบ้ืองตน้ ในการเล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคาร สามารถจาํแนกเป็นลาํดบั 
(พงษศ์กัด์ิ ศรีจูม, 2551) ดงัน้ี 

1.  มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารแบบผสม กระจดักระจายไม่มีการจาํแนกประเภท
หรือแบ่งยา่นท่ีชดัเจน รูปแบบไม่หลากหลาย ท่ีตั้งตามสภาพภูมิประเทศ (ริมนํ้า/ริมถนน) 

2.  มีการกระจุกตวั ของพ้ืนท่ีการคา้  การบริการและท่ีอยูอ่าศยั มีรูปแบบการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินและอาคารหลากหลายข้ึนตั้ งอยู่ริมถนนเป็นหลกั มีการจาํแนกประเภทการใช้ประโยชน์
ออกเป็นประเภทต่างๆ 

3.  มีความหลากหลายซบัซอ้นของรูปแบบกิจกรรมและการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตั้งอยูอ่ยา่ง
หนาแน่นบริเวณริมถนนและจุดตดัของถนนสายสาํคญัเป็นหลกั มีการจาํแนกยา่นการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินและอาคารอยา่งชดัเจน 

4.  มีการจาํแนกย่านการใช้ประโยชน์ ท่ีดินออกเป็นประเภทต่างๆ อย่างชัดเจนแต่มี
กิจกรรมอยา่งหนาแน่นบริเวณริมถนนและจุดตดัของถนนสายสาํคญัเป็นหลกั มีการจาํแนกยา่นการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารอยา่งชดัเจน 

5.  มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน อย่างคุม้ค่าสูงสุด มีการจาํแนกย่านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ออกไปประเภทต่างๆ ชดัเจนแต่มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารท่ีผสมผสานหลากหลายตั้งเกาะ
กลุ่มกระจุกตวัอย่างหนาแน่นตามแนวถนนบริเวณพ้ืนท่ีศูนยก์ลางเมืองเป็นหลกั และขยายตวั
ออกไปตามแนวถนนและพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจ 

การจบัตามองการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคาร โดยทัว่ไปใชก้ารศึกษา
วิเคราะห์จากแผนผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคาร (แผนท่ีภูมิศาสตร์สารสนเทศ หรือ GIS –
Geographic Information System) ภาพถ่ายทางอากาศ ขอ้มูลสถิติการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคาร 
ขอ้มูลการสํารวจกิจกรรมและประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อนํามาวิเคราะห์รูปแบบและ
วิวฒันาการของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอตัราการขยายตวัและการ
เติบโตของพ้ืนท่ีศูนยก์ลางเมืองนั้นอยา่งต่อเน่ือง 

จากท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ และในหัวขอ้ 2 พื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองท่ีจะสามารถประสบ
ความสาํเร็จในการเป็นพื้นท่ีศูนยก์ลางไดน้ั้นจะตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีมีชีวิตชีวา (Urban buzz) เป็นพื้นท่ีท่ี
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สามารถดาํรงความเป็นศูนยก์ลาง ท่ียงัคงความเป็นย่านการคา้ ท่ีมีความคึกคกั ไวไ้ด้เป็นระยะ
เวลานานนั้นนบัว่าเป็นเมือง ยา่น หรือชุมชน ท่ีมีความยัง่ยนื (Sustainabia Urban Form) ซ่ึงลกัษณะ
ของมิติทางกายภาพ ทั้งน้ียงัมีมิติทางทางดา้นเศรษฐกิจ ของพ้ืนท่ีเมือง ท่ีใชใ้นการอธิบายลกัษณะ
และองคป์ระกอบของความเป็นพื้นท่ีศูนยก์ลางไดส้มบูรณ์แบบยิ่งข้ึน (ไขศรี ภกัด์ิสุขเจริญ, 2554) 
ดงัน้ี 

1. มิติทางเศรษฐกิจ (socio-economic dimension) เป็นการมองเมืองในระบบเศรษฐ
สัญจร (Cities as Movement Economies) ทั้งน้ีเพราะว่าเส้นทางอนัหลากหลายในเมืองมีสัดส่วน
ของการสญัจรท่ีไม่เท่ากนั และสดัส่วนการสญัจรท่ีไม่เท่ากนัน้ี เหน่ียวนาํทาํใหเ้กิดประโยชน์การใช้
ท่ีดินแตกต่างกนั การสัญจรท่ีมีค่าระดบัสูงมกัจะเป็นพื้นท่ีพาณิชยกรรมและพ้ืนท่ีผสมผสาน ส่วน
การสัญจรท่ีมีค่าระดบันอ้ยหรือค่อนขา้งตํ่ามกัจะเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่อาศยัเพราะคนก็ตอ้งการความสงบ 
ความส่วนตวัเป็นเร่ืองปกติ 

พื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองในมิติทางเศรษฐกิจ คือ พื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่นของกิจกรรมทาง
การคา้และการบริการมีอตัราการเจริญเติบโตและการขยายตวัตลอดเวลา รวดเร็วมากกว่าพ้ืนท่ี
บริเวณอ่ืนๆ (พงษศ์กัด์ิ ศรีจูม, 2551: 22-23) กล่าวคือ พื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองเป็นพื้นท่ีศูนยร์วมกิจกรร
ทางเศรษฐกิจเช่น ร้านคา้ แหล่งบริการ ธนาคาร แหล่งการเงิน การตลาด โรงแรม หอพกั อพาร์ท
เมน้ท์ เป็นตน้ ซ่ึงเกิดจากการแยกย่อยและกระจายหน้าท่ี ตลอดจนความชาํนาญพิเศษในระบบ
เศรษฐกิจของเมืองในรูปแของการเป็นศูนย์รวบรวมการผลิต (production) การบริโภค 
(consumption) การกรายและจดัสรรผลผลิตสินคา้ (distribution) สาํหรับประชากรท่ีอาศยัอยูภ่ายใน
เมือง รวมทั้งพื้นท่ีโดยรอบเขตอิทธิพลท่ีอยู่ถดัออกไปอีกดว้ย ตวัแปรท่ีใชใ้นการสังเกตถึงความ
หลากหลาย ของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สามารถสงัเกตไดด้งัต่อไปน้ี 

ตวัแปรทางด้านการผลิต (Production) ได้แก่ โครงสร้างทางอาชีพของประชากรและ
ก่อให้เกิดการจา้งงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา้และการบริการ เช่น พนักงานโรงงาน 
พนักงานร้านคา้และห้างสรรพสินคา้ เจ้าหน้าท่ี เป็นต้น ซ่ึงเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือน
กระบวนการทางดา้นการผลิต 

ตวัแปรทางดา้นการบริโภค (Consumption) สังเกตไดจ้ากการมีอยูข่องส่ิงต่างๆ ภายใน
พื้นท่ีศูนยก์ลางเมือง เช่น ธนาคาร ตลาด ร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม เป็นตน้ 

ตวัแปรการกระจายและจดัสรรผลผลิตสินคา้ (Distribution) สังเกตไดจ้ากการมีของ
สถานท่ีต่างๆ อยู่ภายในพื้นท่ีศูนย์กลางเมือง ได้แก่ สถานีขนส่ง บริษัทขนส่ง สถานีขนส่ง 
ผูโ้ดยสาร และท่าเรือ เป็นตน้ 
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มิติทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีเป็นตัวกําหนดโครงสร้างและการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคมและสณัฐานของเมืองไม่วา่จะเป็นการผลิต การบริโภค การจาํหน่ายและ
การแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ คุณลกัษณะทางเศรษฐกิจท่ีดีจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้ง
อาศยัปัจจยัสาํคญัของโครงสร้างทางดา้นกายภาพท่ีเอ้ือใหเ้กิดพื้นท่ีอรรถประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
ได ้ทั้งรูปแบบโครงข่ายการสร้างการสญัจร  การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคารของเมืองท่ีดีจะเอ้ือต่อ
การเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีความหลากหลาย การเขา้ถึงท่ีสะดวก และสามารถดึงดูดการเขา้ใช้
พื้นท่ีอย่างเป็นผลกระทบทวีคูณดงัท่ีกล่าวแลว้ก่อนหนา้ฉะนั้นลกัษณะทางกายภาพของเมืองจึงมี
ความสาํคญัในการกาํหนดทิศทางการพฒันาเมืองเพ่ือยกระดบัคุณภาพทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีและ
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองทาํให้ลกัษณะทาง
เศรษฐกิจ มีความเขม้ขน้และหลากหลายวา่พื้นท่ีโดยรอบอยา่งแตกต่าง เช่น การกระจุกตวัของกรใช้
ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน (Mix use) ของกิจกรรมหลากหลายประเภทในพื้นท่ีเดียวกนั
เน่ืองจากค่านิยมสมยัใหม่ท่ีนิยมการสญัจรโดยรถยนตเ์ป็นหลกัมากข้ึน รวมทั้งกลไกทางการตลาดท่ี
แข่งขนักนัเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกคา้ของตน เป็นตน้ 

2. มิติทางสังคม (social dimension) การทาํใหค้นไดเ้ขา้ใจในความหลากหลายของชีวิต
สังคมเมือง โดยมีมุมมองแนวคิดของ Jacobs (1961) กล่าวว่ามีชีวิตเมืองถูกทาํลายเมืองแยก
ประโยชน์ใชส้อยออกเป็นส่วนๆ มีพื้นท่ีโล่งท่ีคนไม่ไดใ้ชง้านและไม่ตอ้งการ มีลกัษณะชุมชนปิดท่ี
ขาดบรรยากาศความเป็นเมือง ส่วนท่ีเป็นตวัเมืองก็เป็นเมืองทางตั้งโดยมีศูนยก์ลางเมืองท่ีหรูหรา
ฟุ่ มเฟือยเลียนแบบตะวนัตก ขาดการมีวิถีทางสังคมท่ีสมบูรณ์ของมนุษย ์คือ การใชชี้วิตอยา่งอบอุ่น
ขา้งเคียงกนัริมบาทวิถีบนถนนสายต่างๆ ในเมืองใหญ่ ท่ีชาวเมืองทั้งหลายมีความคุน้เคยมาหลายชัว่
อายคุน 

Jacobs’s ไดมุ่้งประเด็นหลกัไปท่ี 2 ประการสําคญั นั่นคือ ถนนและความหลากหลาย 
เพราะถนนคือตวัดชันีวดัคุณภาพของเมือง “เมืองใดมีถนนและทางเทา้ท่ีมีชีวิตชีวา เมืองนั้นก็จะมี
ความน่าสนใจ ในทางตรงข้ามเมืองท่ีมีถนนเงียบเหงา จะรู้สึกน่าเบ่ือและไม่ปลอดภัย” และ
คุณสมบติัท่ีดีของถนนมีดงัต่อไปน้ี 

1. จะตอ้งมีผงัถนนท่ีเอ้ือใหเ้กิดการดึงดูดคนจาํนวนมากบนถนน (เพราะคนชอบมองคน) 
ทาํให้คนกลบัมาใช้พื้นท่ีอย่างแทจ้ริง (เกิดการสัญจรอิสระ Natural movement) โดยจะตอ้งมี
ลกัษณะของทางเทา้ท่ีต่อเน่ือง และมีประโยชน์การใชอ้าคารหลากหลาย 

2. ผงัตอ้งเอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์และประสบการณ์ทางสังคมของคนเดินเทา้โดยมี
ประตูหนา้หนัเขา้หากถนนมากมาย และมีการเปล่ียนเล้ียวบ่อยๆ 
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3. ผงัตอ้งเอ้ือใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีมีความน่าสบายในการเดินเทา้โดยมีร่มเงาและความ
ร่มร่ืนตลอดเสน้ทาง 

4. ผงัตอ้งเอ้ือใหเ้กิดการรับรู้ความต่อเน่ืองของ “ผนงัถนน” (Street façade) โดยมีอาคาร
ชิดเป็นแนวต่อเน่ืองและรักษาระยะห่างท่ีเหมาะสมไม่ทาํใหผ้นงัถนนหายไป 

5.  อาคารริมถนนมีองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีทาํให้เกิดแสง-เงาตกกระทบท่ี
น่าสนใจ และเปล่ียนแปลงตามเวลาต่างๆของวนั 

6. ถนนตอ้งมีเอกลกัษณ์ หรือลกัษณะเฉพาะตวัเองของถนนแต่ละเสน้ทาง 
นอกจากน้ียงัมีแนวคิดระบบสังคม (Social system approach) ท่ีใชใ้นการอธิบายมิติทาง

สังคมของพื้นท่ีศูนยก์ลางเมือง (พงษศ์กัด์ิ ศรีจูม, 2551: 23-24) โดยเนน้ว่าสังคมเมืองท่ีมีแนวโนม้
การเปล่ียนแปลงไปเป็นศูนยก์ลางเมือง ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมแบบง่ายๆ 
(simple structure) ไปเป็นโครงสร้างระบบท่ีซบัซอ้น (complex structure) มากข้ึนและมีแนวโนม้
การปรับตวัตามส่ิงท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้ระบบอยู่รอด กระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึน
ดงักล่าวจะตอ้งผา่นกระบวนการสาํคญั ไดแ้ก่ 

กระบวนการแยกย่อยตามความแตกต่างของโครงสร้างและหน้าท่ี (Differentiation) 
เกิดข้ึนเม่ือเมืองมีการขยายตวั มีการกระจายตวัหนา้ท่ีและระดบัความชาํนาญตามสภาพสงัคมภายใต้
แบบแผนท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เช่น ค่านิยม ความเช่ือ ศาสนา วฒันธรรม เป็นตน้ การแยกยอ่ยน้ี
ทาํใหเ้กิดระบบยอ่ยๆ ตลอดจนสมาชิกเกิดความสนใจในการทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความหลากหลาย
ตวัแปรท่ีใช้วดัการแยกย่อยทางสังคม คือส่ิงท่ีมีอยู่และจาํนวนสถานท่ี หน่วยงานหรือสถาบนัท่ี
เก่ียวขอ้งทางดา้นสังคมของเมืองนั้น เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ สนามกีฬา สถาบนั
ทางศาสนา เป็นตน้ (อา้งถึงใน ดารณี, 2541) 

กระบวนการผสมผสานหรือบูรณาการ (Integration) เพ่ือทาํให้เกิดการเช่ือมโยงและทาํ
ใหร้ะบบสงัคมโดยรวมอยูร่อดไดต้ามสภาวะการเปล่ียนแปลง (อา้งถึงใน Landcake, 1951) โดยแบ่ง
ลกัษณะการผสมผสานและบูรณาการทางสังคมท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 

1. การผสมผสานและบูรณาการทางวฒันธรรม (Cultural integration)-ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมในสงัคม 

2. การผสมผสานและบูรณาการทางบรรทดัฐานทางสังคม (Normative integration) – 
ความเขา้กนัไดข้องมาตรฐานทางวฒันธรรมกบัพฤติกรรมของบุคคล 

3. การผสมผสานและบูรณาการทางการติดต่อและส่ือความหมาย (Communicative 
integration) ความเช่ือมโยงของการติดต่อ 
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4. การผสมผสานและบูรณาการทางหนา้ท่ี  (Functional integration) –เป็นการพ่ึงพากนั
หรือข้ึนอยูแ่ก่กนัระหวา่งหนา้ท่ีต่างๆ ในสงัคม 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวดัการผสมผสานและบูรณาการทางสังคม สังเกตไดจ้ากการมีอยูข่อง
กลุ่มสมาคมและองคก์รต่างๆ เช่น องคก์รสาธารณกุศล สมาคมศิษยเ์ก่างานประเพณี งานประจาํปี 
และการมีส่วนร่วมทางสงัคมอ่ืนๆ 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองเปรียบเสมือนส่ิงมีชีวิต ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ลกัษณะกระบวนการเปล่ียนแปลงในทีน้ีหมายถึง การเจริญเติบโต 
(Growth) ท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงในระดบัของการกระทาํ (changes in performance level) อนั
เน่ืองมาจากองคป์ระกอบและปัจจยัอ่ืนๆ โดยเฉพาะดา้นดา้นกายภาพหรือสัณฐานเมืองแต่เน่ืองจาก
องคป์ระกอบท่ีสมบูรณ์ของเมืองประกอบไปดว้ยลกัษณะทั้งทางดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
ซ่ึงมีผลเก่ียวพนักนัเพื่อความสมดุลกนัอยา่งย ัง่ยนืในระบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 6 ความสมดุลขององคป์ระกอบเมืองในมิติกายภาพ เศรษฐกิจ และสงัคม 

 
ทั้งน้ีการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีศูนยก์ลางเมือง 

เป็นปัจจยัหลกัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ืองกบัลกัษณะทางกายภาพ
หรือสัณฐานเมือง (Urban morphology) (Cozen, 1981) และการเปล่ียนแปลงเชิงสัณฐานของพื้นท่ี
ศูนยก์ลางเมืองนั้นไดรั้บอิทธิพลอยา่งมากมาจากความ เช่ือ วฒันธรรม การจบัจ่ายใชส้อยเศรษฐกิจ 
และลกัษณะภูมิประเทศของพื้นท่ี ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั
และเพื่อการดาํรงชีวิตให้สามารถอยู่ไดอ้ย่างปกติสุข เป็นไปอย่างต่อเน่ืองกนัอย่างซับซ้อนและมี
เง่ือนไข หรืออีกนัยหน่ึงก็คือเป็นความสอดคลอ้งและผลสรุปรวบยอดของการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ีศูนยก์ลางเมืองท่ีแสดงออกผา่นลกัษณะเชิงสัณฐานอย่างเป็นรูปธรรม 

สังคม เศรษฐกิจ 

ความสมดุลย ์
Sustainability 

กายภาพ 
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สามารถมองเห็นและจบัตอ้งได ้(Hillier and Hanson, 1984) เพราะฉะนั้นกระบวนการเปล่ียนแปลง
ในด้านใดด้านหน่ึงของระบบจะส่งผลกระทบต่อทั้งระบบอย่างเป็นพลวตัเน่ืองจากระบบของ
โครงสร้างเมืองจาํเป็นจะตอ้งมีการสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนในระบบเพื่อปรับตวัในการรองรับ
การเปล่ียนแปลงของแต่ละช่วงเวลา 

จากการอธิบายพื้นท่ีศูนยก์ลางผ่านมิติต่างๆทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และกายภาพ
ถึงแมว้่าการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาและจบัตามองถึงปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อกายภาพเชิง
พื้นท่ีแต่เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเมืองนั้น จะตอ้งประกอบไปดว้ยดา้นอ่ืนๆ นอกจากเร่ืองของ
เชิงพื้นท่ีหรือกายภาพดว้ย งานวิจยัน้ีจึงไม่ไดล้ะท้ิงประเด็นของสังคม และเศรษฐกิจท่ีกล่าวมาก่อน
หนา้แลว้ดว้ย จะเป็นการกล่าวถึงไปพร้อมๆ กนัแต่ละปัจจยัของพ้ืนท่ี 

 
6.  แนวความคดิเกีย่วกบัการอนุรักษ์ 

ความหมายของอนุรักษ ์
ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (อา้งถึงใน ฐิติวุฒิ ชัยสวสัด์ิอารี, 

2542: 18) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการอนุรักษไ์วว้่า การอนุรักษ ์คือ การรักษาให้คงเดิม โดย
อธิบายการอนุรักษ์ท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ คือ การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพใหน้านท่ีสุด เกิดประโยชน์มากท่ีสุดและสูญเสียนอ้ยท่ีสุด ส่วนการอนุรักษท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัมรดกทางวฒันธรรม คือ การรู้จกัรักษาไวมิ้ใหสู้ญส้ินไปหรือใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีคงเดิม 

การอนุรักษ ์มีความหมาย 2 นัยยะ อย่างแรก ความหมายแบบกวา้ง (อา้งถึงใน ทวีเดช 
ทองอ่อน, 2538: 9) หมายถึง การใชแ้ละการจดัการตามส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน มีการวางแผนในการใชท้รัพยากรใหเ้พียงพอในอนาคต 

อยา่งท่ีสอง การอนุรักษ ์ความหมายแบบแคบหมายถึง ปรับปรุงหรือป้องกนัอาคาร หรือ
กลุ่มอาคารและบริเวณใกลเ้คียง โดยมกัจะเป็นอาคารท่ีมีคุรภาพดีทางสถาปัตยกรรม หรือท่ีมี
ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ บริเวณดงักล่าวอาจมีขอบเขตตั้งแต่หมู่บา้น เมืองขนาดเลก็ หรืออาจ
เป็นส่วนหน่ึงของเมือง เช่น ถนน ตลาด กลุ่มอาคารใกลโ้บสถ ์วดั หรือแมแ้ต่ส่วนหน่ึงของอาคาร 
เป็นตน้ 

การอนุรักษ ์(อา้งถึงใน จารุณี ศรีมงัคละ, 2532: 10) หมายถึง เป็นเร่ืองของความเขา้ใจใน
เอกลกัษณ์ของตนและชุมชน การดาํรงเอกลกัษณ์นั้นไวจ้ะเป็นเคร่ืองช้ีซ่ึงความเป็นมา วิวฒันาการ 
และการพฒันาของเผา่พนัธ์ุ เช้ือชาติ และสงัคม 

การศึกษาจินตภาพของ Kevin Lynch, 1960 (อา้งถึงใน ยทุนา พยยุงค,์ 2532: 45) สามารถ
ทาํใหเ้ขา้ใจองคป์ระกอบของเมืองในการอนุรักษ ์มีรูปแบบ 5 ประเภท คือ 
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1. เส้นทาง เป็นเส้นทางหลกัและรอง ท่ีผูค้นใชเ้ป็นประจาํ ซ่ึงมีส่วนทาํให้เราสามารถ
จดจาํไวไ้ด ้

2. เส้นขอบ เป็นแนวหรือเส้นกาํหนดขอบเขตของย่าน โดยย่านบางแห่งไม่มีขอบเขตท่ี
แน่นอน เพราะย่านบางแห่งออกจากศูนยก์ลางไปผสมกบัย่านอ่ืน จึงทาํให้ไม่สามาถแบ่งขอบเขต
ของยา่นได ้

3. จุดหมายตา/ จุดสังเกต เป็นจุดสังเกตท่ีมีลกัษณะเด่นภายในเมือง ท่ีปรากฏแก่สายตา
โดยทัว่ไป ซ่ึงจุดสงัเกตสามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ 

 3.1 จุดหมายตาระยะไกล เป็นจุดสงัเกตท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล มกัมีขนาด
ใหญ่เป็นพิเศษ จะใช้เป็นจุดอา้งอิงสําหรับผูท่ี้ไม่ไดอ้ยู่ประจาํถ่ินนั้นๆ ซ่ึงจุดหมายตาระยะไกล 
ไดแ้ก่ เจดีย ์ภูเขา ตึกระฟ้า เป็นตน้ 

 3.2 จุดหมายตาระยะใกล ้เป็นจุดสังเกตท่ีมีขนาดเล็กและสามารถมองเห็นได ้จาก
ระยะใกล้ๆ  เท่านั้น ส่วนใหญ่สาํหรับผูค้นในเมืองนั้นๆ เช่น นํ้าพ ุอนุสาวรีย ์เป็นตน้ 

4. ยา่นจะประกอบไปดว้ยละแวกบา้นหรือยา่นต่างๆ รวมเขา้ดว้ยกนั เช่น ยา่นศูนยก์ลาง
เมือง ย่านชานเมือง ย่านพกัอาศยั ย่านชุมทางรถไฟ ย่านอุตสาหกรรม เป็นตน้ โดยลกัษณะทาง
กายภาพ รูปทรงของอาคาร รูปแบบการสัญจร และกิจกรรมหลกัของพื้นท่ี ตลอดจนลกัษณะทาง
สงัคม สามารถบ่งบอกไดถึ้งความเป็นยา่นของเมือง 

5. จุดรวม มีลกัษณะเป็นจุดสังเกตประเภทหน่ึง แต่ต่างกนัท่ีเป็นจุดรวมของกิจกรรม
ต่างๆ ตลอดจนเป็นบริเวณท่ีมีการเคล่ือนไหวของกิจกรรมอยูต่ลอดเวลา มีความชดัเจนในการเป็น
ศูนยก์ลางของกิจกรรมในเมือง และบางคร้ังจุดสังเกตและจุดศูนยร์วมก็อยู่ในสถานท่ีเดียวกนั เช่น 
บริเวณอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ เป็นตน้ 
 
7.  แนวความคดิเกีย่วกบัการวางแผนพฒันาย่านการค้า 

Eisner (1980) กล่าวถึงการศึกษาเพ่ือวางแผนการใชท่ี้ดินในเมืองนั้น ส่วนหน่ึงท่ีจะตอ้ง
ทาํความเขา้ใจก็คือ ลกัษณะของเมือง (Character of Urban Area) ตอ้งศึกษาสภาพปัจจุบนัของเมือง 
(Existing) ใหล้ะเอียดซ่ึงความรู้ท่ีจะตอ้งคน้ควา้ศึกษาและวิเคราะห์อยา่งลึกซ้ึงชดัเจนคือ กาํเนิดของ
ชุมชน ความเจริญเติบโตวา่มีความาเป็นมาอยา่งไรและทาํไมถึงเจริญรุ่งเรืองได ้เพราะจะทาํใหท้ราบ
ถึงสภาพลกัษณะของเมืองและสามารถคาดประมาณไปถึงอนาคตได ้และเน่ืองจากสภาพลกัษณะ
ของเมืองนั้นสามารถเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้นควรศึกษาสภาพลกัษณะของเมืองตั้งแต่เมืองกาํเนิด
จนถึงปัจจุบนัและคาดการณ์สภาพลกัษณะของเมืองในอนาคตไดด้ว้ยเพราะแผนการใชท่ี้ดินท่ีดีและ
มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพลษัณะของเมืองนั้นๆ  
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Goodman (1986) กล่าวถึง การศึกษาเพื่อวางแผนการใชท่ี้ดินว่าตอ้งมีขอ้มูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกบัลษัณะท่ีดิน (Land Characteristic) และกิจกรรม (Activities) บนพื้นท่ีดินบริเวณท่ีจะวางผงั
ขอ้มูลเหล่าน้ีใช้ในการวิเคราะห์รุปแบบการใช้ท่ีดินท่ีผ่านมาในอดีต และการใช้ท่ีดินจะต้อง
ประกอบดว้ยลกัษณะ (Characteristic) คุณภาพ (Quality) และรูปแบบ (Pattern) ของส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพสาํหรับกิจกรมต่างๆ ภายในพื้นท่ีวางผงั นอกจากน้ีการวางผงัการใชท่ี้ดินจะข้ึนอยูก่บั 

1. การคาดประมาณประชากรท่ีเช่ือถือได ้
2. การคาดประมาณเศรษฐกิจท่ีมีเหตุผล 
3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการใชท่ี้ดินประเภทต่างๆ ในเมือง 
Anthony James Catanese (อา้งถึงใน กาํพล สีกา, 2539: 21) ไดก้ล่าวว่า การวาง

แผนพฒันาย่านและการวางแผนพฒันาพื้นท่ีมีจุดมุ่งหมายในการตอบสนองความตอ้งการในการ
วางแผนของพื้นท่ีเฉพาะ ซ่ึงจะตอ้งมีการศึกษาในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. สภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ี เช่น ขนาดพื้นท่ีโดยรอบท่ีเก่ียวขอ้ง และรูปแบบความเก่ียว
โยง 

2. แผนหรือรายการ เช่น ดา้นการเงิน การปกครอง ความตอ้งการของคนในพ้ืนท่ีเก่ียวกบั
รูปแบบการพฒันาท่ีตอ้งการ 

3. สภาพของพื้นท่ีศึกษา สภาพภูมิศาสตร์ วิวฒันาการ รูปแบบทางกายภาพ ฯลฯ ท่ี
สามารถนาํไปสู่ความเขา้ใจต่อการวางแผนพฒันา และแผนท่ีเสนอควรจะแสดงให้เห็นถึงความ
ตอ้งการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในอนาคต โครงข่ายการจราจร โครงข่ายสาธารณุปโภค สาธารณูปการ 
และภูมิทศัน์แวดลอ้มในอนาคต และควรจะมีท่ีหมายในการวางแผนในช่วง 5-10 ปี 

บุคคลท่ีจะได้รับผลกระทบ หรือมีส่วนร่วมในการวางแผน คือ ประชากรผูอ้ยู่อาศยั 
เจา้ของท่ีดิน พ่อคา้หรือเจา้ของร้านคา้ และนกัลงทุน ซ่ึงควรจะมีการสอบถามความคิดเห็นหรือมี
การประชุมเพื่อขอความเห็นในการท่ีจะใหบุ้คคลท่ีไดรั้บผลกระทบเหล่าน้ีใหค้วามไวว้างใจต่อแผน
ซ่ึงนาํมาสู่การประสบความสาํเร็จของแผนในอนาคต 
 
8. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อจัฉรา ปุญญฤทธ์ิ (2533) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการปรับปรุงฟ้ืนฟูท่ีแขวง
จกัรวรรดิ เขตสัมพนัธวงศ ์ซ่ึงเป็นเขตชั้นในท่ีมีความสําคญัทางการคา้ของกรุงเทพมหานคร แต่
ปัจจุบนัพบว่าไดเ้กิดปัญหาต่างๆ ไดแ้ก่ ปัญหาการจราจร ปัญหาการใชท่ี้ดินและอาคาร และปัญหา
ด้านสภาพแวดลอ้ม จึงได้หาแนวทางแก้ไขโดยยึดหลกัการปรับปรุงฟ้ืนฟูและการผงัเมือง คือ          
1. การวางแนวทางการใชท่ี้ดินให้คุม้ค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพื้นท่ีใชส้อยมากข้ึน 2. การจดัระบบ
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การจราจรให้เหมาะสมและมีความคล่องตวั  3. เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้ดีข้ึน เพื่อใหเ้หมาะกบั
การพกัอาศยัและการประกอบธุรกิจการคา้  4. ส่งเสริมให้มีการบูรณะปรับปรุงและอนุรักษอ์าคาร
ในบางสถานท่ี เช่น อาคารสถานท่ีศาสนสถาน อาคารท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ และอาคารท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงแนวทางการแกไ้ขดงักล่าวจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและ
สงัคมต่อพื้นท่ีแขวงจกัรวรรคิและพ้ืนท่ีโดยรอบ 

สาริยา ศรีเช้ือ (2540) ไดศึ้กษาถึงแนวทางการวางแผนพฒันายา่นการคา้หลกัในเขตบาง
กะปิ ซ่ึงเป็นเขตหน่ึงในพื้นท่ีชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาพบว่า ยา่นการคา้หลกัใน
เขตบางกะปิมีอยู ่3 แห่งคือ ยา่นการคา้บางกะปิ ยา่นการคา้รามคาํแหง และยา่นการคา้โชคชยัส่ี ยา่น
การคา้แต่ละแห่งจะมีวิวฒันาการและลกัษณะเฉพาะแตกต่างกันไป โดยมีบทบาทในการเป็น
ศูนยก์ลางการคา้และบริการให้แก่พื้นท่ีโดยรอบ ซ่ึงศกัยภาพและแนวโนม้ในการพฒันายา่นการคา้
นั้น จะมีความสัมพนัธ์กบัการใชท่ี้ดิน การคมนาคมและลกัษณะประชากรภายในเขตอิทธิพล และ
ไดเ้สนอแนวทางการวางแผนพฒันายา่นการคา้หลกัในเขตบางกะปิ โดยใหย้า่นการคา้บางกะปิและ
ยา่นการคา้รามคาํแหงเป็นศูนยก์ลางระดบัสูง และยา่นการคา้โชคชยัส่ีเป็นศูนยก์ลางระดบัตํ่า เพื่อจะ
ไดใ้ห้บริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของประชาชนและสภาพ
พื้นท่ีเมือง 

นาวิน ตนัวฒันะประทีป (2541) ทาํการศึกษาการวางแผนพฒันายา่นท่าพระจนัทร์ท่าชา้ง 
โดยไดศึ้กษาถึงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงขององคป์ระกอบทางกายภาพและกิจกรรมพาณิชยกรรมของ
ยา่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของพื้นท่ีโดยรอบและระบบการสัญจร ซ่ึงจะพบว่า พื้นท่ี
ยา่นท่าพระจนัทร์ - ท่าชา้งมีกิจกรรมท่ีหนาแน่นบริเวณดา้นทิศเหนือและทิศใตข้องพื้นท่ี เน่ืองจาก
เป็นจุดชุมทางของการสัญจรสาธารณะทั้ งทางบกและทางนํ้ า นอกจากน้ียงัมีการเปล่ียนแปลง
ประเภทของกิจกรรมพาณิชยกรรมเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของพื้นท่ี
โดยรอบท่ีมีทั้งลดลงและเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากร ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงของระบบการ
สัญจรพื้นท่ีจะเนน้ไปท่ีระบบการสัญจรสาธารณะท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงทาํให้เกิดการเพิ่มข้ึนของผูส้ัญ
จนผา่นพื้นท่ีทั้งทางบกและทางนํ้ า การวางแผนพฒันาพื้นท่ียา่นท่าพระจนัทร์ - ท่าชา้ง จึงเนน้ท่ีการ
ปรับเปล่ียนกิจกรรมพาณิชยกรรมให้มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงใน
อนาคตทั้งดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียว ดา้นการพฒันากิจกรรมพาณิชยกรรม ดา้นการคมนาคมขนส่ง
และการสญัจร รวมทั้งการพฒันาพื้นท่ีทางดา้นกายภาพโดยเนน้ท่ีการใชก้ระบวนการปรับปรุงฟ้ืนฟู
เมืองใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ในการเป็นพื้นท่ีภายในเขตอนุรักษท่ี์สาํคญั 

บรรณศาสตร์ สุขตระกูล (2542) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันายา่นการคา้ใจกลางเมืองเก่า 
ในเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีคุณค่าและความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ การพฒันายา่นการคา้
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จึงจําเป็นต้องคาํนึงถึงคุณค่าควบคู่ไปกับการพัฒนาย่านการค้านั้ น ดําเนินหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงคุณค่าท่ีปรากฏในยา่นการคา้ใจกลางเมืองเก่าแบ่งไดเ้ป็ฯ 5  ประเภท คือ 1.  คุณค่า
ทางดา้นประวติัศ่าสตร์และการศึกษา  2.  คุณค่าทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม  3.คุณค่าทางสังคม
และวฒันธรรม  4.  คุณค่าทางเศรษฐกิจ  5.  คุณค่าทางนิเวศวิทยา  และปัจจุบนัยา่นการคา้ตั้งอยูใ่น
เขตชั้นในของเมือง เป็นบริเวณใจกลางเมือง ซ่ึงเป็นบริวเณท่ีมีราคาท่ีดินสูงสุด มีการจราจร
หนาแน่น และประชากรอาศยัอยู่เป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้เกิดปัญหานํ้ าเน่าเสีย ปัญหาขาดแคลนท่ี
จอดรถ ปัญหาอาคารเก่าทรุดโทรม ปัญหาการใชท่ี้ดิน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อคุณค่า
ของยา่นการคา้และผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ี จึงไดเ้สนอแนวทางพฒันายา่นการคา้โดยอาศยัหลกัการของ
การอนุรักษแ์ละพฒันาย่านการคา้ดว้ยการแกปั้ญหาท่ีมีอยู่ เพื่อให้ย่านการคา้ยงัคงดาํเนินบทบาท
หนา้ท่ีต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

หทยัมาต ปูรณานนท ์ไดท้าํการวิเคราะห์แนวทางการพฒันาย่านสามแพร่ง แบ่งเป็น 3 
พื้นท่ี คือ แพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ จะพบไดว้่ามีวิวฒันาการ ความเป็นมาของการ
เปล่ียนแปลงพื้นท่ีและเอกลษัณ์ท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีเป็นการตั้งถ่ินฐานของคนจีนและมี
วฒัฒนธรรมประเพณีท่ีสําคญั เช่น เทศกาลกินเจ บ่งบอกความสัมพนัธ์ของคนกบัย่านในการทาํ
กิจกรรมร่วมกนั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อย่านท่ียงัคงอยู่ได ้คือ การพฒันาสินคา้และบริการ และการ
รักษาสภาพแวดลอ้มท่ีดีภายในยา่น 

โดยสรุป ย่านเป็นอาณาบริเวณท่ีมีพื้นท่ีรองรับรูปร่างและขอบเขตของย่านไม่แน่นอน
ตายตวั เพราะมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นกิจกรรมของประชากรภายในยา่นและบริเวณขา้งเคียงอยู่
เสมอ ยา่นประวติัศาสตร์มีวิวฒันาการมาตั้งแต่อดีต ในปัจจุบนัยา่นประวติัศาสตร์จะประกอบดว้ย
อาคารเก่าท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและพฒันาการของเมือง การใชท่ี้ดินของยา่นประวติัศาสตร์
ในใจกลางเมืองส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อพาณิชยกรรมและการอยูอ่าศยั จึงมีความเช่ือมโยงกบัพื้นท่ี
ส่วนอ่ืนของเมือง 
 
9.  กรอบแนวความคดิ 

กิจกรรมภายในยา่นเป็นส่ิงท่ีถูกถ่ายทอดโดยตรงจากวิถีชีวิตและรากฐานของวฒันธรรม 
และจะเกิดข้ึนโดยอาศยัพื้นท่ีและเวลาเสมอ จนทาํให้กิจกรรมนั้นกลายเป็นเอกลกัษณ์ข้ึนในย่าน 
นอกจากน้ีกิจกรรมต่างๆ จะดาํเนินไปไดก้็เพราะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นจึงไม่สามารถ
พิจารณากิจกรรมเพียงตวัเดียวแต่ตอ้งพิจารณาทั้งระบบกิจกรรมเขา้ดว้ยกนัเพื่อจะไดเ้ขา้ใจระบบ
การคา้ของยา่นไดอ้ยา่งแทจ้ริง ส่วนใหญ่กิจกรรมจะกระจุกตวัอยูม่ากในบริเวณยา่นการคา้ซ่ึงจะอยู่
ใจกลางยา่น เป็นบริเวณท่ีมีการใชท่ี้ดินอยา่งเขม้ขน้ และจะมีความหนาแน่นมากในช่วงกลางวนัซ่ึง
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เป็นช่วงท่ียา่นทาํการ แต่พอกลางคืนคนงานส่วนใหญ่จะออกไปพกัอาศยัอยูท่ี่อ่ืน ทาํใหบ้ริเวณยา่น
การคา้มีความเงียบเหงามาก ซ่ึงใจกลางย่านส่วนใหญ่จะเป็นส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของย่านและจะมี
รูปร่างแตกต่างกนัไปไม่แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น อายขุองยา่น ประวติัความ
เป็นมา จาํนวนประชากร ฯลฯ  

ดงันั้นในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพทางดา้นพาณิชยกรรมของยา่นบา้นหมอ้ วงั
บูรพาภิรมย ์เป็นการศึกษาถึงความเป็นย่านซ่ึงมีปัจจยัประกอบ 3 ประการ คือ พื้นท่ี กิจกรรมและ
ผูค้น โดยพิจารณาจากสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจสังคม ชุมชน และวิเคราะห์วิวฒันาการการ
เปล่ียนแปลงของย่านจากอดีตจนถึงปัจจุบนั จากแนวความคิดเก่ียวกบัย่านและย่านประวติัศาสตร์ 
รวมทั้งแนวความคิดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของยา่นในเร่ืองบทบาทและความสาํคญั
ของพ้ืนท่ีย่าน การวิเคราะห์ขอ้มูลนาํมาสู่การศึกษาและกาํหนดศกัยภาของย่านบา้นหมอ้ วงับูรพา
ภิรมย ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวโนม้ของยา่นในอนาคต นาํมากาํหนดเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางการ
พฒันาของยา่นบา้นหมอ้ วงับูรพาภิรมย ์

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 

ศกัยภาพ

ววิฒันาการ / การเปล่ียนแปลง 

ยา่นประวติัศาสตร์ 

บทบาทและความสาํคญัในปัจจุบนั 

แนวทางการพฒันา 

กิจกรรม 

ปัญหา ศกัยภาพ แนวโนม้ 

พ้ืนท่ี คน/ชุมชน 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
จากการศึกษา ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ศกัยภาพและบทบาทดา้นพาณิชยกรรมยา่นบา้นหมอ้ วงับูรพาภิรมย ์โดยบทน้ีจะแสดงรายละเอียด
ระเบียบวิธีวิจยั เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัขน้ตอนในการดาํเนินการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ ท่ีมาของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีลาํดับการศึกษาวิจัย
ดงัต่อไปน้ี 
 
1. พืน้ทีศึ่กษา 

พื้นท่ีศึกษาคร้ังน้ีคือ ยา่นการคา้บา้นหมอ้ แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร ซ่ึงเป็นพื้นท่ี
พาณิชยกรรมสาํคญัของเมืองตั้งแต่อดีต ขนาดพื้นท่ีรวม 90 ไร่ ตั้งอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก 
อนัเป็นพื้นท่ีประวติัศาสตร์สาํคญัของกรุงเทพมหานคร และเปิดบริการทุกวนัตั้งแต่เวลาประมาณ 
8.00-18.00 น. 
 
2. การศึกษาข้อมูลการสํารวจ 

2.1 ประชากรเป้าหมายประชากรเป้าหมาย สาํหรับการเลือกตวัอยา่งในการศึกษาวิจยั              
คร้ังน้ี 

 กลุ่มท่ี 1 ผูซ้ื้อ กลุ่มผูซ้ื้อ/ผูใ้ชบ้ริการภายในยา่นการคา้บา้นหมอ้ฯ 
 กลุ่มท่ี 2 ผูป้ระกอบการ กลุ่มผูป้ระกอบการร้านคา้ประเภทตึกแถวในยา่นการคา้บา้น

หมอ้ฯ  
2.2 ขนาดตวัอยา่งและกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มที ่1 ผู้ซ้ือ  
1. ในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพของยา่น และบทบาททางดา้นการคา้ของยา่น

บา้นหมอ้ฯ กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารคาํนวณประชากรกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีใชสู้ตรของยามาเน่ 
(Yamane, 1976) ดงัน้ี 
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 โดยท่ี  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา 
          N = จาํนวนประชากร 
           e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้
 
ถา้ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  
 
2. การสุ่มตวัอย่างประชากร ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการย่านการคา้บา้นหมอ้ฯโดยใชว้ิธีสุ่มหลาย

ขั้น (Multi-stage sampling) 
ขั้นตอนท่ี 1 กาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบ Quota sampling โดยกาํหนด

สดัส่วน (Proportion Stratified to size) ของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการในวนัธรรมดาและวนัหยดุสุดสปัดาห์ 
  

ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนผูใ้ชบ้ริการยา่นการคา้บา้นหมอ้ฯ ท่ีทาํการสุ่มในช่วงวนัธรรมดาและ 
              วนัหยดุสุดสปัดาห์ 

วนั จาํนวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
คน/วนั 

จาํนวนตวัอยา่ง 

วนัธรรมดา 3,725 150 
วดัหยดุสุดสปัดาห์ 5,775 233 
รวม 9,500 383 

 
ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 383 คน ทาํใหก้ารสุ่มในวนัธรรมดา และวนัหยดุสุดสปัดาห์

มีสัดส่วนคือ วนัธรรมดา 150 คน วนัหยดุสุดสัปดาห์ 233 คน เพื่อความสมบูรณ์ของการวิจยัจึงเก็บ
ขอ้มูลเพิ่มเติมรวมทั้งส้ิน 400 คน 

ขั้นตอนท่ี 2 ทาํการสุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญ (Accidental sampling) คือ เลือกสุ่มตวัอยา่ง
จากผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการย่านาการคา้บา้นหมอ้ฯ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ในช่วง
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึง 1 ธนัวาคม 2555  

 
 
 

383
(0.05) 9,5001

9,500
n

2





2Ne1

N
n
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กลุ่มที ่2 ผู้ประกอบการ 
กลุ่มผูป้ระกอบการ ภายในยา่นการคา้บา้นหมอ้ฯ ประกอบไปดว้ยร้านคา้ประเภทตึกแถว

จาํนวนทั้งส้ิน 461 ร้าน การจาํแนกประเภทสินคา้โดยอาศยัหลกัเกณฑโ์ครงสร้างการผลิต (supply 
chain) ของการผลิต มาใชใ้นการแบ่งกลุ่มประเภทสินคา้ดงัน้ี 

 1. ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพของยา่น และบทบาท
ทางดา้นการคา้ของยา่นบา้นหมอ้ฯ กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารคาํนวณประชากรกลุ่มตวัอยา่งดว้ย
วิธีใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, 1976) ดงัน้ี 

   
 

โดยท่ี  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา 
N = จาํนวนประชากร 
 e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้

 
ถา้ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  
 

2. การสุ่มตวัอยา่งประชากร ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการยา่นการคา้บา้นหมอ้โดยใชว้ิธีสุ่มหลายขั้น 
(Multi-stage sampling) 

ขั้นตอนท่ี 1 กาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบ Quota sampling โดยกาํหนด
สดัส่วน (Proportion Stratified to size) ผูป้ระกอบการ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงประเภทและจาํนวนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ประเภทสินคา้ จาํนวน (ร้าน) จาํนวนตวัอยา่ง 
ช่างทาํทอง 
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองประดบัอญัมณี 
เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
คา้ปืน 
เส้ือผา้ 

107 
89 
78 
66 
56 
38 
27 

90 
75 
68 
54 
43 
30 
27 

รวม 461 387 

2Ne1

N
n




214
(0.05) 4611

461
n

2
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ขั้นตอนท่ี 2 ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง คือเลือกสุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานวิจยัและใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

 
3. รูปแบบเคร่ืองมือในการศึกษา  

3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3.1.1 การสงัเกตการณ์ การบนัทึกกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในยา่นบา้นหมอ้ฯ 

(Observation) เป็นการสงัเกตสภาพพ้ืนท่ี พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ การขนส่งสินคา้ ฯลฯ ท่ีเกิดข้ึน
ตลอดทั้งวนัของการเปิดใหบ้ริการในวนัธรรมดาและวนัหยดุสุดสปัดาห์ โดยแบ่งช่วงเวลาของ
ผูใ้ชบ้ริการออกเป็น 5 ช่วงเวลาดงัน้ี 

 ช่วงท่ี 1 เวลา 6:00 – 8:00 น. 
 ช่วงท่ี 1 เวลา 8:00 – 10:00 น. 
 ช่วงท่ี 1 เวลา 10:00 – 13:00 น. 
 ช่วงท่ี 1 เวลา 13:00 – 15:00 น. 
 ช่วงท่ี 1 เวลา 15:00 – 18:00 น. 
 วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกาตการณ์ของผู ้ใช้บริการ  ในการวิจัยคร้ังน้ี

สังเกตการณ์ตามช่วงเวลาต่างๆ โดยบนัทึกอตัราการสัญจรผา่น (Gate Method) คือการนบัปริมาณ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีเดินเทา้สญัจรผา่นในยา่นการคา้บา้นหมอ้ฯ  

 3.1.2 ชุดเคร่ืองมือ/กลุ่มตวัแปร การช้ีวดัการดาํรงอยูข่องยา่นบา้นหมอ้ฯ 
 3.1.2.1 ปัจจยัทางกายภาพ ไดแ้ก่ สภาพท่ีตั้ง การคมนาคมและการเขา้ถึง 

ลกัษณะของยา่น ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีภายในยา่น การกระจุกตวัของกิจกรรมและความสมัพนัธ์กบั
พื้นท่ีโดยรอบ กรรมสิทธ์ิท่ีดิน การปรับตวัทางกายภาพ 

 3.1.2.2 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การปรับตวัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ประเภท
ของสินคา้ ขนาดของสินคา้ ลกัษณะสินคา้ รูปแบบ/วิธีการจาํหน่าย ความหลากหลายของสินคา้ 
มูลค่า/ราคาของสินคา้ ค่าเช่า กลุ่มลูกคา้ 

 3.1.2.3 ปัจจยัทางสงัคม สภาพสงัคมของชาวไทย ชาวไทยเช้ือสายจีน ชาย
มอญดั้งเดิม และแรงงานต่างดา้ว 

 3.1.2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของยา่น กระแสแฟชัน่ รสนิยม 
  3.1.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept Interview) ลกัษณะการสัมภาษณ์เป็นแบบ

เจาะลึกจะเนน้ในส่วนพฒันาการของพื้นท่ีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของยา่น โดยสัมภาษณ์บุคคล
สาํคญัมีความน่าเช่ือถือ ทราบเร่ืองราวในอดีตของพื้นท่ีศึกษา ประชากรเป้าหมายในการสัมภาษณ์
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คือ สมาคมผูค้า้ทองเก่าแก่ เจ้าของกิจการคา้เพชร ทอง เคร่ืองประดับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
กาํหนดขนาดของการสมัภาษณ์ จาํนวนทั้งส้ิน 12 ราย 

3.3.2 การใชแ้บบสอบถาม 
การแจกแบบสอบถามตามกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้มาใชบ้ริการในพ้ืนท่ียา่นการคา้บา้น

หมอ้ฯ โดยการแจกแบสอบถามแบ่งออกเป็นวนัธรรมดาและวนัหยดุสุดสัปดาห์ โดยใชว้ิธีสุ่มแจก
แก่ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการเพื่อทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในย่าน โดยรุปแบบคาํถามในเร่ืองต่างๆ 
ดงัน้ี 

แบบสอบถามผูซ้ื้อ/ผูใ้ชบ้ริการ 
1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ ภูมิลาํเนา 
2. พฤติกรรมของผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ ประเภทสินคา้ สถานท่ีซ้ือสินคา้ มูลค่าวตัถุประสงคข์องการ

ซ้ือ วนัและช่วงเวลา เหตุผลของการซ้ือสินคา้ ปัจจยัท่ีทาํให้ยา่นการคา้บา้นหมอ้ฯ ดาํรงอยู่ การซ้ือ
สินคา้ย่านการคา้บริเวณโดยรอบ ประเภทสินคา้ เหตุผลของการซ้ือสินคา้ และแนวโน้มการซ้ือ
สินคา้ในอนาคต 

3. ขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางไป-กลบั ไดแ้ก่ พาหนะการเดินทาง สถานท่ีจอดรถ 
4. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะภายในยา่น 

 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 นาํผลของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม บนัทึกกิจกรรมท่ีไดจ้ากการสงัเกตและ
สาํรวจ 

4.2 ภาคสนามในพ้ืนท่ี มาทาํการวิเคราะห์ การใชพ้ื้นท่ี โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง หาขอ้สรุปในสภาพท่ีเป็นอยูเ่พื่อทาํความเขา้ใจ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพ และ
บทบาทดา้นพาณิชยกรรมยา่นการคา้บา้นหมอ้ฯ รวมถึงลกัษณะความสมัพนัธ์กบัปัจจยัต่างๆ จาก
ขอ้มูลท่ีศึกษามาขา้งตน้ จากผลวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิจยั นาํมาสู่ขอ้สรุป ขอ้สงัเกต ปัญหา 
ขอ้เสนอแนะของพื้นท่ีศึกษา 
 
5. ระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล 

5.1 การเกบ็ขอ้มูลคือ ช่วงเวลาในวนัธรรมดาและวนัหยดุสุดสปัดาห์ ในวนัธรรมดาจะ
เกบ็ 

5.2 ขอ้มูลจากวนัระหวา่งสปัดาห์ โดยใชร้ะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล 2 เดือนเร่ิมตั้งแต่ 
ในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึง 1 ธนัวาคม 2555 ต่อเน่ืองไปจนแลว้เสร็จ 
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บทที ่4 
ประวตัิความเป็นมาและสภาพทัว่ไป 

 
1. ประวตัิความเป็นมา  

ยา่นการคา้ในเขตเมืองเก่าของกรุงเทพฯ (บา้นหมอ้ วงับูรพาฯ) เป็นยา่นการคา้ท่ีทนัสมยั
แห่งหน่ึงในอดีต  ช่ือของยา่นการคา้น้ีมาจากวงับูรพาภิรมย ์ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัในสมเด็จกรมพระ
ยาภานุพนัธุวงศว์รเดช  พระราชอนุชาร่วมพระชนนีในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 พระองคเ์ลือกพื้นท่ีบริเวณน้ี สร้างวงัพระราชทานให้พระเจา้นอ้งยา
เธอ เจา้ฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ ์กินพื้นท่ีตั้งแต่ป้อมมหาชยัจนถึงสะพานเหลก็ ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน เป็นสถาปัตยกรรมแนวผสมผสานโคโลเน่ียล  

วงับูรพาภิรมยใ์นสมยัสมเด็จกรมพระยาภานุพนัธุวงศ์วรเดชยงัทรงพระชนม์อยู่นั้ น  
จดัเป็นสถานท่ีงดงามทนัสมยั  และยิง่ใหญ่รองจากพระบรมมหาราชวงั และยงัจดัว่าเป็นสถานท่ีท่ี
รวมความบนัเทิงท่ีหรูหราท่ีสุดในสมยันั้น  เพราะไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองพระเกียรติยศพระ
บรมวงศานุวงศ์  งานรับเสด็จส่งเสด็จเจ้านายพระราชโอรสเด็จกลบัจากต่างประเทศ ถา้จะให้
ยิง่ใหญ่หรูหราตอ้งมาจดักนัท่ีวงับูรพาภิรมย ์เรียกกนัในสมยันั้นวา่ “งานราตรีสโมสร” ซ่ึงมีรูปแบบ
ตามอย่างงานร่ืนเริงของชนชั้นสูงในยุโรป คือ มีการเล้ียงอาหาร มีดนตรีและการแสดง ตลอดจน
การลีลาศ นบัเป็นรูปแบบของการบนัเทิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดของวงสงัคมชั้นสูงในสมยันั้น 

วงับูรพาภิรมยซ์บเซาลงเม่ือสมเด็จเจา้ฟ้า กรมพระยาภานุพนัธุวงศว์รเดช เสด็จทิวงคต  
ทายาทแห่งวงัน้ีไดข้ายตวัวงั และท่ีดินให้พ่อคา้คนจีนกลุ่มหน่ึง ซ่ึงไดร่้วมกนัเปล่ียนสภาพวงั ให้
กลายเป็นศูนยก์ารคา้ และการบนัเทิง  ประกอบดว้ยอาคารพาณิชย ์จาํหน่ายสินคา้นานาชนิด  ทั้ง
สินคา้ไทยและต่างประเทศ ภตัตาคารอาหารจีน และโรงภาพยนตร์ทนัสมยั แต่ผูค้นในสมยันั้นยงัคง
มิลืมเลือนความหรูหรายิ่งใหญ่ของวงับูรพาภิรมย ์ จึงเรียกนามย่านการคา้ตามนามสถานท่ีเดิมคือ 
“ยา่นการคา้วงับูรพาภิรมย”  

หา้งดิโอลดส์ยามพลาซ่าถึงแมจ้ะมีอายรุ่วงเลยมาถึง 15 ปีมาแลว้ แต่ดิโอลดส์ยาม นบัวนั
กลบัจะมีชิวิตชีวา นบัวนัจะยิ่งคึกคกั มีร้านรวงใหม่ๆ เขา้มาดาํเนินกิจการมากมาย ทั้งท่ีมาแทนท่ี
กิจการเดิม โดยเฉพาะดา้นถนนบูรพา ท่ีปัจจุบนัเป็นแหล่งรวมตวัของธนาคารหลายสาํนกั ทั้งราย
ใหญ่รายยอ่ย นอ้งใหม่อยา่งธนาคารทิสโก ้และ ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 
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ส่วนบริเวณท่ีติดกบัศาลาเฉลิมกรุงเดิมเป็นลานโล่ง ทาํกิจกรรมขายของเป็นคร้ังคราว
ปัจจุบนัทาํเป็นบูทถาวร ใหร้้านเบเกอร่ีรายใหญ่เครือการบินไทยมาเปิดกิจการเป็นอีกทางเลือกหน่ึง
ของผูท่ี้มาจบัจ่ายมาชิมอาหารแถวน้ี  

เดิมก่อนจะมาเป็นดิโอลด์สยามทุกวนัน้ี พื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นท่ีตั้ งของตลาดม่ิงเมือง 
นบัเป็นศูนยร์วมของร้านรับตดัเส้ือผา้ อนัเน่ืองมาจากมีแหล่งขายผา้และอุปกรณ์ตดัเยบ็อยา่งพาหุรัด 
และสาํเพง็อยูข่า้งๆ  

ภาพท่ี 8 ตลาดม่ิงเมืองในอดีต และดิโอลดส์ยามในตาํแหน่งเดียวกนัในปัจจุบนั 
 
ผูค้นเก่าแก่ท่ีอยู่อาศัยในย่านน้ีเล่าว่าตลาดม่ิงเมืองนั้ นสร้างข้ึนมาพร้อมๆ กับศาลา    

เฉลิมกรุง ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว เพ่ือเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบ 150 
ปี ในปี พ.ศ. 2475 เร่ืองน้ีกดู็ใกลเ้คียงกบัหลกัฐานเอกสาร ท่ีมีระบุไวว้่า ในปี พ.ศ. 2468 - 2469 นาย
มาริโอ ตามานโญ (Mario Tamagno) สถาปนิกอิตาเลียนท่ีเขา้มารับราชการในเมืองไทยระหว่าง
รัชกาลท่ี 5 ถึงตน้รัชกาลท่ี 7 ไดอ้อกแบบก่อสร้างตลาดแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ เป็นตลาดท่ีมีหลงัคา
คลุม สร้างดว้ยคอนกรีต สาํหรับเป็นท่ีขายเส้ือผา้ จาํลองจากตลาดแบบตะวนัออกกลาง ดงันั้น แม้
จะไม่ไดร้ะบุนาม แต่กน่็าจะหมายถึงตลาดม่ิงเมืองนัน่เอง  

ตลาดม่ิงเมืองมีช่ือเสียงในฐานะแหล่งชุมนุมช่างตดัเยบ็เส้ือผา้ เพื่อรองรับลูกคา้ท่ีมาซ้ือ
ผา้ท่ีตลาดสาํเพง็- พาหุรัด แลว้ไม่มีเวลาไปหาร้านตดัเยบ็ เป็นการอาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้ และ
เป็นการส่งเสริมเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั เม่ือซ้ือผา้แลว้มีแหล่งตดัเยบ็อยูใ่กล้ๆ  ก็ไดเ้ส้ือกลบับา้นอยา่ง
รวดเร็ว ตลาดแห่งน้ีจึงไดรั้บความนิยมจากบรรดาสุภาพสตรีเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ดารา นักร้อง 
จนถึงประชาชนทัว่ไป  
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ย่านบ้านหม้อ  เ ป็นชุมชนดั้ ง เ ดิม ท่ีผู ้คนในย่านน้ีประกอบอาชีพป้ันหม้อและ
เคร่ืองป้ันดินเผาขาย เป็นชุมชนเก่าแก่ ซ่ึงมีอายุใกลเ้คียงกบัการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ อยูบ่ริเวณ
ใกลริ้มฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยาตอนใตข้องพระบรมมหาราชวงั ตั้งบา้นเรือนตามสองฝ่ังคูเมืองเดิม
จนกระทัง่ถึงถนนเจริญกรุง บรรจบหัวมุมวงัสราญรมย ์พื้นเพดั้งเดิมของชาวบา้นหมอ้เป็นคนเช้ือ
สายมอญ ท่ีอพยพมาตั้งรกรากตั้งแต่คร้ังเสียกรุงศรีอยทุธยาคร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 2310) นอกจากน้ียงัเป็น
ท่ีตั้งของชุมชนเช้ือสายญวณจากเมืองเว ้ท่ีอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจา้ตาก
สิน (พ.ศ. 2319) โดยยดึอาชีพผลิตหมอ้ขาย และไดเ้ลิกรากิจการไปในราวปลายรัชกาลท่ี 5 ส่ิงท่ียงั
คงเหลือหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ความเป็นมาของยา่น คือ งานปฏิมากรรมปูนป้ันหมอ้ดินขนาด
ใหญ่ ท่ีตั้งอยูบ่นจัว่ของอาคารตลาดบา้นหมอ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ประติมากรรมปูนป้ันรูปหมอ้ดิน บริเวณทางเขา้ตลาดบา้นหมอ้  
              (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั)  
 

ในยคุต่อมายา่นบา้นหมอ้ไดก้ลายเป็นแหล่งทาํทองรูปพรรณ เกิดหา้งทองหลวงแห่งแรก
ของยา่นบา้นหมอ้ ช่ือวา่ F.Grahlert&Co., Jewellers. เป็นหา้งของชนชาติเยอรมนั เป็นหา้งทาํเคร่ือง 
ทอง เคร่ืองลงยาแบบฝร่ังและไดรั้บพระราชทานตราครุฑ  ทาํให้บริเวณย่านเร่ิมมีการทาํทองเพ่ิม
มากข้ึนจนเฟ่ืองฟูตามลาํดบั ซ่ึงในขณะนั้นยา่นทาํทอง เคร่ืองประดบั บา้นหมอ้น้ีจะเป็นการทาํอยู่
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ในตวัอาคาร เพราะเป็นการทาํตามคาํสั่งร้านทองและทาํส่ง ในยคุน้ีบา้นเรือนบริเวณบา้นหมอ้จะมี
บรรยากาศท่ีเงียบสงบมากกว่าพื้นท่ีอ่ืน เน่ืองจากบา้นทาํทองจะตอ้งกั้นกระจกตามประตูหนา้ต่าง 
เพื่อป้องกนัลมฝุ่ นละอองจากภายนอกมารบกวนในการทาํทองนัน่เอง ราวปี พ.ศ. 2496 เม่ือกิจการ
วิทยุโทรทศัน์เขา้มาสู่ประเทศไทยความนิยมเก่ียวกบัเทคโนโลยีดา้นวิทยุโทรทศัน์ไดเ้พิ่มมากข้ึน 
และยิง่ไดรั้บความนิยมมากข้ึนเม่ือมีการจดัตั้งสถานีโทรทศัน์เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย  เรียกว่า 
สถานีโทรทศัน์ ช่อง 4 บางขนุพรหม และอีกสาหุหน่ึงทีทาํใหย้า่นบา้นหมอ้มีช่ือเสียงในดา้นการคา้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกบัวิทยุโทรทศัน์ เน่ืองจาก บริษทั บี.กริม ผูซ่ึ้งดาํเนินธุรกิจดทางดา้น
โทรศพัทท์างไกลระหว่างประเทศ ไดน้าํอุปกร์วิทยุ และเคร่ืองมือส่ือสารเขา้มายงัสยามประเทศ 
และไดจ้ดัตั้งบริษทั บี.กริม ข้ึนในเขตวงับูรพา โดยพระเจา้บรมวงษเ์ธอเจา้ฟ้าภานุรังษี ประทาน
พระอนุญาตให้ก่อตั้งข้ึน ทาํให้ย่านบา้นหมอ้เร่ิมมีการเกิดกิจการร้านสั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เก่ียวกบัวิทยโุทรทศัน์ สินคา้จาํพวกเคร่ืองเสียง อะไหล่ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เขา้มาขาย ซ่ึงไดรั้บ
ความนิยมกันอย่างแพร่หลาย จนบา้นหมอ้ในปัจจุบนักลายเป็นแหล่งขายอุปกรณ์อะไหล่วิทย ุ
โทรทศัน์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศในปัจจุบนั  
 

 
ภาพท่ี 10 หา้ง ย.ร. อนัเดร ส่ีกัก๊พระนครมีลกัษณะเป็นอาคารตึก 2 ชั้น ถนนหนา้หา้งมีฟุตบาท  
                (ทางเดินเทา้) เป็นปูน ส่วนตวัถนนยงัเป็นถนนกรวด มีท่อระบายนํ้าขนาดเลก็และต้ืน  
                ฝาท่อเปิดดว้ยไมข้นาดเลก็ไม่แน่หนานกั ซ่ึงเป็นสภาพถนนทั้งเจริญกรุงและเฟ่ืองนคร  
                ในสมยันั้น 
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ภาพท่ี 11 พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร พระโอรสในรัฐมนตรีกระทรวงโทรคมนาคม 
                ทดลองใชโ้ทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศและเยอรมนีัท่ีหา้ง บี.กริม เป็นผูแ้ทน 
                จาํหน่ายเป็นคร้ังแรก โดยมีนายอดอลฟ์ ลิงคน์ัง่อยูด่ว้ย  

 
บ้านหม้อในปัจจุบันยงัคงมีการใช้งานพ้ืนท่ีและอาคารทางด้านพาณิชยกรรมอย่าง

หนาแน่น และมีเอกลกัษณ์ในพื้นท่ีสูง ทั้งกิจกรรมการคา้สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์และท่ีฝังตวัอยูภ่ายใน
อาคารอนุรักษ์ท่ีมีความสวยงาม กล่าวได้ว่าบา้นหมอ้เป็นแหล่งการคา้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เก่ียวกบัวิทยุและโทรทศัน์แหล่งใหญ่ท่ีสุดของประเทศในปัจจุบนั รวมทั้งเป็นแหล่งคา้เพชรและ
ทองรูปพรรณท่ียงัคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การศึกษาคร้ังน้ีจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูล
วิวฒันาการของพ้ืนท่ีและผูป้ระกอบการในยา่นบา้นหมอ้ฯ ตลอดจนสภาพทัว่ไป ในดา้นกายภาพ 
เศรษฐกิจ และสงัคมของยา่นบา้นหมอ้ฯ ดงัน้ี 

1.1 ยุคตั้งถ่ินฐานบ้านหม้อ สมัยกรุงธนบุรี-รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่3 (พ.ศ. 2310-พ.ศ. 
2394) 84 ปี 

“ยา่นบา้นหมอ้” ถือกาํเนิดจากการตั้งถ่ินฐานของชุมชนเดิมท่ีตั้งถ่ินฐานตั้งแต่สมยักรุง
ธนบุรี จากนั้นหลงัมีการสถาปนากรุงรัตน์โกสินทร์ข้ึนประกอบกบัพื้นท่ีดงักล่าวมีลาํคลองท่ีเหมาะ
กบัการตั้งท่ีอยูอ่าศยัและไม่ห่างไกลจาก “พระบรมมหาราชวงั” จึงมี “ชุมชนชาวมอญ” อพยพจาก
กรุงศรีอยธุยามาตั้งบา้นเรือนอาศยัอยูบ่ริเวณร่ิมฝ่ังปากคลองคูเมืองเดิมดา้นใต ้(ฝ่ังปากคลองตลาด)  
เรียงรายตามสองฝ่ังคลองจนถึงถนนเจริญกรุง  มาบรรจบกบัมุมวงัสราญรมย ์ต่อมาไดมี้การอพยพ
จากกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและศาสนาเขา้มาตั้งบา้นเรือนอาศยัอยูเ่พิ่มมากข้ึน อาทิ
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เช่นบริเวณ “พาหุรัด” ในปัจจุบนั  ซ่ึงแต่ก่อนมีช่ือเรียกวา่ “บา้นญวน” หรือ “ถนนบา้นญวน” เพราะ
มาจากกลุ่มชาวมอญ ท่ีอพยพเขา้มาคร้ังสมยักรุงธนบุรีเป็นตน้ ในแง่การคมนาคมในสมยัเร่ิมแรก
ยงัคงอาศยัแม่นํ้าลาํคลองเป็นเสน้ทางหลกัในการสญัจร โดยเฉพาะคลองท่ีสาํคญัในการสญัจรคือ 1.
คลองหลอดวดัราชบพิธ 2.คลองคูเมืองเดิมก่อนออกสู่แม่นํ้ าเจา้พระยาท่ีปากคลองตลาด ซ่ึงแต่เดิม
เป็นท่ีอยูอ่าศยัของขา้ราชบริพารและราษฎรสามญั ประกอบกบัในเวลานั้นมีประชาชนอาศยัอยูย่งัมี
จาํนวนน้อย จึงสามารถเลือกตั้งขยายบา้นเรือนตามสะดวก ตลอดริมฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยาและริม
คลองท่ีขดุข้ึนมาใหม่ อนัเป็นเส้นทางคมนาคมหลกัท่ีใชเ้ป็นเส้นทางคา้ขาย  ดาํเนินธุรกิจติดต่อกนั
ไดโ้ดยตลอด ส่วนการคมนาคมทางบกนั้น โดยมากจะใชต้รอกอนัเป็นทางเดินเล็กๆ เช่นเดียวกบั
กรุงธนบุรี ภายหลงัต่อมามีการขยายตรอกเป็นถนนบา้ง และตดัถนนใหม่บา้ง ถึงแมว้่าเส้นทางถนน
ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นทางเดินแคบๆ เป็นลกัษณะถนนดิน หรือถา้ดีหน่อยก็ปูด้วยอิฐเรียงตะแคง 
(ศิลปากร, 2525: 49) 

ในดา้นลกัษณะความเป็นยา่นนั้นมีท่ีมาจากลกัษณะทางสงัคมไทย  แต่เดิมมีการประกอบ
อาชีพทางดา้นการผลิตสินคา้หรือส่ิงของตามทกัษะฝีมืองานช่างต่างๆ ตามระบบอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว โดยอาศยัความชาํนาญของ บรรพบุรุษดา้นท่ีมีความชาํนาญอยู่เดิม ก็มกัจะฝึกหัดให้
ลูกหลานมีฝีมือประกอบอาชีพ  ตามแบบอยา่งความชาํนาญของตน้ตระกูล และผูท่ี้ประกอบอาชีพ
ชนิดเดียวกนักม็กัจะตั้งบา้นเรือนอยูใ่กลเ้คียงกนั จนเกิดเป็นยา่นชุมชนต่างๆ อาทิเช่น ยา่นบา้นหมอ้
(ผลิตหมอ้) ยา่นบา้นบาตร(ผลิตบาตร) เป็นตน้ 

 
1.2 ยุคเข้าสู่ความเจริญด้วยระบบถนนสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4-6 (พ.ศ. 2394-พ.ศ. 

2468) 74 ปี 
ไทยเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเพื่อปรับตัวให้ทันสมัยแบบตะวนัตก การพัฒนาสภาพ

บา้นเมืองให้เป็นระเบียบสวยงาม ตั้งแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 4 
การปรับปรุงดงักล่าวในสมยัน้ีเป็นท่ีสาํคญัคือการพฒันาดา้นการคมนาคม เช่น ถนนท่ีตดัใหม่ตาม
แบบมาตรฐานตะวนัตกอย่างถนนเจริญกรุง ถนนบาํรุงเมืองและถนนเฟ่ืองนคร ต่อมาในสมยั
รัชกาลท่ี 5 โปรดให้มีการซ่อมแซมและตดัถนนใหม่เพิ่มเติมอีกหลายสายทั้งในนอกพระนคร ซ่ึง
การขยายพระนครและตดัถนนเพิ่มเติมเช่นน้ีเป็นการขยายแหล่งชุมชนไปตามเส้นทางบกเพ่ิมข้ึน 
ผลท่ีตามมาคือ มีแหล่งการคา้ต่างๆ เพิ่มข้ึนเกาะกลุ่มตามแนวการขยายตวัของเมืองดว้ยถนน และ
ขยายออกไปอย่างกวา้งขวาง ส่วนอาชีพการป้ันหมอ้ของชาวบา้นหมอ้ได้มีการเลิกราไปหมด
เร่ือยมาจนไปสมยัรัชกาลท่ี 6 เป็นช่วงท่ีอารยธรรมตะวนัตกเขา้มามีอิทธิพลมากข้ึนกว่าท่ีผ่านมา 
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การส่ือสารคมนาคมเจริญกา้วหน้าข้ึน การติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศโดยเฉพาะทางตะวนัตก
เป็นไปอยา่งกวา้งขวางซ่ึงทาํใหพ้ื้นท่ีเมืองชั้นในเร่ิมมีความหนาแน่น 

1.3 ยุคการพัฒนาบ้านเมือง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 7-9 (พ.ศ. 2468-ปัจจุบัน พ.ศ. 
2555) 87 ปี  

คร้ังส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ในปีพ.ศ. 2461 สยามประเทศในสมยันั้นเป็นหน่ึงใน
ประเทศผูช้นะสงครามจึงมิตอ้งเสียค่าปฎิมากรสงคราม ทาํใหค้วามศิวิไลซ์ ศิลปะ วฒันธรรม ความ
เจริญกา้วหน้าต่างๆ ทั้งจาก สหรัฐอเมริกา ประเทศผูช้นะสงครามในยุโรป ถูกนาํเขา้มายงัสยาม
ประเทศอย่างรวดเร็ว ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง แนวคิด ความเป็นอยู่ ศิลปะวฒันธรรม และ
ประเพณี ทั้ งน้ีเป็นผลให้มีความพยายามเปล่ียนแปลงรูปแบบของเมือง บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย 
ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีของชุมชนตามไปดว้ย (แน่งนอ้ย ศกัด์ิศรี, 2534: 286) อีกทั้งเป็นช่วงท่ี
ระยะเศรษฐกิจโลกและในประเทศตกตํ่ าเป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตุของการนําของเดิมมา
เปล่ียนแปลงมากกว่าการสร้างส่ิงปลูกสร้างใหม่ข้ึนเพิ่ม อาทิเช่น การเปล่ียนวงัเป็นสถานท่ีราชการ 
ส่วนวงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ซ่ึงมีมากกว่าการสร้างใหม่เพิ่มเติมส่วนราชการ ส่วนวังท่ียงัคงพอ
หลงเหลืออยู่ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากับบ้านส่วนตัว แต่เป็นท่ีอยู่อาศัยของทายาทในรุ่นต่อๆ มา
อยา่งเช่น วงับา้นหมอ้ 

การเปล่ียนแปลงรวมไปถึงความเป็นย่านพาณิชยกรรม ย่านบา้นหมอ้มีลกัษณะย่าน
การคา้แต่โบราณจากเดิมเป็นย่านทาํหมอ้ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมภายในครอบครัว ต่อมาเปล่ียนเป็น
รูปแบบการคา้ของชุมชนชาวจีนประเภทของเคร่ืองเพชร ทอง เงิน และแหล่งพาณิชยกรรมอ่ืนๆ 
บริเวณน้ีจึงมีวิวฒันาการเป็นยา่นการคา้หลากหลายประเภท คือ ยา่นคา้เพชร บริเวณส่ีกัก๊พระยาศรี 
คือ ทั้งริมถนนเจริญกรุงถึงส่ีแยกเจริญกรุง และริมถนนเฟ่ืองนคร ตั้งแต่คลองหลอดวดัราชบพิธ
ผา่นส่ีกัก๊ไปจนถึงริมถนนพาหุรัด รวมไปถึงความเป็นมายา่นเคร่ืองเสียง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และสินคา้
อุปกรณ์ อิเลก็ทรอนิกส์ 

ผูป้ระกอบการร้านคา้ออน ลอ๊ค หยุน่ (ประพนธ์ พยานุกลู, 2556) เล่าถึงสภาพบรรยากาศ
บริเวณศาลาเฉลิมกรุงและบริเวณละแวกรอบๆ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งร้านกาแฟเก่าอยา่ง “ออน ล๊อก หยุน่” ริม
ถนนเจริญกรุง ท่ีทํากิจกรรมรับช่วงต่อการค้ามาตั้ งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2476 เดิมบริเวณน้ี
เปรียบเสมือนจุดนัดพบกนั บา้งก็เพื่อรอชมภาพยนตร์ท่ีศาลาเฉลิมกรุง ในสมยัก่อนบริเวณน้ีก็
เปรียบไดก้บัยา่นสยามในปัจจุบนั เป็นยา่นท่ีเป็นแหล่งรวมความทนัสมยัของวยัรุ่นในยคุก่อน ท่ีจะ
นิยมแต่งตวัตามกระแสแฟชัน่ในสมยันั้น เพราะนอกจากแต่งตวัมาอวดกนัแลว้ยงัเป็นโอกาสท่ีจะ
ไดพ้บแมวมองเพื่อชกันาํกนัมาเขา้สู่วงการบนัเทิง แต่แลว้ความนิยม ก็เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
เม่ือหมดสมยักาลฉายภาพยนตร์ท่ีศาลาเฉลิมกรุง ผูค้นก็ค่อยๆ ลดนอ้ยลง แต่ก็ยงัมีขาประจาํและขา
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จรเขา้มาแวะเวียนและทกัทายทางร้านอยา่งคนคุน้เคย ปัจจุบนัแมว้่าจะเป็นทายาทรุ่นท่ี 3 แลว้ก็ตาม 
ท่ีทาํหนา้ท่ีในการสืบทอดร้าน แต่ในรุ่นถดัไป ก็ไม่ไดมี้การบงัคบัว่าตอ้งให้มารับช่วงต่อ อยากให้
ทาํในส่ิงท่ีอยากทาํมากกว่า ถา้ทาํก็ดีร้านก็เปิดต่อถา้ไปทาํอยา่งอ่ืน ร้านก็จบ  แต่จะไปว่าอยา่งไรได ้
ซ่ึงสะทอ้นการยอมรับความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนของสังคมท่ีข้ึนอยูก่บัความถนดัและความ
สนใจของคนยคุปัจจุบนั 

อดีต       ปัจจุบนั 

 
 
ภาพท่ี 12 เปรียบเทียบสภาพโครงข่ายการสญัจรบา้นหมอ้ ในอดีตและปัจจุบนั 
 

บริเวณแยกส่ีกัก๊พระยาศรี 

บริเวณส่ีแยกบา้นหมอ้ 

บริเวณเชิงสะพานอบลรัตน์
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ตารางท่ี 3 สรุปความเป็นมาและวิวฒันาการของยา่นบา้นหมอ้ ฯ 
เวลา เหตุการณ์ อาณาเขต ลกัษณะสังคม 
รัชกาลท่ี3 
(พ.ศ. 2310-พ.ศ. 
2394) ยคุตั้งถ่ินฐาน
บา้นหมอ้  
สมยักรุงธนบุรี-
รัตนโกสินทร์ 

 เดิมก่อนหนา้เป็นเพียงพื้นท่ี
ป่า มีบา้นเรือนบางตา 
บริเวณปากคลองคูเมืองเดิม 
ก่อนมีการขยายขอบเขตพระ
นคร ทาํใหเ้ร่ิมมีการตั้งถ่ิน
ฐานเพ่ิมข้ึนบริเวณริมนํ้า 
เพราะมีความสะดวกในการ
สัญจรและการคา้ขายสินคา้ 
ท่ีตนมีความถนดัเดิม คือป้ัน
หมอ้ดินเผา 

ภายหลงัจากการตั้งพระนคร 
ทาํใหเ้กิดการขยายตวัของ
บา้นเมือง มีการขดุคลองซ่ึง
เป็นเส้นทางการสัญจรหลกั
เพ่ือสัญจร หรือขนส่งสินคา้ 
ทาํใหเ้กิดลกัษณะของการใช้
ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยั
ติดต่อกนัสลบักบัตลาด
สาํคญัๆ ทาํใหเ้กิดเป็นยา่น
การคา้และยา่นชุมชนต่อ 
เน่ืองกนั 

เป็นช่วงววิฒันาการมาจาก
ปัจจยัทางสังคมโดยการขยาย
พระนคร ซ่ึงส่งผลต่อ
กายภาพ ซ่ึงยงัคงวถีิสังคมเดิม
อยูมี่การอยูอ่าศยักนัเป็นกลุ่ม
ตามท่ีมาและความถนดั นาํมา
สู่การคา้ขาย ซ่ึงเป็นปัจจยั
ทางดา้นเศรษฐกิจต่อมา 

สมยัรัชกาลท่ี 4-6 
(พ.ศ. 2394-พ.ศ. 
2468)  ยคุไดรั้บ
อิทธิพลตะวนัตก 

มีบทบาททางดา้นเศรษฐกิจ
อนัมีตลอดยา่นบา้นหมอ้ 
เป็นแหล่งรวมสินคา้ 
ประกอบดว้ยสินคา้สาํคญัๆ 
เช่น หมอ้ คร่ืองประดบัอญั
มณี  

เป็นการขยายพ้ืนท่ีอยา่ง
ต่อเน่ืองจากการตดัถนนผา่น
พ้ืนท่ีและตึกแถว โดยรอบๆ 
บริวณบา้นหมอ้ฯ  

ความเป็นกลางการคา้ ท่ีมี
เอกลกัษณ์ของกรุง
รัตนโกสินทร์ 

สมยัรัชกาลท่ี 7-8 
(พ.ศ. 2468-ปัจจุบนั 
พ.ศ. 2557)  
 (ยคุเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง) 

อิทธิพลทางการปกครอง
แนวคิดตะวนัตกเพ่ิมมากข้ึน 
สินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมต่อ
ชาวต่างชาติขนาดนั้น ไดแ้ก่ 
เคร่ืองประดบัอญัมณี 
รถยนต ์เคร่ืองยนต ์เส้ือผา้  

 เกิดการรวมตวัของชุมชน
เกิดข้ึนใหม่ ในพ้ืนท่ีของยา่น
บา้นหมอ้ มีการกระจุกตวัใน
พ้ืนท่ีอาศยั พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม 
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
กระจายในบริเวณดา้นเหนือ
ตอนกลาง และดา้นใตข้อง
พ้ืนท่ี 

ขาดการสนบัสนุนการ
อนุรักษพ้ื์นท่ียา่น
ประวติัศาสตร์ จึงมีการทาํลาย
พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ เช่น ยา่นบา้น
หมอ้ เป็นพ้ืนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบความเส่ือมโทรม
ทางดา้นวฒันธรรม และ
เศรษฐกิจ 

สมยัรัชกาลท่ี 9 –
( ปัจจุบนั - ยคุ
โลกาภิวฒัน์) 

การใหค้วามสาํคญัของการ
อนุรักษพ้ื์นท่ีเมืองเก่าท่ีมี
ความสาํคญัทางดา้น
ประวติัศาสตร์ 

เป็นพ้ืนท่ีเมืองเก่าทางดา้น
การคา้แต่ยงัคงเหลือสถานท่ี 
ประวติัศาสตร์ ยา่นเก่าแก่และ
ชุมชน 

คงเหลือสภาพพื้นท่ีมีความ
เป็นเมืองเก่าท่ีมีความสาํคญั
ทางดา้นประวติัศาสตร์และ
เศรษฐกิจ  
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2. ลกัษณะทางกายภาพ 
2.1 บริเวณท่ีตั้งและอาณาเขต 

พื้นท่ีทาํการศึกษาคือพื้นท่ียา่นบา้นหมอ้ ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีแขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร บริเวณตอนใตข้องกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก มีบทบาทของการเป็นเขต
ประวติัศาสตร์และยา่นการคา้เก่าแก่ท่ีสาํคญั พื้นท่ีมีความเช่ือมโยงกบัยา่นการคา้เก่าแก่ท่ีสาํคญัอ่ืนๆ 
ตั้งแต่ระดับเมืองจนถึงระดับประเทศ อาทิ ย่านพาหุรัด ย่านสําเพ็ง เป็นตน้ ทั้งน้ีขอบเขตมีการ
กาํหนดจากความต่อเน่ืองของกิจกรรมท่ีครอบคลุมพื้นท่ีทุกยคุทุกสมยั ซ่ึงมีขอบเขตดงัน้ี 

ทิศเหนือ  จรดคลองหลอดวดัราชบพิตร 
ทิศตะวนัออก จรดถนนตีทอง และถนนตรีเพชร 
ทิศใต ้  ตลาดพาหุรัดและตึกแถวริมถนนพาหุรัด 
ทิศตะวนัตก จรดถนนอษัฎางค ์ถดัไปเป็นคลองคูเมืองเดิม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนท่ี 3 บริเวณท่ีตั้งยา่นบา้นหมอ้ กรุงเทพมหานคร 
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แผนท่ี 4 ขอบเขตยา่นบา้นหมอ้ และบริเวณโดยรอบ 

 
2.2 การเขา้ถึงพื้นท่ี 

การเขา้ถึงพื้นท่ียา่นการคา้เก่าอญัมณี(บา้นหมอ้ วงับูรพาฯ)นั้นสามารถเขา้ไดท้ั้งทาง
สญัจรทางบก คือ ถนนเจริญกรุง  ถนนบา้นหมอ้  ถนนตรีเพชร  ถนนจกัรเพชร  

 
แผนท่ี 5 แสดงการเขา้ถึงพื้นท่ีโครงการ 
 

2.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สาธารณูปโภคและสาธาณูปการเป็นกิจกรรมของรัฐ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ขั้นพื้นฐานของประชนชนในพื้นท่ี 
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2.3.1 การคมนาคม 
การคมนาคมทางบก  
สําหรับประชาชนอาศยัอยู่ในพื้นท่ี และมีถ่ินฐานอยู่ห่างออกจากพื้นท่ีของ

ยา่นบา้นหมอ้ ตอ้งอาศยัการสัญจรทางบกเป็นหลกัสามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีเป็นศูนยก์ลางของยา่นบา้น
หมอ้ได ้และเช่ือมออกนอกพื้นท่ี ซ่ึงมีใชรู้ปแบบการเดินทางหลายทาง ไดแ้ก่ 

 การเขา้ถึงพื้นท่ีโดยรถโดยสารประจาํทาง เน่ืองจากยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นพื้นท่ีเมืองเช่ือม
ในบริเวณพระบรมมหาราชวงั ท่าชา้ง ท่าเตียน สนามหลวง อยู่ใกลแ้หล่งศูนยร์วมของรถประจาํ
ทางสายต่างๆ รวมแลว้ประมาณ 20 กว่าสาย ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางของตน้สายและปลายทางมกัอยูท่ี่
จุดน้ี แลว้กระจายไปสู่พื้นท่ีอ่ืนๆ ของกรุงเทพฯ ดงันั้น ย่านบา้นหมอ้  จึงเป็นเส้นทางผ่านของรถ
ประจาํทางหลายสายท่ีมีผูค้นมาใชบ้ริการ มีจุดจอดรถในพ้ืนท่ีศึกษา มกัมีผูค้นรอรถประจาํทาง
อย่างพลุกพล่านมาก เช่น ในบริเวณดิโอลส์ยาม เช่นสาย 1, 2, 40, 507 เป็นตน้ กาํหนดการ
ใหบ้ริการนั้นมีหลายเวลาตั้งแต่ 03.30 - 21.00, 04.30 - 22.00 น. ตลอดทั้งวนั หรือ เชา้ + เยน็ เป็น
ตน้ 

 ถนนท่ีสําคัญในย่านน้ี ได้แก่ ถนนเจริญกรุง ซ่ึงเป็นถนนท่ีเช่ือมโยงระหว่างกรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นใน และกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ถนนดงักล่าวไดส้ร้างข้ึนตั้งแต่สมยัท่ีประชากร
ยงัมีจาํนวนนอ้ยและการจราจรของกรุงเทพฯ ยงัไม่หนาแน่น จึงทาํใหถ้นนเหล่าน้ีมีความกวา้งเพียง 
10 - 15 เมตร เท่านั้น แต่ในปัจจุบนัประชากรและการจราจรของกรุงเทพฯ มีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน 
ถนนท่ีมีอยู่จึงไม่สามารถรองรับจาํนวนประชากรรและพาหนะท่ีเขา้มาบริเวณย่านน้ีได ้จึงทาํให้
ยา่นการคา้บริเวณน้ีมีปัญหาการจราจร ปัญหามลภาวะ ฯลฯ ตามมาเป็นจาํนวนมากและเร้ือรัง 

 นอกจากน้ียงัมีถนนสายสําคญัอีกสายหน่ึงคือถนนจกัรเพชร ถนนตรีเพชร ถนนพระ
พิทกัษ ์ถนนบา้นหมอ้ เป็นถนนโบราณท่ีมีความสาํคญัทางดา้นเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก มีความกวา้ง
เพียง 4-5 เมตรเท่านั้น ปัจจุบนัถนนเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นถนนสายการคา้ท่ีมีสินคา้จาํนวนมาก เพื่อให้
ผูค้นนบัหม่ืนจากทุกสารทิศไดเ้ขา้มาจบัจ่ายใชส้อยเลือกซ้ือสินคา้กนั ดงันั้นจาํทาํใหบ้ริเวณยา่นน้ีมี
ความคึกคกัอยา่งมากโดยเฉพาะเวลากลางวนัเป็นเวลาการทาํงาน 

 สําหรับถนนซอยในย่านน้ีมีเป็นจาํนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นซอยสั้นๆ แคบๆ มีทางเทา้
บา้งไม่มีบา้ง บางซอยเป็นซอยคดเค้ียวเน่ืองจากไม่มีการวางแผนไวล่้วงหนา้ มีการใชพ้ื้นท่ีไม่เป็น
ระเบียบ ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาดา้นทศันียภาพ ปัญหาขยะ เป็นตน้ 
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ในส่วนของทางเทา้ มีรุปแบบอยู ่3 รูปแบบ คือ 
1. บาทวิถี 2 ฟากถนน ซ่ึงพบตามถนนสายหลกัและสายรอง เช่น ถนนตรีเพชร ถนนบา้น

หมอ้ เป็นตน้ เป็นทางเทา้ท่ีมีขนาดไม่กวา้งขวางมากนกั และยงัมีการขายของริมทางเทา้ จึงทาํให้มี
ทางเดินเทา้ท่ีค่อนขา้งแคบ 

2. เป็นทางเทา้บนถนนท่ีใชร่้วมกบัรถ เช่น ถนนพระพิทกัษ ์ 
3. ตรอก ซ่ึงเป็นทางแคบท่ีรถยนตเ์ขา้ไม่ได ้แต่จะมีจกัรยานยนตเ์ท่านั้นท่ีไปได ้พบตาม

ช่องวา่งระหวา่งตึกแถวและบริเวณชุมชนริมถนน 
การคมนาคมทางนํ้า  
นบัว่าค่อนขา้งมีความสาํคญั เพราะมีคลองรอบกรุงเช่ือมต่อแม่นํ้ าเจา้พระยาจากสะพาน

พระพุทธยอดฟ้าฯ หรือจากบริเวณคลองมหานาค ท่าพระจนัทร์ ท่าชา้ง ท่าเตียน เป็นตน้ จึงทาํให้มี
ท่านํ้าท่ีผูค้นยงัอาศยัการคมนาคมทางนํ้าอยู ่และการสญัจรทางนํ้ายงัเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนในกลุ่มนกั
ท่องเทียว ซ่ึงมกัจะใชเ้รือด่วนและเรือขา้มฟากในการเดินทางชมบา้นเมืองในกรุงเทพดว้ย 

ระบบขนส่งมวลชน 
มีโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จากจุดเร่ิมตน้สายสถานี

บางซ่ือ - หัวลาํโพง เป็นสถานีปลายทางท่ีเช่ือมต่อพื้นท่ีเขตพระนคร ส่งเสริมทาํให้ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครในฝ่ังพระนคร และธนบุรี หันมาใชบ้ริการระบบขนส่งมวลชน เป็นการช่วยลด
ปริมาณของผูใ้ชร้ถส่วนตวั และการจราจรติดขดั 

2.3.2 ระบบไฟฟ้า 
  ยา่นบา้นหมอ้จะใชไ้ฟฟ้าจากเขตจาํหน่ายไฟฟ้านครหลวงสถานีวดัเลียบ ซ่ึง

จะให้บริการอย่างทัว่ถึง แต่จะมีปัญหาเกิดข้ึน คือ ความไม่เป็นระเบียบ และไม่มีความปลอดภยั
เพียงพอ ของการเดินสายไฟ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเจริญมานาน ดงันั้นการไฟฟ้านครหลวงจึง
มีโครงการจะเปล่ียนระบบการเดินสายไฟฟ้าใหม่ จากบนดินให้ลงไปอยู่ใตดิ้น โดยมีท่อหุ้มสาย
เมนตามถนนต่างๆ ซ่ึงจะดาํเนินการในชุมชนท่ีเกิดใหม่ก่อน แลว้จึงขยายปรับปรุงเปล่ียนแปลง
บริเวณชุมชนเก่าท่ีมีปัญหาต่อไป 

2.3.3 ระบบประปา 
อยูใ่นบริการของการประปานครหลวง ครอบคลุมทัว่พื้นท่ีเขต มีสถานีจ่ายนํ้ า   

2 แห่ง คือ  
 2.3.3.1 โรงสูบนํ้าลุมพินีขนาด 612,535 ลูกบาศกเ์มตร/วนั แรงดนันํ้า 19 เมตร 

2.3.3.2 โรงสูบนํ้ าสามเสนขนาด 305,500 ลูกบาศกเ์มตร/วนั แรงดนันํ้ า 23 
เมตร 
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2.3.4 การระบายนํ้าและการป้องกนันํ้าท่วม 
  ในบริเวณย่านน้ีมีสภาพพื้นท่ีราบลุ่ม มีระดบัความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปาน

กลาง เพียงไม่เกิน 1.5 เมตร มีแนวเข่ือนป้องกนันํ้ าท่วมบริเวณริมแม่นํ้ าเจา้พรระยาตลอดแนว มี
เพียงจุดท่ีแนวเข่ือนมีนํ้ าร่ัวซึม มีปัญหานํ้ าท่วมขงั จากนํ้ าฝนบา้ง แกปั้ญหาโดยการติดตั้งเคร่ืองสูบ
นํ้า รวมถึงการขดุลอกคูคลองเพ่ือใหส้ามารถระบายนํ้าไดท้นั 

2.3.5 การจดัการคุณภาพนํ้า 
คุณภาพนํ้ าในคลองมีค่ายออกซิเจนในนํ้ าตํ่ากว่า 1.05 มิลลิกรัม ซ่ึงอยู่ใน

สภาพตอ้งแกไ้ข ซ่ึงสาํนกัการระบายนํ้าไดก่้อสร้างระบบบาํบดันํ้าเสียในเขตชั้นใน ครอบคลุมพื้นท่ี 
200 ตารางกิโลเมตร 

  2.3.6 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
  มีสถานีตาํรวจนครบาลสาํราญราษฎร์ดูแลพ้ืนท่ี รับผดิชอบในยา่นบา้นหมอ้ฯ 

เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบประมาณ 1,307 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งส้ิน 45,000 คน และมีหน่วย
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน เขตพระนคร มี 2 หน่วย คือ หน่วย อปพร. ราชบพิธ และหน่วย 
อปพร. วดัสุทศัน์  

2.3.7 ท่ีจอดรถ สาํหรับผูต้อ้งการจอดรถภายในยา่น ดงัน้ี 
2.3.7.1 อาคารจอดรถของหา้งดิโอลดส์ยาม และชั้นใตดิ้นหา้งดิโอลด์สยาม 
2.3.7.2 อาคารจอดรถสามยอดพลาซ่า 
2.3.7.3 อาคารไชน่าเวิลด ์(เซนทรัลวงับูรพาเก่า) 
2.3.7.4 พื้นท่ีบริเวณชุมชน ตามซอกซอยต่างๆ ยงัพอสามารถจอดได ้
2.3.7.5 บริเวณพ้ืนท่ีริมถนนต่างๆ โดยมีการให้จอมในเวลาท่ีกาํหนดไว ้เช่น 

ถนนติดสวนรมนียน์ารถ เป็นตน้ 
เน่ืองจากพื้นท่ีของยา่นบา้นหมอ้ มีความแออดัของพื้นท่ีอาศยั ยา่นการคา้ บริษทัเอกชน 

สถาบนัราชการ เป็นสาเหตุหน่ึงของการไม่มีพื้นท่ีเพียงพอต่อการจอดรถในยา่น เพราะมีการจราจร
ท่ีค่อนขา้งติดขดับนถนนสายหลกั เช่น ถนนเจริญกรุง ถนนบาํรุงเมือง เน่ืองจากเป็ฯยา่นทางผา่นเขา้
ไปสู่ศูนยก์ลางธุรกิจ หรือทางออกไปนอกเมือง 

2.4 การปกครอง 
ยา่น บา้นหมอ้ ข้ึนอยูใ่นความดูแลของสาํนกังานเขตพระนคร อีก โดยมีวิสัยทศัน์ใน

การพฒันาของเขตพระนคร คือ ย่านเขตเมืองเก่าของกรุงเทพฯ (บา้นหมอ้ วงับูรพาฯ) มีการจดัตั้ง
สมาคมคอยดูแลประวติัศาสตร์ของชุมชนใหก้บัผูท่ี้สนใจเขา้ไปศึกษา 
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2.5 เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ี 
จากการศึกษาขอ้มูล สถิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปประเด็นสาํคญัทางสภาพ

สงัคมและเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อสภาพการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ ดงัน้ี 
2.5.1 สภาพสังคมประชากรจากสถิติของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการ

ปกครองกระทรวงมหาดไทยและของกองผงัเมืองกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
พ.ศ. 2443 มีจาํนวนประชากร 600,000 คน 
พ.ศ. 2480 มีประชากร 890,453 คน 
พ.ศ. 2499 มีประชากร 1.7733 ลา้นคน 
พ.ศ. 2500 มีประชากร 1.9081 ลา้น 
พ.ศ. 2510 มีประชากร 3.126 ลา้นคน 
พ.ศ. 2515 มีประชากร 3.9937 ลา้นคน 
พ.ศ. 2525 มีประชากร 5.4682 ลา้นคน 
พ.ศ. 2555 มีประชากร 5.6341 ลา้นคน 

ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จาํนวนประชากรของกรุงรัตนโกสินทร์เพิ่มข้ึน
อย่างชา้ ๆ อตัราการเพิ่มของประชากรตํ่า คือ ประมาณร้อยละ 4.7 ต่อปี แต่หลงัจากสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลงจาํนวนประชากรไดเ้พิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและหลงัจากการท่ีรัฐบาลไดก้าํหนด
นโยบายใหมี้โครงการปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นตน้มา 
การเพิ่มของประชากรในกรุงเทพมหานครยิ่งมีอตัราสูงข้ึนมาก แต่เม่ือพิจารณาสถิติในพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์กลบัพบว่าอตัราการเพ่ิมของประชากรมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงน้อยมาก จาก
การศึกษาเพื่อจดัทาํแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์โดยบริษทัซินครอน
กรุ๊ปจาํกดั พบว่า กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอกมีจาํนวนประชากรความหนาแน่นสูง และมีอตัราการ
เพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกบักรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน และฝ่ังธนบุรีมีจาํนวน
และความหนาแน่นของประชากรไม่สูงนักในช่วงระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 
2546) ความหนาแน่นของประชากรมีแนวโนม้ลดลง และไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกัอนัเน่ืองจาก
ความอ่ิมตวัของพื้นท่ีส่วนความเปล่ียนแปลงของประชากรบริเวณรอบนอกกรุงรัตนโกสินทร์อนั
ไดแ้ก่ บริเวณกรุงเทพมหานครชั้นกลางมีอตัราการเพ่ิมของจาํนวนประชากรท่ีลดลงในขณะท่ีอตัรา
การเพิ่มของประชากรเพ่ิมข้ึนสูงในพื้นท่ีรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

2.5.2 สภาพเศรษฐกิจ 
ย่านบ้านหม้อ เ ป็นย่านเศรษฐกิจ ท่ีสําคัญ ท่ี เคย รุ่ง เ รืองมาตั้ งแ ต่สมัย

รัตนโกสินทร์ตอนตน้แต่ปัจจุบนัดว้ยความจาํกดัของพื้นท่ีการจราจรและการขนส่งการเติบโตอยา่ง
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รวดเร็วทางเศรษฐกิจ และการขยายตวัของเมืองโดยรอบ ทาํให้ยา่นการคา้ของเมืองไดก้ระจายออก
ไปสู่พื้นท่ีรอบนอก เช่น ย่านปทุมวนั สีลม เยาวราช และประตูนํ้ า ส่วนย่านการคา้เดิมในเขตกรุง
รัตนโกสินทร์บางแห่งซบเซาลงแต่บางยา่นมีการปรับตวัตามรูปแบบกิจกรรมการคา้สมยัใหม่ มีการ
ร้ือถอนตึกแถวแบบเก่าแลว้สร้างศูนยก์ารคา้แบบใหม่ เช่น ยา่นวงับูรพา บางลาํพ ูเป็นตน้จากสภาพ
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้ งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลกัษณะทาง
กายภาพของเมืองจากการพฒันาการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอาคารและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ถึงแมแ้นวโน้มการขยายตวัของประชากร และเศรษฐกิจในพื้นท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์มีแนวโนม้ท่ีไม่สูงข้ึนแต่ยงัอาจเกิดการร้ือถอนปรับปรุงอาคารสถานท่ีสาํคญับางแห่ง
ไดส่้วนบริเวณพื้นท่ีรอบนอกกรุงรัตนโกสินทร์ออกไปทั้งดา้นฝ่ังพระนครและธนบุรียงัคงมีการ
ขยายตวัเพิ่มข้ึนซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อทศันียภาพเมือง 

การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ี ยา่นจะมีพื้นท่ีอาคารมากข้ึนและท่ีวา่งนอ้ยลง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
ถึงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของยา่นท่ีมีมากข้ึนตามลาํดบั โดยส่วนใหญ่จะใชป้ระโยชน์เพื่อการคา้เป็น
หลกัและท่ีอยูอ่าศยับา้งเลก็นอ้ย 

การเปล่ียนแปลงรูปแบบอาคาร นอกจากยา่นจะมีอาคารเพิ่มข้ึนแลว้ รูปแบบอาคารของ
ย่านก็ยงัมีการเปล่ียนแปลงดว้ยเช่นกนั คือ จะมีขนาดใหญ่และความสูงมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นอาคาร
พาณิชยท่ี์เนน้ประโยชน์ทางดา้นการคา้ สาํหรับบา้นเรือนซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยักจ็ะมีจาํนวดลดนอ้ยลง 

การเปล่ียนแปลงทางดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการของยา่นจะมีความเจริญมากข้ึนเป็นลาํดบั โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2544 ท่ี
มีการสร้างสะพานพระปกเกลา้ฯ ข้ึน ซ่ึงเป็นสะพานท่ีเช่ือมโยงระหว่างฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบุรี 
เช่นเดียวกบัสะพานพระทุทธยอดฟ้าฯ จึงทาํใหก้ารเดินทางมาท่ียา่นมีความสะดวกมากยิง่ข้ึนและยงั
ช่วยลดปริมณรถท่ีสะพานพระพทุธยอดฟ้าฯ ลงได ้

ท่ีดินยา่นเอกชน คือ ท่ีดินท่ีบุคคลทัว่ไปเป็นเจา้ของ ซ่ึงเจา้ของอาจจะนาํมาใชป้ระโยชน์
เอง หรือใหผู้อ่ื้นเช่าต่อเพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นอ่ืนๆ และจะคิดค่าเช่าเป็นรายปีหรือรายเดือน
แลว้แต่จะตกลงกนั ส่วนใหญ่ค่าเช่าท่ีในย่านบา้นหมอ้จะมีราคาแพงเพราะเป็นยา่นการคา้ท่ีสาํคญั
ของกรุงเทพมหานคร ราคาท่ีดินมีราคาสูง จึงทาํใหต้อ้งใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการคา้เป็นหลกั จึงจะ
คุม้ค่า 
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2.6 กรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
ยา่นบา้นหมอ้ สามารถจาํแนกกรรมสิทธ์ิท่ีดินออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

แผนท่ี 6 ผงัการถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินบริเวณยา่นบา้นหมอ้ 
 
ท่ีดินของทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
1.  ผูเ้ช่าฯ มีสิทธ์ิปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในรูปแบบท่ีไม่เป็นการรบกวนผูอ่ื้นและไม่ขดั

ต่อความสงบสุขของชุมชนส่วนรวมนั้ น ๆ โดยแจ้งให้เจ้าพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริยใ์นเขตนั้น ๆ ทราบ 

2 .  ผู ้เ ช่ า  ฯ  ไม่สามารถให้ เ ช่ า ท่ี ดินในสัญญาท่ี มี ต่อสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริยไ์ด ้หากแต่สามารถใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์หรือส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินนั้น ๆ ได ้

3. ผูเ้ช่า ฯ จะตอ้งชาํระค่าเช่าท่ีดินตามอตัรา และ เวลาท่ีระบุไวใ้นสญัญาเช่า 

ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ เอกชนรายใหญ่ วดั/ศาสนา
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4. สิทธิในการเช่า ฯ เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทผูเ้ช่าตามกฏหมาย และสามารถขาย 
หรือโอนสิทธ์ินั้น ๆ ได ้

5. การเช่า และสิทธิบนท่ีดินท่ีเช่า ไม่มีขอ้จาํกดัในสญัชาติของผูเ้ช่า 
2.7 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและอาคาร 

การใชท่ี้ดินของย่านบา้นหมอ้ วงับูรพาภิรมยน์ั้น ไดมี้การเจริญเติบโตมาพร้อมกบั
กรุงรัตนโกสินทร์ โดยเร่ิมพฒันามาจากการตั้งถ่ินฐานอยู่ริมแม่นํ้ า และเม่ือมีการตดัถนนข้ึนใน
บริเวณน้ีจึงขยายตวัเขา้ไปในพื้นดิน ก่อให้เกิดการกระจุกตวัของอาคารบา้นเรือนข้ึนตามสองฟาก
ถนน บ้านหม้อฯ เป็นย่านแห่งการคา้หลากหลายชนิด และในอดีตย่านบ้านหม้อขาดการวาง
แผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จึงทาํให้เกิดการใชท่ี้ดินในลกัษณะผสม (Mixed Land Uses) คือเป็น
ยา่นท่ีมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อพกัอาศยัและพาณิชยกรรมควบคู่กนัไป 

แต่ปัจจุบนัน้ีย่านบา้นหมอ้ฯ อยู่ในเขตท่ีผงัเมืองรวมกาํหนดให้เป็นเขตพาณิชยกรรม 
เ น่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในด้านการค้ามาตั้ งแต่อดีต  โดยเฉพาะเป็นย่านการค้า
เคร่ืองประดบัอญัมณี ปืน อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  นอกจากน้ียงัเป็นย่านท่ีมีราคาท่ีดินสูง ดงันั้นจึง
ตอ้งใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการคา้เป็นหลกัจึงจะมีความคุม้ค่า ซ่ึงทาํให้การใชท่ี้ดินเพื่อพกัอาศยัมี
อตัราน้อยลงไปมาก และส่วนใหญ่จะเป็นท่ีพกัอาศยัของผูมี้รายไดน้้อยซ่ึงเป็นแรงงานของย่าน
เท่านั้น นอกจากนั้นยงัมีพื้นท่ีบางส่วนไวส้าํหรับเป็นวดัและสาธารณูปการต่างๆ  

การศึกษาขอ้มูลทางกายภาพมีการเกบ็ขอ้มูลดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การใชป้ระโยชน์
อาคาร กรรมสิทธ์ิท่ีดิน สภาพอาคาร โครงข่ายการคมนาคม ระบบการสัญจร รวมถึงสภาพปัจจุบนั
ทางสัญจรในย่านการค้าอัญมณีในเขตเมืองเก่าของกรุงเทพฯ(บ้านหม้อ วังบูรพาฯ) โดยมี
รายละเอียดท่ีแสดงในแผนผงั ดงัภาพท่ี 7 – 8 ดงัน้ี 

ภาพท่ี 13 แสดงผงัการใชป้ระโยชนท่ีดินปัจจุบนั 
                (ภาพจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง) 
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แผนท่ี 7 แสดงสภาพทางสญัจรภายในชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

แผนท่ี 8 แสดงสภาพทางสญัจรภายในชุมชน 

พาณิชยกรรม  
พาณิชยกรรมกึ่งพกัอาศยั พืน้ท่ีพกัอาศยั

ค้าสง่/โกดงั สถานศกึษา

วดั /ศาสนสถาน 
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2.8 ลกัษณะอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
ลกัษณะอาคารส่วนใหญ่ในยา่นบา้นหมอ้ฯ จะเป็นอาคารตึกแถว ท่ีมีความสูง ตั้งแต่ 

2-6 ชั้นข้ึนไป เน่ืองจากเป็นยา่นการคา้ท่ีสาํคญั ท่ีดินจึงมีราคาแพง ทาํใหไ้ม่สามารถขยายธุรกิจของ
ตนเองในระดบัแนวราบไดเ้พราะไม่คุม้ทุน ดงันั้นจึงตอ้งใชพ้ื้นท่ีให้เป็นประโยชน์ท่ีสุดโดยการ
ขยายธุรกิจของตนในแนวด่ิงแทน อาคารส่วนใหญ่จะมีสภาพปานกลางถึงดี นอกจากน้ียงัมีอาคารท่ี
มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์อีกจาํนวนมาก เน่ืองจากเป็นยา่นท่ีเก่าแก่มีการพฒันามานาน ซ่ึงสามารถ
แบ่งอาคารท่ีมีคุณค่าออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

ประเภทท่ี 1  อาคารทางศาสนาท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ วดัหรือศาลเจา้ มสัยดิ 
โบสถ ์ซ่ึงภายในยา่นบา้นหมอ้ฯ จะมีอาคารทางศาสนาท่ีมีคุณค่าดงัน้ี 

1. วดัทิพยวารีวรวิหาร 
2. ศาลเจา้พอ่บา้นหมอ้ 
 
 
 
 
 
 
          วดัทิพยวารีวรวิหาร      ศาลเจา้พอ่บา้นหมอ้ 

ภาพท่ี 14 อาคารทางศาสนาท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 
                (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 

 
ประเภทท่ี 2  อาคารสาธารณะท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ส่วนมากจะเป็นอาคาร

โรงเรียนอยูใ่นพื้นท่ีเขตน้ี ไดแ้ก่ 
1. โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
2. วิทยาลยัเพาะช่าง 
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           วิทยาลยัเพาะช่าง    โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
ภาพท่ี 15 อาคารสถานศึกษาท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์  
                (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 
 
และอาคารประวติัศาสตร์อีกหลงัท่ีสาํคญั คือ ศาลาเฉลิมกรุง 

        
ศาลาเฉลิมกรุง 
 

ภาพท่ี 16 อาคารท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์  
                (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 

 
ประเภทท่ี 3 อาคารเอกชนท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ จะมีการกระจายไปทัว่ทั้งบริเวณ 

ซ่ึงในบริเวณยา่นบา้นหมอ้ฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 ตึกแถวถนนบาํรุงเมือง เฟ่ืองนคร ตั้งอยูใ่นหวัมุมถนนบาํรุงเมืองตดักบัช่วงส่ีกัก๊

พระยาศรี เป็นตึกแถวท่ีไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมสิงคโปร์ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ลกัษณะอาคาร
เป็น อาคารแถวก่ออิฐถือปูน 2-3 ชั้น มีกนัสาด เป็น หนา้ต่างไมฉ้ลุ ในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีเหตุการณ์
ไฟไหม้ มีการร้ือบางส่วนของถนนบํารุงเมืองมาปรับปรุงใหม่แล้วปรับปรุงเป็นรูปแบบ
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สถาปัตยกรรมยุโรป ส่วนการใชส้อยในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นท่ีตั้งของแหล่งคา้เคร่ืองประดบัอญั
มณี ช่างทาํทอง คา้ปืน แหล่งคา้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และร้านคา้ปลีกทัว่ไป 

ภาพท่ี 17 กลุ่มตึกแถวถนนบาํรุงเมือง เฟ่ืองนคร 
                 (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 

 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มถนนตรีเพชร จกัรเพชร พบอาคารตึกแถวท่ีมีคุณค่าริมถนนตรีเพชร ส่วน

ใหญ่เป็นอาคารตึกแถวาสองชั้น มี 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ มีหลงัคามุงกระเบ้ือว่าว ชั้นล่างเป็นประตู
บานเฟ้ียม 6 บาน มีลวดลายปูนป้ันตามซุม้ประตู หนา้ต่างชั้นบนส่วนใหญ่เป็นรูปส่ีเหล่ียมมี 2 ช่อง 
แต่ละช่องมีบานเปิด 2 บาน มีกนัสาดและช่องลมเหนือหนา้ต่าง อีกรูปแบบหน่ึงหลงัคาเป็นเฉลียง 
มีลูกกรงระเบียงปูน ส่วนรายละเอียดหนา้ต่างและประตูคลา้ยคลึงกบัรูปแบบแรก 

ภาพท่ี 18 กลุ่มตึกแถวถถนนตรีเพชร จกัรเพชร 
                (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 

 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มถนนพระพิทกัษ ์และริมคลองหลอด กลุ่มน้ีอาคารท่ีมีความสวยงามมาก 

โดยเฉพาะช่วงตน้ถนน เป็นอาคารตึกแถวท่ีมีลวดลายปูนป้ันประดบัซุม้หนา้ต่างหลายรูปแบบ ทั้ง
รูปโคง้และโคง้ปลายแหลม (Pointed Arch) ส่วนหนา้ต่างเป็นบานไม ้มีลายฉลุเป็นไม ้ลายดอกไม ้
ลายเครือเถา และลายเรขาคณิต 
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ภาพท่ี 19 กลุ่มตึกแถวถนนพระพิทกัษ ์และริมคลองหลอด 
                (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 
 
3.  ลกัษณะทางเศรษฐกจิ  

3.1 สภาพเศรษฐกิจทัว่ไปของยา่นบา้นหมอ้ วงับูรพภิรมย ์
ยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นธุรกิจการคา้ท่ีสาํคญัของไทยมานาน ตั้งอยูบ่นเจริญกรุง ซ่ึง

เป็นถนนท่ีมีความกวา้ง 8 เมตร ยาว 8,575 เมตร ปัจจุบนัย่านบา้นหมอ้ฯ จะคบัคัง่ไปดว้ยร้านคา้ 
และผูค้นจาํนวนมาก จึงเป็นบริเวณท่ีเหมาะสมในการเลือกซ้ือสินคา้ ทาํให้บริเวณน้ีมีแผงลอยและ
ปริมาณขยะเป็นจาํนวนมากตามมาเป็นลาํดบั 

3.2 สภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคม 
ย่านบ้านหม้อฯ  เป็นย่านการค้าแห่งแรก  ของกรุงเทพมหานครและมีความ

เจริญเติบโตต่อเน่ืองกนัมาเป็นเวลานานจนปัจจุบนั และเป็นยา่นการคา้ท่ีมีการติดต่อกบัยา่นการคา้
อ่ืนท่ีสาํคญั เช่น ยา่นเยาวราช ยา่นคลองถม ยา่นสาํเพง็ ยา่นพาหุรัด ยา่นเวิ้งนาครเขษม เป็นตน้ และ
ยงัมีการกระจุกตัวของสินค้ามากมาย จัดเป็นย่านการค้าแบบพิเศษท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว จึง
ก่อใหเ้กิดแรงดึงดูดผูค้นใหเ้ดินทางมาใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก 

3.2.1 การประกอบอาชีพ  
อาชีพประชากรส่วนใหญ่ในยา่นบา้นหมอ้ มีอาชีพคา้ขายมากท่ีสุด เช่น แหล่ง

ขายเคร่ืองประดบัอญัมณี  แหล่งขายปืน แหล่งขายอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี  20 ร้านจาํหน่ายและบริการฝัง – ชุบทอง 
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ภาพท่ี 21 ร้านคา้กลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

3.2.2 กิจกรรมเศรษฐกิจในพื้นท่ี 
 ลกัษณะของย่าน ท่ีมีร้านคา้และบา้นพกัอาศยั ในย่านใจกลางเมืองกระจาย

ทัว่ไปตามถนนเกือบทุกสาย 
 3.2.2.1 ดา้นการคา้ มีกิจกรรมคา้หลายประเภท เช่น ตลาด ธนาคาร โรงแรม 

ร้านขายหนงัสือ ร้านอาหาร บริษทั หา้งร้าน โรงมหรสพ และสาํนกังาน 
 3.2.2.2 ดา้นอุตสาหกรรม เป็นกิจการเก่ียวกบัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ๆ 

เช่น มีโรงงานหลากหลายประเภทผลิต ตวัเรือน หล่อ เช่ือม ต่อ เคร่ืองประดบัอญัมณี โรงพิมพ ์จะ
อยูข่า้งหลงัตึกแถวและตามตรอกต่างๆภายในยา่น เป็นตน้ 

 3.2.2.3 ดา้นการท่องเท่ียว มีแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ มีวดัจีนในยา่น
บา้นหมอ้ ไดแ้ก่ วดัทิพยวารี ศาลเจา้บา้นหมอ้ วงับา้นหมอ้ ศาลาเฉลิมกรุง และสวนสาธารณะ สวน
รมนีนารถ เป็นตน้ 

 
4. ลกัษณะทางสังคม 

4.1 ลกัษณะประชากร 
แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร มีประชากรในปี 2552 รวมทั้งส้ิน 13,659 คน เป็น

เพศชาย 6,957 คน เพศหญิง 6,702 คน  
จาํนวนประชากร พื้นท่ี ความหนาแน่น จาํนวนบ้าน จาํแนกตามแขวง ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ขอ้มูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556เขตพระนคร 
ตารางแสดง จาํนวนประชากร พื้นท่ี ความหนาแน่น จาํนวนบา้น จาํแนกตามแขวง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ขอ้มูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556เขตพระน 
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4.2 การคาดการณ์ประชากร 
เม่ือนาํประชากร 8 ปียอ้นหลงั คือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 - 2552 มาเปรียบเทียบกนัจะ

พบว่า เขตพระนคร มีจาํนวนประชากรลดลงทุกปี โดยท่ีแขวงวงับูรพาภิรมยจ์ะมีจาํนวนประชากร
มากท่ีสุด รองลงมาคือ แขวงบา้นพานถม และแขวงบวรนิเวศ ตามลาํดบั นอกจากน้ีเม่ือนาํขอ้มูล
ประชากรคาดการณ์โดยใชว้ิธี Exponential แลว้ ทาํใหค้าดว่าอนาคต จาํนวนประชากรของเขตพระ
นคร แขวงวงับูรพาภิรมย ์แขวงบา้นพานถม และแขวงบวรนิเวศ จะมีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากเป็น
เขตเศรษฐกิจ มีกิจกรรมการคา้ขายเป็นจาํนวนมาก ทาํใหเ้กิดความแออดัยดัเยยีด ดงันั้นประชากรจึง
ยา้ยไปอาศยัอยู่บริเวณใกลเ้คียงหรือชานเมืองท่ีมีอากาศดี และจะเขา้มาทาํงานในช่วงกลางวนั
เท่านั้น 

4.3 ความหนาแน่นของประชากร 
ความหนาแน่นของประชากรเขตพระนครในปี พ.ศ.2545 คือ 192,519 คนต่อตาราง

กิโลเมตร ซ่ึงถือเป็นความหนาแน่นท่ีสูงมาก แต่อยา่งไรแลว้เม่ือเทียบความหนาแน่นประชากรเขต
พระนครยอ้นหลงัไป 8 ปี คือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 - 2552 จะพบว่า เขตพระนครมีความหนาแน่น
ของประชากรลดลง ซ่ึงแปรผนัไปตามตาํนวนประชากรท่ีลดลงดว้ย  ปี พ.ศ. 2545 - 2552 พบว่า 
แขวงชนะสงครามจากเดิมท่ีเคยเป็นแขวงท่ีมีประชากรอาศยัอยู่อยา่งหนาแน่นเป็นอนัดบัสองรอง
จากแขวงวงับูรพาภิรมย ์ เม่ือ พ.ศ.2540 - 2544 กลบักลายเป็นแขวงท่ีมีประชากรหนาแน่นนอ้ยท่ีสุด
ในปัจจุบนั คือ 7,416 คนต่อตารางกิโลเมตร อาจดว้ยเพราะเป็นแขวงท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง 
เป็นยา่นการคา้พาณิชยกรรมท่ีสาํคญัของประเทศ ไม่ใช่แหล่งท่ีพกัอาศยัชั้นดี คนท่ีพอมีฐานะจึงไป
อาศยัอยู่บริเวณอ่ืนท่ีดีกว่า ประชากรส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอยู่จึงเป็นประชากรแฝงและแรงงานให้กบั
ยา่นเท่านั้น ส่วนแขวงศาลเจา้พอ่เสือ และแขวงบา้นพานถม มีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นมาก
ในปัจจุบนั คือ 28,146 คนต่อตารางกิโลเมตร และ 21,771 คนต่อตารางกิโลเมตร ตามลาํดบั  

4.4 สดัส่วนประชากร 
เม่ือนาํสัดส่วนประชากรของเขตพระนคร ปี 2545 และปี 2552 มาเปรียบเทียบกนั 

จะพยว่า เขตพระนครมีสัดส่วนประชากรในวยัพึ่งพา (อายุ 0 - 14 ปี และ อายุ 65 ปีข้ึนไป)ลดลง 
และมีสดัส่วนวยัทาํงาน (อาย ุ15  -64 ปี) เพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นจาํทาํใหอ้ตัราส่วนภาระเล้ียงดูลดนอ้ยลง
ดว้ย และคาดวา่ในอนาคตเขตพระนครกจ็ะยิง่มีอตัรส่วนภาระการเล้ียงดูลดลงเน่ืองจากการเป็นยา่น
การคา้สาํคญัท่ีตอ้งการแรงงานเป็นจาํนวนมาก จึงตอ้งอาศยัประชากรในช่วงอาย ุ15 - 64 ปี มาเป็น
แรงงานให้กบัย่าน ส่วนประชากรวยัพึ่งพาท่ีไม่สามารถเป็นแรงงานให้กบัย่านไดก้็จะไม่มีความ
จําเป็นสําหรับย่านน้ี ส่วนนใหญ่จึงจะออกไปอาศัยอยู่ในย่านอ่ืนท่ีเป็นย่านท่ีพักอาศัยท่ีมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีกวา่ 
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ตารางท่ี 4 จาํนวนประชากร พื้นท่ี ความหนาแน่น จาํนวนบา้น จาํแนกตามแขวง ในเขต 
               กรุงเทพมหานคร ขอ้มูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556เขตพระนคร 

จํานวนประชากร  พื้นที่  ความหนาแน่น  จํานวนบ้าน  จําแนกตามแขวง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อมูล ณ เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2556เขตพระนคร 

ลาํดบั รายช่ือเขต 

จํานวนประชากร (คน) 
จํานวนบ้านและความหนาแน่น (คน/ตร.
กม.) 

ช า ย 
(คน) 

ห ญิ ง 
(คน) 

ร ว ม 
(คน) 

จํ า น ว น
บ้าน 

พื้ น ที่  ( ต ร .
กม.) 

ความหนาแน่น 

1 แขวงชนะสงคราม 1,231 1,283 2,514 821 .34 7,416 

2 แขวงตลาดยอด 1,661 2,107 3,768 1,232 .19 19,523 

3 แขวงบวรนิเวศ 3,144 4,089 7,233 1,639 .50 14,583 

4 แขวงบางขนุพรหม 3,087 2,877 5,964 2,103 .46 13,022 

5 แขวงบา้นพานถม 3,940 5,073 9,013 2,031 .41 21,771 

6 
แขวง
พระบรมมหาราชวงั 

3,355 2,349 5,704 1,300 1.65 3,463 

7 แขวงวงับูรพาภิรมย ์ 6,957 6,702 13,659 4,572 .72 18,971 

8 แขวงวดัราชบพิธ 1,971 2,311 4,282 977 .22 19,464 

9 แขวงวดัสามพระยา 1,768 1,989 3,757 971 .52 7,197 

10 แขวงศาลเจา้พอ่เสือ 1,813 2,240 4,053 986 .14 28,146 

11 แขวงสาํราญราษฎร์ 2,101 2,226 4,327 1,134 .23 18,813 

12 แขวงเสาชิงชา้ 1,476 1,607 3,083 707 .15 20,150 

รวม ( /ค่าแฉล่ีย) 32,504 34,853 67,357 18,473 5.54 
  

แหล่งขอ้มูล : ขอ้มูลสถิติประจาํปี 2556 สาํนกัยทุธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 

เสนอโดย : โปรแกรมนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศภมิูศาสตร์ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร (BCGI2) 
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ตารางท่ี 5 แสดงสดัส่วนประชากรวยัพึ่งพา และวยัทาํงาน เปรียบเทียบ ปี พ.ศ.2545 และ 2552 

อาย ุ
สัดส่วนประชากร (ร้อยละ) 

ปี พ.ศ. 2545 ร้อยละ ปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 
วยัพึง่พา 
วยัพึ่งพา 0 - 14 ปี  
วยัชรา 65 ปีข้ึนไป 
รวม 
วยัทาํงาน 
วยัทาํงาน 15-64 ปี 

 
15,034 
3,542 
18,558 

 
48,799 

 
 
 

25.90 
 

74.10 

 
13,074 
5,560 

18,634 
 

46,607 

 
 
 

24.77 
 

75.23 

รวม 67,357 100 65,241 100 
 

ตารางท่ี 6 แสดงอตัราส่วนภาระเล้ียงดู (วยัพึ่งพา/วยัทาํงาน) เปรียบเทียบ ปี พ.ศ.2545 และ 2552 
 ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2552 

อตัราส่วนภาระเล้ียงดู 
(วยัพึ่งพา/วยัทาํงาน) 

0.35 0.33 

(ขอ้มูลจากสาํนกังานทะเบียนราษฏร์ กรมการปกคตรอง กระทรวงมหาดไทย) 
 

4.5 สภาพทางสงัคม 
ลกัษณะทางสังคม เป็นยา่นเก่าแก่ท่ีมีวิถีชุมชนผสมผสานชีวิตเมือง เป็นรอยต่อจาก

กรุงรัตนโกสินทร์ชั้ นในและชั้ นนอก มีการผสานของวิถีชีวิตของคนในย่านบ้านหม้อฯ มี
หลากหลายเช้ือชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และหลากหลายของวฒันธรรมของคน นกัถือศาสนา
พุทธ และพราหมณ์ โยมีวดั โบสถ์ ศาลเจา้ เป็นศูนยก์ลางของย่าน ศาสนาค่อนขา้งมีอิทธิพลต่อ
สังคมไทยในปัจจุบนั เรียกไดว้่าเป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจและมีผลต่อความเช่ือของคนในย่านบา้น
หมอ้ฯ  

ในอดีต ครอบครัวของประชาชนยงัมีครัวเรือนท่ียงัคงรูปแบบดั้งเดิมของสังคมไทย เป็น
ครอบครัวขยาย ประกอบดว้ย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตาและยาย ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์อยา่งแน่นแฟ้น
ในสังคม มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีความสนิทสนมกบัเพื่อนบา้น ร่วมกนัสืบทอดทางดา้น
ประเพณีและวฒันธรรม เน่ืองจากสภาพในสังคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปมีความแตกต่างจากใน
สมยัก่อน ประกอบกบัประชากรจะมีการยา้ยเขา้จากชนบทเขา้สู่เมืองมากข้ึน ทาํให้เกิดความเหิน
ห่างกนัระหวา่งคนท่ีอยูด่ั้งเดิมกบัคนท่ีอยูม่าใหม่ มีลกัษณะโครงสร้างทางสงัคม ดงัน้ี 
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 4.5.1 การศึกษา 
 ประกอบดว้ยสถานศึกษาตั้งแต่ระดบั มธัยมศึกษา และระดบัอุดมศึกษา การ

ใหบ้ริการแก่ชุมชนในพื้นท่ีและประชาชนทัว่ไป 
 โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร มีจาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่  โรงเรียนสวน

กหุลาบวิทยาลยั 
 ระดับอุดมศึกษามีจาํนวน 1 แห่ง ได้แก่  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 4.5.2 ดา้นศาสนา 
 4.5.2.1 วดั ประชาชนในย่านบา้นหมอ้ฯ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

ปัจจุบนัยา่นบา้นหมมี้คนนบัถือศาสนาพุทธเป็นอนัดบัหน่ึง วดัท่ีมีผูค้นทั้งในยา่นและนอกย่านมา
สักการะบูชาให้ความเคารพนับถือ คือ วดัทิพยวารีซ่ึงเป็นวดัจีนเก่าแก่ ประจาํย่านบา้นหมอ้ฯ มา
เป็นเวลายาวนาน ในอดีตจะเป็นสถานท่ีท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม เช่น งานปีใหม่ งานสงกรานต ์
ตรุษจีน และงานสาํคญัต่างๆ เป็นตน้  จึงเป็นสถานท่ีท่ีเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในยา่นและยงัเป็น
ท่ีท่ีสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างคนในย่านให้มีปฏิสัมพนัธ์กนั แต่ปัจจุบนัย่านไดล้ดบทบาทลงไป
มาก เพราะการดาํรงชีวิตแบบคนเมือง คือ ลกัษณะต่างคนต่างอยู ่การแข่งขนัท่ีสูง ทาํใหไ้ม่มีเวลาท่ี
จะประกอบกิจกรรมทางศาสนาเหมือนในอดีต คนในยา่นจึงมีความสัมพนัธ์เหินห่างกนั นอกจากน้ี
วดัยงัมีการปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในย่าน เช่นให้พ่อคา้แม่คา้สามารถคา้ขาย
หนา้บริเวณวดัได ้ซ่ึงเป็นการเอ้ือแด่ผูท่ี้ใชกิ้จกรรมภายในยา่น 

 4.5.2.2  ศาลเจา้ จากประวติัความเป็นมาทาํใหท้ราบว่า ยา่นบา้นหมอ้เป็น
ยา่นท่ีค่อนขา้งมีชาวจีนอาศยัอยูสู่งตั้งแต่คร้ังอดีต จึงทาํให้มีการสร้างศาลเจา้ซ่ึงเป็นศาสนสถานท่ี
ชาวจีนให้ความเคารพนบัถือจาํนวนมาก เพื่อเป็นท่ีพึ่งทางดา้นจิตใจและใชป้ระกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาในวนัสาํคญัต่างๆ เช่น วดัตรุษจีน วนัสาทรจีน ฯลฯ เป็นตน้ ส่วนใหญ่ศาลเจา้ในยา่นน้ีจะมี
พื้นท่ีค่อนขา้งเลก็ เพราะเป็นยา่นท่ีมีพื้นท่ีเลก็และแคบ ราคาท่ีดินแพง จึงตอ้งใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อ
การคา้ถึงจะมีคุม้ค่า และภายในจะมีเทพเจา้ท่ีคนในย่านเคารพ ไวเ้ป็นท่ีเคารพสักการะเพื่อเป็นสิริ
มงคลใหก้บัครอบครัวและการคา้ของตนเอง 

 4.5.3 ดา้นวฒันธรรม 
 วฒันธรรมจีน ยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นการาคา้ท่ีค่อนขา้งมีชาวไทยเช้ือสายจีนอยู่

แต่ดั้งเดิม ซ่ึงแสดงออกใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนคือ รูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมของ วดัจีน ศาลเจา้ 
ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมจีนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั รวมทั้งการจดัตั้งสมาคมต่าง ๆ เช่น 
สมาคมเพชรพลอย สมาคมปืนสามยอด สมาคมคา้ผา้ ซ่ึงเกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อคา้ชาวจีนท่ี
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ประกอบธุรกิจการคา้ทางดา้นเหล่าน้ี นอกจากน้ีวฒันธรรมจีนยงัไดส่้งผลต่อรูปแบบการดาํเนินชีวิต
ของคนในยา่น กล่าวคือ ลกัษณะของคนจีนมีนิสัยชอบทาํการคา้ขายและมีความขยนัขนัแขง็ อดทน 
ประกอบกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลให้เป็นย่านการคา้ท่ีดี ทาํให้คนจีนสามารถสร้างฐานะจากการ
ประกอบอาชีพท่ียา่นน้ีไดอ้ยา่งแขง็แรง จึงมีการยา้ยออกไปหาแหล่งงานท่ีอ่ืนไม่มากนกั แต่ปัจจุบนั
คนในย่านจะยา้ยไปพกัอาศยัท่ีอ่ืนและกลบัเขา้มาทาํงานท่ียา่นน้ี เน่ืองจากเป็นยา่นท่ีคบัแคบแออดั 
ไม่เหมาะสมจะเป็นท่ีพกัอาศยั และเม่ือการประกอบธุรกิจการคา้ท่ียา่นมีความเจริญรุ่งเรืองแลว้ จึงมี
การสืบทอดธุรกิจการค้าจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก โดยอาศัยย่านแห่งน้ีเป็นแหล่งทาํมาหากินของ
ครอบครัวต่อไป 

 4.5.4 การรวมกลุ่มของชุมชนและสงัคม 
 การรวมกลุ่มในเขตพระนคร มีหลายลกัษณะ ได้แก่ องค์กรชุมชน กลุ่ม

อาชีพทางการคา้ กลุ่มวฒันธรรมและศาสนา และกลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ ซ่ึงทั้งหมดจะไม่แยกกนั
ชดัเจน แต่บางคร้ังจะเป็นกลุ่มท่ีซอ้นกนั เช่น เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มชุมชนจะมีกลุ่มของอาชีพอยู ่
เป็นตน้ กลุ่มชุมชนในปัจจุบนัมี 21 ชุมชนท่ีไดจ้ดทะเบียนกบัสาํนกัพฒันาชุมชน กรุงเทพมหานคร 
เป็นชุมชนท่ีเรียกว่า ชุมชนเมือง มีทั้งท่ีเช่าและเป็นเจา้ของเอง ส่วนใหญ่มีฐานะดีและร่วมมือกบั
ทางราชการเป็นอยา่งดี สามารถจาํแนกชุมชนออกดงัน้ี 

 4.5.4.1 ชุมชนสามยอด เป็นชุมชนท่ีมีพื้นท่ี 6.5 ไร่ กรรมสิทธ์ิท่ีดินทั้งหมด
ของชุมชนเป็นของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

 4.5.4.2 ชุมชนท่าวงั มีเน้ือท่ีประมาณ 1.7 ไร่ เดิมเป็นท่ีพกัของขา้ราชการ
และขา้ราชบริพาร ท่ีทาํงานในพระบรมมหาราชวงัและเคยเป็นท่าเรือและตลาดสาํหรับนาํพืชผล
ทางการเกษตรมาคา้ขาย ปัจจุบนักรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นของมหาวิทยาลยัศิลปากร และสํานักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ 

 4.5.4.3 ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์ – ตรอกไก่แจท่้าวงั กรรมสิทธ์ิท่ีดินส่วน
ใหญ่เป็นของสาํนักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ดงันั้นสภาพการอยู่อาศยัของครอบครัวมี
ลกัษณะเช่าท่ีดินจากสาํนกัทรัพยสิ์นฯ ปลูกบา้นอยูอ่าศยั อายขุองชุมชนประมาณ 80 ปี 

 4.5.4.4 ชุมชนมสัยดิจกัรพงษ ์เดิมประกอบดว้ยชุมชนท่ีอยูร่อบๆ มสัยดิจกัร
พงษ ์เป็นท่ีดินของเอกชนซ่ึงอยูก่นัมานานกว่า 30 ปีแลว้ ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม 
ท่ีดินส่วนหน่ึงเป็นท่ีดินสาธารณะ เน่ืองจากเป็นแหล่งชุมชนย่านใจกลางเมือง ประกอบดว้ยท่ีดิน
ปลูกบา้นเป็นหอ้งแบ่งใหเ้ช่าจึงมีผูเ้ขา้มาอยูอ่าศยัในบริเวณดงักล่าวอยา่งหนาแน่น 

 4.5.4.5 ชุมชนวดัสามพระยา เป็นชุมชนท่ีเกิดข้ึนพร้อมๆ  กบัวดัสามพระยา  
มีอายปุระมาณ  200  ปี  เดิมเป็นชุมชนของขนุนาง  ซ่ึงอุปถมัภว์ดัสามพระยา  มีเน้ือท่ีประมาณ  4  
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ไร่เศษ  ส่วนการถือครองท่ีดินเป็นท่ีของวดัสามพระยา  ประชาชนเช่าท่ีปลูกบา้นโดยทาํสัญญาเป็น
รายปี  ส่วนมากปลูกเพื่ออยูอ่าศยัมีบางหลงัท่ีปลูกเพื่อใหเ้ช่า 

 4.5.4.6 ชุมชนตรอกบา้นพานถม เป็นชุมชนซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ  10  ไร่ 2  
งาน  มีอายขุองชุมชนประมาณ  150  ปี  ส่วนการถือครองท่ีดินนั้น  เป็นมรดกตกทอดกนัมา  3  ชัว่
คนแลว้  โดยแต่เดิมนั้นท่ีดินเหล่าน้ีเคยเป็นสวนทอ้งร่องมาก่อน  ต่อมาเจา้ของท่ีดินไดถ้มดินเพื่อ
ปลูกสร้างบ้านเรืออยู่อาศัย   จึงมีลักษณะบ้านและท่ีดินเป็นของตนเองเป็นส่วนใหญ่  และมี
บางส่วนท่ีเจา้ของท่ีดินใหเ้ช่าท่ีปลูกบา้น 

 4.5.4.7 ชุมชนวัดใหม่อมตรส เป็นชุมชนซึงมีเน้ือท่ีประมาณ   30  ไร่  
บริเวณวดัใหม่อมตรสมีตระกูลท่ีเก่าแก่อยู่กนัมานานนบัร้อยปีข้ึนไป  ปกติทาํบุญสุนทานกนัเป็น
ประจาํท่ีวดัใหม่อมตรส  มีการรวมตวักนัในงานบุญต่างๆ  เช่น  งานสรงนํ้ าพระในวนัสงกรานต ์ 
งานทาํบุญตกับาตรวนัข้ึนปีใหม่  ในกรณีผูถึ้งแก่กรรมเป็นคนในชุมชน  จะร่วมกนัเป็นเจา้ภาพสวด
พระอภิธรรม  พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  และพระบรมราชินีนาถในวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา  งานน้ีทางวดัใหม่อมตรสจดัร่วมกบัชุมชนในพระอุโบสถวดัใหม่อมตรส  เป็นตน้ 

 4.5.4.8 ชุมชนมสัยิดบา้นตึกดิน เป็นชุมชนดงัเดิม  มีอายุกว่า  80 ปี เน้ือท่ี
ประมาณ 4.3ไร่ ท่ีดินเป็นของเอกชน และท่ีสาธารณะโดยเฉพาะบริเวณท่ีดินท่ีเป็นท่ีสาธารณะมี
โครงการจะทาํถนนตามโครงการเช่ือมถนนตะนาวกบัถนนประชาธิปไตย 

 4.5.4.9 ชุมชนหลงัวดัราชนดัดา เป็นชุมชนเก่าซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ  5  ไร่  3  
งาน  มีอายขุองชุมชนประมาณ  80  ปี  ลกัษณะการถือครองท่ีดินในบริเวณชุมชนหลงัวดัราชนดัดา  
ส่วนมากจะมีบา้นและท่ีดินเป็นของตนเอง  ส่วนหน่ึงจะเป็นของวดั  และทรัพยสิ์นส่วนพรมหา
กษตัริย ์

 4.5.4.10 ชุมชนวดัเทพธิดาราม เป็นบา้นและท่ีดินของเอกชนหลายเจา้ของ
อยู่ในชุมชนแห่งน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บมรดกตกทอดติดต่อกนัมาเป็นช่วงๆ จนถึงลูกหลาน เหลน 
เจา้ของให้ผูอ่ื้นเช่าช่วงต่อ แต่ก็ยงัมีลูกหลานเจา้ของเดิมยงัอาศยัอยู่เป็นบางราย ส่วนดา้นท่ีติดกบั
กาํแพงวดัเทพธิดารามนั้น ผูอ้ยู่อาศยัมีบา้นของตนเอง แต่ได้เช่าท่ีของวดัอยู่เป็นเวลานานด้วย
เช่นกนั 

 4.5.4.11 ชุมชนวงักรมพระสมมตอมรพนัธ์ มีเน้ือท่ีประมาณ 1 ไร่ ท่ีดินส่วน
ใหญ่เดิมเป็นบริเวณวงัของกรมพระสมมตอมรพนัธ์ ท่านไดส้ร้างห้องแถวข้ึนเพื่อให้เป็นท่ีอยู่ของ
บริวารท่ีรับใชอ้ยู่ในวงัไดอ้ยู่อาศยัต่อมาเม่ือกรมพระสมมตอมรพนัธ์ส้ินพระชนมล์งแลว้ ท่ีดินได้
ตกทอดมาเป็นของสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย  ์ซ่ึงสํานักงานทรัพยสิ์นก็ยงัคงให้
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ประชาชนเช่าอาศยัห้องแถวเหล่าน้ีอยู่จนถึงปัจจุบนั ส่วนท่ีดินดา้นหน้าของชุมชนนั้นเป็นของ
เอกชนส่วนหน่ึงและวดัเทพธิดาส่วนหน่ึง 

 4.5.4.12 ชุมชนวดัอินทรวิหาร เป็นชุมชนท่ีเกิดข้ึนพร้อมๆ  กบัวดัอินทร
วิหาร  มีอายปุระมาณ  200  ปี  มีเน้ือท่ีประมาณ  10.5  ไร่  เดิมประชาชนมีอาชีพทาํสวนเพราะมีคู
คลองลอ้มรอบบริเวณชุมชน  ต่อมาคูคลองเหล่าน้ี  ถูกถมเพ่ือปลูกสร้างบา้นเรือน  เม่ือชุมชนเร่ิม
หนาแน่นข้ึนประมาณ 70  ปีท่ีแลว้  ส่วนการถือครองท่ีดินเป็นท่ีของวดัอินทรวิหาร  ประชาชนเช่า
ท่ีปลูกบา้นโดยทาํสญัญาเป็นรายปี  ส่วนมากปลูกเพื่ออยูอ่าศยั  มีบางหลงัปลูกเพื่อใหเ้ช่า 

 4.5.4.13 ชุมชนตรอกบวรรังษี เป็นชุมชนท่ีมีเน้ือท่ีประมาณ 6  ไร่  มีอายุ
ของชุมชนประมาณ  100 กวา่ปี  โดยเร่ิมใหเ้ช่ามาประมาณ  60  ปี  เจา้ของท่ีดินคือวดับวรนิเวศโดย
คิดค่าเช่า   3  บาท/เดือน/ตารางวา  โดยทาํสัญญาระบุเป็นรายปี  ประชาชนเช่าท่ีดินปลูกบา้น
ประมาณ  92  หลงั  นอกนั้นเป็นบา้นปลูกให้เช่าส่วนปัญหาการไล่ร้ือนั้น  ไม่มีแต่ชาวบา้นไดท้าํ
สัญญาให้ความยินยอมในการร้ือยา้ยออกไปเม่ือทางวดัมีความจาํเป็นในการใชท่ี้  โดยระบุไวท้า้ย
สญัญาเช่า 

 4.5.4.14 ชุมชนตรอกศิลป์ – ตรอกตึกดิน 
 ตรอกศิลป์  ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นของเอกชน  และปลูกบ้านอยู่อาศัยเอง  

ลกัษณะของบา้นอยูใ่นเกณฑดี์  อายขุองชุมชนประมาณ  70 ปี 
 ตรอกตึกดิน  ท่ีดินเป็นท่ีเช่ามีสญัญาระบุเป็นปีต่อปีกบักรมศาสนา  และเคย

มีไฟไหมเ้ม่ือปี  2519-2520 ลกัษณะบา้นเป็นบา้นไมช้ั้นเดียว ชุมชนตรอกศิลป์ – ตรอกตึกดิน มีเน้ือ
ท่ีรวมกนัประมาณ 1 ไร่ 28 ตารางวา 

 4.5.4.15 ชุมชนราชบพิธพฒันา ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นของสาํนกังานทรัพยสิ์น
ส่วนพระมหากษตัริย ์และเอกชนอยูอ่าศยัมาประมาณ 50 ปีเศษ 

 4.5.4.16 ชุมชนวดันรนาถ มีเน้ือท่ีประมาณ 1 ไร่เศษ อายชุุมชนประมาณ 90 
ปี ส่วนการถือครองท่ีดินเป็นท่ีของวดันรนาถสุนทริการาม ประชาชนเช่าท่ีสาํหรับปลูกบา้นเพื่ออยู่
อาศยัและปลูกเพื่อใหเ้ช่า 

 4.5.4.17 ชุมชนหลงัโบสถ์พราหมณ์ เดิมเป็นแหล่งเส่ือมโทรมมีสลมัอยู่
มากมาย ภายหลงัทางเทศบาลนครกรุงเทพในสมยันั้นไดต้ดัถนนจากตรอกซอกซอยออกเป็นถนน
กวา้งขวาง แหล่งดงักล่าวก็หมดไป มาบดัน้ีเป็นตึกแถว อาคารพาณิชย ์เป็นส่วนใหญ่ จะมีบา้นเลก็
บา้นนอ้ยอยูเ่พียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 

 4.5.4.18 ชุมชนวดัสังเวชวิศยาราม เป็นชุมชนท่ีมีเน้ือ  5.5  ไร่  กรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินเป็นของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ กรมศาสนา  ของเอกชน  ชุมชนวดัสังเวชวิ
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ศยารามไดมี้การรวมตวักนัข้ึนเป็นชุมชน  ประมาณ  25  ปี  มาแลว้  จากการทาํกิจกรรมศาสนา
ร่วมกนั 

 4.5.4.19 ชุมชนตรอกเฟ่ืองทอง – ตรอกวิสูตร มีเน้ือท่ีประมาณ 3 ไร่ 
กรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยแ์ละเอกชน 

 4.5.4.20 ชุมชนท่าเตียน กรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นของสํานักงานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์กรมศาสนาและเอกชน มีเน้ือท่ีประมาณ 3.5 ไร่ 

  4.5.4.21 ชุมชนแพร่งภูธร เดิมเป็นชุมชนคา้ขายและทาํการคา้ต่างคนต่างอยู ่
ต่อมาภายหลงัคนรุ่นใหม่ไดมี้ความคิดเป็นว่าการอยูร่่วมกนัตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั จึงไดจ้ดั
กิจกรรมข้ึนในชุมชนดึงชาวบา้นใหอ้อกมาร่วมแสดงความคิดเห็น พบปะสงัสรรคแ์ลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกนั จากนั้นทางชาวบา้นก็คิดท่ีจะรวมตวัทาํเร่ืองการจดัตั้งชุมชนเสนอทางเขตพระนคร เพื่อ
จดัตั้งชุมชน 

 
5. สรุปววิฒันาการและสภาพทัว่ไป  

จากวิวฒันาการของย่านบา้นหมอ้ วงับูรพาภิรมย ์นับตั้งแต่การสร้างกรุงเทพมหานคร 
จนถึงสมยัปัจจุบนั โดยสรุปแลว้ในอดีตยา่นบา้นหมอ้ฯ ทาํหนา้ท่ีเป็นทั้งยา่นท่ีอยู่อาศยัและการคา้
ควบคู่กนัไป แต่ในปัจจุบนัยา่นบา้นหมอ้ฯ ทาํหนา้ท่ีทางดา้นการคา้ในอตัราส่วนท่ีสูงกวา่ท่ีพกัอาศยั
มาก ทาํให้เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีแนวโน้มประชากรลดลง เพราะมีการยา้ยออกของผูอ้าศัยดั้ งเดิม  
เน่ืองจากแออดัไปดว้ยกิจกรรมการคา้และผูค้นจาํนวนมากจึงทาํใหไ้ม่เหมาะจะเป็นท่ีอยูอ่าศยั จึงทาํ
ให้เหลือแต่เพียงประชากรแฝงท่ีเป็นแรงงานให้กบัย่านเท่านั้น ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นย่านการคา้เก่า
ของเมือง คือ ในตอนกลางวนัยา่นจะมีความคึกคกั แต่พอตกกลางคืนยา่นจะเงียบเหงามาก สาเหตุ
ของการเปล่ียนแปลงมาจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลมาจาก
นโยบายการบริหารประเทศ และการรับอิทธิพลตะวนัตก  นอกจากน้ีการขยายตวัของยา่นยงัทาํได้
ในแนวด่ิงเท่านั้น เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัทางดา้นพื้นท่ีและราคาท่ีดินท่ีมีราคาสูง แต่อยา่งไรแลว้ถึงแม้
ย่านจะมีความแออดัและคบัแคบก็ตามแต่ก็ยงัมีประชากรเขา้มาซ้ือสินคา้ท่ีย่านเป็นจาํนวนมาก 
เน่ืองจากลกัษณะและรูปแบบกิจกรรมการคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์และสร้างจุดเด่นให้กบัย่านมาตลอด 
ทาํให้ย่านเป็นท่ีรู้จกัและคงอยู่ไดต้ลอดมา ย่านบา้นหมอ้ฯมีการใชท่ี้ดินเพื่อพาณิชยกรรมมากถึง 
ร้อยละ40 ในรูปของอาคารตึกแถว กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในย่านพื้นท่ี ทาํให้ย่านบา้นหมอ้ วงับูรพา
ภิรมยเ์ป็นจุดมุ่งหมายของการสัญจร และการผา่นเขา้ออกมากท่ีสุดยา่นหน่ึงในเขตพระนคร ดงันั้น
บทท่ี 5 จึงไดท้าํการศึกษาถึงกิจกรรมการคา้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใหท้ราบถึงบทบาททางดา้นการคา้
ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีสาํคญัต่อศกัยภาพของยา่นไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทที ่5 
บทบาทและความสําคญัของย่านบ้านหม้อ วงับูรพาภิรมย์ 

 
จากการศึกษาในบทท่ี 4 ประวติัความเป็นมา สภาพพื้นท่ีทัว่ไปของย่านบา้นหมอ้ วงั

บูรพาภิรมย ์เป็นขอ้มูลพื้นฐานสาํคญัทางดา้นกายภาพ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคม สามารถท่ีจะ
นาํมาวิเคราะห์บทบาทและความสาํคญัของยา่นไดด้งัน้ี 

 
1. การกาํหนดบทบาทและความสําคญัของพืน้ทีศึ่กษา 

ยา่นบา้นหมอ้ เป็นพื้นท่ีเสมือนมีชีวิตทางดา้นประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจการคา้ บ่งบอกถึง
ความยาวนานของการอยูอ่าศยัของผูค้นทุกยคุทุกสมยั จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั นอกจากน้ียงัคงมีความ
ผสมผสานของอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันออก  และวัฒนธรรมตะวันตก  มีการแสดงเชิง
ศิลปวฒันธรรมท่ีศาลาเฉลิงกรุง สวนรมนีนารถ อยู่อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัเป็นพื้นท่ี
เช่ือมต่อกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ด้วยเหตุน้ีในปัจจุบนั หน่วยงานของรัฐจึงให้ความสําคญัโดย
กาํหนดไวใ้นบทบญัญติักรุงเทพมหานคร ให้พื้นท่ีย่านบา้นหมอ้ วงับูรพาภิรมย ์เป็นการใชท่ี้ดิน
ประเภทอนุรักษ ์ในบริเวณสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ ศาสนสถาน โบราณสถาน และอ่ืนๆ 
ใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืคู่กบักรุงรัตนโกสินทร์ 

บทบาทและความสาํคญัของยา่นบา้นหมอ้ฯ จะพิจารณาจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในยคุ
ปัจจุบนัเปรียบเทียบให้เห็นการเปล่ียนแปลงจากอดีตโดยแบ่งออกเป็นการใชท่ี้ดินประเภทต่างๆ 
ต่อจากนั้นจะวิเคราะห์ลกัษณะของการใช้ท่ีดินท่ีมีความสัมพนัธ์กันภายในพ้ืนท่ีของย่าน และ
ความสัมพนัธ์ของประชากร พื้นท่ี กิจกรรม ทาํให้เห็นความเก่ียวขอ้งของยา่นบา้นหมอ้ฯ กบัพื้นท่ี
ภายนอกของย่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชุมชนและกิจกรรมของย่านชุมชน ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สาํรวจสัมภาษณ์ รวมถึงการสาํรวจจินตภาพ และเอกลกัษณ์ของยา่น ผลท่ีไดท้ั้งหมดนาํมาสรุปเป็น
องคป์ระกอบของยา่นบา้นหมอ้ฯ กาํหนดเป็นศกัยภาพ บทบาทและความสาํคญัของยา่น เพ่ือใชใ้น
การพิจารณาแนวทางพฒันายา่นบา้นหมอ้ฯต่อไป 
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2.   กจิกรรมการค้าขายของร้านค้าในย่านบ้านหม้อฯ  
ย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นย่านการคา้เก่าแก่ท่ีสําคญัของประเทศไทยมานาน สมยัรัชกาลท่ี 5              

ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหมี้การตดัถนนข้ึนเพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมเช่ือมต่อจากถนนราชดาํเนิน ซ่ึงเป็น
ถนนสายสําคญัของกรุงรัตนโกสินทร์ ดงันั้นบา้นหมอ้ฯ จึงไดมี้การขยายตวัอย่างมากทั้งในดา้น
พื้นท่ีและการคา้ โดยเฉพาะในดา้นการคา้ในยา่นไดมี้การสืบทอดธุรกิจการคา้จากรุ่นบรรพบุรุษ มา
จนถึงรุ่นลูกหลานในปัจจุบนั จนกระทัง่ร้านคา้ในย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยม
จากบุคคลนอกพ้ืนท่ีเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีภายในย่านยงัประกอบไปดว้ยกิจกรรมการคา้เป็น
จาํนวนมากและมีสินคา้หลากหลายชนิด เพื่อรองรับและดึงดูดให้คนต่างๆ เขา้มาสู่ตวัย่าน ดงันั้น
เม่ือพิจารณาถึงกิจกรรมทางการคา้ภายในยา่นบา้นหมอ้ฯ แลว้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 

ช่วงที ่1 ช่วงถนนบาํรุงเมือง เฟ่ืองนคร ตั้งอยูใ่นหวัมุมถนนบาํรุงเมืองตดักบัช่วงส่ีกัก๊พระ
ยาศรี การใชส้อยในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นท่ีตั้งของแหล่งคา้เคร่ืองประดบัอญัมณี ช่างทาํทอง คา้ปืน 
แหล่งคา้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และร้านคา้ปลีกทัว่ไป 
 
ตารางท่ี 7 แสดงกิจกรรมการคา้ในช่วงท่ี 1  

(จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 
 

เม่ือนํากิจกรรมการคา้ในช่วงท่ี 1 มาจาํแนกตามประเภทของสินคา้ตามตาราง พบว่า 
ร้านค้าในช่วงท่ี  1 มีทั้ งหมด  200 ร้าน  และสินค้าท่ีมีจ ํานวนมากท่ีสุด  คือ  สินค้าประเภท
เคร่ืองประดบัอญัมณีจาํนวน 45 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 22.50 รองลงมาได้แก่ สินคา้ช่างทาํทองมี
จาํนวน 40 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 20.00 สินคา้ประเภทปืน มีจาํนวน 38 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 19.00 
สินคา้ประเภทอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์มีจาํนวน 30 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 15.00 สินคา้ประเภทเคร่ืองใช้

ประเภทสินคา้ จาํนวน(ร้าน) อตัราส่วน(ร้อยละ) 
เคร่ืองประดบัอญัมณี 
ช่างทาํทอง 
คา้ปืน 
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

45 
40 
38 
30 
25 
22 

22.50 
20.00 
19.00 
15.00 
12.50 
11.00 

รวม 200 100.00 
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และของเบ็ดเตล็ดมีจาํนวน 25 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และสินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม 
จาํนวน 22 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามลาํดบั 
 

 
 
ภาพท่ี 22 แสดงกิจกรรมการคา้ของร้านคา้ในยา่นบา้นหมอ้ 
                (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 
 

ในช่วงถนนช่วงถนนบาํรุงเมือง เฟ่ืองนครจะมีความยาวของถนนนอ้ยกวา่ช่วงอ่ืนๆ จึงทาํ
ให้มีกิจกรรมการคา้กระจุกตวัไม่มากทัว่ช่วงอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการกระจุกตวัของสินคา้
ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณี และช่างทาํทอง โดยส่วนใหญ่จะเป็นร้านเพชรและร้านทองท่ีเปิด
กิจการมานานจนมีช่ือเสียงในปัจจุบนั นอกจากน้ียงัมีการกระจายตวัของสินคา้ประเภทเส้ือผา้เคร่ือง
แต่งกายอีกจาํนวนหน่ึงในยา่นน้ี 

ช่วงที่ 2 ช่วงถนนตรีเพชร จกัรเพชร การใชส้อยในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นท่ีตั้งของแหล่ง
คา้เคร่ืองประดบัอญัมณี ช่างทาํทอง ส่วนใหญ่จะมีหนา้ร้าน และมีบริเวณหลงัร้านเพื่อเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเลก็ เก่ียวกบัการทาํทอง และบริเวณโซนดา้นล่างจะเป็นการคา้เก่ียวกบัอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ และซีดีประเภทต่างๆ  

 
 
 
 



 77 

ตารางท่ี 8 แสดงกิจกรรมการคา้ในช่วงท่ี 2  
ประเภทสินคา้ จาํนวน(ร้าน) อตัราส่วน(ร้อยละ) 

ช่างทาํทอง 
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
เคร่ืองประดบัอญัมณี 

38 
34 
25 
20 
15 

28.78 
25.75 
18.93 
15.15 
11.36 

รวม 132 100.00 
(จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 
 

 
 
ภาพท่ี 23 แสดงกิจกรรมการคา้ในช่วงท่ี 2  
                (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 
 

เม่ือนํากิจกรรมการคา้ในช่วงท่ี 2 มาจาํแนกตามประเภทของสินคา้ตามตาราง พบว่า 
ร้านคา้ในช่วงท่ี 2 มีทั้งหมด 132 ร้าน และสินคา้ท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด คือ ช่างทาํทองจาํนวน 38 ร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 28.78 รองลงมาไดแ้ก่ สินคา้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์มีจาํนวน 34 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
25.75 สินคา้ประเภทเคร่ืองใช้และของเบ็ดเตล็ด มีจาํนวน 25 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 18.93 สินคา้
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ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมมีจาํนวน 20 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 15.15 สินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัอญั
มณี มีจาํนวน 15 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 11.36 ตามลาํดบั 

ในช่วงถนนช่วงถนนตรีเพชร จกัรเพชร อุตสาหกรรมช่างทาํทอง ฝัง ชุบ เช่ือม กระจุกตวั
อยู่เป็นจาํนวนมาก อาจเป็นเพราะการคา้ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและไดรั้บความนิยมมาโดย
ตลอดจนกระทัง่ปัจจุบนั บา้นหมอ้ฯ ไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งคา้เคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีสําคญัแห่งหน่ึง
ของประเทศไทย รวมทั้งยงัเป็นยา่นท่ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งคา้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีหลากหลาย เป็น
ท่ีต้องการของผู ้คนทั้ งในและนอกพื้นท่ี เป็นอย่างมาก  ไม่ว่าใครต้องการท่ีจะหาอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์กต็อ้งเดินทางมาท่ียา่นบา้นหมอ้ฯ แห่งน้ี ซ่ึงยา่นบา้นหมอ้ฯ มีเส้นทางคมนาคมท่ีเป็น
ทางผ่านสู่ย่านเยาวราช และเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน ท่ีง่ายต่อการเขา้ถึงพื้นท่ี ซ่ึงน่ีเป็นอีกสาเหตุ
หน่ึงท่ีทาํให้พื้นท่ีมีผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาจบัจ่ายกนัมาก ส่งผลให้ถนนไม่สามารถรองรับต่อความ
ตอ้งการได ้เป็นผลใหเ้กิดปัญหาการจราจรในพื้นท่ีเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั  

ช่วงที่ 3 ช่วงถนนพระพิทกัษ ์และริมคลองรอบกรุง ส่วนใหญ่จะมีอุตสาหกรรมช่างทาํ
ทอง ร้านเส้ือผา้ ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาหาร ร้านคา้จิปาถะ  และท่ีสาํคญัคือ ร้านขนาด
เลก็เก่ียวกบั รับซ้ือ เงิน ทอง นาก เพื่อมาใชใ้นการเช่ือม ต่อ ฝัง ทอง  
 
ตารางท่ี 9 แสดงกิจกรรมการคา้ในช่วงท่ี 3 

ประเภทสินคา้ จาํนวน(ร้าน) อตัราส่วน(ร้อยละ) 
ช่างทาํทอง 
เส้ือผา้ 
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองประดบัอญัมณี 
เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

29 
27 
25 
18 
16 
14 

22.48 
20.93 
19.37 
13.95 
12.40 
10.85 

รวม 129 100 
(จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 

 
เม่ือนํากิจกรรมการคา้ในช่วงท่ี 3 มาจาํแนกตามประเภทของสินคา้ตามตาราง พบว่า 

ร้านคา้ในช่วงท่ี 3 มีทั้งหมด 129 ร้าน และสินคา้ท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด คือ ช่างทาํทองจาํนวน  29  
ร้าน คิดเป็นร้อยละ 22.48 รองลงมาไดแ้ก่ สินคา้ประเภทเส้ือผา้มีจาํนวน 27 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
20.93 สินคา้ประเภทอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ มีจาํนวน 25 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 19.37 สินคา้ประเภท
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เคร่ืองประดับอญัมณีมีจาํนวน 18 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 13.95 สินคา้ประเภทเคร่ืองใช้และของ
เบด็เตลด็ จาํนวน 16 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 12.40 สินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม มีจาํนวน 14 ร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 10.85 ตามลาํดบั 
 

 
 
ภาพท่ี 24 แสดงกิจกรรมการคา้ในช่วงท่ี 3  
                (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 

 
ในช่วงท่ี 3 จะเห็นไดว้่า สินคา้ในการอุปโภคบริโภค ท่ีจาํเป็นต่อชีวิตของคน ค่อนขา้ง

เด่นชดั ไม่วา่จะเคร่ืองแต่งกาย อาหาร และเคร่ืองใชง้าน ซ่ึงสามารถแบ่งแยกไดอ้ยา่งชดัเจน คือ ช่วง
ท่ี 1 จะมีการกระจุกตวัของสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณีจาํนวนมากและกระจายตวัข้ึนเร่ือยๆ 
สาํหรับช่วงท่ี 2 จะมีการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมช่างทาํทอง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เฉล่ีย
แลว้ใกลเ้คียงกนัมาก ส่วนช่วงท่ี 3 จะมีสินคา้ประเภทเส้ือผา้กระจุกตวัรวมอยูด่ว้ย  

จากการสาํรวจกิจกรรมการคา้ยา่นบา้นหมอ้ ทั้ง 3 ช่วง คือ ช่วงถนนบาํรุงเมือง เฟ่ืองนคร 
ช่วงถนนตรีเพชร จกัรเพชร ช่วงถนนพระพิทกัษ ์และริมคลองรอบกรุง ทาํใหเ้ห็นถึงกิจกรรมการคา้
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วง ซ่ึงเม่ือนาํกิจกรรมการคา้ย่านบา้นหมอ้ฯ ทั้ง 3 
ช่วง มารวบรวมจะแสดงได ้ดงัน้ี  

 
 



 80 

ตารางท่ี 10 แสดงกิจกรรมการคา้ในทั้ง 3 ช่วง 
ประเภทสินคา้ จาํนวน(ร้าน) อตัราส่วน(ร้อยละ) 

ช่างทาํทอง 
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองประดบัอญัมณี 
เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
คา้ปืน 
เส้ือผา้ 

107 
89 
78 
66 
56 
38 
27 

23.21 
19.30 
16.91 
14.31 
12.14 
8.24 
5.85 

รวม 461 100.00 
(จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 
 

 
 
ภาพท่ี  25 แสดงกิจกรรมการคา้ในทั้ง 3 ช่วง  
                (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 
 

จากตาราง แสดงใหเ้ห็นวา่ยา่นบา้นหมอ้ฯ มีกิจกรรมกาคา้เป็นจาํนวนมาก แต่เม่ือนาํมา
จดัเป็นหมวดหมู่แลว้สามารถจาํแนกได ้7 ประเภท คือ 

1.  อุตสาหกรรมช่างทาํทอง 
2.  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
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3.  เคร่ืองประดบัอญัมณี 
4.  เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ 
5.  อาหารและเคร่ืองด่ืม 
6.  คา้ปืน 
7.  เส้ือผา้ 
หมายเหตุ : รายละเอียดของกิจกรรมอยูใ่นภาคผนวก 
เม่ือนาํกิจกรรมการคา้ของยา่นบา้นหมอ้ฯ ทั้ง 3 ช่วงใหญ่ๆ มาจาํแนกประเภทของสินคา้

ตามตาราง จะพบว่า ร้านคา้ของยา่นบา้นหมอ้ทั้งหมดมีจาํนวน 461 ร้าน และสินคา้ท่ีมีจาํนวนมาก
ท่ีสุดของย่านบา้นหมอ้ฯ คือ อุตสาหกรรมช่างทาํทอง มีจาํนวน 107 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 23.21 
รองลงมาคือ สินคา้ประเภท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีจาํนวน 89 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 19.30 สินคา้
ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณีมีจาํนวน 78 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 16.91 สินคา้ประเภทเคร่ืองใชแ้ละ
ของเบด็เตลด็มีจาํนวน 66 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 14.31 สินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม จาํนวน 56 
ร้าน คิดเป็นร้อยละ 12.14 สินคา้ประเภทปืน มีจาํนวน 38 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 8.24 สินคา้ประเภท
เส้ือผา้ มีจาํนวน 27 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 5.85 ตามลาํดบั 

ยา่นบา้นหมอ้มีพื้นท่ี 90 ไร่ ภายในยา่นจะมีกิจกรรมการคา้อยูเ่ป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะ
สินคา้ประเภทอุตสาหกรรมช่างทองขนาดเลก็และขนาดกลางและเคร่ืองประดบัอญัมณี ซ่ึงกระจุก
ตวัอยูบ่ริเวณช่วงถนนพระพิทกัษ ์ถนนบา้นหมอ้ ถนนบาํรุงเมือง เฟ่ืองนคร จึงทาํใหท้ั้งสองช่วงน้ีมี
ความผกูพนัธ์ในดา้นการคา้ตลอดมาจนบา้นหมอ้ฯ ไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งเคร่ืองประดบัอญัมณีเก่าแก่
ท่ีสุดของกรุงเทพมหานคร และสินคา้ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะกระจุกตวัในช่วงถนนตรี
เพชร จกัรเพชร ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในกลุ่มคนทุกเพศทุกวยัและยงัเป็นสินคา้ท่ี
ดึงดูดใหผู้ค้นเขา้มาสู่ตวัยา่นไม่นอ้ยไปกวา่สินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีเป็นสินคา้หลกัของ
ย่าน สินคา้ท่ีมีความสําคญัแก่ย่านเป็นอย่างมากอีกประเภทหน่ึงคือ สินคา้ประเภทปืน เป็นสินคา้
เก่าแก่ อยูคู่่กบัถนนเจริญกรุงมาเป็นเวลายาวนาน 

โดยสรุป อุตสาหกรรมช่างทาํทอง และเคร่ืองประดบัอญัมณียงัเป็นสินคา้ท่ีสร้างเอกลษัณ์
ให้กบัยา่นและยงัเป็นกิจกรรมการคา้หลกัของยา่นดว้ย ซ่ึงเป็นตวัดึงดูดกิจกรรมการคา้อ่ืนๆ ให้เขา้
มาตั้งอยู่ภายในย่าน ทาํให้มีการกระจุกตวัของสินคา้หลากหลายชนิด ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เส้ือผา้ อาหารและเคร่ืองด่ืมฯ ส่งผงใหร้าคาสินคา้มีราคาไม่สูง นอกจากน้ียงัมีความเช่ือมโยงในเชิง
การแข่งขนักัน เพื่อสามารถดึงดูดลูกคา้และเพิ่มยอดขายได้สูง ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกคา้
เปรียบเทียบคุณภาพ ราคา ความหลากหลาย ฯลฯ ของสินคา้ได้ ทาํให้ได้สินคา้ท่ีตรงกับความ
ตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 
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3. รูปแบบการค้าในย่านบ้านหม้อฯ  
การประกอบธุรกิจการคา้ในยา่นบา้นหมอ้ มี 3 รูปแบบ คือ 
1. การคา้ปลีก เป็นการคา้ท่ีซ้ือขายสินคา้กนัในจาํนวนนอ้ย ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีจาํนวนไม่

เกิน 6 ช้ิน แต่จะมีราคาแพงกว่าการคา้ส่ง และเป็นการคา้ท่ีไดค้่าตอบแทนดี ตอ้งอาศยัลูกคา้เป็น
จาํนวนมาก จึงตอ้งเป็นตาํแหน่งท่ีมีทางเทา้อย่างต่อเน่ือง การคมนาคมสะดวกสามารถเขา้ถึงได้
โดยง่าย เพื่อจะไดดึ้งดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาในตวัยา่น 

2. การคา้ส่ง เป็นการคา้ท่ีซ้ือขายสินคา้กนัเป็นจาํนวนมาก จะมีจาํนวนตั้งแต่ 6 ช้ินข้ึนไป 
ทาํให้มีราคาถูกกว่าการคา้ปลีก การคา้ส่งเป็นการคา้ท่ีไดรั้บค่าตอบแทนดีเช่นกนั แต่ไม่ตอ้งอาศยั
ลูกคา้ท่ีสัญจรมากนกั เพราะไม่ไดข้ายโดยตรงต่อคนเดินเทา้แต่จะขายส่งเป็นจาํนวนมากๆ ให้กบั
พอ่คา้คนกลาง 

3. การคา้ปลีกและค่าส่ง คือ ร้านคา้ท่ีมีการคา้ปลีกและการคา้ส่งรวมอยูด่ว้ยกนั ซ่ึงลูกคา้
สามารถเลือกซ้ือสินคา้ในรูปแบบใดกไ็ดต้ามความพึงพอใจของตนเอง 

ย่านบา้นหมอ้ฯ ในแต่ละช่วงจะมีกิจกรรมการคา้อยู่เป็นจาํนวนมากและมีรูปแบบท่ี
แตกต่างกนัไป ดงัน้ี 

ช่วงที ่1 ช่วงถนนบาํรุงเมือง เฟ่ืองนคร 
 
ตารางท่ี 11 แสดงรูปแบบการคา้ในช่วงท่ี 1 

ประเภทสินคา้ การคา้ปลีก การคา้ส่ง การคา้ปลีก 
และคา้ส่ง 

เคร่ืองประดบัอญัมณี 
ช่างทาํทอง 
คา้ปืน 
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

32 
15 
28 
15 
20 
18 

0 
5 
0 
0 
0 
0 

13 
20 
10 
15 
5 
4 

รวม 128 5 67 
(จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 

 
จากตาราง พบว่า ในช่วงท่ี 1 จะมีรูปแบบการคา้ปลีกมากท่ีสุด ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 128 

ร้าน และสินคา้ท่ีมีรูปแบบการคา้ประเภทน้ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณีมี
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จาํนวน 32 ร้าน รองลงมาไดแ้ก่ สินคา้ประเภทปืน มีจาํนวน 28 ร้าน สินคา้ประเภทเคร่ืองใชแ้ละ
ของเบด็เตลด็ มีจาํนวน 20 ร้าน สินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม มีจาํนวน 18 ร้าน สินคา้ประเภท
อุตสาหกรรมช่างทาํทอง มีจาํนวน 15 ร้าน สินคา้ประเภทอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์มีจาํนวน 15 ร้าน
ตามลาํดบั 

สาํหรับรูปแบบการคา้ท่ีมีจาํนวนรองลงมา คือ รูปแบบการคา้ปลีกและส่ง ซ่ึงมีจาํนวน 67 
ร้าน จะพบอยู่ในสินคา้ประเภทอุตสาหกรรมช่างทาํทองมีจาํนวนมากท่ีสุด คือจาํนวน 20 ร้าน ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะรับงานตามออร์เดอร์ งานตวัเรือน ชุบ หล่อ ฝัง รองลงมาไดแ้ก่ สินคา้ประเภทอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ มีจาํนวน 15 ร้าน สินคา้ประเภท เคร่ืองประดับอญัมณีมีจาํนวน 13 ร้าน สินคา้
ประเภทปืน มีจาํนวน 10 ร้าน สินคา้ประเภทเคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็มีจาํนวน 5 ร้าน และสินคา้
ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมมีจาํนวน 4 ร้าน ตามลาํดบั และสําหรับรูปแบบการคา้ส่งซ่ึงเป็น
รูปแบบการคา้ท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดในช่วงน้ีจะมีอยูท่ ั้งหมด 5 ร้าน และจะพบอยู่ในสินคา้ประเภท
อุตสาหกรรมช่างทาํทอง เท่านั้น  

ช่วงที ่2 ช่วงถนนตรีเพชร จกัรเพชร 
 
ตารางท่ี 12 แสดงรูปแบบการคา้ในช่วงท่ี 2 

ประเภทสินคา้ การคา้ปลีก การคา้ส่ง การคา้ปลีกและคา้
ส่ง 

ช่างทาํทอง 
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
เคร่ืองประดบัอญัมณี 

10 
14 
5 
7 
6 

8 
0 
5 
0 
0 

20 
20 
15 
13 
9 

รวม 42 13 77 
(จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 

  
จากตาราง พบว่า ในช่วงท่ี 2 จะมีรูปแบบการคา้ปลีกและคา้ส่งเป็นจาํนวนมาก ถึง 77 

ร้าน และสําหรับสินคา้ท่ีพบอยู่ในรูปแบบน้ีมากท่ีสุด คือสินคา้ประเภทอุตสาหกรรมช่างทาํทอง 
สินคา้ประเภทอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงมีจาํนวนเท่ากนั คือ สินคา้ประเภทละ20 ร้าน รองลงมาคือ 
สินคา้ประเภท เคร่ืองใชแ้ละของเบ็ดเตล็ดมีจาํนวน 15 ร้าน สินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม มี
จาํนวน 13 ร้าน สินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณี มีจาํนวน 9 ร้าน ตามลาํดบั  
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สาํหรับรูปแบบคา้ปลีกมีจาํนวนลดลง คือ มีจาํนวน 42 ร้าน และสินคา้ท่ีมีมากท่ีสุดใน
การคา้ปลีกของช่วงท่ี 2 คือ สินคา้ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีจาํนวน 14 ร้าน รองลงมาคือ 
สินคา้ประเภทอุตสาหกรรมช่างทาํทอง มีจาํนวน 10 ร้าน สินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม มี
จาํนวน 7 ร้าน สินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณี มีจาํนวน 6 ร้าน สินคา้ประเภท เคร่ืองใชแ้ละ
ของเบ็ดเตล็ดมีจาํนวน 5 ร้าน ตามลาํดบั ส่วนสินคา้รูปแบบการคา้ส่งเพียงอย่างเดียว ในช่วงท่ี 2 
สินคา้เหล่าน้ียงัคงมีจาํนวนการคา้ส่งท่ีนอ้ย จะมีเพียงสินคา้ประเภทอุตสาหกรรมช่างทาํทองเพียง 8 
ร้าน และสินคา้ประเภทเคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็เพียง 5 ร้านเท่านั้น  

ช่วงที ่3 ช่วงถนนพระพิทกัษ ์และริมคลองรอบกรุง 
 
ตารางท่ี 13 แสดงรูปแบบการคา้ในช่วงท่ี 3 

ประเภทสินคา้ การคา้ปลีก การคา้ส่ง การคา้ปลีกและคา้
ส่ง 

ช่างทาํทอง 
เส้ือผา้ 
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองประดบัอญัมณี 
เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

0 
6 

10 
15 
10 
14 

25 
7 
5 
0 
2 
0 

4 
14 
10 
3 
4 
0 

รวม 55 39 35 
(จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 

  
จากตาราง พบว่าในช่วงท่ี 3 จะมีรูปแบบการคา้ปลีกเป็นจาํนวนมากท่ีสุด เช่นเดียวกบั

ช่วงท่ี 1 ซ่ึงมีจาํนวน 55 ร้าน โดยสินคา้ท่ีพบมากท่ีสุดคือ สินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณี มี
จาํนวน 15 ร้าน รองลงมา คือสินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม มีจาํนวน 14 ร้าน สินคา้ประเภท
อุปกรณือิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใชแ้ละของเบ็ดเตล็ด มีจาํนวนเท่ากนัคือ 10 ร้าน สินคา้ประเภท
เส้ือผา้ มีจาํนวน 6 ร้าน และไม่พบสินคา้ประเภทอุตสาหกรรมช่างทาํทอง ในการคา้แบบการคา้
ประเภทน้ีเลย  

สาํหรับรูปแบบการคา้ส่ง และสินคา้ประเภทคา้ปลีกและคา้ส่ง มีจาํนวนใกลเ้คียงกนั คือ 
ประเภทการคา้ส่งมีจาํนวน 39 ร้าน และการคา้ปลีกและคา้ส่ง มีจาํนวน 35 ร้าน  
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เม่ือนาํรูปแบบการคา้ของย่านบา้นหมอ้ฯ ทั้ง 3 ช่วง มาวิเคราะห์ไวด้ว้ยกนั ทาํให้เห็น
รูปแบบการคา้ของยา่นบา้นหมอ้ ไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัสามารถจาํแนกตามประเภทสินคา้ไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี 14 แสดงรูปแบบการคา้ทั้ง 3 ช่วง 

ประเภทสินคา้ การคา้ปลีก การคา้ส่ง การคา้ปลีกและคา้
ส่ง 

ช่างทาํทอง 
เส้ือผา้ 
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
เคร่ืองประดบัอญัมณี 
เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

25 
6 

39 
53 
35 
39 

39 
8 
6 
0 
7 
7 

44 
15 
46 
25 
24 
15 

รวม 225 67 169 
(จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 

  
จากตาราง เป็นการแสดงรูปแบบบการคา้ย่านบา้นหมอ้ฯ ทั้ง 3 ช่วงใหญ่ๆ โดยจาํแนก

ตามประเภทสินคา้ ทาํให้พบว่ายา่นบา้นหมอ้จะมีรูปแบบการคา้ปลีกมากท่ีสุด ซ่ึงมีจาํนวนทั้งหมด 
255 ร้าน โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณี ซ่ึงมีการกระจุกตวัอยูเ่ป็นจาํนวน
มาก ในช่วงถนนท่ี 1 คือ ช่วงถนนบาํรุงเมือง เฟ่ืองนคร ซ่ึงรูปแบบการค้าประเภทน้ีสินค้า
เคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีมีราคาสูง ตน้ทุนสูง ไม่เหมาะท่ีจะขายหนา้ร้านแบบการคา้ส่ง รองลงมาคือ
รูปแบบการคา้ปลีกและส่ง ซ่ึงมีจาํนวนทั้ งหมด 169 ร้าน โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ประเภท 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีการกระจุกตวัเป็นจาํนวนมากบริเวณถนนตรีเพชร จกัรเพชร รวมถึง
อุตสาหกรรมช่างทาํทอง ท่ีส่วนใหญ่กระจุกตวับริเวณช่วงถนนบาํรุงเมือง เฟ่ืองนคร ช่วงถนนตรี
เพชร จกัรเพชร ซ่ึงรูปแบบการคา้ประเภทน้ีลูกคา้สามาถเลือกซ้ือสินคา้ในรูปแบบใดก็ไดต้ามความ
ตอ้งการถือเป็นการอาํนวยความสะดวกอย่างหน่ึงให้กบัลูกคา้ อีกทั้งทาํให้ไดเ้ปรียบเทียบสินคา้
ภายในท่ีเดียวกนั และยงัเป็นการเช่ือมโยงผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตท่ีอยูห่่างไกลกนัไดแ้ลกเปล่ียนสินคา้
กนัโดยอาศยัยา่นเป็นตวัแทน ดงัเช่น อุตสาหรรมช่างทาํทอง จะรับทาํตามงานออร์เดอร์ ไม่ค่อยทาํ
เป็นหน้าร้าน ส่วนใหญ่ทาํส่งพ่อคา้คนกลาง ไปยงัย่านเจริญกรุง และส่งออกต่างประเทศ สาํหรับ
รูปแบบการคา้ท่ีมีจาํนวนน้อยท่ีสุด คือ รูปแบบการคา้ส่ง ประเภทสินคา้คือ อุตสาหกรรมช่างทาํ
ทอง ดว้ยเหตุผลเดียวกบัการคา้ปลีกและคา้ส่งท่ี อุตสาหกรรมช่างทาํทองค่อนขา้งมีจาํนวนหลาย
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ร้าน เน่ืองดว้ยการรับทาํสินคา้เป็นออร์เดอร์ต่อพ่อคา้คนกลาง การคา้แบบน้ีไม่ไดข้ายโดยตรงต่อ
ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยแต่จะขายให้กบัพ่อคา้คนกลางท่ีนาํสินคา้ไปขายต่อมากกว่า จึงทาํให้สินคา้มี
ราคาไม่สูงเท่าเคร่ืองประดบัอญัมณี เพราะตอ้งสั่งเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่กระจุกตวัในช่วง
ถนนพระพิทกัษ ์และริมคลองรอบกรุง 

  
4. กจิกรรมในแต่ละช่วงเวลา 

ร้านค้าในย่านบ้านหม้อฯ จะเปิดทาํการตั้ งแต่ 8.00-18.00 น. โดยประมาณ (วิริยา                  
เพชรพชร, 2555) และปกติจะมีเพียงบางร้านท่ีหยดุทาํการในวนัอาทิตย ์นอกจากน้ียงัมีการหยดุทาํ
การในวนัเทศกาลต่างๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัสงกรานต ์วนัตรุษจีน เป็นตน้ 

ในแต่ละวนัจะมีผูค้นจากทุกสารทิศทั้งใกลแ้ละไกลเขา้มาสู่ตวัย่านการคา้แห่งน้ีเป็น
จาํนวนมาก เพราะมีการคมนาคมท่ีค่อนขา้งสะดวก เน่ืองจากเช่ือมต่อจากถนนสายหลกัสาํคญัของ
กรุงรัตนโกสินทร์ จึงทาํให้มีรถยนต ์รถโดยสารประจาํทาง ฯลฯ ผา่นสู่ตวัยา่นเป็นจาํนวนมาก ซ่ึง
เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหก้ารจราจรบริเวณยา่นน้ีค่อยขา้งติดขดั เน่ืองจากการหลัง่ไหลเขา้มาของ
รถยนต ์รถโดยสารเป็นนจาํนวนมากเพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเขา้มา
จบัจ่ายใชส้อยบริเวณยา่ยบา้นหมอ้ฯ แห่งน้ี อีกทั้งยงัเป็นยา่นทางผา่นเช่ือมต่อไปยงัยา่นเยาวราช ซ่ึง
เป็นยา่นท่ีการคา้ท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานคร ดงันั้นในช่วงท่ีร้านคา้เปิดทาํการ คือ ตั้งแต่
เวลา 8.00-18.00 น. โดยประมาณ จะเป็นช่วงท่ียา่นมีความหนาแน่น คึกคกั และมีชีวิตชีวาอยา่งมาก 

สาํหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00-8.00 น. โดยประมาณ จะเป็นช่วงท่ีร้านคา้ส่วนใหญ่ปิดทาํ
การ ดงันั้นย่านจะค่อนขา้งเงียบเหงาไม่คึกคร้ืนเหมือนตอนช่วงเวลากลางวนั และยา่นยงัมีจาํนวน
ประชากรลดลงดว้ย เพราะส่วนใหญ่ไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นเขตน้ี เพราะเป็นพื้นท่ีพาณิชยกรรมของเมือง
ไม่ใช่เขตพกัอาศยั เจา้ของร้านคา้ท่ีมีฐานะดีจะไปอาศยัอยูบ่ริเวณชานเมืองท่ีมีสภาพแวดลอ้มดีหรือ
คอนโดมิเนียมท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงกบัยา่นการคา้เพื่อความสะดว้กในการเดินทางและจะเดินทางเขา้มาสู่
ตวัย่านในตอนกลางวนัและกลบัออกในตอนกลางคืน สําหรับประชากรท่ีอาศยัอยู่ในย่านจะเป็น
ลูกจา้งประจาํร้านคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีภูมิลาํเนาอยูต่่างจงัหวดั ดงันั้นประชากรส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอยู่
ในยา่นจึงเป็นประชากรแฝงและแรงงานท่ีสาํคญัใหก้บัยา่น 
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ตารางท่ี 15 แสดงกิจกรรมการคา้ในแต่ละช่วงเวลา 
เส้ือผ้า ค้าปืน อาหารและ

เคร่ืองดืม่ 
เคร่ืองใช้
และของ
เบด็เตลด็ 

เคร่ืองประดบั 
อญัมณ ี

อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส์ 

ช่างทาํทอง กจิกรรม
การค้า 

       0.00 
       1.00 
       2.00 
       3.00 
       4.00 
       5.00 
       6.00 
       7.00 
       8.00 
       9.00 
       10.00 
       11.00 
       12.00 
       13.00 
       14.00 
       15.00 
       16.00 
       17.00 
       18.00 
       19.00 
       20.00 
       21.00 
       22.00 
       23.00 
       0.00 

(จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 
 

5. ความสัมพนัธ์ของกจิกรรมการค้าในย่านบ้านหม้อ วงับูรพาภิรมย์ 
กิจกรรมการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณี อุตสาหกรรมช่างทาํ

ทอง ละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจกรรมหลกัของย่าน จะมีการระจุกตวัเป็นจาํนวนมากอยู่
บริเวณ บาํรุงเมือง เฟ่ืองนคร บ้านหม้อ ซ่ึงเป็นช่วงเช่ือมโยงผูค้นและกิจกรรมระหว่างย่าน 
นอกจากน้ียา่นบา้นหมอ้ฯ ยงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเก่าแก่ และสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก มีผูค้นเขา้มาใช้
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บริการเป็นจาํนวนมากจนมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั และได้กลายเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสําคญัและมี
บทบาทมากท่ีสุดของยา่นดว้ย 

สําหรับกิจกรรมประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นกิจกรรมรองของย่านนั้นจะมีการกระจายไปทัว่ 
และมีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมหลกัในลษัณะส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั เพ่ือช่วยกนัดึงดูดผูค้นให้เขา้
มาสู่ตวัยา่น ซ่ึงคนท่ีเขา้มาในยา่นนอกจากจะมีสินคา้หลกัใหบ้ริการแลว้ยงัมีสินคา้รองประเภทต่างๆ 
ใหบ้ริการเป็นจาํนวนมากอีกดว้ย รวมทั้งลกัษณะของยา่นท่ีส่วนมากเป็นทางเดินเทา้ จึงเป็นยา่นท่ีมี
ความเหมาะสมอยา่งยิ่งในการเดินเลือกซ้ือสินคา้ และนอกจากกิจกรรมจะเป็นตวัดึงดูดให้ผูค้นเขา้
มาสู่ตวัยา่นแลว้กิจกรรมยงัทาํใหผู้ค้นในยา่นไดรู้้จกัและมีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงส่วนใหญ่คนท่ีอยูใ่น
ยา่นจะเป็นคนลูกคร่ึงไทยจีน หรือคนไทยเช้ือสายจีนและมีการคา้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อาศยั
อยูใ่นยา่นมานาน ทาํใหมี้ความผกูพนักบัยา่นเป็นอยา่งมาก 

จะเห็นไดว้่า พื้นท่ียา่นจะใชป้ระโยชน์ทางดา้นการคา้เป็นหลกั เน่ืองจากเป็นยา่นพาณิช
ยกรรมของเมือง มีการคมนาคมท่ีดี สามารถเขา้ถึงยา่นไดอ้ยา่งสะดวก จึงทาํให้มีราคาท่ีดินสูง การ
ใชพ้ื้นท่ียา่นเพื่อการคา้จึงจะคุม้ค่าท่ีสุด และนอกจากท่ีเป็นยา่นท่ีมีกิจกรรมอยูเ่ป็นจาํนวนมาก จึงทาํ
ให้เกิดการประหยดัจากการกระจุกตวัของกิจกรรมและแรงงานในยา่นดว้ยเช่นกนั ทาํให้สินคา้ใน
ย่านมีราคาไม่แพงมากนักและยงัมีความหลากหลาย ซ่ึงผูบ้ริโภคสามาถเปรียบเทียบราคาและ
คุณภาพสินคา้ได ้สามารถเลือกสรร สินคา้ และร้านท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งตรงใจ 

 
6. ความสัมพนัธ์ระหว่างกจิกรรมในย่านบ้านหม้อ วงับูรพาภิรมย์และย่านอืน่ๆ  

ยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นเก่าแก่ท่ีมีบทบาทสาํคญักบักรุงเทพมหานครและประเทศไทยมา
เป็นเวลายาวนาน ซ่ึงไดมี้การพฒันาปรับปรุงยา่นตลอดมาจนกระทัง่ปัจจุบนั บา้นหมอ้ฯเป็นยา่นท่ีมี
ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัแก่คนทัว่ไป โดยเฉพาะสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณี อุตสาหกรรมช่าง
ทาํทอง การค้าปืน ท่ีเป็นสินค้าสัญลักษณ์ของย่าน จนกระทั่งปัจจุบันสินค้าประเภทอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ไดเ้ขา้มามีบทบาทในย่าน ทาํให้เกิดเป็นสินคา้สัญลกัษณ์ของย่าน อีกประเภทหน่ึง 
ตามยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งยงัมีสินคา้ประเภทต่างๆ อีกจาํนวนมากท่ีดึงดูดใหผู้ค้นเขา้มาท่ียา่น 

นอกจากยา่นบา้นหมอ้ฯแลว้ ในบริเวณน้ียงัมียา่นท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ยา่นพาหุรัด ยา่นเวิง้
นาครเกษม ย่านคลองถม ย่านเยาวราช เป็นต้น ซ่ึงแต่ละย่านจะมีกิจกรรมการค้าหลักท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของย่านแตกต่างกนัไป กล่าวคือ ย่านพาหุรัดจะมีสินคา้ประเภทผา้ เส้ือผา้ ของชาํร่วย 
และของใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานมงคลต่างๆ เป็นกิจกรรมการคา้หลกั ยา่นเยาวราชจะมีสินคา้ประเภท
ร้านคา้ทองเป็นกิจกรรมหลกั ยา่นเวิ้งนาครเกษมจะมีสินคา้ประเภทเคร่ืองดนตรีเป็นกิจกรรมหลกั 
และยา่นคลองถมจะมีสินคา้ประเภทเคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ต่างๆ เป็นกิจกรรมการคา้หลกั เม่ือ
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พิจารณาจากกิจกรรมการคา้แลว้จะพบว่า ย่านบา้นหมอ้ฯ และย่านอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง
ไดแ้ก่ ย่านพาหุรัด ย่านเวิ้งนาครเกษม ย่านคลองถม ย่านเยาวราช จะไม่ค่อยมีความสัมพนัธ์กนั
ในทางกิจกรรมการคา้มากนัก แต่ถา้พิจารณาทางดา้นพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของย่านแลว้จะค่อนขา้งมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยูค่่อนขา้งมาก เพราะจะมีพื้นท่ีท่ีต่อเน่ืองกนัไปโดยมีทางเดินและถนน
สายต่างๆ เป็นตวัเช่ือมโยงย่าน ทาํให้เกิดการส่งเสริมกนัทางกิจกรรมและยงัช่วยกนัดึงดูดให้ผูค้น
เขา้มาสู่บริเวณยา่นต่างๆ นั้นดว้ย นอกจากน้ียงัสร้างความสะดวกสบายใหก้บับุคคลทัว่ไปเป็นอยา่ง
มาก ซ่ึงเม่ือเขา้มาท่ีบริเวณน้ีก็จะพบยา่นต่างๆ ท่ีมีสินคา้ให้เลือกซ้ือมากมายตามความตอ้งการโดย
ไม่ตอ้งเสียเวลาและยงัไดสิ้นคา้ท่ีมีราคาไม่แพงตามคุณภาพท่ีเราสามารถเลือกสรรได ้

กิจกรรมการคา้กย็งัมีบทบาทสาํคญันบัเป็นอนัดบัหน่ึงของยา่นเช่นกนั เพราะยา่นทุกยา่น
สามารถอยูไ่ดม้าจนถึงทุกวนัน้ีก็เพราะอาศยัตวักิจกรรมการคา้ โดยเฉพาะกิจกรรการคา้หลกั ซ่ึงถือ
เป็นเอกลกัษณ์ของยา่น ซ่ึงถึงแมจ้ะผา่นช่วงเวลามายาวนานแต่ยา่นทุกยา่นก็สามารถปรับตวัให้เขา้
กบักาลเวลา สถานการณ์ ยคุสมยัของบา้นเมืองในขณะนั้นๆ ไดม้าจนถึงปัจจุบนั ยงัคงความเป็นยา่น 
โดยส่ิงท่ีสามารถดึงดูดผูค้นจากทัว่ทุกสารทิศให้เขา้มาในย่าน และทาํให้ย่านเป็นท่ีรู้จกัจากอดีต
จนถึงปัจจุบนั กคื็อการมีกิจกรรมการคา้เป็นสาํคญั  

 
7. ผลของแบบสอบถามผู้เข้ามาใช้ย่านบ้านหม้อ วงับูรพาภิรมย์ 

ในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพของยา่น และบทบาททางดา้นการคา้ของยา่นบา้น
หมอ้ฯ กรุงเทพมหานคร ไดอ้าศยัแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือช่วยเพื่อให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีการหาจาํนวนประชากรกลุ่มตวัอย่างมาเป็นตวัแทนในการศึกษา โดยใชว้ิธีใชสู้ตร
ของยามาเน่ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2544: 32) คือ 

 
  n = N / 1 + N (e) 
 
 โดยท่ี   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา 
          N = จาํนวนประชากร 
              e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้
สําหรับจาํนวนประชากรท่ีเขา้มาใชย้่านเฉล่ียต่อวนัประมาณ 9,500 คน เม่ือแทนค่าใน

สูตรยามาเน่ โดยใชค้วามคลาดเคล่ือนท่ีสามารถยอมรับได ้ร้อยละ 0.15 หรือค่าความเช่ือมัน่ท่ี 85 
เปอร์เซนต ์จะไดจ้าํนวนประชากรท่ีตอ้งการศึกษาประมาณ 50 ตวัอยา่ง แต่เพื่อใหมี้ความครอบคลุม
และเกิดขอ้ผิดผลาดน้อยท่ีสุด ผูศึ้กษาจึงไดจ้ดัทาํแบบสอบถามไว ้90 ตวัอย่าง ซ่ึงจะแบ่งเป็นช่วง
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ถนนบาํรุงเมือง เฟ่ืองนคร จาํนวน 30 ตวัอยา่ง ช่วงถนนตรีเพชร จกัรเพชร จาํนวน 30 ตวัอยา่ง และ
ช่วงถนนพระพิทกัษ ์และริมคลองรอบกรุงจาํนวน 30 ตวัอย่างและไดท้าํการเก็บแบบสอบถามทั้ง
ดา้นตน้ทางและปลายทางในแต่ละช่วงทั้งในวนัธรรมดาและวนัหยดุเพ่ือให้มีความครอบคลุมและ
ครบถว้นในทุกๆ ดา้น ซ่ึงผลการสาํรวจจากแบบสอบถามสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคล  
ผูเ้ขา้มาใชย้่านท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 90 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60 (54 

ราย) เพศหญิง ร้อยละ 40 (36 ราย) 
ผูเ้ขา้มาใชย้า่นท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่ง15-30 ปี ร้อยละ 35.55 (32 ราย)

มีอายรุะหวา่ง31-60 ปีร้อยละ 64.44 (58 ราย) 
ผูเ้ขา้มาใช้ย่านท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ

16.66 (15 ราย) ระดบัมธัยมศึกษา  ร้อยละ 27.77 (25 ราย) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  ร้อยละ 35.55 
(32 ราย) สูงกวา่ปริญญาตรี  ร้อยละ 20.00 (18 ราย)  

ผูเ้ขา้มาใช้ย่านท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุอาชีพ คา้ขายร้อยละ 16.66 (30 ราย) 
นกัเรียนนกัศึกษาร้อยละ27.77 (22 ราย) พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ (13 ราย) รับราชการ  ร้อยละ 
35.55 (8 ราย) รับจา้ง  ร้อยละ7.77 (7ราย) รัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ 20.00 (6ราย) แม่บา้น ร้อยละ4.44 
(4ราย) 

ผูซ้ื้อท่ีตอบแบบสอบถามมีรายได/้เดือนท่ีระดบั 5,000 - 15,000 บาท ร้อยละ 68.00 (62 
ราย) ระดบัตํ่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 22.22 (20 ราย) ระดบั 15,000 - 30,000 บาท ร้อยละ8.88 (8 
ราย) 

ผูซ้ื้อท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  ร้อยละ 7.77 
(70 ราย) ต่างจงัหวดั  ร้อยละ 22.22 (20 ราย) 

ส่วนที ่2 พฤติกรรมของผู้ซ้ือสินค้า 
ผูซ้ื้อท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองประดับ  ร้อยละ 

38.88 (35 ราย) อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  ร้อยละ 31.11 (28 ราย) อุตสาหกรรมช่างทาํทอง  ร้อยละ 
30.00 (27 ราย) 

ผูซ้ื้อท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบลกัษณะการซ้ือปลีก ร้อยละ 53.33 (48 ราย) 
ซ้ือปลีกและส่ง ร้อยละ 33.33 (30 ราย) ซ้ือส่ง ร้อยละ 13.33 (12 ราย) 

ผูซ้ื้อท่ีตอบแบบสอบถามระบุวตัถุประสงค์ในการซ้ือสินคา้ไปใช้เอง ร้อยละ 40.00      
(36 ราย) ซ้ือสินคา้ไปขายปลีก ร้อยละ 37.77 (34 ราย) ซ้ือสินคา้ไปขายส่ง ร้อยละ 22.22 (20 ราย) 
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ผูซ้ื้อท่ีตอบแบบสอบถามระบุความถ่ีในการมาซ้ือสินคา้ 2-3 เดือนต่อคร้ัง ร้อยละ 52.22 
(47 ราย) เดือนละคร้ัง ร้อยละ 33.33 (30 ราย) สปัดาห์ละคร้ัง ร้อยละ 14.44 (13 ราย) 

ผูซ้ื้อท่ีตอบแบบสอบถามระบุระยะเวลามาซ้ือสินคา้เป็นเวลา 1-5 ปี  ร้อยละ 38.88       
(35 ราย) 5-10 ปี  ร้อยละ 55.55 (50 ราย) 10-20 ปี  ร้อยละ 16.66 (15 ราย)  

ผูซ้ื้อท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุวิธีเดินทางโดยรถประจาํทาง ร้อยละ 38.88       
(35 ราย) รถแทก็ซ่ี ร้อยละ 27.77 (25 ราย) รถส่วนตวั ร้อยละ 27.77 (20 ราย) 

7.1 ผู้ซ้ือที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 90 ราย ระบุเหตุผลในการมาซ้ือสินค้าที่ย่านบ้าน
หม้อฯ ดังนี ้ 

ลกัษณะสินค้า ลกัษณะสินคา้ท่ีตอ้งการ ร้อยละ 53.33 (48 ราย) ส่วนใหญ่ระบุเหตุผว่า
ราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน ร้อยละ 26.66 (24 ราย) สินคา้มีความหลากหลาย ร้อยละ20 (18 ราย) 

 ความสะดวกในการซ้ือ ระบุผลสามารถเปรียบเทียบสินคา้ไดง่้าย ร้อยละ 42.22 (38 ราย) 
ซ้ือไดส้ะดวกรวดเร็ว ร้อยละ 27.77 (25 ราย) มีความเคยชิน ร้อยละ 30 (27 ราย) และไม่มีผูซ้ื้อท่ี
ตอบแบบสอบถามรายใดท่ีระบุเหตุผลวา่ไม่แออดัวุน่วายและบรรยากาศดี 

การเข้าถึงพืน้ที ่ส่วนใหญ่ระบุเหตุผลว่าเดินทางมาง่ายสะดวก ร้อยละ 65.55 (59 ราย) อยู่
ใกล ้ร้อยละ 27.77 (25 ราย) และไม่มีผูซ้ื้อท่ีตอบแบบสอบถามายใดระบุเหตุผลในเร่ืองของสถานท่ี
มีท่ีจอดรถ 

ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อคร้ังเป็นจาํนวนเงิน 1,000 - 3,000 บาท ร้อยละ 31.11  
(28 ราย) นอ้ยกว่า 1,000 บาท ร้อยละ 30.00 (27 ราย) จาํนวนเงิน 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 38.88 
(35 ราย) 

ผูซ้ื้อท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 90 ราย ระบุวา่ประสบปัญหาในการซ้ือสินคา้ท่ียา่นบา้น
หมอ้ฯ จาํนวนทุกราย ร้อยละ (90 ราย) 

ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ระบุปัญหาในการมาซ้ือสินคา้ คือ ความแออดัวุ่นวาย ร้อยละ100 (90 ราย) 
พื้นท่ีคบัแคบ ร้อยละ 27.77 (25 ราย) การจราจรติดขดั ร้อยละ 50 (45 ราย) ความไม่มีระเบียบ     
ร้อยละ 22.22 (20 ราย)  

ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ระบุถึงส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ความแออดั ร้อยละ 16.66 (15 ราย) ความ
เป็นระเบียบ ร้อยละ 11.11 (10 ราย) การจราจรท่ีมีความคล่องตวั ร้อยละ 44.44 (40 ราย) การขยาย
พื้นท่ี ร้อยละ 27.77 (25 ราย) 

ส่วนที ่3 แสดงความสัมพนัธ์ในช่วงต่างๆ ของย่าน 
ประเภทสินคา้ท่ีผูซ้ื้อสินคา้ท่ีตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือในแต่ละช่วงของยา่นบา้นหมอ้ฯ 

ส่วนใหญ่ในทุกช่วงจะเลือกซ้ือสินคา้ประเภทอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ รองลงมาเป็นสินคา้ประเภท
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เคร่ืองประดบั และสินคา้ประเภททอง สินคา้ประเภทเคร่ืองใชแ้ละของเบ็ดเตล็ด สินคา้ประเภท
อาหารและเคร่ืองด่ืม และสินคา้ประเภทคา้ปืน ตามลาํดบั 

 
ตารางท่ี 16 แสดงลกัษณะการเลือกซ้ือสินคา้แต่ละพ้ืนท่ีในยา่นบา้นหมอ้ฯ 

ประเภทสินคา้ 

ช่วงที ่1    
 ช่วงถนนบาํรุง
เมืองเฟ่ืองนคร 

ช่วงที ่2     
ช่วงถนนตรี

เพชร จกัรเพชร 

ช่วงที ่3     
ช่วงถนนพระ
พิทกัษ ์และริม
คลองรอบกรุง 

รวม 

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 10 4 8 35 
เคร่ืองประดบั 9 3 7 27 
ช่างทาํทอง 8 2 1 11 
คา้ปืน 8 4 7 28 
เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ 7 5 4 16 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 6 4 3 13 

  
ตารางท่ี 17 แสดงลกัษณะเหตุผลการเลือกซ้ือสินคา้แต่ละพ้ืนท่ีในยา่นบา้นหมอ้ฯ 

เหตุผลในการซ้ือสินคา้ 

ช่วงที ่1     
ช่วงถนนบาํรุง
เมือง เฟ่ืองนคร 

ช่วงที ่2    
 ช่วงถนนตรี
เพชร จกัรเพชร 

ช่วงที ่3    
 ช่วงถนนพระ
พิทกัษ ์และริม
คลองรอบกรุง 

รวม 

ลกัษณะสินค้า 
-  มีสินคา้ท่ีตอ้งการ 
-  ราคาถกูกวา่ท่ีอ่ืน 
-  สินคา้มีหลากหลาย 
-  สินคา้มีท่ีน่ีเท่านั้น 
-  สินคา้มีความทนัสมยั 

 
12 
7 
4 
3 
2 

 
18 
5 
5 
5 
3 

 
18 
12 
9 
6 
3 

 
48 
24 
18 
14 
8 

ความสะดวกในการซ้ือ 
-  มีเจา้ประจาํ 
-  เคยชิน 
-  ซ้ือไดร้วดเร็ว 
-  ไม่แออดัวุน่วาย 
-  เดินง่าย ไม่วกวน 

 
17 
15 
12 
- 
3 

 
14 
13 
11 
- 
5 

 
20 
25 
16 
- 
7 

 
 
 
 
- 
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ตารางท่ี 17 แสดงลกัษณะเหตุผลการเลือกซ้ือสินคา้แต่ละพ้ืนท่ีในยา่นบา้นหมอ้ฯ (ต่อ) 

เหตุผลในการซ้ือสินคา้ 

ช่วงที ่1     
ช่วงถนนบาํรุง
เมือง เฟ่ืองนคร 

ช่วงที ่2    
 ช่วงถนนตรี
เพชร จกัรเพชร 

ช่วงที ่3    
 ช่วงถนนพระ
พิทกัษ ์และริม
คลองรอบกรุง 

รวม 

-  บรรยากาศดี 
-  เปรียบเทียบสินคา้ไดง่้าย 

- 
18 

- 
15 

- 
19 

- 
 

การเข้าถึงพืน้ที่ 
-  เดินทางมาง่ายสะดวก 
-  อยูใ่กล ้
-  มีท่ีจอดรถ 

 
18 
6 
- 

 
22 
7 
- 

 
25 
12 

 

 
65 
25 
- 

 
7.2 ผู้ซ้ือทีต่อบแบบสอบถามแต่ละพืน้ทีใ่นย่านบ้านหม้อฯ มีเหตุผลในการเลอืกซ้ือสินค้า

ดังนี ้
เหตุผลเร่ืองลกัษณะสินคา้ ผูซ้ื้อสินคา้ท่ีมีสินคา้ท่ีตอ้งการ รองลงมาสินคา้มีราคาถูกกว่าท่ี

อ่ืน ส่วนผูท่ี้ซ้ือสินคา้ท่ีช่วงถนนตรีเพชร จกัรเพชร และช่วงถนนพระพิทกัษ ์และริมคลองรอบกรุง 
มีความเห็นวา่สินคา้มีราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืนและมีสินคา้ท่ีหลายหลายเช่นเดียวกนั 

เหตุผลเก่ียวกบัความสะดวกในการซ้ือ ผูซ้ื้อสินคา้ท่ีช่วงถนนบาํรุงเมือง เฟ่ืองนคร และ
ช่วงถนนพระพิทกัษ์ และริมคลองรอบกรุง มีความเห็นว่าสามารถจะเปรียบเทียบสินคา้ได้ง่าย 
รองลงมาคือ มีความเคยชินและมีเจา้ประจาํ  

เหตุผลในเร่ืองของการเขา้ถึงพ้ืนท่ี ผูซ้ื้อท่ีไปซ้ือสินคา้ทั้ง 3 ช่วงในย่านบา้นหมอ้ฯ มี
ความคิดเห็นท่ีเหมือนกนัวา่ส่วนใหญ่จะเดินทางมาง่าย สะดวก รองลงมาคือ สถานท่ีอยูใ่กล ้และไม่
มีผูใ้ดในแต่ละพ้ืนท่ีมีความคิดเห็นในเร่ืองของสถานท่ีจอดรถ 

ลกัษณะของปัญหาท่ีผูซ้ื้อตอบแบบสอบพบในแต่ละช่วงของย่านบา้นหมอ้ฯ ทุกช่วง
พื้นท่ีจะพบปัญหาท่ีเหมือนกนัคือ ในเร่ืองการจราจรติดขดั รองลงมาคือพื้นท่ีแคบ ท่ีจอดรถน้อย 
และไม่เป็นระเบียบ ตามลาํดบั 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงท่ีผูซ้ื้อตอบแบบสอบถามในแต่ละช่วงมีความคิดเห็นในระดับท่ี
ใกลเ้คียงกนัคือ ปัญหาการจราจรท่ีไม่คล่องตวั รองลงมาคือปัญหาท่ีจอดรถไม่เพียงพอ พื้นท่ีไม่
เพียงพอต่อการจบัจ่าย ตอ้งการขยายพ้ืนท่ี และความแออดั ตามลาํดบั 

 
 



 94 

ตารางท่ี 18 แสดงลกัษณะของปัญหาท่ีพบแต่ละพ้ืนท่ีในยา่นบา้นหมอ้ฯ 

ปัญหา 

ช่วงที ่1     
ช่วงถนนบาํรุง
เมือง เฟ่ืองนคร 

ช่วงที ่2     
ช่วงถนนตรี

เพชร จกัรเพชร 

ช่วงที ่3    
ช่วงถนนพระ
พิทกัษ ์และริม
คลองรอบกรุง 

รวม 

สกปรก 10 14 18 42 
ทรุดโทรม 8 12 16 36 
แออดัวุน่วาย 14 16 19 49 
ไม่มีระเบียบ 18 17 21 56 
ท่ีจอดรถนอ้ย 18 19 20 57 
จราจรติดขดั 19 22 25 66 
พ้ืนท่ีแคบ 17 18 23 58 
หอ้งนํ้าไม่สะดวก 15 14 16 45 
นํ้าท่วมขงั/นํ้าขงั - - - - 
กล่ินเน่าเหมน็ 2 3 3 8 
เสียงดงัรบกวน 5 7 9 21 
ฝุ่ นละออง/ควนัไอเสียงรถ 12 15 17 44 
ขาดความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

7 9 9 25 

อ่ืนๆ 1 1 - 2 

 
ตารางท่ี 19 แสดงส่ิงท่ีควรปรับปรุงแต่ละพ้ืนท่ีในยา่นบา้นหมอ้ฯ 

ปัญหา 

ช่วงที ่1    
 ช่วงถนนบาํรุง
เมือง เฟ่ืองนคร 

ช่วงที ่2     
ช่วงถนนตรี

เพชร จกัรเพชร 

ช่วงที ่3    
ช่วงถนนพระ
พิทกัษ ์และริม
คลองรอบกรุง 

รวม 

ความสะอาด 12 17 19 48 
สภาพไม่ทรุดโทรม 7 8 10 25 
ความไม่แออดั 15 18 20 53 
ความไม่เป็นระเบียบ 15 14 18 47 

 



 95 

ตารางท่ี 19 แสดงส่ิงท่ีควรปรับปรุงแต่ละพ้ืนท่ีในยา่นบา้นหมอ้ฯ (ต่อ) 

ปัญหา 

ช่วงที ่1    
 ช่วงถนนบาํรุง
เมือง เฟ่ืองนคร 

ช่วงที ่2     
ช่วงถนนตรี

เพชร จกัรเพชร 

ช่วงที ่3    
ช่วงถนนพระ
พิทกัษ ์และริม
คลองรอบกรุง 

รวม 

ท่ีจอดรถเพียงพอ 22 21 25 68 
การจราจรท่ีคล่องตวั 20 24 27 71 
การขยายพ้ืนท่ี 18 19 26 63 
หอ้งนํ้า 15 14 16 45 
การระบายนํ้าท่ีดี - - - - 
มลภาวะทางอากาศ 8 10 12 30 
มลภาวะทางเสียง 9 11 13 33 
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

9 9 9 27 

อ่ืนๆ - - - - 

  
ส่วนที ่4 สรุปผลจากแบบสอบถามผู้ซ้ือ 
ลกัษณะทัว่ไป  ผูม้าซ้ือสินคา้ท่ีตอบแบบสอบถามจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และ

อยูใ่นกลุ่มอาย ุระหว่าง มีอายรุะหว่าง31-60 ปี ในจาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด  โดยการศึกษาจะ
อยูใ่นระดบัปริญญาตรี และจะอยูใ่นกลุ่มอาชีพคา้ขาย รองลงมาคือนกัศึกษา มีรายไดต่้อเดือนอยู่ท่ี
ระดบั 5,000 - 15,000 บาท และเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครมากวา่ต่างจงัหวดั 

ลกัษณะการซ้ือ  ผูซ้ื้อท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมาซ้ือสินคา้ประเภทอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ รองลงมาคือ สินคา้ประเภทเคร่ืองประดบั และอุตสาหกรรมช่างทาํทอง ตามลาํดบั 
และจะเขา้มาซ้ือสินคา้ท่ียา่นบา้นหมอ้ฯ ไม่บ่อยคร้ังนกั คือ 2-3 เดือนต่อคร้ังและส่วนใหญ่จะเขา้มา
ในช่วงวนัหยดุ 

ผูม้าซ้ือสินคา้ส่วนใหญ่จะใชจ่้ายในระดบั  5,001 - 10,000 บาท โดยเดินทางมาซ้ือสินคา้
และกลบัดว้ยรถประจาํทาง ซ่ึงเหตุผลในการมาซ้ือสินคา้ท่ียา่นบา้นหมอ้ฯ ในดา้นลกัษณะสินคา้ คือ 
ลกัษณะของสินคา้ท่ีตอ้งการตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ ในดา้นความสะดวกในการซ้ือ คือ สามารถ
เปรียบเทียบสินคา้ไดง่้าย  ในดา้นการเขา้ถึงพื้นท่ี คือสามารถเดินทางมายงัย่านบา้นหมอ้ฯ ไดง่้าย
และสะดวก 
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ทศันคติของผูซ้ื้อ  ผูซ้ื้อท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 90 ราย จะประสบปัญหาในการเลือก
ซ้ือสินคา้ในยา่น โดยส่วนใหญ่จะประสบปัญหาในเร่ืองการจราจรติดขดั รองลงมาคือพื้นท่ีแคบ ท่ี
จอดรถน้อย และไม่เป็นระเบียบ ตามลาํดับ และสําหรับส่ิงท่ีย่านควรปรับปรุง คือ เร่ืองปัญหา
การจราจรท่ีไม่คล่องตวั รองลงมาคือปัญหาท่ีจอดรถไม่เพียงพอ พื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการจบัจ่าย 
ตอ้งการขยายพ้ืนท่ี และความแออดั ตามลาํดบั  

โดยสรุปแลว้ ยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นการคา้ท่ีสาํคญัของกรุงรัตนโกสินทร์ หรือสามารถ
พูดไดว้่าเป็นย่านการคา้ท่ีสําคญัของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงภายในย่านจะมี
กิจกรรมการค้ากระจุกตัวอยู่ เ ป็นจํานวนมาก  โดยเฉพาะสินค้าและอุตสาหกรรมประเภท
เคร่ืองประดบัอญัมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมช่างทาํทอง ซ่ึงเป็นสินคา้หลกัท่ีสร้าง
เอกลักษณ์ให้กับย่าน นอกจากน้ีย ังมีสินค้าท่ีตรงตามความต้องการของมนุษย์คือ ปัจจัย  4 
ประกอบดว้ยสินคา้อุปโภคบริโภค ประเภทต่างๆ มากมาย ใหเ้ลือกสรร ทาํใหผู้ซ้ื้อสามารถเลือกซ้ือ
สินคา้ในรูปแบบท่ีตรงตามความตอ้งการได ้และยงัทาํให้ผูซ้ื้อมีความสะดวกสมารถเปรียบเทียบ
ราคา และคุณภาพ ฯลฯ ของสินคา้ไดท้าํให้ไดสิ้นคา้ท่ีตนพึงพอใจมากท่ีสุด จึงกล่าวไดว้่ากิจกรรม
การคา้เป็นส่ิงท่ีทาํให้ย่านบา้นหมอ้คงอยู่ไดต้ลอดมา สินคา้และย่านสามารถปรับตวัให้เขา้กบัยุค
สมยัท่ีเปล่ียนไป และสร้างบทบาทอนัสาํคญัใหก้บัยา่นบา้นหมอ้ฯ จนเป็นท่ีรู้จกัจนปัจจุบนั 

บา้นหมอ้ฯ สามารถคงอยูไ่ดต้ลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันอกจากมีกิจกรรมการคา้ท่ี
ดึงดูดให้ผูค้นเขา้มาอนัน่าหลงใหล เขา้มาใช้บริการท่ีย่านแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีกจาํนวนมากท่ี
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ย่านบา้นหมอ้ฯ คงบทบาททางดา้นการคา้และสามารถอยู่ไดต่้อไป แต่
ปัจจุบนัยา่นบา้นหมอ้ฯ มีปัญหาเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมากซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี อาจส่งผลกระทบต่อปัจจยั
ท่ีมีผลต่อบทบาททางด้านการค้าซ่ึงเป็นบทบาทท่ีสําคัญของย่านได้  อาจทําให้ย่านสูญเสีย
เอกลกัษณ์ท่ีสาํคญัไป รวมทั้งยงัส่งผลต่อแนวโนม้ของยา่นในอนาคตทางดา้นต่างๆ ดว้ย ดงันั้นใน
บทท่ี 5 จึงไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพ บทบาททางดา้นการคา้ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีสาํคญัของ
ยา่น ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนแนวโนม้ในอนาคตของยา่นบา้นหมอ้ฯ ต่อไป 

กกกกกกกก  
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บทที ่6 
ปัจจัย  ศักยภาพ ปัญหา และแนวโน้มของย่าน 

 
1. ปัญหาของย่านบ้านหม้อฯ  

ปัจจุบนัพื้นท่ีในยา่นบา้นหมอ้ มีประเดน็ปัญหามากมาย ในการศึกษาปัญหาของยา่นบา้น
หมอ้ฯ ไดท้าํการศึกษาโดยการสอบถามผูซ้ื้อจาํนวน 90 ราย การสัมภาษณ์ผูข้ายในยา่นบา้นหมอ้ฯ 
และการสํารวจจากผูศึ้กษาเอง ทาํให้สามารถแบ่งปัญหาของย่านบา้นหมอ้ฯ ออกเป็น 3 ดา้น คือ 
ปัญหาทางดา้นกายภาพ ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ และปัญหาทางดา้นสงัคม ดงัน้ี 

1.1 ปัญหาทางดา้นกายภาพ 
1.1.1 ปัญหาดา้นทศันียภาพ เน่ืองจากการขาดการดูแลจดัการและการจดัระเบียบ เช่น 

ป้ายโฆษณาและป้ายร้านคา้ต่างๆ ท่ีไม่มีความกลมกลืนกนัและยงัขาดการจดัวางท่ีเป็นระเบียบ 
รวมทั้ งการท่ีสายไฟและสายโทรศพัท์ระโยงระยางพาดผ่านร้านคา้ ทาํให้ย่านมีทศันียภาพไม่
สวยงามและขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 26 แสดงทศันอุจาดของยา่นบา้นหมอ้ฯ 
              (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 

 
1.1.2 ปัญหาความแออดัวุ่นวาย ยา่นบา้นหมอ้ฯ ไม่มีการวางแผนการใชท่ี้ดินมาก่อน 

อีกทั้งยงัมีกิจกรรมการคา้กระจุกตวัอยูจ่าํนวนมากแต่พื้นท่ียา่นมีความคบัแคน้ ดงันั้นเม่ือมีผูค้นเขา้
มาใชบ้ริการท่ียา่นเป็นจาํนวนมากกจ็ะทาํใหเ้กิดความแออดัวุ่นวายข้ึนภายในยา่นได ้นอกจากน้ียงัมี
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ปัญหาเร่ืองความสกปรก ซ่ึงเกิดจากความละเลยของร้านคา้และหายเร่แผงลอย รวมทั้งผูท่ี้เขา้มาใช้
บริการท่ียา่นท่ีไม่ช่วยกนัรักษาความสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 27 แสดงสภาพความแออดัของยา่นบา้นหมอ้ฯ  
              (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 

 
1.1.3 การรุกลํ้าเส้นทางสัญจรภายในยา่น บา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นท่ีมีพื้นท่ีคบัแคบและ

จาํกัดอยู่แลว้ประกอบกับยงัมีหาบเร่แผงลอยจาํนวนมากท่ีตั้ งแผงบริเวณทางเดินเทา้อย่างไม่มี
ระเบียบ ทาํให้เกิดการขวางเส้นทางสัญจรภายในย่านอย่างมาก ซ่ึงทาํให้ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการท่ีย่าน
เกิดความไม่สะดวกในการเดินเลือกซ้ือสินคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 28 แสดงการรุกลํ้าเสน้ทางสญัจรภายในยา่น บา้นหมอ้ฯ  
              (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 
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 1.1.4 ปัญหาดา้นการจราจร  การจราจรท่ีย่านบา้นหมอ้ฯ นับว่าติดขดัอย่างมาก
โดยเฉพาะในช่วงเชา้และกลางวนัซ่ึงเป็นช่วงท่ียา่นเปิดทาํการ ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นยา่นท่ีมีถนนสาย
สาํคญัหลายสายผา่น ไดแ้ก่ ทั้งสายหลกัและสายรอง ท่ีสามารถเขา้ถึงย่านได ้ไดแ้ก่ ถนนเจริญกรุง 
ถนนจกัรเพชร ถนนตรีเพชร ถนนบาํรุงเมือง ถนนเฟ่ืองนคร ถนนบา้นหมอ้ ถนนพระพิทกัษ ์เป็น
ตน้ จึงทาํให้ยา่นน้ีมีปริมาณรถค่อนขา้งหนาแน่น รวมทั้งยงัเป็นยา่นธุรกิจการคา้ดั้งเดิมท่ีมีลกัษณะ
การคา้แบบพิเศษซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของย่าน จึงดึงดูดให้คนเดินทางเขา้มาใชบ้ริการท่ียา่น
เป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ียงัมีปัญหาของถนนและซอยท่ีแคบทาํให้การเคล่ือนท่ีของยานพาหนะ
เป็นไปอยา่งไม่คล่องตวั ประกอบกบัยา่นน้ีเป็นยา่นพาณิชยกรรมคา้ส่งจึงมีการจอดรถรับส่งสินคา้
ตามบริเวณถนนทั้งท่ีเป็นเขตหา้มจอดดว้ย จึงทาํใหย้านพาหนะต่างๆ ไม่สามารถไหลเวียนได ้ซ่ึงจะ
ทาํใหเ้กิดปัญหาการจราจรติดขดัตามมา 

 
ภาพท่ี 29 แสดงสภาพดา้นการจราจรและการใชถ้นนของคนในยา่นบา้นหมอ้ฯ  
              (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 
 

นอกจากน้ียงัมีปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใชถ้นนอีกดว้ยคือ ปัญหาดา้นความปลอดภยั
ของผูค้นในการเดินขา้มถนน เพราะจากสภาพของย่านท่ีมีถนนสําคญัหลายสายผ่านซ่ึงสามารถ
เช่ือมโยงไปยงัยา่นอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัได ้รวมทั้งยงัเป็นยา่นการคา้ท่ีสาํคญัของกรุงเทพมหานคร จึงทาํให้
มีปริมาณคนและรถเข้าสู่ย่านจาํนวนมาก แต่ปัจจุบันย่านยงัไม่มีส่ิงอาํนวยความสะดวกทาง
สาธารณะท่ีจะสร้างความปลอดภยัให้แก่ผูค้นได ้เช่น สะพานลอย จึงอาจเกิดอนัตรายแก่ร่างกาย
และชีวิตของคนท่ีจะเดินขา้มถนนไปยงัช่วงต่างๆ ของย่าน และยงัส่งผลให้การจราจรของย่านมี
ความติดขดัมากยิง่ข้ึน 
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 1.1.5 การขาดแคลนท่ีจอดรถ  ในปัจจุบนัปัญหาการขาดแคลนท่ีจอดรถนบัว่าเป็น
ปัญหาท่ีจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนเน่ืองจากปริมาณรถท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ประกอบกบัย่าน
บา้นหมอ้ฯ เป็นย่านการคา้ท่ีมีผูเ้ขา้มาใชบ้ริการจาํนวนมาก แต่ไม่มีท่ีว่างสําหรับใชเ้ป็นท่ีจอดรถ 
ทั้งน้ีเพราะเป็นยา่นท่ีมีพื้นท่ีขนาดเลก็และจาํกดั ราคาท่ีดินสูง การใชป้ระโยชน์ท่ีดินจึงเนน้ทางดา้น
พาณิชยกรรมเป็นหลกั สาํหรับพื้นท่ีท่ีใชเ้ป็นท่ีจอดรถจะอาศยัพื้นท่ีของวดับริเวณใกลเ้คียง เช่นวดั
สุทศัน์ สวนสาธารณะ สวนรมณีนารถ สวนวงัสรานรมย ์และส่วนจอดรถของห้างสรรพสินคา้ดิ
โอลด์สยาม สามยอดพลาซ่า เป็นตน้ แต่จะตอ้งเสียค่าบริการให้กบัทางวดัดว้ย จึงทาํให้ผูเ้ขา้มาใช้
บริการท่ีย่านและผูท่ี้นาํสินคา้มาส่งอาศยับริเวณริมถนนเป็นท่ีจอดรถ ซ่ึงจะทาํให้กีดขวางเส้นทาง
จราจรและเกิดปัญหาการจราจรติดขดัตามมา 

 1.1.6 ปัญหาอคัคีภยั เป็นปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนหลายคร้ังในยา่นบา้นหมอ้ฯ ทั้งเน่ืองจาก
บา้นหมอ้ฯ เป็นย่านท่ีท่ีพื้นท่ีคบัแคบ มีกิจกรรมทางการคา้และผูค้นอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น การ
จดัการเก่ียวกบัความปลอดภยัทางดา้นอคัคีภยัจึงทาํไดย้ากลาํบาก 

1.2 ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ 
 1.2.1 การท่ีกิจกรรมการคา้หลกัได้มีบทบาทลดน้อยลง อาจทาํให้ย่านมีการ

เปล่ียนแปลง บทบาทหน้าท่ีได้ กิจกรรมการค้าหลักของย่านบ้านหม้อฯ คือสินค้าประเภท
อุตสาหกรรมช่างทาํทอง เคร่ืองประดบัอญัมณี เป็นสินคา้หลกัของย่านและสร้างเอกลกัษณ์ให้กบั
ย่านมาโดยตลอด ได้มีจาํนวนลดน้อยลงไปมาก ในขณะเดียวกันกิจกรรมคา้ประเภทอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ไดมี้จาํนวนเพ่ิมมากข้ึน จนอาจทาํใหเ้ขา้มาแทนท่ีสินคา้ประเภทอุตสาหกรรมช่างทาํ
ทอง เคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีเป็นสินคา้หลกัของยา่น ซ่ึงอาจทาํใหบ้ทบาทหนา้ท่ีและเอกลกัษณ์ของ
ยา่นเปล่ียนแปลงไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 30 กิจกรรมการคา้หลกัของยา่น     
              (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 
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ภาพท่ี 31 กิจกรรมการคา้ท่ีกาํลงัสร้างบทบาทใหก้บัยา่น 
              (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 
 

 1.2.2 ความไม่มีระเบียบของกิจกรรมการคา้ในย่าน โดยเฉพาะกิจกรรมการคา้ของ
หาบเร่แผงลอยท่ีมีการตั้งแผงรุกลํ้าทางเดินเทา้ซ่ึงเป็นพื้นท่ีแคบ จึงทาํให้เกิดความแออดัและไม่มี
ระเบียบของกิจกรรมการคา้ในย่าน นอกจากน้ีรถเข็นและรถจกัรยานยนตท่ี์เขา้มาส่งสินคา้ให้กบั
ทางร้านคา้ยงัไดท้าํให้ยา่นเกิดความแออดัวุ่นวายและไม่มีระเบียบมากยิ่งข้ึน ทาํให้ผูม้าใชบ้ริการท่ี
ย่านไม่สะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้และจะเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่เขา้มาใชบ้ริการท่ีย่านอีกต่อไป 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจของยา่น 

 
ภาพท่ี 32 แสดงความไม่มีระเบียบของยา่น  
              (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 
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 1.2.3 ปัญหาภาพลกัษณ์ของยา่น เน่ืองจากเป็นยา่นท่ีมีภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีราคาไม่สูง
นกัและมีรูปแบบการคา้แบบดั้งเดิม การปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์จึงเป็นไปไดย้าก 

 1.2.4 ปัญหาคู่แข่งทางการคา้ สินคา้ท่ีตอ้งปรับเปล่ียนตามยุค ตามสมยันิยม ไดแ้ก่ 
สินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณี อุตสาหกรรมช่างทาํทอง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะมี
คู่แข่งทางการคา้สูง ดงันั้นร้านคา้ประเภทเหล่าน้ีจึงตอ้งหาสินคา้ท่ีมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื่อจะได้
แข่งขนักบัตลาดภายในและภายนอกประเทศได ้

1.3 ปัญหาทางดา้นสงัคม 
 1.3.1 การขาดความสัมพนัธ์ของคนในยา่น ยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นย่านการคา้ท่ีมีการ

แข่งขนักนัสูง คนในย่านจึงมีลกัษณะต่างคนต่างอยู่ ขาดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ส่งผลให้ย่านขาด
ความเขม้แขง็ นอกจากน้ียา่นยงัขาดพื้นท่ีในการปฏิสัมพนัธ์กนัจึงยิ่งทาํให้ความสัมพนัธ์ของคนใน
ยา่นลดนอ้ยลง 

 1.3.2 ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากยา่นน้ีเป็นยา่นท่ีมีการจราจรหนาแน่นและ
มีการใช้ท่ีดินอย่างแออดั จึงทาํให้เกิดปัญหาเร่ืองกล่ินควนัไอเสียรถยนต์ และปัญหาเร่ืองเสียง
รบกวนจากยานพาหนะประเภทต่างๆ นอกจากน้ียงัประสบปัญหาในเร่ืองของการขาดบริการ
สาธารณะ เช่น ท่ีโล่งกวา้งท่ีเพียงพอในชุมชนการคา้ และหอ้งนํ้ า จึงทาํให้บริเวณน้ีไม่เหมาะสมต่อ
การพกัอาศยั ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท่ีประชากรอพยพออกนอกย่านไปอาศยัอยู่ท่ีย่านอ่ืน  ดงันั้นจึง
ควรหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงให้ยา่นมีสภาพแวดลอ้มดีข้ึนเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูท่ี้อยูอ่าศยัใน
ยา่นและผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 33 แสดงสภาพการจราจรของยา่น  
              (จากการสาํรวจของผูว้ิจยั) 
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 1.3.3 ปัญหาดา้นอาชญกรรม จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีขยบัตวัชา้ลง ทาํใหท่ี้คนว่างงาน
เพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นย่านท่ีมีความแออดัและมีการแข่งขนักนัสูง จึงอาจ
ก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาอ่ืนๆอีกมากมายตามมา 

ปัญหาทุกๆดา้นมีส่วนสําคญัท่ีทาํให้ปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาททางดา้นพาณิชยกรรมของ
ยา่นสูญหายไป ดงันั้นจึงควรหาแนวทางงแกไ้ขปัญหาของยา่นในทุกๆ ดา้น เพ่ือทาํใหปั้จจยัท่ีมีผล
ต่อบทบาททางดา้นการคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหย้า่นอยูไ่ดใ้หค้งอยูต่่อไป 

 
2. ปัจจัยทีมี่ผลต่อบทบาททางด้านการค้าของย่านบ้านหม้อ วงับูรพาภิรมย์ 

จากการศึกษาประวติัความเป็นมา และสภาพพื้นท่ีของยา่นบา้นหมอ้ฯ ทาํให้ทราบไดว้่า 
บา้นหมอ้ในอดีตมีบทบาททางดา้นการคา้และพกัอาศยัสอดคลอ้งควบคู่กนั ต่อมาเม่ือผูค้นเขา้มาใช้
พื้นท่ีย่านกนัเพิ่มมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นผูค้นในย่านเดิม หรือผูท่ี้เขา้มาทาํมาหากินในย่าน ทาํให้ย่าน
เกิดความแออดัยดัเยียด และมีปัญหาตามมาต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาการจราจรติดขดั ไม่มีพื้นท่ีท่ี
จอดรถเพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชร้ถใชถ้นน ความไม่เป็นระเบียบ ฯลฯ เป็นตน้ ประกอบกบั
ลกัษณะยา่นท่ีมีขนาดเลก็และคบัแคบเพราะเป็นยา่นเมืองเก่า ท่ีไม่ไดส้ร้างข้ึนมาเพื่อรองรับปริมาณ 
การคา้ ผูค้นและการจราจรในปัจจุบนั ดงันั้นบทบาทของยา่นทางดา้นท่ีพกัอาศยัจึงลดนอ้ยลง เหลือ
แต่เพียงบทบาททางดา้นการคา้เท่านั้น โดยมีปัจจยัทางดา้นประชากร ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ และ
ปัจจยัทางดา้นการคมนาคม เป็นปัจจยัสาํคญัมาตั้งแต่อดีต ท่ีทาํใหย้า่นสามารถรักษาบทบาททางการ
คา้และคงอยูไ่ดต้ลอดมาจนถึงปัจจุบนั และเม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไปปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีก็ตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงให้เขา้กบัสถานการณ์ในแต่ละยุคสมยันั้นด้วย  และในขณะเดียวกันก็จะมีปัจจยัท่ี
เกิดข้ึนใหม่เพื่อมาส่งเสริมใหบ้า้นหมอ้ฯ ยงัสามารถรักษาบทบาททางดา้นการคา้ไวต่้อไป 

ในการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาททางดา้นการคา้หรือพาณิชยกรรมของย่าน
บา้นหมอ้ฯ นอกจากปัจจยัท่ีมีความสําคญัในอดีต ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นประชากร ปัจจยัทางดา้น
เศรษฐกิจ และปัจจยัทางดา้นการคมนาคม แลว้ยงัมีปัจจยัท่ีสาํคญัอ่ืนๆ อีกท่ีทาํใหย้า่นสามารถรักษา
ศกัยภาพ บทบาททางดา้นการคา้ไวไ้ด ้ ซ่ึงจากการศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิและทุตยภูมิ ในบทท่ี 3 
และบทท่ี 4 และจากการสังเกตและสํารวจของผูศึ้กษา ทาํให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
บทบาททางดา้นการคา้ของยา่นบา้นหมอ้ฯ ออกมาเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นกายภาพ ปัจจยั
ทางดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัทางดา้นสงัคม ดงัน้ี 

2.1 ปัจจยัทางดา้นกายภาพ 
 2.1.1 ปัจจยัทางดา้นการคมนาคม  เป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั ซ่ึงในอดีตก่อนท่ีจะมีการตดัถนนข้ึนนั้น การคมนาคมทางนํ้ าจะมีความสาํคญักบัยา่นเป็น
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อยา่งมาก คนจะอาศยัแม่นํ้าลาํคลองในการอุปโภคบริโภค เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งสินคา้ต่างๆ 
แต่เม่ือมีการตดัถนนในสมยัรัชกาลท่ี 5 ทาํให้ย่านบา้นหมอ้ฯ มีการขยายตวัของบา้นเมืองและ
กิจกรรมการคา้ออกไป ตามเส้นทางท่ีตดัข้ึน  รวมทั้งคนยงัหนัมานิยมใชถ้นนในการคมนาคมแทน
เพราะมีความสะดวกและรวดเร็วกวา่ ส่งผลใหก้ารคมนาคมทางนํ้ามีบทบาทและความสาํคญันอ้ยลง
ไป ในปัจจุบนัถา้หากพิจารณาจากสภาพท่ีตั้งของยา่นแลว้จะเห็นวา่ยา่นบา้นหมอ้ฯ มีถนนหลายสาย
ท่ีสามารถเขา้ถึงได ้ไดแ้ก่ ถนนเจริญกรุง ถนนบาํรุงเมือง เฟ่ืองนคร ถนนบา้นหมอ้ ถนนตรีเพชร 
จกัรเพชร ช่วงถนนพระพิทกัษ ์ซ่ึงถนนแต่ละสายจะเป็นถนนท่ีสร้างมานานตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 จึง
มีความกวา้งไม่มากนกั นอกจากน้ียงัมีถนนซอยต่างๆ อีกมากมายท่ีสามารถเขา้ถึงยา่นไดด้ว้ยเช่นกนั 
จึงทาํให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและเขา้ถึงย่านอย่างมาก อีกทั้งการเดินทางเขา้สู่ย่านก็
สามารถทาํไดท้ั้งทางบก และทางนํ้ า โดยทางบกและทางนํ้ า โดยทางบกจะเดินทางไดท้ั้งรถยนต ์
รถจกัรยานยนต ์รถประจาํทาง ฯลฯ เป็นตน้ สาํหรับทางนํ้ าก็สามารถเดินทางโดยอาศยัเรือท่ีท่าเรือ
ท่าชา้ง ท่าพระจนัทร์ ท่าราชวงศ์ ปากคลองตลาด ซ่ึงเป็นท่านํ้ าท่ีมีความเก่าแก่และมีความสําคญั
ควบคู่กบักรุงรัตนโกสินทร์และเช่ือมต่อมายงัย่านไดอ้ย่างสะดวก และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ
ปัญหาทางการจราจรทางบกไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

 2.1.2 ปัจจยัทางดา้นสภาพท่ีตั้ง ย่านบา้นหมอ้ วงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร ซ่ึงเป็น
ย่านท่ีมีการคา้เก่าแก่ตั้งอยู่เป็นจาํนวนมาก เช่น ย่านท่าพระจนัทร์ ย่านท่าชา้ง ย่านเวิ้งนาครเกษม 
ยา่นพาหุรัด ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงยา่นการคา้แต่ละแห่งจะตั้งอยูใ่กลก้นั ทาํใหเ้กิดการเกาะกลุ่มทางการคา้
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีการช่วยเหลือสนับสนุนและดึงดูดให้ผูค้นเขา้มาสู่ย่านต่างๆ เป็น
จาํนวนมาก จนย่านบา้นหมอ้และย่านอ่ืนๆ ไดก้ลายเป็นย่านการคา้ท่ีมีช่ือเสียงตลอดมาจนกระทัง่
ปัจจุบนั นอกจากน้ียา่นบา้นหมอ้ฯ  ยงัตั้งอยูเ่ช่ือมต่อกบัยา่นปากคลอดตลาด และยา่นเยาวราช ซ่ึงมี
การขนถ่ายสินคา้และการสัญจรทางนํ้ าเขา้มาท่ีย่านไดส้ะดวก  ทาํให้การซ้ือขายแลกเปล่ียนกัน
ระหวา่งผูค้นจากฝ่ังธนบุรีมาเขตพระนครเฟ่ืองฟ ูโดยยา่นบา้นหมอ้ฯ เหมือนยา่นศูนยก์ลางเช่ือมโยง
การคา้ขาย 

 2.1.3 ปัจจยัทางดา้นการเขา้ถึงพื้นท่ี  จากการคมนาคม และสภาพท่ีตั้งตามปัจจยัท่ี 1 
และท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นว่า ยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เน่ืองจากตวัยา่นตั้งอยูใ่นท่ี
ท่ีมีย่านการคา้ท่ีสาํคญัอยูห่ลายแห่ง ซ่ึงมีพื้นท่ีท่ีเช่ือมโยงถึงกนัได ้จึงสามารถเดินทางถึงกนัไดง่้าย
และสะดวก รวมทั้งยงัเป็นย่านท่ีมีถนนหลายสายผ่าน ทั้งถนนสายใหญ่ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ถนนเจริญ
กรุง ถนนพระพิทกัษ ์ฯลฯ และถนนสายรอง ถนนซอยซ่ึงเป็นถนนสายเล็กๆอีกเป็นจาํนวนมากท่ี
สามารถเขา้ถึงตวัย่านได ้นอกจากน้ีการเดินทางเขา้มาสู่ย่านยงัทาํไดง่้ายและสะดวกทั้งทางบกและ
ทางนํ้า ยา่นบา้นหมอ้จึงเป็นยา่นท่ีมีคนเขา้มาใชพ้ื้นท่ีเป็นจาํนวนมาก  
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 2.1.4 ปัจจยัทางดา้นลกัษณะของยา่น ลกัษณะของยา่นบา้นหมอ้ฯ มีลกัษณะเสมือน
บล๊อกส่ีเหล่ียมแบบย่านเมืองเก่า จึงทาํให้เดินไดง่้ายไม่วกวน ซ่ึงสร้างความสะดวกให้กบัผูซ้ื้อใน
การเดินเลือกซ้ือสินคา้ เพราะมีกิจกรรมการคา้อยูท่ ัว่ทุกบล๊อกถนน บา้นหมอ้ฯ มีลกัษณะของยา่นท่ี
เป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากย่านอ่ืน ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ทางดา้นกายภาพท่ีสอดคลอ้งต่อกิจกรรม
ทางการคา้ภายในยา่น ท่ีสาํคญัอีกดว้ย 

2.2 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
 2.2.1 ปัจจยัทางดา้นราคาท่ีดิน  ในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีการตดัถนนเสน้สาํคญัต่างๆ เป็น

จาํนวนมาก เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้ย่านบา้นหมอ้ฯ มีการขยายตวัทางการคา้ และส่งผลให้ราคา
ท่ีดินบริเวนน้ีมีราคาสูงข้ึน เพราะการตดัถนนเป็นการนาํความเจริญมาใหก้บัยา่น ยา่นบา้นหมอ้ฯจึง
เป็นยา่นท่ีมีราคาท่ีดินแพงยา่นหน่ึงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงปัจจุบนัมีราคาประเมิณอยูท่ี่ตาราง
วาละ 400,000 -500,000 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีค่อนขา้งสูงมาก ดงันั้นจึงตอ้งมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ใหเ้กิดความคุม้ค่าท่ีสุดโดยเฉพาะในแง่ของการคา้ นอกจากน้ีการท่ียา่นมีราคาท่ีดินสูงและลกัษณะ
ของยา่นท่ีมีความคบัแคบจึงทาํใหก้ารขยายพ้ืนท่ีทาํไดเ้พียงแนวด่ิงเท่านั้น เพราะใชเ้งินลงทุนไม่สูง
เท่ากับหากขยายพื้นท่ีในแนวราบและไม่ยากลาํบากเท่า  ย่านบา้นหมอ้ฯ มีอาคารสูงปะปนอยู่
พอสมควรในปัจจุบยัและจะใชเ้พื่อประกอบกิจกรรมทางการคา้เป็นหลกั ดงันั้นการท่ียา่นบา้นหมอ้
ฯ เป็นยา่นท่ีมีราคาท่ีดินแพงทาํใหต้อ้งใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการคา้เป็นสาํคญั และเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
ทาํใหย้า่นบา้นหมอ้ฯสามารถรักษาบทบาททางกิจกรรมทางการคา้ไวไ้ดต้ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 2.2.2 ปัจจยัทางดา้นกิจกรรมการคา้  จากการศึกษายา่นบา้นหมอ้และตามบนัทึกทาง
ประวติัศาสตร์พบว่า ยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นทางการคา้มาตั้งแต่อดีต โดยภายในจะมีกิจกรรมทาง
การค้ากระจุกตัวอยู่ เ ป็นจํานวนมาก  โดยเฉพาะสินค้าประเภทอุตสาหกรรมช่างทําทอง 
เคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีมีช่ือเสียงและเป็นสินคา้หลกัของยา่นและสร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัยา่น รวมถึง
อุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส์ ซ่ึงเป็นสินคา้ประเภทท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนั และ
สินคา้อีกหลากหลายประเภท ท่ีดึงดูดใหค้นเขา้มาใชย้า่นเป็นจาํนวนมาก ทาํใหย้า่นมีความคึกคกัอยู่
โดยตลอด และการท่ีมีสินคา้หลายประเภท และมีให้เลือกหลากหลายร้าน ย่อมทาํให้ผูซ้ื้อสินคา้
สามารถไดสิ้นคา้ไดต้รงตามความตอ้งการและสามารถเปรียบเทียบทั้งคุณภาพและราคาของสินคา้
นั้นๆ ได ้ทาํให้การซ้ือขาย เงินในย่านสะพดัและคล่องตวั ย่านบา้นหมอ้ฯ จึงเป็นย่านท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการทางดา้นการคา้ให้กบับุคคลไดทุ้กเพศทุกวยั จึงอาจกล่าวไดว้่ากิจกรรม
ทางการคา้ของย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นส่ิงท่ีไดส้ร้างเอกลกัษณ์และบทบาทท่ีสําคญัให้กบัตวัย่านเอง  
การท่ีย่านสามารถอยู่มาได้จนทุกวนัน้ีก็เพราะตวักิจกรรมทางการคา้ท่ีมีอยู่เองภายในย่าน ซ่ึง
สามารถปรับเปล่ียนใหมี้ความเหมาะสมตามยคุสมยัและกาลเวลา 
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 2.2.3 ปัจจยัทางดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จากสภาพท่ีตั้งของยา่นพบว่า
ย่านบ้านหม้อฯ  เ ป็นย่าน ท่ีตั้ งอยู่ ใน เกาะ รัตนโกสินทร์  ซ่ึ ง เ ป็น เ มืองหลวง ท่ีสําคัญคือ
กรุงเทพมหานคร จึงมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีครบครันและเพียงพอกบัความ
ต้องการของผูท่ี้อาศัยอยู่ในย่านและผูท่ี้เข้ามาใช้ย่านได้ ดังนั้ นการท่ีย่านบ้านหม้อฯ มีระบบ
สาธารณูปการและสาธารณูปการท่ีดีและครบครัน สามารถรองรับผูค้นไดอ้ย่างเพียงพอก็มีส่วน
สนบัสนุนและส่งเสริมใหย้า่นบา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นการคา้มาไดจ้นกระทัง่ทุกวนัน้ี 

 2.2.4 ปัจจยัทางดา้นกรรมสิทธ์ิท่ีดิน กรรมสิทธ์ิท่ีดินยา่นบา้นหมอ้ฯส่วนใหญ่จะเป็น
ของเอกชน จึงเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดความสะดวกในการประกอบกิจกรรมการคา้ กล่าวคือ ท่ีดินท่ี
เป็นของเอกชนก็สามารถจะประกอบกิจกรรมทางการคา้ไดต้ลอดไปอยูแ่ลว้ ดงันั้นการท่ีกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินของย่านส่วนใหญ่เป็นเอกชนก็เป็นการส่งเสริมให้ยา่นคงบทบาททางดา้นการคา้ไวไ้ดเ้พราะ
โอกาสท่ีย่านจะประกอบกิจกรรมทางการคา้ไดต้ลอดไปก็มีความเป็นไปไดสู้ง จึงทาํให้ย่านบา้น
หมอ้ฯ เป็นยา่นการคา้ท่ีสาํคญัของกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2.3 ปัจจยัทางดา้นสงัคม 
 2.3.1 ปัจจยัทางดา้นประชากร ย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นย่านท่ีมีประชากรอาศยัอยู่

หนาแน่นมาตั้งแต่อดีต ซ่ึงประชากรท่ีอาศยัอยูไ่ดส้ร้างความเจริญใหก้บัยา่นอยา่งมาก จนทาํใหย้า่น
บา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นท่ีมีช่ือเสียงตลอดมา 

2.3.2 ปัจจยัทางดา้นเช้ือชาติ และวฒันธรรม ย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นย่านเช่ือมต่อ
ระหว่างฝ่ังเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นนอก เช่ือมไปยงัย่านเยาราช ทาํให้พบว่าตั้งแต่อดีตจน
ปัจจุบนัมีชาวจีน และชาวไทยเช้ือสายจีนอยูม่าก และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย ซ่ึงใหผ้ลกาํไร
ดี จึงมีการสืบทอดกิจการต่อยงัรุ่นถดัมา และยงัก่อใหเ้กิดความผกูพนัธ์กบัยา่น ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีคน
เช้ือชาติเดียวกนัอาศยัอยู ่

2.3.3 ปัจจยัทางดา้นสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เป็นยา่นท่ีตั้งอยูใ่นเมืองใหญ่ จึงทาํ
ใหมี้ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีครบครันและเพียงพอกบัความตอ้งการของผูค้นท่ีอาศยัอยู่
ในยา่นและผูท่ี้เขา้มาใชย้า่น 

2.3.4 ปัจจยัทางดา้นกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อทางดา้นสังคมเพราะส่วน
ใหญ่ กรรมสิทธ์ิท่ีดินของย่านบา้นหมอ้ฯ จะเป็นของเอกชน ทาํให้โอกาสท่ีย่านบา้นหมอ้ฯจะเป็น
ยา่นการคา้ตลอดไป มีความเป็นไปไดสู้ง 

จากปัจจยัทั้งหมดท่ีกล่าวมาสามารถแยกไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ ปัจจยัทางดา้นกายภาพ ปัจจยั
ทางดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัทางดา้นสังคม ซ่ึงทุกๆปัจจยัจะมีความสําคญัต่อศกัยภาพทางดา้น
การคา้ของยา่นทั้งส้ิน และจะมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัและส่งเสริมใหย้า่นบา้นหมอ้ฯ กลายเป็น
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ย่านการคา้ท่ีช่ือเสียงและคงอยู่ไดม้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อนาคตเม่ือกาลเวลาเปล่ียนยุคสมยั
เปล่ียนสังคมเปล่ียน ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีก็ตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสังคม
ขณะนั้นดว้ย เพื่อยา่นบา้นหมอ้ฯจะไดค้งศกัยภาพบทบาททางดา้นการคา้ไวไ้ดแ้ละเป็นยา่นการคา้ท่ี
สาํคญัของประเทศไทยต่อ 
 
ตารางท่ี 20 ปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพทางดา้นการคา้ของยา่นบา้นหมอ้  

ปัจจยัทางดา้นกายภาพ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสงัคม 
1.  ปัจจยัทางดา้นการคมนาคมเป็นย่าน
ท่ีมีถนนหลายสายผ่านได้ทั้ งถนนสาย
หลักและถนนสายรอง และถนนซอย
ต่างๆ ผูเ้ขา้มาใชย้า่นไดรั้บความสะดวก
สามารถเดินทางได้สะดวกทั้ งทางบก
และทางนํ้ า รวมถึงระบบรถไฟฟ้าใน
อนาคต  

1.  ปัจจัยทางด้านราคาท่ีดิน  ย่านบ้าน
หมอ้ฯ เป็นยา่นท่ีมีราคาท่ีดินแพงมาตั้งแต่
อดีต จนปัจจุบนั ดงันั้นการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินของย่านจึงใช้เพื่อการค้าเป็นหลัก
เพื่อให้เกิดความคุม้ค่ามากท่ีสุด และการ
ขยายพื้นท่ีจะทาํได้ในแนวด่ิงเน่ืองจาก
พื้นท่ีมีขนาดจาํกดัและตอ้งใช้เงินลงทุน
มาก 

1.  ปัจจัยทางด้านประชากร ย่านบ้าน
หม้อฯ เป็นย่านท่ีมีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่นมาตั้งแต่อดีต ซ่ึงประชากรท่ี
อาศยัอยู่ได้สร้างความเจริญให้กบัย่าน
อย่างมาก จนทาํให้ย่านบา้นหมอ้ฯ เป็น
ยา่นท่ีมีช่ือเสียงตลอดมา 

2.  ปัจจยัทางด้านสภาพท่ีตั้ง ย่านบ้าน
หมอ้ฯ ตั้งอยูใ่นเขตท่ีมียา่นการคา้เก่าแก่
จาํนวนมาก ซ่ึงทาํให้ช่วยกนัดึงดูดผูค้น
เข้ามาท่ีย่าน รวมทั้งใกล้กับการสัญจร
ทางทางนํ้ า จึงเสมือนเป็นศูนยก์ลางใน
การแลก เป ล่ียน ซ้ือขาย สินค้าและ
เช่ือมโยงผูค้นจากฝ่ังพระนครและฝ่ัง
ธนบุรี 

2.  ปัจจัยทางด้านกิจกรรมทางการค้า  
ย่านบา้นหมอ้ฯเป็นย่านท่ีมีกิจกรรมทาง
การคา้กระจุกตวัอยูม่าก ทั้งสินคา้อุปโภค
แล ะบ ริ โ ภ ค   ทํา ใ ห้ ผู ้ ซ้ื อ ส า ม า ร ถ
เปรียบเทียบคุณภาพและราคาสินค้าได้
อยา่งสะดวก ซ่ึงจะไดสิ้นคา้ท่ีไดต้รงตาม
ความตอ้งการ 

2. ปัจจัยทางด้านเช้ือชาติ และ
วัฒนธรรม ย่านบ้านหม้อฯ  เป็นย่าน
เช่ือมต่อระหว่างฝ่ังเกาะรัตนโกสินทร์
ชั้นในและชั้นนอก เช่ือมไปยงัย่านเยา
ราช ทาํให้พบว่าตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนัมี
ชาวจีน และชาวไทยเช้ือสายจีนอยู่มาก 
และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย ซ่ึง
ให้ผลกาํไรดี จึงมีการสืบทอดกิจการต่อ
ย ัง รุ่นถัดมา  และย ังก่อให้ เ กิดความ
ผกูพนัธ์กบัยา่น ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีคนเช้ือ
ชาติเดียวกนัอาศยัอยู ่

3.  ปัจจยัทางด้านการเข้าถึงพื้นท่ี จาก
ปัจจยัทางด้านการคมนาคมและสภาพ
ท่ีตั้ ง  แสดงให้เห็นว่าย่านบ้านหม้อฯ 
เป็นย ้านท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
สะดวก จึงทาํให้มีคนเขา้มาใชบ้ริการท่ี
ยา่นเป็นจาํนวนมาก 

3 .  ปั จ จั ย ท า ง ด้ า น รู ป แ บบ ก า ร ค้ า
โดยเฉพาะรูปแบบการคา้ซ่ึงเป็นรูปแบบ
ก า ร ค้ า ส่ ง ซ่ึ ง เ ป็ น รู ป แ บ บ ท่ี ส ร้ า ง
เอกลกัษณ์ให้กบัย่านและยงัดึงดูดให้คน
เขา้มาท่ียา่นเป็นจาํนวนมาก จึงเป็นยา่นท่ี
มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือจาํนวนมากและมีราคา
ถูก สามารถตอบสนองคความต้องการ
ผู ้บริโภคได้โดยเฉพาะผู ้บริโภคท่ีเป็น
พอ่คา้คนกลาง 

3 .  ปั จ จัย ท า งด้ านส าธ า ร ณูปโภค
สาธารณูปการ เป็นย่านท่ีตั้งอยู่ในเมือง
ใหญ่ จึงทาํให้มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการท่ีครบครันและเพียงพอ
กบัความตอ้งการของผูค้นท่ีอาศยัอยู่ใน
ยา่นและผูท่ี้เขา้มาใชย้า่น 
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ตารางท่ี 20 ปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพทางดา้นการคา้ของยา่นบา้นหมอ้ (ต่อ)  
ปัจจยัทางดา้นกายภาพ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสงัคม 

4.  ปัจจยัทางดา้นลกัษณะของยา่นท่ีเป็น
บล๊อกแบบยา่นเมืองเก่า จึงทาํให้เดินได้
ง่ายไม่วกวน และยงัทาํให้ผูซื้อได้รับ
ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าได้
หลากหลายและตรงตามความตอ้งการ 

 4.  ปัจจยัทางด้านกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อทางด้านสังคมเพราะ
ส่วนใหญ่ กรรมสิทธ์ิท่ีดินของยา่นบา้น
หมอ้ฯ จะเป็นของเอกชน ทาํให้โอกาส
ท่ีย่านบ้านหม้อฯจะเป็นย่านการค้า
ตลอดไป มีความเป็นไปไดสู้ง 

 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 34 แสดงความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพทางดา้นการคา้ของยา่นบา้นหมอ้ 

 
3. ศักยภาพของย่านบ้านหม้อฯ  

ศกัยภาพของยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นตวัส่งเสริมปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาททางดา้นการคา้ของ
ยา่นบา้นหมอ้ฯ คงอยูไ่ด ้ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นศกัยภาพทางดา้นกายภาพ ศกัยภาพทางดา้นเศรษฐกิจ
และศกัยภาพทางดา้นสงัคม โดยสรุปออกมาเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

3.1 ศกัยภาพทางดา้นกายภาพ 
ยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นการคา้เก่าแก่ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน มีลกัษณะทาง

อาคารและสถานท่ีท่ีสาํคญัท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ไวอ้ยูจ่าํนวนหน่ึงคือ 
กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นย่าน

การค้าเก่าแก่ท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานคร  จึงมีกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์อยู่ ซ่ึงจะปรากฏให้เห็นอยู่ทางดา้นถนนเจริญกรุง บาํรุงเมือง เฟ่ืองนคร พระพิทกัษ 

ปัจจัยทางด้านกายภาพ 
-   ปัจจยัทางดา้นการคมนาคม 
-   ปัจจยัทางดา้นสภาพท่ีตั้ง 
-   ปัจจยัทางดา้นการเขา้ถึงพื้นท่ี 
-   ปัจจยัทางดา้นลกัษณะของยา่น 

           ปัจจัยทางด้านสังคม 
-  ปัจจยัทางดา้นประชากร 
-  ปัจจยัทางดา้นเช้ือชาติและวฒันธรรม 
-  ปัจจยัทางดา้นสาธารณูปโภคและ 
    สาธารณูปการ 

    ปัจจัยทางด้านเศรษฐกจิ 
-  ปัจจยัทางดา้นราคาท่ีดิน 
-  ปัจจยัทางดา้นกิจกรรมการคา้ 
-  ปัจจยัทางดา้นรูปแบบการคา้ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อศักยภาพทางด้านการค้าของย่าน 
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ฯลฯ  ส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก แต่ปัจจุบนัความตอ้งการท่ีจะใช้อาคารเพื่อ
การคา้มีมาก จึงไดมี้การปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นอาคารใหม่ท่ีมีความทนัสมยัและเป็นประโยชน์
ทางการคา้มากข้ึน จึงอาจทาํให้อาคารเดิมท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์สูญหายไปจากยา่น ดงันั้นจึง
ควรหามาตรการควบคุมใหอ้าคารท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์อยูคู่่กบัยา่นไดต่้อไป 

ยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นการคา้มาตั้งแต่อดีตและยงัคงสืบทอดกิจกรรมการคา้มาใน
ปัจจุบนั จนเกิดเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของยา่น ดงันั้นจึงเป็นยา่นท่ีมีคุณค่าทางดา้นประวติัศาสตร์และ
คุณค่าทางดา้นเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของกรุงเทพมหานคร 

วดัท่ีสาํคญัในย่านบา้นหมอ้ฯ คือ วดัทิพยวารี หรือวดักมัโล่วยี่ เป็นวดัเก่าแก่ สร้าง
ข้ึนในสมยักรุงธนบุรี ปี พ.ศ. 2319รัชสมยัของสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ. 2439 พระ
อาจารยไ์หซนั พระภิกษุจีนชาวมณฑลหูหนาน ไดม้าจาํพรรษาท่ีวดัทิพยวารีวิหารแห่งน้ี ท่านจึงได้
ทาํการบูรณปฏิสังขรณ์ข้ึนมาใหม่ และไดช้กันาํคนไทย-คนจีนในเขตนั้น อนัมีนายเช็งเต็ก แซ่เจ่ีย 
และนางซ่ิวออม แซ่ตนั สองสามีภรรยาคหบดีผูก้วา้งขวางในกลุ่มชาวจีนในย่านตลาดม่ิงเมืองเป็น
แกนนาํ พระอาจารยแ์ละประชาชนในคร้ังนั้นไดร่้วมกนับูรณปฏิสังขรณ์วดัใหม่ทั้งวดั จนวดัอยูใ่น
สภาพสมบูรณ์สวยงาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) จึงได้ทรง
พระราชทานสมณศกัด์ิให้อาจารยไ์หซัน เป็นหลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์ ปลดัซ้ายจีนนิกายดาํรง
ตาํแหน่งเป็นเจา้อาวาส และไดท้รงพระราชทานนามวดักมัโล่วยีใ่หใ้หม่ว่า "วดัทิพยวารีวิหาร" ในปี 
พ.ศ. 2452 เหตุท่ีให้ช่ือน้ีเพราะท่ีวดัน้ีมีบ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิหรือบ่อนํ้ าทิพยอ์ยู่นัน่เอง ตั้งแต่นั้นมาคน
ทั้งหลายจึงเรียกวดักมัโล่วยีห่รือวดันํ้ าทิพยน้ี์เป็น "วดัทิพยวารีวิหาร" อนัเป็นวดัในสังกดัคณะสงฆ์
จีนนิกายจนถึงปัจจุบนั ช่วงเทศกาลกินเจ จะมีการสวดมนตแ์ละประเพณีเทกระจาด จึงถือไดว้่าเป็น
สถานท่ีท่ีมีคุณค่าทางจิตใจและสถาปัตยกรรม 

ศาลเจา้ จากประวติัความเป็นมาและการสาํรวจ ทาํให้ทราบว่าคนท่ีอาศยัอยู่ในย่าน
บา้นหมอ้ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีมีเช้ือสายจีน จึงทาํให้มีการสร้างศาลเจา้ซ่ึงเป็นศาสนสถาน ท่ีเป็นท่ีพึ่ง
ทางจิตใจของชาวจีน ศาลเจ้าเหล่าน้ีจะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนซ่ึงถือเป็นการแสดง
เอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของยา่น ภายในศาลเจา้เหล่าน้ีจะมีเพทเจา้สาํคญัท่ีชาวจีนนบัถือ เช่นท่ียา่นบา้น
หมอ้ คือ เทพเจา้บา้นหมอ้ ศาลเจา้บา้นหมอ้เล่าปึงเถ่ากง ศกัด์ิสิทธ์ิและเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ซ่ึง
ปัจจุบนัไดบู้รณะใหม่แลว้โดยมีประวติัเล่าวา่ ในสมยัก่อนเจา้พอ่เป็นนกัรบ ทาํความดีไวม้ากมายได้
อญัเชิญมาจากประเทศจีนใหค้นท่ีทาํธุรกิจการคา้มาไหวข้อพรจะไดมี้ผลการคา้เจริญรุ่งเรืองเล่าขาน
กนัต่อ ๆ มาว่าในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ขณะท่ีเคร่ืองบินกาํลงัท้ิงระเบิดในบริเวณบา้นหมอ้ เจา้
พอ่ไดปั้ดระเบิดไปลงท่ีสะพานพุทธทาํใหผู้ค้นในบริเวณดงักล่าวต่างนบัถือและกราบไหวต้ลอดมา
จนถึงปัจจุบนัศาลเจา้บา้นหมอ้ เดิมเป็นเพียงศาลพระภูมิเลก็ๆ มีมานานกว่า100 ปี แลว้ เป็นท่ีนบัถือ
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ของชาวจีน และยงัเป็นสถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือและใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใน
เทศกาลต่างๆ ของชาวจีนในยา่นบา้นหมอ้ฯ 

3.2 ศกัยภาพทางดา้นพื้นท่ี 
นอกจากศกัยภาพทางดา้นกายภาพท่ีเก่ียวกบัลกัษณะอาคารและสถานท่ีสาํคญัทาง

ประวติัศาสตร์แลว้ ศกัยภาพทางดา้นพื้นท่ีกมี็ความสาํคญักบัยา่นอยูม่าก คือ 
ทาํเลท่ีตั้ งท่ีสามารถเข้าถึงพ้ืนท่ีได้สะดวกทั้ งทางบกและทางนํ้ า  ซ่ึงทางบกจะ

สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารประจาํทางสายต่างๆจาํนวนมาก 
นอกจากน้ียงัสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีดว้ยการเดินเทา้ไดส้ําหรับผูท่ี้เขา้มาใชพ้ื้นท่ีเช่ือมต่อจากย่านอ่ืน 
หรือผูท่ี้อยู่ในย่านหรือผูท่ี้อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง  สําหรับทางนํ้ าจะมีเช่ือมจากท่าเรือ
ปากคลองตลาด ท่าเรือราชวงศ ์หรือ จากท่าเรือท่าชา้ง ท่าเรือท่าพระจนัทร์ ฯลฯ ซ่ึงเป็นท่าเรือเก่าแก่
ท่ีสาํคญัท่ีคอยใหบ้ริการอยูจ่นปัจจุบนัน้ี 

ถนนท่ีสามารถผ่านย่านไดอ้ยู่หลายสาย ถนนท่ีสําคญั ทั้งสายหลกัและสายรอง ท่ี
สามารถเขา้ถึงยา่นได ้ไดแ้ก่ ถนนเจริญกรุง ถนนจกัรเพชร ถนนตรีเพชร ถนนบาํรุงเมือง ถนนเฟ่ือง
นคร ถนนบา้นหมอ้ ถนนพระพิทกัษ ์เป็นตน้ 

ความต่อเน่ืองของทางเดินในยา่น  จากลกัษณะของตวัยา่นท่ีเป็นบลอ็กแบบยา่นเมือง
เก่า จึงทาํให้ทางเทา้และกิจกรรมทางการคา้มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนัไปตามบลอ็กถนน ทาํให้ผู ้
ซ้ือขายมีความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ ถือเป็นย่านการคา้ท่ีมีความเอ้ือต่อการเลือกซ้ือสินคา้
อยา่งเหมาะสม 

3.3 ศกัยภาพทางดา้นเศรษฐกิจ 
ยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นการคา้ท่ีสาํคญัของกรุงรัตนโกสินตร์ หรือเทียบไดว้่าสาํคญั

สาํหรับกรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมการคา้ท่ีมีศกัยภาพซ่ึงสร้างบทบาทท่ีสาํคญัใหก้บัยา่น จนทาํให้
ยา่นมีเอกลกัษณ์เฉพาะ ทั้งน้ีศกัยภาพทางดา้นเศรษฐกิจของยา่น ไดแ้ก่ 

กิจกรรมการคา้ท่ีมีจาํนวนมาก โดยเฉพาะสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณี สินคา้
ประเภทอุตสาหกรรมช่างทาํทอง สินคา้ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินคา้ประเภทปืน และ
สินคา้ประเภทอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีช่วยดึงดูดให้คนเขา้มาท่ียา่น ทาํให้ยา่นมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัแก่คน
ทัว่ไป และยงัทาํใหย้า่นคงอยูไ่ด ้

ย่านบา้นหมอ้ฯ มีการแบ่งพื้นท่ีกิจกรรมการคา้ไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ช่วงถนนบาํรุง
เมือง เฟ่ืองนคร ตั้งอยูใ่นหวัมุมถนนบาํรุงเมืองตดักบัช่วงส่ีกัก๊พระยาศรี การใชส้อยในปัจจุบนัส่วน
ใหญ่เป็นท่ีตั้งของแหล่งคา้เคร่ืองประดบัอญัมณี ช่างทาํทอง คา้ปืน แหล่งคา้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
และร้านคา้ปลีกทัว่ไป ช่วงถนนตรีเพชร จกัรเพชร การใชส้อยในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นท่ีตั้งของ



 111 

แหล่งคา้เคร่ืองประดบัอญัมณี ช่างทาํทอง ส่วนใหญ่จะมีหน้าร้าน และมีบริเวณหลงัร้านเพื่อเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ เก่ียวกบัการทาํทอง และบริเวณโซนดา้นล่างจะเป็นการคา้เก่ียวกบั
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และซีดีประเภทต่างๆ ช่วงถนนพระพิทกัษ ์และริมคลองรอบกรุง ส่วนใหญ่
จะมีอุตสาหกรรมช่างทาํทอง ร้านเส้ือผา้ ร้านอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ร้านอาหาร ร้านคา้จิปาถะ  และ
ท่ีสาํคญัคือ ร้านขนาดเลก็เก่ียวกบั รับซ้ือ เงิน ทอง นาก เพื่อมาใชใ้นการเช่ือม ต่อ ฝัง ทอง 

เป็นย่านท่ีมีกิจกรรมการคา้อยู่มาก สินคา้มีหลากหลายชนิด รวมทั้งมีหลากหลาย
ระดบัตามประเภทสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ทาํใหผู้ซ้ื้อสามารถเปรียบเทียบสินคา้ในพ้ืนท่ีเดียวกนัไดง่้าย
และยงัไดสิ้นคา้ท่ีมีราคาถูกตรงกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ 

ย่านบา้นหมอ้ฯ มีรูปแบบการคา้ขายแบบตลาดดั้งเดิม ซ่ึงผูซ้ื้อสามาถกเขา้ถึงสินคา้
ไดง่้ายและสัมผสัสินคา้ไดโ้ดยตรง ถา้หากตอ้งการสินคา้ก็สามารถปรับไปไดท้นัที เป็นรูปแบบ
การคา้ขายท่ีทาํใหเ้กิดความมัน่ใจในระบบการซ้ือขาย 

3.4 ศกัยภาพทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
ย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นย่านการคา้ท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนาน จึงทาํให้มี

ศกัยภาพทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า ดงัน้ี 
ย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นย่านท่ีมีชาวไทยเช้ือสายจีน อาศยัอยู่เป็นจาํนวนมากและส่วน

ใหญ่จะประกอบการคา้มายาวนานจนมีความผกูพนักบัยา่น ซ่ึงทาํใหเ้กิดเป็นลกัษณะเฉพาะของยา่น
ข้ึนมา 

ความสัมพนัธ์ทางด้านวฒันธรรมจีน ปรากฏให้เห็นได้จากวดั และศาลเจา้จีน ท่ี
สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเอ้ือเฟ้ือ และเป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจคนในยา่น ร่วมกนัทาํกิจกรรม แสดง
ใหเ้ห็นถึงการผสมผสานทางวฒันธรรมของยา่นอยา่งลงตวั 

ยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นการคา้เก่าแก่ท่ีม่ีความสาํคญัเก่ียวเน่ืองกบัประวติัศาสตร์ของ
กรุงรัตนโกสินตร์ จึงเป็นยา่นการคา้ท่ีมีคุณค่าทางดา้นประวติัศาสตร์ควรค่าแก่การอนุรักษพ์ฒันา 

การช่วยเหลือสนบัสนุนทางการคา้ มีการรวมกลุ่มกนัทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ สมาคม
ผูค้า้เคร่ืองประดบัอญัมณี สมาคมเพชรพลอย เป็นตน้ ซ่ึงเกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อคา้ชาวไทยเช้ือ
สายจีนชาวย่านบา้นหมอ้ฯ กลุ่มพ่อคา้ชาวไทย กลุ่มพ่อคา้ชาวตะวนัออกกลาง และกลุ่มพ่อคา้ชาว
อินเดีย โดยมีบทบาทเป็นศูนยก์ลาง ติดตาม แลกเปล่ียนข่าวสารและขอ้มูลต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้แก่
สมาชิก นอกจากน้ียงัมีสมาคมคา้ปืน ชมรมคนรักษปื์น ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มของผูท่ี้ประกอบธุรกิจ
การคา้ปืน และอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาในดา้นต่างๆ ของสินคา้ใน
ยา่นชุมชน 
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ตารางท่ี 21 แสดงศกัยภาพในดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อบทบาททางการคา้ของยา่นบา้นหมอ้ฯ 
ศักยภาพด้านกายภาพ ศักยภาพด้านพืน้ที ่ ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ ศักยภาพด้านสังคม 

-กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมท่ี
มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
ย่ านบ้านหม้อฯ  เ ป็นย่ าน
การค้า เ ก่าแก่ ท่ีสําคัญของ
กรุงเทพมหานคร จึงมีกลุ่ม
อาคารสถาปัตยกรรม ท่ี มี
คุณค่าทางประวติัศาสตร์อยู ่
ซ่ึ ง จ ะ ป ร า กฏ ให้ เ ห็ น อ ยู่
ทางดา้นถนนเจริญกรุง บาํรุง
เมือง เฟ่ืองนคร พระพิทักษ 
ฯ ล ฯ   ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ เ ป็ น
สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก 

-ทาํเลท่ีตั้ งท่ีสามารถเข้าถึง
พื้นท่ีได้สะดวกทั้ งทางบก
และทางนํ้ า  ซ่ึงทางบกจะ
สามารถเข้า ถึงพื้ น ท่ีโดย
รถยนต ์รถจกัรยานยนต์ รถ
โดยสารประจําทางสาย
ต่ า ง ๆ จํ า น ว น ม า ก 
นอกจากน้ียงัสามารถเขา้ถึง
พื้ น ท่ีด้วยการเ ดินเท้าได้
สําหรับผู ้ท่ี เข้ามาใช้พื้นท่ี
เช่ือมต่อจากยา่นอ่ืน 

-กิจกรรมการค้าท่ีมีจ ํานวน
ม า ก  โ ด ย เ ฉ พ า ะ สิ น ค้ า
ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณี 
สินคา้ประเภทอุตสาหกรรม
ช่างทําทอง สินค้าประเภท
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ สินคา้
ป ร ะ เ ภท ปืน  แล ะ สิ นค้ า
ประเภทอ่ืนๆ อีกมากมายท่ี
ช่วยดึงดูดให้คนเขา้มาท่ีย่าน 
ทาํใหย้า่นมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั
แก่คนทั่วไป  และย ังทําให้
ยา่นคงอยูไ่ด ้

-ย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นย่านท่ี
มีชาวไทยเช้ือสายจีน อาศยั
อยูเ่ป็นจาํนวนมากและส่วน
ใหญ่จะประกอบการค้ามา
ยาวนานจนมีความผูกพัน
กับย่าน  ซ่ึงทําให้เ กิดเป็น
ลักษณะ เฉพาะของย่ าน
ข้ึนมา 

-ย่านบ้านหม้อฯ  เ ป็นย่าน
การคา้มาตั้งแต่อดีตและยงัคง
สืบทอดกิจกรรมการคา้มาใน
ปั จ จุ บั น  จ น เ กิ ด เ ป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของย่าน 
ดังนั้ นจึงเป็นย่านท่ีมีคุณค่า
ทางด้านประวติัศาสตร์และ
คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจท่ี
สาํคญัของกรุงเทพมหานคร 

-ถนนท่ีสามารถผ่านยา่นได้
อยู่หลายสาย ถนนท่ีสําคญั 
ทั้งสายหลกัและสายรอง ท่ี
สามารถเขา้ถึงยา่นได ้ไดแ้ก่ 
ถนนเจริญกรุง  ถนนจักร
เพชร ถนนตรีเพชร ถนน
บาํรุงเมือง ถนนเฟ่ืองนคร 
ถนนบ้านหม้อ  ถนนพระ
พิทกัษ ์เป็นตน้ 

-  ย่านบา้นหมอ้ฯ มีการแบ่ง
พื้นท่ีกิจกรรมการคา้ไดอ้ย่าง
ชัดเจน  ทําให้ผู ้ซ้ือสามารถ
เปรียบเทียบสินค้าในพ้ืนท่ี
เดียวกนัไดส้ะดวกตามความ
ตอ้งการ 

-ความสัมพันธ์ ท า งด้ าน
วัฒนธรรมจีน  ปรากฏให้
เห็นได้จากวดั และศาลเจ้า
จีน ท่ีสามารถอยู่ร่วมกนัได้
อยา่งเอ้ือเฟ้ือ และเป็นส่ิงยึด
เห น่ี ยว จิต ใจคนในย่ าน 
ร่วมกันทาํกิจกรรม แสดง
ให้เห็นถึงการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมของย่ าน
อยา่งลงตวั 

-วดัท่ีสําคญัในย่านบา้นหมอ้
ฯ คือ วดัทิพยวารี หรือวดักมั
โล่วยี่ เป็นวดัเก่าแก่ สร้างข้ึน
ในสมัยกรุงธนบุรี ช่วง
เทศกาลกินเจ จะมีการสวด
มนตแ์ละประเพณีเทกระจาด 
จึงถือได้ว่าเป็นสถานท่ีท่ีมี
คุ ณ ค่ า ท า ง จิ ต ใ จ แ ล ะ
สถาปัตยกรรม 

-ความต่อเน่ืองของทางเดิน
ในยา่น  จากลกัษณะของตวั
ย่านท่ีเป็นบล็อกแบบย่าน
เมืองเก่า จึงทําให้ทางเท้า
และกิจกรรมทางการค้ามี
ความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกัน
ไปตามบล็อกถนน ทาํให้ผู ้
ซ้ือขายมีความสะดวกใน
การเลือกซ้ือสินค้า ถือเป็น
ย่านการคา้ท่ีมีความเอ้ือต่อ
การเ ลือกซ้ือสินค้าอย่าง
เหมาะสม 

-เป็นย่านท่ีมีกิจกรรมการค้า
อยู่มาก สินค้ามีหลากหลาย
ชนิด  รวมทั้ งมีหลากหลาย
ระดับตามประเภทสินค้าท่ี
แ ต ก ต่ า ง กัน  ทํา ใ ห้ ผู ้ ซ้ื อ
สามารถเปรียบเทียบสินคา้ใน
พื้นท่ีเดียวกนัไดง่้ายและยงัได้
สินค้า ท่ี มีราคา ถูกตรงกับ
ความตอ้งการของผูซ้ื้อ 

-ย่านบ้านหม้อฯ  เป็นย่าน
การคา้เก่าแก่ท่ีม่ีความสาํคญั
เก่ียวเน่ืองกบัประวติัศาสตร์
ของกรุงรัตนโกสินตร์ จึง
เป็นย่านการค้า ท่ีมี คุณค่า
ทางดา้นประวติัศาสตร์ควร
ค่าแก่การอนุรักษพ์ฒันา 

 
 
 



 113 

ตารางท่ี 21 แสดงศกัยภาพในดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อบทบาททางการคา้ของยา่นบา้นหมอ้ฯ (ต่อ) 
ศักยภาพด้านกายภาพ ศักยภาพด้านพืน้ที ่ ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ ศักยภาพด้านสังคม 

-ศาลเจ้า  จากประวัติความ
เป็นมาและการสํารวจ ทาํให้
ทราบว่าคนท่ีอาศยัอยูใ่นย่าน
บา้นหมอ้ส่วนใหญ่เป็นคนท่ี
มีเช้ือสายจีน จึงทาํให้มีการ
สร้างศาลเจ้า ซ่ึงเป็นศาสน
สถาน ท่ีเป็นท่ีพึ่ งทางจิตใจ
ของชาวจีน ศาลเจา้เหล่าน้ีจะ
มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
จี น ซ่ึ ง ถื อ เ ป็ น ก า ร แสด ง
เอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของยา่น 
ป็นท่ีนับถือของชาวจีน และ
ยงัเป็นสถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
นั บ ถื อ แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ
พิ ธี ก ร ร มท า ง ศ าสน า ใน
เทศกาลต่างๆ ของชาวจีนใน
ยา่นบา้นหมอ้ฯ 

 -  ย่านบ้านหม้อฯ มีรูปแบบ
การค้าขายแบบตลาดดั้ งเดิม 
ซ่ึงผูซ้ื้อสามาถกเขา้ถึงสินคา้
ได้ง่ายและสัมผัสสินค้าได้
โดยตรง  ถ้าหากต้องการ
สินค้าก็สามารถปรับไปได้
ทนัที เป็นรูปแบบการคา้ขาย
ท่ีทําให้ เ กิดความมั่นใจใน
ระบบการซ้ือขาย 

-  การช่วยเหลือสนับสนุน
ทางการค้า มีการรวมกลุ่ม
กนัทางดา้นสังคม  โดยมี
บทบ าท เ ป็ นศู น ย์ก ล า ง 
ติดตาม แลกเปล่ียนข่าวสาร
แ ล ะ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ  เ พื่ อ
เผยแพร่ใหแ้ก่สมาชิก 

 
ตารางท่ี 22 แสดงปัญหาในดา้นต่างๆ ของยา่นบา้นหมอ้ฯ 
ปัญหาด้านกายภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกจิ ปัญหาด้านสังคม 
1.เน่ืองจากการขาดการดูแลจดัการและ
การจดัระเบียบ เช่น ป้ายโฆษณาและป้าย
ร้านค้าต่างๆ ท่ีไม่มีความกลมกลืนกัน
และย ังขาดการจัดวางท่ี เ ป็นระเบียบ 
รวมทั้ งการท่ีสายไฟและสายโทรศัพท์
ระโยงระยางพาดผ่านร้านคา้ ทาํให้ยา่นมี
ทศันียภาพไม่สวยงามและขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1.ย่านอาจมีอาจมีการเปล่ียนแปลง 
บทบาทหน้าท่ีได้ เน่ืองจากกิจกรรม
การคา้หลกัไดมี้บทบาทลดนอ้ยลง และ
แทนท่ีดว้ยกิจกรรมการคา้รองของยา่น
บา้นหมอ้ฯ 

1.เป็นยา่นการคา้ท่ีมีการแข่งขนักนัสูง 
อยูใ่นพื้นท่ีสังคมเมือง คนในยา่นจึงมี
ลั ก ษ ณ ะ ต่ า ง ค น ต่ า ง อ ยู่  ข า ด
ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

2.ความแออดัวุน่วาย ยา่นบา้นหมอ้ฯ ไม่มี
การวางแผนการใชท่ี้ดินมาก่อน อีกทั้งยงั
มีกิจกรรมการคา้กระจุกตวัอยูจ่าํนวนมาก
แต่พื้นท่ีย่านมีความคบัแคน้ ดงันั้นเม่ือมี
ผูค้นเข้ามาใช้บริการท่ีย่านเป็นจาํนวน
มากก็จะทาํให้เกิดความแออดัวุ่นวายข้ึน
ภายในยา่นได ้

2 .ความไม่มีระ เบียบของกิจกรรม
การค้าในย่าน  ทําให้ย่านเกิดความ
แออัดวุ่นวายและไม่มีระเบียบมาก
ยิ่งข้ึน ทําให้ผู ้มาใช้บริการท่ีย่านไม่
สะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าและจะ
เกิดความเบ่ือหน่าย 

2 . เ น่ื อ ง จ า ก ย่ า น น้ี เ ป็ น ย่ า น ท่ี มี
การจราจรหนาแน่นและมีการใชท่ี้ดิน
อย่างแออัด จึงทาํให้เกิดปัญหาเร่ือง
กล่ินควนัไอเสียรถยนต์ และปัญหา
เ ร่ืองเสียงรบกวนจากยานพาหนะ
ประเภทต่างๆ นอกจากน้ียงัประสบ
ปัญหาในเร่ืองของการขาดบริการ
สาธารณะ ทาํให้เกิดปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 22 แสดงปัญหาในดา้นต่างๆ ของยา่นบา้นหมอ้ฯ (ต่อ) 
ปัญหาด้านกายภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกจิ ปัญหาด้านสังคม 
3.การรุกลํ้ าเส้นทางสัญจรภายในย่าน 
บา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นท่ีมีพื้นท่ีคบัแคบและ
จาํกดัอยู่แลว้ประกอบกบัยงัมีหาบเร่แผง
ลอยจาํนวนมากท่ีตั้งแผงบริเวณทางเดิน
เทา้อยา่งไม่มีระเบียบ ทาํให้เกิดการขวาง
เส้นทางสญัจรภายในยา่นอยา่งมาก ซ่ึงทาํ
ให้ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการท่ียา่นเกิดความไม่
สะดวกในการเดินเลือกซ้ือสินคา้ 

3.ปัญหาภาพลกัษณ์ของย่าน เน่ืองจาก
เป็นยา่นท่ีมีภาพลกัษณ์สินคา้ท่ีราคาไม่
สูงนกัและมีรูปแบบการคา้แบบดั้งเดิม 
การปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์จึงเป็นไป
ไดย้าก 

3.ปัญหาดา้นอาชญกรรม จากสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีขยบัตวัช้าลง ทาํให้ท่ีคน
ว่างงานเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกบัย่าน
บ้านหม้อฯ เป็นย่านท่ีมีความแออัด
และ มีการแ ข่ งขันกัน สู ง  จึ งอ าจ
ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด และปัญหาอ่ืนๆอีกมากมาย
ตามมา 

4.ปัญหาดา้นการจราจร  การจราจรท่ียา่น
บ้านหม้อฯ  นับว่ า ติ ดขัดอย่ า งม าก
โดยเฉพาะในช่วงเชา้และกลางวนัซ่ึงเป็น
ช่วงท่ีย่านเปิดทาํการ ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็น
ย่านท่ีมีถนนสายสําคัญหลายสายผ่าน 
ได้แ ก่  ทั้ งส ายหลักและสายรอง  ท่ี
สามารถเขา้ถึงย่านได ้ นอกจากน้ียงัมี
ปัญหาของถนนและซอยท่ีแคบทาํใหก้าร
เคล่ือนท่ีของยานพาหนะเป็นไปอย่างไม่
คล่องตวั จึงทาํให้ยานพาหนะต่างๆ ไม่
สามารถไหลเวียนได้ ซ่ึงจะทําให้เกิด
ปัญหาการจราจรติดขดัตามมา 

4.ปัญหาคู่แข่งทางการคา้ สินคา้ท่ีตอ้ง
ปรับเปล่ียนตามยคุ ตามสมยันิยม มีการ
แข่งขันทางการค้าสูง  จึงเกิดปัญหา
คู่แข่งทางการคา้สูง จึงเกิดปัญหาคู่แข่ง
ทางการคา้ทั้งในและนอกประเทศ 

 

5.ปัญหาการขาดแคลนท่ีจอดรถนับว่า
เป็นปัญหาท่ีจะทวีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน
เน่ืองจากปริมาณรถท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
ประกอบกับย่านบ้านหม้อฯ  เป็นย่าน
การคา้ท่ีมีผูเ้ขา้มาใช้บริการจาํนวนมาก 
แต่ไม่มีท่ีว่างสําหรับใช้เป็นท่ีจอดรถ 
ทั้ งน้ีเพราะเป็นย่านท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็ก
และจาํกดั ราคาท่ีดินสูง การใชป้ระโยชน์
ท่ีดินจึงเน้นทางด้านพาณิชยกรรมเป็น
หลกั 

  

6.เน่ืองจากบา้นหมอ้ฯ เป็นย่านท่ีท่ีพื้นท่ี
คบัแคบ มีกิจกรรมทางการคา้และผูค้น
อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  การจัดการ
เก่ียวกบัความปลอดภยัทางดา้นอคัคีภยัจึง
ทาํไดย้ากลาํบาก 
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4.  แนวโน้มของย่านบ้านหม้อฯ  
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในยา่นมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อบทบาททางดา้นคา้ของยา่น จนอาจ

ทาํใหแ้นวโนม้ในอนาคตของยา่นมีการเปล่ียนแปลงได ้ 
4.1 แนวโนม้ทางดา้นกายภาพ 

ย่านบา้นหมอ้ฯ ในยุคปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
การจราจรและปัญหาความแออดัวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนภายในยา่น จนกระทัง่ลามออกไปยงัพื้นท่ีเช่ือมต่อ
กบัย่านอ่ืนๆใกลเ้คียง จึงอาจส่งผลต่อการเดินทางเขา้มาใชย้่าน ในการเลือกซ้ือสินคา้เกิดความไม่
สะดวกสบาย ซ่ึงเป็นเหตุหน่ึงท่ีทาํใหผู้เ้ขา้มาใชย้า่นเขา้มานอ้ยลง จนเกิดความซบเซา เกิดความเบ่ือ
หน่าย และอาจเป็นปัญหาในดา้นอาชญกรรมของยา่นในอนาคต 

นอกจากน้ีคาดว่าในอนาคตร้านคา้ต่างๆ จะมีความทนัสมยัมากข้ึน มีการติดตกแต่ง
ร้าน เพื่อดึงดูดเช้ือเชิญลูกคา้ใหเ้ขา้ไปจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ มีการร้ือทุบอาคารสถาปัตยกรรมดั้งเดิม
ของยา่นเพ่ือเพิ่มการขนส่งมวลชนในดา้นรถไฟฟ้าเขา้มาในยา่น รวมทั้งกลุ่มอาคารรูปแบบเก่าก็จะ
เร่ิมสูญหายไปและจะแทนท่ีดว้ยอาคารพาณิชญกรรมสูงชั้น สมยัใหม่ ติดเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อ
ประโยชน์ใชส้อยมากข้ึน จนทาํใหค้วามเป็นยา่นเมืองเก่าเดิมอาจถูกเลือนหายไปตามเวลา  

4.2 แนวโนม้ทางดา้นเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นย่านการคา้พาณิชยกรรมเก่าแก่ ท่ีสําคญัของเมือง

กรุงเทพมหานคร มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ท่ีเพียงพอครบครัน จึงทาํให้การใช้
ประโยชน์ท่ีดินของยา่นยงัคงมีลกัษณะการใชท่ี้ดินเพื่อการคา้เป็นหลกั ส่งผลใหร้าคาท่ีดินของยา่น
ยงัคงมีราคาสูง สําหรับกิจกรรมการคา้ก็ยงัมีการกระจุกตวัอยู่เช่นเดิม แต่จะมีลกัษณะท่ีกิจกรรม
การคา้ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณี อุตสาหกรรมช่างทาํทอง และปืน ซ่ึงเป็นกิจกรรมการคา้หลกั
ของย่านอาจมีจํานวนลดน้อยลง  แต่ในขณะเดียวกันกิจกรรมทางการค้าประเภทอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ จะมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนโดยจะมีลกัษณะผสมปนเปไปกบักิจกรรมท่ีค่อนขา้งมีราคา
อยา่ง เคร่ืองประดบัอญัมณี ซ่ึงเป็นกิจกรรมการคา้หลกัของยา่น ทาํใหย้า่นมีการเพิ่มบทบาททางดา้น
การคา้มากข้ึน 

รูปแบบการคา้อาจมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีเป็นรูปแบบการคา้ปลีก มาเป็น
รูปแบบการคา้แบบผสม คือมีทั้งแบบคา้ปลีกและคา้ส่งภายในร้านเดียวกนั ถือเป็นการอาํนวยความ
สะดวกทากการคา้ให้กบัผูซ้ื้อมากยิ่งข้ึน ทาํให้ผูซ้ื้อไม่เสียเวลาและสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดต้าม
ปริมาณ และรูปแบบ ความตอ้งการได ้ 
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4.3 แนวโนม้ทางดา้นสงัคม 
จากการคาดการณ์ประชากรและจากการสาํรวจคาดวา่ในอนาคตยา่นบา้นหมอ้ฯ จะมี

จาํนวนประชากรลดน้อยลง เน่ืองจากจะยา้ยออกไปอาศยัอยู่ท่ีย่านอ่ืนๆท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีกว่า 
ทั้งน้ีเพราะยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นท่ีมีความแออดั เตม็ไปดว้ยปัญหาการจราจรท่ีติดขดั ส่งผลไปยงั
มลภาพวะเป็นพิษทางอากาศท่ีเป็นปัญหาหนักอย่างมาก และปัญหาอ่ืนๆ ทาํให้ไม่เหมาะสมท่ีจะ
เป็นย่านแห่งการพกัอาศยั จึงทาํให้กลุ่มประชากรท่ีเป็นเจา้ของกิจการซ่ึงค่อนขา้งมีฐานะ ยา้ย
ออกไปอยูท่ี่อ่ืนท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีกว่า และจะอาศยัยา่นเป็นเพียงสถานท่ีทาํงานเท่านั้น โดยจะ
เขา้มาท่ีย่านในตอนเชา้เพื่อมาทาํงานและกลบัออกจากย่านในตอนเยน็ ดงันั้นผูท่ี้อาศยัอยู่ในย่าน
ส่วนใหญ่จึงเป็นเพียงประชากรแฝงท่ีเป็นแรงงานใหก้บัยา่นและเจา้ของกิจการ 

จากแนวโนม้ทางเศรษฐกิจท่ีกล่าวว่ากิจกรรมการคา้ประเภทอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
กาํลงัเขา้มามีบทบาทในยา่นบา้นหมอ้ฯ นั้นทาํใหส่้งผลกระทบถึงกลุ่มประชากรท่ีเขา้มาในยา่นดว้ย 
เพราะจากแบบสอบถามและจากการสังเกตพบว่าในปัจจุบนัย่านบา้นหมอ้ฯ จะมีกลุ่มประชากร
ในช่วงวยัทาํงานเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่ประชากรกลุ่มน้ีจะเขา้มาซ้ือสินคา้ประเภทอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ และเคร่ืองประดบัอญัมณีกนัมาก ในอนาคตจึงอาจทาํใหย้า่นมีกลุ่มประชากรช่วงวยั
ทาํงานมากข้ึนและอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ีของยา่นในดา้นต่างๆ อีกดว้ย 

จากการศึกษาในบทท่ี 6 น้ี ทาํใหท้ราบวา่การท่ียา่นบา้นหมอ้ฯ สามารถรักษาบทบาท
ทางดา้นการคา้ไวไ้ดแ้ละคงอยูไ่ดต้ลอดมาจนกระทัง่ปัจจุบนั ก็เพราะปัจจยัทางดา้นต่างๆ ทั้งปัจจยั
ทางดา้นกายภาพ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัทางดา้นสงัคม ซ่ึงทุกๆ ปัจจยัจะมีความสัมพนัธ์
กนัและองคป์ระกอบท่ีสาํคญัให้กบัยา่นมาตลอด ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบั
การเปล่ียนแปลงของสังคม ถ้าปัจจัยใดปรับตัวได้ก็สามารถคงอยู่ได้ต่อไป แต่ถ้าปัจจัยใดไม่
สามารถปรับตวัไดก้็จะสูญหายไป ซ่ึงอาจส่งผลต่อบทบาททางดา้นการคา้ ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีสาํคญั
ของย่าน และในขณะเดียวกนัก็จะมีปัจจยัใหม่ๆ เกิดข้ึนมาเพื่อให้เขา้กบัยุคสมยั ซ่ึงจะทาํให้ย่าน
สามารถรักษาบทบาททางดา้นการคา้ไวไ้ดแ้ละคงอยูต่่อไปได ้

จากปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาทางดา้นกายภาพ ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ และปัญหา
ทางดา้นสังคม ท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจยัท่ีมีความสาํคญัของบทบาททางดา้นการคา้ของย่าน อาจทาํ
ให้ให้ย่านสูญเสียบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคญัไปจนกระทัง่ย่านไม่สามารถคงอยู่ได ้ดงันั้นในบทท่ี 7 ผู ้
ศึกษาจึงไดเ้สนอแนะแนวทางในการพฒันายา่นในดา้นต่างๆ เพื่อนาํมาปรับปรุงและพฒันายา่นบา้น
หมอ้ฯ ใหมี้ศกัยภาพและยงัเป็นยา่นสามารถท่ีจะคงอยูต่่อไปได ้
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บทที ่7 
บทสรุปและแนวทางการพฒันาย่าน 

 
1. บทสรุป 

ยา่นบา้นหมอ้ฯ เป็นยา่นการคา้สาํคญัท่ีอยูบ่ริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ซ่ึงเป็นพื้นท่ี
สาํคญัของกรุงเทพมหานคร อดีตย่านบา้นหมอ้ฯ จะทาํมีหนา้ท่ีและบทบาททั้งเป็นท่ีพกัอาศยัและ
การค้าควบคู่กัน  สินค้า ท่ีจ ําหน่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้า ท่ีนํา เข้าจากต่างประเทศ  เ ช่น 
เคร่ืองประดบัอญัมณี ปืน ผา้แพรพรรณ เคร่ืองจกัรรถยนต ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นตน้ จึงเรียกไดว้่าเป็น
แหล่งทางการคา้ขายท่ีดึงดูดใหผู้ค้นเขา้มาจาํนวนมาก ส่งผลใหย้า่นเกิดความแออดัวุ่นวาย คนจึงเร่ิม
ทยอยยา้ยออกไปอาศยัอยู่ท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีกว่า ทาํให้ย่านลดบทบาทหน้าท่ีดา้นท่ีพกั
อาศยัลงไป เหลือแต่บทบาทหนา้ท่ีทางดา้นการคา้ขายท่ีม่ีความสาํคญัและมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์
และแหล่งเศรษฐกิจท่ีสะพดัของกรุงเทพมหานคร ภายในย่ายประกอบไปดว้ยร้านคา้ให้เห็นอย่าง
ชดัเจน  เช่น ช่วงถนนบาํรุงเมือง เฟ่ืองนคร ตั้งอยูใ่นหวัมุมถนนบาํรุงเมืองตดักบัช่วงส่ีกัก๊พระยาศรี 
การใชส้อยในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นท่ีตั้งของแหล่งคา้เคร่ืองประดบัอญัมณี ช่างทาํทอง คา้ปืน แหล่ง
คา้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และร้านคา้ทัว่ไป ช่วงถนนตรีเพชร จกัรเพชร การใชส้อยในปัจจุบนัส่วน
ใหญ่เป็นท่ีตั้งของแหล่งคา้เคร่ืองประดบัอญัมณี ช่างทาํทอง ส่วนใหญ่จะมีหนา้ร้าน และมีบริเวณ
หลงัร้านเพื่อเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ เก่ียวกบัการทาํทอง และบริเวณโซนดา้นล่างจะเป็น
การคา้เก่ียวกบัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และซีดีประเภทต่างๆ ช่วงถนนพระพิทกัษ ์และริมคลองรอบ
กรุง ส่วนใหญ่จะมีอุตสาหกรรมช่างทาํทอง ร้านเส้ือผา้ ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาหาร 
ร้านคา้จิปาถะ  และท่ีสาํคญัคือ ร้านขนาดเล็กเก่ียวกบั รับซ้ือ เงิน ทอง นาก เพื่อมาใชใ้นการเช่ือม 
ต่อ ฝัง ทอง ทาํให้เกิดความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้อยา่งมาก และยงัสามารถเปรียบเทียบราคา 
คุณภาพ ความหลากหลาย และปริมาณ ฯลฯ ของสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวกตามความตอ้งการ จึงทาํใหมี้
คนเขา้มาท่ีย่านเป็นจาํนวนมากทุกๆ วนั และสําหรับกิจกรรมการคา้หลกัของย่าน คือ กิจกรรม
การคา้ประเภทเคร่ืองประดบัอญัมณี อุตสาหกรรมช่างทาํทอง ซ่ึงเป็นกิจกรรมการคา้ท่ีไดส้ร้าง
ช่ือเสียงและเอกลกัษณ์ให้กบัยา่นมาตลอด แต่ขณะน้ีกิจกรรมการคา้ประเภทน้ีเร่ิมมีจาํนวนนอ้ยลง 
ในขณะท่ีกิจกรรมการคา้ประเภทอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เร่ิมมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะสินคา้
ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสินคา้ท่ีตอ้งมีความทนัสมยัอยู่ตลอด และเป็นท่ีตอ้งการของ
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ตลาดอยูม่ากอีกทั้งยงัเป็นส่ิงจาํเป็นในชีวิตของมนุษยใ์นยคุปัจจยั โดยเฉพาะกลุ่มวยัทาํงาน จึงอาจ
เป็นกิจกรรมทางการคา้ท่ีเขา้มาท่ียา่นมากยิง่ข้ึน อยา่งไรแลว้ถึงแมย้า่นจะมีการปรับเปล่ียนกิจกรรม
การคา้ไปตามกาลเวลาเพ่ือใหเ้ขา้กบัยคุเขา้กบัสมยั แต่ยา่นบา้นหมอ้ฯ ก็ยงัคงบทบาททางดา้นการคา้
ไวไ้ดท่ี้มีความสาํคญัทางดา้นเศรษฐกิจของเกาะรัตนโกสินทร์หรือรวมทั้งกรุงเทพมหานคร 

การท่ีย่านบา้นหมอ้ฯ สามารถรักษาบทบาทหนา้ท่ีทางดา้นการคา้ไวไ้ดต้ั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ก็เพราะการมีทาํเลท่ีตั้งท่ีดี ซ่ึงทาํให้กิจกรรมการคา้สามาถยงัคงอยู่ไดม้าโดยตลอด ใน
ขณะเดียวกนักิจกรรมทางการคา้เองก็สามารถปรับเปล่ียนให้มีความเหมาะสมตามยคุสมยัไดโ้ดยท่ี
กิจกรรมทางการคา้ต่างๆ ท่ีอยู่ในย่านก็ยงัสามารถอยู่ร่วมกนัไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ี
สนบัสนุนและส่งเสริมอกัหลายดา้นทั้งปัจจยัทางดา้นกายภาพ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยั
ทางดา้นสังคม ซ่ึงทุกๆ ปัจจยัจะมีความสัมพนัธ์กนัและเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัให้กบัยา่นตลอด
มา และเม่ือสังคมมีการเปล่ียนแปลงปัจจัยต่างๆ เหล่าน่ีก็ตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กับยุคสมยัท่ี
เปล่ียนแปลงไปด้วย และถ้าปัจจัยใดไม่สามารถปรับตัวได้ปัจจัยนั้ นๆ ก็จะมีบทบาทน้อยลง 
จนกระทั่งสูญหายไป แต่ถ้าปัจจัยใดสามารถปรับตัวได้ ปัจจัยนั้ นก็จะคงอยู่ต่อไปได้ และใน
ขณะเดียวกนัก็จะมีปัจจยัใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาเพื่อเขา้มาสนับสนุนและส่งเสริมให้ย่านสามารถคง
บทบาททางดา้นการคา้และคงอยูต่ลอดไปตามกาลเวลา 

ปัจจุบนัพื้นท่ีในยา่นบา้นหมอ้ มีประเด็นปัญหามากมาย ทั้งปัญหาทางดา้นกายภาพและ
สภาพแวดลอ้ม ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม สรุปไดด้งัน้ี 

ปัญหาทางดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการจราจรและการขนส่ง การจราจรท่ีติดขดัและมีถนนแคบ ในยา่นบา้น

หมอ้ มีถนนสายหลกัอยูเ่พียง 1 สายคือ  ถนนเจริญกรุงซ่ึงเป็นถนนท่ีรถวิ่งทิศทางกลบักนัเป็นขาเขา้
และขาออกไปทางทิศตะวนัตก-ตะวนัออก และตะวนัออก-ตะวนัตก โดยช่วงบ่ายการจราจรจะ
ติดขดัมาก  

ปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเป็นสาเหตุหน่ีงท่ีทาํให้การจราจรติดขดัคือปัฐหาของถนนใน
ปัจจุบนัซ่ึงแคบ เน่ืองจากเป็นถนนเก่าท่ีสร้างมาก่อนยคุท่ีใชเ้ช้ือเพลิงนํ้ ามนั (Petroleum age) และ
ยงัผลใหท้ั้งพื้นท่ีมีสดัส่วนของพื้นท่ีถนนต่อพื้นท่ียา่นนอ้ยมาก นอกจากนั้น ในยา่นบา้นหมอ้ยงัขาด
แคลนท่ีจอดรถมาก แม้ว่าจะมีท่ีจอดรถในอาคารสูงและพื้นท่ีให้เช่า ก็ยงัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการทั้งในท่ีพกัอาศยัและเพื่อดาํเนินกิจการคา้ 

ปัญหาความเส่ือมโทรมของอาคาร จากการสาํรวจเบ้ืองตน้พบว่าอาคารในยา่นบา้นหมอ้
ส่วนหน่ึงมีสภาพทรุดโทรม ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก ความเก่าแก่ของอาคารและการขาดการบาํรุงรักษา 
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การถือครองอาคารแบบเช่าซ่ึงขาดความผกูพนัหวงแหนในอาคาร กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีทาํใหไ้ม่
มีเวลาและบางส่วนใชอ้าคารแค่เพียงดาํเนินการคา้แต่ยา้ยไปอยูอ่าศยัขา้งนอกเขตออกไป 

ปัญหาการพฒันาท่ีไม่เหมาะสม ในท่ีน้ีหมายถึง อาคารท่ีมีการก่อสร้างแลว้ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ี นั้นคือการก่อสร้าง ดดัแปลง ต่อเติมอาคารท่ีก่อให้เกิดทศันอุจาด หรือ
อาคารสูงท่ีส่งผลต่อสภาพการจราจร ความแออดัและความตอ้งการบริการสาธารณูปโภคท่ีมากเกิน
กวา่ขีดจาํกดัในพื้นท่ี 

ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานไม่สมบูรณ์ เป็นปัญหาในเขตเมืองชั้นในท่ีบริการโครงสร้าง
พื้นฐานลา้สมยั เช่น ระบบถนน ระบบประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์รวมทั้งการระบายนํ้ าเสีย ระบบการ
เก็บขยะและการดบัเพลิง และการแกไ้ขปรับปรุงค่อนขา้งยากลาํบากเน่ืองจากมีความแออดัมาก 
ถนนแคบ และมีกิจกรรทางการคา้ต่อเน่ืองวุน่วายตลอดเวลา 

ปัญหามลภาวะ ปัญหามลภาวะท่ีสังเกตไดช้ดัคือ มลภาวะในอากาศโดยจากการตรวจวดั
คุณภาพอากาศในถนนเจริญกรุง พบว่ามีฝุ่ นละอองในปริมาณเฉล่ีย 24 ชัว่โมง เป็น 0.41 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศกเ์มตร นบัว่าเป็นฝุ่ นละออง เป็นปัญหาท่ีสาํคญัในเขตน้ี สาํหรับปริมาณตะกัว่ พบว่ามีค่า
ยงัไม่เกินมาตรฐาน แต่ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ท่ีวดัไดสู้งสุดใน 8 ชัว่โมง มีค่า 11.58 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซ่ึงสูงกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศเล็กน้อยคือ 10.26 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจาการจราจรท่ีติดขดั 

ปัญหาเร่ืองของความแออดั อาคารท่ีสร้างในย่านบา้นหมอ้จะมีความแออดัมากเพราะ
สร้างประชิดกบัอาคารขา้งเคียงและมีถนนซอยแคบผนวกกบัการมีผูค้า้แผงลอยตามถนนซอยมาก 
โดยเฉพาะบริเวณตลาดบา้นหมอ้ จึงทาํให้เกิดความแออดัเพิ่มข้ึนซ่ึงจะส่งผลในดา้นคุณภาพชีวิต 
การบริการสาธารณะ และการป้องกนัอคัคีภยั 

ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ไดแ้ก่ 
ปัญหาการลดลงของประชากร ซ่ึงน่าจะเป็นประเด็นมากกว่าปัญหา การลดลงของ

ประชากรในช่วง 10 ปี  อยู่ในอตัราค่อนขา้งสูง  การลดลงของประชากรแสดงให้เห็นว่าย่านบา้น
หมอ้ กาํลงัมีสภาพแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมและโอกาสทางการคา้ก็อาจลดลงดว้ย ผลท่ีเกิดจากการ
ลดลงของประชากร ในแง่ดีท่ีจะทาํใหล้ดความแออดัเป็นโอกาสของการพฒันาคุณภาพชีวิต แต่หาก
มีการจดัการท่ีไม่ดีจะให้เกิดท้ิงร้างอาคารให้มีสภาพทรุดโทรมมากข้ึนและทาํให้เกิดสลมัในเมือง
เพิ่มข้ึนได ้

ปัญหาเร่ืองรูปแบบกิจกรรมการคา้ ย่านบา้นหมอ้มีสภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในแง่ของ
กิจกรรมทางการคา้ คือ ความเป็น “ย่าน” ค่อนขา้งสูงและมีหลายอย่างอยู่ในเขต เช่น ย่านการคา้
เคร่ืองประดบัอญัมณีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ย่านอะไหล่รถยนต ์ย่านการคา้เหล่าน้ีตั้งอยู่บน
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พื้นท่ีท่ีเรียกว่า ย่านการคา้ริมถนน (Principal business thoroughfares) ซ่ึงเหมาะกบัการคา้ปลีก
มากกว่า แต่ปรากฏว่ามีหลายกลุ่มการคา้ท่ีเป็นการคา้ส่งและโรงงานขนาดเล็ก ซ่ึงควรจะตั้งอยู่ใน
พื้นท่ีเฉพาะเพ่ือมิใหเ้กิดปัญหาการจราจร ดงันั้นยา่นการคา้เหล่าน้ีจึงถูกมองว่าเป็นรูปแบบกิจกรรม
ทางการคา้ท่ีไม่เหมาะสมกบัโครงสร้างของเขตเมืองชั้นใน เช่น ยา่นบา้นหมอ้ แต่ในขณะเดียวกนัก็
เกิดปัญหาในดา้นการยา้ยและเปล่ียนแปลงรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากกิจกรรมเดิม
มีการพฒันาและดาํเนินงานมานานและรูปแบบของกิจกรรมการคา้แบบใหม่ก็ไม่ชดัเจน ซ่ึงปัญหา
เหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบต่อปัจจยัต่างๆ ท่ีทาํให้ย่านบา้นหมอ้ฯ ยงัคงบทบาททางดา้นการคา้อยู่ได ้
และถา้หากปัญหาเพิ่มมากข้ึนก็จะทาํใหปั้จจยัต่างๆ เหล่าน้ีลดบทบาทลงเร่ือยๆ จนสูญหายไป รวม
ทั้ง่ยงัส่งผลต่อบทบาททางดา้นการคา้ของยา่น ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีสาํคญัหายไปดว้ยเช่นกนั ดงันั้นจึง
ควรหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีเพื่อใหย้า่นบา้นหมอ้ฯ คงบทบาทและศกัยภาพทางดา้นการคา้ไว้
ได ้

สาํหรับแนวทางการแกไ้ขปัญหาจะเสนอแนะในเชิงแนวทางการพฒันาเพื่อการปรับปรุง
ย่านควบคู่กนั และครอบคลุมอยู่ภายในสภาพของย่านบา้นหมอ้ฯ ทั้งดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งแนวโน้มในอนาคต ทั้งน้ีเพื่อให้ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อ
ศกัยภาพทางดา้นการคา้สามารถคงอยู่ได ้ซ่ึงจะทาํให้ย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นย่านการคา้ท่ีมีศกัยภาพ
และมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ ของประเทศไทยต่อไป 

 
2. ผลกการวเิคราะห์ปัญหาและปัจจัยทีมี่ความสําคญัต่อศักยภาพพืน้ทีย่่านบ้านหม้อ 

จากการวิเคราะห์ สภาพพื้นท่ี ปัญหาและปัจจยั ของพ้ืนท่ีย่านบา้นหมอ้ ทั้งทางดา้น
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม จึงทาํให้ได้แนวทางในการวิเคราะห์ศกัยภาพของพ้ืนท่ี เพื่อเป็น
ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันาต่อไป โดยพิจารณาถึงลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม ในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิเคราะห์จาก
ปัญหาและปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อศกัยภาพของพื้นท่ียา่นบา้นหมอ้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 การวเิคราะห์ศักยภาพทางด้านกจิกรรม 
ศักยภาพภายในพืน้ที ่
จากการวิเคราะห์ศกัยภาพของพื้นท่ียา่นบา้นหมอ้พบว่ามีความต่อเน่ืองของกิจกรรม

การคา้ ซ่ึงเกิดความเช่ือมโยงของเสน้ทางท่ีมีกิจกรรมอยูอ่ยา่งหนาแน่น 
โอกาสจากภายนอกพืน้ที ่
โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการขนส่งมวลชนระบบรางในอนาคต สร้างโอกาสและแรง

กระตุน้การพฒันทางดา้นกิจกรรมและเศรษฐกิจให้กบัพื้นท่ีย่านเป็นอย่างยิ่งและต่อเน่ือง ท่ีตั้งยา่น
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เป็นพื้นท่ียา่นการคา้เก่าแก่ ทาํให้เกิดความสะดวกในการเขา้ถึงพื้นท่ี อีกทั้งเส้นทางรถไฟฟ้าสายสี
นํ้ าเงิน (ท่าพระ-บางแค) ยงัเดินทางมาในพ้ืนท่ียา่นบริเวณแยกสามยอด ดว้ยเหตุน้ีย่านบา้นหมอ้จึง
กลายเป็นสถานีของรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีมีปริมาณการขนถ่ายคนเป็นจาํนวนมหาศาล 

พื้นท่ีย่านบา้นหมอ้ยงัแวดลอ้มดว้ยย่านประวติัศาสตร์ของเขตรัตนโกสินทร์ซ่ึงมี
กิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวเป็นหลกั สามารถเป็นโอกาสให้เกิดความเช่ือมโยงและถ่ายเทผูท่ี้มา
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในได ้ 

กิจกรรมการคา้ในย่านโดยรอบท่ีมีผลต่อย่านบา้นหมอ้ ไดแ้ก่ ย่านเยาวราช ซ่ึงเป็น
ยา่นท่ีมีความคึกคกัดา้นกิจกรรมซ่ึงมีรูปแบบกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาเขา้มาใชเ้วลาเพิ่มข้ึนภานใน
ยา่นบา้นหมอ้ มีผลต่อเศรษฐกิจท่ีดีในอนาคต 

จุดอ่อนของพืน้ทีย่่านบ้านหม้อ 
กิจกรรมการคา้ รูปแบบกิจกรรมการคา้ในปัจจุบนัของพ้ืนท่ียา่นบา้นหมอ้ในดา้นการ

เป็นยา่นการคา้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองประดบัอญัมณี ท่ีถึงแมจ้ะเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยมของ
คนในปัจจุบนัก็ตาม แต่กลุ่มคนท่ีเขา้มาใช้พื้นท่ีย่านเป็นกลุ่มคนขนาดเล็ก และกิจกรรมการคา้
ประเภทดงักล่าวไม่เอ้ืออาํนวยต่อการเช่ือมโยงกิจกรรมระหว่างเมืองเก่าเขตรัตนโกสินทร์ชั้นใน
และย่านประวติัศาสตร์เท่าใดนัก พร้อมทั้งกลุ่มคนในพื้นท่ีปัจจุบนัเป็นกลุ่มพนักงาน ขา้ราชการ 
นกัเรียน นกัศึกษา มาใชเ้วลาหลกัเลิกงาน/เลิกเรียน ในปริมาณนอ้ย 

กิจกรรมการท่องเท่ียว รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวในย่านรัตนโกสินทร์เป็น
รูปแบบการเนน้การสัมผสั และรับรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม ทั้งดา้นการคา้ นันทนาการและประเพณี 
ซ่ึงจากกิจกรรมกาคา้ในพ้ืนท่ียา่นท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ไม่ไดต้อบสนองต่อความตอ้งการดา้นการคา้
การบริการในดา้นศิลปวฒันธรรมและการนันทนาการ ดงันั้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเท่ียวจึงไม่เกิดการตอบสนองในพ้ืนท่ียา่นบา้นหมอ้ 

ภาวะคุกคามจากภายนอกย่าน 
ท่ีพกัอาศยัราคาถูก เป็นผลกระทบจากการอพยพยา้ยออกของคนเก่าในพ้ืนท่ียา่น ทาํ

ใหพ้ื้นท่ียา่นโดยรอบกลายเป็นท่ีพกัอาศยัราคาถูกตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้อพยพมาจากต่าง
ถ่ินเพื่อเขา้มาอาศยัอยูใ่กลแ้หล่งงานในเขตเมืองชั้นใน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยา่นเมืองเก่าซ่ึงมีกิจกรรม
และวฒันธรรมเฉพาะตน แต่เม่ือคนในพ้ืนท่ียา้ยออกส่งผลใหน้าํเอาประเพณีและวฒันธรรมของตน
ยา้ยออกตามไปด้วย ทาํให้พื้นท่ีย่านเมืองเก่าเขตรัตนโกสินทร์เร่ิมมีการขาดหายด้านประเพณี
วฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีจะสะทอ้นบรรยากาศและการเช่ือมโยงคุณค่าดา้นประเพณีและวฒันธรรม
มาสู่พื้นท่ียา่น 
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ดา้นประชากร เป็นผลต่อเน่ืองจากการยา้ยออกของคนในพื้นท่ี ส่งผลให้เกิดความ
แตกต่างของกิจกรรมในช่วงเวลากลางวนัและกลางคืน ท่ีเกิดความเงียบเหงาลง 

2.2 การวเิคราะห์ศักยภาพทางด้านกายภาพ 
ศักยภาพภายในพืน้ที ่
อาคารเก่าท่ีแสดงถึงยคุสมยัในการก่อสร้าง เน่ืองจากพ้ืนท่ียา่นบา้นหมอ้ตั้งอยูใ่นยา่น

ประวติัศาสตร์ของเขตรัตนโกสินทร์ ซ่ึงมีอาคารสถาปัตยกรรมและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีคุณค่าทางดา้น
ศิลปวฒันธรรมเป็นจาํนวนมาก โดยในพื้นท่ียา่นยงัคงหลงเหลืออยู ่โดยส่วนใหญ่เป็นอาคารแถวริม
ถนนสายหลักและสายรองท่ีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในแต่ละยุค ดังนั้ นจึง
สามารถพฒันาศกัยภาพดงักล่าวให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างย่านประวติัศาสตร์และย่านการคา้
สมยัใหม่ในอนาคตได ้

อาคารสมัยใหม่ มีสภาพอาคารท่ีสมบูรณ์จากอายุการใช้งานท่ีน้อย  และยังมี
โครงสร้างอาคารท่ีมีสภาพท่ีดีอยู่ ซ่ึงถึงแมจ้ะมีหนา้ตาอาคารท่ีไม่เหมาะสม หากแต่สามารถนาํมา
พฒันาหนา้ตาอาคารใหม่ได ้ 

โอกาสจากภายนอกพืน้ที ่
พื้นท่ีย่านยงัแวดลอ้มด้วยย่านประวติัศาสตร์เขตรัตนโกสินทร์ซ่ึงมีลกัษณะทาง

กายภาพท่ีเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และส่ิงปลูกสร้าง สามารถเป็นโอกาสให้เกิดความ
เช่ือมโยงและถ่ายทอดสู่ผูท่ี้มาท่องเท่ียวในพื้นท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ได้ ดังนั้ นวตัถุดิยทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมและโบราณคดีของย่านรัตนโกสินทร์จึงเป็นจุดแขง็ของการสร้างรูปแบบกายภาพ
ใหม่ใหก้บัพื้นท่ียา่นบา้นหมอ้ 

จุดอ่อนของพืน้ทีย่่านบ้านหม้อ 
รูปแบบอาคารบริเวณรอบโครงการรถไฟฟ้าบริเวณสถานีวงับูรพาในอนาคต เป็น

อาคารสองชั้นและมีขนาดของบลอ๊คอาคารท่ีมีขนาดเลก็ทาํใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นท่ี 
ความเส่ือมโทรมของบริบททางประวติัศาสตร์ จากการใชง้านส่งผลต่อความรับรู้ต่อ

ความเป็นยา่นการคา้ประวติัศาสตร์กรุงเทพฯ 
ขาดความต่อเน่ืองของหน้าตาอาคารตลอดเส้นทางหลกั เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ

ก่อสร้างอาคารสมยัใหม่ ซ่ึงขาดความเช่ือมโยงในด้านรูปแบบความต่อเน่ืองขององค์ประกอบ
อาคาร 

ภาวะคุกคามจากภายนอกย่าน 
ท่ีพกัอาศยัราคาถูก เป็นผลกระทบจากการอพยพยา้ยออกของคนเก่าในพ้ืนท่ียา่น ทาํ

ใหพ้ื้นท่ียา่นโดยรอบกลายเป็นท่ีพกัอาศยัราคาถูกตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้อพยพมาจากต่าง
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ถ่ินเพื่อเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานในเขตเมืองชั้ นใน ทาํให้ขาดความเข้าใจในบริบททาง
ประวติัศาสตร์ของพ้ืนท่ี ทาํใหอ้งคป์ระกอบท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์เส่ือมโทรมลง 

 
3.  แผนและโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัย่านบ้านหม้อฯ  

ย่านบ้านหม้อฯ เป็นย่านการคา้ท่ีมีความสําคัญของกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้ น
กรุงเทพมหานครจึงไดร่้วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัทาํแผนและโครงการต่างๆ ข้ึน เพื่อนาํมา
ปรับปรุ่งยา่นใหมี้ความเจริญและเพิ่มศกัยภาพยิ่งข้ึน จะไดเ้ป็นยา่นท่ีคงบทบาททางดา้นการคา้และ
สามารถอยูคู่่กบักรุงเทพมหานครไดต่้อไป สาํหรับแผนและโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัยา่นบา้นหมอ้ฯ 
มีดงัต่อไปน้ี 

3.1 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร หรือรถไฟฟ้าใตดิ้น เป็นโครงการท่ีอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยจะมีสายเฉลิมรัชมลงคล
หรือสายสีนํ้ าเงิน ซ่ึงเป็นสายท่ีมีสถานีจากลาํโพง-บางซ่ือ รวมทั้งหมด 18 สถานี มีระยะทางยาวถึง 
20 กิโลเมตร เป็นสายท่ีตดัผา่นใกลเ้คียงบริเวณยา่นบา้นหมอ้ฯ ซ่ึงถา้โครงการน้ีมีการเปิดใหบ้ริการ
แล้วจะทาํให้การเขา้ถึงย่านบา้นหมอ้ฯมีความสะดวกมากยิ่งข้ึนและยงัสามารถช่วยลดปัญหา
การจราจรและปัญหาท่ีจอดรถของยา่นลงได ้รวมทั้งยงัเป็นการช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนบทบาท
ทางดา้นการคา้ของยา่น 

3.2 โครงการถนนคนเดิน เป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอยู่ในช่วงการศึกษา 
โดยจะเปล่ียนทางเดินสาธารณะเป็นถนนคนเดินแทน ซ่ึงจะทาํให้ย่านบา้นหมอ้ฯ มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยข้ึน เป็นการสร้างความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้และความปลอดภยัใหก้บัผูซ้ื้อ
มากยิง่ข้ึน 

3.3 แผนและโครงการอ่ืนๆ นอกจากน้ีกรุงเทพมหานครไดมี้การจดัประชุมกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การท่องเท่ียว โดยจะปรับปรุงทางเทา้ใหม่ตลอดแนว ปรับปรุงผิวจราจร และทาสี
อาคารพาณิชย  ์รวมทั้ งการเปล่ียนแปลงรูปแบบแผงคา้ริมถนนให้เป็นรูปแบบใหม่ท่ีมีลกัษณะ
เดียวกันทั้งหมด เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย สามาถใช้เป็นจุดขายเพื่อดึงดูดด
นกัท่องเท่ียวเขา้มาท่ียา่น เป็นการส่งเสริมธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวใหก้บัประเทศได ้
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 แผนท่ี 9 แสดงเสน้ทางโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงิน) 
 
4.  แนวทางการพฒันา 

ย่านบา้นหมอ้ฯ เป็นย่านการคา้เก่าแก่ ท่ีมีความสําคญัทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์และ
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบนัในยา่นจะมีปัญหาต่างๆ มากมาย ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีอาจทาํ
ใหปั้จจยัท่ีมีผลต่อบทบาทดทางดา้นการคา้ของยา่นสูญหายได ้ และส่งผลใหย้า่นมีบทบาททางดา้น
การคา้ลดลง จึงควรหาแนวทางการพฒันาซ่ึงเป็นการปรับปรุงและพฒันายา่นควบคู่กนัไห  เพื่อให้
ยา่นมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน มีทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นยา่นการคา้ท่ีมีศกัยภาพ จะทาํใหปั้จจยัท่ี
มีผลต่อบทบาททางดา้นการคา้คงอยูต่ลอดไป ทั้งน้ีในการวางแนวทางการพฒันาจะแบ่งเป็นของรัฐ
และของผูศึ้กษาเองเพื่อจะไดค้รอบคลุมการพฒันาของยา่นในทุกๆในดา้น ดงัน้ี 

4.1 แนวทางการพฒันาของรัฐ 
แนวทางการพฒันาของรัฐจะเน้นทางดา้นกายภาพเป็นหลกั โดยจะมีการปรับปรุง

ลกัษณะทางดา้นกายภาพของยา่นบา้นหมอ้ใหดี้ยิง่ข้ึน ดงัน้ี 
ปรับปรุงและซ่อมแซมทางเดินเทา้ให้อยูใ่นแนวทางเดียวกนั เพ่ือความสวยงามและ

เป็นระเบียบเรียบร้อย ทาํให้เกิดความสะดวกในการเดินเลือกซ้ือสินคา้ รวมทั้งควรมีการขยายท่อ
ระบายนํ้าใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึนกวา่เดิม เพื่อใหส้ามารถระบายนํ้ าไดท้นัขณะฝนตกป้องกนันํ้ าท่วมและ
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ยงัรองรับประชากรท่ีจะเขา้มาท่ีย่านในอนาคตดว้ย ทั้งสองโครงการน้ีควรจดัทาํไปดว้ยกนั เพราะ
เป็นโครงการท่ีมีความสัมพนัธ์กนัจะไดช่้วยประหยดังบประมาณของชาติ นอกจากน้ีควรมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขแบบหลงัคาให้มีความสูงมากข้ึนและครอบคลุมพื้นท่ีทางเทา้ เพื่อความสวบงามและ
ช่วยกนัแดดกนัฝนใหร่้มเงากบัยา่น เป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูท่ี้เขา้มาซ้ือสินคา้ รวมทั้งยงั
ทาํใหเ้กิดความสะดวกในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีเม่ือเกิดอคัคีภยัข้ึนดว้ย 

จดัให้มีการติดตั้งท่อดบัเพลิง ทั้งน้ีเพราะจากลกัษณะของย่านท่ีมีความคบัแคบและ
แออดัไปดว้ยผูค้นและกิจกรรมการคา้ต่างๆ จาํนวนมาก ซ่ึงเม่ือเกิดอคัคีภยัแลว้เจา้หนา้ท่ีจะทาํงาน
ไดย้ากลาํบาก ทาํใหย้า่นเกิดความเสียหาย จึงตอ้งจดัใหมี้ท่อดบัเพลิงท่ีสามารถใหร้ถดบัเพลิงต่อท่อ
เขา้กบัท่อดบัเพลิงดงักล่าวไดโ้ดยท่ีรถดบัเพลิงไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ไปในย่าน แต่สามารถจะต่อสาย
ดบัเพลิงเขา้กบัท่อดบัเพลิงในย่านได ้ และจะติดตั้งเป็นระยะเพื่อดบัเพลิงบริเวณจุดเป้าหมายได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ีควรมีการจดัให้มีการซ้อมการดบัเพลิงภายในย่านดว้ยเพื่อความ
ปลอดภยัของคนท่ีอาศยัอยูใ่นยา่น 

จดัระเบียบควบคุมสายไฟฟ้าและสายโทรศพัทใ์ห้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความ
เป็นระเบียบสวยงามและความปลอดภยัของยา่น 

การจดัระเบียบควบคุมมิให้หาบเร่แผงลอยเขา้ไปตั้งแผงขอยในย่านอย่างเคร่งครัด 
โดยจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลอยา่งจริงจงั เพ่ือทาํให้ยา่นมีพื้นท่ีทางเทา้มากข้ึน ช่วยลดความแออดั
และสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภยัในการเดินเลือกซ้ือสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อ รวมทั้งยงัทาํ
ให้ย่านมีความเป็นระเบียบร้อยและมีทศันยภาพท่ีสวยงาม ซ่ึงจะช่วยดึงดูดให้คนเขา้มาท่ีย่านมาก
ยิง่ข้ึน ทาํใหย้า่นมีรายไดท่ี้ดีและส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศตามมา 

4.2 แนวทางการพฒันาของผูศึ้กษา 
ศกัยภาพของย่านบา้นหมอ้ฯ มีจุดเด่นของย่านในพื้นท่ีประวติัศาสตร์ ย่านการคา้

ดั้งเดิม จึงมุ่งเนน้การปรับภูมิทศัน์สภาพแวดลอ้ม ปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูท่ี้เขา้มา
ใชย้่าน ไม่ว่าจะจบัจ่ายใชส้อย หรือนกัท่องเท่ียว เส้นทางสัญจร และกาํหนดมาตรการควบคุมการ
พฒันาพื้นท่ีเฉพาะเพ่ือทาํให้ย่านมีความเป็นระเบียบสวยงามมากข้ึน นอกจากนั้น ยงัเป็นการ
เช่ือมโยงการตอบสนองความตอ้งการ และขอ้เสนอนะจากชุมชน สาํหรับแนวทางการพฒันาของรัฐ
ท่ีกล่าวไปจะเป็นแนวทางท่ีเน้นด้านกายภาพเท่านั้ น ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุมการพฒันาของย่าน
เท่าท่ีควร ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอแนวทางการพฒันาเพิ่มเติมเพื่อจะไดค้รอบคลุมการพฒันาของ
ยา่นในทุกๆ ดา้นและเขา้ถึงปัญหาในระดบัชุมชน ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน  โดยจะแบ่ง
แนวทางการพฒันาออกเป็น 3 ดา้น คือ แนวทางการพฒันาทางดา้นกายภาพ แนวทางการพฒันา
ทางดา้นเศรษฐกิจ และแนวทางการพฒันาทางดา้นสงัคม 
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 4.2.1 แนวทางการพฒันาทางดา้นกายภาพ 
 4.2.1.1 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงเพิ่มพื้นท่ีบริเวณทางเดินเทา้ในพื้นท่ีติด

ถนนท่ีมีรถยนตพ์ลุกพล่าน ทาํใหป้ระชาชนตอ้งลงไปเดินบนถนน ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อผูท่ี้เขา้มา
ใชย้า่นพื้นท่ี ไดแ้ก่ ถนนบาํรุงเมืองท่ีอยูใ่นช่วงส่ีกัก๊พระยาศรี 

 4.2.1.2 จดัระเบียบควบคุมการรุกลํ้าในพ้ืนท่ีสาธารณะใชเ้ป็นท่ีวางสินคา้
ขายของ ท่ีจอดรถ อาจเป็นส่ิงท่ีกีดขวางทางเดินเทา้ อยู่ในถนนตรีเพชร จกัรเพชร ถนนบา้นหมอ้ 
ฯลฯ มกัเป็นท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีคนพลุกพล่านมาก ไดแ้ก่ แหล่งร้านอาหาร แหล่งคา้
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

 4.2.1.3 สนับสนุนให้คนใช้บริการรถประจาํทางสาธารณะหรือรถรับจา้ง
ต่างๆ เช่น รถแท็กซ่ี รถสามลอ้รับจา้ง เป็นตน้ เพื่อจะไดช่้วยลดปริมาณรถยนตบ์นทอ้งถนน เป็น
การแกไ้ขปัญหาการจราจร ปัญหาเร่ืองท่ีจอดรถ และปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง สาํหรับรถ
รับส่งสินคา้ควรมีมาตรการหรือระเบียบควบคุมใหเ้ขา้มารับส่งสินคา้ในช่วงเชา้หรือเยน็ ซ่ึงเป็นช่วง
ท่ีย่านปิดทาํการแลว้ เพื่อความสะดวกในการขนยา้ยสินคา้และยงัช่วยแกไ้ขปัญหาการจราจรของ
ย่าน นอกจากน้ีควรมีการสร้างสะพานลอยระหว่างถนนสายสําคญัของย่าน ไดแ้ก่ ถนนตรีเพชร 
ถนนจกัรเพชร ฯลฯ เพื่อสร้างความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินขา้มถนนใหก้บัคนท่ีเขา้มา
ใชบ้ริการท่ีย่านและบุคคลทัว่ไปท่ีสัญจรไปมา และยงัช่วยลดปัญหาการจราจรและอุบติัเหตุท่ีจะ
เกิดข้ึนบนทอ้งถนน 

 4.2.1.4 จัดระเบียบควบคุมการติดป้ายโฆษณา การใช้กันสาด โดยการ
กาํหนดใชข้นาดและสี ให้มีรูปแบบเดียวกนัในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 2522 โดยเฉพาะใน
ตึกแถวบริเวณถนนเจริญกรุง ถนนบาํรุงเมือง ถนนตะนาว และถนนเฟ่ืองนคร แต่เม่ือมีความ
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพเมืองของกรุงเทพมหานคร จึงทาํใหอ้าคารเดิมมีการดดัแปลง จึงทาํใหเ้สีย
คุณค่าดา้นสถาปัตยกรรมและความเป็นเอกลษัณ์ของยา่น  

 4.2.1.5 ควบคุมความสูงของอาคารสร้างใหม่ เช่น สํานักงาน ตึก ออฟฟิศ 
อาคารพาณิชย ์และการทาสีของอาคารท่ีสร้างข้ึนใหม่รอบๆ ในบริเวณยา่นบา้นหมอ้ฯ ใหมี้ลกัษณะ
กลมกลืนไปกบัอาคารเดิม เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มเมืองเก่าในพื้นท่ี โดยเฉพาะในตึกแถวบริเวณ
ถนนเจริญกรุง ถนนบาํรุงเมือง ถนนตะนาว และถนนเฟ่ืองนคร  

 4.2.1.6 พฒันาบา้น อาคารและท่ีดินท่ีมีการปล่อยท้ิงไวจ้นทรุดโทรม หรือ
พื้นท่ีจุดบอดโดยเฉพาะพื้นท่ีในชุมชนเก่าของยา่น หรือในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นจุดบอดของการพฒันา
พื้นท่ีในยา่น เพราะถูกปิดลอ้มดว้ยการตั้งของร้านคา้ และมีการเขา้ถึงเส้นทางของชุมชนไดย้าก จึง
ทาํใหใ้นบริเวณมีความเส่ือมโทรมทางดา้นกายภาพ และในบริเวณบา้นท่ีเก่าท่ีหลงเหลืออายกุว่า 60 
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ปีข้ึนไป จะถูกข้ึนทะเบียบเป็นพื้นท่ีโบราณสถานของกรมศิลปากร แต่ส่วนใหญ่เจา้ของบา้นมกัจะ
ไปอยูใ่นบริเวณอ่ืนๆ จึงไม่มีการใชป้ระโยชน์ใชส้อยอยา่งคุม้ค่า อยา่งเช่นการพฒันาทางดา้นพื้นท่ี
อาศยั หรือ พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ 

 4.2.1.7 ควรมีการรณรงคช่์วยกนัรักษาความสะอาด และปลูกตน้ไมร้ะหว่าง
ริมทางเทา้กบัถนน เพื่อใชเ้ป็นร่มเงาและยงัช่วยลดมลพิษทางเสียงและอากาศของยา่นได ้นอกจากน้ี
ควรมีการปลูกฝังจิตสาํนึก ใหเ้กิดความรู้สึกหวงแหนของยา่น เน่ืองจากเป็นยา่นการคา้ท่ีมีคุณค่าทั้ง
ทางดา้นประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและจิตใจต่อผูค้น รวมทั้งยงัเป็นยา่นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ี
น่าสนใจ จึงควรช่วยกนัอนุรักษย์า่นการคา้เก่าแก่น่ีไว ้

 4.2.1.8 ส่งเสริมใช้พื้นท่ีพฒันาเส้นทางแหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทาง
พื้นท่ีริมคลอง และพื้นท่ีทางเทา้ภายในจากคนในชุมชน ผูม้าใช้บริการย่าน และนักท่องเท่ียว 
ร่วมกบัการใชพ้ื้นท่ีของย่านต่างๆ เช่น วดัชุมชน ศาลเจา้ และพื้นท่ีสาธารณะ เช่น สวนรมณีนารถ 
สวนวงัสรานรมย ์ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมีศกัยภาพและสามารถพฒันาการท่องเท่ียวได ้

 4.2.1.9 ปรับปรุงคุณภาพนํ้ าของคลองรอบกรุง หลองหลอดวดัราชบพิตร 
เพื่อแกไ้ขปัญหาจากนํ้าเสียและของเสียอนัตรายจากบา้นเรือน ร้านคา้ และอ่ืนๆ 

  
 4.2.2 แนวทางการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ 
 4.2.2.1 ส่งเสริมรักษากิจกรรมการคา้ดั้ งเดิมท่ีอยู่คู่กับย่านการคา้เก่าบา้น

หม้อฯ โดยเฉพาะกิจกรรมการคา้ประเภทเคร่ืองประดับอัญมณี อุตสาหกรรมช่างทาํทอง ปืน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมการคา้ท่ีมีช่ือเสียง และเป็นเอกลกัษณ์อยูใ่นพ้ืนท่ียา่นประวติัศาสตร์มาตลอด 
และอยู่ใกล้แหล่งเศรษฐกิจของประเทศ จึงทาํให้ยงัเป็นท่ีต้องการของลูกคา้ทั่วประเทศและ
ต่างประเทศ  นอกจากน้ียงัควรสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการคา้ประเภทอ่ืนๆ ดว้ย ซ่ึงปัจจุบนั
กิจกรรมการคา้ประเภทอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัไดรั้บความนิยมและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด จึง
ควรมีการสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการคา้ประเภทน้ีควบคู่กบักิจกรรมการคา้หลกัของยา่น  

 4.2.2.2 สนับสนุนกิจกรรมทัว่ไป รักษาความหลากหลายของสินคา้และ
กิจกรรม เช่น ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ห้างดิโอล์ดสยาม ศาลาเฉลิมกรุง เป็นการบริการคนนอก
พื้นท่ี หรือลูกคา้ เขา้มาใชพ้ื้นท่ีของย่าน จึงเป็นกิจกรรมท่ีมีหนา้ท่ีเสริมบทบาทและรักษากิจกรรม
ดั้งเดิมใหส้ามารถคงอยูต่่อไป ทาํใหไ้ดร้ายไดม้ากข้ึนจากการคา้ขายในรูปแบบท่ีเพิ่มข้ึนมา 

 4.2.2.3 ประชาสัมพนัธ์และการสนบัสนุนจากภาครัฐ จะช่วยในการอนุรักษ์
ยา่นการคา้ดั้งเดิมและกิจกรรมการคา้อ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะสามารถช่วยดึงดูดลูกคา้จากนอกพ้ืนท่ีเขา้มาใช้
บริการในยา่นได ้โดยใชศ้กัยภาพของพื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัของยา่นการคา้ท่ีมีความเก่าแก่ และความ
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หลากหลายของสินคา้ซ่ึงผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการยา่นสามารถเขา้ถึงสินคา้ไดง่้ายและสินคา้มีราคาไม่สูง 
ทาํให้คนทั้วไปทั้งท่ีเป็นผูซ้ื้อและผูข้ายไดรั้บทราบภาพลกัษณ์ของย่านในรูปแบบท่ีถูกตอ้งและ
ตรงกนั 

 4.2.2.4 สร้างความร่วมมือทางธุรกิจในยา่นหรือส่งเสริมความร่วมมือเดิมท่ีมี
อยู่ให้มีผลมากข้ึน เพื่อพฒันากิจกรรมทางการคา้ต่างๆให้มีความกา้วหน้า และยงัเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีทางการคา้ใหเ้กิดข้ึนในยา่น 

 4.2.2.5 จดัแบ่งกลุ่มแยกกิจกรรมดั้งเดิมใหมี้ความชดัเจน หรือภาครัฐอาจใช้
วิธีสนับสนุนทางกลุ่มองค์กรการคา้แต่ละประเภทของสินคา้ เช่น สมาคมเพชรพลอย สมาคม
เคร่ืองประดบัอญัมณี สมาคมคา้ปืน ฯลฯ เพื่อให้องค์กรเกิดความเขม้แข็ง มีภาพลกัษณ์ท่ีชัดเจน 
ส่งผลให้การแบ่งกลุ่มกิจกรรมาชดัเจนมากข้ึนไม่ปะปนกนั เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ความสะดวกต่อการเขา้ถึงของลูกคา้ 

 4.2.3 แนวทางการพฒันาทางด้านสังคม 
 4.2.3.1 ย่านบ้านหม้อฯ เป็นย่านการค้าท่ีสําคัญในกรุงเทพมหานคร มี

ลกัษณะการดาํรงชีวิตแบบสังคมเมือง มีการแข่งขนักนัสูง ต่างคนต่างอยู่ ดงันั้นจึงควรจดัหาพื้นท่ี
หรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซ่ึงอาจจัดพื้นท่ีบริเวณริมคลองหลอด ริมคลองรอบกรุง หรือ
สวนสาธารณะท่ีมีอยู่ คือ สวนรมณีนารถ สวนวงัสรานยร์ม ให้มีกิจกรรมประจาํเพ่ือให้คนในย่าน
ชุมชน หรือผูเ้ขา้มาใชบ้ริการยา่น ยา่นใกลเ้คียง และนกัท่องเท่ียว ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั ช่วยเพ่ิม
ระดบัความสัมพนัธ์ของคนในย่านให้มีมากข้ึน ลดความเครียดจากงานโดยการไดเ้ขา้มาพกัผ่อน
หยอ่นใจในบริเวณพ้ืนท่ีกิจกรรมของยา่น ดึงดูดผูค้นใหเ้ขา้มายงัยา่นการคา้เก่า แกปั้ญหาความเงียบ
เหงาในช่วงตอนเยน็ ลดปัญหาอาชญากรรม  

 4.2.3.2 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อ
รักษาคุณค่าของเอกลกัษณ์ของเอกลกัษณ์และจินตภาพ 

 4.2.3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศานา ในพ้ืนท่ีวดั ศาลเจา้ ในพื้นท่ียา่นบา้นหมอ้
ฯ เพื่อดึงดูดผูค้นในย่าน สร้างปฏิสัมพนัธ์ของคนในย่าน สะทอ้นวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม 
ดั้งเดิมของคนในยา่นเอาไว ้

 4.2.3.4 ส่งเสริมเด็ก และเยาวชนในพื้นท่ี ฝึกอบรมเป็นมคัคุเทศก์ เป็นการ
พฒันาบุคลากรรองรับดา้นการท่องเท่ียวในย่านบา้นหมอ้ฯ จะทาํให้เขา้ใน และเห็นคุณค่าของ
สถานท่ีประวติัศาสตร์ท่ียงัหลงเหลืออยูคู่่กบัยา่นและกรุงเทพมหานคร 
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 4.2.3.5 ปรับปรุงบริเวณท่ีมีความเส่ือมโทรมแออดั โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอาศยัท่ีมี
เคา้โครงดา้นวิถีชีวิตของผูค้น และอาคารสถาปัตยกรรม ควรมีการจดัการพ้ืนท่ี ไม่ให้มีความทรุด
โทรม เพื่อพฒันาใหเ้ป็นเมืองท่ีน่าอยู ่และเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์  

 4.2.3.6 จัดระเบียบนักท่องเท่ียว หรือผูท่ี้เข้ามาใช้บริการย่าน เพื่อไม่ให้
พยายามทาํลายพ้ืนท่ีมากนกั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อดา้นวฒันธรรมท่ีมีอยูเ่ดิมใหน้อ้ยลง 

 
5. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาต่อไป 

สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีย่านบ้านหม้อฯ ต่อไป ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ในการกาํหนดบทบาทใหม่ของยา่นรวมถึงการกาํหนดโครงการในพื้นท่ียอ่ยของ
ยา่นต่อไป 
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โครงการวทิยานิพนธ์ :  การศึกษาปัญหาและปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อศกัยภาพ  พ้ืนท่ียา่นบา้นหมอ้ 
แบบสอบถามเลขท่ี........................... วนัท่ี...........................................เวลา.............................. สําหรับผู้ซ้ือ 

  
   แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการทาํวทิยานิพนธ์เร่ือง ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของยา่น

การคา้บา้นหมอ้     
    ศึกษาถึงความเช่ืองโยงกนัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกบัยา่นการคา้อ่ืนๆ บริเวณโดยรอบ และ

รูปแบบการคา้ท่ีเกิดข้ึน 
    ภายในอาคารพาณิชย ์คาํตอบของท่านจะนาํมาใชใ้นการศึกษาวจิยัเท่านั้นกรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ใน

คาํตอบท่ีท่านเลือกลงในช่องวา่ง 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
         (   ) 1.ชาย                                                               (   ) 2.หญิง 
2. อายุ 
           (   ) 1.ตํ่ากวา่ 20 ปี                                                  (   ) 2.อาย ุ21-30 ปี 
           (   ) 3.อาย ุ31-40 ปี                                                 (   ) 4.อาย ุ41-50 ปี 
           (   ) 5.อาย ุ51 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัรายได้ 
           (   )1.) ตํ่ากวา่ 5,000 บาท                                       (   ) 2.) 5,001-10,000 บาท 
           (   ) 3.) 10,001-15,000 บาท                                   (   ) 4.) 15,001-20,000 บาท 
           (   ) 5.) มากกวา่ 20,001 บาท 
4. ระดบัการศึกษา 
           (   )1. ระดบัประถมศึกษา                                       (   ) 2. ระดบัมธัยมศึกษา 
           (   )3. ระดบัอาชีวะ อนุปริญญา                              (   ) 4. ระดบัปริญญาตรี 
           (   )5. สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  
5. อาชีพ 
         (   ) 1. ช่างตดัเส้ือผา้                                                (   ) 2. คา้ขาย 
         (   ) 3. รับราชการ                                                    (   ) 4. พนกังานบริษทัเอกชน 
         (   ) 5. รับจา้ง                                                           (   ) 6. แม่บา้น 
         (   ) 7. ธุรกิจส่วนตวั                                                 (   ) 8. ไม่ไดท้าํงาน 
         (   ) 9.อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................. 
6. สถานทีพ่กัอาศัยในปัจจุบัน 
         (   ) 1. ในเขตพระนคร                                             (   ) 2. ในกรุงเทพฯเขต ............................. 
         (   ) 3. ต่างจงัหวดั (โปรดระบุ) ................................... 
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ส่วนที ่2 พฤตกิรรมของผู้ซ้ือ 
1. ประเภทของสินค้าและบริเวณที่ท่านซ้ือจากย่านการค้าบ้านหม้อคอื  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

               สินค้า                บริเวณทีท่่านซ้ือสินค้า (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
                            ตึกแถว / อาคารพาณิชยบ์ริเวณถนน 
ถ.บาํรุงเมืองเฟืองนคร ถ.ตรีเพชร จกัรเพชร ถ.พระพิทกัษแ์ละริม

คลอง   ฯลฯ 
1. ผา้และอุปกรณ์ตดัเยบ็    
2. เส้ือผา้สาํเร็จรูป    
3. อญัมณีเคร่ืองประดบั    
4. ของใชส่้วนตวัและ    
      เคร่ืองสาํอาง 

   

5. กิฟทช์อ็ป / ของชาํร่วย    

6. เคร่ืองใชข้องเบด็เตลด็    

7. อ่ืนๆ ...........    

 
2. ท่านซ้ือสินค้าในย่านการค้าบ้านหม้อเพือ่นําไป 
              (   ) 1. ใชเ้อง                                                  (   ) 2. นาํไปขายปลีก 
              (   ) 3. นาํไปขายส่ง                                        (   ) 4. นาํไปขายทั้งปลีกและส่ง 
              (   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................ 
3. สถานทีท่ีท่่านนําไปจําหน่ายคอื 
(   ) 1. ในเขตพระนคร      (   ) 2. ในกรุงเทพเขต...........................    (   ) 3. ต่างจงัหวดั(โปรดระบุ )......................... 

 
4. จํานวนคร้ัง 5. ช่วงเวลาในการซ้ือ 
(   ) 1.) ทุกวนั (   ) 1. เวลา 6.00-8.00 น. 
(   ) 2.) สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง (   ) 2. เวลา 8.00-10.00 น. 
(   ) 3.) สัปดาห์ละ 1 คร้ัง (   ) 3. เวลา 10.00-13.00 น. 
(   ) 4.) เดือนละคร้ัง (   ) 4. เวลา 13.00-15.00 น. 
(   ) 5.) 2-3 คร้ัง ต่อเดือน (   ) 5. เวลา 15.00-17.00 น. 
(   ) 6.) ปีละคร้ัง (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................... 
(   ) 7.) ไม่แน่นอน  
(   ) 8.) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .....................................  
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6. จํานวนเวลาทีใ่ช้ 7. วนัทีเ่ดนิทางมาซ้ือสินค้า 
(   ) 1. นอ้ยกวา่ 15 นาที (   ) 1. วนัธรรมดา 
(   ) 2. 15-30 นาที (   ) 2. วนัหยดุ 
(   ) 3. 30-60 นาที (   ) 3. วนัธรรมดาและวนัหยดุ 
(   ) 4. 1 ชัว่โมง (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................ 
(   ) 5. 1-2 ชัว่โมง   
(   ) 6. 2 ชัว่โมงข้ึนไป  

 
8. มูลค่าในการซ้ือแต่ละคร้ังโดยเฉลีย่ ....................................................................................................................... 
9. ท่านซ้ือสินค้าประเภทใดจากย่านการค้าบ้านหม้อคอือะไร      
 (โปรดระบุชนิด/ประเภทของสินคา้)       (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   )1. อญัมณีเคร่ืองประดบั (โปรดระบุชนิด/ประเภทของสินคา้)........................................................... 
(   )2. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
(   )3. เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ (โปรดระบุชนิด/ประเภทของสินคา้).................................................. 
(   )4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................................................... 

 10. ท่านคดิว่าสินค้าเอกลกัษณ์ของย่านการค้าบ้านหม้อคืออะไร    
(โปรดระบุชนิด/ประเภทของสินคา้)      (ตอบได ้มากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. อญัมณีเคร่ืองประดบั (โปรดระบุชนิด/ประเภทของสินคา้).......................................................... 
(   ) 2. ร้านชูป ฝ่ัง ทอง 
(   ) 3. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
(   ) 4. เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ (โปรดระบุชนิด/ประเภทของสินคา้)................................................. 
(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................ 

11. ท่านคดิว่าสินค้าของย่านการค้าบ้านหม้อมคีวามแตกต่างกบัย่านการค้าอืน่ โดยเฉพาะพาหุรัดสะพานหัน 
       อย่างไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. สินคา้มีท่ีน่ีท่ีเดียว                                          (   )  2. สินคา้ราคาถกู 
(   ) 3. สินคา้มีความหลากหลาย                               (   )  4. การเปรียบเทียบสินคา้ทาํไดง่้ายกวา่ 
(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................. 

12. ท่านมาซ้ือสินค้าที่ย่านการค้าบ้านหม้อเป็นเวลานานเท่าใด 
(   ) 1. นอ้ยกวา่ 1 ปี                                                  (   ) 2. 1-5 ปี 
(   ) 3. 5-17 ปี                                                           (   ) 4. 11-20 ปี 
(   ) 5. มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

13. ท่านใช้วธีิการเดนิทาง ขาไปกีต่่อ .......................... ต่อ 
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14. การเดนิทางในต่อที ่1 ขาไปท่านเดนิทางด้วยพาหนะใด  
 (   ) 1. รถยนต ์                        (   ) 2. รถจกัรยานยนต ์                          (   ) 3. แทก็ซ่ี 
 (   ) 4. สามลอ้รับจา้ง               (   ) 5. รถประจาํทาง                              (   ) 6. เรือ 
 (   ) 7. เดิน                               (   ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................... 

15. การเดนิทางในต่อที ่2 ขาไปท่านเดนิทางด้วยพาหนะใด 
 (   ) 1. รถยนต ์                         (   ) 2. รถจกัรยานยนต ์                          (   ) 3. แทก็ซ่ี 
 (   ) 4. สามลอ้รับจา้ง                (   ) 5. รถประจาํทาง                              (   ) 6. เรือ 
 (   ) 7. เดิน                                (   ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................... 

16. การเดนิทางในต่อที ่3 ขาไปท่านเดนิทางด้วยพาหนะใด 
                    (   ) 1. รถยนต ์                          (   ) 2. รถจกัรยานยนต ์                          (   ) 3. แทก็ซ่ี 
                    (   ) 4. สามลอ้รับจา้ง                (   ) 5. รถประจาํทาง                               (   ) 6. เรือ 
                    (   ) 7. เดิน                                (   ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................... 
17. ท่านใช้วธีิการเดนิทาง ขากลบักีต่่อ ........................... ต่อ 
18. การเดนิทางในต่อที ่1 ขากลบัท่านเดนิทางด้วยพาหนะใด 
                   (   ) 1. รถยนต ์                         (   ) 2. รถจกัรยานยนต ์                          (   ) 3. แทก็ซ่ี 
                   (   ) 4. สามลอ้รับจา้ง               (   ) 5. รถประจาํทาง                               (   ) 6. เรือ 
                   (   ) 7. เดิน                               (   ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................... 
19. การเดนิทางในต่อที ่2 ขากลบัท่านเดนิทางด้วยพาหนะใด 
                   (   ) 1. รถยนต ์                         (   ) 2. รถจกัรยานยนต ์                          (   ) 3. แทก็ซ่ี 
                   (   ) 4. สามลอ้รับจา้ง                (   ) 5. รถประจาํทาง                              (   ) 6. เรือ 
                   (   ) 7. เดิน                                (   ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................... 
20 การเดนิทางในต่อที ่3 ขากลบัท่านเดนิทางด้วยพาหนะใด 
                   (   ) 1. รถยนต ์                          (   ) 2. รถจกัรยานยนต ์                          (   ) 3. แทก็ซ่ี 
                   (   ) 4. สามลอ้รับจา้ง                (   ) 5. รถประจาํทาง                               (   ) 6. เรือ 

(   ) 7. เดิน                                (   ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................... 
21. ในกรณีที่นํารถยนต์มาท่านจอดไว้ทีใ่ด 
(   ) 1. วดัราชบูรณะวรวหิารหรือวดัเลียบ             (   ) 2. หา้งสรรพสินคา้ ดิ โอลดส์ยาม 
(   ) 3. ศาลเจา้แม่ทบัทิม                                         (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................... 

22. ค่าจอดรถที่ท่านจ่ายเฉลีย่ต่อคร้ัง ................................................................................................ 
 
 
 
 
23.เหตุผลทีเ่ลอืกซ้ือสินค้าทีย่่านบ้านหม้อ  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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23.1 ลกัษณะทางกายภาพ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   ) 1. การเดินทางและเส้นทางคมนาคมสะดวก          (   ) 2. ท่ีจอดรถเพียงพอ 
 (   ) 3. มีระบบขนส่งมวลชนใหบ้ริการครบถว้น          (   ) 4. บรรยากาศแบบตึกแถว 
 (   ) 5. มีท่ีนัง่พกัและท่ีท้ิงขยะอาํนวยความสะดวก       (   ) 6. ความเคยชินกบัสถานท่ี 
 (    ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................... 
23.2 ลกัษณะของสินค้า (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   ) 1. ราคาถกู                                                              (   ) 2. มีสินคา้ท่ีตอ้งการ 
 (   ) 3. สินคา้มีท่ีน่ีท่ีเดียว                                               (   ) 4. สินคา้มีความหลากหลาย 
 (   ) 5. สินคา้มีความทนัสมยั                                         (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................... 
23.3 ความสะดวกในการซ้ือ 
 (   ) 1.มีเจา้ประจาํ                                                         (   ) 2. เปรียบเทียบสินคา้ไดง่้าย 
 (   ) 3. ซ้ือไดร้วดเร็ว                                                     (   ) 4. ไม่แออดัวุน่วาย 
 (   ) 5. สะดวกในการเดินไม่วกวน                                (   ) 6. บรรยากาศดี 
 (   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................. 

24. ท่านเคยซ้ือสินค้าประเภทเดยีวกนักบัทีซ้ื่อย่านการค้าบ้านหม้อ จากย่านการค้าอืน่หรือไม่ 
 (   ) 1. เคย                                                                     (   ) 2. ไม่เคย เพราะ ............................... 

25. ย่านการค้าอืน่ทีท่่านซ้ือสินค้าคอื (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 (   ) 1. ยา่นสะพานหิน                                          (   ) 2. ยา่นปากคลองตลาด 
 (   ) 3. ยา่นพาหุรัด                                                (   ) 4. ยา่นสาํเพง็ 
 (   ) 5. ยา่นเวิง้นครเขษม                                       (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................... 

26. ประเภทของสินค้าทีท่่านมาซ้ือในย่านการค้าอืน่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   ) 1. ผา้และอุปกรณ์ตดัเยบ็                                (   ) 2. เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายสาํเร็จรูป 
 (   ) 3. เคร่ืองประดบัและ อญัมณี                          (   ) 4. เคร่ืองสาํอางและของใชส่้วนตวั 
 (   ) 5. กิฟทช์อ็ปและของชาํร่วย                            (   ) 6. อาหารและเคร่ืองด่ืม 
 (   ) 7. เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็                         (   ) 8. ผกัผลไม ้ดอกไมแ้ละของสด 
 (   ) 9. วซีีดี และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า                             (   ) 10. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................... 

27. ท่านซ้ือสินค้าในย่านการค้าอืน่รูปแบบใดมากทีสุ่ด 
 (   ) 1. ซ้ือปลีก                                (   ) 2. ซ้ือส่ง                              (   ) 3. ซ้ือทั้งปลีกและส่ง 

28. ในอนาคตท่านจะยงัคงซ้ือสินค้าในย่านการค้าบ้านหม้อหรือไม่ 
 (   ) 1. ซ้ือ                                       (   ) 2. ไม่ซ้ือ                              (   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......... 

29. ในอนาคตท่านจะซ้ือสินค้าจากร้านค้าตึกแถวในปริมานเท่าใด 
 (   ) 1. ซ้ือลดลง                                                    (   ) 2. ซ้ือเพ่ิมข้ึน 
 (   ) 3. ซ้ือปริมาณเท่าเดิม                                      (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................. 

30. ในอนาคตท่านเลอืกซ้ือสินค้าเฉพาะตกึแถวในย่านการค้าบ้านหม้อเพราะเหตุใด  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
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 (   ) 1. มีเจา้ประจาํ                                                (   ) 2. ราคาถูก 
 (   ) 3. สินคา้มีความหลากหลาย                           (   ) 4. ชอบบรรยากาศแบบตึกแถว 
 (   ) 5. มีสินคา้ท่ีตอ้งการ                                       (   ) 6. ความเคยชินกบัสถานท่ี 
 (   ) 7. สินคา้ม่ีท่ีน่ีท่ีเดียว                                       (   ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 

31. ในอนาคตท่านคดิว่าท่านจะซ้ือสินค้าจากสถานทีใ่ดในย่านการค้าบ้านหม้อ 
                     (   ) 1. ตึกแถวในยา่นการคา้บา้นหมอ้และตึกแถวภายในตลาดบา้นหมอ้ 
                     (   ) 2. หา้งดิ โอลดส์ยาม 
                     (   ) 3. ทั้งสองสถานท่ี 
                     (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................... 
32.ในอนาคตท่านจะซ้ือสินค้าประเภทใดในย่านการค้าบ้านหม้อ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 (   ) 1. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์                                     (   ) 2. เคร่ืองประดบัและอญัมณี 
 (   ) 3. เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็                               (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 

33. ในอนาคตท่านคดิว่าย่านการค้าบ้านหม้อจะสามารุดํารงอยู่ไปได้หรือไม่ (ดาํรงอยู่/ความคงอยู่ คอื รูปแบบของ 
       พฤตกิรรม การปฏิบัตทิี่มมีาตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน) 

 (   ) 1. ไม่สามารถดาํรงอยูไ่ด ้                                     (   ) 2. สามารถดาํรงอยูไ่ด ้
 (   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................... 

34. ในอนาคตย่านการค้าบ้านหม้อสามารถดาํรงอยู่ได้จะต้องดาํเนินการปรับปรุงอย่างไรเพือ่ให้ดาํรงอยู่ 
      (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 (   ) 1. เพ่ิมความหลากหลายของสินคา้                     (   ) 2. ปรับปรุงร้านคา้ใหมี้ความทนัสมยั 
 (   ) 3. ปรับราคาเพื่อนใหส้ามารถแข่งขนัได ้              (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 

35. ท่านคดิว่าย่านการค้าบ้านหม้อยงัคงอยู่สามารถดาํเนินกจิการอยู่ได้จนถึงปัจจุบันเพราะอะไร  
       (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. ไดเ้ปรียบเร่ืองทาํเลท่ีตั้ง                                (   ) 2. ระบบคมนาคมขนส่งสะดวก 
(   ) 3. ท่ีจอดรถเพียงพอ                                          (   ) 4. สินคา้ราคาถกู 
(   ) 5. สินคา้มีความหลากหลาย                              (   ) 6. มีกลุ่มลูกคา้ประจาํ 
(   ) 7. สินคา้มีท่ีน่ีท่ีเดียว                                         (   ) 8. สามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้
(   ) 9. ยา่นมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมานาน                    (   ) 10. บรรยากาศแบบตึกแถว 
(   ) 11. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................... 
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ส่วนที ่3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหาภายในย่านบ้านหม้อคอื (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   )1. อาคารเก่าทรุดโทรมขาดการดูแลทาํความสะอาด       (   ) 2. ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 
(   ) 3. ทางเทา้คบัแคบเดินไม่สะดวก                                    (   ) 4. ป้ายรถเมลลอ์ยูไ่กล 
(   ) 5. ไม่มีจุดนัง่พกับริเวณยา่นการคา้บา้นหมอ้                  (   ) 6. ท่ีท้ิงขยะไม่เพียงพอและหายาก 
(   ) 7. บริเวณภายในตลาดสกปรกและแออดั                        (   ) 8. สภาพแวดลอ้มภายในยา่นแออดั 
(   ) 9. ไม่มีหอ้งนํ้าสาธารณะไวบ้ริการ                                  (   ) 10. การระบายอากาศไม่ดี 
(   ) 11. มีนํ้าขงับริเวณทางเดินภายในตลาดบา้นหมอ้            (   ) 12. สายไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบ 
(   ) 13. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................... 

2. ท่านเห็นด้วยกบัแนวทางการปรับปรุงพฒันาและแก้ไขปัญหาพืน้ทีย่่านการค้าบ้านหม้อหรือไม่ 
2.1 สภาพอาคาร และความสวยงามของพืน้ที่ 
(   ) 1. ทาํความสะอาดปรับปรุงอาคารใหส้วยงาม 
(   ) 2. ซ่อมแซมอาคารท่ีชาํรุดทรุดโทรมและเป็นอนัตราย 
(   ) 3. ควบคลุมอาคารใหมี้รูปแบบสอดคลอ้งกนั 
(   ) 4. ปลกูตน้ไมแ้ละปรับปรุงภูมิทศัน์ 
(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 
2.2 การจราจรและทีจ่อดรถ 
(   ) 1. จกัระเบียบการจราจรใหร้ถคล่องตวั 
(   ) 2.จดัระเบียบท่ีจอดรถอนุญาตใหจ้อดรถไดใ้นช่วงท่ีการจราจรไม่รุนแรง 
(   ) 3. จดัระเบียบท่ีจอดรถท่ีในการรับส่งผูโ้ดยสารและขนส่งสินคา้ 
(   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 
2.3 ทางเท้า 
(   ) 1. จดัระเบียบแผงลอยและทาํความสะอาดทางเทา้ทุกสัปดาห์ 
(   ) 2. ปรับปรุงผวิจราจรทางเทา้และปลกูตน้ไม ้
(   ) 3. ยา้ยหาบเร่แผงลอยเขา้ไปในตลาด 
(   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 
2.4 ระบบสายไฟฟ้าและระบบระบายนํา้ 
 (   ) 1. ควรมีการเดินสายไฟฟ้าลงใตดิ้น 
(   ) 2. ทาํความสะอาดท่อระบายนํ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้า 
(   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 
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2.5 ส่ิงอาํนวยความสะดวกสบายในพืน้ที่ 
 (   ) 1. สร้างหอ้งนํ้าสาธารณะ 
 (   ) 2. สร้างจุดนัง่พกัผอ่น 
 (   ) 3. เพ่ิมจุดท้ิงขยะใหมี้ความเพียงพอกบัปริมาณขยะ 
 (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 
2.6 ความปลอดภัย 
 (   ) 1. พฒันาพื้นท่ีวา่งบริเวณตลาดบา้นหมอ้ใหเ้กิดประโยชน์ 
 (   ) 2. ติดตั้งไฟฟ้าบริเวณทางเดินใหส้วา่งทัว่ถึง 
 (   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 
2.7 ท่านมีความคดิเห็นว่าความปรับปรุงอะไรนอกจากที่กล่าวมา (โปรดระบุ) 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
                                จบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามการศึกษาปัญหาและปัจจัยทีมี่ความสําคญัต่อศักยภาพ  พืน้ทีย่่านบ้านหม้อ 

สําหรับผู้ประกอบการ 
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โครงการวทิยานิพนธ์ : ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํรงบทบาทดา้นพาณิชยกรรมยา่นการคา้บา้นหมอ้ 
แบบสอบถามเลขท่ี.........................วนัท่ี...........................................เวลา.....................  สําหรับผู้ประกอบการ 

 
แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการทาํวิทยานิพนธ์เร่ือง ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของยา่น

การคา้บา้นหมอ้     
ศึกษาถึงความเช่ืองโยงกนัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกบัยา่นการคา้อ่ืนๆ บริเวณโดยรอบ และรูปแบบ

การคา้ท่ีเกิดข้ึน 
ภายในอาคารพาณิชย ์คาํตอบของท่านจะนาํมาใชใ้นการศึกษาวจิยัเท่านั้นกรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ใน

คาํตอบท่ีท่านเลือก    ลงในช่องวา่ง 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
  (   ) 1.ชาย                                                               (   ) 2.หญิง 
2. อายุ 
  (   ) 1.ตํ่ากวา่ 20 ปี                                                  (   ) 2.อาย ุ21-30 ปี 
  (   ) 3.อาย ุ31-40 ปี                                                 (   ) 4.อาย ุ41-50 ปี 
   (   ) 5.อาย ุ51 ปีข้ึนไป 
3. ครอบครัวของท่านมจีํานวนสมาชิกทั้งหมดกีค่น ( รวมตวัท่านด้วย) ............................ คน 
4. ระดบัรายได้ต่อเดอืน ................................................................................................. บาทต่อเดือน 
5. ระดบัการศึกษา 
   (   )1. ระดบัประถมศึกษา                                       (   ) 2. ระดบัมธัยมศึกษา 
   (   )3. ระดบัอาชีวะ อนุปริญญา                              (   ) 4. ระดบัปริญญาตรี 
   (   )5. สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  
6.  ภูมลิาํเนาของเจ้าของกจิการ 
   (   ) 1. กรุงเทพฯเขต (โปรดระบุ).................          (   ) 2. ปริมณฑล (โปรดระบุ)....................... 
  (   ) 3. ต่างจงัหวดั (โปรดระบุ).....................          (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................ 
7. ท่านรู้จักหรือมีการพูดคุยกบัผู้ประกอบการในระแวงบ้านหม้อจํานวนประมานกีห่ลงั 
   (   ) 1. ไม่รู้จกั/ไม่มีการพดูคุย                                 (   ) 2. นอ้ยกวา่ 2 หลงั 
   (   ) 3. 3-5 หลงั                                                       (   ) 4. 6-10 หลงั 
   (   ) 5. มากกวา่ 10 หลงั                                          (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................. 
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8. สถานทีพ่กัอาศัยในปัจจุบันของเจ้าของกจิการ 
   (   ) 1. ท่ีพกัอาศยัในสถานท่ีทาํงาน                      (   ) 2. ในกรุงเทพฯเขต .................................. 
   (   ) 3. ต่างจงัหวดั (โปรดระบุ) ..........................  (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................. 
9. ท่านมบ้ีาน/ทีพ่กัอาศัยนอกเขตพระนครหรือไม่ 
   (   ) 1. มี (โปรดระบุ) เขต........................  (   ) 2. ไม่มี              (   ) 3.อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................... 
10. จํานวนลูกจ้าง/แรงงานทีท่าํงานในกจิการ 
   (   ) 1.ไม่มีคนงาน (ขา้มไปขอ้ 14 )                        (   ) 2. มีคนงาน ................................ คน 
11. สถานทีพ่กัอาศัยในปัจจุบันของลูกจ้าง/แรงงาน 
  (   ) 1. พกัอาศยัในร้าน/สถานท่ีทาํงาน                   (   ) 2. ในกรุงเทพฯเขต.................................. 
  (   ) 3. ปริมณฑล (โปรดระบุ)............................    (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................ 
12. ลกัษณะการเดนิทางมายงัสถานประกอบการของลูกจ้าง/แรงงาน 
  (   ) 1. ไม่ไดเ้ดินทางเพราะพกัท่ีร้านคา้                  (   ) 2. รถยนตส่์วนตวั 
  (   ) 3. รถจกัรยานยนต ์                                          (   ) 4. แทก็ซ่ี 
  (   ) 5. สามลอ้รับจา้ง                                              (   ) 6. รถประจาํทาง 
  (   ) 7. เรือ                                                               (   ) 8. เดิน 
  (   ) 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................... 
13. ลกัษณะการเดนิทางกลบัจากสถานประกอบการของลูกจ้าง/แรงงาน 
  (   ) 1. ไม่ไดเ้ดินทางเพราะพกัท่ีร้านคา้                   (   ) 2. รถยนตส่์วนตวั 
  (   ) 3. รถจกัรยานยนต ์                                           (   ) 4. แทก็ซ่ี 
  (   ) 5. สามลอ้รับจา้ง                                               (   ) 6. รถประจาํทาง 
  (   ) 7. เรือ                                                                (   ) 8. เดิน 
  (   ) 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................... 
14. ลกัษณะการเดนิทางมายงัสถานประกอบการของผู้ประกอบการ/เจ้าของกจิการ 
  (   ) 1. ไม่ไดเ้ดินทางเพราะพกัท่ีร้านคา้                     (   ) 2. รถยนตส่์วนตวั 
  (   ) 3. รถจกัรยานยนต ์                                             (   ) 4. แทก็ซ่ี 
  (   ) 5. สามลอ้รับจา้ง                                                 (   ) 6. รถประจาํทาง 
  (   ) 7. เรือ                                                                  (   ) 8. เดิน 
  (   ) 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................... 
15. ลกัษณะการเดนิทางกลบัจากสถานประกอบการของผู้ประกอบการ/เจ้าของกจิการ 
  (   ) 1. ไม่ไดเ้ดินทางเพราะพกัท่ีร้านคา้                      (   ) 2. รถยนตส่์วนตวั 
  (   ) 3. รถจกัรยานยนต ์                                              (   ) 4. แทก็ซ่ี 
  (   ) 5. สามลอ้รับจา้ง                                                  (   ) 6. รถประจาํทาง 
  (   ) 7. เรือ                                                                   (   ) 8. เดิน 
  (   ) 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................... 
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16. ในกรณีที่นํารถมา ท่านจอดรถไว้ทีใ่ด 
  (   ) 1. วดัราชบูรณะวรวหิารหรือวดัเลียบ             (   ) 2. หา้งสรรพสินคา้ ดิ โอลดส์ยาม 
  (   ) 3. ศาลเจา้แม่ทบัทิม                                         (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ) ............................................... 
17. ค่าจอดรถทีท่่านจ่ายเฉลีย่ต่อวนั (ประมาณ) ............................................................................................ 
18. ปัญหาทีท่่านประสบในย่านการค้าบ้านหม้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (   )1. อาคารเก่าทรุดโทรมขาดการดูแลทาํความสะอาด   (   ) 2. ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 
  (   ) 3. ทางเทา้คบัแคบเดินไม่สะดวก                                (   ) 4. ป้ายรถเมลลอ์ยูไ่กล 
  (   ) 5. ไม่มีจุดนัง่พกับริเวณยา่นการคา้บา้นหมอ้              (   ) 6. ท่ีท้ิงขยะไม่เพียงพอและหายาก 
  (   ) 7. บริเวณภายในตลาดสกปรกและแออดั                    (   ) 8. สภาพแวดลอ้มภายในยา่นแออดั 
  (   ) 9. ไม่มีหอ้งนํ้าสาธารณะไวบ้ริการ                              (   ) 10. การระบายอากาศไม่ดี 
  (   ) 11. มีนํ้าขงับริเวณทางเดินภายในตลาดบา้นหมอ้       (   ) 12. สายไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบ 
  (   ) 13. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................... 
19. ท่านเห็นด้วยกบัแนวทางการปรับปรุงพฒันาและแก้ไขปัญหาพืน้ทีย่่านการค้าบ้านหม้อหรือไม่ 
  19.1 สภาพอาคาร และความสวยงามของพืน้ที่ 
  (   ) 1. ทาํความสะอาดปรับปรุงอาคารใหส้วยงาม 
  (   ) 2. ซ่อมแซมอาคารท่ีชาํรุดทรุดโทรมและเป็นอนัตราย 
  (   ) 3. ควบคลุมอาคารใหมี้รูปแบบสอดคลอ้งกนั 
  (   ) 4. ปลกูตน้ไมแ้ละปรับปรุงภูมิทศัน์ 
  (   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 
  19.2 การจราจรและทีจ่อดรถ 
  (   ) 1. จกัระเบียบการจราจรใหร้ถคล่องตวั 
  (   ) 2.จดัระเบียบท่ีจอดรถอนุญาตใหจ้อดรถไดใ้นช่วงท่ีการจราจรไม่รุนแรง 
  (   ) 3. จดัระเบียบท่ีจอดรถท่ีในการรับส่งผูโ้ดยสารและขนส่งสินคา้ 
  (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 
  19.3 ทางเท้า 
  (   ) 1. จดัระเบียบแผงลอยและทาํความสะอาดทางเทา้ทุกสัปดาห์ 
  (   ) 2. ปรับปรุงผวิจราจรทางเทา้และปลกูตน้ไม ้
  (   ) 3. ยา้ยหาบเร่แผงลอยเขา้ไปในตลาด 
  (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 
  19.4 ระบบสายไฟฟ้าและระบบระบายนํา้ 
   (   ) 1. ควรมีการเดินสายไฟฟ้าลงใตดิ้น 
   (   ) 2. ทาํความสะอาดท่อระบายนํ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้า 
   (   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 
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  19.5 ส่ิงอาํนวยความสะดวกสบายในพืน้ที่ 
   (   ) 1. สร้างหอ้งนํ้าสาธารณะ 
   (   ) 2. สร้างจุดนัง่พกัผอ่น 
   (   ) 3. เพ่ิมจุดท้ิงขยะใหมี้ความเพียงพอกบัปริมาณขยะ 
   (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 
  19.6 ความปลอดภัย 
   (   ) 1. พฒันาพ้ืนท่ีวา่งบริเวณตลาดบา้นหมอ้ใหเ้กิดประโยชน์ 
   (   ) 2. ติดตั้งไฟฟ้าบริเวณทางเดินใหส้วา่งทัว่ถึง 
   (   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 
  19.7 ท่านมีความคดิเห็นว่าความปรับปรุงอะไรนอกจากทีก่ล่าวมา (โปรดระบุ) 

................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
               
ส่วนที ่2 ลกัษณะของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
1. สินคา้ท่ีท่านมาจาํหน่ายในยา่นบา้นหมอ้สินคา้ประเภท  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  (   ) 1. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์                       (   ) 2. เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายสาํเร็จรูป 
  (   ) 3. เคร่ืองประดบัและอญัมณี                   (   ) 4. เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ 
  (   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 
2. สถานที/่ร้านของท่านอยู่บริเวณใด 
  (   ) 1. ตึกแถวบริเวณริมถนนบาํรุงเมืองเฟ่ืองนคร  (   ) 2. ตึกแถวบริเวณริมถนนตรีเพชร,จกัรเพชร 
  (   ) 3. ตึกแถวบริเวณริมถนนพระพิทกัษ ์                (   ) 4. ดิ โอลดส์ยาม 
  (   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 
3. ลกัษณะของการจําหน่ายสินค้า (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (   ) 1.ขายปลีก (โปรดระบุสัดส่วนประมานก่ีเปอร์เซ็นต)์ ................................................................ 
  (   ) 2. ขายส่ง (โปรดระบุสัดส่วนประมานก่ีเปอร์เซ็นต)์ .................................................................. 
  (   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุสัดส่วนประมานก่ีเปอร์เซ็นต)์...................................................................... 
4. กลุ่มลูกค้าทีม่าซ้ือสินค้าโดยส่วนใหญ่คอื 

(   ) 1. ลกูคา้ (กรุงเทพฯ)(โปรดระบุ)เขต....................................... (โปรดระบุสัดส่วนประมานก่ี
เปอร์เซ็นต)์ 

(   ) 2. ลกูคา้ต่างจงัหวดั (โปรดระบุ)............................................. (โปรดระบุสัดส่วนประมานก่ี
เปอร์เซ็นต)์ 

(   ) 3. ลกูคา้ต่างชาติ (โปรดระบุ)................................................. (โปรดระบุสัดส่วนประมานก่ี
เปอร์เซ็นต)์ 
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 (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................... (โปรดระบุสัดส่วนประมานก่ี
เปอร์เซ็นต)์ 
5. ระยะเวลาทีเ่ปิดดาํเนินกจิการ 
 (   ) 1.) นอ้ยกวา่ 1 ปี                             (   ) 2.) 1-5 ปี                             (   ) 3.) 5-10 ปี 
 (   ) 4.) 11-20 ปี                                    (   ) 5.) มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

 

 
11.ช่วงเวลา รับสินค้าจากผู้ผลติ/ผู้จําหน่ายในวันธรรมดา 
(   ) 1. เวลา เวลา 6.00-8.00 น.       (   ) 2. เวลา 9.00-12.00 น.       (   ) 3. เวลา 13.00-15.00 น. 
(   ) 4. เวลา 16.00-18.00 น.           (   ) 5. อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................... 
12. ช่วงเวลา รับสินค้าจากผู้ผลติ/ผู้จําหน่ายในวันหยุด 
(   ) 1. เวลา เวลา 6.00-8.00 น.       (   ) 2. เวลา 9.00-12.00 น.       (   ) 3. เวลา 13.00-15.00 น. 
(   ) 4. เวลา 16.00-18.00 น.           (   ) 5. อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................... 

 
 
 

6.ช่วงเวลาทีลู่กค้านิยมซ้ือสินค้า 7. ประเภทของสินค้าส่วนใหญ่ทีลู่กค้าซ้ือจากร้านของท่าน (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

(   ) 1. เวลา 6.00-8.00 น. (   )1. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
(   ) 2.เวลา 8.00-10.00 น. (   ) 2. เส้ือผา้/เคร่ืองแต่งกายสาํเร็จรูป 
(   ) 3. เวลา 10.00-13.00 น. (   ) 3. เคร่ืองประดบัและอญัมณี 
(   ) 4. เวลา 13.00-15.00 น. (   ) 4. เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ 
(   ) 5. เวลา 15.00-17.00 น.  
(   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............  

8. วนัทีลู่กค้านิยมเดนิทางมา 
    ซ้ือสินค้า 

9. ช่วงเวลาที่ท่านเปิดกจิการ 10.สถานทีผ่ลดิ/แหล่งที่มาของสินค้า 
     ทีนํ่ามาจําหน่าย  
      (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(   ) 1. วนัธรรมดา (   ) 1. เวลา 6.00-8.00 น. (   ) 1. กรุงเทพฯเขต........................ 
(   ) 2. วนัหยดุ (   ) 2. เวลา 8.00-10.00 น. (   ) 2. ปริมณฑลคือ........................ 
(   ) 3. ธรรมดาและวนัหยดุ (   ) 3. เวลา 10.00-12.00 น. (   ) 3. ต่างจงัหวดัคือ....................... 
(   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……… (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........... (   ) 4. ต่างประเทศ.......................... 
  (   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 



151 
 

ส่วนที ่3 การใช้ประโยชน์อาคาร 
1. ลกัษณะอาคารที่ทาํกจิการของท่านคอื 

(   ) 1. อาคารพาณิชย/์ตึกแถว                          (   ) 2. หอ้งแถวแบบ 1 ชั้น 
  (   ) 3. ลกัษณะตึกสูง อินเดียเอม็โพเรียม           (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................... 
2. จํานวนช้ัน .................................... ชั้น 
3. กจิกรรมทีเ่กดิขึน้แต่ละอาคาร 

ช้ันที่ พาณิชยกรรม พกัอาศัย เกบ็สินค้า อืน่ๆ(โปรดระบุ) 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
4. ท่านมีความคดิเห็นอย่างไรเกีย่วกบัแผงลอยหรือการวางสินค้านอกร้าน 

4.1 (   ) เห็นดว้ย 4.2 (   ) ไม่เห็นดว้ย 
เหตุผลท่ีเห็นดว้ยคือ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) เหตุผลท่ีไม่เห็นดว้ย คือ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(   ) 1. เพราะพ้ืนท่ีในร้านไม่เพียงพอ (   ) 1. ทาํใหท้างเดินคบัแคบเดินลาํบาก 
(   ) 2. เพ่ือดึงดูดลกูคา้ใหม้องเห็นสินคา้มากข้ึน (   ) 2. ทศันวสิัยไม่ดี ไม่เป็นระเบียบ 
(   ) 3. สามารถเพ่ิมยอดขายได ้ (   ) 3. การเขา้ - ออกจากร้านไม่สะดวก  
(   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................... (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................... 

5. ท่านอาศัยอยู่ในตกึแถว/อาคารพาณิชย์ฐานะ 
  (   ) 1. เป็นเจา้ของกิจการ                                      (   ) 2. เชา้จากสาํนกัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
  (   ) 3. เชา้จากเอกชน                                            (   ) 4. เชา้โดยมีผูอ่ื้นร่วมเช่าเพ่ือทาํการคา้ 
  (   ) 5. เช่าจากเอกชนรายอ่ืนและอาศยัอยูด่ว้ย      (   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 
6. ในอนาคตท่านคิดว่าย่านการค้าบ้านหม้อจะสามารุดาํรงอยู่ไปได้หรือไม่ (ดาํรงอยู่/ความคงอยู่ คือ รูปแบบของ 
     พฤตกิรรม การปฏิบัตทิี่มมีาตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน) 
                     (   ) 1. ไม่สามารถดาํรงอยูไ่ด ้                      (   ) 2. สามารถดาํรงอยูไ่ด ้
                     (   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................... 
7. ท่านคดิว่าสินค้าเอกลกัษณ์ของย่านการค้าบ้านหม้อคอือะไร   (โปรดระบุชนิด/ประเภทของสินคา้)       
    (ตอบได ้มากกวา่ 1 ขอ้) 

 (   ) 1. อญัมณีเคร่ืองประดบั (โปรดระบุชนิด/ประเภทของสินคา้)........................................... 
 (   ) 2. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
 (   ) 3. เคร่ืองใชแ้ละของเบด็เตลด็ (โปรดระบุชนิด/ประเภทของสินคา้)................................... 
 (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................... 
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8.ท่านคดิว่าย่านการค้าบ้านหม้อยงัคงอยู่สามารถดาํเนินกจิการอยู่ได้จนถึงปัจจุบันเพราะอะไร  
   (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 (   ) 1. ไดเ้ปรียบเร่ืองทาํเลท่ีตั้ง                               (   ) 2. ระบบคมนาคมขนส่งสะดวก 
 (   ) 3. ท่ีจอดรถเพียงพอ                                          (   ) 4. สินคา้ราคาถกู 
 (   ) 5. สินคา้มีความหลากหลาย                              (   ) 6. มีกลุ่มลูกคา้ประจาํ 
 (   ) 7. สินคา้มีท่ีน่ีท่ีเดียว                                         (   ) 8. สามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้
 (   ) 9. ยา่นมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมานาน                    (   ) 10. บรรยากาศแบบตึกแถว 
 (   ) 11. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................... 

 
 



 153 

ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ-สกลุ  นางสาวพชรวรรณ  แกว้ขาว 
ท่ีอยู ่ 7 ซ.1 ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมือง จงัหวดันครปฐม 73000 
ท่ีทาํงาน กรมโยธาธิการและผงัเมือง 218/1 ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน       

เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศพัท ์0-2299-4000 
ประวติัการศึกษา   
 พ.ศ. 2551 สํา เ ร็จการ ศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขา

สถาปัตยกรรมไทย 
 พ.ศ. 2552 ศึกษาต่อระดบัปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบชุมชนเมือง   
ประวติัการทาํงาน 
 พ.ศ. 2555–2556    สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ สถาปนิกปฏิบติัการ 
 พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั  กรมโยธาธิการและผงัเมือง สถาปนิกปฏิบติัการ 
 
 
 


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	chapter6
	chapter7
	bibliography
	appendix

