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บทคัดย่อ 

บางรักเป็นหนึ่งในย่านเก่าแก่ท่ีมีเอกลักษณ์และความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ที่ปัจจุบันเริ่มมี
บริบทของย่านสร้างสรรค์เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันศักยภาพในการพัฒนาในพื้นที่ท่ีมีอยู่มากนั้น อาจไม่สอดคล้องกับบริบท
ความเป็นย่านสร้างสรรค์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสัณฐานเมืองของย่านบางรักว่ามีลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่าน
สร้างสรรค์หรือไม่และอย่างไร เพื่อเข้าใจถึงอัตลักษณ์ (Identity) ของพื้นที่ รับรู้ถึงปัจจัยที่ก่อเกิดและแปรเปลี่ยนรูปทรงของ
ย่าน ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทและส่งเสริมศักยภาพความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรัก
จากต้นทุนสัณฐานเมือง  

การวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) และแนวคิดสัณฐานเมือง (Urban 
Morphology) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และสรุปเป็นกรอบแนวคิดลักษณะสัณฐานเมืองที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ ซึ่ง
เป็นผลจากการสังเคราะห์ลักษณะรูปทรงเมือง (Urban Form) อันได้แก่ โครงสร้าง (Structure) อาคาร (Building) ความ
หนาแน่น (Density) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) และการเข้าถึง (Accessibility) ที่มีลักษณะส่งเสริมองค์ประกอบ
ความเป็นย่านสร้างสรรค์ จากน้ันจึงน ามาใช้วิเคราะห์รูปสัณฐานของย่านสร้างสรรค์บางรัก  

ผลการศึกษาพบว่า ทุกองค์ประกอบหลักรูปสัณฐานของย่านสร้างสรรค์บางรัก มีลักษณะหลายประการที่ส่งเสริม
ความเป็นย่านสร้างสรรค์อยู่แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งลักษณะที่สามารถส่งเสริมให้เป็นย่านสร้างสรรค์ได้สมบูรณ์ขึ้นคือ 1) 
โครงข่ายทางเท้าและจักรยานที่ไหลเวียนอย่างเป็นระบบ 2) คุณภาพภูมิทัศน์ที่ดีริมเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิง
สร้างสรรค์ 3) การใช้สอยโครงสร้างพื้นที่ริมน้ าอย่างเหมาะสม 4) รูปแบบการกระจุกตัวที่ดีของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ 5) การใช้สอยอาคารและกิจกรรมบริเวณถนนสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม 6) การอนุรักษ์อาคารเก่าที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ และ 7) การควบคุมความหนาแน่นอาคารอย่างเหมาะสม ผลของลักษณะรูปสัณฐานที่ยังมีลักษณะไม่ส่งเสริม
ความเป็นย่านสร้างสรรคไ์ดน้ าไปสูก่ารเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรบัปรุงรูปสณัฐานของย่าน ตลอดจนการอภิปรายผล
ถึงเงื่อนไขและข้อจ ากัด ประโยชน์ของการวิจัยคือการท าความเข้าใจในแบบจ าลองสัณฐานเมืองเพื่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์
หรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์ (Urban Morphology for Development of Creative District / Community Model) ที่
สามารถใช้เป็นบทเรียนในการวางแผนออกแบบย่านหรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์อื่นๆ ในบริบทของไทย 
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Abstract  

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

morphological materials. 
The researcher uses the concept of Creative City and Urban Morphology to analyze the 

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

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

1. บทน า 
บางรักเป็นหนึ่งในย่านเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์และความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ในอดีตย่านบาง

รักเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่เต็มไปด้วยท่าจอดเรือสินค้า บรรดาสถานกงสุล และสาธารณูปโภคที่ทันสมัย ท าให้ย่าน
บางรักกลายเป็นแหล่งธุรกิจนานาชาติ น ามาซึ่งความหลากหลายทางเชื้อชาติ สังคม ชุมชน ตลอดจนรูปแบบสถาปัตยกรรม 
แต่ด้วยการพัฒนาและขยายตัวของเมือง สถานที่ส าคัญหลายแห่ง โดยเฉพาะกรมศุลกากรและท่าเรือการค้า ได้ถูกย้ายออกไป
ตั้งที่อื่น ผลพวงจากวิถีทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลให้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบริบทของย่ าน อาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่
สวยงามสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ถูกแทนที่ด้วยอาคารสมัยใหม่แบบสากล วิถีชีวิตหรือการประกอบกิจการแบบดั้งเดิมเริ่ม
หายไปจากการโยกย้ายถิ่นฐาน อาคารบ้านเรือนบางแห่งเริ่มเสื่อมโทรมลงและถูกทิ้งร้าง 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาเริ่มมีหน่วยงานจากทางภาครัฐและเอกชนเข้ามาพลิกฟื้นย่านบางรักให้กลับมาครึกครื้นและ
มีชีวิตชีวาอีกครั้ง ภายใต้การผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กลายเป็นย่านสร้างสรรค์ (Creative District) เพื่อให้พื้นที่เป็น
จุดศูนย์รวมของนักคิด นักออกแบบ สามารถดึงดูดนักลงทุนหรือผู้ประกอบการให้เข้ามาสร้ างธุรกิจใหม่ๆ ในพื้นที่ได้ ท าให้
ภายในย่านเริ่มปรากฏให้เห็นถึงธุรกิจที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเกิดขึ้น เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
โรงแรมบูติคโฮเทล ห้องแสดงงานศิลปะ งานศิลปะสาธารณะ (Street Art) รวมไปถึงเป็นที่ตั้งของที่ท าการศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ (TCDC) แห่งใหม่ ซึ่งมีโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการกระตุ้นย่านสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องทั้ง การจัด
เทศกาลแสดงผลงานออกแบบ กิจกรรมเสวนา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ฯลฯ การพัฒนาเหล่านี้ท าให้ย่าน
บางรักเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสูบ่ริบทของย่านสร้างสรรค์ แต่ในขณะเดียวกันย่านบางรักตั้งอยู่ในเขตพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง 
พ.3 และ พ.5 และยังเป็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ าของโครงการศูนย์การค้า ICONSIAM ท าให้พื้นที่ภายในย่านเป็นที่หมายปอง
จากบรรดานักลงทุน มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่น ศูนย์การค้า หรืออสังหาริมทรัพย์ อันจะก่อให้เกิด
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงบริบทท้ังในเชิงกายภาพ และในเชิงสังคมและเศรษฐกิจท่ีจะน าไปสู่ย่านสร้างสรรค์ได้ 

ย่านสร้างสรรค์เป็นค าที่ถูกใช้ในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ในหน่วยย่อยลงมาในรูปของย่านสืบเนื่องมาจากแนวคิด
เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ซึ่งเป็นแผนนโยบายในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการตลาดให้กับเมืองหรือท้องถิ่นด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีหลักแนวความคิดว่า การสร้างบรรยากาศ
เมืองให้มีเสน่ห์และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจะเป็นการดึงดูดให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาอยู่ในเมือง การสร้าง
สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของเมืองให้เอื้อต่อการประกอบกิจกรรมและการท างานในเชิงสร้างสรรค์ จะช่วยส่งเสริม
กระบวนการสร้างนักคิดและบ่มเพาะให้กลายเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ อันหมายถึงผู้ประกอบการที่สามารถรวบรวมองค์
ความรู้ ทักษะ นวัตกรรม และสุนทรียภาพจากศิลปวัฒนธรรม น ามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและความแตกต่าง 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และมีพื้นที่แสดงออกของกลุ่มบุคลากรสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและกิจกรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเมืองอย่าง
ยั่งยืน 

ในขณะที่สัณฐานเมือง (Urban Morphology) เป็นการศึกษาเพื่อตีความรูปทรงของเมืองจากการท าความเข้าใจ
และอธิบายปรากฏการณ์ทางด้านรูปทรงที่เกิดขึ้นภายใต้ส านึกร่วมและการกระท าทางสังคม ใช้ท าความเข้าใจบริบททาง
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กายภาพและสภาพแวดล้อม ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกับวิถีทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ การศึกษารูปสัณฐานของย่าน
สร้างสรรค์บางรักจะช่วยให้นักวางผังออกแบบชุมชนเมืองเข้าใจถึงอัตลักษณ์ รับรู้ถึงปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการก่อเกิดหรือ
แปรเปลี่ยนรูปทรง และใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาที่สอดคล้องและส่งเสริมศักยภาพความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรัก
จากต้นทุนเดิมทางสัณฐานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ในการวิจัยได้น าสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการ
วิเคราะห์มาพัฒนาเป็นแบบจ าลองสัณฐานเมืองเพื่อการพัฒนาย่านหรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาย่านหรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์บริบทอ่ืนๆ ในประเทศไทยต่อไปได้ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสัณฐานเมือง (Urban Morphology) และเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) 
2. ศึกษาสัณฐานเมืองของย่านบางรัก 
3. วิเคราะห์ลักษณะสัณฐานเมืองที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์บางรัก 

 
3. วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีรูปแบบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ภายใต้กรอบการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) และแนวคิดสัณฐานเมือง (Urban Morphology) ได้มาซึ่งลักษณะสัณฐานเมืองที่
ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และในเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) ซึ่งวิธีการวิจัยทั้งหมดมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาองค์ความรู้ ทบทวนวรรณกรรม และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเมืองหรือย่านสร้างสรรค์ และ
แนวคิดสัณฐานเมือง เพื่อระบุองค์ประกอบของสัณฐานเมือง และองค์ประกอบส าคัญของความเป็นเมืองหรือย่านสร้างสรรค์ 

2. สรุปกรอบความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทั้งสอง เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะสัณฐานเมืองที่ส่งเสริมองค์ประกอบความ
เป็นย่านสร้างสรรค์ 

3. ค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลวิวัฒนาการวิวัฒนาการของย่านสร้างสรรค์บางรัก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะรูป
สัณฐานในแต่ละองค์ประกอบ ท้ังข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และความเป็นมา ข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
โดยรวบรวมจากข้อมูลเอกสารร่วมกับการส ารวจภาคสนาม 

4. วิเคราะห์ลักษณะฐานเมืองที่ส่งเสริมองค์ประกอบความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรัก 
5. สรุปองค์ความรู้และพัฒนาแบบจ าลองสัณฐานเมืองเพื่อการพัฒนาย่านหรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์บริบทอื่นๆ ใน

ประเทศไทยเพื่อเป็นกรอบการสรุปและสังเคราะห์ผลการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐาน
ของย่านที่สอดคล้องและส่งเสริมศักยภาพความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักในอนาคต 

 
4. พื้นที่ศึกษา 

ขอบเขตพื้นท่ีศึกษาจะพิจารณาจากพื้นที่ท่ีถูกพัฒนาเป็นย่านสร้างสรรค์ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก เขตบางรัก 
ครอบคลุมแขวงบางรัก รวมถึงพื้นที่ต่อเนื่องของชุมชนในย่านบางรักถึงทางพิเศษศรีรัช ขนาพื้นที่ประมาณ 484 ไร่ หรือ 0.77 
ตารางกิโลเมตร โดยมีขอบเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ จรด  สะพานทิพยเสถียรตามแนวขอบเขตแขวงบางรักไปบรรจบกับเส้นขนานแนวกึ่งกลางทาง
พิเศษศรีรัช 

ทิศตะวันออก จรด  แนวก่ึงกลางทางพิเศษศรีรัช 
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ทิศใต ้ จรด  แนวคลองสาทรถึงกึ่งกลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ทิศตะวันตก จรด  แนวร่องแม่น้ าเจ้าพระยา 

 
ภาพที่ 1: แสดงขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 
ที่มา: ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561. 

 
5. ผลการวิจัย 
5.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานเมืองที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ 

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เป็นการสรุปความสัมพันธ์ของมิติในด้านต่างๆ ระหว่างแนวคิดสัณฐานเมือง (Urban 
Morphology) และแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เป็นผลจากการสังเคราะลักษณะรูปทรงเมือง (Urban Form) 
จากองค์ประกอบอันได้แก่ โครงสร้าง (Structure) อาคาร (Building) ความหนาแน่น (Density) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Land 
Use) และการเข้าถึง (Accessibility) ที่มีลักษณะส่งเสริมองค์ประกอบความเป็นย่านสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ
หลัก และ 13 องค์ประกอบย่อย ซึ่งมีคุณลักษณะที่ส าคัญของแต่ละองค์ประกอบดังน้ี 

 
1) โครงสร้าง 
 1.1) โครงสร้างชุมชนที่ส่งเสริมสภาพทางสังคมที่เปิดกว้าง 

   โครงสร้างชุมชนและลักษณะประชากรที่ความหลากหลาย (อาทิ ชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรม) ที่ด ารงอยู่
ร่วมกัน บ่งช้ีถึงความเป็นพื้นที่ เปิดกว้าง ยอมรับผู้คนที่แตกต่าง มีอิสระทางความคิดและมุมมอง อันมีศักยภาพน ามาซึ่ง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ 

 1.2) โครงข่ายถนนที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
   โครงข่ายถนนควรมีลักษณะเป็นบล็อกสั้นๆ (Short Block of Buildings) และมีรูปแบบเส้น ทางสัญจรที่
เชื่อมต่อกันเป็นอย่างดี (A Finely Meshed Street Pattern) คนเดินเท้าสามารถเดินไหลเวียนไปรอบๆ ย่าน และสามารถ



B – ผังเมือง – การออกแบบชุมชนเมอืง – ภูมิสถาปัตยกรรม               

 

 

 

เข้าถึงและเปลี่ยนสู่เส้นทางสัญจรอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อสร้างบรรยากาศและกิจกรรมที่หลากหลายริมเส้นทาง
สัญจร 

 1.3) โครงสร้างเปิดโล่งและปิดล้อมที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 
   โครงสร้างเปิดโล่ง (เช่น แม่น้า ถนน สวนสาธารณะ) หรือโครงสร้างปิดล้อม (เช่น จัตุรัสเมือง กลุ่มอาคาร
ประวัติศาสตร์) เป็นพื้นที่ส าคัญในการสร้างคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นให้กับย่านได้ สามารถสร้างภาพจดจ า (Image) และ
สะท้อนอัตลักษณ์ของสถานที่ (Place Identity) ได้ การออกแบบและพัฒนาพื้นที่ควรค านึงถึงทัศนียภาพ สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ส่งเสริมให้เกิดความมีชีวิตชีวา เข้าถึงได้ง่าย และสามารถใช้ประกอบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์หรือนันทนาการได้ 

2) อาคาร (Building) 
 2.1) อาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และพื้นที่บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ 
  การเก็บรักษาและอนุรักษ์อาคารเก่าภายในพื้นที่อาคารเก่า (Old Building) เป็นทรัพยากรทางกายภาพที่

ส าคัญในการสร้างส านึกรับรู้ของอัตลักษณ์ท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะของพื้นท่ี โดยแบ่งป็น 2 ลักษณะส าคัญ คือ 1) เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage Building) สะท้อนประวัติศาสตร์ และมีคุณค่าความเป็นเนื้อแท้ของสถานที่ (Authentic 
Place) และ 2) อาคารเก่าที่เป็นอาคารว่างไม่ได้ใช้งาน สามารถเป็นพื้นที่รองรับอัตราค่าครองชีพ เพื่อดึงดูดบุคลากรหรือ
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ให้เข้ามาในพื้นที่ได้ 

 2.2) อาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
   ภายในย่านควรมีรูปแบบอาคารที่หลากหลาย (Variety Pattern of Building Forms) ความผสมผสาน
ของแตกต่างของอาคารทั้งด้านอายุ (Age) และขนาด (Size) จะน ามาซึ่งความหลากหลายในเชิงพื้นที่และการใช้สอย 
เสริมสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์ ดึงดูดผู้คน และตกผลึกความคิดใหม่ๆ ได้ 

3) ความหนาแน่น (Density) 
 3.1) ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
  ความหนาแน่นสูงของหน่วยอาคารขนาดเล็ก (“High Dwelling Densities”on a Small Scale) และ

โครงสร้างที่เป็นบล็อกถนนสั้นๆ (Short Block Pattern) และเต็มไปด้วยอาคารที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน จะช่วยส่งเสริมให้
ชุมชนมีความกระชับ มีความแตกต่างของหน่วยครัวเรือนและผู้ประกอบการ น ามาซึ่งความหลากหลายในเชิงพื้นที่ สังคม และ
เศรษฐกิจของย่านได้ 

 3.2) ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ 
   การควบคุมความหนาแน่นอาคารอย่างเหมาะสม จะช่วยรักษาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
(Setting) ให้กับอาคารที่มีคุณค่าฯ เป็นการรักษาโครงสร้างทางกายภาพในรูปกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ที่จะช่วยส่งเสริม
ลักษณะเฉพาะและความเป็นเนื้อแท้ของย่านได้ 

4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 
 4.1) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพสังคมที่เปิดกว้าง 
  การใช้พื้นที่หรืออาคารประกอบกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม อาทิ งานประเพณี เทศกาล การค้าขายสินค้าหรือ

บริการ ฯลฯ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ หรือแบบแผนทางสังคมที่แตกต่างแต่ด ารงอยู่
ร่วมกันได้อย่างเปิดกว้าง 

 
 4.2) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคคลากรสร้างสรรค์ 
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  ภายในย่านควรมีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตั้งอยู่ โดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องมีครบทั้ง 4 ประเภท 
ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ศิลปะ (Arts) สื่อสมัยใหม่ (Media) และงานสร้างสรรค์และออกแบบ 
(Functional Creation) แต่ควรจะมีในลักษณะที่มีภาคสร้างสรรค์เป็นสัดส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในย่าน 

 4.3) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมพ้ืนที่ที่สาม การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ และพื้นที่ทางวัฒนธรรม
และพักผ่อนหย่อนใจ 

  ภายในย่านควรมีพื้นที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ (Creative Public Space) อันประกอบไปด้วย 1) พ้ืนท่ีที่
สาม อาทิ ร้านกาแฟ บาร์ ร้านอาหาร ฯลฯ 2) พื้นที่เรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ อาทิ สถาบันวิจัยพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ฯลฯ 
3) พื้นที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ อาทิ แกลเลอรี่ Street Art ฯลฯ พ้ืนที่เหล่านี้จะส่งเสริมให้เกิดจินตนาการและ
ความคิดใหม่ๆ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์ 

 4.4) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
   ความหลากหลายเชิงพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสร้างความมีชีวีตชีวาและขับเคลื่อน
ย่านอยู่ตลอดเวลา ภายในย่านควรความสอดคล้องระหว่างอาคารที่หลากหลายและความผสมผสานของการใช้สอย (Mix of 
Functional) รวมถึงถนนสร้างสรรค์ (Creative Street) เป็นพื้นที่สาคัญภายในย่านที่จะสร้างอัตลักษณ์และแสดงออกถึง
วัฒนธรรม ควรจะเป็นเส้นทางสัญจรสายสาคัญที่มีความหลากหลายการใช้สอย เต็มไปด้วยสถานท่ีเชิงสร้างสรรค์ สร้างความมี
ชีวิตชีวา ความกระตือรือร้น และความรู้สึกน่าดึงดูด (Street Life) 

5) การเข้าถึง (Accessibility) 
 5.1) การเข้าถึงท่ีส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ 
  พื้นที่อุตสาหกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์ภายในย่านควรเข้าถึงได้ง่ายโดยการเดินเท้าและเช่ือมต่อกับระบบ

ขนส่งสาธารณะในระยะที่เหมาะสม และมีโครงข่ายความเข้มข้นในระยะเดินเท้าของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
สร้างสรรค์ (Walkable Intensity Network) แสดงให้เห็นโครงข่ายการรวมกลุ่มฯ ในเชิงศักยภาพ การเกาะกลุ่มและเดินเท้า
หาสู่กันได้ง่ายในเวลาสั้นๆ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ให้กับกลุ่ม
อุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ได้ในแต่ละประเภท 

 5.2) การเข้าถึงที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ พ้ืนที่ที่สาม การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ 
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ และระบบคมนาคมและการสัญจรที่ดี 
   เส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิงสร้างสรรค์ (Creative Industry & Creative Public Space) ควรจะ
มีลักษณะที่เป็นมิตรกับคนเดินเท้า (Pedestrian-Friendly Street) และให้ความส าคัญกับการเดินเท้าและใช้จักรยานเป็นหลัก 
(Walking & Cycling) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้ผู้คนได้รับประสบการณ์และเข้าถึงกิจกรรมได้มากที่สุด สามารถสร้างบรรยากาศที่
คึกคักและมีชีวิตชีวาได้ร่วมกัน โครงข่ายทางเดินเท้าและจักรยานควรจะมีความต่อเนื่องและเช่ือมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ
ได้อย่างสะดวกสบาย 
 
 
 
 
 
 
5.2 ผลการวิเคราะห์ความเป็นย่านสร้างสรรค์ของกรณีศึกษา 
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ผลการวิเคราะห์ลักษณะรูปสัณฐานของย่านสร้างสรรค์บางรัก เป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์รูปสัณฐานในแต่ละ
องค์ประกอบตามกรอบแนวคิดในข้อ 5.1 ว่ามีลักษณะที่ส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักอย่างไร ซึ่งมี
รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1) โครงสร้าง 
 1.1) โครงสร้างชุมชนที่ส่งเสริมสภาพทางสังคมที่เปิดกว้าง 

  มีเฉพาะลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ จากการมีความผสมผสานของกลุ่มวัฒนธรรมชุมชนที่
แตกต่างกันมากถึง 4 กลุ่ม (ไทย จีน มุสลิม และตะวันตก) บ่งบอกถึงสภาพสังคมที่เปิดกว้างจากการด ารงอยู่ร่วมกันของ
ประชากรท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

 1.2) โครงข่ายถนนที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
  มีทั้งลักษณะที่ส่งเสริมและไม่เสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ จากการที่บล็อกถนนส่วนใหญ่เป็นบล็อก

ขนาดเล็กที่เกิดจากช่วงซอยที่สั้นและตื้น โดยเฉพาะด้านตะวันออกที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับตาราง (Grid) และมีศักยภาพใน
การสัญจรเชื่อมต่อกับพ้ืนท่ีอื่นๆ ในกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวกจากการมีทางด่วนยกระดับพาดผ่าน (ภาพท่ี 2 A) 

  และมีลักษณะที่ไม่สง่เสรมิ จากการที่ถนนซอยในด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นซอยตัน ท าให้ผู้คนท่ีจะสัญจร
ระหว่างซอยเป็นไปอย่างไม่สะดวก (ภาพที่ 2 A) 

 1.3) โครงสร้างเปิดโล่งและปิดล้อมที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 

  มีทั้งลักษณะที่ส่งเสริมและไมเ่สริมความเป็นยา่นสรา้งสรรค์ จากการที่ภายในย่านมีโครงสร้างเปิดโล่งอย่าง 
พื้นที่ริมน้ า (Waterfront) ที่มีศักยภาพในการสร้างลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น สามารถสร้างภาพจดจ าและสะท้อนอัตลักษณ์
ของย่านได้ (ภาพท่ี 2 B) 

  และมีลักษณะที่ไม่ส่งเสริม จากการที่พื้นที่ริมน้ าส่วนใหญ่ถูกใช้สอยเป็นพ้ืนท่ีปิด (โรงแรม สถาบันราชการ 
และโครงสร้างพื้นฐาน) ไม่ได้ถูกเปิดใช้อย่างสาธารณะ พ้ืนที่ริมน้ าส่วนน้อย (เจริญกรุงซอย 36 และ 46) ยังคงสภาพเป็นพื้นที่
รกร้าง ขาดกิจกรรม ขณะที่วิสัยทัศน์และมุมมองจากโครงข่ายเส้นทางที่ตรงจากใจกลางเมืองมาสู่พื้นที่ริมน้ าถูกขัดขวางโดย
โครงสร้างทางยกระดับและถนนแนวแกน (ภาพท่ี 2 B) 
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ภาพที่ 2: แสดงลักษณะรูปสัณฐานด้านโครงสร้าง 
ที่มา: ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561. 
 

2) อาคาร (Building) 
 2.1) อาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และพื้นที่บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ 
  มีทั้งลักษณะที่ส่งเสริมและไม่เสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ จากการที่มีความโดดเด่นและอัตลักษณ์ความ

เป็นเนื้อแท้ทางโครงสร้างกายภาพของย่านจากการคงมีอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม มากถึงร้อยละ 23 ของอาคารทั้งหมด และมีศักยภาพเป็นพื้นที่บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์จากการมีอาคารรก
ร้างร้อยละ 8 ของอาคารทั้งหมด (ภาพที่ 3 A) 

  และมีลักษณะที่ไม่ส่งเสริม จากการที่อาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ เหล่านี้ไม่ได้ถูกอนุรักษ์อย่างที่ควร (ไม่ได้ถูก
ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน) ประกอบกับอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารตึกแถวขนาดเล็กที่ประกอบกิจการโดยเอกชน ท าให้เกิด
ความเสี่ยงในการถูกดัดแปลงหรือต่อเติม เพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างอิสระจากเจ้าของอาคารได้ (ภาพท่ี 3 A) 

 2.2) อาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
  มีเฉพาะลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ จากการที่ภายในย่านมีรูปแบบอาคารที่หลากหลาย 

(Variety Pattern of Building Form) ท้ังในด้านอายุและขนาดของอาคาร ช่วยสร้างภูมิทัศน์ท่ีแตกต่างในแต่ละพื้นที่ย่อย มี
ศักยภาพท าให้ริมถนนเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งในเชิงโครงสร้างและกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาได้ (ภาพที่ 3 B) 
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ภาพที่ 3: แสดงลักษณะรูปสัณฐานด้านอาคาร 
ที่มา: ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์. (2558). แผนที่การส ารวจอาคารที่มี
คุณค่าฯ บริเวณย่านบางรัก. และส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561. 
 

3) ความหนาแน่น (Density) 
 3.1) ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
  มีเฉพาะลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ จากการมีความหนาแน่นของหน่วยอาคารขนาดเล็กที่

มากถึงร้อยละ 95 ช่วยสร้างชุมชนที่มีความกระชับ มีความหลากหลายจากความแตกต่างของหน่วยครัวเรือน อีกทั้งบล็อก
ถนนภายในย่านส่วนใหญ่เป็นบล็อกสั้นๆ ที่เต็มไปด้วยอาคารขนาดเล็ก แม้บางบล็อกจะมีอาคารขนาดใหญ่ตั้งอยู่แต่ก็ยังคงราย
ล้อมไปด้วยอาคารตึกแถวขนาดเล็กภายนอก ตามริมบล็อกถนน อาคารขนาดเล็กเหล่านี้จะน ามาซึ่งการใช้สอยและกิจกรรมที่
หลากหลาย ช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาริมถนนได้ (Street Life) (ภาพท่ี 4 A) 

 3.2) ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ 
  มีเฉพาะลักษณะที่ไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ จากการที่อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดินรวม 

(FAR) ในย่านถูกก าหนดไว้มากถึง 7:1 ถึง 10:1 ประกอบกับอาคารเก่าแก่ท่ีมีคุณค่าฯ ไม่ได้ถูกอนุรักษ์อย่างเป็นทางการ ท าให้
ภายในย่านสามารถช้ึนอาคารสูงที่มีผลกระทบทางมุมมองส าคัญ (Point of View) หรือขึ้นมาแทนท่ีอาคารเก่าแก่ท่ีมีคุณค่าฯ 
ซึง่อาจจะส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ของโครงสร้างกายภาพที่มีลักษณะเฉพาะและมีอัตลักษณ์ความเป็นเนื้อแท้ได้ (ภาพท่ี 4 B) 
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ภาพที่ 4: แสดงลักษณะรูปสัณฐานด้านความหนาแน่น 
ที่มา: ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561. 
 
4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 

4.1) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพสังคมที่เปิดกว้าง 
มีเฉพาะลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ จากการมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือาคารที่บ่งช้ีถึงสภาพสังคมที่

เปิดกว้างทั้งกับชาวท้องถิ่น (จ าพวกศาสนสถานและกิจการทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทั้ง 4 กลุ่ม) และชาวต่างถิ่น (จ าพวก
สถานทูตและโรงแรมจ านวนมาก) แสดงถึงบรรยากาศทางสังคมที่หลากหลาย ยอมรับผู้คนที่มีความแตกต่าง และเป็นพื้นที่
ต้อนรับและไหลเวียนได้จากคนภายนอก 

4.2) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคคลากรสร้างสรรค ์
มีเฉพาะลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ จากการที่ภายในย่านมีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มากถึง 274 

กิจการ และมีสัดส่วนอาคารประกอบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร้อยละ 43 ของอาคารประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทั้งหมด 
แสดงให้เห็นถึงการเป็นแหล่งการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีภาคสร้างสรรค์เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภายในย่าน (ภาพท่ี 5 A) 

4.3) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมพื้นที่ที่สาม การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

มีเฉพาะลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ จากการที่ภายในย่านประกอบไปด้วยพื้นที่สาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Public Spaces) ครบทั้ง 1. พื้นที่ที่สาม (Third Places) 2. พื้นที่เรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ 
(Learning & Training Spaces) และ 3. พื้นที่ทางวัฒนธรรมและการพักผ่อนหย่อนใจ (Culture & Leisure Facilities) ซึ่ง
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เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส าคัญของย่านสร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมให้มีพื้นที่พบปะ มีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
เสริมสร้างจินตนาการและความคิดใหม่ๆ ตลอดจนมีความงามจากศิลปวัฒนธรรม บรรยากาศ และสุนทรีภาพท่ีสามารถดึงดูด
บุคลากรสร้างสรรค์ให้เข้ามาในพื้นที่ได้ (ภาพที่ 5 B) 

4.4) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
มีทั้งลักษณะที่ส่งเสริมและไม่เสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ จากการมีรูปแบบของอาคารที่หลากหลายทั้งในด้าน

อายุและขนาดที่น ามาซึ่ง การใช้ประโยชน์ที่ดิน (หรืออาคาร) ที่หลากหลาย ทั้งที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท าให้ย่านมีกิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่ตลอดและไม่หยุดนิ่ง (ภาพที่ 5 C) และถนนแนวแกนสายหลักอย่าง
ถนนเจริญกรุงมีลักษณะความเป็นถนนสร้างสรรค์ (Creative Street) จากการเป็นกลุ่มอาคารตึกแถวเรียงตัวอยู่ตามแนวถนน 
และเนืองแน่นไปด้วยสถานที่เชิงสร้างสรรค์ (อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และพื้นที่สาธารณะเชิงสร้างสรรค์) โดยเฉพาะช่วง
ตอนล่างที่มีการใช้สอยอย่างหลากหลาย และมีความคึกคักของกิจกรรมตลอดทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน (ภาพที่ 5 D) 
และมีลักษณะที่ไม่ส่งเสริม จากการที่อาคารบริเวณถนนสร้างสรรค์ในช่วงตอนกลางส่วนใหญ่ถูกใช้ประกอบกิจกรรมแค่เฉพาะช่วง
กลางวัน ท าให้ช่วยกลางคืนมีบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบเหงา และอาคารในช่วงตอนบนยังขาดสีสันและความมีชีวิตชีวา 
เนื่องจากถูกใช้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยและเป็นอาคารรกร้าง ไม่มีการประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมหรือ
เศรษฐกิจ (ภาพท่ี 5 D) 
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ภาพที่ 5: แสดงลักษณะรูปสัณฐานด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ที่มา: ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561. 
 
5) การเข้าถึง (Accessibility) 

5.1) การเข้าถึงท่ีส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ 
มีทั้งลักษณะที่ส่งเสริมและไม่เสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ จากการมีโครงข่ายความเข้มข้นในระยะเดินเท้า 

(Walkable Intensity Network) ของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นโครงข่ายการเข้าถึงในรูปเส้นตรง (Straight Line) 
ที่เช่ือมระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งหนึ่งถึงแห่งหนึ่งในแต่ละกลุ่มประเภทภายในรัศมี 400 เมตร (หรือระยะเวลาเดิน
ประมาณ 5 นาที) แสดงถึงศักยภาพในการรวมกลุ่มและเข้าถึงกันอย่างง่ายด้วยการเดินเท้า การเกื้อหนุนกันในทางเศรษฐกิจ
และการผลิตเชิงสร้างสรรค์ เช่น การส่งเสริมกิจกรรมการค้าและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในช่วงตอนล่างที่มีความเข้มข้น
ของกลุ่มประเภทมรดกทางวัฒนธรรม หรือพื้นที่ช่วงตอนกลางที่มีการเกาะกลุ่มกันของแกลเลอรี่ จะช่วยสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะได้ ฯลฯ (ภาพที่ 6 A) อีกทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายในย่านตั้งอยู่ในรัศมีการเข้าถึงระบบ
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ขนส่งสาธารณะได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบท้ังทางบกและทางน้ า และระบบขนส่งสาธารณะที่ขยายออกไปแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการเข้าถึงของย่านและการเช่ือมต่อไปยังพื้นที่อ่ืนๆ ในระดับเมืองเป็นอย่างดี (ภาพท่ี 6 B) 

และมีลักษณะที่ไม่ส่งเสริม จากการที่โครงข่ายความเข้มข้นฯ ของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ถูกผูกติดแค่บริเวณ
ถนนเจริญกรุง ลักษณะกระจุกอยู่ตามแนวยาวของถนนสายหลัก ท าให้บริเวณถนนซอยโดยรอบมีความเบาบางของการ
รวมกลุ่ม และแทบจะไม่มีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตั้งอยู่ โดยเฉพาะช่วงตอนกลางและบนของย่าน (ภาพที่ 6 A) อีกทั้ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ในรัศมีการเข้าถึงป้ายหยุดรถโดยสารและสถานีรถไฟฟ้า ในขณะที่ท่าเรือกลับเป็น
เพียงระบบขนส่งทางเลือก เนื่องจากบริเวณถนนซอยท่ีอยู่ในรัศมีการเข้าถึงท่าเรือโดยสารแทบจะไม่มีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ตั้งอยู่ (ภาพที่ 6 B) 

5.2) การเข้าถึงที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ พ้ืนที่ที่สาม การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ พ้ืนที่
ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ และระบบคมนาคมและการสัญจรที่ดี 

มีทั้งลักษณะที่ส่งเสริมและไม่เสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ จากการที่โครงข่ายเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิง
สร้างสรรค์ในภาพรวมค่อนข้างมีความต่อเนื่องและเช่ือมต่อกับระบบขนสง่สาธารณะได้เป็นดี มีคุณลักษณะที่ให้ความส าคัญกับ
การเดินเท้า มีถนนหรือตรอกซอยท่ีสามารถเดินลัดเลาะเช่ือมหาถึงกันได้ระหว่างซอย (ภาพท่ี 6 C) 

และมีลักษณะที่ไม่ส่งเสริม จากการที่ถนนซอยฝั่งตะวันตกที่เช่ือมเข้าสู่พื้นที่ริมน้ ายังไม่มีการเช่ือมต่อที่ดี เนื่องจาก
เป็นซอยตัน ภายในย่านยังคงขาดโครงข่ายทางจักรยานที่สามารถไหลเวียนได้ตลอดทั้งย่าน โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลัก
เจริญกรุง (ภาพที่ 6 C) อีกทั้งถนนสายหลักและสายย่อย (ถนนซอย) ยังคงมีลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ใน
ระดับปานกลางไปจนถึงน้อย เนื่องจากยังคงขาดอุปกรณ์ประดับถนน (Street Furniture) ที่ส าคัญจ าพวก ม้านั่งพักผ่อน
บริเวณป้ายหยุดโดยสาร ร่มเงาจากต้นไม้ ทางเดินเท้าที่ยังขาดบาทวิถีหรือถูกกีดขวางด้วยร้านค้าแผงลอย ไปจนถึงการขาด
ความเป็นถนนสมบูรณ์ (Complete Street) ของถนนสายหลักเจริญกรุง เนื่องจากรองรับการใช้งานแค่ผู้เดินเท้าและผู้ใช้รถ
เพียงเท่านั้น อีกทั้งรถโดยสารสาธารณะยังไม่สามารถเคลื่อนตัวได้สะดวก เนื่องจากไม่มีช่องจราจร โดยเฉพาะ (Bus Lane) 
ยังคงต้องใช้ช่องจราจรร่วมกับยวดยานประเภทอ่ืนๆ (ภาพท่ี 6 D) 

 

 
ภาพที่ 6: แสดงลักษณะรูปสัณฐานด้านการเข้าถึง 
ที่มา: ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561. 
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ภาพที่ 6 (ต่อ): แสดงลักษณะรูปสัณฐานด้านการเข้าถึง 
ที่มา: ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พ.ศ. 2561. 

 
จากการศึกษาวิเคราะห์รูปสัณฐานของย่านสร้างสรรค์บางรักข้างต้นสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า รูปสัณฐานของ

ย่านสร้างสรรค์บางรักมีลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์แต่ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากองค์ประกอบโดยส่วนใหญ่ (12 
จาก 13 ข้อ) มีลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์อยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันยังมีองค์ประกอบจ านวนครึ่งหนึ่งของ
ทั้งหมด (7 จาก 13 ข้อ) ที่ยังมีลักษณะบางประการที่ไม่ส่งเสริมความป็นย่านสร้างสรรค์อยู่ 
 
ตารางที่ 1: แสดงการมีลักษณะที่ส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักในแต่ละองค์ประกอบรูปสัณฐาน 
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6. การอภิปรายผล 
6.1 แบบจ าลองสัณฐานเมืองเพ่ือการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์รูปสัณฐานของพื้นท่ีศึกษา ผู้วิจัยได้ถอดองค์ความรู้ของคุณลักษณะที่
ส าคัญของรูปสัณฐานที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์และน าไปพัฒนาเป็นแบบจ าลองขึ้น เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการ
วางแผนออกแบบย่านหรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์อื่นๆ ในบริบทของไทย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ภาพที่ 7: แสดงแบบจ าลองสัณฐานเมืองเพื่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์หรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์ 

 
1) โครงสร้าง 
 1.1) โครงสร้างชุมชนที่ส่งเสริมสภาพทางสังคมที่เปิดกว้าง 

   สภาพสังคมที่เปิดกว้างจะแสดงผ่านโครงสร้างชุมชนหรือกลุ่มวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง หลากหลาย แต่
สามารถด ารงอยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานภายในย่าน มักจะแสดงให้เห็นผ่านสถานที่เชิงวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะศาสนสถาน 

 1.2) โครงข่ายถนนที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
   โครงข่ายถนนรูปแบบตาราง (Grid Pattern) ลักษณะเป็นบล็อกสั้นๆ และสามารถเชื่อมต่อกันเป็นอย่างดี
จากปลายถนนแต่ละด้าน เป็นรูปแบบท่ีเอื้อให้ผู้เดินเท้าสามารถเดินไปรอบๆ สร้างบรรยากาศและกิจกรรมที่หลากหลายจาก
การไหลเวียนเข้าสู่เส้นทางสัญจรอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

 1.3) โครงสร้างเปิดโล่งและปิดล้อมที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ 
   โครงสร้างเปิดโล่ง (เช่น แม่น้า ถนน สวนสาธารณะ) หรือโครงสร้างปิดล้อม (เช่น จัตุรัสเมือง กลุ่มอาคาร
ประวัติศาสตร์) เป็นพื้นที่ส าคัญในการสร้างคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นให้กับย่านได้ สามารถสร้างภาพจดจ า ( Image) และ
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สะท้อนอัตลักษณ์ของสถานท่ี (Place Identity) โดยเฉพาะพื้นท่ีริมน้ า (Waterfront) มักจะปรากฎให้เห็นไดใ้นย่านหรือชุมชน
ในบริบทของไทย พื้นท่ีริมน้ าในย่านสร้างสรรค์ควรจะมีการออกแบบและพัฒนาให้เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
เข้าถึงได้ง่าย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งเสริมให้เกิดความมีชีวิตชีวาและประกอบกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์หรือ
นันทนาการได้ 

2) อาคาร (Building) 
 2.1) อาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ และพื้นที่บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ 
  การเก็บรักษาและอนุรักษ์อาคารเก่าภายในพื้นที่อาคารเก่า (Old Building) เป็นปัจจัยส าคัญในการ 1) สร้าง

พื้นที่รองรับธุรกิจสร้างสรรค์จากการรองรับในด้านอัตราค่าครองชีพ รวมถึงคุณลักษณะของอาคารเก่าที่มีความเป็นเนื้อแท้แต่
ยังสามารถเพิ่มเติมตกแต่งได้ จะช่วยดึงดูดบุคลากรหรือู้ประกอบการสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้ และ 2) เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
(Heritage Building) สะท้อนประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม การจัดท าแผนอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูก
สร้างเหล่านี้จะช่วยรักษาอัตลักษณ์และภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม การใช้โครงสร้างในอดีตเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างลักษณะ
เฉพาะที่มีความโดดเด่นและแสดงถึงความเป็นย่านสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 

 2.2) อาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
   ภายในย่านควรมีรูปแบบอาคารที่หลากหลาย (Variety Pattern of Building Forms) ความผสมผสาน
ของแตกต่างของอาคารทั้งด้านอายุ (Age) และขนาด (Size) จะน ามาซึ่งสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อาคารในแต่ละพื้นที่แยก
ย่อยที่ต่างกัน ภูมิทัศน์เหล่านี้จะมีศักยภาพท าให้อาณาบริเวณสาธารณะริมถนนเต็มไปด้วยความหลากหลายในเชิงกายภาพ
และกิจกรรมทางสังคม ผู้คนสามารถรับบรรยากาศและประสบการณ์ทางกิจกรรมที่แปลกตาไปในแต่ละช่วงถนนท่ีต่างกัน 

3) ความหนาแน่น (Density) 
 3.1) ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
  ความหนาแน่นสูงของหน่วยอาคารขนาดเล็ก ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากความหยาบละเอียดของเมือง 

(Urban Grain) ที่ปรากฎขึ้นจากพื้นที่ฐานอาคาร (Building Footprint) จะท าให้ชุมชนมีความกระชับ มีความแตกต่างของ
หน่วยครัวเรือนและผู้ประกอบการ ย่านไม่ต้องพึ่งพาเพียงโครงการหรืออาคารขนาดใหญ่ใช้สอยรูปแบบเดียว อีกทั้ง
คุณลักษณะของบล็อกถนนภายในย่านควรจะมีลักษณะเป็นบล็อกสั้นๆ เต็มไปด้ยวอาคารขนาดเล็ก หรือหากจะมีอาคารขนาด
ใหญ่ตั้งอยู่ แต่ควรรายล้อมไปด้วยอาคารขนาดเล็กริมถนนด้านนอก บล็อกถนนและการจัดวางอาคารรูปแบบนี้มีศักยภาพใน
การสร้างกิจกรรมและการใช้สอยท่ีหลากหลายได้ 

 3.2) ความหนาแน่นอาคารที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและความเป็นเนื้อแท้ 
   การควบคุมความหนาแน่นอาคารอย่างเหมาะสม จะช่วยรักษาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
(Setting) ให้กับอาคารที่มีคุณค่าฯ โดยควรมีการก าหนดอัตราส่วนพ้ืนท่ีอาคารรวมต่อพ้ืนท่ีดิน (FAR) แต่ละบล็อกถนน ควบคู่
ไปกับมาตรการในการประเมินผลกระทบทางภูมิทัศน์หรือมุมมองส าคัญ (Point of View) เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ให้มีความสอดคล้องและไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารที่มีคุณค่าฯ และเป็นการรักษาโครงสร้างทางกายภาพในรูปกลุ่มอาคาร
ประวัติศาสตร์ที่จะช่วยส่งเสริมลักษณะเฉพาะและความเป็นเนื้อแท้ของย่านได้ 

4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 
 4.1) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพสังคมที่เปิดกว้าง 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารที่บ่งช้ีถึงสภาพสังคมที่เปิดกว้างภายในย่านสร้างสรรค์จะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1) 

แสดงถึงการยอมรับและด ารงอยู่ร่วมกันได้ของประชากรท้องถิ่น ( Insider) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารประกอบกิจกรรมหรือ
กิจการทางวัฒนธรรม เช่น ศาสนสถาน ร้านอาหาร ร้านค้าและบริการ ฯลฯ และ 2) แสดงถึงการเป็นพื้นที่ที่เปิ ดกว้างและ
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ต้อนรับประชากรต่างถิ่น (Outsider) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารประกอบกิจกรรมหรือกิจการจ าพวก โรงแรม อะพาร์ตเมนต์ 
สถาบันระหว่างประเทศ อาทิ สถานทูต ฯลฯ ที่เป็นหมุดหมายไหลเวียนเข้ามาของประชากรต่างถิ่น 

4.2) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคคลากรสร้างสรรค ์
ภายในย่านควรมีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ตั้งอยู่ โดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องมีครบทั้ง 

4 ประเภท ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ศิลปะ (Arts) สื่อสมัยใหม่ (Media) และงานสร้างสรรค์และ
ออกแบบ (Functional Creation) แต่ควรจะมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคารเหล่านี้มากพอแสดงให้เห็นว่ามีภาค
สร้างสรรค์เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในย่าน 

 
4.3) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมพื้นที่ที่สาม การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมและ

พักผ่อนหย่อนใจ 
ภายในย่านควรมีพื้นท่ีสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ (Creative Public Space) อันประกอบไปด้วย 1) พ้ืนท่ีที่สาม อาทิ 

ร้านกาแฟ บาร์ ร้านอาหาร ฯลฯ 2) พื้นที่เรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ อาทิ สถาบันวิจัยพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ฯลฯ 3) พื้นที่
ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ อาทิ แกลเลอรี่ Street Art ฯลฯ โดยเฉพาะพื้นที่ท่ีสามและพื้นท่ีทางวัฒนธรรมฯ ควรจะ
สอดแทรกอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ภายในย่าน สถานที่จ าพวกร้านกาแฟ บาร์ แกลเลอรี่ จะสร้างวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม ( Sub 
Culture) ที่ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ช่วยให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเกิดการรวมกลุ่ม
กันท ากิจกรรมของบุคลากรสร้างสรรค์ 

4.4) การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ 
 รูปแบบการใช้สอยที่หลากหลาย (Mix of Functional) ที่สอดคล้องกับรูปแบบอาคารที่หลากหลาย (Variety 
Pattern of Building Forms) จะช่วยให้ย่านเกิดการใช้สอยและกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้มีผู้เข้ามาประกอบกิจกรรม
ตามจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปอย่างไม่เงียบเหงา ประกอบกับถนนสายหลักหรือถนนสายส าคัญในย่านควรจะมีลักษณะความ
เป็นถนนสร้างสรรค์ (Creative Street) ซึ่งควรจะเต็มไปสถานที่เชิงสร้างสรรค์ (อันหมายถึง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และพื้นที่
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์) มีความหลากหลายของการใช้สอย มีความคึกคักของกิจกรรมทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน 
สามารถสร้างความมีชีวิตชีวา ความกระตือรือร้น และความรู้สึกท่ีน่าดึงดูดให้กับพ้ืนท่ีริมถนนได้ (Street Life) 
 
5) การเข้าถึง (Accessibility) 

5.1) การเข้าถึงท่ีส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและบุคลากรสร้างสรรค์ 
การเข้าถึงพื้นที่อุตสาหกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์ภายในย่านควรจะมีลักษณะที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 1) 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายในย่านควรจะเข้าถึงได้ง่ายด้วยการเดินเท้าและเช่ือมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะโดยตั้งอยู่ในรัศมี
การเข้าถึงสถานี 400 เมตร (หรือรัศมีที่ต่ ากว่า ในกรณีที่ป้ายหยุดหรือสถานีมีความถี่มากตามเส้นทาง) ระบบขนส่งจะช่วยลด
พลังงาน ลดค่าใช้จ้าย เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดึงดูดให้กับบุคลากรสร้างสรรค์ได้ และ 2) มีโครงข่ายความเข้มข้นในระยะ
เดินเท้าของการรวมกลุ่มอุตสากหรรมสร้างสรรค์ (Walkable Intensity Network) ในแต่ละกลุ่มประเภท ซึ่งเป็นโครงข่ายที่
เกิดจากเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งถึงแห่งหนึ่งภายในระยะรัศมี 400 เมตร หรือระยะเวลาเดินประมาณ 
5 นาที ซึ่งโครงข่ายที่ดีควรจะมีลักษณะกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รูปแบบรัศมีวงกลม ไม่ควรกระจุกตัว
รูปแบบแนวราบเชิงเส้น เนื่องจากรูปแบบรัศมีวงกลมจะมีการทับซ้อนของเส้นที่มากกว่า แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ
เกื้อหนุนกันของการรวมกลุ่มฯ ที่ดีกว่า 
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5.2) การเข้าถึงที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเมืองสร้างสรรค์ พ้ืนที่ที่สาม การเรียนรู้และการฝึกอบรมทักษะ พ้ืนที่
ทางวัฒนธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ และระบบคมนาคมและการสัญจรที่ดี 
 การเข้าถึงในข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับเส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิงสร้างสรรค์ที่ควรจะมีลักษณะที่ส าคัญ 2 
ประการ คือ 1) มีโครงข่ายทางเดินเท้าและจักรยานที่มีความต่อเนื่องและเช่ือมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ ให้ความส าคัญกับ
การเดินเท้าและใช้จักรยานเป็นหลัก (Walking & Cycling) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้ผู้คนได้รับประสบการณ์และเข้าถึงกิจกรรม
ได้มากท่ีสุด สามารถสร้างบรรยากาศท่ีคึกคักและมีชีวิตชีวาได้ร่วมกัน และ 2) มีลักษณะเป็นมิตรกับคนเดินเท้า (Pedestrian-
Friendly Street) โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 7 ประการ คือ (1) สร้างการไหลเวียนของการเดินเท้าที่ดี (2) จัดกลุ่มอาคารให้
ยื่นกิจกรรมออกไปตามแนวถนน (3) จัดระเบียบและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ (4) จัดพื้นที่จอดรถให้ อยู่ด้านหลังหรือ
ด้านล่างอาคาร (5) จัดวางอาคารและภูมิทัศน์ที่สัมพันธ์กับมิติมนุษย์ (6) สร้างความชัดเจนและความต่อเนื่องที่ดีของทางเดิน
เท้า และโดยเฉพาะ (7) สร้างถนนแบบสมบูรณ์ (Complete Street) ถนนสายหลักหรือถนนสายส าคัญภายในย่าน ควร
มุ่งเน้นการใช้สอยหลากหลายรูปแบบ สามารถให้พื้นที่สาธารณะทางสังคมควบคู่ไปกับพื้นที่การค้าในเชิงพาณิชยกรรม 
ในขณะที่รองรับผู้สัญจรได้อย่างครอบคลุม ท้ังผู้เดินเท้า ผู้ใช้จักรยาน ระบบขนส่งสาธารณะ รวมไปถึงรถยนต์ส่วนตัวได้ 

 
6.2 การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรัก 
 จากการผลการวิจัยที่สรปุไดว้่า รูปสัณฐานของย่านสร้างสรรค์บางรักมีลักษณะที่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์แต่
ยังไม่สมบูรณ์ ผลของลักษณะที่ยังไม่ส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์ในแต่ละองค์ประกอบได้ถูกน ามาเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐาน ตลอดจนอภิปรายถึงเงื่อนไขและข้อจ ากัด โดยมีรายละเอียดตามล าดับของแนวทางที่มีเง่ือนไข
และข้อจ ากัดน้อยไปสู่มาก ดังน้ี 

 
ภาพที่ 8: แสดงการสรุปผลและเสนอแนะแนวทาง 
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1) ปรับปรุงการใช้สอยอาคารและกิจกรรมบริเวณถนนสร้างสรรค์เจริญกรุงช่วงตอนกลางและบน เพื่อสร้างความ
คึกคักและความมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น (ภาพที่ 9 A) มีเง่ือนไขและข้อจ ากัดที่น้อย เนื่องจากภาคเอกชนจะเป็นผู้ขับเคลื่อนเป็น
หลัก ภาครัฐอาจเข้ามาสนับสนุนในทางอ้อม เช่น การลดอัตราค่าเช่า การพัฒนาโครงการสถานที่เชิงสร้างสรรค์น าร่อง หรือ
การสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าของอาคารหรือเหล่าผู้ประกอบการ โดยใช้เครื่องมือ อาทิ การจัดประชุมเชิงวิชาการ การจัด
นิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ฯลฯ 

2) จัดท าบัญชีและแผนอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ท่ีมีคุณค่าทางอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
(ภาพที่ 9 B) โดยในการจัดท าบัญชีและแผนอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ เหล่านี้ในปัจจุบันยังมิได้มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมจากทางภาครัฐ เนื่องจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลอย่างกรมศิลปากรเพียงหน่วยงานเดียว
อาจจะรับภาระดูแลอาคารที่มีคุณค่าฯ ที่มีความส าคัญระดับท้องถิ่นที่มีอยู่จ านวนมากไม่ไหว ในขณะที่การจัดตั้งหน่วยงาน
ขึ้นมาเพื่อก ากับดูแลแผนอนุรักษ์จะต้องมีความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าของอาคาร 
ส านักงานเขต ส านักผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ และจะต้องมาตรการในการชดเชยหรือจูงใจให้กับเจ้าของอาคารในการอนุรักษ์
อาคาร เช่น การลดภาษี การโอนสิทธิในการพัฒนาพ้ืนท่ี (Transfer of Development Rights หรือ TDR) 

3) ควบคุมความหนาแน่นอาคารด้วยการก าหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ในแต่ละบล็อกอย่างมี
นัยยะส าคัญ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขึ้นอาคารสูง และออกมาตรการประเมินผลกระทบต่อภูมิทัศน์หรือสภาพแวดล้อม
โดยรอบอาคารเก่าแก่ที่มีคุณค่าฯ เช่น จัดท าการประเมินผลกระทบทางทัศนคุณภาพ (Visual Impact Assessment หรือ 
VIA) ซึ่งการก าหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นท่ีดิน (FAR) ในแต่ละบล็อก ค่อนข้างมีเง่ือนไขและข้อจ ากัดอยู่ในปัจจุบัน 
เนื่องจากจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างกฎหมายทางผังเมืองของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันท่ียังคงมีการก าหนด FAR ในขอบเขต
ของย่าน เขต หรือแขวง 

4) ส่งเสริมให้เกิดโครงข่ายทางเดินเท้าและทางจักรยานที่สามารถไหลเวียนได้เป็นอย่างดี และปรับปรุ งคุณภาพ
เส้นทางสัญจรที่พาดผ่านสถานที่เชิงสร้างสรรค์ (ภาพที่ 9 C1) ซึ่งมีเง่ือนไขและข้อจ ากัดที่ค่อนข้างมากเนื่องจาก ในการขยาย
โครงข่ายทางเดินเท้าและทางจักรยานบริเวณพื้นที่ริมน้ าอาจจะมีเง่ือนไขและข้อจ ากัดหลายประเด็น เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่
ริมน้ าโดยส่วนใหญ่ถูกถือครองโดยภาคเอกชน ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม ในการจะพัฒนาเป็นโครงข่ายทางเดินเท้าและทาง
จักรยานอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจเหล่านี้ได้ (ภาพที่ 9 C2) การพัฒนาจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐอาจจะมีมาตรการในการจูงใจภาคเอกชน อย่างเช่น มาตรการทางด้านภาษี 
มาตรการให้อัตราส่วนพ้ืนท่ีอาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มขึ้น (FAR Bonus) ฯลฯ ในการแบ่งพื้นที่พัฒนา 

5) ส่งเสริมให้เกิดการใช้สอยพื้นที่ริมน้ าเป็นพื้นที่สาธารณะ สร้างกิจกรรมที่มีชีวิตชีวา ควบคู่ไปกับการขยาย
โครงข่ายการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บริเวณถนนซอยท่ีสามารถเข้าถึงระบบขนส่งทางเรือได้ง่าย (ภาพท่ี 9 D) เงื่อนไข
และข้อจ ากัดในแนวทางนี้ต่อเนื่องสัมพันธ์กับแนวทางในข้อข้างต้น ซึ่งนอกจากประเด็นการแบ่งพื้นที่ริมน้ าจากภาคเอกชนมา
พัฒนาแล้ว ยังมีในประเด็นของการออกแบบและพัฒนาจะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่าง
ครอบคลุม ทั้งภาครัฐ ผู้เช่ียวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมไปถึงผู้ใช้งาน (Users) อย่างครอบคลุมทั้งภาครัฐ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมไปถึงผู้ใช้งาน (Users) และยังมีประเด็นในเรื่องของงบประมาณในการ
ลงทุนที่ค่อนข้างสูง 
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ภาพที่ 9: แสดงแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานท่ีส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรัก 
 

ผลงานวิจัยนี้จะสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อท าความเข้าใจบริบทรูปสัณฐานและเป็นแนวทางการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงรูปสัณฐานท่ีส่งเสริมความเป็นย่านสร้างสรรค์บางรักในเชิงนโยบายได้ อีกทั้งแบบจ าลองสัณฐานเมืองเพื่อการพัฒนา
ย่านสร้างสรรค์หรือชุมชนเมืองสร้างสรรค์ (Urban Morphology for Development of Creative District / Community 
Model) สามารถน าไปเป็นบทเรียนเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบวางแผนชุมชนเมืองหรือย่านสร้างสรรค์อื่นๆ ในบริบทของ
ไทยต่อไปได้ ทั้งนี้ ผลของการศึกษาลักษณะรูปสัณฐานของย่านสร้างสรรค์บางรัก ได้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นทางกายภาพเป็น
ส าคัญ จึงควรมีการศึกษาถึงแนวคิดหรือทฤษฎีอื่นๆ ในประเด็นทางสังคมวัฒนธรรม หรือประเด็นทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริม
การพฒันาย่านสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมอย่างเป็นองค์รวมในอนาคตต่อไป และแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปสัณฐานย่าน
สร้างสรรค์บางรักเป็นเพียงแนวทางเชิงนโยบาย ซึ่งควรจะมีการศึกษาในด้านการออกแบบชุมชนเมือง เพื่อลงรายละเอียดใน
การน าแผนและผังไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ย่านสร้างสรรค์บางรัก เป็นเพียงพื้นที่ตัวอย่างที่
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเพื่อใช้ในการศึกษาตามประเด็นปัญหาและสร้างความชัดเจนของกรอบพ้ืนท่ีศึกษา ซึ่งในความเป็นจริง
แล้วย่านสร้างสรรค์บางรักอาจจะไม่ได้มีขอบเขตจ ากัดแค่เฉพาะบริเวณที่ผู้วิจัยได้ระบุไว ้
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