
��    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  เตชะกิจขจร

ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของ
เครือข่ายล�าคลองในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ 

พ.ศ. 2450-2550
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  เตชะกิจขจร

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

เครอืข่ายล�าคลองถอืเป็นองค์ประกอบหลกั ด้วยบทบาทหน้าทีห่ลายมติซิึง่สนบัสนนุการด�ารงชวีติของผูค้นในชมุชนบางกอกมา

ตั้งแต่สมัยอยุธยา แม้ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองซึ่งท�าให้องค์ประกอบนี้ลดความส�าคัญและสูญหายไปเป็น

จ�านวนมาก แต่การท�าความเข้าใจสัณฐานของเครือข่ายล�าคลองดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการออกแบบและพัฒนา

เมืองตามบริบทที่เหมาะสมต่อไป งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการจ�าแนกลักษณะสัณฐานของเครือข่ายล�าคลองในกรุง

รตันโกสนิทร์ จากการวเิคราะห์แผนทีก่รงุเทพฯ พ.ศ. 2450 และการแจกแจงการเปลีย่นแปลงสณัฐานของเครอืข่ายล�าคลองใน

กรุงรัตนโกสินทร์ โดยการเปรียบเทียบจากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 และแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2550 ซึ่งพบว่า ลักษณะ

สัณฐานของเครือข่ายล�าคลองของกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตถูกก�าหนดด้วย ลักษณะขององค์ประกอบน�้า ได้แก่ คลองเก่าก่อน

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ คลองใหม่หลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ คูน�้าขอบเขตของวัดหรือที่อยู่อาศัย และคูน�้าสระน�้าในวัด

หรอืทีอ่ยูอ่าศยั  เครอืข่ายล�าคลองซึง่มลีกัษณะทีส่อดคล้องกบัองค์ประกอบน�า้ และ ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบน�า้และพืน้ที่

รมิน�า้   ส่วนการเปลีย่นแปลงของสณัฐานมคีวามซบัซ้อนไปกว่าความเข้าใจเดมิทีว่่า ล�าคลองเปลีย่นเป็นถนนหรอืแนวเขตทีด่นิ 

ได้แก่ การคงสภาพความเป็นล�าคลองแต่รูปแบบเปลี่ยนไป การเปลี่ยนสภาพจากล�าคลองเป็นแนวเขตที่ดิน การเปลี่ยนสภาพ

ล�าคลองเป็นพื้นที่ดิน การเปลี่ยนสภาพจากล�าคลองเป็นถนนทางเดิน
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Abstract 

The waterway network in Bangkok has played major roles in supporting for enabling of settlement of Bangkok in the 

Chaophraya Delta, since the Ayudhya period. In spite of its decline after rapid changes due to motorization and 
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ที่มา

งานศึกษาเกี่ยวกับสัณฐานเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ และ

งานศึกษาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานบริเวณบางกอกซึ่งถือเป็น

พืน้ทีด่ัง้เดมิก่อนการสร้างกรงุ ได้ให้ค�าตอบเบือ้งต้นเกีย่วกบั

สภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในอดีต โดยการสันนิษฐานจาก

เอกสารบันทึกค�าให้การของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา

ตั้งแต่สมัยอยุธยา(จดหมายเหตุลาลูแบร์) หรือ พงศาวดาร

ต ่างๆ ที่อ ้างว ่าพื้นที่บางกอกทั้ งก ่อนและเมื่อมีกรุง

รตันโกสนิทร์แล้ว เตม็ไปด้วยบ้านเรอืน ท่ามกลาง เครอืข่าย

ล�าคลอง สวนผลไม้ และทุง่นา(นริาศสนุทรภู)่ บ่งบอกได้ถงึ

ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระหว่างรูปแบบการตั้งถิ่นฐานและ

สภาพภูมิทัศน์แวดล้อมตามบริบททางภูมิศาสตร์ลุ่มแม่น�้า

เจ้าพระยาตอนล่าง ที่ต้องอาศัยเครือข่ายล�าคลองเพื่อเกื้อ

หนนุในการด�ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร การอุปโภค

บรโิภค การคมนาคมขนส่งติดต่อกับแหล่งชุมชนอื่นๆ   

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจากหลักฐานเอกสารบันทึกค�า

ให้การดังกล่าว ยังไม่เคยปรากฏมีงานศึกษาเพื่ออธิบาย

สัณฐานเครือข่ายล�าคลองที่เกื้อหนนุการตั้งถิ่นฐานบริเวณ

บางกอกดังกล่าวให้เห็นออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก

ที่ผ่านมาข้อมูลที่สามารถแสดงหลักฐานอย่างเป็นรูปธรรม 

ได้แก่ แผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งถูกใช้ในงานศึกษา

ดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดเพียงพอ ตลอดจนยุคสมัยของ

ข้อมูลนัน้ไม่สามารถย้อนไปถึงช่วงเวลาดังกล่าวได้โดยตรง

บทความนีเ้ป็นการน�าเสนอผลการศกึษา เพือ่อธบิายลกัษณะ

และการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของ  เครือข่ายล�าคลองบริเวณ

กรุงรัตนโกสินทร์ ในฐานะศูนย์กลางของพื้นที่บางกอกเดิม 

โดยอาศัยข้อมูลหลักประกอบกันสองอย่างคือ แผนที่

กรงุเทพฯ พ.ศ. 2450 ทีแ่สดงรายละเอยีดเครอืข่ายล�าคลอง

ได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยมาตราส่วนแผนที่ 1:1000 

และประวัติการขุดคลองหรือ ประวัติของวัดที่ตั้งอยู่ริมคลอง

ภายในเครอืข่ายนัน้ ถงึแม้ว่าแผนทีน่ีจ้ะย้อนเวลาไปไม่ถงึช่วง

เวลาตามจริง แต่การวิเคราะห์ประกอบกันของข้อมูลทั้งสอง

อย่าง ก็สามารถยืนยันการอนุมานสภาพทางกายภาพของ

ช่วงเวลาสมัยก่อนได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก    

ยิ่งขึ้น

ผลของการศึกษาลักษณะและการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของ

เครือข่ายล�าคลองนี้ จะเป็นเครื่องยืนยันถึงสภาพทาง

กายภาพส่วนหลกัของพืน้ทีบ่างกอก ซึง่เคยได้รบัการพฒันา

อย่างสอดคล้องกลมกลนื ไม่ขดัแย้งกบับรบิททางภมูศิาสตร์

ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนล่าง  แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับ

สภาพทางกายภาพในปัจจุบัน ที่ได้รับการบุกเบิกพัฒนาขึ้น

โดยขาดการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว อันเป็นผลให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงทัง้กบัสณัฐานเครอืข่ายล�าคลองเดมิ และกระทบ

ต่อสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยโดยรวม

urbanization, recognizing the morphology of the waterway network can provide a useful database to assist in urban 

planning and design in the proper context. This study aims to categorize the morphology of waterway in the Rattanakosin 

and the peripheral area, including waterway features, their network, and the waterfront features, and categorize 

morphological changes in the waterway network of Rattanakosin, by utilizing the map of Bangkok surveyed in 1907 

and 2007. It was found that the past morphology waterway network of Rattanakosin was determined by waterway 

features: (1) Existing canals before the establishment of Rattanakosin; (2) New canals after the establishment of 

Rattanakosin; (3) Territorial ditches of temples or residential areas; and (4) Ditches and ponds in temples or 

residential areas. 

The waterway network has correlation with the waterway features and the relationship between waterway features 

and the waterfront area. The morphological changes of the network are more complex than the previous understanding 

of canals changing into roadways or land demarcation; the retention of canals but in a different form, change from 

canal to land demarcation, change from canal to land, and changing from canal to roadway.
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การยืนยันด้วยสัณฐานของเครือข่ายล�าคลองตามบริบททาง

ภมูศิาสตร์ลุม่แม่น�้าเจ้าพระยาตอนล่างเดมิ จะเป็นหลกัฐาน

อ้างองิส�าคญัเพือ่การพจิารณาแนวทางพฒันาเมอืงในบรเิวณ

ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนล่าง และส่งเสริมการออกแบบ

วางแผนเพือ่สภาพแวดล้อมในการอยูอ่าศยัทีเ่หมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์และขั้นตอนการศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์สองประการ ได้แก่

1) การจ�าแนกลกัษณะสณัฐานของเครอืข่ายล�าคลองในกรงุ

รัตนโกสินทร์ 

2) การแจกแจงการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของเครือข่าย

ล�าคลองในกรุงรัตนโกสินทร์

ทั้งนี้ ด้วยข้อจ�ากัดของข้อมูลแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 ที่

มีอยู ่ จึงก�าหนดกรอบพื้นที่ศึกษาเฉพาะเขตเมืองเก่า 

ครอบคลุมบริเวณ กรุงรัตนโกสินทร์ ไปจนถึงคลองผดุง

กรุงเกษม และพื้นที่รอบนอกคลองผดุงกรุงเกษมบางส่วน   

โดยด�าเนนิการตามขั้นตอนการศึกษาต่อไปนี้

1) ขัน้ตอนการวเิคราะห์แผนทีก่รงุเทพฯ พ.ศ. 2450 (ภาพ

ที่ 1)

- ตรวจสอบสัณฐานของเครือข่ายล�าคลองจากองค์

ประกอบน�้า ได้แก่ คลอง ล�าประโดง คูน�้า สระน�้า 

ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนแผนที่กรุงเทพฯ 2450

- เขียนแผนที่แสดงองค์ประกอบน�้าดังกล่าวจาก

แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 (ภาพที่ 3)

- ตวรจสอบรายชื่อที่ระบุบนองค์ประกอบน�้านั้นๆ 

ถ้าไม่มีชื่อให้ใช้องค์ประกอบหลักที่อยู่ใกล้เคียง

หรือองค์ประกอบน�้านั้นผ่านหรือตั้งอยู ่เป็นตัว

ก�าหนดชื่อ เช่น วัด วัง หรือ ถนน  โดยก�าหนด

หมายเลข แยกตามส่วนพื้นที่ (ภาพที่ 5) ได้แก่ 

ส่วนทีห่นึง่ (A) -พืน้ทีภ่ายในคลองรอบกรงุ  ส่วน

ที่สอง (B) -พื้นที่ระหว่างคลองรอบกรุงถึงคลอง

ผดงุกรงุเกษม  ส่วนทีส่าม (C) -พืน้ทีต่ัง้แต่คลอง

ผดุงกรุงเกษม  โดยเรียงล�าดับหมายเลขจากซ้าย

ไปขวา และจากเหนือไปใต้

-  วิเคราะห์ระบบเครือข่ายล�าคลอง โดยการ

พจิารณาจากล�าดบัการไหลถงึองค์ประกอบน�้านัน้ 

จาก แม่น�้า คลองสายหลัก คลองสายรอง เป็นต้น

-  วิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ

น�า้และพืน้ทีร่มิน�า้ ตามทีป่รากฏบนแผนทีก่รงุเทพ 

พ.ศ. 2450 เช่น พื้นที่ดิน-คลอง-ถนน  โดย

ตีความ “พื้นที่ดิน” ครอบคลุม แนวเขตที่ดิน ผืน

ทีด่นิ อาคารสิง่ปลกูสร้าง ทีไ่ม่มถีนน ซอยทางเดนิ

กั้นขวางล�าคลองนัน้

2) ขัน้ตอนการเปรยีบเทยีบกบัแผนทีก่รงุเทพฯ พ.ศ. 2550 

(ภาพที่ 2)

-  เขียนแผนที่แสดงสัณฐานของเครือข่ายล�าคลอง

จากองค์ประกอบน�า้และถนน ทัง้หมดทีป่รากฏอยู่

บนแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2550 (ภาพที่ 4)

-  ซ ้อนแผนที่ทั้ งสองยุค เพื่อตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลงสัณฐานของเครือข่ายล�าน�้า โดย

พจิารณาเรยีงตามล�าดบัองค์ประกอบน�า้ทีต่ัง้ชือ่ใน

แผนที่องค์ประกอบน�้าจากแผนที่กรุงเทพ พ.ศ. 

2450

-  วิเคราะห์เปรียบเทียบแสดงการเปลี่ยนแปลงของ

ลักษณะความสัมพันธ์ขององค์ประกอบน�้าและ

พื้นที่ริมน�้า ตามที่ปรากฏบนแผนที่กรุงเทพ พ.ศ. 

2550 เช่น ถนน-คลอง-ถนน

อนึ่ง ด้วยการก�าหนดกรอบการวิเคราะห์ทาง

กายภาพด้วยแผนที่เป็นเครื่องมือหลัก จึงท�าให้สามารถ

ประมวลผลทางกายภาพของลักษณะและการเปลี่ยนแปลง

สัณฐานของเครือข ่ายล�าคลองออกมาได้อย ่างชัดเจน   

อย่างไรก็ตาม ในการตอบค�าถามถึงสาเหตุที่มาของการ

เปลี่ยนแปลงนัน้ นอกจากการประมวลผลทางกายภาพจาก

แผนทีแ่ล้ว จ�าเป็นต้องศกึษาข้อมลูเอกสาร เช่น จดหมายเหตุ 

หรือการสัมภาษณ์ ประกอบ ซึ่งสามารถด�าเนนิการในงาน

วิจัยเพิ่มเติมต่อไป  

ลักษณะสัณฐานของเครือข่ายล�าคลอง
จากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450

1.  รูปแบบองค์ประกอบน�้าจากแผนที่กรุงเทพ 
พ.ศ. 2450

จากตารางที่1 ซึ่งแสดงรายละเอียดภาพรวมขององค์

ประกอบน�้าทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 

2450 สามารถจ�าแนกรปูแบบองค์ประกอบน�า้ตามชือ่ทีร่ะบุ
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ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของเครือข่ายลำาคลองในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2450 - 2550

บนแผนที่ รวมถึงตามสภาพทางกายภาพและการใช้งานที่

สามารถอนุมานได้ และช่วงเวลาที่ระบุการขุด หรือช่วงเวลา

ทีร่ะบกุารสร้างองค์ประกอบหลกัอืน่ๆ ทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณองค์

ประกอบน�้า ได้ดังนี้

1) คลองหลกัก่อนสถาปนากรงุรตันโกสนิทร์  (คลองเก่า)

ตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ ไม่มีการระบุเวลาที่ด�าเนินการขุด

คลองประเภทนี้ แต่วัดส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับองค์ประกอบ

น�้าดังกล่าว มีประวัติการสร้างมาตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุง

รัตนโกสินทร์ อีกทั้งจากองค์ประกอบน�้าในระดับรองที่เชื่อม

ต่อกับคลองหลักนี้ เช่น ล�าประโดง ขนดัสวน ที่กระจาย

ตวัอย่างเหน็ได้ชดัโดยเฉพาะบรเิวณวดับางขนุพรหม วดัสระ

เกศ วัดพลับพลาชัย วัดบรมนิวาศ และ วัดดวงแข  ท�าให้

อนุมานได้ว่าคลองประเภทนี้ คือคลองสวนที่มีพร้อมการตั้ง

ถิ่นฐานในบริเวณบางกอกมาตั้งแต่สมัยอยุธยา คลองหลัก

ส�าคญัในประเภทนี ้ได้แก่ คลองบางขนุพรหม คลองสามปลืม้ 

คลองวดัพลบัพลาชยั  คลองส้มป่อย และคลองหวัล�าโพงเก่า

2) คลองหลกัหลงัสถาปนากรงุรตันโกสนิทร์  (คลองใหม่)

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ ระบุเวลาที่ด�าเนนิการขุดคลองประเภทนี้

อย่างชัดเจน ตั้งแต่คลองที่ขุดในสมัยธนบุรี ได้แก่ คลอง

คเูมอืงเดมิ  และคลองทีข่ดุขึน้พร้อมการสถาปนากรงุฯ หรอื

ในช่วงเวลาทีม่กีารขยายกรงุรตันโกสนิทร์ ได้แก่ คลองหลอด 

คลองมหานาค คลองผดุงกรุงเกษม และ คลองขุดวัวล�าพอง 

(พระรามสี่) 

3) คลองหรือล�าน�้ารอง

ล�าคลองที่ขยายต่อมาจากคลองหลักก่อนสถาปนากรุง

รัตนโกสินทร์ หรือคลองเก่า ส่วนใหญ่เป็นล�าคลองประเภท

ล�าประโดงทีต่่อเข้าขนดัสวนทีย่งัคงมเีหลอืให้เหน็อยูใ่นแผนที่

กรงุเทพฯ พ.ศ. 2450 และ มลี�าคลองประเภทล�าประโดงบาง

สายทีพ่ฒันาขึน้มาเป็นคลองทีม่ชีือ่ขยายเชือ่มต่อกบัล�าคลอง

สายอื่น ได้แก่ คลองบ้านหล่อ คลองพระแก้ว  รวมถึงคลอง

ทีเ่ชือ่มกบัคนู�า้วดัต่างๆ ได้แก่ คลองวดัชนะสงคราม เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังปรากฏมีคูน�้าของวัดที่พัฒนาขึ้นเป็นคลองรอง

เชือ่มต่อคลองเก่าและคลองใหม่ ได้แก่ คลองวดัสระเกศ และ

คลองวดัพระพเิรนทร์ เป็นต้น  รวมถงึล�าคลองทีข่ยายต่อมา

จากคลองใหม่ ได้แก่ คลองหลอดวัดราชนดัดา คลองหลอด

วัดราชบพิธ คลองวัดสุทัศน์ รวมถึงล�าคลองเชื่อมคูน�้าวัด

ต่างๆ ได้แก่ คลองวัดโสมนัส และคลองวัดเทพศิรินทร์ 

เป็นต้น

4) คูน�้า

องค์ประกอบน�้าประเภทนี้ ส่วนใหญ่เป็นคูน�้าของวัดที่เชื่อม

ต่อมาจากคลองเก่าหรอืคลองใหม่ มทีัง้คนู�า้ทีล้่อมรอบวดัทกุ

ด้าน และคนู�า้ทีล้่อมรอบวดัเพยีงบางส่วน ในส่วนคนู�า้ของวดั

ที่ขยายมาจากคลองเก่า โดยมากเป็นองค์ประกอบน�้าที่

พัฒนาขึ้นมาจากล�าประโดงหรือคลองสวน ได้แก่ คูน�้าวัด

สามพระยา คูน�้าวัดราชบูรณะ และ คูน�้าวัดพลับพลาชัย 

เป็นต้น  ในส่วนคนู�า้ของวดัทีข่ยายมาจากคลองใหม่ โดยมาก

ไม่ได้อ้างอิงแนวแกนจากล�าประโดงเดิม แต่ขุดขึ้นตาม

โครงสร้างของคลองใหม่ ได้แก่ คูน�้าวังพระองค์เจ้าสายสนทิ

วงศ์ และ คูน�้าวังกรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร เป็นต้น  ตลอด

จนมีคูน�้าที่คาดว่าถูกขุดขึ้นพร้อมการตัดถนน ได้แก่           

คูน�้าหลังตึกแถวริมถนนตะนาวศรี และคูน�้าริมถนน

ราชด�าเนนิกลาง เป็นต้น

5) คูหรือสระภายในพื้นที่ดิน

ภายในพืน้ทีว่ดั หรอื พืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของเจ้าขนุมลูนาย ปรากฏ

มีการขุดคูน�้าหรือสระภายในพื้นที่ ซึ่งคาด   ว่าขุดเพื่อใช้ดิน

ในการถมพื้นที่ หรือเพื่อการระบายน�้า ได้แก่ คูน�้าและสระ

น�้าภายในพื้นที่วัดบวรนิเวศ คูน�้าและสระภายในพื้นที่วัด

เทพศรินิทร์ คนู�า้และสระภายในพืน้ทีว่งักรมหลวงนครไชยศรี 

เป็นต้น

2.  ระบบเครือข่ายล�าน�้าจากแผนที่กรุงเทพ 
พ.ศ. 2450

จากตารางแสดงรายละเอยีดองค์ประกอบน�้า สามารถจ�าแนก

ระบบเครอืข่ายล�าน�า้ตามล�าดบัการไหลจากแม่น�า้ คลองหลกั 

คลองรอง ได้ดังนี้

1) เครือข่ายคลองบางขุนพรหม 

ล�าคลองเริม่จากแม่น�า้เจ้าพระยาผ่านวดัสามพระยา วางแนว

เลีย้วตวัตามรปูแปลงขนดัสวนผ่านหลงัวดัตรทีศเทพ ต่อเนือ่ง

กบัคลองบ้านหล่อ แล้วไปสดุทีค่ลองรอบกรงุ ปรากฏมคีลอง

รอง คลองสวน ล�าประโดง ที่แตกแขนงไปจากคลองบางขุน

พรหมตลอดแนว

2) เครือข่ายคลองสามปลื้ม

ล�าคลองเริ่มจากแม่น�้าเจ้าพระยาผ่านวัดจักรวรรดิ (สาม

ปลื้ม) วางแนวจากทิศใต้ขึ้นเหนือตัดผ่านคลองมหานาค 

ปรากฏมคีลองรอง คลองสวน ล�าประโดง ทีแ่ตกแขนงไปจาก

คลองสามปลื้มตลอดแนว
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  เตชะกิจขจร

3) เครือข่ายคลองคูเมืองเดิม

ล�าคลองเริม่จากแม่น�า้เจ้าพระยาผ่านวงัหน้า วางแนวจากทศิ

เหนือลงใต้ออกสู่แม่น�้าเจ้าพระยาอีกครั้ง บริเวณปากคลอง

ตลาด ปรากฏมีคลองรองส�าคัญที่แตกแขนงไปจากคลอง

คูเมืองเดิมเพียงสองเส้น คือ คลองหลอดวัดราชนดัดา และ

คลองหลอดวัดราชบพิธ

4) เครือข่ายคลองรอบกรุง

ล�าคลองเริ่มจากแม่น�้าเจ้าพระยาผ่านวัดสังเวช วางแนวจาก

ทิศเหนือลงใต้ออกสู่แม่น�้าเจ้าพระยาอีกครั้ง บริเวณวัดราช

บรูณะ ปรากฏมคีลองรองส�าคญัทีแ่ตกแขนงไปจากคลองรอบ

กรุง ได้แก่ คลองมหานาค และคลองรอง คลองสวน ล�าประ

โดง ที่เชื่อมต่อกับคลองบางขุนพรมและคลองสามปลื้ม

5) เครือข่ายคลองผดุงกรุงเกษม

ล�าคลองเริ่มจากแม่น�า้เจ้าพระยาผ่านวัดเทวราชกุญชร วาง

แนวจากทศิเหนอืลงใต้ออกสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยาอกีครัง้ บรเิวณ

วัดมหาพฤฒาราม ปรากฏมีคลองรองส�าคัญที่แตกแขนงไป

จากคลองผดุงกรุงเกษม ได้แก่ คลองขุดหัวล�าโพง เป็นต้น

6) เครือข่ายคลองมหานาค

ล�าคลองเริม่จากกึง่กลางคลองรอบกรงุบรเิวณวดัสระเกศ วาง

แนวจากทิศตะวันออกสู ่ทิศตะวันตก ตัดผ่านคลองผดุง

กรงุเกษม เชือ่มต่อเข้ากบัคลองบางกะปี และคลองแสนแสบ

7) เครือข่ายล�าน�้าจากคลองอื่นๆ

ได้แก่ เครอืข่ายล�าน�า้จากคลองส้มป่อย  เครอืข่ายล�าน�า้จาก

คลองหัวล�าโพงเก่า เป็นต้น

3.  ลักษณะความสัมพันธ์ขององค์ประกอบน�้า
และพื้นที่ริมน�้า จากแผนที่กรุงเทพ พ.ศ. 2450

จากตารางที1่ สามารถจ�าแนกลกัษณะความสมัพนัธ์ขององค์

ประกอบน�้าและพื้นที่ริมน�้า ได้ดังนี้

1) พื้นที่ดิน – องค์ประกอบน�้า – พื้นที่ดิน

พืน้ทีร่มิน�า้ขององค์ประกอบน�า้เป็นทีด่นิซึง่ถอืครองโดย ทีอ่ยู่

อาศยั หรอื วดั โดยไม่มถีนนสาธารณะคัน่กลาง  เป็นลกัษณะ

ที่มีอยู ่มากที่สุดตามที่ปรากฏจากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 

2450 โดยเฉพาะบรเิวณพืน้ทีใ่นเครอืข่ายคลองบางขนุพรหม 

คลองสามปลื้ม และ คลองรอบกรุง ทั้งบริเวณคลองหลัก 

คลองหรือล�าน�้ารอง และคูน�้า   ทั้งนี้ในส่วนคลองรอบกรุง 

พื้นที่ดินที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ก�าแพงเมืองที่สร้างขึ้น

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1

2) ถนน – องค์ประกอบน�้า – ถนน

พื้นที่ริมน�้าขององค์ประกอบน�้าเป็นที่ดินซึ่งถูกพัฒนาเป็น

ถนนสาธารณะทั้งสองฝั ่ง เป็นลักษณะที่ปรากฏชัดเจน 

บริเวณเครือข่ายคลองหลักหลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

ได้แก่ บริเวณคลองคูเมืองเดิม และคลองผดุงกรุงเกษม  ไม่

ปรากฏให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์นี้ในส่วน คลองหรือ

ล�าน�้ารอง และคูน�้า

3) พื้นที่ดิน – องค์ประกอบน�้า – ถนน

พื้นที่ริมน�้าขององค์ประกอบน�้าฝั่งหนึง่เป็นที่ดินซึ่งถือครอง

โดย ทีอ่ยูอ่าศยั หรอื วดั โดยไม่มถีนนสาธารณะคัน่กลาง ใน

ขณะทีอ่กีฝ่ังหนึง่ถกูพฒันาเป็นถนนสาธารณะ   เป็นลกัษณะ

ที่ปรากฏบริเวณเครือข่ายคลองหลักหลังสถาปนากรุง

รัตนโกสินทร์ ได้แก่ บริเวณคลองคูเมืองเดิม และคลองผดุง

กรุงเกษม และบางส่วนของ คลองรอบกรุง คลองหลอดทั้ง

สองสาย และคลองมหานาค ไม่ปรากฏให้เห็นรูปแบบความ

สัมพันธ์นี้ในส่วน คลองหรือล�าน�้ารอง และคูน�้า

การเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของ
เครือข่ายล�าคลองจากแผนที่กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2450 และ พ.ศ. 2550

จากการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบสณัฐานองค์ประกอบน�้าตามที่

ปรากฏในแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 และ พ.ศ. 2550   

สามารถประมวลรายละเอียดได้ดังนี้

1.  การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบองค์ประกอบน�้า

จากภาพที่ 10-13 ประกอบกับข้อมูลในตารางที่ 1          

ไม่ปรากฏคลองเก่าหลงเหลืออยู่เลย คงมีเพียงองค์ประกอบ

น�้าที่เหลืออยู่ ได้แก่

1) คลองหลักหลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

ยงัคงปรากฏให้เหน็อยูแ่ทบทกุคลอง ได้แก่ คลองคเูมอืงเดมิ 

คลองรอบกรงุ คลองผดงุกรงุเกษม และ คลองมหานาค   แต่

มีการเปลี่ยนแปลงเป็นบางส่วนในคลองคูเมืองเดิมบริเวณ

ส่วนใต้เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าที่องค์ประกอบน�้าได้หายไป
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ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของเครือข่ายลำาคลองในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2450 - 2550

2) คลองหรือล�าน�้ารองหลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เพียงไม่กี่คลอง ได้แก่ คลองหลอดวัด

ราชนดัดา คลองหลอดวัดราชบพิธ และ คลองสวนหลวง  

ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงกลายเป็นถนน ตรอกซอย ทางเดิน 

หรือส่วนหนึง่ของพื้นที่ดิน

3) คูน�้าและสระน�้า

ยงัคงปรากฏให้เหน็อยูเ่พยีงบางส่วน ได้แก่ บางส่วนของคนู�า้

วดัปรนิายก สระน�า้ภายในวดัเทพศรินิทร์ ส่วนใหญ่ได้เปลีย่น

กลายเป็นส่วนหนึง่ของพื้นที่ดิน

2.  การเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายล�าน�้า

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์ประกอบต่างๆ 

ตามที่ได้น�าเสนอไปยังข้างต้น เครือข่ายล�าน�้าได้สูญหายไป

พร้อมกบัการเกดิขึน้มาแทนทีข่องเครอืข่าย ถนน ตรอกซอย 

ทางเดนิ   อย่างไรกต็าม เครอืข่ายล�าคลองคเูมอืงทีถ่กูขดุใน

ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ยังคงปรากฏเหลืออยู่ 

3.  การเปลี่ยนแปลงลักษณะขององค์ประกอบน�้า

จากภาพที่ 10-ภาพที่ 13 ประกอบกับข้อมูลในตารางที่ 1 

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงลักษณะองค์ประกอบน�้า 

และ การเปลีย่นแปลงลกัษณะความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ

น�้าและพื้นที่ริมน�้า ได้ดังนี้

1) จากองค์ประกอบน�้ากลายเป็นเฉพาะพื้นที่ดิน

ในบริเวณพื้นที่ศึกษาส่วนที่หนึง่ ส่วนที่สอง และส่วนที่สาม 

ปรากฏมีองค์ประกอบน�า้จากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 

โดยเฉพาะคูน�้าของวัด และคลองวัดบางแห่ง เปลี่ยนแปลง

เป็นเฉพาะพื้นที่ดินส�าหรับ ที่อยู่อาศัย หรือวัด ทั้งหมด      

โดยมีรายละเอียดปลีกย่อยของการเปลี่ยนแปลง ได้แก่           

องค์ประกอบน�า้เปลีย่นแปลงเป็นพืน้ทีด่นิแสดงแนวเขตทีด่นิ 

องค์ประกอบน�้าเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ดินภายในเขตที่ดิน   

ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่า พื้นที่ขององค์ประกอบน�้าดังกล่าว

ถือเป็นส่วนหนึง่ของพื้นที่ถือครองใกล้เคียงนัน้ 

2) จากองค์ประกอบน�้ากลายเป็นถนน

ในบรเิวณศกึษาส่วนทีห่นึง่ ส่วนทีส่อง และส่วนทีส่าม ปรากฏ

มีองค์ประกอบน�้าจากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 ทั้งใน

ส่วนคูน�้าของวัด คูน�้าริมถนน และคลองวัดบางแห่ง 

เปลี่ยนแปลงเป็นเฉพาะถนน ซอย ทางเดิน ทั้งหมด  ซึ่ง

สามารถอนุมานได้ว่า พื้นที่ขององค์ประกอบนัน้ถือเป็นส่วน

สาธารณะโดยจ�ายอมเนือ่งจากถกูใช้งานโดยชาวบ้านในพืน้ที่

มานาน หรือได้รับการยินยอมโดยผู้ถือครอง

3) จากองค์ประกอบน�้ากลายเป็นทั้งพื้นที่ดินและถนน

ในบรเิวณศกึษาส่วนทีห่นึง่ ส่วนทีส่อง และส่วนทีส่าม ปรากฏ

มีองค์ประกอบน�้าจากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 ทั้งใน

ส่วนคูน�้าของวัด และคลองวัดบางแห่ง เปลี่ยนแปลงเป็นทั้ง

พื้นดินและถนน โดยการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบน�้า

แบบผสมผสานนี้ มีสัดส่วนที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็น

เฉพาะพื้นที่ดินทั้งหมด และ ที่เปลี่ยนแปลงเป็นเฉพาะถนน

ทัง้หมด  ซึง่อนมุานได้ว่า ในการพฒันาพืน้ทีเ่พือ่ตดัถนนหรอื

ท�าอาคารตึกแถวไม่จ�าเป็นต้องใช้พื้นที่องค์ประกอบน�้า

ทัง้หมด เมือ่ท�าการรงัวดัพืน้ทีแ่ล้ว อาจจะเกดิกรณทีีบ่างส่วน

ของพื้นที่องค์ประกอบน�้านัน้พ้นจากแนวเขตการพัฒนา จึง

กลับมาเป็นส่วนหนึง่ของพื้นที่ถือครองใกล้เคียงนัน้

4) การเปลี่ยนแปลงลักษณะความสัมพันธ์ขององค์

ประกอบน�้าและพื้นที่ริมน�้า

ในส่วนองค์ประกอบน�้าที่คงเหลืออยู่จากแผนที่กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2550 คือ คลองหลักหลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

ได้แก่ คลองคเูมอืงเดมิ คลองหลอดวดัราชนดัดา คลองหลอด

วัดราชบพิธ คลองรอบกรุง คลองมหานาค และ คลองผดุง

กรงุเกษม   ปรากฏมกีารเปลีย่นแปลงลกัษณะความสมัพนัธ์

ขององค์ประกอบน�้าและพื้นที่ริมน�้า จากเดิมที่มีลักษณะ

ความสัมพันธ์ในแบบ พื้นที่ดิน-องค์ประกอบน�า้-พื้นที่ดิน 

เป็นส่วนใหญ่ กลายมาเป็นการกระจายตวัของรปูแบบทัง้สาม

อย่าง ได้แก่ พืน้ทีด่นิ-องค์ประกอบน�้า-พืน้ทีด่นิ   ถนน-องค์

ประกอบน�้า-ถนน   และ ถนน-องค์ประกอบน�้า-พื้นที่ดิน  

ทั่วไปในบริเวณต่างๆ   โดยในส่วนความสัมพันธ์แบบ พื้นที่

ดิน-องค์ประกอบน�้า-พื้นที่ดิน ปรากฏมีให้เห็นมากใน

บรเิวณคลองมหานาค   ในส่วนความสมัพนัธ์แบบ ถนน-องค์

ประกอบน�้า-ถนน ปรากฏมีให้เห็นมากในบริเวณคลอง

คเูมอืงเดมิ และคลองผดงุกรงุเกษม และในส่วนความสมัพนัธ์

แบบ ถนน-องค์ประกอบน�้า-พื้นที่ดิน ปรากฏมีให้เห็นมาก

ในบรเิวณคลองรอบกรงุ คลองหลอดวดัราชนดัดา และคลอง

หลอดวัดราชบพิธ
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สรุป

1. สัณฐานของเครือข่ายล�าคลองในกรุงรัตนโกสินทร์ถูก

ก�าหนดด้วยลักษณะขององค์ประกอบน�้า เครือข่าย

ล�าคลอง และ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบน�้าและ

พื้นที่ริมน�้า

2. ลักษณะขององค์ประกอบน�้าและเครือข่ายล�าคลอง

ส�าคัญ ที่ปรากฏในแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 ได้แก่ 

คลองเก่า หรือคลองหลักและคลองรองที่ปรากฏมีมา

ก่อนการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  ได้แก่ คลองบาง

พรหมและเครอืข่ายล�าคลอง   คลองสามปลืม้และเครอื

ข่ายล�าคลอง คลองส้มป่อยและเครอืข่ายล�าคลอง   และ 

คลองหัวล�าโพงเก่าและเครือข่ายล�าคลอง   นอกจากนี้ 

องค์ประกอบน�้าทัว่ไปทีป่รากฏในแผนทีก่รงุเทพฯ พ.ศ. 

2450  แต่แทบจะไม่ปรากฏมใีห้เหน็ในแผนทีก่รงุเทพฯ 

พ.ศ. 2550  ได้แก่  คนู�า้รอบเขตพืน้ทีว่ดัและทีอ่ยูอ่าศยั

ของเจ้าขุนมูลนาย  คูน�้าริมถนน  คูน�้าภายในเขตพื้นที่

วัดและที่อยู่อาศัยของเจ้าขุนมูลนาย

3. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบน�้าและพื้นที่ริมน�้า ที่

ปรากฏในแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 ซึ่งมีมากที่สุด

คอื ความสมัพนัธ์แบบ พืน้ทีด่นิ-องค์ประกอบน�า้-พืน้ที่

ดิน  ในขณะที่ความสัมพันธ์แบบ พื้นที่ดิน-องค์

ประกอบน�้า-ถนน หรือ ถนน-องค์ประกอบน�้า-ถนน 

มีให้เห็นเป็นบางส่วนบริเวณคลองใหม่

4. การเปลี่ยนแปลงของสัณฐานเครือข่ายล�าคลองในกรุง

รัตนโกสินทร์ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะ

องค์ประกอบน�า้ การเปลีย่นแปลงของเครอืข่ายล�าคลอง 

และการเปลี่ยนแปลงลักษณะความสัมพันธ ์ของ       

องค์ประกอบน�้าและพื้นที่ริมน�้า โดยมีรูปแบบการ

เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญได้แก่

ก)  การเปลี่ยนแปลงของลักษณะองค์ประกอบน�้า: 

แบ่งได้สามประเภท คอื การเปลีย่นแปลงจากองค์

ประกอบน�้ากลายเป็นพื้นที่ดินทั้งหมด การ

เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบน�้ากลายเป็นถนน

ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบน�้ากลาย

เป็นถนนบางส่วนและพื้นที่ดินบางส่วน

ข)  การเปลีย่นแปลงของเครอืข่ายล�าคลอง: ไม่ปรากฏ

มีเครือข่ายล�าคลองเก่าหลงเหลืออยู่เลย แม้แต่

เครือข่ายล�าคลองใหม่ก็ไม่หลงเหลือในส่วนเครือ

ข่ายคลองรอง คลองสวน อยู่เลย คงมีแต่คลอง

หลักที่ขุดขึ้นหลังสถาปนากรุงธนบุรีและกรุง

รตันโกสนิทร์ ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองหลอด

วัดราชนดัดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองรอบ

กรุง คลองผดุงกรุงเกษม เป็นต้น

ค) การเปลี่ยนแปลงลักษณะความสัมพันธ์ขององค์

ประกอบน�า้และพืน้ทีร่มิน�า้: ลกัษณะความสมัพนัธ์

ขององค์ประกอบน�้าและพื้นที่ริมน�้าในเครือข่าย

ล�าคลองเก่าส่วนใหญ่ มีรูปแบบลักษณะความ

สัมพันธ์ในแบบ พื้นที่ดิน-องค์ประกอบน�้า-พื้นที่

ดนิ แสดงให้เหน็ลกัษณะเฉพาะของการใช้พืน้ทีร่มิ

น�้าแบบคลองสวนที่การเข้าถึงพื้นที่มาจากทาง

ล�าน�้าโดยตรง ในขณะที่ลักษณะความสัมพันธ์ที่

ปรากฏในเครอืข่ายล�าน�า้ใหม่จะผสมผสานรปูแบบ 

ถนน-ล�าน�้า เข้ามาด้วย โดยเฉพาะคลองคูเมือง

กรุงรัตนโกสินทร์

5. เป็นที่น่าสังเกตว่า ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบน�้า

และพื้นที่ริมน�้าในส่วนคลองหลัก คลองรอง คลองสวน 

ล�าประโดง ในบริเวณเครือข่ายคลองเก่า ก่อนการ

เปลี่ยนแปลง จะมีลักษณะ พื้นที่ดิน-องค์ประกอบน�้า-

พืน้ทีด่นิ   อนมุานได้ว่าเกดิขึน้มาจากการถอืครองพืน้ที่

ริมน�้าโดยชาวบ้าน วังหรือวัด มาตั้งแต่ก่อนสถาปนา

กรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากล�าคลองถือเป็นเส้นทาง

คมนาคมสายหลัก ตลอดจนเป็นปัจจัยสนับสนนุหลัก

ในการด�ารงชวีติ มาตัง้แต่สมยัอยธุยา  เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับคลองหลักสายใหม่บางเส้น ได้แก่ คลองผดุง

กรุงเกษม ซึ่งขุดขึ้นหลังการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

ซึ่งมีความเป็นสาธารณะมากกว่าโดยแสดงออกมา   

ด้วยการสร้างถนนพร้อมการขุดคลอง อย่างไรก็ตาม 

องค์ประกอบน�้าในเครือข่ายคลองเก่าก็ยังคงความเป็น

สาธารณะในระดบัพืน้ทีย่่อยด้วยการใช้งานของชาวบ้าน 

จึงถูกถมให้กลายเป็นถนน ตรอกซอย ทางเดินในที่สุด
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ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของเครือข่ายลำาคลองในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2450 - 2550

ภาพที่ 3: แผนที่แสดงองค์ประกอบน�้าทั้งหมดที่ปรากฏอยู ่ใน
แผนที่ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450

ภาพที่ 4: แผนที่แสดงองค์ประกอบน�้าและถนนทางเดินทั้งหมด 
ที่ปรากฏอยู่ใน แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2550

ภาพที่ 1: แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 แสดงสัณฐานเมืองของ
กรุงรัตนโกสินทรใ์นอดีต

ภาพที่ 2: แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2550 แสดงสัณฐานเมืองของ
กรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน
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ภาพที่ 5-6: แผนที่แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบน�้าที่เปลี่ยนแปลง ไปบริเวณ คลองบางพรหม และ
เครือข่ายคลองสวน ล�าประโดง ขนดัสวน จากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 และ แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2550

ภาพที ่7: แผนทีแ่สดงการเปรยีบเทยีบองค์ประกอบน�า้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปบรเิวณ คลองบางล�าพ ู คลองวดับวรนเิวศ 
คูน�้า-สระในบริเวณวัด และ คนู�า้หลงัตกึแถวถนนตะนาวศร ี จากแผนทีก่รงุเทพฯ พ.ศ. 2450 และ แผนที่
กรุงเทพฯ พ.ศ. 2550

ภาพที่ 8: แผนที่แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบน�้าที่เปลี่ยนแปลง ไปบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม และ 
คูน�้า-สระในบริเวณวังพระองค์เจ้าสายสนทิวงศ์ จากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 และ แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 
2550
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ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของเครือข่ายลำาคลองในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2450 - 2550

ภาพที่ 9: แผนที่แสดงองค์ประกอบน�้าในกรุงรัตนโกสินทร์พร้อม
สัญลักษณ์รายนาม จากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450
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ภาพที่ 10: แผนที่แสดงองค์ประกอบน�้าทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการซ้อนแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 และ พ.ศ. 2550

ภาพที่ 11: แผนที่แสดงองค์ประกอบน�้าเดิมในแผนที่กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2450 ที่ยังคงปรากฏในแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2550

ภาพที่ 12: แผนที่แสดงองค์ประกอบน�้าเดิมในแผนที่กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2450 ที่เปลี่ยนแปลงเป็นถนนในแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2550

ภาพที่ 13: แผนที่แสดงองค์ประกอบน�้าเดิมในแผนที่กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2450 ทีเ่ปลีย่นแปลงเป็นพืน้ทีด่นิในแผนทีก่รงุเทพฯ พ.ศ. 2550
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ตารางที่ 1
แสดงรายละเอียด สัญลักษณ์ ลักษณะองค์ประกอบน�้าพร้อมรายนาม ระบบล�าคลอง และ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงลักษณะความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบน�้าและพืน้ที่ริมน�้า

บริเวณที่ 1 (แม่น�้าเจ้าพระยา - คลองรอบกรุง)
      

ล�าดับ ชื่อปัจจุบัน- ชื่อ ประวัติ ลักษณะ ลักษณะ ระบบล�าน�้า
ที่ ชื่อตามสถานที่ วัดเดิม ขุดคลอง/วัด (2450) (2550) (2450)

A01 คลองคูเมืองเดิม   <2325 R-W-R R-W-R แม่น�้าเจ้าพระยา - คลอง -  
       แม่น�้าเจ้าพระยา

A02 คูน�้า วัดชนะสงคราม วัดกลางนา <2325 L-W-L L, R คลองคูเมืองเดิม - คู
   (ตองปุ)

A03 คลอง วัดชนะสงคราม-    L-W-L L, R คูน�้าวัดชนะสงคราม - คลอง -
   วัดบวรนิเวศ     คูวัดบวรนิเวศ

A04 คูน�้า วัดบวรนิเวศ-วัดรังษี   2367-2375 R-W-L L, R คลองวัดชนะสงคราม - คู - 
       คลองหลอดวัดราชนดัดา

A05 สระ วัดบวรนิเวศ        คู - สระ

A06 คูน�้า ตึกดิน-   N/A L-WL L, R คลองหลอดวัดราชนดัดา-  
  โรงเรียนวิทยาสตรี     คู

A07 คูน�้า หลังตึกแถวถนนตะนาวศรี   N/A L-WL L คลองวัดชนะสงคราม - คู

A08 คูน�้า ถนนราชด�าเนนิกลาง   N/A R-W-L R คูน�้าถนนตะนาวศรี - คู

A09 คลองหลอดวัดราชนดัดา   2326 L-W-L L-W-L,  คลองคูเมืองเดิม - คลอง-   
      R-W-L,  คลองรอบกรุง
      R-W-R

A10 คูน�้า วัดศิริอ�ามาตย์   N/A L-W-L R คลองรอบกรุง - คู

A11 คูน�้า วัดราชนดัดารามวรวิหาร   2389 L-W-L L คลองคูเมืองเดิม - คู - 
       คลองหลอดวัดราชนดัดา

A12 คูน�้า วังกรมหมื่นสรรพศาสตร์   N/A L-W-L L, R คลองคูเมืองเดิม - คู

A13 คูน�้า วัดมหรรณพาราม วัดกระบือ <2325 L-W-L R คลองหลอดวดัราชนดัดา - คู

A14 คลอง หลังวัดมหรรณพาราม   N/A L-W-L L คูน�้าวัดมหรรณพาราม - 
       คลอง

A15 คูน�้า วังกรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร   N/A L-W-L L คลองวัดสุทัศน์ - คู

A16 คลอง วัดสุทัศน์   2350 L-W-L R คลองหลอดวดัราชบพธิ -  
       คลอง - คลองหลอดวัดราช
       นดัดา

A17 คลองหลอดวัดราชบพิธ   2326 L-W-L L-W-L,  คลองคูเมืองเดิม - คลอง-  
      R-W-L,  คลองรอบกรุง
      R-W-R

A18 คูน�้า วัดราชบูรณะ วัดเลียบ  <2325 L-W-L L, R คลองรอบกรุง - คู
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บริเวณที่ 2 (คลองรอบกรุง - คลองผดุงกรุงเกษม)

ล�าดับ ชื่อปัจจุบัน- ชื่อ ประวัติ ลักษณะ ลักษณะ ระบบล�าน�้า
ที่ ชื่อตามสถานที่ วัดเดิม ขุดคลอง/วัด (2450) (2450) (2450)   
   

B01 คลองรอบกรุง   2326 L-W-L, L-W-L, แม่น�้า   
     R-W-L  R-W-L, เจ้าพระยา - คลอง - 
      R-W-R  แม่น�้าเจ้าพระยา

B02 คลอง วัดสามพระยา -     N/A L-W-L L, R แม่น�้าเจ้าพระยา - คลอง - 
  วัดใหม่อมตรส     ล�าประโดง(ส่วนขยาย) - 
       คูวัด - คลองมหานาค

B03 คูน�้า วัดใหม่อมตรส วัดวรามะตาราม <2325 L-W-L L, R คลองบางขุนพรหม - คู
   (บางขุนพรหมใน)

B04 คูน�้า วัดเอี่ยมวรนชุ   N/A L-W-L L, R คลองบางขุนพรหม - คู

B05 คูน�้า วัดสามพระยา วัดสัก <2325 L-W-L L, R คลองบางขุนพรหม - คู
   (บางขุนพรหม)

B06 คูน�้า วัดอินทรวิหาร วัดไร่พริก (บาง <2325 L-W-L L, R คลองบางขุนพรหม - คู
   ขุนพรหมนอก)

B07 คูน�้า วัดสังเวช วัดบางล�าพู <2325 L-W-L L, R คลองรอบกรุง - คู

B08 คูน�้า วังกรมหมื่นมเหศวร   N/A L-W-L L, R คลองรอบกรุง - คู

B09 คูน�้า วัดมกุฏกษัตริย์   2411 L-W-L L, R คลองผดุงกรุงเกษม - คู

B10 คลอง วัดตรีทศเทพ   N/A L-W-L L คลองรอบกรุง - คลอง

B11 คูน�้า วัดตรีทศเทพ   2403 L-W-L L, R คลองวัดตรีทศเทพ - คู

B12 คลอง ซอยบ้านหล่อ   N/A L-W-L L, R คลองบางขุนพรหม - 
       ล�าประโดง - คลอง - 
       คลองรอบกรุง

B13 คูน�้า วัดปรินายก   N/A L-W-L R คลองรอบกรุง - คู

B14 คลอง วัดโสมนัส-วัดปรินายก   N/A L-W-L L, R คูวัดโสมนัส - คลอง - 
       คูวัดปรินายก

B15 คูน�้า วัดโสมนัสราชวรวิหาร   2396 L-W-L R คลองผดุงกรุงเกษม - คู

B16 คลอง     N/A L-W-L L, R คลองมหานาค - คลอง - 
       คลองวัดโสมนัส

B17 คลอง วัดสุนทรธรรมทาน -   N/A L-W-L R คลองสามปลื้ม - คลอง
  วัดสิตาราม

B18 คูน�้า วัดสุนทรธรรมทาน วัดแค รัชกาลที่3 L-W-L L คลองวัดสุนทรธรรมทาน - 
       คู

B19 คูน�้า วัดสิตาราม วัดคอกหมู 2340 L-W-L L คลองวัดสุนทรธรรมทาน - 
       คู

B20 คูน�้า วังกรมหลวงนครไชยศรี   N/A L-W-L L คลองมหานาค - คู

B21 สระ วังกรมหลวงนครไชยศรี        คู - สระ
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บริเวณที่ 2 (ต่อ) (คลองรอบกรุง - คลองผดุงกรุงเกษม)

ล�าดับ ชื่อปัจจุบัน- ชื่อ ประวัติ ลักษณะ ลักษณะ ระบบล�าน�้า
ที่ ชื่อตามสถานที่ วัดเดิม ขุดคลอง/วัด (2450) (2450) (2450)  

B22 คลองมหานาค   2328 L-W-L,  L-W-L,  คลองรอบกรุง - คลอง - 
     R-W-L R-W-L คลองแสนแสบ(ส่วนขยาย) - 
       แม่น�้าบางปะกง

B23 คลอง วัดสระเกศ วัดสะแก <2325 L-W-L R คลองรอบกรุง - คู - 
       คลองสามปลื้ม

B24 คลอง เมรุเผาศพวัดสระเกศ      L-W-L L, R คลองรอบกรุง - คลอง - 
       คลองวัดสระเกศ

B25 คูน�้า วัดดิสานกุาราม วัดจางวางดิศ  N/A L-W-L R คลองสามปลื้ม - คู

B26 คูน�้า วัดเทวีวรญาติ วัดจางวางพ่วง  N/A L-W-L R คลองสามปลื้ม - คู

B27 คูน�้า โรงเรียนราชวิทยาลัย   N/A L-W-L R คลองมหานาค - คู

B28 คูน�้า วังพระยามหาอ�ามาตย์    N/A L-W-L L, R คลองผดุงกรุงเกษม - คู

B29 คลอง วัดเทพศิรินทร์   2419 L-W-L L, R คลองผดุงกรุงเกษม - 
       คลอง - ล�าประโดง - 
       คลองสามปลื้ม

B30 คลอง วัดพระพิเรนทร์   <2325 L-W-L R คลองสามปลื้ม - คลอง - 
       คลองรอบกรุง

B31 คูน�้า โรงพยาบาลพลตระเวร   N/A L-W-L L, R คลองวัดพลับพลาชัย - คู

B32 คลอง ถนนมังกร-วัดคณกิาผล-     L-W-L R แม่น�้าเจ้าพระยา - คลอง - 
  วัดพลับพลาชัย     คลองผดุงกรุงเกษม

B33 คูน�้า วัดพลับพลาไชย วัดโคก <2325 L-W-L L, R คลองวัดพลับพลาชัย - คู

B34 คูน�้า วังสวนดอกไม้   N/A L-W-L L คลองเมรุเผาศพวัดสระเกศ -
        คู

B35 คูน�้า วังพระองค์เจ้าสายสนทิวงศ ์   N/A R-W-L L, R คลองผดุงกรุงเกษม - คู

B36 คลอง    N/A L-W-L R คลองผดุงกรุงเกษม - คลอง

B37 คลอง วัดจักรวรรดิ วัดนางปลื้ม  <2325 L-W-L L, R แม่น�้าเจ้าพระยา - คลอง
   (สามปลื้ม)

B38 คลอง วัดบพิตรภิมุข   <2325 L-W-L R คลองรอบกรุง - คลอง

B39 คลอง วัดสัมพันธวงศ์   <2325 L-W-L R แม่น�้าเจ้าพระยา - คลอง - 
       คลองผดุงกรุงเกษม -  
       คลองหัวล�าโพงเก่า

B40 คูน�้า วัดสัมพันธวงศ์ วัดเกาะ <2325 L-W-L L, R คลองวัดสัมพันธวงศ์ - คู

B41 คูน�้า วัดปทุมคงคา วัดส�าเพ็ง <2325 L-W-L L, R คลองรอบกรุง - คู -
       คลองสามปลื้ม

B42 คลอง วัดไตรมิตร   <2325 L-W-L L, R คลองวัดสัมพันธวงศ์ - 
       คลอง

B43 สระ วัดเทพศิรินทร์        คู - สระ
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บริเวณที่3 (ตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษมออกไป)

ล�าดับ ชื่อปัจจุบัน- ชื่อ ประวัติ ลักษณะ ลักษณะ ระบบล�าน�้า
ที่ ชื่อตามสถานที่ วัดเดิม ขุดคลอง/วัด (2450) (2450) (2450)   
    

C01 คลองผดุงกรุงเกษม   2394 R-W-R, R-W-R,  แม่น�้าเจ้าพระยา - 
     R-W-L, R-W-L คลอง - แม่น�้าเจ้าพระยา
     L-W-L

C02 สระ วังกรมหมื่นราชบุรี       คลองผดุงกรุงเกษม – สระ

C03 คลอง เม่งเส็ง/รางเงิน   N/A L-W-L R-W-R, R คลองผดุงกรุงเกษม – คลอง

C04 สระ วังจันทร์       คลองผดุงกรุงเกษม – สระ

C05 คลอง ถนนลิขิต   N/A L-W-L L. R คลองผดุงกรุงเกษม - คลอง

C06 คลอง เปรมประชากร   2413 L-W-L R-W-R คลองผดุงกรุงเกษม - คลอง

C07 คลอง วัดสมณานัม   รัชกาลที่3 L-W-L R คลองผดุงกรุงเกษม - คลอง

C08 คลอง     N/A L-W-L L, R คลองผดุงกรุงเกษม - คลอง

C09 คลอง ทางรถไฟ   N/A R-W-L L, R-W-R คลองผดุงกรุงเกษม - คลอง

C10 คูน�้า วัดบรมนิวาศ   2374 L-W-L R คลองผดุงกรุงเกษม - คู

C11 คลอง     N/A L-W-L L คลองสามเสน - คลอง

C12 คูน�้า วัดช�านิหัตถการ วัดสามง่าม <2325 L-W-L R คลองส้มป่อย - คู

C13 คลองนางหงส์   <2325 L-W-L R คลองแสนแสบ - คลอง - 
       คลองส้มป่อย

C14 คูน�้า วัดชัยมงคล วัดช่างแสง <2325 L-W-L L คลองส้มป่อย - คู

C15 คลองสวนหลวง   N/A R-W-L R-W-L คลองหัวล�าโพง - คลอง - 
       คลองแสนแสบ

C16 คูน�้า วัดดวงแข วัดแค <2325 L-W-L L, R คลองหัวล�าโพง -  
       ล�าประโดง- คู

C17 คลอง ถนนตรง(พระรามสี่)   2400 R-W-L R คลองผดุงกรุงเกษม -  
       คลอง- คลองพระโขนง

C18 คลอง     N/A L-W-L L, R คลองวัดสัมพันธวงศ์ - 
       คลอง - คลองช่องนนทรีย์ 
       - แม่น�้าเจ้าพระยา
C19 คูน�้า วัดมหาพฤฒาราม วัดตะเคียน <2325 L-W-L L คลองผดุงกรุงเกษม - คู
   (ท่าเกวียน)

R=Road, W=Waterway, L=Land
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