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เทคโนโลยีการขนส่งกับ
การเติบโตและการฟ้ืนฟูเมือง :
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร

การขนส่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันและการดำเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของมนุษย์มาช้านาน ทั้งการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า ในช่วงที่เทคโนโลยี
การขนส่งยังไม่ก้าวหน้า ต้นทุนในการขนส่งมีราคาสูง มนุษย์จึงต้องเลือกที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยกระจุกตัวอยู่ด้วยกัน เกิดเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็กที่ทั้ง
ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ผู้ให้บริการ และครัวเรือนตั้งอยู่ใกล้กัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการขนสง่และการเดนิทาง (Moore and Thorsenes, 1994: 12-14)  การพฒันา
เทคโนโลยีด้านการขนส่งจึงมีความจำเป็น เพื่อที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการเพิ่มความสามารถในการ
เข้าถึง (Accessibility) ให้ไกลและสะดวกขึ้น และเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่
(Mobility) ให้รวดเร็วขึ้น ผลของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการขนส่งนั้น ทำให้
เกิดการเติบโตของเมืองด้วยเช่นกัน ดังที่จะกล่าวต่อไปตามข้อสังเกตของนักวิชาการ
และกรณีศึกษากรุงเทพมหานคร

นกัวชิาการทา่นแรกทีจ่ะกลา่วถงึคอื Peter Muller ซึง่ไดอ้ธบิายถงึววิฒันาการของการ
เติบโตของมหานครในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าขึ ้นอยู ่กับการเปลี ่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีเป็นสำคัญ โดยแบ่งเมืองออกเป็น 4 ยุค ตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแต่ละ
ชว่งเวลา (Muller 1995: 29-47) โดยยคุแรกเรยีกวา่ Walking-Horsecar Era (ก่อนปี
ค.ศ. 1890) เป็นเมืองที่ยังมีขนาดเล็ก คนส่วนใหญ่ใช้การเดินเท้าในการสัญจร
ในเมือง ส่วนคนที่มีฐานะดีก็จะใช้รถม้า ซึ่งทำให้เขาสามารถอยู่อาศัยในบ้านซึ่งตั้งอยู่
ไกลออกไป โดยไม่ต้องอยู่อย่างแออัดในบริเวณศูนย์กลางของเมือง   (ดังภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1:  แสดงรูปแบบเมืองในยุคต่างๆ ตามแนวคิดของ Peter Muller (1995)

ในยุคที่สองเรียกว่า Electric Streetcar Era (ค.ศ. 1890-1920) เป็นยุคที่มีรถราง
ไฟฟ้าใช้ ในยุคนี้เมืองจะขยายตัวออกไป เพราะต้นทุนในการขนส่งลดลง คนจึงเลือก
ที่จะออกไปตั้งแหล่งที่อยู่ใหม่เพื่อจะได้มีที่อยู่ที่กว้างขวางขึ้นและค่าเช่าที่ดินถูกลง
ในยุคนี้รูปแบบเมืองจะเปลี่ยนจากการกระจุกตัวอยู่รอบศูนย์กลางของวงกลมไป
เป็นแบบกระจายตัวไปตามเส้นทางของรถรางไฟฟ้า กล่าวคือเมืองจะขยายตัวจาก
ศูนย์กลางออกไปในทิศทางต่างๆ ตามเส้นทางรถราง

ยุคที่สามเรียกว่า Recreational Automobile Era (ค.ศ. 1920-1945) เป็นยุคที่
สามารถผลิตรถยนต์ขึ้นใช้ได้ในอเมริกา รถยนต์เป็นยานพาหนะที่นิยมแพร่หลาย
เพราะสามารถสร้างความเป็นส่วนตัวในการเดินทาง สามารถไปไหนในเวลาใดก็ได้
และการผลิตรถยนต์จำนวนมากๆ ก็ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ รถยนต์จึงเป็นสิ่งที่
ประชาชนทั ่วไปสามารถซื ้อได้ เมื ่อคนสามารถเดินทางได้ไกลขึ ้นโดยรถยนต์
ก็สามารถเลือกที่ตั้งกิจกรรมได้ไกลขึ้น เมืองก็สามารถขยายตัวได้รอบทิศทาง

และในยุคสุดท้ายเรียกว่า Freeway Era (ค.ศ. 1945-ปัจจุบัน) เป็นยุคที่มีการสร้าง
ทางหลวงขึ้นเพื่อช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการเดินทางระหว่างเมือง ยุคนี้เมืองจะ
ขยายตวัไปตามเสน้ทางของทางหลวงทีล่อ้มรอบเมอืงไว ้ ธุรกจิตา่งๆ เกิดขึน้อยา่งมาก
บริเวณจุดตัดของทางหลวงรอบเมืองกับถนนที่ตัดออกมาจากใจกลางเมือง จึงเกิด
เป็นศูนย์กลางใหม่ขึ้นรอบๆ เมือง เรียกว่า “Suburban Downtowns” เมืองจึงมี
รูปแบบเป็นเมืองหลายศูนย์กลาง และมีการขยายตัวของเมืองรอบๆ ศูนย์กลางใหม่
ดังกล่าว



55

 นายธนพล  จรัลวณิชวงศ์

การแบ่งยุคของการพัฒนาเมืองอีกแบบหนึ่งเป็นของ Newman และ Kenworthy
ซึง่ไดศ้กึษาการเตบิโตของเมอืงใหญ่ๆ  ท่ัวโลก เขากลา่ววา่พฒันาการของเมอืงม ี3 ข้ัน
ตามเทคโนโลยีด้านการขนส่งที่รวดเร็วและมีอิสระขึ้น (Newman and Kenworthy,
1996: 1-12)  ในยคุแรกเรยีกวา่ The Traditional Walking City (ก่อน ค.ศ. 1850)
เป็นเมืองที่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆ ได้โดยการเดินเท้าภายในเวลา
ไม่เกินครึ่งชั่วโมง เมืองจะมีความกว้างประมาณ 5 กิโลเมตร มีความหนาแน่นของ
ประชากรสูง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินปะปนกันหลายประเภท และเชื่อมต่อกันโดย
ถนนแคบๆ ท่ีมีโครงสรา้งทีเ่ปน็ระบบ   (ดงัภาพที ่ 2)

ยคุทีส่องเรยีกวา่ The Transit City (ค.ศ. 1850-1940) เปน็ชว่งทีมี่รถไฟและรถราง
เกิดขึน้ รถไฟจะกอ่ใหเ้กิดศนูยก์ลางยอ่ยๆ (Sub-Centers) บรเิวณรอบๆ สถานรีถไฟ
ชานเมือง ซึ่งศูนย์กลางดังกล่าวจะมีขนาดใกล้เคียงกับเมืองในยุคแรก ส่วนรถราง
จะก่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สองข้างเส้นทางรถราง ซึ่งขนานกับถนนวงแหวนหรือ
ถนนสายหลกั ชุมชนเมอืงท่ีเกิดข้ึนใหมจ่ะมคีวามหนาแนน่ปานกลาง เมืองจะสามารถ
ขยายตัวออกไปได้ไกลถึง 20-30 กิโลเมตรขึ ้นอยู ่กับเทคโนโลยี บริเวณที่เป็น
ศูนย์กลางของเส้นทางรถไฟ จะทำให้เกิดการรวมศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ
ของเมอืง   (ดงัภาพที ่3)

ภาพที่ 2:  แสดงรูปแบบเมืองในยุคแรก (The Traditional Walking City)
(Newman  and Kenworthy, 1996)
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ภาพที่ 3:  แสดงรูปแบบเมืองในยุคที่ 2 (The Transit City)
(Newman  and Kenworthy, 1996)

และในยุคที่สามเรียกว่า The Automobile City (ค.ศ. 1940-ปัจจุบัน) เป็นยุคที่
รถยนต์กลายเป็นพาหนะที่มากำหนดรูปร่างของเมืองและทำให้สามารถพัฒนาเมือง
ไปได้ทุกทิศทาง ในช่วงแรกจะเกิดการพัฒนาพื้นที่บริเวณระหว่างเส้นทางรถไฟ และ
ต่อมาก็ขยายตัวไปรอบทิศทางได้ไกลถึง 50 กิโลเมตร ชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
จะมีความหนาแน่นน้อย มีการวางแผนแยกประเภทการใช้ที่ดิน ลักษณะเมืองจะ
กระจายไมไ่ด้มีศูนยก์ลางเดยีว   (ดังภาพที ่4)

ภาพที่ 4:  แสดงรูปแบบเมืองในยุคที่ 3 (The Automobile City)
(Newman  and Kenworthy, 1996)
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จากแนวคิดทั ้งสอง จะเห็นได้ว ่า การแบ่งยุคของการพัฒนาเมืองทั ้งสองแบบ
มีข้อสังเกตเหมือนกันคือ การเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการขนส่งโดยเฉพาะ
รูปแบบของยานพาหนะมีผลต่อการเติบโตของเมือง กล่าวคือ ในยุคเริ่มต้น เมืองจะมี
ขนาดเล็กพอที่คนจะเดินทางไปยังที่ต่างๆ ภายในเมืองได้โดยการเดิน ต่อมาเมื่อ
มีการนำการขนส่งสาธารณะเข้ามาใช้ ได้แก่ รถรางและรถไฟ เมืองจะขยายตัวไปยัง
บริเวณชานเมืองตามเส้นทางของรถรางหรือบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟ และต่อมาเมื่อ
มีการผลิตรถยนต์ขึ้นใช้ได้อย่างแพร่หลายแล้ว ทำให้คนสามารถเดินทางและเลือก
ท่ีต้ังของกจิกรรมตา่งๆ ไดอ้ยา่งอสิระและไกลขึน้ เมืองจงึขยายตวัไดร้อบทศิทาง แม้ว่า
Muller จะเพิ ่มยุคของทางหลวงเข้าไป แต่ก็สังเกตได้ว่ายุคทางหลวงนี้ก็เป็นยุค
ที ่ใช้ยานพาหนะประเภทรถยนต์เป็นหลัก เมืองที ่มีการใช้รถยนต์แพร่หลายจะ
ขยายตัวไปได้ไกลจากศูนย์กลางของเมืองมาก โดยเฉพาะตามแนวถนนสายหลัก
และบริเวณที่เป็นจุดตัดระหว่างถนนรัศมีจากใจกลางเมืองกับถนนวงแหวนรอบเมือง
ซึ่งทำให้เกิดศูนย์กลางใหม่ขึ้นตามจุดต่างๆ ของชานเมือง และมีการขยายตัวรอบๆ
ศูนย์กลางใหม่เหล่านั้น

สำหรับกรณีศึกษากรุงเทพมหานครนั้น รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรง
สถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรตั้งแต่ พ.ศ. 2325
โดยได้ทรงโปรดให้ขุดคลองคูเมืองชั้นในและคลองรอบกรุงและสร้างกำแพงเมือง
ล้อมรอบกรุงเทพฯ ในช่วงนี้จึงมีลักษณะเป็นเมืองในป้อม มีเนื้อที่ประมาณ 3.46
ตารางกิโลเมตร  (บุปผนาฏ สุวรรณมาศ, 2525: 17) ประชาชนในสมัยนี้นิยม
ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำและลำคลองสายสำคัญ โดยมีเรือเป็นพาหนะสำคัญในการ
เดินทาง

ตอ่มาในสมยัรชักาลที ่4 (เริม่ พ.ศ. 2394) ประเทศไทยมกีารตดิตอ่กบัตา่งประเทศ
ในด้านการค้ามากขึ้น ทำให้มีการปรับปรุงบ้านเมืองด้วยการขุดและขยายคลอง
หลายแห่ง ได้แก่ คลองผดุงกรุงเกษม คลองเปรมประชากร คลองพระโขนง
คลองแสนแสบ และคลองสามเสน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างถนนเป็นครั้งแรก
ประมาณปี พ.ศ. 2404-2412 ได้แก่ ถนนเจริญกรุง ถนนบำรุงเมือง และถนน
เฟื่องนคร เป็นต้น (สุลักษณ์ สังข์รุ่ง, 2538: 31) และได้มีการตัดถนนเพิ่มอีก
หลายสายในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่สภาพพื้นผิวถนนยังคงเป็นพื้นดิน ซึ่งก่อให้เกิด
ฝุ่นละอองในฤดูแล้งและเฉอะแฉะในช่วงฤดูฝน ต่อมาจึงมีการใช้หินและทรายถม
ถนนบ้าง
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ในช่วงปี พ.ศ. 2443 กรุงเทพฯ มีเนื้อที่ซึ่งล้อมรอบโดยแม่น้ำเจ้าพระยาและคลอง
ผดงุกรงุเกษม โดยมพีืน้ทีป่ระมาณ 13.3 ตารางกโิลเมตร (สุลกัษณ์ สังข์รุง่, 2538:
32)  กรุงเทพมหานครในช่วงนี้เปรียบเทียบได้กับเมืองในยุคที่ 1 ตามการแบ่งยุค
ของเมืองทั้งสองแบบข้างต้น คือ เมืองยังมีขนาดเล็ก วัดระยะทางจากปากคลอง
ผดุงกรุงเกษมทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นส่วนที่กว้างที่สุดของเมืองในสมัยนี้ ได้เพียง 4.9
กิโลเมตร (ดังภาพที่ 5) ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของ Newman และ Kenworthy
ที่ว่าเมืองช่วงนี้จะกว้างประมาณ 5 กิโลเมตร โดยที่กรุงเทพฯ มีลักษณะพิเศษคือ
เป็นเมืองที่ประชาชนนิยมตั้งบ้านเรือนริมน้ำ การคมนาคมทางน้ำจึงมีความสำคัญ
และสะดวกกว่าการคมนาคมทางบก อย่างไรก็ตาม ก็มีการใช้รถม้าและบริการของ
รถลากหรือรถเจ๊กขึ้นแล้วเช่นกัน โดยจำกัดอยู่ในหมู่ของผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูง

ภาพที่ 5:  แสดงอาณาเขตของกรุงเทพฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2443 (สุลักษณ์ สังข์รุ่ง, 2538)
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ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 พาหนะขนส่งมวลชนทางบกได้มีบทบาทอย่างมาก โดยมี
รถรางบริการประชาชน 7 สาย วิ่งผ่านถนนเกือบทุกสายในกรุงเทพฯ อันที่จริง
รถรางได้เริ่มให้บริการครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2431 แล้ว เป็นรถรางที่ต้องใช้ม้าลาก
ไปตามรางที ่วางไว้ โดยเริ ่มจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปตามถนนเจริญกรุงถึงอู ่
บางกอกด็อก (บริเวณสะพานสาทรในปัจจุบัน)  แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เพราะ
ประชาชนยังเคยชินกับการใช้เรืออยู่ ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงม้าสูงมาก
จึงทำให้ต้นทุนในการขนส่งสูง ต่อมาในปี พ.ศ. 2437 จึงเปลี่ยนมาใช้รถรางที่ใช้
พลังงานไฟฟ้าแทน แต่ในระยะแรกผู้คนไม่กล้าใช้บริการเพราะกลัวไฟฟ้าดูด จึงมีการ
ชักชวนให้ขึ้นโดยไม่เสียค่าบริการ (คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
200 ปี, 2525: 321-322)  จนกระทั่งความสะดวกและรวดเร็วของการเดินทาง
โดยรถราง ประกอบกับค่านิยมที่ว่า ผู้โดยสารรถรางเป็นบุคคลทันสมัย เป็นผลให้
รถรางกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาวกรุงเทพฯ และเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการอาศัย
การคมนาคมทางน้ำเป็นหลักมาเป็นการคมนาคมทางบกแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รถรางสายบางคอแหลม และสายสามเสน ซึ่งทำให้พ่อค้าประชาชนสามารถเดินทาง
ระหว่างชานเมืองทางด้านใต้และด้านเหนือกับภายในเมืองกรุงเทพฯ ได้สะดวก
กิจการเดินรถรางสองสายนี้เพิ่มมากขึ้นทุกปี เฉพาะสายบางคอแหลมสายเดียว เพียง
7 ปี มีรายไดเ้พิม่ข้ึนถึง 206 % ส่วนรถรางสายอืน่ๆ ได้แก ่เส้นทางรอบ กำแพงเมอืง
เส้นทางเชื ่อมชุมทางรถไฟกับภายในเมือง และเชื ่อมเส้นทางรถรางสายหลักกับ
ท่าเรือที่สำคัญ (เกื้อกูล ยืนยงอนันต์, 2520: 173)  ในช่วงนี้ กรุงเทพฯ มีการ
ขยายตัวอย่างมากไปยังชานเมืองด้านเหนือและด้านใต้ตามแนวเส้นทางรถราง คือ
ทิศเหนือถึงบางกระบือและทิศใต้ถึงถนนตก   (ดังภาพที่ 6)

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครมิได้ขยายตัวตามเส้นทางรถรางซึ ่งเป็นเส้นทาง
ขนส่งมวลชนแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้มีฐานะดีทางเศรษฐกิจและสังคม มีพาหนะ
ส่วนตัวซึ่งทำให้สามารถไปตั้งที่อยู่อาศัยไกลออกไปโดยไม่ต้องอยู่อย่างแออัดบริเวณ
ใจกลางเมือง นอกจากรถม้าแล้ว ก็เริ่มมีการนำรถยนต์จากยุโรปเข้ามาใช้ตั้งแต่ พ.ศ.
2447 (คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, 2525: 323)
ซึ่งหลังจากการสร้างถนนราชดำเนินแล้ว ก็มีการสร้างพระราชวังสวนดุสิตขึ้น ทำให้
บริเวณนั้นมีพวกเจ้านายและขุนนางชั้นสูงมาสร้างวังและบ้านเรือนตามด้วย บริเวณ
ดังกล่าว จึงจัดเป็นชานเมืองที่เป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูง (Aristocratic Suburb)
ของกรุงเทพฯ (บุปผนาฏ สุวรรณมาศ, 2525: 15-16)  นอกจากนี้ยังมีชุมชน
หนาแน่นเพิ่มขึ้นตามถนนสายต่างๆ ที่สร้างขึ้น เช่น ถนนพระราม 4 ถนนสาทร
ถนนสีลม ถนนสี่พระยา ถนนสุรวงศ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นบริเวณที่มีชาวต่างประเทศ
นิยมเข้ามาต้ังถ่ินฐาน เรียกว่าเป็น European Section (สุลักษณ์ สังข์รุ่ง, 2538: 31-33)
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ภาพที่ 6: แสดงเส้นทางรถรางและการขยายตัวของกรุงเทพฯ ปลายสมัยรัชกาลที่ 5
(เกื้อกูล ยืนยงอนันต์, 2520: 175)

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475) เป็นต้นมา เป็นช่วงที่มีการ
นิยมใช้รถยนต์แพร่หลายไปทั่ว จากจำนวนรถยนต์ส่วนตัว 401 คันในสมัยรัชกาล
ท่ี 5 (เก้ือกลู ยนืยงอนนัต,์ 2520: 177) เพิม่เปน็ 3,259 คนัในป ีพ.ศ. 2490 และ
เป็น 26, 913 คันในป ีพ.ศ.2501 (Manop Bongsadadt, 1973: 19)  ช่วงน้ีกรุงเทพฯ
ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยหลังจากการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ ข้าม
แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแห่งแรก เสร็จในปี พ.ศ. 2475 ทำให้มีการขยายตัวของพื้นที่
เมืองในฝั่งธนบุรีมากขึ้น (บุปผนาฏ สุวรรณมาศ, 2525: 18) และมีการขยายตัว
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ตามถนนสายหลักต่างๆ ที่ตัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลและ
จังหวัดต่างๆ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนสุขุมวิท ถนนเพชรเกษม และถนนสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการขยายตัวของภาคธุรกิจการค้า
เนื่องจากบริเวณภายในใจกลางเมืองเดิม เช่น ย่านเยาวราช สีลม บางรัก ประตูน้ำ
เริ ่มหนาแน่นจนไม่สามารถขยายพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้าได้พอเพียง นอกจากนี้
ย ังประสบปัญหาการจราจรติดขัด เนื ่องจากถนนแคบและมียานพาหนะหลาย
ประเภทสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ทั้งรถยนต์ รถประจำทาง และรถราง รวมทั้ง
ราคาที่ดินก็เริ ่มสูงขึ้น ดังนั้นภาคธุรกิจการค้าจึงเริ ่มขยายตัวไปเกิดขึ้นตามถนน
สายใหม่ๆ บริเวณชานเมือง รวมทั ้งประชากรที ่พักอาศัยอยู ่อย่างหนาแน่นใน
ใจกลางเมือง ก็ย้ายไปอยู่บริเวณชานเมืองที่ไกลออกไปได้ เพื่อจะได้มีที่อยู่อาศัยที่
กว้างขวางขึ้น ดังจะเห็นได้จากบ้านเดี่ยวที่ไม่ใช่บ้านจัดสรรในซอยบริเวณถนนสุขุมวิท
ถนนพหลโยธิน เป็นต้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ก็ย้ายออกจากบริเวณใจกลาง
เมืองไปยังชานเมืองเช่นเดียวกัน ซึ่งช่วยประหยัดค่าเช่าที่ดินและได้อยู่ใกล้กับที่พัก
อาศัยของแรงงานด้วย

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังขยายตัวไปในทุกทิศทางโดยมีรถยนต์เป็นพาหนะ
ที่นิยมและมีจำนวนมากที่สุด  เนื่องจากสามารถให้ความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี ่
สามารถเลือกเส้นทางในการเดินทางได้โดยอิสระ ไม่ต้องเสียเวลาคอยและเบียดเสียด
อยู่บนรถประจำทาง อีกทั้งเป็นเครื่องแสดงถึงฐานะของผู้ขับอีกด้วย รถยนต์จึงมี
จำนวนมากขึ้นๆ การขยายตัวของกรุงเทพฯ เป็นไปทุกทิศทาง โดยเฉพาะริมถนน
สายหลัก ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนรามอินทรา
ถนนบางนา-ตราด ถนนบรมราชชนน ีถนนเพชรเกษม และถนนพระราม 2 เป็นตน้
โดยจะเห็นเด่นชัดจากการที่มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรม
รวมทั้งสำนักงาน ไปตั้งอยู่ริมถนน และมีหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมากบริเวณห่างจาก
ถนนเข้าไปในซอยต่างๆ นอกจากนี้การสร้างถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ซึ่งทำให้เกิดจุดตัดระหว่างถนนวงแหวนกับถนนสายหลักดังกล่าวมาแล้ว ทำให้บริเวณ
จุดตัดดังกล่าว มีการตั้งกิจกรรมทางธุรกิจการค้าเด่นชัด และมีการพัฒนาด้านที่อยู่
อาศัยโดยรอบ ทำให้บริเวณดังกล่าวกำลังกลายสภาพเป็นชุมชนศูนย์กลางแห่งใหม่
บริเวณชานเมืองที่เรียกว่า Suburban Downtowns ตามข้อสังเกตของ Newman และ
Kenworthy  ซึ่งย่านใหม่รอบกรุงเทพมหานครเหล่านี้ ได้แก่ ย่านบางบัวทอง บางพลี
ตลิง่ชนั บางแค บางขนุเทยีน เปน็ตน้   (ดงัภาพที ่7)
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ภาพที่ 7:  แสดงทิศทางการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
(สำนักงานนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2534)

จากวิวัฒนาการของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีการขนส่งมีบทบาทต่อการขยายตัวด้านพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตลอดมา
โดยเทคโนโลยีที ่มีผลต่อการเติบโตของเมืองที่เด่นชัดที่สุด คือการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบของพาหนะที่ใช้เดินทาง ซึ่งเป็นไปในทำนองเดียวกันกับข้อสังเกตของ
Muller และของ Newman และ Kenworthy  แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า รูปแบบของ
พาหนะที่ต่างกันนั้นมีความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) และความสามารถ
ในการเคลือ่นที ่ (Mobility) ตา่งกนัดว้ย สำหรบัเมอืงในยคุคนเดนิเทา้ ความสามารถ
ในการเข้าถึงยังไม่เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงมากนัก เนื่องจากเมืองยังมีขนาดเล็ก คน
สามารถเดินไปยังที่ต่างๆ ของเมืองได้อย่างไม่ลำบากและใช้เวลาไม่มาก แต่เมื่อ
สามารถนำรถรางมาใช้ได้ ความสามารถในการเคลื่อนที่มีมากขึ้น รถรางสามารถ
นำการเดินทางของคนไปได้ไกลขึ้น แต่ใช้เวลาพอๆ กับของเดิม  คนจึงยอมที่จะ
ออกไปอยู่อาศัยไกลขึ้น เพราะมีการขนส่งที่รวดเร็วมาทดแทน เมืองจึงขยายตัว
ออกไปได้ แต่รถรางมีคุณสมบัติด้านความสามารถในการเข้าถึงต่ำ เพราะจำกัด
เส้นทางอยู่บนราง เมืองจึงขยายตัวอยู่เพียงริมเส้นทางรถรางเท่านั้น จนกระทั่ง
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เมื่อมีรถยนต์ใช้กันแพร่หลาย รถยนต์เป็นพาหนะที่มีทั้งความสามารถในการเคลื่อนที่
และความสามารถในการเข้าถึงสูง คนจึงสามารถเดินทางไปไกลขึ้นในระยะเวลา
เท่าเดิม และสามารถเลือกที่ตั ้งกิจกรรมต่างๆ ได้อิสระขึ้น ไม่จำกัดอยู่เพียงใกล้
เส้นทางรถรางเหมือนในช่วงก่อนหน้านั้น

สำหรับกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษคือตั้งอยู่ริมน้ำ มีลำคลองมาก
ในช่วงแรกของเมือง  คนใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก แล้วจึงเปลี่ยนเป็นการ
คมนาคมทางบกแทน เมื่อมีการนำเทคโนโลยีการขนส่งทางบกที่ทำให้สะดวกและ
รวดเร็วกว่าเข้ามาใช้ แต่มีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าการคมนาคมทางน้ำนั้น แม้จะ
ผูกพันกับสังคมกรุงเทพฯ มาตั้งแต่เริ่มสร้างเมือง แต่เส้นทางคมนาคมทางน้ำกลับ
มีผลต่อการเติบโตของเมืองน้อยกว่าเส้นทางคมนาคมทางบก เห็นได้จากในสมัย
รชักาลที ่4 ไดมี้การขดุคลองพระโขนง คลองแสนแสบ คลองเปรมประชากร ข้ึนเชือ่ม
กับชมุชนเมอืงรอบๆ กรงุเทพฯ แมว้า่จะมกีารตัง้ถ่ินฐานรมิลำคลองเหลา่นีข้ึ้นบา้งแลว้
ตั้งแต่สมัยนั้น แต่ก็เป็นเพียงการตั้งถิ่นฐานแบบชนบท ยังมิได้เป็นส่วนหนึ่งของเมือง
โดยพิจารณาได้จากการประกอบอาชีพที่ยังขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมและการใช้ที่ดิน
ยังเป็นสวนและป่าเป็นส่วนใหญ่ ดังบันทึกของกาญจนาคพันธุ์ ที่ว่า “พอพ้นคลอง
ผดุงกรุงเกษมออกไปตั้งแต่สะพานเทเวศร์ สะพานนางเลิ้ง มาจนสะพานยศเส เลย
ออกไปไม่ค่อยเห็นบ้านเรือนและผู ้คนเลย เห็นเป็นแต่สวนเป็นป่าต้นไม้เขียวๆ
ไปทัง้น้ัน” (กาญจนาคพนัธุ,์ 2524: 351)

การนำเทคโนโลยีการขนส่งสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกรุงเทพมหานครนั้น ส่วนใหญ่เป็น
การนำเข้านวัตกรรมจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป
เนื่องจากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยเริ่มมีการติดต่อทาง
การค้ากับต่างประเทศมากและมีความต้องการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึง
มีการว่าจ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการและอนุญาตให้บริษัทต่างประเทศ
ได้รับสัมปทานทำกิจการต่างๆ เช่น การเดินรถราง เป็นต้น  เนื่องจากส่วนใหญ่
เป็นการนำนวัตกรรมที่มีผู ้คิดค้นได้ก่อนมาใช้หรือมาปรับให้สอดคล้องกับสภาพ
ทางสังคมและกายภาพของบ้านเมือง  จึงสามารถนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาใช้ได้
หลายๆ อย่างในช่วงเวลาเดียวกัน ต่างจากในต่างประเทศที่มีการคิดค้นขึ้นได้เอง
การเปลี่ยนแปลงจึงแบ่งเป็นยุคชัดเจน ส่วนกรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 5 รถราง
เป็นท่ีนิยมแพรห่ลายตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2443 และมผีลทำใหเ้มืองขยายตวัไปตามเสน้ทาง
รถราง แต่ในขณะเดียวกันเมืองก็ขยายตัวตามถนน ซึ่งเป็นเส้นทางของการขนส่ง
ส่วนบคุคลอยา่งเดน่ชดัเชน่กนั เชน่บรเิวณทีเ่รยีกวา่ Aristocratic Suburb แถวสวนดสิุต
และ European Section แถวสลีม บางรกั ดงัท่ีไดก้ลา่วไปแลว้เปน็ตน้
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แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการขนส่งที่มีผลต่อการเติบโตของเมืองจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของพาหนะที่ใช้เดินทางเป็นสำคัญ ดังข้อสังเกต
ของนักวิชาการทั้งสองกรณีข้างต้น และในกรณีศึกษากรุงเทพมหานคร แต่การ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการขนส่งยังรวมไปถึง การพัฒนาด้านพลังงานที่ใช้
ในการขับเคลื่อน และการพัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้าง เช่นการใช้แรงงานสัตว์
ในการลากรถรางมาเป็นการใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการขนส่ง  ความสามารถ
ในการขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินของกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน จากอดีตที่เคยกังวล
ว่าดินจะทรุด แต่เทคโนโลยีการก่อสร้างที ่เปลี ่ยนไปก็ทำให้สามารถก่อสร้างได้
หลังจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วเสร็จ ก็ทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินบริเวณโดยรอบสถานีตามมา แต่สำหรับผลต่อการเติบโตของเมืองนั้น เนื่องจาก
กรุงเทพฯ ได้ขยายตัวในแนวราบออกไปอย่างมากแล้ว ระบบรถไฟฟ้าจึงเป็นการ
เกิดขึ ้นเพื ่อรองรับการขยายตัว มิได้เป็นตัวนำการขยายตัว แต่จากเส้นทางของ
โครงการในปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่ระบบรถไฟฟ้าจะช่วยให้เมืองขยายตัวในแนวดิ่งได้
คือบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ที่ดินจะมีราคาสูงขึ้น ภาคธุรกิจจึงต้องสร้างตึกสูง
เพื่อให้คุ้มค่ากับราคาที่ดิน อย่างเช่นย่าน Market Street ของเมืองซานฟรานซิสโก
ที่มีเส้นทางของระบบขนส่งมวลชน BART และรถไฟใต้ดินผ่าน ทำให้ย่านนี้เกิดสูง
เสียดฟา้ข้ึนอยา่งมาก (Black, 1995: 240)

โดยสรุปคือ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการขนส่งมีผลต่อการเติบโตของเมือง
โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของพาหนะที่ใช้ในการ
เดินทาง ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่ และความสามารถในการ
เข้าถึง ตั้งแต่เมืองในยุคของการเดินเท้าหรือใช้เรือ มาเป็นการใช้พาหนะมวลชน
ทางบกอย่างรถราง และมาเป็นการใช้รถยนต์ในปัจจุบัน ซึ่งล้วนทำให้เมืองขยายตัว
กว้างขึ้น แต่ก็เป็นที่ให้สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะรถยนต์กำลัง
เป็นตัวก่อปัญหาการจราจรนานัปการ จึงได้มีการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน
ขนาดใหญ่ขึ ้น ซึ่งระบบดังกล่าวจะมีผลต่อการขยายตัวของเมืองได้ต่อไป ทั้งใน
แนวราบ หากระบบดังกล่าวมีโครงข่ายเชื่อมต่อไปยังเมืองอื่นๆ และในแนวดิ่งใน
บริเวณรอบๆ สถานี ดังนั้นเมื่อทราบผลกระทบที่เป็นไปได้ในอนาคตแล้ว ในการ
วางผังพัฒนาเมืองและภาค จึงควรให้ความสนใจกับประเด็นเหล่านี้

ในบทความนี้ดังที ่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าจะมิได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีการขนส่งกับการฟื้นฟูเมืองโดยตรง แต่จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการขนส่ง
เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนฟื้นฟูเมือง ปัจจุบันเมือง
ต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ต่างก็พยายามที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
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เพื ่อลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัว แต่ประเด็นที ่ต้องถกเถียงกันคือ รูปแบบ
เทคโนโลยีขนส่งมวลชนแบบใดที่เหมาะสมต่อบริบทของแต่ละเมือง บางเมืองเลือกใช้
ระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน เนื่องจากมีปริมาณผู้โดยสารมากและต้องการรักษาทัศนียภาพ
ของเมือง บางเมืองเลือกใช้รถไฟฟ้ายกระดับ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการลงทุน
บางเมืองเลือกใช้ระบบรถประจำทางในช่องทางพิเศษ เนื ่องจากลงทุนน้อยและ
ก่อสร้างง่าย เป็นต้น นอกจากนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบขนส่งมวลชน
อย่างเช่นการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ทำให้คนสามารถเดินทางจากต่างเมืองเข้ามา
ทำงานในเมืองใหญ่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ ตลอดจน
การพฒันาเทคโนโลยสีำหรบัรถยนตก็์ยังคงมคีวามสำคญัตอ่การฟืน้ฟเูมือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การพัฒนาเครื่องยนต์ให้สามารถลดปริมาณหรือปราศจากการปล่อยมลพิษ
และการใช้พลังงานทางเลือก เช่น รถยนต์ระบบ Hybrid รถยนต์พลังงาน Hydrogen
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล เป็นต้น

การฟื้นฟูเมืองอย่างยั่งยืนนั้น ควรมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการพึ่งพาการใช้รถยนต์
ส่วนตัว โดยควรจะเริ่มต้นจากเขตชั้นในของเมืองที่มีการพึ่งพาระบบขนส่งมวลชน
และการเดินเท้าก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้น ก็พยายามพัฒนาชุมชนเมืองที่อยู่ตาม
แนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่ก่อน แล้วจึงค่อยขยายเส้นทางไปยังชุมชนอื่นๆ
ที่ขาดระบบขนส่งมวลชน และเชื่อมโยงชุมชนต่างๆ เป็นโครงข่าย  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร จึงควรให้ความสำคัญกับพื้นที่
บรเิวณท่ีมีระบบขนสง่มวลชนใหบ้รกิารแลว้ก่อน เช่น ย่านสยามสแควร ์ สีลม สุขุมวิท
พหลโยธนิ รัชดาภเิษก ลาดพรา้ว และพระราม 4 เปน็ตน้ เพราะปจัจบัุนพืน้ทีดั่งกลา่ว
มีการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์สูงมาก หากไม่มีการวางแผนพัฒนาที่ดี อาจส่ง
ผลกระทบให้เกิดปัญหาความแออัดและไม่เป็นระเบียบในอนาคตได้

การฟื ้นฟูเมืองในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ซึ ่งเป็นพื ้นที ่สำคัญทางประวัติศาสตร์ก็
เช่นเดียวกัน ควรเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพเข้ามา
รองรับความต้องการเดินทางก่อนจึงจะประสบผลสำเร็จ น่าเสียดายที่กรุงเทพฯ
เคยเป็นเมืองที่มีการเติบโตตามรูปแบบสากล กล่าวคือ การมีรถรางไฟฟ้า เป็นระบบ
ขนส่งมวลชนที่เชื่อมโยงย่านศูนย์กลางของเมืองกับเขตชานเมือง แต่กลับถูกยกเลิกไป
และถูกแทนที่ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ความพยายามในการฟื้นฟูเมืองชั้นในของกรุงเทพฯ
จึงยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนัก กรณีโครงการ
พัฒนาถนนราชดำเนินกลางให้เป็นถนนช็อปปิ้งอย่างเช่นถนนฌองส์เอลิเซ่ (Champs
Elys�es) ของฝรั่งเศส ยังคงไกลจากความเป็นจริงมาก ตราบใดที่ยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนราชดำเนินได้ ใครเล่าอยากจะมาเดินช็อปปิ้ง
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ในขณะที่ต้องสูดดมควันพิษและใช้เวลาติดอยู่บนถนนเป็นเวลานาน ดังนั้น แนวทาง
ที ่ควรเร่งดำเนินการในการฟื้นฟูกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือ การเร่งรัดพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนให้เข้าถึงในพื้นที่ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
(ช่วงหัวลำโพง-บางแค) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ-
พรานนก) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ) หลังจาก
ระบบขนส่งมวลชนสามารถเป็นทางเลือกของประชาชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว
ได้แล้ว การนำเทคโนโลยีและมาตรการในการจำกัดปริมาณรถยนต์ส่วนตัวมาใช้
ก็จะเป็นที่ยอมรับของประชาชนและส่งผลดีต่อการฟื้นฟูเมืองยิ่งขึ้น เช่น การเก็บ
ค่าใช้ถนน (Electronic Road Pricing) ที่นำไปปฏิบัติแล้วในสิงคโปร์ ลอนดอน และ
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