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การจราจรทางน ้าของกรุงเทพมหานคร 

Water Transportation in Bangkok Metropolitan Administration 

ผู้วิจัย: ดร.สืบพงศ์ สุขสม อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

บทคัดย่อ 

การใช้เส้นทางน ้าเพ่ือการคมนาคมขนส่งในกรุงเทพมหานครไม่ใช่เป็นเรื่องเฟ้อฝันหากมอง
ย้อนอดีตของเมืองบางกอกไปสัก 200 ปีก็จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของชุมชนแห่งนี  มีเส้นทางเพ่ือการ
สัญจรของผู้คนที่ใช้ทางน ้าเป็นหลัก การที่จะท้าให้กรุงเทพมหานครได้ย้อนกลับมาเป็นเวนิสตะวันออก
ได้หรือไม่ ผู้วิจัยได้ค้นหาค้าตอบโดยการวิจัยเชิงคุณภาพที่ มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเมือง การขนส่ง และการเพ่ิมขึ นของจ้านวนประชากร ซึ่งเห็นว่ามีความ
เป็นไปได้สูงที่สามารถพัฒนาให้การสัญจรทางน ้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชาวเมืองในอนาคต 

ค้าหลัก : การสัญจรทางน ้าในกรุงเทพฯ  กรุงเทพเมืองเวนิสตะวันออก  เส้นทางน ้ากับเมือง
บางกอก 

Abstract 

Transportation by boat in the canal ofBangkok Metropolitan Administrationwas 
not the dream. In fact wecould  look back about 200 years ago, would  see how in 
credible of this community  that people travel by boat in the canal . This Research 
went to bring back Bangkok Metropolitan Administration to be East Vanish, Could  
wedon it? We had to fine the answer from the qualitative research by 25 specialists 
in economic, political, transportation  and increase of population which all of this 
had agreed that we could bring back Bangkok Metropolitan Administration 200 years 
ago while road traffic was jam-packd and at a standstill during peak hours. 

Key words :Tranportation in Bangkok by boat , East Vanish, The canal in 
Bangkok  

1.บทน้า  

 การสัญจรทางน ้าความจริงในอดีตของเมืองบางกอกกับความฝันที่ใกล้ความเป็นจริงของ
กรุงเทพมหานคร เมื่อมหานครแห่งการสัญจรทางน ้าทั่วโลกได้รับการยอมรับและมีชื่อเสี่ยงกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูง อาทิเช่น เมืองเวนิสต้นแบบเมืองน ้าอันงดงามของประเทศอิตาลี 
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เป็นมหานครเมืองน ้าที่สวยสดงดงาม บ้านเมืองตั งอยู่บนเกาะ 117 เกาะ ล้อมรอบด้วยคลอง 177 สาย
การเดินทางภายเมืองเวนิสใช้เรือและการเดินเท้าเป็นหลัก โดยจะมีทางรถไฟและถนนรถวิ่งอยู่
ทางด้านเหนือของเมืองเท่านั น การสัญจรในคลองของเมืองเวนิสมีทั งเรือโดยสาร (vaporetti)และเรือ
ท่องเที่ยว (Gondola) 

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษเป็นมหานครหนึ่งที่มีการบูรณาการระบบการขนส่งทางน ้าและ
ทางบกเข้าด้วยกัน โดยใช้เส้นทางเรือโดยสารมาเติมเต็มระบบขนส่งมวลชน ในพื นที่ที่รถไฟหรือเรือ
รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงหรือมีปริมาณการจราจรติดขัด 

กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเมืองหนึ่งที่มีโครงข่ายคลองโยงใยเป็นใยแมงมุม 
โดยแบ่งกรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นเกาะเล็กๆ ประมาณ 90 เกาะมีสะพานเชื่อมเกาะต่างๆเหล่านี เข้าด้วยกัน 
ซึ่งคลองต่างๆเหล่านี เคยเป็นเส้นทางสัญจรหลัก แต่ปัจจุบันใช้เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าและเส้นทาง
ล่องเรือท่องเที่ยวชมความสวยงามของเมืองมากกว่าเป็นเส้นทางเรือโดยสาร 

เมืองโอซากา ประเทศญี่ปี่น มีเรือโดยสารสายกัปตัน (Captain Line)ที่ เดินเรือระหว่าง
พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าKaiyukanกับ Universal City Port และ Dream Shuttle ที่ล่องระหว่างNanko 
Ferry Port – Universal City Port ซึ่งทั งเส้นทางสามารถเชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญและ
ในระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ อาทิ รถไฟ ได้อย่างสะดวกสบาย 

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีการสัญจรทางน ้าผ่านจุดส้าคัญของเมือง ไม่ว่า
จะเป็นหอไอเฟล ประตูชัย พิพิธภัณฑ์ออร์แช พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ และย่านส้าคัญต่างๆ เรือโดยสารมี
หลังคาเป็นกระจกท้าให้สามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามในเมืองระหว่างเดินทาง จึงได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวเป็นจ้านวนมาก 

เมืองบางกอกเมื่อประมาณ 200 ปีด้วยวิถีชีวิตของชาวสยามผูกพันกับสายน ้ามาแต่อดีตกาล 
การสร้างบ้านแปงเมืองของผู้น้าอาณาจักร นับเนื่องจากสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีจวบจนรัตนโกสินทร์หรือ
เมืองหลวงของไทยปัจจุบันนี เคยมีสิ่ งมหัศจรรย์ของชุมชนแห่ งนี ด้วยวิถีชีวิตของชาวเมือง  
กรุงเทพมหานครความเป็นอยู่ สภาพสังคม และสถาปัตยกรรมริมน ้างดงามที่เรียงรายอยู่ริมฝั่งแม่น ้า
เจ้าพระยาและล้าคลองต่างที่ขุดขึ นตั งแต่ครั งสร้างบ้านแปงเมือง กอปรกับการใช้เรือเป็นพาหนะหลัก
ในการสัญจร ท้าให้กรุงเทพมหานคร ได้รับสมญานามจากชาวตะวันตกว่าเป็น “เวนิสแห่งตะวันออก” 
จากหนังสือการเดินทางรอบโลก ตอนประเทศสยาม กอง เดอ โบวัวร์ (พ.ศ.2410) ได้บัทึกไว้ดังนี  “.....
พอพ้นโค้งน ้า เราก็สามารถเห็นเมืองบางกอกได้ทั งเมืองข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะมีทิวทัศน์ใดจะยิ่งใหญ่และ
น่าประทับใจมากกว่านี ในโลก ความสวยงามของเมืองเวนิสแห่งเอเชียนี  กระจายอยู่บนพื นที่กว่า 8 
ไมล์ ล้าน ้าที่ไหลผ่านกว้างและสง่างาม มีเรือขนาดใหญ่ทอดสมออยู่เป็นจ้านวนกว่าหกสิบล้า ทั งสองฝั่ง
แม่น ้าเรียงรายไปด้วยเรือนแพจ้านวนเป็นพันๆ หลัง...” 
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ความงามของทัศนียภาพ สถาปัตยกรรมอันงามสง่าที่ตั งตระหง่านอยู่ริมแม่น ้าเจ้าพระยา และ
วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน ้า ทั งด้านการใช้เป็นเส้นทางสัญจร ด้านการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
รวมถึงการใช้เป็นที่ตั งบ้านเรือน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นอย่างมิรู้เลือน ท้าให้ “บางกอก” 
หรือกรุงเทพมหานคร เมื่อวันวานได้รับการขนานนามจากชาวตะวันตกว่าเป็น “เวนิสตะวันออก”ใน
เวลานั น แต่ในกาลต่อมาความเจริญเติบโตของเมืองในทุกๆด้าน การเพ่ิมขึ นของจ้านวนประชากรใน
กรุงเทพมหานครจากชุมชนเล็กๆในอดีตกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่จากเมืองแห่งสายน ้ากลายมา
เป็นเมืองครึ่งบกครึ่งน ้า ในฤดูน ้าหลาก กรุงเทพมหานครจะถูกน ้าท่วมขัง ในยามปกติก็จะมีปัญหา
การจราจรคับคั่งติดขันเป็นอย่างมาก มีเส้นทางน ้าเหลืออยู่เพียงไม่กี่สายที่ยังพอให้ประชาชนใช้เป็น
ทางเลือกเพ่ือการเดินอยู่บ้าง แต่ก็ยังน้อยเกินไปไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน
กรุงเทพมหานครกับการสัญจรทางน ้าในปัจจุบัน  มีเรือโดยสารเปิดให้บริการทั งในแม่น ้าเจ้าพระยา 
ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือยนต์ข้ามฟาก เรือยนต์เพลาใบจักรยาว และตามล้าคลองสายต่างๆ ได้
เรีอโดยสารคลองแสนแสบ เรือโดยสารคลองพระโขนง และเรือโดยสารคลองบ้านป่า จากสถิติของกรม
เจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จ้านวนผู้โดยสานทางเรือเพ่ิมขึ นจาก 82 ล้านเที่ยวใน พ.ศ.2554 เป็น 106 
ล้านเที่ยวในปี พ.ศ.2555 โดยใช้เรือบริการข้ามฟากมากที่สุด รองลงมาคือ เรือโดยสารคลองแสนแสบ 
และเรือด่วนเจ้าพระยา 

ปัญหาที่ส้าคัญของการจราจรบนท้องถนนที่คับคั่งในเมืองใหญ่ของกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบัน มีความจ้าเป็นที่จะต้องแสวงหาทางออกที่ดีกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ประชาชนหันมาเลือกใช้
ระบบขนส่งมวลชนมากขึ น เรือโดยสารทางน ้าจึงเป็นทางเลือกในการเดินทางอีกเส้นทางหนึ่ง แนว
ทางการพัฒนาการสัญจรทางน ้าโดยเรือขนส่งมวลชนในคลองฝั่งตะวันออกเพ่ือเชื่อมกับระบบขนส่ง
ทางบกได้แก่รถยนต์ รถไฟ รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส (2551)มีความสะดวกและรวดเร็ว  
ประหยัด มีระยะเวลาเดินทางที่แน่นอน สามารถเชื่อมกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืน มีความถี่ในการ
ให้บริการสูง และอยู่ใกล้ชุมชนและสถานที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจและสังคมบนเส้นทางน ้าเพ่ือการ
คมนาคมขนส่งทางเลือกส้าหรับการแก้ปัญหาจราจรนโยบายการใช้เส้นทางกรุงเทพมหานครไม่ใช่เป็น
เรื่องเฟ้อฝันอีกต่อไป 

 2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการจราจรทางน ้าในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี  

1.เพ่ือศึกษาทางเลือกใหม่ในการคมนาคมทางน ้าของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและ
พิจารณาถึงความเป็นธรรมชาติทั งในอดีตและปัจจุบันที่พร้อมจะพัฒนาใชัเป็นเส้นทางสัญจรเพ่ือการ
เดินทางในชีวิตประจ้าวัน 
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2.เพ่ือศึกษาถึงความเชื่อมโยงในนโยบายของรัฐและความน่าจะเป็นในการด้าเนินการให้การ
สัญจรทางน ้าเป็นการส่งเสริมการท่องเทียว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน ้าของ
กรุงเทพมหานคร 

3.เพ่ือน้าเสนอผลการวิจัยนี ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ใน
การน้าไปพัฒนาและปรับปรุงในโครงการบรรลุผลส้าเร็จ 

3.กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

          

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขยายตัวทาง

กายภาพพ้ืนที่เขต

เมืองและการพฒันา

ทางเศรษฐกิจการเพ่ิม

จ านวนประชากร 

การมีสว่นรว่มของ

ประชาชนกับการ

พัฒนาการสัญจรทาง

น้ าอย่างยั่งยืน 

การเปลี่ยนแปลงบ้

นเมืองยุคจักรวรรดิ

นิยมตะวันตก การ

พัฒนาจากเมืองน้ าสู่

การเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

ผังเมืองกับสายน้ ายุค

สร้างบ้านแปงเมือง 

การวางแผน

และการน า

นโยบายไป

ปฏิบัติคืนชีวติ

ให้สายน้ า 

การจดัการด้าน

สิ่งแวดล้อมและ

การใช้ทางน้ ากับ

การพฒันา

เศรษฐกิจ 

การใช้

ประโยชน์ใน

ที่ดินตาม

นโยบายรัฐบาล 

การถมคลองให้

เป็นถนน ภาวะผู้น าและ

ผู้น าการพัฒนา

เปิดพื้นที่

เส้นทางน้ าใน

การคมนาคม 

 

การสัญจรทางน ้า ความเป็น
จริงในอดีตกับความฝันที่ใกล้

ความจริง 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ

และสัง

แห่งชาต ิ

นโยบายการพฒันา

เส้นทางสัญจรทางน้ า

แผนการฟื้นคืนการ

เป็นเมืองน้ า 
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 จากกรอบแนวคิดการวิจัยได้แสดงให้เห็นตัวแปรต่างๆที่ส่งผลให้เกิดเงื่อนไขอ่ืนตามมาซึ่งมี
ความสัมพันธ์โดยตรงที่ผู้วิจัยได้ก้าหนดขึ นภายใต้เงื่อนไขของความน่าจะเป็นและใช้ระเบียบวิธีวิจัยใน
การค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ กล่าวคือแนวคิดการพัฒนาเมืองและชุมชนขนาดใหญ่ แนวคิด
ด้านผังเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดด้านการเมืองและการบริหารจัดการเมืองที่น่าอยู่ 
ตลอดถึงแนวคิดด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  

4.วิธีการการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการสัญจรทางน ้าทางเลือกใหม่ของคนกรุงเทพมหานครเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือเพ่ือการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือเก็บข้อมูลและท้าความเข้าใจในบริบท
ของขอบเขตการวิจัยและพฤติกรรมในกลุ่มตัวอย่างในการค้นหาประเด็นปัญหาจุดเน้น (focus) คือ
ปัญหาการเดินทางในการสัญจรของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่ประสบความเดือดร้อนอันเนื่อง
มาจาการจราจรบนท้องถนนที่ติดขัดหนาแน่นเต็มไปด้วยยานพาหะที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางในการ
คมนาคมขนส่งการแสวงหาทางเลือกใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์จะต้องคิดค้น
ต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าในการใช้กระบวนทัศน์ทางเลือกของการวิจัยเป็นกระบวนทัศน์ทางเลือก
ตามแนวคิดหลังปฏิฐานนิยม (postpositivism) คือเห็นว่า ความจริงและความรู้ตามข้อเท็จจริงที่ได้
ค้นพบ ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ น เป็นภาพสร้าง (construct) ความจริง/ความรู้จึงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว 
แต่มีความหลากหลาย ขึ นอยู่กับบุคคลและบริบท ดังนั นจึงมีลักษณะจ้าเพาะเจาะจง (ชาย โพธิสิตา, 
2556) 

วิธีการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยวิธีค้นคว้าจากเอกสารวิชาการที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาการของกรุงเทพมหานครจากเมืองน ้ามาสู่เมืองบกในปัจจุบัน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วย
ค้าถามก่ึงโครงสร้าง(In-deptinterviewSemi structures)จากผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 25 คนจากผู้บริหาร
ของกรุงเทพมหานคร นักวิชาการ นักธุรกิจและผู้ชุมชนและการสนทนากลุ่มของผู้น้าชุมชนในพื นที่ที่มี
การสัญจรทางน ้า ตลอดถึง การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นเรื่องของการวางแผนรวบรวมข้อมูลส้าคัญในเชิง
คุณภาพ(ชาย โพธิสิตา,2556)  

5.สรุปผลการวิจัย 

นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองของกรุงเทมหานครมีความไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งของกรุงเทพมหานครเพียงพอโดยเฉพาะการพัฒนาการจรทางน ้าใน
พื นที่ของกรุงเทพมหานครกล่าวคือจากการศึกษาข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับการจราจรทางน ้า มีระบบการ
จัดท่าเรือที่ดียังน้อยมากเพ่ิงจะมีโครงการน้าร่องเพียง5 คลอง ได้แก่1) คลองภาษีเจริญ เส้นทางจาก
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วัดปากน ้าภาษีเจริญ – ท่าเพชรเกษม 69 จ้านวน 16 ท่า ระยะทาง 12 กิโลเมตร โดยมีการปรับปรุง
ท่าเทียบเรือในคลองบางกอกใหญ่ 3 ท่า ก่อสร้างใหม่ในคลองภาษีเจริญ 15 ท่า รวม 18 ท่า  2) คลอง
แสนแสบ ส่วนต่อขยาย จากวัดศรีบุญเรือง – เขตมีนบุรี ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ค.ส.ล. จ้านวน 14 ท่า 
ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร 3) คลองลาดพร้าว จากสะพานพระโขนง – ตลาดยิ่งเจริญ ก่อสร้างท่าเทียบ
เรือ ค.ส.ล. จ้านวน 15 ท่า ระยะทาง 24 กิโลเมตร  4) คลองผดุงกรุงเกษม จากหัวล้าโพง –ท่า
เทเวศน์ ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ค.ส.ล.จ้านวน 8 ท่า ระยะทาง 7 กิโลเมตร5)คลองเปรมประชากร จาก
ท่าบางซื่อ – ท่า สน.ดอนเมือง ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ค.ส.ล. จ้านวน 21 ท่า ระยะทาง 18 กิโลเมตร 
และเส้นทางเดินเรือในคลองภาษีเจริญวัดปากน ้าภาษีเจริญ – ท่าเพชรเกษม 69 เปิดใช้งานแล้ว ส่วน
อีก 4 โครงการ อยู่ระหว่างการด้าเนินการ เมื่อเปรียบเทียบกับจ้านวนในกรุงเทพมหานครทั งสิ นมีถึง 
1,161 คลอง มีความยาวรวมกันได้ถึง 2,272 กิโลเมตร ซึ่งมีระยะทางยาวกว่าพื นที่ประเทศไทยจาก
เหนือสุดถึงใต้สุดที่มีระยะทางประมาณ 1,650 กิโลเมตรเท่านั น (ทศวรรษใหม่คลองเมืองกรุง,2556) 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การวางผังเมืองในเชิงยุทธศาสตร์จากอดีตมาถึง
ปัจจุบันได้ส่งผลให้การจราจรทางน ้าของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงในทางที่ไร้ทิศทางและขาดการ
ดูแลเอาใจใส่จากผู้บริหารระดับสูงของบ้านเมือง และได้รับความสนใจจากสังคมลดน้อยลงซึ่งกระแส
การพัฒนาถูกบดบังภายใต้แนวคิดในระบบพ่ึงพา และแนวคิดทฤษฎีภาวะทันสมัย การสร้างเมืองใน
อดีตคลองเป็นองค์ประกอบส้าคัญด้านยุทธศาสตรท์ี่เน้นการใช้เส้นทางน ้าเป็นแนวป้องกันและต่อสู้กับ
ข้าศึกที่คาดว่าจะมารุกราน การใช้เส้นทางน ้าเพ่ือการคมนาคมเป็นเพียงความรู้ความเข้าใจที่อาศัย
ธรรมชาติที่มีอยู่แต่เดิมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ้าวันจากผลงานทางวิชาการของ ศรีศักร วัลลิโภ
ดม และสุจิตต์ วงษ์เทศ (2525) พบว่าแต่ก่อนนั นพื นดินกรุงเทพฯกับกรุงธนบุรี(บางกอก)ก็ยังเป็นผืน
เดียวกันสมเด็จพระชัยราชาได้โปรดเกล้าฯให้ขุดคลองลัดเพ่ือย่นระยะทางตั งแต่บริเวณคลองบางกอก
น้อยไปจรดปากคลองบางกอกใหญ่ ต่อมาในรัชสมัยการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้มีการก้าหนดผังเมืองใช้เส้นทางน ้าเป็นเส้นทางคมนาคม สามารถเปลี่ยนเมือง
เกษตรกรรมมาเป็นชุมชนที่สมบูรณ์ประกอบด้วยอาคารบ้านเรือน คูคลอง ถนน และก้าแพงเมืองที่มี
ป้อมปราการที่แข็งแรงในระยะเวลาเพียง 4-5 ปี ในปี พ.ศ.2328 โปรดเกล้าให้รื อก้าแพงริมคลองคู
เมืองสมัยธนบุรีและซ่อมคลองให้ลึกและกว้างขึ นเพ่ือเป็นคูพระนครด้านตะวันออก และมีการขุดคู
เมืองขึ นอีกชั นจากบางล้าพูมาออกเหนือวัดสามปลื มเรียกว่าคลองรอบกรุงท้าให้ได้เป็นทั งปราการ
ป้องกันพระนครและขยายเขตพระนครจากเดิม 1,125 ไร่ เป็น 2,539 ไร่ ในปีเดียวกันได้มีการขุด
คลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิธ และคลองมหานาค เพ่ือเชื่อมคลองคูเมืองและคลอง
รอบกรุงจาก (ทศวรรษใหม่คลองเมืองกรุง ,2556) 

นโนบายของรัฐบาลในยุคระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีพระมหากษัติย์เป็นผู้บริหารในการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7มุ่งไปที่การสร้างถนนเพิ่มขึ นรัฐจึงเลือกการ
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ถมคลองส่วนหนึ่งให้กลายเป็นถนน เนื่องจากไม่ต้องเสียเวนคืนที่ดิน กอปรกับเจ้าของที่ดินบางส่วนที่
เคยอยู่ริมคลองก็ต่างได้ประโยชน์จากการที่สามารถเดินทางได้สะดวกท่ีที่ดินมีราคาสูงขึ น การถมคลอง
ให้เป็นถนนท้าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา ในทางเศรษฐกิจ ท้าให้การขนส่งสินค้า
จากหัวเมืองนอกเขตพระนครมีความยากล้าบากกว่าเดิมและมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพ่ิมขึ น 
เนื่องเรือสินค้าไม่สามารถเข้าถึงย่านการค้าได้เช่นเดิม ในทางสังคม เกิดปัญหาขาดแคลนน ้าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคเนื่องจากการใช้น ้าประปายังอยู่ในบริเวณจ้ากัด ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพาน ้าจาก
แม่น ้าล้าคลองเป็นส้าคัญ ประสิทธิภาพการระบายน ้าลดลง และเกิดปัญหาการขาดแคลนน ้าในการดับ
ไฟ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 นโยบายเกี่ยวกับคลองและการ
คมนาคมขนส่งเป็นไปเช่นเดียวกันกับสมัยรัชกาลที่ 6 คลองขนาดเล็กขาดการบ้ารุงจนตื นเขิน เรือไม่
สามารถสัญจรผ่านได้ จนถมเป็นถนนเป็นจ้านวนมาก จึงเหลือแต่คลองสายส้าคัญๆ เพ่ือใช้ในการ
คมนาคมและการระบายน ้า เช่นคลองหลอด คลองโอ่งอ่าง หรือคลองบางล้าพู คลองผดุงกรุงเกษม 
คลองมหานาค คลองบางกะปิ คลองหัวล้าโพงหรือคลองเตย คลองสามเสน คลองบางซื่อ คลองสวัสดิ
เปรมประชากร คลองบางเขน คลองประเวศน์บุรีรมย์ คลองบางกอกใหญ่ คลองบางกอกน้อย และ
คลองมอญในยุคนั นความเจริญในแถบประเทศตะวันตกเป็นช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม และการ
ล่าอาณานิคมเพ่ือขยายฐานทางการผลิตและแสวงหาวัตถุดิบเพ่ือป้อนโรงงานอุตสาหกรรม ประเทศใน
กลุ่มอาเซี่ยนปัจจุบันส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศตะวันตกทั งสิ น การพัฒนาประเทศตาม
ทฤษฎีพ่ึงพา และทฤษฎีภาวะทันสมัยการด้อยการศึกษา ขาดการพัฒนาที่สมดุล จึงส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาชุมชนเมืองและส่งผลตามมาถึงปัจจุบันในเรื่องการพัฒนาระดับโครงสร้างพื นฐาน เกิด
ช่องว่างในเรื่องการกระจายรายได้ มีชุมชนแออัดเกิดขึ นมากมายตามเมืองใหญ่ๆเนื่องจากการอพยพ
ย้ายถิ่นฐานของประชากรเพ่ือเข้ามาหางานท้าในเมืองใหญ่ 

6.อภิปรายผล 

ทางเลือกของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่จะใช้เส้นทางสัญจรมีหลากหลายเส้นทาง โดย
ธรรมชาติในทางภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครมีเส้นทางน ้าคือล้าคลอง 1 ,161 สาย กระจายอยู่ทั่วทุก
พื นที่แต่ละสายมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นเครือข่ายใยแมงมุม ดังนั นนโยบายการพัฒนาเส้นทาง
น ้าให้เป็นเส้นทางคมนาคมจึงสามารถท้าได้โดยการปรับปรุงเส้นทางน ้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ นสามารถท่ีจะ
ใช้เรือแล่นผ่านได้โดยสะดวก การใช้เส้นทางน ้าในกรุงเทพมหานครจึงเป็นการจัดการจราจรทางอีก
เส้นทางหนึ่งที่รัฐไม่จ้าเป็นที่จะต้องลงทุนในเรื่องการเวนคืนที่ดิน หรือการโยกย้ายแหล่งที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนอยู่ก่อนแล้วออกไป เพียงแต่การใช้มาตรการบังคับทางกฏหมายเรื่องการรักษาแหล่งน ้า คู
คลองให้สะอาด ไม่มีการรุกล ้าพื นที่ริมคลอง จึงเป็นเรื่องไม่แปลกนักเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็น
เมืองน ้ามาก่อน 233 ปีของรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั ง
ในทางภูมิศาสตร์และสภาพสังคม ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าชาวเมืองต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ
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นานับประการจนในบางครั งผู้ที่มาท้าหน้าที่บริหารประเทศ หรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
เองที่เข้ามารับหน้าที่ในช่วงเวลาสั นไม่สามารถจะสร้างผลงานให้ปรากฏในด้านการน้านโยบายไป
ปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายได้ แต่หากพิจารณาจากความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ นในแง่ของการ
เป็นอัมพาตของปัญหาการจราจรและเราจะพบว่า เดิมกรุงเทพมหานครเป็นเมืองน ้ามีเส้นทางน ้า 
แม่น ้าล้าคลองผ่านทุกพื นที่ถึงแม้นว่าได้มีการถมคลอง ถมแหล่งน ้าแปลสภาพเป็นพื นดินไปแล้ว
มากมาย ปัจจุบันก็ยังคงมีล้าคลองทั งสายหลักและคลองสายรองหรือคลองซอยไว้เป็นเส้นทางระบาย
น ้าอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร  ในจ้านวนคลองทั งหมดนี ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้ส้ารวจเส้นทางสัญจร
ในคลองต่างๆ ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาการสัญจรให้เป็นเส้นทางเดินเรือได้ 28 คลองซึ่งน้อย
มากเมื่อเปรียบเทียบกับจ้านวนคลองท่ีมีอยู่ (ทศวรรษใหม่คลองเมืองกรุง,2556)  

หากย้อนอดีตออกไปจะพบว่า คลองในยุคจักรวรรดินิยมตะวันตกในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ยังคงเน้นเพื่อยุทธศาสตร์และการคมนาคม และขยายพระนคร เช่นขุด
คลองผดุงกรุงเกษม ไปทางตะวันออกถึงบริเวณทุ่งวัวล้าพอง ทุ่งส้มป่อย และทุ่งสามเสน ท้าให้พระ
นครเพ่ิมพื นที่มากขึ นกว่า 3 เป็น 5,552 ไร่ เหตุการณ์เริ่มผันแปรไปเมื่อกิดการรุกคืบของลัทธิ
จักรวรรดินิยมตะวันตก (Western Imperialism) วัตถุประสงค์ของการขุดคลองเปลี่ยนแปลงไป
หลังจากการท้าสนธิสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษ เป็นการขุดคลองเพ่ือเปิดพื นที่ทางการเกษตรให้ประชาชน
มาตั งบ้านเรือนและประกอบกสิกรรมเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มีการขุดคลองเพ่ิมขึ นตลอดรัชกาล
คือ คลองถนนตรง คลองสีลม คลองเจดีย์บูชา คลองมหาสวัสดิ์ คลองภาษีเจริญ คลองด้าเนินสะดวก 
คลองบาลี่ และคลองลัดขุนเมืองสมุทรปราการ และคลองแก้ 1 คลอง คือคลองลัดบางยี่สาน 

การสร้างถนนตามแบบตะวันตกที่สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล ปรับพื นถนนด้วยการฝังอิฐ ได้แก่
ถนนเจริญกรุง ถนนสีลม ถนนตรง (สร้างพร้อมกับการขุดคลอง) ถนนบ้ารุงเมือง และถนนเฟ่ืองนคร 
ท้าให้ย่านการค้าขยายตัวมายังเขตถนน นอกจากนี ยังมีการสร้างทางระบายน ้านอกเหนือจากคลองอีก
ด้วย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสานต่อเจตนารมณ์ของพระบรมชนกนาถด้วยการ
พัฒนาโครงข่ายการเดินทางและขนส่งทั งทางน ้าและทางบก ได้โปรดเกล้าฯให้ขุดคลองเป็นจ้านวนมาก 
ทั งการขุดคลองหลักและคลองสาขา ในระยะเวลานั นการค้าข้าวมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการขุด
คลอง หากช่วงไหนที่ข้าวราคาดีรัฐบาลก็จะเร่งขยายพื นที่เพาะปลูกข้าวด้วยการขุดคลอง ท้าให้ได้ที่นา 
และเกิดชุมชนขึ นตามบริเวณริมคลอง เป็นการขยายอาณาเขตเมืองให้กว้างขวางออกไป การขุดคลอง
ในรัชกาลนี  ได้เปิดโอกาสให้ราษฎรร่วมออกทุนขุดคลอง โดยให้จับจองที่ริมคลองเพ่ือท้ากสิกรรมเป็น
การตอบแทน คลองขุดใหม่ที่ส้าคัญสมัยนี คือ คลองสวัสดิเปรมประชากร คลองนครเนื่องเขตร คลอง
ประเวศบุรีรมย์ คลองทวีวัฒนา คลองนราภิรมย์ คลองเปร็ง คลองหลวงแพ่ง คลองอุดมชลจร คลอง
รังสิตประยูรศักดิ์ คลองพระราชาภิมล คลองพระยาบรรฤา คลองสาทร คลองบางพลีใหญ่ คลองนิยม
ยาตรา คลองราชด้าริห์และคลองไผ่สิงห์โต 
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นอกจากการขุดคลองแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดเกล้าฯให้พัฒนา
โครงข่ายโทรคมนาคมทางบกทั งถนนและทางรถไฟ ส่งผลให้ศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า อาทิตลาดน ้า
ต่างๆ เริ่มขยายขึ นมาบนบก ไม่ว่าจะเป็นตลาดปากคลองตลาด ตลาดท่าเตียน ตลาดมหานาค ตลาด
บ้านหม้อ ตลาดยอดบางล้าพู ถึงแม้ว่าจะมีการตัดถนนและสร้างสะพานข้ามคลองเป็นจ้านวนมาก 
ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังนิยมใช้การสัญจรทางน ้าเป็นหลักเมื่อเปรียบเทียบจากจ้านวนการจดทะเบียน
เรือที่จดทะเบียนรถและเรือ ในปี พ.ศ. 2448 มีจ้านวนเรือที่จดทะเบียนถึง 2,155 ล้า และเริ่มมี
จ้านวนรถยนต์จดทะเบียน 251 คัน(ทศวรรษใหม่คลองเมืองกรุง,2556) อาจถือได้ว่าเป็นสร้าง
เครือข่ายทางด้านคมนาคมขนส่งที่เริ่มมีความเชื่อมโยงระหว่างทางน ้าที่มีอยู่เดิมกับการคมนาคมทาง
บกเป็นครั งแรกในสยามประเทศ 

เมื่อพิจารณาในสถานการณ์ปัจจุบันประโยชน์ของการส่งเสริมการเดินเรือในคลองเพ่ือ
เชื่อมโยงการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืนและเป็นการร่นระยะทางลง และเวลาในการเดินทาง 
ลดเมื่อเทียบกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดปัญหาจราจรริมฝั่งคลองและใกล้เคียงได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง เมื่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดเก่าหมดวาระลงไปผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดใหม่
ที่มาจากการเลือกในปัจจุบัน (ปี 2558) มีการส่งเสริมหรือพัฒนาเส้นทางการจราจรทางน ้าเพ่ิมเติม มี
นโยบายพัฒนาการจราจรขนส่งทางน ้าที่ยั่งยืน มาตรการส้าคัญดังกล่าวเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการสัญจรในคลองคือมีการปรับปรุงท่าเทียบเรือ การเข้าถึง (Access) การเชื่อมต่อกับระบบ
อ่ืนๆ ด้านภูมิทัศน์ สามารถที่จะพัฒนาเส้นทางน ้าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน ้าให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวทั งที่ เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ  อีกทั งเป็นการผลักดันในเรื่องของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การบ้าบัดน ้าเสีย การทิ งขยะมูลฝอยลงในแม่น ้าล้าคลองและการพัฒนาเรือโดยสารให้
สอดคล้องและมีความปลอดภัยกับเส้นทางน ้าแต่ละสายด้วย (Sukhumbhand Paribatra,2011) 

7.ข้อเสนอแนะ 

1.การสัญจรทางน ้าต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรการการสัญจรทางน ้าจะ
ประสบความส้าเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมในการพัฒนา
แม่น ้าล้าคลองอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง  

2.การส้ารวจและปรับปรุงเส้นทางเดินเรือตามคลองต่างๆในพื นที่กรุงเทพมหานครที่ใช้
เดินเรือได้ พร้อมทั งส้ารวจเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างท่าเทียบเรือกับกับถนนตรอก ซอยต่างๆที่
ประชาชนสามารถเดินทางจากเส้นทางต่างๆไปยังท่าเทียบเรือได้สะดวก 

3.รัฐจะต้องมีการลงทุนในการจัดเส้นทางเดินเรือเสมือนเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งมวลชนบน
บกให้มีความส้าคัญเช่นเดียวกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืน เช่นรถไฟฟ้าบนดิน หรือใต้ดิน ซึ่งมีการใช้
ประมาณลงทุนและระยะเวลานานและต้องใช้มีขั นตอนในการเตรียมการที่ยุ่งยากและซับซ้อน 
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4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงโครงสัญจรทางน ้าของกรุงเทพมหานครเพ่ือให้ทราบ
ข้อมูลและศึกษาเส้นทางที่ประชาชนจะได้เดินทางไปตามเส้นทางที่ต้องการได้รวดเร็วและประหยัด 
ปลอดภัย 

5.การพัฒนาล้าคลองในเขตของกรุงเทพมหานครของแต่ละเขตเป็นส่งเสริมการเดินทางโดย
ทางน ้าที่ประชาชนสามารถใช้เรือขนาดเล็กเป็นพาหนะเดินทางเป็นการลดความหนาแน่นของ
การจราจรบนท้องถนนได้ เช่นการใช้เรือพายเพื่อการสัญจรในระยะทางใกล้ๆ 

6.จัดเตรียมเรือโดยสารที่เหมาะสมกับเส้นทางและเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากร เครื่อง
อ้านวยความสะดวกอ่ืนที่จ้าเป็นในการเดินทางเส้นทางน ้า 
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