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105 ปี หัวลําโพง วันวานที่ทรงจํา 
รางสรรค์สู่อนาคตที่ยั่งยืน

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)1

          รวบรวมและสรปุประเดน็ 

คณะทํางานหน่วยบูรณาการเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ ววน. ด้านการท่องเทีย่ว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (SAT Tourism) 

         ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช     ประธานคณะอนุกรรมการแผนงาน         
                                            กลุ่มการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข.  
                                            และประธานคณะทํางาน SAT Tourism                       
         ดร.ฉัตรฉวี คงดี              คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเทีย่ว  
                                            และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข.  
                                            และคณะทํางาน SAT Tourism 

สํานักประสานงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว                           
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

         ผศ. ดร.เกศรา สุกเพชร        ผู้ประสานงานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
                                                การท่องเทีย่วและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
         ผศ. ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์   คณะทํางาน 
         ดร.นาวิน วิริยะเอีย่มพิกุล      คณะทํางาน 
         อาจารย์ชืน่นภา นิลสนธิ       คณะทํางาน 
        นายสุทธิศกัดิ ์นิลรอด          คณะทํางาน

         ทีป่รกึษา 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) 

         รศ. ดร.ปทัมาวด ีโพชนุกลู            ผูอํ้านวยการ สกสว. 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน       
ของประเทศ  (บพข.) 

         รศ. ดร.สิร ีชยัเสร ี                             ผูอํ้านวยการ บพข. 
         รศ. ดร.ธงชยั สุวรรณสิชณน์       รองผูอํ้านวยการ บพข.

         ทีม่าของขอ้มลู 

โครงการวจิยั           การศึกษาเพือ่วางกรอบในการอนุรกัษแ์ละพฒันาพืน้ที ่
                      สถานีรถไฟกรงุเทพ (หวัลําโพง) 
หวัหน้าโครงการ    ผศ. ดร.เฟ่ืองอรณุ ปรดีดีลิก และคณะ 
                           จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สนับสนุนทนุวจิยั แผนงานทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ หน่วยบรหิาร
และจัดการทุนด้านการเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
กองทนุส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

ทีม่า: โครงการวจิยั “การศึกษาเพ่ือวางกรอบในการอนรุกัษ์และพัฒนาพ้ืนทีส่ถานรีถไฟกรงุเทพ (หวัลําโพง)” โดย ผศ. ดร.เฟื่องอรณุ ปรดีดีลิก และคณะ ป ีพ.ศ. 2564 
สนบัสนนุทนุวจิยัโดย แผนงานทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์หนว่ยบรหิารและจดัการทนุดา้นการเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.)

ผงันทิรรศการออนไลน์



ประเดน็สําคญั

• “หวัลําโพง” หรอื “สถานีรถไฟกรงุเทพ" เปน็สถานีรถไฟทีเ่กา่แก่
ในฐานะศนูยก์ลางของการคมนาคมระบบรางของประเทศไทยมา
เป็นระยะเวลากว่า 105 ป ี ซึ่งในประวัติศาสตร ์ สถานีรถไฟ
หัวลําโพงถือเป็นสัญลักษณ์แสดงพระอัจฉริยภาพของสถาบัน
กษัตริย์ไทย ที่มีความสําคัญทั้งในระดับเอเชียอาคเนย์และ          
ระดบัประเทศ โดยมนัียสําคญัในดา้นเหตผุลการสรา้ง เพือ่แสดง
ถงึการปกป้องอธปิไตยประเทศ และแนวทางการพฒันาประเทศ
ผ่านระบบขนส่งรถไฟโดยสถาบันกษัตริย์ไทย ซึ่งสะท้อนถึง 
“ความทนัสมยั” ไดเ้ปน็อยา่งด ี 

• ในป ีพ.ศ.2564 การรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) ไดม้นีโยบาย
ย้ายศูนย์กลางทางรถไฟจากเดิมที่สถานีรถไฟหัวลําโพงไปที่
สถานีกลางบางซื่อ อันส่งผลให้ความเป็นศูนย์กลางของสถานี
หัวลําโพงลดลง และกําลังจะเปลี่ยนแปลงบทบาทไป ดังน้ัน           
การปรับบทบาทของสถานีหัวลําโพงจากสถานีขนส่งทาง
รถไฟมาเป็นพื้นที ่ ที่สามารถรองรับการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของเมอืงและประเทศไทย
จงึเปน็เรือ่งทีม่คีวามสําคญั และทกุภาคส่วนตอ้งมส่ีวนรว่ม 

• การสร้างการรับรู้ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นองค์ประกอบ
สําคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาสถานีรถไฟหัวลําโพงอย่างมี
ส่วนร่วม โดยโครงการวิจัยได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ของ             
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ อาท ิ ส่ืออออนไลน์ 
(เวบ็ไซต)์  ส่ือสาธารณะ (ยทูบู รายการวทิย)ุ กจิกรรมเวทสีาธารณะ 
เพือ่รับฟงัความคิดเห็นและสร้างความตระหนักรู้แก่ทุกภาคส่วน
อยา่งรอบดา้น
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105 ปี หัวลําโพง  วันวานที่ทรงจํา 
รางสรรค์สู่อนาคตที่ยั่งยืน

• จากการศึกษาที่เน้นการรับรู้รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน          
ดงักลา่ว นอกจากจะไดม้าซึง่ทางเลอืกในการอนุรกัษแ์ละพฒันาที่
หลากหลายแลว้ ยงัมส่ีวนในการคดัสรรทางเลอืกทีภ่าคส่วนตา่ง ๆ 
เห็นพ้องถึงความเหมาะสมด้วย โดยการใช้งานและประโยชน์
ใช้สอยของพื้นที่และอาคารต่าง ๆ ในสถานีรถไฟหัวลําโพง 
จํานวน 121 ไร ่ ที่เน้นการพัฒนาแบบผสมผสานระหว่าง              
เชิงอนุรักษ์ควบคู่กับเชิงธุรกิจน้ัน ได้รับการสนับสนุนใน              
วงกวา้ง  

• นอกจากน้ี การศึกษายังได้ลองพัฒนาต้นแบบให้สถานีรถไฟ
หวัลําโพงเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์ ผา่นการนําเสนอ
เส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงจากสถานีรถไฟหัวลําโพงไปสู่
แหล่งท่องเทีย่วในบริเวณใกล้เคียง 4 เส้นทาง เพือ่ให้เห็นภาพ
ฉายของแนวทางการสรา้งเส้นทางการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์
ในพื้นที่สําคัญโดยรอบ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ           
ผสมผสาน รวมถึงสนับสนุนให้สถานีรถไฟหัวล ําโพงเป็น             
ส่วนหน่ึงของวถิชีวีติของผูค้น เปน็ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละพพิธิภณัฑ ์
ตลอดจนเหน็คณุคา่ของทกุภาคส่วน
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ในส่วนของภาครฐัควรใหก้ารสนับสนุนเพิม่เตมิในประเดน็ตา่ง ๆ 
ดงัน้ี 

• ขอ้เสนอแนะเชงิการบรหิารจดัการโครงการ ในดา้นการรว่มทนุ 
การรถไฟแหง่ประเทศไทยอาจใชร้ปูแบบการรว่มทนุหลายรปูแบบ
ผสมผสานกันตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของอาคารและพืน้ที ่
เช่น การร่วมทุนกับหน่วยงานภาครัฐ การร่วมทุนกับองค์กร
มหาชน และการร่วมทุนกับองค์กรภาคเอกชน โดยอาจใช้หลาย      
รปูแบบไปพรอ้ม ๆ กนัได ้ในส่วนของการบรหิารจดัการควรคํานึง
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความคุ้มค่าทั้งในเชิงมูลค่าและ
คุณค่า ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมภาครัฐ นวัตกรรมบริการ 
(Service Innovation) และนวัตกรรมการส่งมอบบริการ     
(Service Delivery Innovation) โดยอาจตั้งคณะกรรมการ
บรหิารสถานีรถไฟหวัลําโพงดําเนินงานเปน็การเฉพาะ นอกจากน้ี 
ควรทบทวนกฎ ระเบียบ และเพิ่มกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ให้การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่หรือการใช้ประโยชน์พื้นที ่ เช่น     
การตราบญัญตักิารพฒันาสถานีรถไฟหวัลําโพง เพือ่เปน็แนวทาง
การพฒันาหวัลําโพงในระยะยาว 

• ข้อเสนอแนะเชิงโลจิสติกส์และเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG) หน่วยงานภาครัฐควรยกระดับสถานีรถไฟ
หวัลําโพงเปน็สถานทีสํ่าคญัระดบัชาต ิ และกําหนดใหส้ถานีรถไฟ
หวัลําโพงเปน็ศนูยก์ลางการคมนาคมในเขตเมอืง และศนูยก์ลาง
ดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิมรดกวฒันธรรม ศนูยก์ลางประวตัศิาสตรท์ี่
เชื่อมโยงกับย่านต่าง ๆ ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ รวมถึง             
ยกระดับสถานีรถไฟหัวลําโพงเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา              
ที่ยั่งยืน พัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวทั้งแนวนอน (Horizontal 
Green Space) และแนวตัง้ (Vertical Green Space) ในอาคาร 
รอบอาคาร และพืน้ทีโ่ดยรอบ

• ตลอดจนพัฒนาเป็นพื้นที่ใช้พลังงานทางเลือก (Alternative 
Energy) ในการประกอบการ และส่งเสริมการเป็นพื้นที ่                  
ทีต่อบสนองความตอ้งการของคนในสังคมทกุกลุม่ เชน่ ผูพ้กิาร 
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

• ข้อเสนอแนะเชิงการรับรู้ในระดับสากล หน่วยงานภาครัฐ          
ควรยกระดับให้สถานีรถไฟหัวลําโพงเป็นทีรู่้จักระดับสากล เช่น 
การจัดประกวดแบบระดับนานาชาติการอนุรักษ์และพัฒนาพืน้ที่
สถานีรถไฟหวัลําโพง เพือ่เปน็เครือ่งมอืส่ือสารคณุคา่ของมรดก
วัฒนธรรมไทยสู่สังคมวงกว้างในระดับสากล โดยสามารถใช ้         
ผลจากงานวิจัยน้ีเป็นกรอบในการประกวดแบบ หน่วยงานที่มี
ศักยภาพในการร่วมดําเนินงาน เช่น สมาคมสถาปนิกสยาม                   

ในพระบรมราชปูถมัภ ์ และสถาบนัอดุมศึกษา ตลอดจนยกระดบั
สถานีรถไฟหวัลําโพงเปน็สถานทีสํ่าคญัระดบัโลก เชน่ การขอขึน้
ทะเบยีนแหลง่มรดกโลก World Heritage Site และการขอรบั
พิจารณารับรางวัลจาก UNESCO Asia-Pacific Awards                   

ด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทําการศึกษา อย่างไรก็ตาม            
จะต้องมีการศึกษาผลดีผลเสียของการยื่นขอขึ้นทะเบียน              
และขอรับรางวัลต่าง ๆ อย่างรอบคอบ หน่วยงานที่มีศักยภาพ        
ในการร่วมดําเนินงาน เช่น กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
นอกจากน้ีภาครัฐยังสามารถนําเสนอสถานีรถไฟหัวลําโพงเป็น
พืน้ทีแ่สดงส่ิงสําคญัของประเทศไทย (Showcase) ในฐานะพืน้ที่
ตน้แบบการพฒันาทีย่ัง่ยนื



“หวัลําโพง” หรอื “สถานีรถไฟกรงุเทพ" เปน็สถานีรถไฟทีเ่กา่แกข่องประเทศไทย ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึพระอจัฉรยิภาพของสถาบนักษตัรยิไ์ทย 
โดยเริ่มก่อสร้างในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที ่ 5) ในป ี พ.ศ. 2453 และเมื่อวันที ่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2459       
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่6) ไดเ้สดจ็ฯ ทรงทําพธิเีปดิใชบ้รกิารอยา่งเปน็ทางการ นับเปน็การเริม่ตน้ของสถานีรถไฟหวัลําโพง
ในฐานะศูนยก์ลางของการคมนาคมระบบรางของประเทศไทยมาเปน็ระยะเวลากวา่ 105 ป ี หากยอ้นกลบัไปเมือ่ในอดตี สถานีรถไฟหวัลําโพงมี
ความสําคัญทั้งในระดับเอเชียอาคเนย์และระดับประเทศ ที่มีนัยสําคัญในด้านเหตุผลการสร้าง เพื่อแสดงถึงการปกป้องอธิปไตยประเทศ และ        
แนวทางการพัฒนาประเทศผ่านระบบขนส่งรถไฟโดยสถาบันกษัตริย์ไทย ซึ่งสะท้อนถึง “ความทันสมัย” ได้เป็นอย่างด ี กล่าวคือ การรถไฟ                   
แหง่ประเทศไทย ถกูสรา้งขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปกป้องอธปิไตยจากการรกุรานของชาตติะวนัตกในสมยัลา่อาณานิคม ในขณะทีป่ระเทศรอบขา้ง
หรอืประเทศแถบเอเชยีอาคเนยต์า่งเปน็เมอืงอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจในยคุน้ัน การสรา้งระบบการขนส่งรถไฟจงึเปน็การแสดงออกทางการ
ปกครอง การควบคมุและขนถา่ยสินคา้ รวมถงึแสดงความพรอ้มในการพฒันาของประเทศไทย ตลอดจนเพือ่สรา้งความเจรญิใหก้บัประเทศไทยใน        
หวัเมอืงตา่ง ๆ และพืน้ทีห่า่งไกลจากเมอืงหลวงตามนโยบายของสถาบนักษตัรยิไ์ทย (ธปิ ศรสีกลุไชยรกั และคณะ, 2563) 

ทั้งน้ี จากการศึกษาคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ และความต้องการทางสังคมในการอนุรักษ์พัฒนาสถานีรถไฟหัวลําโพง โดยธิป ศรีสกุลไชยรัก             
และคณะ (2563) พบวา่ จากการพจิารณานัยสําคญัทัง้ยา่นสถานีรถไฟหวัลําโพง ซึง่มอีาคารและองคป์ระกอบตา่ง ๆ ทีแ่สดงถงึระบบปฏบิตักิาร และ
พฒันาการของรถไฟ สามารถจดัลําดบัความสําคญัของพืน้ทีส่ถานีรถไฟหวัลําโพงตามคณุคา่ประวตัศิาสตร ์ ความโดดเดน่ทัง้ทางเอกลกัษณ์
ของสถาปตัยกรรม และเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งตามยคุสมยั รวมทัง้ประโยชน์การใชง้านทีดํ่าเนินการตัง้แตอ่ดตีถงึปจัจบุนั โดยนําเสนอ
ในรปูแบบพืน้ทีเ่พือ่ส่ือสารคณุคา่ จํานวน 10 พืน้ทีใ่นสถานีรถไฟหวัลําโพง ดงัตอ่ไปน้ี

ทีม่าและความสําคญั

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 4

จากการจดัลําดบัความสําคญัของพืน้ทีใ่นสถานีรถไฟหวัลําโพงตามทีก่ลา่วขา้งตน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถนํามาเปน็ขอ้มลูประกอบการ
ตดัสินใจดา้นตา่ง ๆ วา่พืน้ทีใ่ดควรไดร้บัการอนุรกัษ ์ หรอืพฒันาเพือ่ใชป้ระโยชน์อืน่ทีเ่หมาะสม โดยจากการศึกษาฉายภาพใหเ้หน็วา่ อาคารสถานี
กรุงเทพและอนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวง มีคุณค่าในระดับทีสู่งโดดเด่น จําเปน็อย่างยิง่แก่การอนุรักษ ์ ทั้งน้ี เน่ืองจากอาคารสถานีกรุงเทพเปน็
อาคารทีม่ีเอกลักษณ์โดดเด่นหาได้ยาก ได้รับอิทธิพลการออกแบบจากสถานีรถไฟในยุโรปในช่วงครึง่หลังศตวรรษที ่ 19 เพือ่ให้เปน็อาคารสําคัญ           
เชิดหน้าชูตาของประเทศ แสดงถึงความงดงามของศิลปะและสถาปัตยกรรม เป็นตัวแทนของรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูเรเนซองส์ 
(Renaissance Revival) ในขณะที ่ อนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวง เปน็สัญลักษณ์จุดเริม่ต้นของการรถไฟไทย โดยเปน็บริเวณทีร่ัชกาลที ่ 6 และ          
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศร ี ทรงตอกหมุดปฐมฤกษ์การเดินรถไฟครั้งแรกในประเทศไทย และปจัจุบันได้กลายศูนย์รวมจิตใจของเจ้าหน้าที ่           
การรถไฟอกีดว้ย (เฟ่ืองอรณุ ปรดีดีลิก และคณะ, 2564)

ระดบัความสําคญัของอาคารภายในสถานรีถไฟหวัลําโพงตามคณุคา่ทางประวตัศิาสตร ์สงัคม และสถาปัตยกรรม

1 2

3 4

ระดบัที ่1 ระดบัสูงโดดเดน่ 
อาคารที่มีความสําคัญ โดดเด่นทั้งทางคุณค่า
ทางประวัติศาสตร ์ สถาปัตยกรรมในระดับสูง 
และประโยชนก์ารใชง้านทีต่อ่เนือ่งจนถงึปจัจบุนั 
จําเป็นอยา่งยิง่แกก่ารอนรุกัษ์

พ้ืนทีใ่นสถานรีถไฟหวัลําโพง 
1. อาคารสถานกีรงุเทพ 
2. อนสุรณป์ฐมฤกษ์รถไฟหลวงทีป่ลาย 
   ชานชาลาที ่12

ระดบัที ่2 ระดบัสูงมาก 
อาคารที่มีความสําคัญ ในเชิงคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตร ์สถาปตัยกรรมเปน็สถาปตัยกรรม
ที่โดดเด่นทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ ประโยชน์
การใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว สามารถ
อนุรักษ์และพัฒนาเป็นประโยชน์ใช้สอยอื่นที่
เหมาะสมได้

พ้ืนทีใ่นสถานรีถไฟหวัลําโพง 
1. อาคารทีทํ่าการการพัสดยุศเส (ตกึแดง) 
2. โรงแรมราชธาน ี
3. วงเวยีนนํา้พุและอนสุาวรยีช์า้งสามเศียร

ระดบัที ่4 ระดบัปานกลาง 
อาคารทีม่คีวามสําคญั เปน็หลกัฐานในเชงิคณุคา่
ทางประวตัศิาสตร ์ หรอืแสดงถงึระบบปฏบิตักิาร
และพัฒนาการของการรถไฟ

พ้ืนทีใ่นสถานรีถไฟหวัลําโพง 
1. รางรถไฟและชานชาลาเดมิ 
2. หลมุหลบภยั

ระดบัที ่3 ระดบัสูง 
อาคารที่มีความสําคัญ ในเชิงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร ์ หรือสถาปัตยกรรมมีคุณค่าควร
แก่การอนุรักษ์ หรือประโยชน์การใช้งานที่ต่อ
เนือ่งจนถงึปจัจบุนัแสดงถงึระบบปฏบิตักิารและ
พัฒนาการของการรถไฟ ในระดับนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือการใช้งานบ้าง
แลว้ จงึสามารถอนรุกัษ์และพัฒนาเป็นประโยชน์
ใชส้อยอืน่ทีเ่หมาะสมได้

พ้ืนทีใ่นสถานรีถไฟหวัลําโพง 
1. ตกึบญัชาการ 
2. หอสัญญานกรงุเทพ 
3. อาคารโรงรถดเีซลรางกรงุเทพฯ

ทีม่า: โครงการวจิยั “การศึกษาเพ่ือวางกรอบในการอนรุกัษ์และพัฒนาพ้ืนทีส่ถานรีถไฟกรงุเทพ (หวัลําโพง)” โดย ผศ. ดร.เฟื่องอรณุ ปรดีดีลิก และคณะ ป ีพ.ศ. 2564 
สนบัสนนุทนุวจิยัโดย แผนงานทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์หนว่ยบรหิารและจดัการทนุดา้นการเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.)



ในป ี พ.ศ. 2564 การรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) ไดม้นีโยบายเพิม่เส้นทางในการใหบ้รกิาร และพฒันาระบบรางและเทคโนโลยใีหท้นัสมยั 
เพือ่อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่โ้ดยสารและประชาชนทัว่ไป โดยจะยา้ยศูนยก์ลางทางรถไฟจากเดมิทีส่ถานีรถไฟหวัลําโพงไปทีส่ถานีกลางบางซือ่ 
อนัส่งผลใหค้วามเปน็ศนูยก์ลางของสถานีหวัลําโพงลดลง และกําลงัจะเปลีย่นแปลงบทบาทไป ดงัน้ัน ในการเตรยีมพรอ้มปรบับทบาทสถานีรถไฟ
หวัลําโพง จงึไดม้กีารศึกษาแนวทางการพฒันาลกัษณะทางกายภาพเบือ้งตน้ของสถานีรถไฟหวัลําโพงตามความตอ้งการการพฒันาพืน้ทีจ่ากภาคส่วน
ทีเ่กีย่วขอ้ง และความตอ้งการทางสังคม (Public Concern) พบวา่ การใชป้ระโยชน์พืน้ทีข่องสถานีรถไฟหวัลําโพงควรจะเปน็การใชป้ระโยชน์ทาง
สังคมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ โดยการใช้ประโยชน์ทั้งจากอาคาร สถานที่และพืน้ที่ภายนอกอาคาร รวมถึงจะเป็นจุดเชื่อมต่อ 
(Node) ใหมท่ีจ่ะเปน็จดุเชือ่มโยงกบัยา่นเมอืงเกา่ของกรงุเทพฯ เชน่ เยาวราช วงเวยีน 22 กรกฎาคม ตลาดน้อย เปน็ตน้ และยา่นการคา้ใหมบ่นถนน
พระรามส่ี (ธปิ ศรสีกลุไชยรกั และคณะ,2563) ทัง้น้ี การปรบับทบาทของสถานีหวัลําโพงจากสถานีขนส่งทางรถไฟมาเปน็พืน้ที ่ทีส่ามารถรองรบัการ
พฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของเมอืงและประเทศไทย เปน็เรือ่งทีม่คีวามสําคญั และทกุภาคส่วนตอ้งมส่ีวนรว่ม 

 ดังน้ัน Policy Brief ฉบับน้ีจึงมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟหัวลําโพง                        
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง โดยเรียบเรียงจากโครงการวิจัยการศึกษาเพือ่วางกรอบในการอนุรกัษแ์ละพฒันาพืน้ทีส่ถานี
รถไฟกรงุเทพ (หวัลําโพง) โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เฟ่ืองอรณุ ปรดีดีลิก และคณะ ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานบรหิารและจดัการทนุดา้น
การเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.) ประกอบดว้ย 1 แผนงาน และ 3 โครงการยอ่ย ไดแ้ก ่(1) โครงการยอ่ยที ่1 การศึกษาเพือ่การ
อนุรกัษแ์ละพฒันาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของพืน้ทีส่ถานีรถไฟกรงุเทพ (หวัลําโพง) โดย ผศ.กฤษณะพล วฒันวนัย ูและคณะ (2) โครงการยอ่ย 
ที ่ 2 การศึกษารปูแบบการบรหิารจดัการดา้นการลงทนุ และความเปน็ไปไดท้างการเงนิเพือ่รองรบัการอนุรกัษแ์ละพฒันาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
พืน้ทีส่ถานีรถไฟกรงุเทพ (หวัลําโพง) โดย ดร.ถริภาพ ฟกัทอง และคณะ และ (3) โครงการยอ่ยที ่3 การศึกษาระบบโลจสิตกิส์เพือ่เชือ่มโยงพืน้ทีส่ถานี
รถไฟกรงุเทพ (หวัลําโพง) โดย ดร.บญุทรพัย ์พานิชการ และคณะ 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)5

การสรา้งการรบัรูข้องภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง เปน็องคป์ระกอบสําคญัของการอนุรกัษแ์ละพฒันาสถานีรถไฟหวัลําโพงอยา่งมส่ีวนรว่ม เน่ืองจาก
สถานีรถไฟหัวลําโพงเป็นพื้นที่สําคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศ โดยโครงการวิจัยน้ี ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ของภาคส่วน                 
ทีเ่กีย่วขอ้งผา่นเทคนิคการส่ือสาร 2 ทาง (2 Ways Communication) บนแพลตฟอรม์ 2 ลกัษณะ ทัง้ในระบบออฟไลน์และส่ือสังคมออนไลน์ รวมถงึ
การส่ือสารสองทางแบบ Mass Interpersonal เพื่อให้ครอบคลุมคนในสังคมวงกว้าง ตลอดจนรับฟงัความคิดเห็นและสร้างความตระหนักรู้แก ่                
ทกุภาคส่วนอยา่งรอบดา้น ดงัตอ่ไปน้ี

สถานตีอ่ไปหวัลําโพง…สรา้งการรบัรู ้ระดมความคดิ สู่การอนรุกัษ์คูก่ารพัฒนา

การสรา้งการรบัรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษแ์ละพัฒนาสถานรีถไฟหวัลําโพงอยา่งมสีว่นรว่ม ผา่นชอ่งทางการสือ่สารตา่ง ๆ

สือ่ออนไลน์ สือ่สาธารณะ เวทสีาธารณะ อืน่ ๆ

- การสือ่สารผา่นบทความออนไลน์
ในเว็บไซต ์ The Cloud เช่น 
บทความ “สํารวจสถานีกลาง
บางซื่อและรถไฟฟา้สายสีแดง 
ความเปลีย่นแปลงของรถไฟไทย
ทีกํ่าลงัแลน่เขา้มาในป ี2021” เมือ่          
วนัที ่22 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2564 

- Facebook fanpage /เว็บไซต ์
Hua Lamphong Virtual Tour/ 
มาดามตวง คลปิ “ขา้วผดัรถไฟ 
เมนไูฮโซในอดตี”

- ช่องยูทูบ The Active โดย 
ThaiPBS เชน่ รายการ On the 
Road “สถานีต่อไป...หัวลําโพง” 
เผยแพรเ่มือ่วนัที ่ 14 กมุภาพันธ ์
พ.ศ. 2564 

- รายการวทิยจุฬุาฯ FM 101.5 เพ่ือ
ให้เข้าถึงกลุ่มคนในสถาบันการ
ศึกษา และชุมชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ โ ดยรอบจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

- กจิกรรมเวทสีาธารณะ “มโนทศัน์
หวัลําโพง จากคณุคา่กวา่ 100 ป ี
สู่อนาคตของประเทศไทย” เมื่อ  
วนัที ่5 มนีาคม 2564

- กิจกรรม Community Walk/ 
โครงการประกวดแนวคิดในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสถานีรถไฟ
หัวลําโพง/การจัดการสนทนา
กลุ่มย่อย/การแจกแบบสํารวจ 
Google Form/รายการสมดุโคจร 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ไทยรัฐทีว ี ช่อง 32/ การจัด
ประชุมเพ่ือนําเสนอรายงานการ
วิจัยและรับฟงัความคิดเห็นเพ่ือ
วางกรอบในการอนุรักษ์และ
พัฒนาพ้ืนที่อย่างสร้างสรรค์
ของสถานีรถไฟหัวล ํา โพง/ 
นิทรรศการแสดงผลการวิจัยใน
รปูแบบออนไลน์

ทีม่า: โครงการวจิยั “การศึกษาเพ่ือวางกรอบในการอนรุกัษ์และพัฒนาพ้ืนทีส่ถานรีถไฟกรงุเทพ (หวัลําโพง)” โดย ผศ. ดร.เฟื่องอรณุ ปรดีดีลิก และคณะ ป ีพ.ศ. 2564 
สนบัสนนุทนุวจิยัโดย แผนงานทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์หนว่ยบรหิารและจดัการทนุดา้นการเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.)
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ปจัจบุนั มรดกวฒันธรรมของประเทศไทยไดถ้กูหยบิยกมาเปน็ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วทีสํ่าคญั ทัง้ตวัโบราณสถาน และบรเิวณโดยรอบและ
ยา่นชมุชน รวมถงึสถาปตัยกรรม ยา่นเกา่ และเมอืงเกา่ เพือ่รองรบัการทอ่งเทีย่ว หรอืเปน็พืน้ทีส่รา้งสรรคข์องคนรุน่ใหม ่ดงัน้ัน การอนุรกัษแ์ละพฒันา
สถานีรถไฟหวัลําโพงจะคํานึงถงึพืน้ทีโ่ดยรอบในเขตสถานีรถไฟดว้ย เพือ่การสงวนรกัษา ดแูล ปกป้องและปรบัปรงุใหย้งัคงเอกลกัษณ์เฉพาะ สะทอ้น
ถึงนัยสําคัญ (Significance) รวมถึงเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเหมาะสมทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ        
ส่ิงแวดลอ้ม และเปน็การดําเนินงานดว้ยการรบัฟงัความเหน็จากสาธารณะ (เฟ่ืองอรณุ ปรดีดีลิก และคณะ, 2564) 

ทัง้น้ี จากการศึกษาทีเ่น้นการรบัฟงัความเหน็จากทกุภาคส่วน นอกจากจะไดม้าซึง่ทางเลอืกในการอนุรกัษแ์ละพฒันาทีห่ลากหลายแลว้ ยงัมี
ส่วนในการคัดสรรทางเลือกที่ภาคส่วนต่าง ๆ เห็นพ้องถึงความเหมาะสมด้วย โดยการใช้งานและประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่และอาคารต่าง ๆ                             

ในสถานีรถไฟหัวลําโพง จํานวน 121 ไร ่ ทีไ่ด้รับคัดเลือกมาจํานวน 3 แนวคิด ซึง่แต่ละรูปแบบมีการผสมผสานการแบ่งพืน้ทีเ่พือ่การใช้ประโยชน์         
อยา่งมส่ีวนรว่มในสัดส่วนทีแ่ตกตา่งกนั รวมทัง้มรีะยะเวลาการคนืทนุทีแ่ตกตา่งกนั โดยอยูร่ะหวา่งชว่ง 6-15 ป ีดงัน้ี  

แนวคดิที ่1 เน้นการพฒันาเชงิอนุรกัษ:์ แบง่สัดส่วนการใชพ้ืน้ทีอ่อกเปน็ พืน้ทีส่าธารณะและพืน้ทีสี่เขยีว (สีเขยีว) รอ้ยละ 30 พืน้ทีก่จิกรรม 
(สีเหลอืง) รอ้ยละ 12 พืน้ทีส่รา้งสรรค ์(สีส้ม) รอ้ยละ 10 พืน้ทีเ่ศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(สีแดง) รอ้ยละ 30 และพืน้ทีอ่นุรกัษ ์(สีน้ําตาล) รอ้ยละ 18 

แนวคดิที ่2 เน้นการพฒันาอยา่งสมดลุระหวา่งเชงิอนุรกัษแ์ละเชงิธรุกจิ: แบง่สัดส่วนการใชพ้ืน้ทีอ่อกเปน็ พืน้ทีส่าธารณะและพืน้ทีสี่เขยีว 
(สีเขียว) ร้อยละ 16 พื้นที่กิจกรรม (สีเหลือง) ร้อยละ 18 พื้นที่สร้างสรรค ์ (สีส้ม) ร้อยละ 18 พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ (สีแดง) ร้อยละ 30 และ                  
พืน้ทีอ่นุรกัษ ์(สีน้ําตาล) รอ้ยละ 18  

แนวคิดที ่ 3 เน้นพัฒนาเชิงธุรกิจ: แบ่งสัดส่วนการใช้พืน้ทีอ่อกเป็น พืน้ทีส่าธารณะและพืน้ทีสี่เขียว (สีเขียว) ร้อยละ 12 พืน้ทีก่ิจกรรม              
(สีเหลอืง) รอ้ยละ 18 พืน้ทีส่รา้งสรรค ์(สีส้ม) รอ้ยละ 12 พืน้ทีเ่ศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(สีแดง) รอ้ยละ 40 และพืน้ทีอ่นุรกัษ ์(สีน้ําตาล) รอ้ยละ 18

รางสรรค ์หวัลําโพง: ใชพ้ื้นทีเ่พ่ือวนัขา้งหนา้

ในขณะเดียวกัน ได้มีการรวบรวมความคิดเห็นผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มคนที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที ่               
กลุ่มบุคลากรองค์กรสถานีรถไฟกรุงเทพ กลุ่มองค์กรภาครัฐ กลุ่มองค์กร ภาคธุรกิจ เอกชน กลุ่มผู้ใช้บริการ กลุ่มนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ                
กลุม่ประชาสังคม ภาคการศึกษา) สามารถวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาพืน้ที่
ของสถานีรถไฟหัวลําโพงในอนาคต (ถิรภาพ ฟกัทอง และคณะ, 2564) โดยพบว่า ทุกภาคส่วนเห็นพ้องกันถึงจุดแข็งและโอกาสของสถานีรถไฟ
หวัลําโพงทีค่วรคา่แกก่ารอนุรกัษแ์ละพฒันา ไมว่า่จะเปน็ สถานทีต่ัง้ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยคณุคา่ดา้นประวตัศิาสตร ์ วฒันธรรม เศรษฐกจิและ
สังคม ตลอดจนการเปน็ศูนย์กลางของการเดินทางกับระบบอืน่ในอันทีจ่ะส่งผ่านผู้คนไปสู่พืน้ทีร่อบข้างได้อย่างสะดวก จึงทําให้มีโอกาสสูงในการ
พฒันาพืน้ทีใ่หส้ามารถเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ ควบคูไ่ปกบัการอนุรกัษสํ์าหรบัประชาชนคนไทยทัง้ประเทศ 

ทีม่า: โครงการวจิยั “การศึกษาเพ่ือวางกรอบในการอนรุกัษ์และพัฒนาพ้ืนทีส่ถานรีถไฟกรงุเทพ (หวัลําโพง)” โดย ผศ. ดร.เฟื่องอรณุ ปรดีดีลิก และคณะ ป ีพ.ศ. 2564 
สนบัสนนุทนุวจิยัโดย แผนงานทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์หนว่ยบรหิารและจดัการทนุดา้นการเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.)
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สรรสรา้ง ตน้แบบเมอืงสรา้งสรรค์

แนวทางการพัฒนาเมืองและพื้นที่อย่างสร้างสรรค์สามารถทําได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของประเทศ และความพร้อมของเมือง        
ความตอ้งการของประชาชนในชมุชน โดยจะตอ้งมกีารศึกษาอยา่งรอบดา้น ใชอ้งคค์วามรูห้ลายสาขาวชิาตามหลกัสหวทิยาการ (Interdisciplinary) 
และทีสํ่าคญัทีสุ่ดคอืการพฒันาเมอืงตอ้งควบคูไ่ปกบัการอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรมดัง้เดมิทีด่งีาม รวมถงึสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน ใหม้คีณุภาพ
ชวีติทีด่ ี ทัง้น้ี จากการศึกษา พบวา่ แนวทางการพฒันาพืน้ทีส่ถานีรถไฟหวัลําโพงสอดคลอ้งตามหลกัการพฒันาพืน้ทีอ่ยา่งสรา้งสรรค ์ โดยเปน็การ        
ผสมผสาน ระหวา่ง 3 แนวคดิ ไดแ้ก ่แนวคดิเมอืงปรบัตวั (Resilient City) แนวคดิเมอืงสรา้งสรรค ์(Creative City) และแนวคดิเมอืงฉลาด (Smart 
Growth City) 

ด้วยสถานีรถไฟหัวลําโพงตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นศูนย์กลางทางคมนาคมและเศรษฐกิจ ดังน้ัน พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟหัวลําโพงควร              
ถกูพฒันาดว้ย เริม่จากการพฒันายา่นชมุชนทีโ่ดยรอบ และกระจายสู่การพฒันาเปน็เครอืขา่ย คอื สรา้งเครอืขา่ยสถานียอ่ยโดยรอบ หรอืสถานีในพืน้ที่
ต่างจังหวัด รวมถึงสร้างเส้นทางการท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์ในพืน้ทีสํ่าคัญต่าง ๆ เช่น ย่านตลาดน้อย ย่านยศเส ย่านมหานาค ย่านนางเลิง้             
ยา่นเทเวศร ์เปน็ตน้ ลว้นสอดคลอ้งกบัแนวคดิเมอืงปรบัตวั (Resilient City) นอกจากน้ี การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของสถานีรถไฟหวัลําโพง
แบบผสมผสาน พฒันาอาคารและกจิกรรมใหห้ลากหลายในพืน้ทีเ่ดยีวกนั จดัสรรพืน้ทีใ่หเ้กดิการใชง้านทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สอดคลอ้งกบัหลกัการวาง
ผังเมืองตามแนวคิดเมืองฉลาด (Smart Growth City) รวมไปถึงการสนับสนุนให้สถานีรถไฟหัวลําโพงเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตของผู้คน             
เปน็ศนูยก์ารเรยีนรู ้และพพิธิภณัฑ ์สอดคลอ้งกบัแนวคดิเมอืงสรา้งสรรค ์(Creative City) ทีเ่น้นสรา้งสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการสรา้ง
ประสิทธภิาพสําหรบัประชาชนในเมอืงใหเ้กดิแรงบนัดาลใจ พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงทางดา้นตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทัง้น้ี แนวทางการพฒันา
พืน้ทีส่รา้งสรรคต์อ้งเกดิจากการเหน็คณุคา่ของทกุภาคส่วน ไมว่า่จะเปน็ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
(เฟ่ืองอรุณ ปรีดีดิลก และคณะ, 2564) เพือ่ให้การใช้พืน้ทีต่อบโจทย์ประชาชนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม ซึง่รวมถึงผู้สูงอาย ุ เด็ก ผู้พิการ               
ผูบ้าดเจบ็ ผูท้ีม่ขีอ้จํากดัดา้นรา่งกาย สตรมีคีรรภ ์ตามหลกัการออกแบบภมูทิศัน์เพือ่คนทัง้มวล (Universal Design)

ในมิติของการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค ์ ซึง่เปน็ประเด็นสําคัญทีอ่ยู่ภายใต้
ยทุธศาสตรช์าต ิ 20 ป ี (ป ี 2561-2580) ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนา
สินคา้และบรกิารดว้ยภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ความคดิสรา้งสรรค ์ และทนุทางวฒันธรรม 
พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจ              
การท่องเทีย่ว การทําการตลาด และการบริหารจัดการสถานทีท่ีม่ีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร ์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็น
เอกลักษณ์ สอดคล้องกับลักษณะเด่นของสถานีรถไฟหัวลําโพง ที่เป็นแหล่ง          
ทอ่งเทีย่วทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม วถิชีมุชน และมเีอกลกัษณ์
ของสถานที ่ โดยนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของ
วัฒนธรรมและมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเจ้าของสถานที ่ โดยจากการศึกษาน้ี        
ยังได้สร้างต้นแบบแนวทางการพัฒนาให้สถานีรถไฟหัวลําโพงเป็นแหล่ง            
ทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์สามารถเปน็ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ วฒันธรรม สังคม 
และการท่องเที่ยวได ้ ผ่านการจัดทําเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงจากสถานี
รถไฟหวัลําโพงไปสู่แหลง่ทอ่งเทีย่วในบรเิวณใกลเ้คยีง 4 เส้นทาง (หวัลําโพง – ถนน
เจรญิกรงุ หวัลําโพง – ชมุชนวดัดวงแข และชมุชนตรอกสลกัหนิ หวัลําโพง – เยาวราช 
หัวลําโพง – ตลาดน้อย) ภายใต้แนวคิด “จากคุณค่าสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
วฒันธรรมสรา้งสรรค”์ ในรปูแบบการทอ่งเทีย่วเสมอืน (Virtual Tour) ซึง่นําเสนอ
ผา่นขอ้มลู ภาพ คลปิวดีโีอ และภาพถา่ยแบบ 360 องศา จาก Google Street View 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม           
โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต ์ Hua Lamphong Virtual Tour 
(https://hlpvirtualtour.com/)

ทีม่า: โครงการวจิยั “การศึกษาเพ่ือวางกรอบในการอนรุกัษ์และพัฒนาพ้ืนทีส่ถานี
รถไฟกรงุเทพ (หวัลําโพง)” โดย ผศ. ดร.เฟื่องอรณุ ปรดีดีลิก และคณะ 

สนบัสนนุทนุวจิยัโดย แผนงานทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์หนว่ยบรหิาร
และจดัการทนุดา้นการเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.)

ผงันทิรรศการออนไลน์
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เส้นทางที่ 1 หัวลําโพง – ถนนเจริญกรุง
สถานีรถไฟกับถนนสายแรกในกรุงเทพ 
(จํานวน 10 จุด)

เส้นทางที่ 2 หัวลําโพง – ชุมชนวัดดวงแข 
และชุมชนตรอกสลักหิน 
ย่านชุมชนการค้าและอยู่อาศัยคู่กับหัวลําโพง 
(จํานวน 6 จุด) 

เส้นทางที่ 3 หัวลําโพง – เยาวราช 
การขนส่งระบบรางกับ China Town 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (จํานวน 9 จุด)  

เส้นทางที่ 4 หัวลําโพง – ตลาดน้อย 
ย่านอยู่อาศัยและการค้าตักลั๊คเกี๊ย                
สู่ย่าน ฮิบ-ชิค-คูล (จํานวน 10 จุด) 
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2. ยกระดับเปน็จุดเชือ่มโยงการสัญจรแบบครบวงจร 
การกําหนดสถานีรถไฟหวัลําโพงเปน็ศนูยก์ลางการคมนาคมในเขตเมอืง 

และศนูยก์ลางดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิมรดกวฒันธรรม ศนูยก์ลางประวตัศิาสตร ์
ทีเ่ชือ่มโยงกบัยา่นตา่ง ๆ ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ  

3. ยกระดับเปน็พืน้ทีต่้นแบบการพัฒนาทีย่ัง่ยืน 
พัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวทั้งแนวนอน (Horizontal Green Space) 

และแนวตั้ง (Vertical Green Space) ในอาคาร รอบอาคาร และพื้นที ่          
โดยรอบ นอกจากน้ี ยังสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ใช้พลังงานทางเลือก 
(Alternative Energy) ในการประกอบการ เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ในการผลิตไฟฟ้าใช้ รวมถึงการเป็นพื้นที่ที่ตอบสนองความต้องการของ
คนในสังคมทุกกลุ่ม เช่น ผู้พิการ เชือ่มโยงกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

ข้อเสนอแนะเชิงการรับรู้ในระดับสากล (ระดับสากล) 

1. ยกระดับเปน็สถานทีสํ่าคัญระดับสากล 
(1) ยกระดับให้เปน็ทีรู่้จักระดับสากล เช่น การจัดประกวดแบบในระดับ

นานาชาติการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟหัวลําโพง เพื่อเป็น        
เครื่องมือส่ือสารคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมไทยสู่สังคมวงกว้างในระดับ
สากล โดยสามารถใช้ผลจากงานวิจัยน้ีเป็นกรอบในการประกวดแบบ      
หน่วยงานที่มีศักยภาพในการร่วมดําเนินงาน เช่น สมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันอุดมศึกษา 

(2) ยกระดับขึ้นเป็นสถานที่สําคัญระดับโลก เช่น การขอขึ้นทะเบียน
แหล่งมรดกโลก World Heritage Site และการขอรับพิจารณารับรางวัลจาก 
UNESCO Asia-Pacific Awards ด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม           

อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการศึกษาผลดีผลเสียของการยืน่ขอขึน้ทะเบียนและ
ขอรับรางวัลต่าง ๆ อย่างรอบคอบ หน่วยงานที่มีศักยภาพในการร่วม         
ดําเนินงาน เช่น กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

2. ยกระดับเปน็พืน้ทีต่้นแบบการพัฒนาทีย่ัง่ยืน 
พัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวทั้งแนวนอน (Horizontal Green Space) 

และแนวตั้ง (Vertical Green Space) ในอาคาร รอบอาคาร และพื้นที ่             
โดยรอบ ในส่วนของพืน้ทีโ่ดยรอบ สามารถพัฒนาเปน็พืน้ทีสี่เขียวระดับโลก 
เช่น World Tree Trust รวมถึง พัฒนาเป็นพื้นที่ใช้พลังงานทางเลือก 
(Alternative Energy) ในการประกอบการ เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ในการผลิตไฟฟ้าใช้ การเป็นพื้นที่ที่ตอบสนองความต้องการของคนใน
สังคมทุกกลุ่ม เช่น ผู้พิการ เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ซึง่สามารถเปน็พืน้ทีแ่สดง
ส่ิงสําคัญของประเทศไทย (Showcase)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ขอ้เสนอแนะเชงิการบรหิารจดัการโครงการ (ระดบัโครงการ) 

1. การรว่มทนุ 
การรถไฟแห่งประเทศไทยอาจใช้รูปแบบการร่วมทุนหลายรูปแบบผสม

ผสานกันตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของอาคารและพืน้ที ่ เช่น การร่วมทุน     
กบัหน่วยงานภาครฐั การรว่มทนุกบัองคก์รมหาชน และการรว่มทนุกบัองคก์ร
ภาคเอกชน โดยอาจใช้หลายรูปแบบไปพร้อม ๆ กันได ้ รูปแบบการร่วมทุน        
ดงัเชน่ 

(1) รัฐกับรัฐ/องค์กรมหาชน สามารถดําเนินการได้ในส่วนพื้นที่เป็น
พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ พืน้ทีสี่เขียว กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรมหาชนที่มีศักยภาพใน
การร่วมทุน ได้แก่ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
หรือ OKMD สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ 
CEA และสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ว กรุงเทพมหานคร 

(2) รัฐกับเอกชน การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public 
Private Partnership: PPP) ซึ่งอาจเป็นภาคเอกชนทั้งในประเทศและ         
ต่างประเทศ สามารถดําเนินการได้ในส่วนพืน้ทีเ่ชิงพาณิชย ์ ภายใต้เงือ่นไข
การจัดสรรผลประโยชน์ เช่น กําไรจากการประกอบการ ประโยชน์ต่อชุมชน
และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานีรถไฟหัวลําโพง และครอบครัวหรือ
สมาชกิของบคุลากรการรถไฟแหง่ประเทศไทย รวมถึงการร่วมรับความเส่ียง 

2. การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความคุ้มค่า   

ทั้งในเชิงมูลค่าและคุณค่า ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมภาครัฐ นวัตกรรมบริการ 
(Service Innovation) และนวัตกรรมการส่งมอบบริการ (Service 
Delivery Innovation) โดยอาจตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีรถไฟ
หัวลําโพงดําเนินงานเปน็การเฉพาะ 

3. ด้านกฎ ระเบียบ 
ทบทวนกฎ ระเบียบ และเพิม่กฎ ระเบียบทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้การอนุรักษ์

และพัฒนาพืน้ทีห่รือการใช้ประโยชน์พืน้ที ่ เช่น การตราบัญญัติการพัฒนา
สถานีรถไฟหัวลําโพง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหัวลําโพงในระยะยาว   
โดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาสถานีหัวลําโพงที่มีอยู่เป็นแนวทางในการ
กําหนดแผนพัฒนา และการทําแผนพัฒนาหัวลําโพงแบบมีส่วนร่วมจาก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศ เช่น นโยบาย
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-
Green Economy: BCG) 

ข้อเสนอแนะเชิงโลจิสติกส์และเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: 
BCG) (ระดับชาติ) 

1. ยกระดับเปน็สถานทีสํ่าคัญระดับชาติ 
ยกระดับสถานรถไฟหัวล ําโพงเป็นสถานที่ส ําคัญระดับโลกทาง

ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ให้เปน็แหล่งเรียนรู้และศนูย์กลางการ
ท่องเทีย่วเชิงมรดกทางวัฒนธรรมทีม่ีชีวิต 
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สถานทีต่ดิตอ่ 

ชดุขบัเคลือ่นและผลกัดนังานวจิยักลุม่การทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์บพข. 
สํานักประสานงานการพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
หน่วยบรหิารและจดัการทนุดา้นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (บพข.) 
อาคาร SM Tower ชัน้ 33 เลขที ่979-112 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
โทรศัพท ์02-126-6880  อเีมล ์bcginaction.tourism@gmail.com 


