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บทคัดย่อ
การวิิจัยั มุุมมองและความคาดหวัังของสาธารณชนต่่อการอนุุรักั ษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่�
สถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง) เป็็นส่่วนหนึ่่�งของชุุดโครงการวิิจััย เรื่่�อง การศึึกษาเพื่่�อ
วางกรอบในการอนุุรักั ษ์์และพััฒนาพื้้�นที่ส่� ถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง) มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่อ� 1) ศึึกษาการรัับรู้้ข� องสาธารณชนที่มี่� ีต่่อคุุณค่่าของสถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง)
และ 2) ศึึกษามุุมมองและความคาดหวัังของสาธารณชนที่่�มีีต่่อการอนุุรัักษ์์และพััฒนา
พื้้�นที่ส่� ถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง) โดยใช้้การวิิจัยั เชิิงสำำ�รวจ ใช้้แบบสอบถามออนไลน์์
Google Form ร่่วมกัับวีีดิิทััศน์์บนแพลตฟอร์์มออนไลน์์ ประชากร คืือ กลุ่่�มผู้้�มาใช้้
บริิการและกลุ่่�มภาคการศึึกษา ได้้แบบสอบถามกลัับคืืนมาทั้้�งสิ้้�น 208 คน คิิดเป็็น
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*บทความนเี้ ป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เรอื่ ง “การศึกษาเพื่อวางกรอบในการอนุรกั ษ์และพัฒนา
พื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำ�โพง)” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพช.) ปีงบประมาณ 2563
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อััตราการตอบกลัับร้้อยละ 90.43 ผลการวิิจััย คืือ 1) การรัับรู้้�ของสาธารณชนที่่�มีีต่่อ
คุุณค่่าของสถานีีรถไฟกรุุงเทพ  (หััวลำำ�โพง) ประกอบด้้วย 6 ด้้าน คืือ ประวััติิศาสตร์์
สถาปััตยกรรม เศรษฐกิิจ วัฒ
ั นธรรม สัังคม และอื่่น� ๆ และ 2) มุุมมองและความคาดหวััง
ของสาธารณชนที่่�มีีต่่อการอนุุรัักษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่�สถานีีรถไฟกรุุงเทพ  (หััวลำำ�โพง)
ทั้้�งกลุ่่�มผู้้�มาใช้้บริิการและกลุ่่�มภาคการศึึกษา เห็็นสอดคล้้องกัันว่่าในอนาคตการใช้้
ประโยชน์์พื้้�นที่่�ควรเป็็นพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์มากที่่�สุุด รองลงมา คืือ พื้้�นที่่�จััดกิิจกรรม พื้้�นที่่�
เชิิงพาณิิชย์์/ เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ และสวนสาธารณะ ตามลำำ�ดัับ
คำำ�สำำ�คััญ : สถานีีรถไฟกรุุงเทพ; หััวลำำ�โพง; การอนุุรัักษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่�; การสำำ�รวจ
ออนไลน์์
Abstract
This research ‘Perspective and Expectation of General Public upon
the Conservation and Development of the Bangkok Railway Station (Hua
Lamphong)’ aims to 1) study the general public perception upon the
value of Bangkok Railway Station (Hua Lamphong), and 2) study the
perspective and expectation of general public upon the conservation and
development of the Bangkok Railway Station (Hua Lamphong). The
research methodology is survey research by using ‘Google Form’ online
questionnaires together with VDO clip on platform online. The population
of the research are service user group and education sector group.
The returned questionnaires are 208 or 90.43%. The research findings are
(1) perspective of value for the general public comprises of 6 dimensions :
– history, architecture, economy, culture, society and others, and (2)
perspective and expectation of future of the station are conservative area,
activity area, commercial/creative economy and park respectively.
Keywords : Bangkok Railway Station; Hua Lamphong; Conservation and
Development; Online Survey
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บทนำ�
สถานีีรถไฟกรุุงเทพ  (หััวลำำ�โพง) ถืือเป็็นสถานีีรถไฟเก่่าแก่่ที่่�อยู่่�คู่่�ประเทศไทย
มากว่่า 105 ปีี เริ่่มก่
� อ่ สร้้างมื่่อ� ปีี พ.ศ.2453 ปลายสมััยพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้า
เจ้้าอยู่่�หััว การก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จและเปิิดใช้้บริิการอย่่างเป็็นทางการ โดยพระบาทสมเด็็จ
พระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวทรงกดปุ่่�มไฟฟ้้าเป็็นสััญญาณให้้รถไฟขบวนแรกวิ่่�งเข้้าสู่่�สถานีี 
เมื่่�อวัันที่่� 25 มิิถุุนายน พ.ศ.2459 สถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง) มีีพื้้�นที่่�ขนาด 121 ไร่่
1 งาน 65.58 ตารางวา ตั้้�งอยู่่�ใจกลางเมืือง มีีรููปแบบเป็็นทรงประทุุนเรืือหรืืออาร์์คโค้้ง
หรืือทรงกระบอกผ่่าซีีกสไตล์์อิติ าเลีียนผสมผสานกัับศิิลปะยุุคเรอเนสซอง วางผัังอาคาร
เป็็นรููปตััวอีี  (E) มีีลัักษณะคล้้ายกัับสถานีีรถไฟในเมืืองแฟรงค์์เฟิิร์์ต ประเทศสหพัันธ์์
สาธารณรััฐเยอรมนีี  มีีจุุดเด่่น คืือ กระจกสีีช่่องระบายอากาศ  สถานีีรถไฟกรุุงเทพ 
(หััวลำำ�โพง) ถืือเป็็นศููนย์์กลางการเดิินทางและการขนส่่งสิินค้้าทางรถไฟ ในแต่่ละวัันจะ
มีีขบวนรถเข้้าออกกว่่า 200 ขบวน มีีผู้้�โดยสารใช้้บริิการวัันละนัับหมื่่�นคน ส่่วนในช่่วง
วัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์มีีผู้้�โดยสารใช้้บริิการนัับแสนคน นัับเป็็นศููนย์์กลางระบบรางของ
ประเทศไทยตั้้�งแต่่อดีีตถึึงปััจจุุบััน หรืือกล่่าวได้้ว่่าสถานีีรถไฟกรุุงเทพ  (หััวลำำ�โพง)
เป็็นสถานที่สำ่� ำ�คัญ
ั ทางประวััติศิ าสตร์์ สถาปััตยกรรม เศรษฐกิิจ การคมนาคมขนส่่ง ตลอด
จนวิิถีีชีีวิิตของผู้้ค� น (การรถไฟแห่่งประเทศไทย, ม.ป.ป.; บ้้านและสวน, 2564; เฟื่่�องอรุุณ
ปรีีดีีดิิลก และคณะ, 2564) ในปีี พ.ศ.2564 การรถไฟแห่่งประเทศไทยจะย้้ายศููนย์์กลาง
รถไฟจากสถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง) ไปยัังสถานีีกลางบางซื่่อ�  หรืือ “แกรนด์์ สเตชั่่น�
(Grand Station)” ที่่�เชื่่�อมโยงทั้้�งรถไฟฟ้้าชานเมืืองสายสีีแดง รถไฟทางไกลสาย
เหนืือ สายตะวัันออก และสายใต้้ รถไฟฟ้้าแอร์์พอร์์ต เรล ลิิงก์์ และรถไฟความเร็็วสููงที่่�
จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต รวมถึึง การพััฒนาพื้้�นที่่�ให้้เป็็นย่่านธุุรกิิจแห่่งใหม่่ (Central
Business District : CBD) (การรถไฟแห่่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) ดัังนั้้�น ในช่่วงปลายปีี
พ.ศ.2564 สถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง) จึึงถููกลดบทบาทลงอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
จากที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้น สถานีีรถไฟกรุุงเทพ  (หััวลำำ�โพง) เป็็นสถานที่่�สำำ�คััญ จึึงมีี
ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องศึึกษาแนวทางการอนุุรัักษ์์และพััฒนาสถานีีให้้เหมาะสมกัับ
ศัักยภาพที่่�มีี  ในขณะเดีียวกัันยัังคงไว้้ซึ่่�ง คุุณค่่าแท้้ ดัังนั้้�น การรถไฟแห่่งประเทศไทย
และสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมจึึงสนัับสนุุนการ
ศึึกษาวิิจััยระยะที่่� 1 เรื่่�อง “การศึึกษาคุุณค่่าเชิิงอััตลัักษณ์์และความต้้องการทางสัังคม
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เบื้้�องต้้นในการอนุุรักั ษ์์-พััฒนาสถานีีรถไฟหััวลำำ�โพง” จากการศึึกษาได้้ข้้อสรุุปที่่เ� รีียกว่่า
คำำ�แถลงนััยสำำ�คััญ (Statement of Significance : SOS) ใจความสำำ�คััญว่่า “ …สถานีี
รถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง) ... มีีความสำำ�คัญ
ั ทั้้�งในระดัับเอเชีียอาคเนย์์และระดัับประเทศ 
ที่่มี� ีนััยสำำ�คัญ
ั ในด้้านเหตุุผลการสร้้างที่แ่� สดงถึึงการปกป้้องอธิิปไตยประเทศและแนวทาง
การพััฒนาประเทศผ่่านระบบขนส่่งรถไฟโดยสถาบัันกษััตริิย์ไ์ ทย” รวมถึึงผลการวิิจัยั ที่่�
ให้้แนวทางการพััฒนาทางกายภาพสถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง) ที่่�ว่่าต้้องสอดคล้้อง
กัับความต้้องการทางสัังคม  เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม ควบคู่่�ไปกัับการส่่งเสริิมให้้พึ่่�งพา
ตนเองทางเศรษฐกิิจได้้ (ธิิป ศรีีสกุุลไชยรััก และคณะ, 2563)
ดัังนั้้�น ชุุดโครงการวิิจััยระยะที่่� 2 “การศึึกษาเพื่่�อวางกรอบในการอนุุรัักษ์์และ
พััฒนาพื้้น� ที่่�สถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง)” จึึงนำำ�ผลการวิิจัยั ระยะที่่� 1 มาตั้้ง� เป็็นโจทย์์
เพื่่อ� ศึึกษาวิิจัยั การปรัับบทบาทของสถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง) จากสถานีีขนส่่งทาง
รถไฟมาเป็็นพื้้�นที่ที่่� ส่� ามารถรองรัับการพััฒนาทางด้้านเศรษฐกิิจ สังั คม และสิ่่ง� แวดล้้อม 
ในลัักษณะการใช้้ประโยชน์์ของอาคารและพื้้�นที่่�ภายนอก เพื่่�อให้้เป็็นพื้้�นที่่�สาธารณะที่่�
ตอบสนองความต้้องการของกลุ่่�มคนหลากหลาย ในรููปแบบแหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง
สร้้างสรรค์์ แหล่่งเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ และแหล่่งเรีียนรู้้� รวมทั้้�งตอบสนองนโยบายที่่�
สำำ�คััญของประเทศ     โดยการวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยสหวิิทยาการ (Interdisciplinary)
เพื่่�อให้้ได้้ข้้อเสนอที่่�ครอบคลุุมทุุกมิิติิและตอบโจทย์์ความต้้องการของกลุ่่�มคนหลาก
หลาย
ด้้วยความสำำ�คัญ
ั และการตอบสนองกลุ่่�มคนหลากหลายมาอย่่างยาวนาน รวมถึึงที่่�
ตั้้�งซึ่่�งอยู่่�ใจกลางเมืือง สามารถเชื่่�อมต่่อภายในกรุุงเทพมหานครและต่่างจัังหวััด การ
อนุุรัักษ์์และพััฒนาจึึงส่่งผล กระทบต่่อคนจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�น การเปิิดโอกาสให้้
สาธารณชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการอนุุรักั ษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่จึ� งึ มีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ใน
ชุุดโครงการวิิจััยนี้้�เก็็บข้้อมููลจาก 9 ภาคส่่วน ได้้แก่่ กลุ่่�มที่่� 1 กลุ่่�มคนที่่�อยู่่�อาศััยบริิเวณ
พื้้�นที่ส่� ถานีี กลุ่่�มที่่� 2 กลุ่่�มบุุคลากรสถานีี กลุ่่�มที่่� 3 กลุ่่�มคนที่่ม� าใช้้บริิการ ได้้แก่่ ผู้โ้� ดยสาร
นัักท่่องเที่่�ยว กลุ่่�มที่่� 4 ภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง กลุ่่�มที่่� 5 ภาคการลงทุุน เอกชน ธุุรกิิจ กลุ่่�ม
ที่่� 6 ภาคการท่่องเที่�ย่ ว กลุ่่�มที่่� 7 นัักวิิชาการ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ กลุ่่�มที่่� 8 ภาคประชาสัังคม 
และกลุ่่�มที่่� 9 ภาคการศึึกษา ได้้แก่่ นักั เรีียน นิิสิติ  นัักศึึกษา ครูู อาจารย์์ โดยชุุดโครงการ
วิิจััยใช้้วิิธีีการเก็็บข้้อมููลที่่�หลากหลาย ได้้แก่่ การสััมภาษณ์์ การสนทนากลุ่่�ม  การจััด
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กิิ จ กรรมในพื้้� น ที่่� เวทีีสาธารณะ เวทีีรัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น การประกวดความคิิ ด
แพลตฟอร์์มออนไลน์์ และการสำำ�รวจความเห็็นโดยใช้้แบบสอบถามออนไลน์์
สำำ�หรัับบทความนี้้� จะเป็็นการนำำ�เสนอเฉพาะผลการสำำ�รวจความเห็็นออนไลน์์
เนื่่อ� งจากมีีลัักษณะเฉพาะแตกต่่างจากการเก็็บข้้อมููลด้้วยวิิธีีอื่น่� โดยใช้้แนวคิิด 3 แนวคิิด
คืือ (1) การอนุุรัักษ์์และพััฒนาเมืือง (2) การสื่่�อความหมายในการอนุุรัักษ์์มรดกทาง
สถาปััตยกรรม และ (3) การสื่่อ� สารเพื่่อ� การขัับเคลื่่อ� นประเด็็นสำำ�คัญ
ั ทางสัังคมสู่่�การรัับ
รู้้แ� ละการเปลี่่ย� นแปลงการพััฒนา การใช้้แนวคิิดดัังกล่่าวนี้้� เพื่่อ� ศึึกษามุุมมองและความ
คาดหวัั ง ของสาธารณชนที่่� มีีต่่ อ การอนุุ รัั ก ษ์์ แ ละพัั ฒ นาพื้้� น ที่่� ส ถานีีรถไฟกรุุ ง เทพ    
(หััวลำำ�โพง) และนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวมาสัังเคราะห์์ร่่วมกัับการเก็็บข้้อมููลด้้วยวิิธีีการอื่่�น ๆ
และจากภาคส่่วนอื่่�นดัังที่่�กล่่าวไปแล้้วข้้างต้้น เพื่่�อนำำ�เสนอแนวทางในการอนุุรัักษ์์และ
พััฒนาพื้้�นที่่�ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของสัังคมในอนาคต ทั้้�งยัังเป็็นการสื่่�อสาร
สาธารณะเพื่่อ� สร้้างการรัับรู้้ข� องประชาชนให้้ตระหนัักถึึงคุุณค่่าของสถานีีรถไฟกรุุงเทพ 
(หััวลำำ�โพง) มากขึ้้�น
วัตถุประสงค์
1. เพื่่�อศึึกษาการรัับรู้้�ของสาธารณชนที่่�มีีต่่อคุุณค่่าของสถานีีรถไฟกรุุงเทพ 
(หััวลำำ�โพง)
2. เพื่่�อศึึกษามุุมมองและความคาดหวัังของสาธารณชนที่่�มีีต่่อการอนุุรัักษ์์และ
พััฒนาพื้้�นที่่�สถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง)
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ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิิดการอนุุรัักษ์์และพััฒนาเมืือง
แนวคิิดการอนุุรัักษ์์ระดัับสากลในอดีีตมัักมุ่่�งเน้้นไปที่่�ตััววััตถุุหรืือตััวอาคาร โดย
มิิได้้คำำ�นึึงถึึงบริิเวณโดยรอบ ต่่อมาเกิิดการพััฒนาในมิิติิทั้้�งเชิิงลึึกและกว้้างเพื่่�อให้้การ
อนุุรัักษ์์ครอบคลุุมไปถึึงมิิติิต่่าง ๆ ที่่�รองรัับและเป็็นประโยชน์์ ช่ว่ ยแก้้ปััญหาทั้้�งในเชิิง
สัังคม วััฒนธรรม เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อม โดย วรรณศิิลป์์ พีีรพัันธุ์์� (2010) ระบุุว่่า
การอนุุรัักษ์์เมืือง (Urban Conservation) เป็็นส่่วนสำำ�คััญส่่วนหนึ่่�งของนโยบายด้้าน
มรดกทางวััฒนธรรมสมััยใหม่่ เมืืองประวััติิศาสตร์์ (Historic Towns) ได้้รัับการยอมรัับ

มุมมองและความคาดหวังของสาธารณชนต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำ�โพง)

Perspective and Expectation of General Public upon Conservation and Development
of the Bangkok Railway Station (Hua Lamphong)

ว่่าเป็็นมรดกทางวััฒนธรรม  (Cultural Heritage) ที่่�มีีคุุณค่่าทางด้้านประวััติิศาสตร์์
โบราณคดีี สถาปััตยกรรม และศิิลปวััฒนธรรม เป็็นศููนย์์กลางของกิิจกรรมทางวััฒนธรรม
ที่่�สะท้้อนถึึงอััตลัักษณ์์ของผู้้�คนในพื้้�นที่่� รวมทั้้�งยัังเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางวััฒนธรรมที่่�
ช่่วยสร้้างงานและรายได้้ให้้แก่่ประชาชนจำำ�นวนมาก นอกจากนี้้� ในระดัับสากลได้้มีีความ
พยายามกำำ�หนดหลัักการและแนวทางในการอนุุรักั ษ์์มรดกทางวััฒนธรรมย่่านเก่่าแก่่ ดังั
เช่่น (1) กฎบััตรวอชิิงตััน (Washington Charter) : กฎบััตรเพื่่�อการอนุุรัักษ์์เมืืองและ
พื้้�นที่่�เมืืองประวััติิศาสตร์์ พ.ศ.2530 (ค.ศ.1987) (2) กฎบััตรเบอร์์รา (Burra Charter)
: กฎบััตรอิิโคโมสประเทศออสเตรเลีียว่่าด้้วยเรื่่�องถิ่่�นหรืือย่่านวััฒนธรรม พ.ศ.2542
(ค.ศ.1999) (3) บัันทึึกเวีียนนา (Vienna Memorandum) : บัันทึึกว่่าด้้วยมรดกโลก
กัับการก่่อสร้้างงานสถาปััตยกรรมและการดำำ�เนิินงานอนุุรักั ษ์์ในเมืืองประวััติศิ าสตร์์และ
สถาปััตยกรรมร่่วมสมััย-การจััดการภููมิิทััศน์์เมืืองประวััติิศาสตร์์ พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005)
(4)  พิิธีีสารฮอยอััน (Hoi An Protocols) : พิิธีีสารว่่าด้้วยการปฏิิบััติิงานอนุุรัักษ์์ที่่�ดีี
ที่่�สุุดในเอเชีีย พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009) และ (5) หลัักการวััลเลตตา : หลัักการว่่าด้้วยการ
ปกป้้องและบริิหารจััดการเมืืองและย่่านชุุมชนประวััติิศาสตร์์ พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011)
(วรรณศิิลป์์ พีีรพัันธุ์์�, 2010; วิิมลรััตน์์ อิิสระธรรมนููญ, 2561; มณฑลีี ภู่่�กฤษณา, 2563;
ปิ่่�นรััชฎ์์ กาญจนััษฐิิติิ, 2552; เฟื่่�องอรุุณ ปรีีดีีดิิลก และคณะ, 2564; UNESCO, 2017)
2. แนวคิิดการสื่่�อความหมายในการอนุุรัักษ์์มรดกทางสถาปััตยกรรม
การสื่่อ� ความหมาย เป็็นกระบวนการในการสร้้างความเข้้าใจและวิิธีีการถ่่ายทอด
คุุณค่่า ความสำำ�คััญของสถานที่่�ทางวััฒธรรมให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป โดยการสื่่�อความหมาย
อาคารและสถานที่สำ่� ำ�คัญ
ั ทางประวััติศิ าสตร์์มีี 2 บทบาท คืือ (1) การสื่่อ� ความหมายเพื่่อ�
แสดงให้้เห็็นถึึงคุุณค่่าของสิ่่�งที่่�จะอนุุรัักษ์์ และ (2) การสื่่�อความหมายเพื่่�อสนองความ
ต้้องการของผู้้�ใช้้มรดกทางวััฒนธรรมนั้้�น ทั้้�งสองบทบาทอาจมีีความขััดแย้้งซึ่่�งกัันและ
กััน แต่่ในกระบวนการอนุุรัักษ์์ จำำ�เป็็นจะต้้องหาแนวทางดำำ�เนิินการที่่�สมดุุลระหว่่าง
บทบาทที่่�แตกต่่างกัันให้้ได้้  โดยประโยชน์์ของการให้้ข้้อมููลและการสื่่�อความหมายใน
โบราณสถาน แบ่่งออกเป็็น 5 ด้้าน คืือ (ปิ่่�นรััชฎ์์ กาญจนััษฐิิติิ, 2552)
2.1 เพื่่อ� สร้้างจิิตสำำ�นึกึ โดยการให้้ข้้อมููลในลัักษณะต่่าง ๆ เช่่น แผ่่นพัับ เว็็บไซต์์
และการโฆษณา สามารถนำำ�มาใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างจิิตสำำ�นึึกแก่่ประชาชน
ให้้เกิิดความเข้้าใจในคุุณค่่าของโบราณสถาน และเกิิดความหวงแหนและความต้้องการ
อนุุรัักษ์์สถานที่่�นั้้�น ๆ

299

15

300

15

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

2.2 เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าเพิ่่�มเติิมให้้กัับโบราณสถาน การที่่�นัักท่่องเที่่�ยวจะเข้้ามา
ในสถานที่หนึ่่
่� ง� ๆ มากน้้อยแค่่ไหนนั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับการนำำ�เสนอและการให้้ข้้อมููลอย่่างมาก
เพราะว่่านัักท่่องเที่่�ยวหวัังที่่�จะได้้ทั้้�งความรู้้�และความสนุุกสนานไปพร้้อม ๆ กััน
2.3 เพื่่�อสร้้างเอกลัักษณ์์ให้้กัับโบราณสถาน การนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
โบราณสถานหรืือการสื่่อ� ความหมายโบราณสถานอาจจะเกิิดจากความต้้องการที่จ่� ะสร้้าง
เอกลัักษณ์์ หรืือความหมายให้้กัับโบราณสถานนั้้�น ๆ เอกลัักษณ์์นี้จ้� ะนำำ�มาใช้้เพื่่อ� ส่่งเสริิม
ความเชื่่�อ หรืือนโยบายของรััฐ หรืือกลุ่่�มคนบางกลุ่่�ม
2.4 เพื่่�อการศึึกษา การนำำ�เสนอข้้อมููลจะเป็็นการให้้ข้้อเท็็จจริิงที่่�เกี่่�ยวกัับ
สถานที่่� เช่่น ข้้อมููลประวััติิศาสตร์์อาคาร ซึ่่�งอาจจะเป็็นข้้อมููลที่่�กว้้าง ๆ หรืือเฉพาะ
เจาะจงก็็ได้้ เช่่น รููปแบบสถาปััตยกรรม เทคนิิคการก่่อสร้้าง ภููมิิสถาปััตยกรรมโดยรอบ
เป็็นต้้น หรืืออาจเป็็นข้้อมููลกว้้าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอาคารประเภทนั้้�น ๆ การนำำ�เสนอ
ข้้อมููลจึึงเป็็นแหล่่งข้้อมููลเพื่่�อการศึึกษาของชุุมชนได้้เป็็นอย่่างดีี
2.5 เพื่่อ� การจััดแสดงแหล่่งโบราณสถาน การนำำ�เสนอข้้อมููลจะเป็็นการอธิิบาย
ถึึ ง ข้้อห้้ามและกฎเกณฑ์์ ที่่� ใช้้บัั ง คัั บ ในพื้้� น ที่่� แ ล้้ว  ซึ่่� ง อาจมีีส่่ ว นช่่ ว ยในการกำำ�ห นด
พฤติิกรรมของนัักท่่องเที่ย่� วภายในแหล่่งท่่องเที่ย่� วเพื่่อ� ให้้เกิิดความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย
ความปลอดภััย และการรัักษาอนุุรัักษ์์แหล่่งท่่องเที่่�ยวได้้ 
3. แนวคิิดการสื่่�อสารเพื่่�อการขัับเคลื่่�อนประเด็็นสำำ�คัญ
ั ทางสัังคมสู่่�การรัับรู้้�และ
การเปลี่่�ยนแปลงการพััฒนา
3.1 สื่่�อสัังคมออนไลน์์ ทำำ�ให้้เกิิดการสื่่�อสารสองทาง กระแสการพููดคุุยบนสื่่�อ
สัังคมออนไลน์์ในเป็็นประเด็็นที่่�คนสนใจจะทำำ�ให้้มีีการบอกต่่อกัันจำำ�นวนมาก และสื่่�อ
หลัักจะติิดตามประเด็็นเหล่่านั้้�นและนำำ�มาเสนอเป็็นข่่าว ทั้้�งนี้้ สื่
� อ่� สัังคมออนไลน์์สามารถ
ใช้้โทรศััพท์์มืือถืือและเทคโนโลยีีบนเว็็บเพื่่�อสร้้างแพลตฟอร์์มที่่�มีีการตอบโต้้สููงและ
ชุุมชนแบ่่งปััน ร่่วมสร้้างสรรค์์ ร่วม
่ อภิิปราย โดยที่่�กลุ่่�มเป้้าหมายจะผลิิตเนื้้�อหาด้้วยตััว
เอง ซึ่�ง่ เนื้้�อหาที่่�ผลิิตออกมาเป็็นสิ่่�งที่่�กลุ่่�มเป้้าหมายสนใจ (User-Generated Content
: UGC) โดยที่่�เจ้้าของสิ่่�งนั้้�นหรืือสิินค้้านั้้�นไม่่ต้้องเสีียค่่าจ้้างใด ๆ  การเปิิดรัับสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์อย่่างมหาศาลของสื่่�อหลัักในปััจจุุบััน อาจกล่่าวได้้ว่่าเป็็นภููมิิทััศน์์การสื่่�อสาร
แบบใหม่่ (New Communication Landscape) (สกุุลศรีี ศรีีสารคาม, 2560;
Kietzmann, Hermkens, McCarthy and Silvestre, 2011) รวมทั้้�ง สื่่อ� สัังคมออนไลน์์
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ยัังเป็็นเครื่่�องมืือในการสร้้างพฤติิกรรมร่่วม  เพราะลัักษณะของแพลตฟอร์์ม สื่่�อสัังคม
เอื้้� อ ให้้เกิิ ด การมีีส่่ ว นร่่ วม ได้้โดยคนเข้้าถึึ ง ข้้อมููลได้้ง่่ า ย แสดงออกความรู้้� สึึ ก
แสดงความเห็็น และอภิิปรายสาธารณะได้้ง่่ายขึ้้�น (Shirky, 2011)
3.2 การสำำ�รวจออนไลน์์ Evans and Mathur (2005) ได้้ศึึกษาเรื่่�อง คุุณค่่า
ของการสำำ�รวจออนไลน์์ (Values of Online Surveys) พบว่่า ปััจจุุบัันการสำำ�รวจ
ออนไลน์์เป็็นที่นิ่� ยิ มมาก ดัังเช่่น ในสหรััฐอเมริิกาในปีี พ.ศ.2545 มีีค่่าใช้้จ่่ายในการสำำ�รวจ
ออนไลน์์ราว 500 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ (Hogg, 2003 อ้้างถึึงใน Evans and Mathur,
2005) โดยการศึึกษาของ Evans and Mathur (2005) ยัังอธิิบายถึึง คุุณค่่า จุุดอ่่อน
และจุุดแข็็งของการสำำ�รวจออนไลน์์ สำำ�หรับั คุุณค่่าของการสำำ�รวจออนไลน์์แบ่่งออกเป็็น
6 ประการ คืือ  (1) มีีความยืืดหยุ่่�น (2) รวดเร็็วและทัันเวลา (3) สะดวก (4) ง่่ายต่่อการ
ป้้อนและวิิเคราะห์์ข้้อมููล (5) มีีคำำ�ถามหลากหลาย และ (6) มีีต้้นทุุนในการบริิหารจััดการต่ำำ��
ดัังนั้้�น การสำำ�รวจความเห็็นโดยใช้้แบบสอบถามออนไลน์์ Google Form ร่่วมกับั
วีีดิิทััศน์์บนแพลตฟอร์์มออนไลน์์ เป็็นการสื่่�อความหมายคุุณค่่าสถานีีรถไฟกรุุงเทพ 
(หััวลำำ�โพง) สามารถนำำ�ไปสู่่�การรัับรู้้คุ� ณ
ุ ค่่าของสถานีี ซึ่ง่� เป็็นสถานที่่สำ� ำ�คัญ
ั มีีคุุณค่่าหลาย
มิิติิ และมีีผลกระทบต่่อผู้้�คน สัังคม รวมถึึงเชื่่�อมโยงไปสู่่�ความเห็็นเกี่่�ยวกัับภาพอนาคต
ของสถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง) ซึ่่�งช่่วยเติิมเต็็มการเก็็บข้้อมููลจากวิิธีีอื่่�นและความ
เห็็นจากภาคส่่วนอื่่�น ทำำ�ให้้กรอบในการอนุุรัักษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่�สถานีีรถไฟกรุุงเทพ 
(หััวลำำ�โพง) ของชุุดโครงการวิิจััยครอบคลุุมมิิติิต่่าง ๆ มากขึ้้�น
วิธีการวิจัย
1. ประชากร
กลุ่่�มคนที่�ม่ าใช้้บริิการ ได้้แก่่ ผู้้�โดยสาร นัักท่่องเที่่�ยว เป็็นต้้น และกลุ่่�มภาคการ
ศึึกษา ได้้แก่่ นัักเรีียน นิิสิิต นัักศึึกษา ครูู และอาจารย์์ ซึ่่�งไม่่ทราบขนาดประชากร
2. กลุ่่�มตััวอย่่าง
ผู้้วิ� จัิ ยั กำำ�หนดขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างโดยใช้้โปรแกรม G*Power และกำำ�หนดค่่าขนาด
อิิทธิิพล (Effect Size) ระดัับปานกลาง เท่่ากัับ 0.4 ค่่าความคลาดเคลื่่�อนที่่�ยอมรัับได้้ 
(Alpha) เท่่ากัับ 0.05 และค่่า Power เท่่ากัับ 0.95 ได้้จำำ�นวนตััวอย่่างขั้้�นต่ำำ�� เท่่ากัับ
115 คน เพื่่�อเพิ่่�มอำำ�นาจการทดสอบและชดเชยอััตราการตอบกลัับผู้้�วิิจััยวางแผนเก็็บ
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ข้้อมููลเพิ่่�มขึ้้น� หนึ่่�งเท่่าตััวเป็็นจำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างเท่่ากัับ 230 คน โดยเก็็บแบบสอบถาม
ผ่่านระบบออนไลน์์ด้้วย Google Form ได้้แบบสอบถามกลัับคืืนมาทั้้�งสิ้้�น 208 คน คิิด
เป็็นอััตราการตอบกลัับร้้อยละ 90.43 ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมและเพีียงพอสำำ�หรัับ
การเป็็นตััวแทนของข้้อมููลในการวิิจััยด้้านการศึึกษา (Baruch, 1999)
3. เครื่่�องมืือ
เครื่่�องมืือวิิจััย คืือ แบบสอบถาม  “การศึึกษาเพื่่�อวางกรอบในการอนุุรัักษ์์และ
พััฒนาพื้้�นที่่�สถานีีรถไฟกรุุงเทพ  (หััวลำำ�โพง)” ซึ่่�งเป็็นแบบสอบถามออนไลน์์ Google
Form ที่่�พััฒนาขึ้้�นและได้้รัับการตรวจสอบคุุณภาพจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิทางสหวิิทยากร
(Interdisciplinary) และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิของแหล่่งทุุน คืือ หน่่วยงานบริิหารและจััดการ
ทุุนด้้านการเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ (บพข.) โดยแบบสอบถาม มีี 
2 ชุุด คืือ สำำ�หรัับกลุ่่�มคนที่่�มาใช้้บริิการ และกลุ่่�มภาคการศึึกษา แบบสอบถามทั้้�ง 2 ชุุด
แบ่่งออกเป็็น 4 ส่่วนเหมืือนกััน คืือ  
ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม 
ส่่วนที่่� 2 ความเห็็นเกี่่�ยวกัับคุุณค่่าสถานีีรถไฟกรุุงเทพ  (หััวลำำ�โพง) โดยผู้้�ตอบ
แบบสอบถามจะได้้รัับชมวีีดิิทััศน์์ก่่อนตอบข้้อคำำ�ถาม  ซึ่่�งเป็็นวีีดิิทััศน์จ์ ากโครงการวิิจััย
ระยะที่�่ 1 “เรื่่�องราวนัับร้้อยปีีของสถานีีรถไฟกรุุงเทพ ก่่อนเปลี่่�ยนบทบาทเป็็นแบบที่่�
คนไทยอยากให้้เป็็น” ตามลิิงก์์ https://www.youtube.com/watch ?v=TW
w0UjesBuc
ส่่วนที่่� 3 ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการใช้้พื้้�นที่่�ประเภทต่่าง ๆ
ส่่วนที่่� 4  ความเห็็นเกี่่�ยวกัับภาพอนาคตสถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง)
การศึึกษาครั้้�งนี้้ไ� ด้้รัับการอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการพิิจารณาจริิยธรรมการวิิจัยั ใน
คนกลุ่่�มสหสถาบัั น  ชุุ ดที่่� 2 สัั ง คมศาสตร์์  มนุุษ ยศาสตร์์ และศิิ ล ปกรรมศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เอกสารรัับรองโครงการวิิจััย COA No.044/2564 วัันที่่� 4
มีีนาคม 2564
4. การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผู้้�วิิจััยเก็็บรวบรวมข้้อมููล 2 ช่่องทาง คืือ (1) ส่่งลิิงก์์แบบสอบถามบน Facebook
Fanpage โครงการวิิจัยั อนุุรักั ษ์์และพััฒนาสถานีีรถไฟกรุุงเทพ-หััวลำำ�โพง (โครงการวิิจัยั
อนุุรักั ษ์์และพััฒนาสถานีีรถไฟกรุุงเทพ-หััวลำำ�โพง, 2564) และ (2) ส่่งลิิงก์์แบบสอบถาม
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ไปยัังสถาบัันการศึึกษาที่่�อยู่่�ใกล้้สถานีีรถไฟกรุุงเทพ  (หััวลำำ�โพง) รวมถึึง สถาบัันการ
ศึึกษาที่่�สนใจ โดยกำำ�หนดระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม คืือ ช่่วงเดืือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2564 เพื่่�อนำำ�ไปประกอบกัับข้้อมููลที่่�เก็็บรวบรวมด้้วยวิิธีีการอื่่�น ๆ
5. การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
วิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงปริิมาณ โดยใช้้สถิิติพิ รรณา (Descriptive Statistics) วิิเคราะห์์
ข้้อมููลเชิิงคุุณภาพโดยการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลจากผู้้�ตอบแบบสอบถาม จำำ�นวน 208 คน แบ่่งเป็็น กลุ่่�ม
คนที่่�มาใช้้บริิการ จำำ�นวน 107 คน และกลุ่่�มภาคการศึึกษา จำำ�นวน 101 คน เป็็น ดัังนี้้�
1. ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม
กลุ่่�มคนที่่�มาใช้้บริิการ แบ่่งเป็็นเพศชาย ร้้อยละ 37 เพศหญิิง ร้้อยละ 62 และ
ไม่่ระบุุเพศ ร้้อยละ 1 จำำ�แนกตามช่่วงอายุุ คืือ อายุุ 20-29 ปีี ร้้อยละ 3 อายุุ 30-39 ปีี
ร้้อยละ 14 อายุุ อายุุ 40-49 ปีี ร้้อยละ 48 อายุุ 50-59 ปีี ร้้อยละ 21 และอายุุ 60 ปีี
ขึ้้�นไป ร้้อยละ 14 จำำ�แนกตามวุุฒิิการศึึกษา แบ่่งเป็็นปริิญญาตรีี ร้้อยละ 42 ปริิญญา
โท ร้้อยละ 42 ปริิญญาเอก ร้้อยละ 15 และ ปวส. ร้้อยละ 1 นอกจากนี้้ ห
� ากแบ่่งตาม
อาชีีพ แบ่่งเป็็น พนัักงานมหาวิิทยาลััย ร้้อยละ 19 ธุุรกิิจส่่วนตััว ร้้อยละ 17 พนัักงาน
บริิษััท ร้้อยละ 16 รัับจ้้าง ร้้อยละ 12 ข้้าราชการบำำ�นาญ ร้้อยละ 10 แม่่บ้้าน ร้้อยละ
3 พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ ร้้อยละ 10 และอื่่�น ๆ ร้้อยละ 10
กลุ่่�มภาคการศึึกษา แบ่่งเป็็นเพศชาย ร้้อยละ 32 เพศหญิิง ร้้อยละ 65 และไม่่
ระบุุเพศ ร้้อยละ 3 แบ่่งตามช่่วงอายุุ คืือ อายุุ 10-19 ปีี ร้้อยละ 24 อายุุ 20-29 ปีี ร้้อย
ละ 32 อายุุ 30-39 ปีี ร้้อยละ 10 อายุุ อายุุ 40-49 ปีี ร้้อยละ 18 อายุุ 50-59 ปีี ร้้อย
ละ 15 และอายุุ 60 ปีี ขึ้้�นไป ร้้อยละ 1 จำำ�แนกตามวุุฒิิการศึึกษา แบ่่งเป็็น มััธยมศึึกษา
15 คน ร้้อยละ 14 ปริิญญาตรีี ร้้อยละ 39 ปริิญญาโท ร้้อยละ 30 ปริิญญาเอก ร้้อยละ
15 อนุุปริิญญา ร้้อยละ 1 และกำำ�ลัังศึึกษาปริิญญาเอก ร้้อยละ 1 นอกจากนี้้ ห
� ากแบ่่ง
ตามสถานะ แบ่่งเป็็นนัักเรีียน นิิสิติ  นัักศึึกษา ร้้อยละ 53 ครูู ร้้อยละ 14 อาจารย์์ ร้้อยละ
21 และระบุุว่่าเป็็นข้้าราชการ ร้้อยละ 21

15

304

15

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

2. มุุ ม มองของผู้้�ตอบแบบสอบถามที่่� มีี ต่่ อ คุุ ณ ค่่ า สถานีี ร ถไฟกรุุ ง เทพ
(หััวลำำ�โพง)
กลุ่่�มคนที่ม่� าใช้้บริิการและกลุ่่�มภาคการศึึกษา มีีความเห็็นในลัักษณะเดีียวกััน ดัังนี้้�
2.1 คุุณค่่าด้้านประวััติิศาสตร์์
เป็็นสถานที่่�สำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์ที่่�อยู่่�คู่่�กรุุงเทพมหานครมาเป็็นเวลานาน
แสดงถึึงประวััติิศาสตร์์การพััฒนาประเทศในในอดีีต สะท้้อนถึึงความ “ทัันสมััย” และ
ความเป็็น “อารยประเทศ” ที่่�ทััดเทีียมนานาอารยประเทศ ทั้้�งยัังเป็็นสััญลัักษณ์์ของ
ระบบรางในประเทศไทย แสดงถึึงพััฒนาการของรถไฟไทยจากอดีีตถึึงปััจจุุบััน ซึ่่�งเป็็น
ปััจจััยที่่�เชื่่�อมโยงความเจริิญจากกรุุงเทพมหานครสู่่�ชนบท ตลอดจนบอกเล่่าเหตุุการณ์์
สำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์ เช่่น สงครามโลกครั้้�งที่่� 2 โดยมีีการสร้้างหลุุมหลบภััยสำำ�หรัับ
ประชาชนบริิเวณด้้านหน้้าสถานีี เป็็นต้้น
2.2 คุุณค่่าด้้านสถาปััตยกรรม
อาคารสถานีีถืือเป็็ น จุุ ด สัั ง เกต (Landmark) สำำ�คัั ญ แห่่ ง หนึ่่� ง ของ
กรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งเป็็นภาพจำำ�ของทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างชาติิ ด้้วยตััวอาคารที่่�เป็็น
โดมสไตล์์อิิตาเลีียนผสมกัับศิิลปะเรเนซองส์์ ภายในประดัับด้้วยหิินอ่่อน เพดานมีีการ
สลัักลายนููนต่่าง ๆ ทั้้�งยัังมีีการประดัับกระจกสีีที่่�ช่่องระบายอากาศ ทำำ�ให้้อาคารสถานีี
มีีความงดงาม แข็็งแรง สอดคล้้องกัับการใช้้งาน และมีเี อกลัักษณ์์เฉพาะตััวจากการผสม
ผสานความงามแบบ “ตะวัันออกพบตะวัันตก” คืือ มีีความทัันสมััยที่่�มีีกลิ่่�นอายความ
เป็็นไทย ทั้้�งยัังแสดงถึึงความเจริิญก้้าวหน้้าทางวิิศวกรรมการก่่อสร้้างในยุุคสมััยนั้้�น
2.3 คุุณค่่าด้้านเศรษฐกิิจ
เป็็นศููนย์์กลางของระบบรางในประเทศไทย การขนส่่งทางรางนั้้�นมีีบทบาท
สำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ในการขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจ ทำำ�ให้้การเดิินทางขนส่่งและการติิดต่่อค้้าขาย
ในประเทศตลอดจนประเทศ เพื่่อ� นบ้้านมีีความคล่่องตััว สะดวก รวดเร็็วยิ่่ง� ขึ้้น� นอกจาก
นี้้� ยัังเป็็นจุุดกระจายความเจริิญจากกรุุงเทพมหานครสู่่�จัังหวััดต่่าง ๆ เป็็นแหล่่งรวมนััก
เดิินทาง อัันส่่งผลให้้เกิิดอาชีีพต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามมา เช่่น ร้้านอาหาร และโรงแรม 
จนเกิิดเป็็นย่่านร้้านค้้าบริิเวณรอบสถานีี  ตลอดจนนำำ�ความเจริิญไปสู่่�พื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
นอกจากนี้้ยั� งั เป็็นแหล่่งรวมนัักท่่องเที่ย่� วที่ชื่่� น่� ชอบการเดิินทางด้้วยรถไฟทั้้�งชาวไทยและ             
ชาวต่่างประเทศ ซึ่่�งเป็็นการท่่องเที่่�ยวที่่�มีีเสน่่ห์์แบบหนึ่่�ง
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2.4 คุุณค่่าด้้านวััฒนธรรม
เป็็นหลัักฐานที่่�แสดงถึึงการผสมผสานระหว่่างวััฒนธรรมตะวัันออกและ
ตะวัันตก ซึ่่�งถ่่ายทอดผ่่านตััวอาคารแบบตะวัันตกที่่�มีีปรัับรายละเอีียดให้้สอดคล้้องกัับ
ความเป็็นไทย เช่่น โครงสร้้างไม้้หรืือการออกแบบห้้องพัักในส่่วนของโรงแรมราชธานีี 
นอกจากนี้้ยั� งั แสดงถึึงวััฒนธรรมของ “คนรถไฟ” เช่่น อาหาร อาทิิ ข้้าวผััดรถไฟ รวมถึึง
การเดิินทาง การปฏิิบัติั งิ านของเจ้้าหน้้าที่่ที่� มี่� กี ารปรัับเปลี่่ย� นตามยุุคสมััยจากอดีีตจนถึึง
ปััจจุบัุ นั  สิ่่�งเหล่่านี้้ล้้ว
� นแล้้วแต่่ถ่า่ ยทอดมุุมมอง ความคิิด ภููมิิปัญ
ั ญาตามยุุคสมััย อัันเป็็น
มรดกทางวััฒนธรรมที่่�ควรสงวนไว้้ให้้คนรุ่่�นหลัังได้้เรีียนรู้้�
2.5 คุุณค่่าด้้านสัังคม
เป็็นศููนย์์กลางการคมนาคมขนส่่งทางรถไฟที่่�เชื่่�อมโยงส่่วนกลางกัับภููมิิภาค 
ทำำ�ให้้เกิิดการรวมตััวของผู้้ค� นจำำ�นวนมาก ทั้้�งแรงงานที่เ่� ดิินทางจากชนบทเข้้ามาทำำ�งาน
ในตััวเมืือง ผู้้�ที่่�ต้้องใช้้รถไฟในการเดิินทางสััญจร การไปมาหาสู่่�ญาติิพี่่�น้้อง รวมทั้้�งเป็็น
จุุดนััดพบสำำ�คัญ
ั ของคนกรุุงเทพมหานครและคนจากท้้องถิ่่น� อื่่น� ๆ ถืือเป็็นพื้้�นที่ส่� าธารณะ
ที่่ค� นทุุกระดัับ ทุุกกลุ่่�ม ทุุกช่่วงวััย ใช้้บริิการร่่วมกันั  ก่่อให้้เกิิดเรื่่อ� งราวมากมาย หััวลำำ�โพง
จึึงเป็็น “พื้้�นที่่�แห่่งความทรงจำำ�” ของผู้้ค� นที่่�ชวนให้้บอกเล่่าต่่อไปสู่่�คนรุ่่�นหลััง
2.6 ด้้านอื่่�น ๆ
นอกเหนืือจากด้้านที่่�กล่่าวมาในข้้างต้้น ยัังมีีผู้้�เสนอคุุณค่่าของสถานีีรถไฟ
กรุุงเทพ  (หััวลำำ�โพง) ในด้้านอื่่�น ๆ เช่่น ด้้านเทคโนโลยีี  ที่่�แสดงถึึงพััฒนาการทาง
เทคโนโลยีีในอดีีตกัับปััจจุบัุ ัน เช่่น รถไฟและรถไฟฟ้้า หรืือด้้านความภาคภููมิิใจ ที่่�สร้้าง
ความภาคภููมิิใจในความเป็็นชาติิอัันเป็็นผลจากพระอััจฉริิยภาพของพระมหากษััตริิย์์ไทย
3. ความคิิดเห็็นต่่อการใช้้พื้้�นที่่�ของสถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง)
กลุ่่�มคนที่่�มาใช้้บริิการ เห็็นว่่าการใช้้ประโยชน์์พื้้น� ที่่คว
� รเป็็นพื้้�นที่่อ� นุุรักั ษ์์มากที่่สุ� ดุ
(X = 4.684) รองลงมา คืือ พื้้�นที่่�จััดกิิจกรรม (X = 4.063) พื้้�นที่่�เชิิงพาณิิชย์์/เศรษฐกิิจ
สร้้างสรรค์์ (X = 3.835) และสวนสาธารณะ (X = 3.748) ตามลำำ�ดัับ
กลุ่่�มภาคการศึึกษา เห็็นว่่าการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�ควรเป็็นพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์มากที่่�สุุด
(X = 4.684) รองลงมา คืือ พื้้�นที่่�จััดกิิจกรรม (X = 4.683) พื้้�นที่่�เชิิงพาณิิชย์์/เศรษฐกิิจ
สร้้างสรรค์์ (X = 3.846) และสวนสาธารณะ (X = 3.760) ตามลำำ�ดัับ
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4. ความคาดหวัังต่่อการใช้้พื้น้� ที่่�ของสถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง) ในอนาคต
ความคาดหวัังของกลุ่่�มคนที่่�มาใช้้บริิการและกลุ่่�มภาคการศึึกษา สามารถสรุุปได้้ 

4.1 การอนุุรัักษ์์ให้้เป็็นพื้้�นที่่�ทางประวััติิศาสตร์์
เนื่่�องจากสถานีีรถไฟกรุุงเทพ  (หััวลำำ�โพง) มีีความสำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์
จึึงควรอนุุรักั ษ์์เน้้นการบอกเล่่าทางประวััติศิ าสตร์์ โดยคงไว้้ซึ่่ง� อาคารและสถาปััตยกรรม
แบบดั้้�งเดิิมทั้้�งตััวสถานีีตึึกโรงแรมเก่่า ตึึกบััญชาการ และโรงซ่่อมรถไฟ เป็็นต้้น เพื่่�อให้้
ผู้้�ชมได้้สััมผััสบรรยากาศแบบดั้้�งเดิิม  โดยอาจจััดกิิจกรรมสร้้างสรรค์์ที่่�สร้้างรายได้้และ
เป็็นประโยชน์์ต่อ่ ส่่วนรวม เช่่น การพััฒนาพื้้�นที่ใ่� ช้้สอยบางส่่วนเพื่่อ� ส่่งเสริิมการท่่องเที่ย่� ว
เชิิงประวััติิศาสตร์์และวััฒนธรรม ในลัักษณะ Tour & Trip
4.2 การพััฒนาให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว 
พื้้�นที่่�สถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง) มีีศัักยภาพที่่�จะพััฒนาให้้เป็็นจุุดสัังเกต
(Landmark) ใหม่่ของกรุุงเทพมหานคร โดยผสมผสานการจััดการ การอนุุรักั ษ์์ และการ
หารายได้้จากการเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ย วเข้้าด้้วยกััน ในลัักษณะแหล่่งท่่องเที่่�ย วเชิิง
วััฒนธรรม  เช่่น การแต่่งกายย้้อนยุุค  แหล่่งอาหารไทย อาจจะเป็็นโรงแรมย้้อนยุุคกึ่่�ง
พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์ ตลอดจนเป็็นศููนย์์กลางการท่่องเที่ย่� วทางรถไฟโดยจััดเดิินรถไฟขบวนพิิเศษ
สำำ�หรัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงประวััติิศาสตร์์และวััฒนธรรมในหััวข้้อต่่าง ๆ เช่่น เยี่่�ยมชม
สะพานแม่่น้ำำ��แคว และเยี่่�ยมชมวัังเก่่า ณ อยุุธยา-บางปะอิิน เป็็นต้้น ร่่วมกัับการเป็็น
ศููนย์์กลางการท่่องเที่่ย� วในกรุุงเทพมหานคร โดยเน้้นการเป็็นจุุดเชื่่อ� มการเดิินทางสู่่�พื้้น� ที่่�
ท่่องเที่�ย่ วโดยรอบ เช่่น เยาวราช สามย่่าน บรรทััดทอง
4.3 การพััฒนาให้้เป็็นพิิพิิธภััณฑ์์
จากการที่ส่� ถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง) เป็็นศููนย์์กลางระบบรางของไทยนัับ
ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน จึึงมีีศัักยภาพในการพััฒนาให้้เป็็นพิิพิิธภััณฑ์์รถไฟไทย ซึ่่�ง
นอกจากการให้้ความรู้้แ� ละบอกเล่่าประวััติศิ าสตร์์ของรถไฟไทยแล้้ว สามารถพััฒนาเป็็น
พิิพิิธภััณฑ์์มีีชีีวิิต (Living Museum) จำำ�ลองเหตุุการณ์์ในสมััยต่่าง ๆ เช่่น ขบวนรถจัักร
ไอน้ำำ��ไปหััวหิินหรืืออยุุธยา หรืือบางเดืือนอาจเน้้นการบอกเล่่าเหตุุการณ์์สมััยพระบาท
สมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิิตร เสด็็จเยืือน
ประชาชนต่่างจัังหวััดโดยทางรถไฟ เป็็นต้้น
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4.4 การพััฒนาเป็็นแหล่่งการเรีียนรู้้�
สถานีีรถไฟกรุุ งเทพ  (หััวลำำ�โพง) ถืือเป็็ นพื้้� นที่่� สาธารณะที่่�คนทุุ กกลุ่่�มใช้้
ประโยชน์์ร่่วมกััน จึึงควรพััฒนาพื้้�นที่่�โดยเน้้นที่่�ผู้้�คนเป็็นสำำ�คััญ โดยพััฒนาให้้เป็็นพื้้�นที่่�
การเรีียนรู้้� โดยจััดเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้ที่� ใ่� ห้้ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับรถไฟ การเดิินทางระบบราง เพื่่อ�
ให้้คนเข้้ามาเยี่่�ยมชม ร่่วมกัับการเปิิดพื้้�นที่่�ให้้คนได้้เข้้ามาใช้้ประโยชน์์ โดยเฉพาะคนใน
ชุุมชมใกล้้เคีียง ซึ่�ง่ นอกจากการเข้้ามาใช้้งานแล้้ว ควรเปิิดโอกาสให้้เข้้ามามีี   ส่่วนร่่วม
ดููแลพื้้�นที่่�ด้้วย เพื่่�อสร้้างความรู้้สึ� ึกของการเป็็นเจ้้าของพื้้�นที่่�ร่่วมกััน
สรุปและอภิปรายผล
สรุุปผลการวิิจััย
1. กลุ่่�มคนที่่�มาใช้้บริิการและกลุ่่�มภาคการศึึกษารัับรู้้�ถึึงคุุณค่่าของสถานีีรถไฟ
กรุุงเทพ (หััวลำ�ำ โพง) ใน 6 ด้้าน คืือ ประวััติิศาสตร์์ สถาปััตยกรรม เศรษฐกิิจ วัฒ
ั นธรรม 
สัังคม และอื่่�น ๆ
2. กลุ่่�มคนที่ม่� าใช้้บริิการและกลุ่่�มภาคการศึึกษาแสดงมุุมมองและความคาดหวััง
ที่่�มีีต่่อการอนุุรัักษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่�สถานีีรถไฟกรุุงเทพฯ (หััวลำำ�โพง) ในอนาคตไปใน
ทิิศทางเดีียวกััน คืือ เห็็นว่่าการใช้้ประโยชน์์พื้้น� ที่่คว
� รเป็็นพื้้�นที่อ่� นุุรักั ษ์์มากที่สุ่� ดุ รองลงมา
คืือ พื้้�นที่่�จััดกิิจกรรม พื้้�นที่่�เชิิงพาณิิชย์์/เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ และสวนสาธารณะ
ตามลำำ�ดัับ นอกจากนี้้� สามารถพััฒนาพื้้�นที่่�ใน 4 ประเด็็นใหญ่่ คืือ การพััฒนาให้้เป็็น
แหล่่งท่่องเที่�ย่ ว พิิพิิธภััณฑ์์มีีชีีวิิต พื้้�นที่่�ทางประวััติิศาสตร์์ และพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�
อภิิปรายผลการวิิจััย
1. ผลจากแบบสอบถาม นอกจากจะทำำ�ให้้ได้้รัับรู้้มุ� ุมมองและความคาดหวัังของ
กลุ่่�มคนที่ม่� าใช้้บริิการและกลุ่่�มภาคการศึึกษาตามวััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั แล้้ว ยัังแสดง
ถึึงกระบวนการสื่่อ� สารสาธารณะที่่ทำ� ำ�ให้้สัังคมตระหนัักถึึงคุุณค่่าของสถานีีรถไฟกรุุงเทพ 
(หััวลำำ�โพง) มากขึ้้�น ซึ่่�งกระบวนการดัังกล่่าวมีีความสำำ�คััญต่่อกระบวนการอนุุรัักษ์์
อย่่างมาก เนื่่�องจากการสื่่�อสารที่่�ดีีจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างการรัับรู้้�เชิิงคุุณค่่า อัันจะส่่งผล
ให้้การอนุุรัักษ์์คงอยู่่�สืืบไปในอนาตค ดัังที่่� ปิ่่�นรััชฎ์์ กาญจนััษฐิิติิ (2552) สรุุปเกี่่�ยวกัับ
กระบวนการอนุุรัักษ์์สถานที่่�สำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์ว่่าผู้้�รัับผิิดชอบในการอนุุรัักษ์์
จำำ�เป็็นต้้องศึึกษาเพื่่อ� สรุุปคุุณค่่าของสถานที่นั้้่� น� ๆ ก่่อนจะสื่่อ� สารไปยัังผู้้ที่� มี่� ีส่่วนเกี่่ย� วข้้อง
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
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ทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งนี้้�เมื่่�อการอนุุรัักษ์์พื้้�นที่่�สำำ�เร็็จลุุล่่วงแล้้วก็็ยัังต้้องมีีการสื่่�อสารต่่อสัังคมอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� งเช่่นกััน จึึงเป็็นประเด็็นที่่หน่
� ว่ ยงานผู้้รั� บั ผิิดชอบในการอนุุรักั ษ์์และพััฒนาสถานีี
รถไฟกรุุงเทพ  (หััวลำำ�โพง) ต้้องให้้ความสำำ�คััญว่่าจะสื่่�อสารอย่่างไรจึึงจะทำำ�ให้้เกิิดการ
รัับรู้้�ทางสัังคมในภาพกว้้างและต่่อเนื่่�อง
2. ผลจากแบบสอบถามแสดงให้้เห็็นว่่าคุุณค่่าของสถานีีรถไฟกรุุงเทพ  (หััวลำำ�โพง)
ในมุุมมองของกลุ่่�มคนที่่�มาใช้้บริิการและกลุ่่�มภาคการศึึกษา พบว่่า มีีคุุณค่่าทั้้�งในด้้าน
ประวััติศิ าสตร์์ สถาปััตยกรรม เศรษฐกิิจ สังั คม วััฒนธรรม และอื่่น� ๆ โดยมีีจุุดเน้้นสำำ�คัญ
ั
คืือ การเป็็นพื้้�นที่่�เชื่่�อมโยงระหว่่าง “อดีีตและปััจจุุบััน” เนื่่�องจากเป็็นสถานที่่�ที่่�อยู่่�คู่่�กัับ
กรุุ ง เทพมหานครมามากกว่่ า หนึ่่� ง ร้้อยปีี จึึ ง ถืือเป็็ น พื้้� น ที่่� บ อกเล่่ า เรื่่� อ งราวทาง
ประวััติศิ าสตร์์ ทั้้ง� ยัังเป็็นพื้้�นที่ซึ่่� ง่� คนมากมายมาใช้้ประโยชน์์ร่วมกั
่ นั สถานีีจึึงเป็็น “พื้้�นที่่�
แห่่งความทรงจำำ�” ของคนรุ่่�นก่่อน ที่่�ต้้องการบอกเล่่าเรื่่�องราวเรื่่�องราวสืืบต่่อไปยัังคน
รุ่่�นหลััง นอกจากนี้้ยั� ังมีีประเด็็นเกี่่�ยวกัับ “ตะวัันออกพบตะวัันตก” เนื่่�องจากเป็็นพื้้�นที่่�
ผสมผสานระหว่่างวิิถีีชีีวิิตความเป็็นไทยแบบดั้้�งเดิิมในอดีีตกัับความเจริิญก้้าวหน้้าทาง
เทคโนโลยีีตามแบบอย่่างชาติิตะวัันตก ซึ่่ง� สื่่อ� ถึึงความพยายามในการพััฒนาประเทศให้้
มีีความเป็็น “อารยประเทศ” ตามพระราชดำำ�ริขิ องพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้า
อยู่่�หััว ซึ่่�งถืือเป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คััญทางประวััติศิ าตร์์ชาติิไทย
ความคิิดเห็็นดัังกล่่าวมีีความสอดคล้้องกัับคำำ�แถลงนััยสำำ�คััญ (Statement of
Significant : SOS) ของสถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลํําโพง) ตามผลการวิิจัยั ของ ธิิป ศรีีสกุุล
ไชยรััก และคณะ (2563) ที่่�ระบุุว่่า คุุณค่่าของสถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลํําโพง) คืือ การ
เป็็นหลัักฐานสำำ�คัญ
ั ของการพััฒนาประเทศโดยสถาบัันกษััตริิย์ไ์ ทย แสดงพััฒนาการของ
รถไฟไทย เป็็ น ศููนย์์ ก ลางการสัั ญ จร คมนาคม  และขนส่่ ง โดยระบบรางเชื่่� อ ม
กรุุงเทพมหานคร ปริิมณฑล กัับจัังหวััดต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ ให้้เกิิดความเจริิญรุ่่�งเรืืองของ
พื้้�นที่่�โดยรอบแต่่ขณะเดีียวกัันก็็เป็็นพื้้�นที่่�สาธารณะของประชาชนทุุกกลุ่่�ม ทุุกวััย
ทุุกระดัับรายได้้ แสดงให้้เห็็นว่่าคุุณค่่าในมุุมมองของบุุคคลทั่่�วไปกัับคุุณค่่าที่่ไ� ด้้จากการ
ศึึกษาวิิจัยั นั้้�นมีีความเชื่่อ� มโยงกััน ทั้้�งนี้้ก� ารสื่่อ� สารคำำ�แถลงนััยสำำ�คัญ
ั ของสถานที่ใ่� ห้้ชััดเจน
จะช่่วยส่่งเสริิมให้้เกิิดการอนุุรัักษ์์ที่่�เน้้นมิิติิด้้านเรื่่�องคุุณค่่าและความหมาย ทำำ�ให้้
สาธารณชนตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของสถานที่่�มากกว่่าการรัับรู้้�เพีียงแค่่เปลืือกหรืือ
กายภาพ (Historic Places Program Branch National Historic Sites Directorate
Parks Canada, 2006)

มุมมองและความคาดหวังของสาธารณชนต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำ�โพง)
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3. ความคาดหวัังของกลุ่่�มคนที่่�มาใช้้บริิการและกลุ่่�มภาคการศึึกษาที่่�มีีต่่อการ
อนุุรัักษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่�สถานีีรถไฟกรุุงเทพ  (หััวลำำ�โพง) นั้้�นเห็็นได้้ชััดว่่า กลุ่่�มตััวอย่่าง
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์สถานีีฯ อย่่างไรก็็ตาม การอนุุรัักษ์์นั้้�นไม่่ใช่่การ
คงไว้้ซึ่่�งรููปแบบดั้้�งเดิิมเพีียงอย่่างเดีียว  แต่่เป็็นการอนุุรัักษ์์ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนา
โดยเฉพาะการพััฒนาให้้เป็็นพื้้�นที่่�สาธารณะที่่�ผู้้�คนทุุกกลุ่่�มได้้ใช้้ประโยชน์์ร่่วมกััน โดย
การผสมผสานการเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้ร่� วมกั
่ บั การเป็็นแหล่่งท่่องเที่่ย� ว เพื่่อ� ให้้ผู้้ที่� เ่� ข้้ามาเยี่่ย� ม
ชมได้้เรีียนรู้้�ถึึงคุุณค่่าของสถานีีฯ พร้้อมกัับได้้รัับประสบการณ์์ที่่�ประทัับใจ ทั้้�งนี้้�มีี
ประเด็็นเกี่่�ยวกัับ “การจำำ�ลองบรรยากาศ” โดยเฉพาะบรรยากาศย้้อนยุุคในช่่วง
เวลาต่่าง ๆ ผ่่านการตกแต่่งสถานที่่� การจััดแสดงวััตถุุ การถ่่ายทอดเรื่่�องราว  การนััด
หมายแต่่งกายหรืือร้้านค้้าต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้ผู้้เ� ยี่่ย� มชมได้้สััมผัสั บรรยากาศของยุุคสมััยนั้้�น ๆ
โดยการจำำ�ลองบรรยากาศนี้้�น่่าจะช่่วยส่่งเสริิมการรัับรู้้�ความเชื่่�อมโยงระหว่่างอดีีตและ
ปััจจุุบััน ตลอดจนการเป็็นสถานที่่�แห่่งความทรงจำำ� ตามมุุมมองของกลุ่่�มตััวอย่่างได้้ดีี 
แนวทางดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับแนวคิิดพิิพิิธภััณฑ์์มีีชีีวิิต (Living Museum) ซึ่่�ง
หมายถึึง พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์หรืือแหล่่งเรีียนรู้้ที่� มี่� กี ารจำำ�ลองบรรยากาศในยุุคสมััยหนึ่่�ง ซึ่่ง� มัักเป็็น
ช่่วงเวลาในอดีีต เพื่่�อกระตุ้้�นการรัับรู้้�และจิินตนาการในยุุคสมััยดัังกล่่าวให้้กัับผู้้�เข้้าชม
เกิิดความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสถานที่่�หรืือยุุคสมััยดัังกล่่าวได้้ชััดเจนขึ้้�น (Anderson, 1992)
ทั้้�งนี้้� นอกจากความรู้้�ความเข้้าใจแล้้ว พิิพิิธภััณฑ์์มีีชีีวิิตยัังช่่วยกระตุ้้�นให้้ผู้้�เข้้าชมเกิิด
อารมณ์์ คว ามรู้้� สึึ ก ผ่่ า นความประทัั บ ใจ  ซึ่่� ง เป็็ น ปัั จ จัั ย ที่่� ทำำ� ให้้เกิิ ด การเรีียนรู้้� ที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพและมีีความลึึกซึ้้�ง (Meaningful) เกิิดเป็็นความชื่่�นชมในประวััติิศาสตร์์
ตลอดจนอััตลัักษณ์์รากเหง้้าทางวััฒนธรรมของตนเอง ทั้้�งยัังเปิิดโอกาสให้้คนในชุุมชน
ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ (Pinto & Ibañez-Etxeberria, 2018)
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวคิิดของ UNESCO (n.d.) ว่่าการสร้้างการรัับรู้้�ในพื้้�นที่่� ทาง
ประวััติิศาสตร์์นั้้�น ไม่่ควรเป็็นเพีียงการสร้้างอนุุสาวรีีย์์หรืือการจััดแสดงของสะสม  แต่่
ควรเป็็นการนำำ�เสนอเรื่่อ� งราวและวิิถีีชีีวิิตของผู้้ค� นในอดีีตเพื่่อ� ส่่งต่่อสู่่�คนในปััจจุบัุ นั การ
พััฒนาพื้้�นที่่�สถานีีฯ ให้้เป็็นพิิพิิธภััณฑ์์มีีชีีวิิตจึึงเป็็นแนวทางที่่�สามารถตอบสนองได้้ทั้้�ง
การอนุุรัักษ์์และพััฒนา ตลอดจนตอบสนองความคาดหวัังของสาธารณชน
4. สถานีีรถไฟกรุุงเทพ  (หััวลำำ�โพง) เป็็นพื้้�นที่ที่่� มี่� ภี าคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องจำำ�นวนมาก
ดัังนั้้�น นโยบายการเปลี่่ย� นแปลงพื้้�นที่่จึ� งึ นัับได้้ว่่าเป็็นนโยบายสาธารณะที่่สั� งั คมให้้ความ
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สนใจ สำำ�หรัับคนยุุคปััจจุุบัันการสื่่�อสารด้้วยแพลตฟอร์์มออนไลน์์เป็็นช่่องทางที่่�เข้้าถึึง
ได้้สะดวก รวดเร็็ว  สอดคล้้องกัับที่่� สกุุลศรีี ศรีีสารคาม (2560); Kietzmann et al.
Kietzmann, Hermkens, McCarthy and Silvestre (2011); Shirky (2011) ระบุุว่่า
สื่่อ� สัังคมออนไลน์์สามารถแสดงให้้เห็็นถึึงสาระสำำ�คัญ
ั ของประเด็็นและเรื่่อ� งราวด้้วยการ
ส่่งผ่่านข้้อมููลต่่อ ๆ กััน การเชื่่�อมต่่อข้้อมููลจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�น การขัับเคลื่่�อนประเด็็น
ต้้องสร้้าง “การเป็็นที่่�สนใจ” ทำำ�ให้้เรื่่�องกระจายต่่อไปสู่่�คนกลุ่่�มใหญ่่ สื่่�อสัังคมออนไลน์์
จึึงมีีลัักษณะที่่�ทรงพลัังในการ “ระดมมวลชน (Mobilizing)” นอกจากนี้้� สื่่�อสัังคม
ออนไลน์์เป็็นเครื่่�องมืือในการสร้้างพฤติิกรรมร่่วม  เพราะลัักษณะของแพลตฟอร์์ม
สื่่� อ สัั ง คมเอื้้� อ ให้้เกิิ ด การมีีส่่ ว นร่่ วม ได้้โดยคนเข้้าถึึ ง ข้้อมููลได้้ง่่ า ย แสดงออกรู้้� สึึ ก
แสดงความเห็็น และอภิิปรายสาธารณะได้้ง่่ายขึ้้�น
5. การเก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้วยการสำำ�รวจออนไลน์์หรืือการใช้้แบบสอบถาม
ออนไลน์์เป็็นหนึ่่�งในวิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููลของชุุดโครงการวิิจัยั นี้้� ซึ่่ง� มีีลัักษณะเฉพาะ
แตกต่่างจากวิิธีีการอื่่�นที่่�กำำ�หนดไว้้ในชุุดโครงการวิิจััย และเป็็นการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
บางภาคส่่วนจาก 9 ภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนั้้�น ผลการวิิจััยนี้้จ� ะต้้องนำำ�ไปประกอบกัับ
การเก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้วยวิิธีีการอื่่�นและภาคส่่วนอื่่�น เพื่่�อจััดทำำ�กรอบในการอนุุรัักษ์์
และพััฒนาพื้้�นที่่�สถานีีรถไฟกรุุงเทพ (หััวลำำ�โพง) ต่่อไป ดัังนั้้�น ผลการวิิจััยในส่่วนนี้้�อาจ
มีีความแตกต่่างจากผลการวิิจััยของชุุดโครงการวิิจััยที่่�เป็็นผลจากการสัังเคราะห์์ความ
เห็็นจากทุุกภาคส่่วน

15

ข้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น การรถไฟแห่่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงการท่่องเที่ย่� วและกีีฬา สามารถนำำ�ผลการวิิจัยั ไปใช้้ในการวางแผนการอนุุรักั ษ์์
และพััฒนา รวมถึึง สามารถใช้้เป็็นข้้อมููลเบื้้�องต้้นเผยแพร่่ให้้สาธารชนหรืือภาคส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อรัับฟัังความเห็็นในมุุมมองใหม่่ ๆ
2.	ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป
ควรมีกี ารศึึกษาเจาะลึึกแนวทางการใช้้ประโยชน์์พื้้น� ที่่เ� พื่่อ� การอนุุรักั ษ์์และพััฒนา
ในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น พิิพิิธภััณฑ์์หรืือสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวที่่�สามารถนำำ�เสนอคุุณค่่าดั้้�งเดิิม
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ของพื้้�นที่่� และตอบสนองความต้้องการของสัังคมในด้้านการอนุุรักั ษ์์ และพื้้�นที่เ่� ศรษฐกิิจ
สร้้างสรรค์์ สำำ�หรัับคนกลุ่่�มต่่าง ๆ รวมทั้้�งการผสมผสานเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยในปััจจุบัุ ัน
เข้้ามาใช้้ในการอนุุรัักษ์์และพััฒนา
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