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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสัณฐานศูนยก์ลาง  ในพ้ืนท่ีดินดอนปากแม่น ้ าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัตก โดยเฉพาะใน

จงัหวดัสมุทรสงครามและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินหลกัเป็นระบบสวนยกร่องมีสัณฐานศูนยก์ลางเดิมเป็นแบบฐานน ้ าโดยมีเส้นทางน ้ า
เป็นโครงข่ายการสัญจรหลกัและมีชุมชนศูนยก์ลางตั้งอยู่ริมน ้ า แต่ปัจจุบนัมีการพฒันาระบบถนนในพ้ืนท่ี โดยมีแนวเส้นทางส าคญัขนานกบัแม่น ้ า     
แม่กลองและคลองด าเนินสะดวก ท าให้สัณฐานศูนยก์ลางเปล่ียนแปลงเป็นแบบฐานบกมีถนนเป็นโครงข่ายการสัญจรหลกั  จากการวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลองเชิงสัณฐานตามแนวคิดสัณฐานวิทยาเมืองของสเปซซินแท๊กส์ (Space Syntax) พบว่าลกัษณะสัณฐานศูนยก์ลางพ้ืนท่ีฐานน ้ าเดิมเป็นแบบ
ตาตารางผสมกบัแบบเส้นตรงตามแนวคลองด าเนินสะดวก และแบบวงแหวนตามแนวแม่น ้าแม่กลอง โดยมีค่าการฝังตวัเฉล่ียในระดบัเมืองและในระดบั
ยา่น 0.0722256 และ 0.922499 ตามล าดบั ขณะท่ีสณัฐานศูนยก์ลางท่ีเปล่ียนแปลงมาเป็นฐานบกมีค่าเฉล่ียการฝังตวั 0.0816916 และ 0.923599 แสดงให้
เห็นวา่สณัฐานศูนยก์ลางบกในปัจจุบนัยงัคงมีความสมัพนัธ์กบัโครงข่ายการสญัจรทางน ้ า เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้การฟ้ืนฟูชุมชนและการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นพ้ืนท่ี ซ่ึงใชก้ารสญัจรทั้งทางน ้าและทางบกประสบความส าเร็จดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั 
 

ค าส าคญั: การเปล่ียนแปลง, การสญัจร, สณัฐานศูนยก์ลาง, บริบทสวน 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to analyze the changes in spatial centrality in the western of Chaophraya delta especially in Samutsongkram 
province and nearby areas. The main land use of these areas is the raised-based farming system which has water based spatial centrality. The 
waterways of the areas are the main transportation network with the central communities by the riversides.  However, the development of road system 
in the areas paralleling the Mae Klong River and the Damnern Saduak Canal has changed the spatial centrality to land based spatial centrality with 
the roads as main transportation system. From the analysis using spatial model based on urban morphology of Space Syntax, it found that the original 
water based spatial centrality were the combination of orthogonal grid and linear pattern along the Damnern Saduak Canal while it was concentric 
pattern along the Mae Klong River. The average global and local integrator values of the areas were 0.0722256 and 0.922499 respectively whereas 
the land based spatial centrality integrator values of the areas were 0.0816916 and 0.923599 respectively. The results showed that the current land 
based spatial centrality is related to the water transportation network. It is an important factor leading to the current success of the community revival 
and eco-tourism development in the areas which use both water and land transportation. 
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1. บทน า 
พ้ืนท่ีราบดินดอนปากแม่น ้ าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัตก เป็นพ้ืนท่ี

ราบลุ่ม  มีระบบน ้าหมุนเวียนสลบักนัทั้งน ้าข้ึน-ลง ของน ้ าทะเล และน ้ าท่ี
ไหลบ่าลงมาจากทางเหนือ การสงัเกตศึกษาสภาพธรรมชาติในอดีตท าให้
มีการบุกเบิกพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัตั้ งถ่ินฐานในบริบทสวน (orchard 
based settlement) ด้วยการท าระบบสวนยกร่อง (the raised-based 
farming system)   มาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาเรียกกนัว่า “สวนนอกบาง
ชา้ง” คือ พ้ืนท่ีในเขตจงัหวดัสมุทรสงครามและพ้ืนท่ีเก่ียวเน่ือง ตามแนว
คลองด าเนินสะดวก และแม่น ้าแม่กลอง 

จากสภาพภูมิศาสตร์ท าให้เกิดการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีของผูค้น
ในการตั้งถ่ินฐานท่ีสัมพนัธ์กบัการจดัการน ้ าเพ่ือการท าสวน การด าเนิน
ชีวิต  และการกระจายผลผลิต มีการขดุคู คลอง เช่ือมโยงเป็นโครงข่ายใน
การสญัจรติดต่อกนัอยา่งทัว่ถึง ผา่นรูปร่าง รูปทรงของพ้ืนท่ี เป็นลกัษณะ 
“สณัฐานพ้ืนท่ี” (spatial configuration) อนัพึงประสงค ์จากความสัมพนัธ์
ท่ีเหมาะสมในการตัดสินใจในการสัญจรของผู ้คนกับสัณฐานพ้ืนท่ี       
ในการสัญจรเพ่ือเข้าถึงบนโครงข่ายท่ีสอดคล้องกับการสัญจรและ
ลกัษณะการเช่ือมต่อกนัของระบบโครงข่ายทางน ้ าท่ีประสานเช่ือมต่อกนั
อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ  เกิดการกระจายพ้ืนท่ีว่างท่ีมีแนวโน้ม
กลายเป็นสาเหตุภายใต้การใช้สอยท่ีเป็นลักษณะของ  “สัณฐานพ้ืนท่ี
ศูนยก์ลาง” (spatial centrality) ท่ีผูค้นสามารถสัญจรจากจุดหน่ึงไปยงัอีก
จุดหน่ึงได้ในระบบอย่างเสรี มีสภาพแวดล้อมของการใช้งาน มีทั้ ง
กิจกรรมการสัญจรเพ่ือ “ผ่าน” (moving through) และการสัญจรเพ่ือ 
“เข้าถึง” (moving to) เกิดการไหลเวียนปะปนกันของผู ้คนท่ีมี
ว ัตถุประสงค์หลากหลาย มีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่าง ก่อให้ เ กิดชี วิต
สาธารณะท่ีสมบูรณ์ในพ้ืนท่ี (ไขศรี ภกัด์ิสุขเจริญ, 2548) 

 นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นตน้มา เม่ือการสัญจรทางบก ด้วย
ระบบรางและถนน เขา้มามีบทบาทในการสัญจรแทนท่ีแม่น ้ าล  าคลอง, 
การประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 
เป็นตน้มา ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเศรษฐกิจโลก 
การพฒันาโครงข่ายการสัญจรทางบกส่งผลการปรับเปล่ียนรูปแบบการ
สญัจร การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
สณัฐานศูนยก์ลางท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงการสัญจรจากสัณฐาน
น ้ามาเป็นสณัฐานบก  

ประกอบกับแนวคิด  “สัณฐานวิทยา เ มือง”  (urban 
morphology) เป็นซ่ึงการวิเคราะห์รูปร่าง (shape) และรูปทรง (form) ของ
เมืองท่ีเน้นการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงกายภาพ (physical) หรือเชิงพ้ืนท่ี 
(spatial) โดยเฉพาะ เพ่ือท าความเขา้ใจรูปแบบเชิงสัณฐานของเมืองอยา่ง
ชดัเจน ก่อนน าไปสู่การวิเคราะห์รูปแบบนั้นๆ ควบคู่กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
อ่ืนๆต่อไป ดังนั้นบทความจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลของการ

เปล่ียนแปลงสัณฐานศูนยก์ลางของพ้ืนท่ีดินดอนปากแม่น ้ าเจา้พระยาฝ่ัง    
ตะวนัตก โดยเฉพาะในจงัหวดัสมุทรสงครามและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ตามแนว
แม่น ้าแม่กลองและคลองด าเนินสะดวก  ท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการสัญจรจากทางน ้ าเป็นทางบก   ทั้ งน้ีเพ่ือท าความเข้าใจใน
สณัฐานวิทยาเมืองก่อนสืบคน้ต่อไปไดว้่า รูปร่าง รูปทรงท่ีปรากฏอยูน่ั้น
มีสาเหตุหรือเป็นผลมาจากปัจจยัใดท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกต่อไป     

 

 2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
บทความน้ีมีขอ้โตแ้ยง้เชิงทฤษฎี (theoretical argument) บน

พ้ืนฐานแนวคิดสัณฐานวิทยาเมือง โดยเป็นการวิเคราะห์เพ่ือระบุผลของ
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการสัญจรทางน ้ าเป็นทางบกท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงสัณฐานศูนย์กลางของพ้ืนท่ีศึกษาว่า  การเปล่ียนแปลง
สัณฐานพ้ืนท่ีศูนยก์ลางจากสัณฐานน ้ ามาเป็นสัณฐานบก โดยโครงข่าย
การสัญจรทางบกท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสัณฐานศูนยก์ลางพ้ืนท่ีจาก
สณัฐานน ้ ามาเป็นสัณฐานบก  แต่สัณฐานศูนยก์ลางพ้ืนท่ีสัณฐานบกก็ยงั
ตอ้งพ่ึงพาโครงข่ายการสญัจรของสัณฐานน ้ าท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของ
ชุมชนฐานน ้าในบริบทสวนอยูเ่ช่นกนั 

สณัฐานพ้ืนท่ีและสณัฐานศูนยก์ลางอธิบายอยูบ่นพ้ืนฐานของ
ทฤษฎีการสัญจรอิสระ(The Theory of Natural Movement) สัณฐาน     
กริดของเมืองมีศกัยภาพท าให้เกิดการสัญจรในบางพ้ืนท่ีมากกว่าพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ การสัญจรอิสระ (natural movement) เกิดจากการเช่ือมต่อกนัของ
โครงข่ายท่ี กระจายการสญัจรอิสระมากนอ้ยกนัไปตามบริเวณต่างๆอยา่ง
ไม่เท่าเทียมกนั ท าให้บางส่วนคึกคกั บางส่วนเงียบเหงา การสัญจรอิสระ
ยงัแสดงถึงความส าคญัของสณัฐานท่ีมีบทบาทในการท าให้หน้าท่ีใช้สอย
ของเมืองแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกนัดว้ย  โดยท่ีระดบัการสัญจรอิสระ
ท่ีสูงกว่าในบางบริเวณจะดึงดูดกิจกรรมการค้าให้มากระจุกตัวกัน
มากกว่าปกติ (attractors) เกิดเป็นผลกระทบทวีคูณ (multiplier effect) 
ส่งผลให้ดึงดูดกิจกรรมการคา้อ่ืนๆมากระจุกตวัเพ่ิมมากข้ึนไปอีก  ภายใต้
กระบวนการเศรษฐสัญจร (movement  economy process)  สัณฐาน
ศูนย์กลางจึงมีลักษณะโครงข่ายการสัญจรท่ีสานกันหนาแน่น เกิด
ทางเลือกในการสัญจรท่ีหลากหลายในปริมาณสูง ผู ้สัญจรสามารถ
เดินทางเช่ือมโยงไดใ้นพ้ืนท่ีอยา่งทัว่ถึงและเขม้ขน้ โครงข่ายการสัญจรท่ี
หนาแน่นของสัณฐานพ้ืนท่ีศูนย์กลางยงัเ ช่ือมต่อสัมพันธ์กับระบบ
โครงข่ายทั้ งหมดโดยรอบได้ดี  ในสัณฐานพ้ืนท่ีศูนย์กลางจะเกิด
กระบวนการพฒันาโครงข่ายท่ีสานกนัแน่นยิง่ๆ ข้ึนเม่ือเวลาผ่านไป (grid 
intensification process) เพ่ือจะได้มีศกัยภาพในการรองรับระดับการ
สัญจรอิสระท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นลกัษณะความเป็นศูนยก์ลางท่ีไม่หยุดน่ิง 
(dynamic centrality) เรียกว่า “ศูนยก์ลางท่ีมีชีวิต” หรือ live center (Bill 
Hillier,1987) 
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สัณฐานพ้ืนท่ีสวนนอกบางช้างส่งผลต่อลักษณะการตั้งถ่ิน
ฐานท่ีการศึกษาของ Terdsak Tachakitkachorn (2005:44-42)  สรุปว่ามี
รูปแบบการตั้งถ่ินฐานตามสัณฐานพ้ืนท่ีคลองท่ีส าคญัสองแบบ คือ การ
ตั้งถ่ินฐานแบบหลายศูนยก์ลาง (multicentrics network settlement) 
บริเวณพ้ืนท่ีอมัพวา ริมแม่น ้ าแม่กลอง  มีลกัษณะการตั้งถ่ินฐานเป็นกลุ่ม 
มีวดัเป็นศูนยก์ลางชุมชน มีการท าสวนอยา่งเขม้ขน้ มาตั้งแต่สมยักรุงศรี-
อยธุยา และพฒันาไปเป็นศูนยก์ลางการคา้และกระจายผลผลิตของพ้ืนท่ี 
และการตั้งถ่ินฐานตามแนวแกนคลอง (strip-axis settlement) หรือแบบ
แนวกา้งปลา (fish bone type) พบตามแนวคลองด าเนินสะดวก เป็นการ
ตั้งถ่ินฐานแบบสวนไปตามแนวคลองด าเนินสะดวก พฒันาไปสู่ความ
เป็นศูนยก์ลางใหม่ของการคา้และการกระจายผลผลิตจากสวนในเวลา
ต่อมา อย่างไรก็ตามยงัไม่ปรากฏว่ามีการวดัอยา่งเป็นระบบท่ีชัดเจนว่า
ลกัษณะของสัณฐานศูนยก์ลางเหล่าน้ีเป็นสัณฐานศูนยก์ลางพ้ืนท่ีตาม
หลกัการในการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ของแนวคิดสณัฐานวิทยาเมือง 

 การวิจัยเ ก่ียวกับสัณฐานศูนย์กลางพ้ืนท่ีโดย  Apiradee 
Kasemsook และ Sarayut Supsook (2001,2002) อธิบายโครงสร้างเชิง
สัณฐานและการเปล่ียนแปลงสัณฐานพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานครและ
พ้ืนท่ีเฉพาะภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีหลักของกระบวนการเกิด
ศูนย์กลางด้วยแบบจ าลองเชิงสัณฐาน (spatial model) พบว่า
กรุงเทพมหานครมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่จากระบบแม่น ้ าล  าคลองมา
เป็นระบบถนน แก่นของเมืองขยบัศูนยก์ลางจากพ้ืนท่ีเกาะรัตนโกสินทร์
ไปสู่บริเวณรอบนอก ซ่ึงเป็นระบบถนนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแนวคลองท่ี
เป็นสัณฐานเดิมของเมือง การตดัถนนส่วนใหญ่ส่งผลต่อสัณฐานโดย
ถนนท่ีเกิดบริเวณริมคลองมีแนวโนม้หยดุท่ีริมคลองมากกวา่ท่ีจะทอดยาว
ไปเช่ือมสองฝ่ังคลอง ท าให้ พ้ืน ท่ีขาดการเ ช่ือมต่อ ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงสัณฐานพ้ืนท่ีของเครือข่ายท่ีว่างท่ีสัมพนัธ์กบัการสัญจร คือ 
การเปล่ียนแปลงทางเขา้ออกของการสัญจรในยา่นต่างๆ จากริมแม่น ้ าล  า
คลองมาเป็นการใช้ถนน  การเปล่ียนแปลงจากหน้าบ้านเป็นหลงับา้น  
การลดจ านวนลงและส้ินสุดของเรือนแพพานิชยกรรมริมน ้ า  การเลิก
กิจการของร้านคา้ย่อยต่อบริเวณพานิชยกรรมย่านใหม่ท่ีมีการคมนาคม
ขนส่งท่ีดีกว่า และการศึกษาของ Xiaoling Dai (2002) ในการหาปัจจยั
ส าคญัเชิงพ้ืนท่ีกระบวนการเกิดสัณฐานศูนยก์ลางของเมือง Suzhou  ดว้ย
กรอบแนวคิดแบบจ าลองเชิงสัณฐานเดียวกนั พบว่าสัณฐานพ้ืนท่ีของ
โครงข่ายท่ีมีลกัษณะเป็นตาตาราง (orthogonal grid) มีศกัยภาพในการ
เป็นสณัฐานศูนยก์ลางท่ีดีกว่าสัณฐานของโครงข่ายท่ีมีลกัษณะเป็นวงลอ้ 
(deform grid) ด้วยค่าการฝังตวัของเส้นทาง (integrator) ท่ีสูงกว่า แสดง
ถึงการเข้าถึงและการกระจายการสัญจรภายในโครงข่ายได้ดีกว่าด้วย
บล็อกขนาดเล็ก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Jane Jacobs (1972)  ท่ีว่าใน
ระดับพ้ืนท่ีแล้วบล็อกขนาดเล็กมีส่วนส าคัญในการท าให้เกิดความ
หลากหลายมีชีวิตชีวา (diversity) ของกิจกรรมในเมืองด้วยรูปแบบของ
การสญัจรและศกัยภาพของกิจกรรมท่ีหันหน้าดา้นหน้าอาคารออกสู่สอง

ฝ่ังถนนไดม้ากกว่า และเช่นเดียวกนัแนวคิดของ Jane Jacobs ยงัตอ้งการ
หลกัฐานการอา้งอิงว่าคุณสมบติัทางกายภาพดงักล่าวว่ามีบทบาทในการ
ส่งเสริมความมีชีวิตชีวาบนถนนไดอ้ยา่งไร (อา้งแลว้, 2548.) 

นอกจากน้ีจากงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องแนวคิด ทฤษฎีและ
แบบจ าลองเชิงสัณฐานพ้ืนท่ีมีการใช้กนัอย่างกวา้งขวางในการอธิบาย
สณัฐานศูนยก์ลางท่ีเกิดจากการสญัจรอิสระ ทั้งการสัญจรดว้ยการเดินเทา้ 
การใชย้วดยานต่างๆ จึงมีความน่าสนใจในการน าแนวคิดและแบบจ าลอง
ดงักล่าวมาอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงสัณฐานศูนยก์ลางพ้ืนท่ีจากฐานน ้ า
มาเป็นฐานบกของพ้ืนท่ี  ภายใตส้มมุติฐานท่ีว่าลกัษณะของสัณฐานพ้ืนท่ี
ศูนยก์ลางดังกล่าว เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมของสัณฐานพ้ืนท่ีใน
บริบทท่ีชุมชนนั้นมีบทบาทอยูม่าแต่ก่อนหนา้แลว้ 
 

3. วธีิการศึกษา 
 วิธีการศึกษามีขั้นตอนส าคญั  คือ  

1) การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการสัญจร ตาม
ช่วงเวลาการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดว้ยระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic 
Information System) โดยการซอ้นทบัขอ้มูล (overlay) มีชั้นขอ้มูลในการ
วิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ีท่ีส าคญั คือ ชั้นขอ้มูลโครงข่ายคลอง ระบบราง ระบบ
ถนน และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  

2) จากนั้นท าการวิเคราะห์สัณฐานศูนยก์ลางพ้ืนท่ีด้วยการ
สร้างแบบจ าลองเชิงสัณฐาน (spatial model) ดว้ยเคร่ืองมือวิเคราะห์เชิง
สณัฐาน “สเปซซินแทก็ซ์” (Space Syntax) เป็นเคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์
ศกัยภาพในการเขา้ถึงของเส้นทางต่างๆในโครงข่ายการสัญจร ด้วยการ
เขียนแผนท่ีเอกเซียล (axial map) ท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง “ลกัษณะ
โครงสร้างเชิงสัณฐานของพ้ืนท่ี” กบั “ลกัษณะและระดบัความนิยมใน
การใช้งานของพ้ืนท่ีหรือเส้นทางสัญจร” ซ่ึงสามารถอธิบายและท านาย
โครงข่ายเส้นทางสญัจรไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยใช้สเปซซินแท็กซ์ซ่ึงเป็น
ชุดทฤษฎีและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์มาท าการวิเคราะห์แผนท่ีเอเซียล 
ซ่ึงเป็นการสร้างแบบจ าลองเชิงสัณฐานท่ีแสดงหน่วยย่อยภายในพ้ืนท่ี
และโครงสร้างการเช่ือมต่อระหวา่งหน่วยเหล่านั้น 

การสร้างแบบจ าลองเชิงสัณฐานท่ีเป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
หน่วยพ้ืนท่ีย่อยภายในเมืองโดยแบ่งพ้ืนท่ีสาธารณะของเมืองออกเป็น
หน่วยพ้ืนท่ียอ่ยต่อๆกนั เรียกว่า “convex space” จากนั้นจึงพิจารณาว่ามี
หน่วยย่อยใดบ้างท่ีเช่ือมต่อกันได้ตามสภาพจริง (เดินถึงกันได้และ
มองเห็นกนัได้) จากนั้นท าการลากเส้นท่ียาวท่ีสุด โดยใช้จ  านวนเส้นท่ี
น้อยท่ีสุด เพ่ือเช่ือมต่อระหว่างหน่วยพ้ืนท่ีย่อยๆเหล่านั้น เส้นเหล่าน้ี
เรียกว่า axial lines ระบบโครงข่ายทั้งหมดของ axial lines ก็คือโครงข่าย
เชิงสณัฐานของพ้ืนท่ีสาธารณะของเมืองนัน่เอง (รูปท่ี 1 และรูปท่ี 2) 
หลงัจากนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะท าการค านวณโครงข่ายของ axial 
line ในเชิงสถิติ และแสดงผลว่าเส้นทางใดท่ีมีการฝังตวั (Integration) อยู่
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ในระบบมากกว่าเส้นทางอ่ืนๆ เส้นทางท่ีฝังตวัได้ดีในระบบโครงข่าย
ทั้งหมดมีแนวโนม้ถูกสญัจรผา่นมาก หรือมีศกัยภาพในการเขา้ถึงสูง  
และในทางตรงกนัขา้ม เส้นทางท่ีฝังตวัไดไ้ม่ดี หรือแยกตวั (segregation) 
ออกจากระบบ ยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะถูกสญัจรผา่นนอ้ย หรือมีศกัยภาพใน 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 1 การแบ่งพ้ืนท่ีสาธารณะของเมือง Gassin ออกเป็นหน่วยพ้ืนท่ียอ่ย 

(convex space). ท่ีมา Bill Hillier, 1996.  
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 โครงข่าย Axial Line ของเมือง Gassin.  ท่ีมา อา้งแลว้,1996 

 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 3 แผนท่ีการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานระดบัเมืองของเมือง 

Gassin ดว้ยโปรแกรม Space Syntax.  ท่ีมา อา้งแลว้,1996 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4 แผนท่ีการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานระดบัยา่นของเมือง 
Gassin ดว้ยโปรแกรม Space Syntax.  ท่ีมา อา้งแลว้,1996 

 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 5 แผนท่ีการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานความเช่ือมต่อของเมือง 

Gassin ดว้ยโปรแกรม Space Syntax.  ท่ีมา อา้งแลว้,1996 
 

การเขา้ถึงต ่านัน่เอง กลุ่มของเส้นท่ีมีศกัยภาพในการเขา้ถึงสูง 
จะถูกแสดงออกมาเป็นวรรณะสีแดง และไล่ล าดบัตามแถบสเปคตรัมเป็น 
ส้ม เหลือง เขียว ไปจนถึงกลุ่มของเส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการเขา้ถึงต ่าจะ
ถูกแสดงออกมาเป็นโทนสีน ้าเงิน (รูปท่ี 3 ถึงรูปท่ี 5)   

ผลจากการวิเคราะห์ดว้ยสแปซซินแทกซ์ แสดงเป็นแผนท่ีการ
วิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐาน (spatial morphological analysis) ยงัช่วย
ในการประเมินการจดัระบบและประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีต่างๆ ด้วยการ
ค านวณหา “ค่าการฝังตวั” (integration value) หรือศกัยภาพในการเขา้ถึง
ของเส้นทางต่างๆในเมือง ไดแ้ก่  

“ค่าการฝังตวัในระดบัเมือง” (global integration value) คือ 
การค านวณหาค่าเฉล่ียความลึกของเส้นทางใดเส้นทางหน่ึงจากเส้นทาง
อ่ืนๆทั้งหมดในเมือง  

 “ค่าการฝังตวัในระดบัยา่น” (local integration value) หรือ ค่า
การฝังตวัในระดบั 3 (integrator-3 value) คือ การค านวณในวิธีเดียวกนั
แต่เทียบจากเส้นทางอ่ืนๆ ถดัไปทุกๆ 2 เล้ียว 

“ค่าความเ ช่ือมต่อ” (connectivity) เ ป็นการประเมินการ
จดัระบบและประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีต่างๆของโครงข่ายการสัญจรในยา่น 
ว่ามีจ  านวนเส้นท่ีอยูถ่ดัไปหน่ึง “เล้ียว” ของเส้นใดเส้นหน่ึงเป็นจ านวน
ทั้งหมดก่ีเส้น หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ มีจ  านวนเส้นท่ีต่อถดัออกไปจากเส้น
ใดเส้นหน่ึงในระบบเท่าใด 
 ค่าต่างๆดังกล่าวใช้มาตรวดัค่ากลาง (measure of central 
tendency) ด้วยค่าเฉล่ีย (average) และมาตรวดัค่าการกระจาย (measure 
dispersion) ดว้ยค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 

4. พืน้ทีศึ่กษา 
 จังหวดัสมุทรสงครามตามแนวแม่น ้ าแม่กลองและคลอง
ด าเนินสะดวก ได้แก่ พ้ืนท่ีบางส่วนของจงัหวดัสมุทรสงคราม ราชบุรี 
และสมุทรสาคร  พ้ืนท่ีศึกษาทั้งหมดของระบบ 918.70 ตารางกิโลเมตร 
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5. ผลการศึกษา 

  
ตารางที่ 1 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินหลกัของพ้ืนท่ีศึกษา 

 

พ้ืนท่ี ช่วงเวลาท่ี 1 ช่วงเวลาท่ี 2 ช่วงเวลาท่ี 3 
พ้ืนท่ีรวม (ตร.กม.) 918.70 918.70 918.70 
พ้ืนท่ีสวน (%) 23.78 49.39 75.05 
พ้ืนท่ีเมือง (%) - - 1.90 

ท่ีมา  แผนท่ีขนาดมาตราส่วน 1:50000 ปีพ.ศ.2446-2456, พ.ศ.2511-2518 
และพ.ศ. 2541-2544 กรมแผนท่ีทหาร กระทรวงกลาโหม  
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียการฝังตวัในระดบัต่างๆของพ้ืนท่ีศึกษาตามช่วงเวลา 
 

ค่าเฉล่ียการฝังตวั 
ในระดบัต่างๆ 

ช่วงเวลาท่ีศึกษา 
ช่วงเวลาท่ี 1 ช่วงเวลาท่ี 2 ช่วงเวลาท่ี 3 

การสญัจรทางน ้า(คลอง) 
ค่าการฝังตวัในระดับ
เมือง(global integrator 
value) 
ค่ า ค ว า ม เ บ่ี ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

0.0708929 
 
 
0.0180327 

0.0708929 
 
 
0.0180327 

0.0694792 
 
 
0.0178024 

ค่าการฝังตวัในระดับ
ยา่น (local integrator 
value) 
ค่ า ค ว า ม เ บ่ี ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

0.9225490 
 
 
0.1750500 

0.9225490 
 
 
0.1750500 

0.9242810 
 
 
0.1809830 

ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ ม ต่ อ
(connectivity) 
ค่ า ค ว า ม เ บ่ี ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

2.12092 
 
0.46896 

2.12092 
 
0.46896 

2.12195 
 
0.48406 

การสญัจรทางบก (ระบบรางและถนน) 
ค่าการฝังตวัในระดับ
เมือง(global integrator 
value) 
ค่ า ค ว า ม เ บ่ี ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

- 
 
 

0.0356399 
 
 
0.0084076 

0.0492986 
 
 
0.0057043 

ค่าการฝังตวัในระดับ
ยา่น (local integrator 
value) 
ค่ า ค ว า ม เ บ่ี ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

- 
 
 

0.8645900 
 
 
0.120351 

0.8975560 
 
 
0.159619 

ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ ม ต่ อ
(connectivity) 
ค่ า ค ว า ม เ บ่ี ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

- 
 
 

2.02601 
 
0.275523 

2.08387 
 
0.388149 

การสญัจรทางน ้าและทางบก (คลอง ระบบราง และถนน) 
ค่าการฝังตวัในระดับ
เมือง 
(global integrator 
value) 
ค่ า ค ว า ม เ บ่ี ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

0.0722256 
 
 
0.0182982 

0.0746557 
 
 
0.0185042 

0.0816916 
 
 
0.0157768 

ค่าการฝังตวัในระดับ
ยา่น (local integrator 
value) 
ค่ า ค ว า ม เ บ่ี ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

0.9224990 
 
 
0.175035 

0.9219580 
 
 
0.174961 

0.9235990 
 
 
0.181916 

ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ ม ต่ อ
(connectivity) 
ค่ า ค ว า ม เ บ่ี ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

2.12079 
 
0.468786 

2.11993 
 
0.467513 

2.12473 
 
0.474542 

ท่ีมา ผลจากการวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงสณัฐาน Space Syntax 
 
ตารางที่ 3 สดัส่วนหน่วยพ้ืนท่ียอ่ยต่อพ้ืนท่ีของการสญัจรตามช่วงเวลา 
 

  
การสญัจร  

สดัส่วนหน่วยพ้ืนท่ียอ่ยต่อพ้ืนท่ี  
(convex space/sq.km.) 
ช่วงเวลาท่ี 1 ช่วงเวลาท่ี 2  ช่วงเวลาท่ี 3  

การสญัจรทางน ้า  51.31 51.31 51.52 
การสญัจรทางบก 0.16 1.51 29.90 
การสญัจรทางน ้าและบก 51.47 52.82 81.42 
ท่ีมา ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงสณัฐาน Space Syntax 
 

5.1 ช่วงเวลาที ่1 ยุคการสัญจรทางน า้ พ.ศ. 2403-2474                 
 เป็นช่วงเวลาของชุมชนเกษตรกรรมและศูนยก์ลางฐานน ้ า 
จากการขดุคลองด าเนินสะดวกในปีพ.ศ.2403-2411 พร้อมๆกบัการอพยพ
เขา้มาในพ้ืนท่ีของชาวจีน การค่อยๆส้ินสุดลงของระบบไพร่และทาส
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2416 การท่ีรัฐอนุญาตให้ประชาชนถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
ท าให้เกิดการบุกเบิกพ้ืนท่ีท าระบบสวนยกร่องเป็นจ านวนมาก รวมถึง
การเปิดเดินรถไฟสายท่าจีน-แม่กลอง (สมุทรสงคราม) ในปีพ.ศ.2447  
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พ้ืนท่ีศึกษาทั้งหมดของระบบ 918.70 ตารางกิโลเมตรสัดส่วน
หน่วยพ้ืนท่ียอ่ยต่อพ้ืนท่ี (convex space/sq.km.) ของการสัญจรทางน ้ า 
51.31 การสญัจรทางบก 0.16 การสญัจรทางน ้ าและทางบก 51.47  การใช้
ประโยชน์ท่ีดินสวนยกร่องร้อยละ 23.78 ท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่า 
ป่าจาก ป่าเลนน ้าเคม็ และนาเกลือ (รูปท่ี 6) 
   จากการประมวลผลโครงข่ายแผนท่ีการวิเคราะห์โครงสร้าง
เชิงสัณฐานระดับเมืองของเส้นทางท่ีมีระดับการเข้าถึงสูงระดับเมือง 
(global) เป็นเส้นทางท่ีมีการฝังตวัได้ดีในโครงข่าย ถูกสัญจรผ่านมาก 
หรือมีศกัยภาพในการเขา้ถึงสูงระดบัเมือง (global integrator) คือ แนว
คลองด าเนินสะดวก แม่น ้ าแม่กลอง และทางรถไฟสายท่าจีน-แม่กลอง 
(สมุทรสงคราม) ค่าเฉล่ียศกัยภาพการเขา้ถึงของโครงข่ายระดบัรวม หรือ
ค่าเฉล่ียการฝังตวัในระดบัเมืองของระบบ 0.0708929  สัณฐานศูนยก์ลาง
พ้ืนท่ีทางน ้ าท่ีส าคญั คือ 1) ตลาดน ้ าตามแนวคลองด าเนินสะดวก  
ค่าเฉล่ียการฝังตัว 0.1010  มีลักษณะสัณฐานพ้ืนท่ีรูปทรงเรขาคณิต 
(geometric form) แบบตาตารางเกือบฉาก (orthogonal grid) ผสมกบัแบบ
เส้น (linear)  2) ตลาดน ้ าอมัพวาตามแนวแม่น ้ าแม่กลอง  ค่าเฉล่ียการฝัง
ตวั 0.093 ลกัษณะสัณฐานพ้ืนท่ีเป็นรูปทรงอิสระ (freeform) แบบวง
แหวน (concentric) ท่ีสามารถวนกลบัมาท่ีเดิมได ้(รูปท่ี 7) 
 เส้นทางท่ีมีระดบัการเขา้ถึงสูงระดบัยา่น (local) เป็นเส้นทาง
ท่ีมีการฝังตวัได้ดีในโครงข่าย ถูกสัญจรผ่านมาก หรือมีศกัยภาพในการ
เข้าถึงสูงระดับย่าน (local integrator) คือ คลองด าเนินสะดวกช่วงท่ี
ต่อเน่ืองกับอ าเภอบ้านแพว้ ค่าเฉล่ียการฝังตวัในระดับย่านของระบบ  
0.9225490   สณัฐานพ้ืนท่ีศูนยก์ลางฐานน ้ า คือ ตลาดน ้ าวดัปราสาทสิทธ์ิ 
ค่าการฝังตวัเฉล่ียของพ้ืนท่ี 1.220 และตลาดน ้ าบา้นแพว้ ค่าการฝังตวั
เฉล่ีย 1.300 ลกัษณะสัณฐานศูนยก์ลางพ้ืนท่ีเป็นแบบรูปทรงเรขาคณิต 
แบบตาตารางเกือบฉากผสมกบัแบบเส้น (รูปท่ี 8) 

ความเช่ือมต่อในระดบัตวัเอง (connectivity) ในการจดัระบบ
และประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีของโครงข่ายการสัญจรในยา่น เป็นเส้นทาง
บริเวณเดียวกบัเส้นทางท่ีมีระดบัการเขา้ถึงสูงในระดบัยา่น ค่าเฉล่ียของ
ระบบ 2.12092 เส้นทางท่ีมีค่าความเช่ือมต่อในระดบัตวัเองสูงท่ีสุดคือ
คลองด าเนินสะดวกช่วงตลาดน ้ าวดัปราสาทสิทธ์ิค่าเฉล่ีย 31 และช่วง
ตลาดน ้าบา้นแพว้ ค่าเฉล่ีย 31 เช่นกนั 

สัณฐานศูนย์กลางพ้ืนท่ีในช่วงเวลาน้ีเป็นทางน ้ าทั้ งหมด 
เน่ืองจากการสญัจรทางบกดว้ยระบบรางยงัมีผลต่อพ้ืนท่ีนอ้ยมาก  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 6 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการสญัจรทางน ้าและทางบก 
พ.ศ.2403-2474 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 แผนท่ีวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานในระดบัเมือง (global)   
ของการสญัจรทางน ้าและทางบก (ระบบราง) พ.ศ.2403-2474. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
รูปที่ 8 แผนท่ีวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานในระดบัยา่น (local) ของการ

สญัจรทางน ้าและทางบก (ระบบราง) พ.ศ.2403-2474 
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 5.2 ช่วงเวลาที ่2 ยุคการสัญจรทางน า้และทางบก  
 พ.ศ.2475-2520 
 หรือยุค “ถนนน้อง คลองพ่ี” เป็นช่วงเวลาเร่ิมตน้ของการเขา้
มาของระบบสญัจรทางบก ไดแ้ก่ ถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ), ถนน
บางแพ-ด าเนินสะดวก-สมุทรสงคราม และถนนราชบุรี-บา้นคลองประดู่ 
ส่งผลให้เมืองสมุทรสงครามเป็นเมืองเปิด สัณฐานศูนยก์ลางพ้ืนท่ีเร่ิม
ปรับเปล่ียนจากสณัฐานน ้ามาเป็นบกตามแนวถนน เกิดสัณฐานศูนยก์ลาง
ส าคญัคือตวัเมืองแม่กลอง มีลกัษณะเป็นชุมทางน ้าและบก  

สัดส่วนหน่วยพ้ืนท่ียอ่ยต่อพ้ืนท่ี (convex space/sq.km.) ของ
การสัญจรทางบก 1.51 การสัญจรทางน ้ าและทางบก 52.82  การใช้
ประโยชน์ท่ีดินสวนยกร่อง ร้อยละ 49.39 ท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีป่าจาก ป่าเลน
น ้าเคม็ และนาเกลือ (รูปท่ี 10) 
 

5.2.1 การเร่ิมเข้ามามบีทบาทของการสัญจรทางบก  
 จากการประมวลผลโครงข่ายแผนท่ีการวิเคราะห์โครงสร้าง
เชิงสณัฐานระดบัเมืองของการสัญจรทางบก เส้นทางท่ีมีระดบัการเขา้ถึง
สูงระดบัเมือง (global) เป็นเส้นทางท่ีมีการฝังตวัได้ดีในโครงข่าย ถูก
สัญจรผ่านมาก หรือมีศักยภาพในการเข้าถึงสูงระดับเมือง (global 
integrator) คือ ชุมทางบกเมืองแม่กลอง  มีค่าเฉล่ียศกัยภาพการเขา้ถึงของ
โครงข่ายระดบัรวม หรือค่าเฉล่ียการฝังตวัในระดบัเมืองของระบบเฉล่ีย 
0.0356399   สณัฐานศูนยก์ลางพ้ืนฐานบกคือ ตวัเมืองแม่กลอง มีค่าเฉล่ีย
การฝังตวั 0.047  ลกัษณะโครงสร้างสัณฐานพ้ืนท่ีเป็นแบบเส้นตามแนว
ถนน (รูปท่ี 11) 

เส้นทางท่ีมีระดบัการเขา้ถึงสูงระดบัยา่น (local) เป็นเส้นทาง
ท่ีมีการฝังตวัได้ดีในโครงข่าย ถูกสัญจรผ่านมาก หรือมีศกัยภาพในการ
เขา้ถึงสูงระดับย่าน (local integrator) คือ บริเวณจุดตดัถนนของพ้ืนท่ี
เมืองแม่กลอง และด าเนินสะดวก  ค่าเฉล่ียการฝังตวัในระดบัยา่นของ     
ระบบ  0.864590 สัณฐานพ้ืนท่ีศูนยก์ลางฐานบก คือ ชุมชนแม่กลอง มี
ค่าเฉล่ียการฝังตวั 1.193 และชุมชนด าเนินสะดวก มีค่าเฉล่ียการฝังตวั 
1.426  ลกัษณะสณัฐานศูนยก์ลางพ้ืนท่ีฐานบกเป็นแบบเส้นตามแนวถนน 
(รูปท่ี 12) 

ความเช่ือมต่อในระดบัตวัเอง (connectivity)  ในการจดัระบบ
และประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีของโครงข่ายการสัญจรในยา่น เป็นเส้นทาง 
เดียวกบัเส้นทางท่ีมีระดบัการเขา้ถึงสูงในระดบัยา่น ค่าเฉล่ียของระบบ 
2.02601 เส้นทางท่ีมีค่าความเช่ือมต่อในระดบัตวัเองสูงสุดคือแนวถนน
ในศูนยก์ลางชุมชนเมืองแม่กลองและด าเนินสะดวกค่าเฉล่ีย 4  (รูปท่ี 13)  

โครงข่ายถนนในช่วงเวลาน้ีมีลกัษณะ คือ 1) ตดัถนนตามแนว
เลียบแม่น ้ าแม่กลองผ่านแนวศูนยก์ลางฐานน ้ า คือถนน บางนกแขวก-
อมัพวา-แม่กลอง และถนนราชบุรี-บา้นคลองประดู่ และ 2) ตดัถนนท่ี
ไม่ไดค้  านึงถึงแนวโครงข่ายการสญัจรทางน ้าเดิม คือ ถนนบางแพ-ด าเนิน
สะดวก-แม่กลอง และถนนพระราม 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 9 แผนท่ีวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานความเช่ือมต่อในระดบัตวัเอง 

(connectivity) ของการสญัจรทางน ้าและทางบก (ระบบราง) พ.ศ.2403-2474 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 การการใชป้ระโยชนท่ี์ดินและการสญัจรทางน ้าและทางบก 
พ.ศ.2475-2520 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 11 แผนท่ีวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานในระดบัเมือง (global) ของการ

สญัจรทางบกพ.ศ.2475-2520. 
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5.2.2 การเร่ิมต้นของการสัญจรทางน า้และทางบก 
 จากการประมวลผลโครงข่ายแผนท่ีการวิเคราะห์โครงสร้าง
เชิงสัณฐานระดบัเมืองของการสัญจรทางน ้ าและทางบกร่วมกนั เส้นทาง
ท่ีมีระดบัการเขา้ถึงสูงระดบัเมือง (global) เป็นเส้นทางท่ีมีการฝังตวัไดดี้
ในโครงข่ายเป็นการสัญจรทางน ้ าและทางบกท่ีถูกสัญจรผ่านมาก หรือมี
ศกัยภาพในการเขา้ถึงสูงระดบัเมือง (global integrator) คือ ชุมชนเมือง
แม่กลอง  และด าเนินสะดวก มีค่าเฉล่ียศกัยภาพการเขา้ถึงของโครงข่าย
ระดบัรวมของระบบ 0.0746557  สัณฐานศูนยก์ลางพ้ืนท่ีฐานน ้ าและฐาน
บกท่ีส าคญัในช่วงเวลาน้ี คือ ตวัเมืองแม่กลอง มีค่าเฉล่ียการฝังตวั 0.096  
และด าเนินสะดวก มีค่าเฉล่ียการฝังตวั 1.012  ลกัษณะสัณฐานศูนยก์ลาง
พ้ืนท่ีเป็นแบบเส้นตามแนวถนน ผสมกบัระบบตาตารางของโครงข่าย
การสญัจรทางน ้าเดิมของพ้ืนท่ี (รูปท่ี 14) 

เส้นทางท่ีมีระดบัการเขา้ถึงสูงระดบัยา่น (local) เป็นเส้นทาง
ท่ีมีการฝังตวัได้ดีในโครงข่าย ถูกสัญจรผ่านมาก หรือมีศกัยภาพในการ
เขา้ถึงสูงระดบัยา่น (local integrator) เป็นศูนยก์ลางฐานน ้ าเดิม  ค่าเฉล่ีย
การฝังตวัในระดบัยา่นของระบบ  0.921958  สัณฐานพ้ืนท่ีศูนยก์ลางฐาน
น ้ า คือ ตลาดน ้ าวดัปราสาทสิทธ์ิ ค่าการฝังตวัเฉล่ียของพ้ืนท่ี 1.247 และ
ตลาดน ้าบา้นแพว้ ค่าการฝังตวัเฉล่ีย 1.495 (รูปท่ี 15) 

ความเช่ือมต่อในระดบัตวัเอง (connectivity) ในการจดัระบบ
และประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีของโครงข่ายการสัญจรในยา่น เป็นเส้นทาง
บริเวณเดียวกบัเส้นทางท่ีมีระดบัการเขา้ถึงสูงในระดบัยา่น ค่าเฉล่ียของ
ระบบ 2.11993 เส้นทางท่ีมีค่าความเช่ือมต่อในระดบัตวัเองสูงท่ีสุดคือ
คลองด าเนินสะดวกช่วงตลาดน ้าประสาทสิทธ์ิ ค่าเฉล่ีย 31 และช่วงตลาด
น ้าบา้นแพว้ ค่าเฉล่ีย 32 (รูปท่ี 16) 

สัณฐานศูนยก์ลางพ้ืนท่ีในช่วงเวลาน้ีมีทั้งฐานน ้ าและฐานบก  
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนเอกสารพบว่ามีสัณฐานศูนยก์ลางฐานน ้ า
บางส่วนเร่ิมลดบทบาทลง โดยปรับเปล่ียนมาเป็นฐานบกตามแนวถนน
ในช่วงเวลาน้ี  
 

5.3 ยุคการสัญจรทางบก พ.ศ.2521-ปัจจุบัน 
 โครงข่ายการสัญจรทางบกพฒันาข้ึนมาเต็มท่ีในช่วงเวลาน้ี 
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงศูนยก์ลางจากฐานน ้ ามาเป็นบกตามแนวถนน
เลียบแม่น ้าแม่กลองและคลองด าเนินสะดวก คือ ชุมชนบา้นแพว้ ด าเนิน-
สะดวก บางน้อย อมัพวา แม่กลอง อยา่งไรก็ตามการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทสวนยกร่องในพ้ืนท่ียงัมีจ  านวนเพ่ิมข้ึน 

สัดส่วนหน่วยพ้ืนท่ียอ่ยต่อพ้ืนท่ี (convex space/sq.km.) ของ
การสัญจรทางบก 29.90 การสัญจรทางน ้ าและทางบก 81.42 การใช้
ประโยชน์ท่ีดินสวนยกร่อง ร้อยละ 75.05 การใช้ประโยชน์ท่ีดินชุมชน
เมืองร้อยละ 1.90 ท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีป่าเลนน ้ าเค็ม พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า 
และนาเกลือ (รูปท่ี 17) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 12 แผนท่ีวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานในระดบัยา่น (local) ของการ

สญัจรทางบกพ.ศ.2475-2520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 13 แผนท่ีวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานความเช่ือมต่อในระดบัตวัเอง 

(connectivity) ของการสญัจรทางบกพ.ศ.2475-2520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 14 แผนท่ีวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานในระดบัเมือง (global) ของการ

สญัจรทางน ้าและทางบกพ.ศ.2475-2520. 
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5.3.1 เมือ่การสัญจรทางบกเข้ามาแทนที ่
 จากการประมวลผลโครงข่ายแผนท่ีการวิเคราะห์โครงสร้าง
เชิงสณัฐานระดบัเมืองของการสัญจรทางบก เส้นทางท่ีมีระดบัการเขา้ถึง
สูงระดบัเมือง (global) เป็นเส้นทางท่ีมีการฝังตวัได้ดีในโครงข่าย ถูก
สัญจรผ่านมาก หรือมีศักยภาพในการเข้าถึงสูงระดับเมือง (global 
integrator) มีค่าเฉล่ียศกัยภาพการเข้าถึงของโครงข่ายระดับรวม หรือ
ค่าเฉล่ียการฝังตวัในระดบัเมืองของระบบเฉล่ีย 0.0492986   สัณฐาน
ศูนย์กลางพ้ืนฐานบกพฒันาตามแนวถนนบางแพ-ด าเนินสะดวก-แม่
กลอง คือ ชุมชนเมืองแม่กลอง มีค่าเฉล่ียการฝังตวั 0.064  ชุมชนอมัพวา  
0.058 ชุมชนบางน้อย 0.057  ชุมชนด าเนินสะดวก  0.058  และชุมชน
บา้นแพว้ 0.051  ลกัษณะโครงสร้างสัณฐานพ้ืนท่ีเป็นแบบเส้นตามแนว
ถนน (รูปท่ี 18) 

เส้นทางท่ีมีระดบัการเขา้ถึงสูงระดบัยา่น (local) เป็นเส้นทาง
ท่ีมีการฝังตวัได้ดีในโครงข่าย ถูกสัญจรผ่านมาก หรือมีศกัยภาพในการ
เข้าถึงสูงระดับย่าน (local integrator) ไม่พบค่าการฝังตวัท่ีชัดเจนใน
ระบบ แต่พบได้บ้างในระดบัชุมชน คือ ชุมชนแม่กลอง อมัพวา และ
ด าเนินสะดวก ค่าเฉล่ียการฝังตวัในระดับย่านของระบบ  0.897556 
สณัฐานพ้ืนท่ีศูนยก์ลางฐานบกท่ีส าคญั คือ ชุมชนแม่กลอง มีค่าเฉล่ียการ
ฝังตัว 1.126 ชุมชนอมัพวา  1.112 และชุมชนด าเนินสะดวก 0.060        
(รูปท่ี 19) 

ความเช่ือมต่อในระดบัตวัเอง (connectivity)  ในการจดัระบบ
และประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีของโครงข่ายการสัญจรในยา่น เป็นเส้นทาง
ไม่มีความชดัเจนในระดบัยา่น ค่าเฉล่ียของระบบ 2.08387 (รูปท่ี 20) 

อยา่งไรก็ตามลกัษณะสัณฐานพ้ืนท่ีฐานบกของการสัญจรทาง
บกเป็นแบบรูปทรงอิสระ สอดคล้องกบัโครงข่ายการสัญจรทางน ้ าเดิม 
ลกัษณะการตดัถนนเลียบแม่น ้ าและคลองส าคญั แนวโน้มถนนท่ีตดัเขา้
ไปในพ้ืนท่ีหยดุท่ีริมคลอง ไม่ต่อเน่ืองกนั และเป็นถนนปลายตนั 

 

5.3.2 การสัญจรทางบกและทางน า้ในปัจจุบัน 
 จากการประมวลผลโครงข่ายแผนท่ีการวิเคราะห์โครงสร้าง
เชิงสัณฐานระดบัเมืองของการสัญจรทางน ้ าและทางบกร่วมกนั เส้นทาง
ท่ีมีระดบัการเขา้ถึงสูงระดบัเมือง (global) เป็นเส้นทางท่ีมีการฝังตวัไดดี้
ในโครงข่ายยงัเป็นการสญัจรทางบกและทางน ้ าท่ีถูกสัญจรผ่านมาก หรือ
มีศกัยภาพในการเขา้ถึงสูงระดบัเมือง (global integrator) คือ ชุมชนเมือง
แม่กลอง อมัพวา บางน้อย และด าเนินสะดวก เป็นลักษณะชุมชนท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัทั้งฐานน ้ าและฐานบก มีค่าเฉล่ียศกัยภาพการเขา้ถึงของ
โครงข่ายระดบัรวมของระบบ 0.0816916 สัณฐานศูนยก์ลางพ้ืนท่ีฐานน ้ า
และฐานบกท่ีส าคญัในช่วงเวลาน้ี คือ ตวัเมืองแม่กลอง มีค่าเฉล่ียการฝัง
ตวั 0.106  อมัพวา 0.102 บางน้อย 0.108  ด าเนินสะดวก   0.112   และ
บา้นแพว้ 0.103 ลกัษณะสัณฐานศูนยก์ลางพ้ืนท่ีแบบเส้นตามแนวถนน 
ผสมกบัระบบตาตาราง และแบบวงแหวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 15 แผนท่ีวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานในระดบัยา่น (local) ของการ

สญัจรทางน ้าและทางบกพ.ศ.2475-2520 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 16 แผนท่ีวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานความเช่ือมต่อในระดบัตวัเอง 

(connectivity) ของการสญัจรทางน ้าและทางบกพ.ศ.2403-2474 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 17 การใชป้ระโยชนท่ี์ดินและการสัญจรทางน ้าและทางบก 

พ.ศ.2521-ปัจจุบนั 
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ของโครงข่ายการสัญจรทางน ้ าเดิมของพ้ืนท่ี บริเวณดงักล่าวจึงยงัมีการ
สญัจรทางน ้าและทางบกท่ีเช่ือมโยงกนัอยู ่(รูปท่ี 21) 

เส้นทางท่ีมีระดบัการเขา้ถึงสูงระดบัยา่น (local) เป็นเส้นทาง
ท่ีมีการฝังตวัได้ดีในโครงข่าย ถูกสัญจรผ่านมาก หรือมีศกัยภาพในการ
เข้าถึงสูงระดับย่าน (local integrator) ยงัเป็นศูนย์กลางฐานน ้ าเดิม  
ค่าเฉล่ียการฝังตวัในระดับย่านของระบบ  0.923599  สัณฐานพ้ืนท่ี
ศูนยก์ลางฐานน ้ า คือ ตลาดน ้ าวดัปราสาทสิทธ์ิ ค่าการฝังตวัเฉล่ียของ
พ้ืนท่ี 1.099 และตลาดน ้าบา้นแพว้ 1.202 (รูปท่ี 22) 

ความเช่ือมต่อในระดบัตวัเอง (connectivity) ในการจดัระบบ
และประสิทธิภาพของพ้ืนท่ีของโครงข่ายการสัญจรในยา่น เป็นเส้นทาง
บริเวณเดียวกบัเส้นทางท่ีมีระดบัการเขา้ถึงสูงในระดบัยา่น ค่าเฉล่ียของ
ระบบ 2.12473 เส้นทางท่ีมีค่าความเช่ือมต่อในระดบัตวัเองสูงท่ีสุดคือ
คลองด าเนินสะดวกช่วงตลาดน ้าปราสาทสิทธ์ิ ค่าเฉล่ีย 31 และช่วงตลาด
น ้าบา้นแพว้ ค่าเฉล่ีย 32 (รูปท่ี 23) 
 เห็นได้ว่าการสัญจรทางน ้ าและทางบกในปัจจุบนัของพ้ืนท่ี
ยงัคงลกัษณะเฉพาะตวัของชุมชนฐานน ้ า (water based community) ดว้ย
ลกัษณะสัณฐานพ้ืนท่ีของโครงข่ายการสัญจรทางน ้ าทั้งในระดับเมือง 
และโดยเฉพาะในระดบัยา่น บริเวณชุมชนประสาทสิทธ์ และบา้นแพว้ 
ตามแนวคลองด าเนินสะดวก  ยงัคงความเป็นสัณฐานศูนยก์ลางฐานน ้ า  
ด้วยค่าการฝังตวัในระดับย่าน และค่าความเช่ือมต่อของโครงข่ายการ
สัญจรทางน ้ าในระดบัย่านท่ีเปล่ียนแปลงไปน้อยมาก  อีกทั้งการพฒันา
โครงข่ายการสัญจรทางบกท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงเป็นสัณฐาน
ศูนยก์ลางบก โดยชุมชนฐานบกริมน ้ าท่ีส าคญัมีท่ีตั้งตามแนวถนนเลียบ
แม่น ้ าแม่กลอง และคลองด าเนินสะดวก แสดงถึงลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบั
ลกัษณะสณัฐานน ้าดว้ยเช่นกนั 
  

6. อภิปรายและสรุปผล 
 การศึกษาตามกรอบแนวคิดสัณฐานวิทยาเมืองในคร้ังน้ีแสดง
ให้เห็นไดว้า่สณัฐานศูนยก์ลางพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีศึกษาอยูบ่นพ้ืนฐานของการ
สัญจรอิสระ  เป็นผลมาจากสภาพพ้ืนท่ีและการใช้ประโยชน์ท่ีดินหลกั
ของการท าระบบสวนยกร่อง ด้วยการขุดคูคลอง เพ่ือการสัญจรเป็น
โครงข่ายทางน ้าท่ีเป็นลกัษณะสณัฐานอนัพึงประสงคจ์ากความสัมพนัธ์ท่ี
เหมาะสมในการเลือกสัญจรของผู ้คนกับสัณฐานพ้ืนท่ีเพ่ือเข้าถึงบน
โครงข่าย ท าให้เกิดลกัษณะการกระจายของท่ีว่างภายใตก้ารใช้สอยดว้ย
รูปร่าง รูปทรง ท่ีเป็นลกัษณะของสัณฐานศูนยก์ลางเฉพาะตวั 2 แบบ คือ 
1) โครงข่ายแบบวงแหวน (concentric) ท่ีสามารถเดินทางเป็นวงรอบได ้ 
พบตามแนวแม่น ้ าแม่กลอง และ 2) แบบตาตารางเกือบฉาก (orthogonal 
grid) ผสมกบัแบบเส้นตรง (linear) พบตามแนวคลองด าเนินสะดวกซ่ึง
เป็นแนวแกนหลกั เป็นลกัษณะสัณฐานศูนยก์ลางท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ไหลเวียนของการสัญจรทางน ้ าจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงของผูค้นใน
ระบบไดอ้ยา่งเสรีทั้งในระดบัเมืองและระดบัยา่น  ซ่ึงลกัษณะสณัฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 18 แผนท่ีวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานในระดบัเมือง (global) ของการ

สญัจรทางบกพ.ศ.2521-ปัจจุบนั. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 19 แผนท่ีวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานในระดบัยา่น (local) ของการ

สญัจรทางบก พ.ศ.2521-ปัจจุบนั 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 20 แผนท่ีวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานความเช่ือมต่อในระดบัตวัเอง 

(connectivity) ของการสญัจรทางบกพ.ศ.2521-ปัจจุบนั 
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ศูนยก์ลางทั้งสองแบบน้ีเป็นสัณฐานศูนยก์ลางในระดบัเมือง 
(global) และยงัพบว่าลกัษณะสัณฐานศูนยก์ลางแบบตาตารางเกือบฉาก
ผสมกับแบบเส้นตรงยงัเป็นลักษณะสัณฐานศูนย์กลางในระดับย่าน 
(local) ดว้ย โดยพบในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนปราสาทสิทธ์ิ และบา้นแพว้ ซ่ึง
บริเวณดงักล่าวมีลกัษณะความเช่ือมต่อของโครงข่าย (connectivity) ท่ีวดั
ไดด้ว้ยค่าความเช่ือมต่อในระดบัตวัเองสูงถึง 33  
 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการสัญจรจากทางน ้ ามาเป็นทางบก 
ดว้ยการเขา้ถึงท่ีดีกวา่ท าให้ชุมชนศูนยก์ลางริมน ้ามีการปรับเปล่ียนตวัเอง
ข้ึนมาเป็นชุมชนบก ด้วยการเขา้ถึงทางบกท่ีสะดวกรวดเร็วกว่า พบว่า
ลกัษณะส าคญัโครงข่ายการสัญจรทางบกในระยะเร่ิมแรก คือ 1) การตดั
ถนนเลียบริมแม่น ้าแม่กลอง และแนวคลองด าเนินสะดวก ผ่านศูนยก์ลาง
ชุมชนฐานน ้ าเดิม ได้แก่ ถนนราชบุรี-บ้านคลองประดู่,  ถนนบางนก
แขวก-อมัพวา-แม่กลอง และ 2) การตดัถนนท่ีไม่ไดค้  านึงถึงแนวเส้นทาง
น ้าหลกั คือ ถนนบางแพ-ด าเนินสะดวก-แม่กลอง สณัฐานศูนยก์ลางพ้ืนท่ี
ฐานบกในช่วงเวลาน้ีจึงมีลกัษณะเป็นชุมชนชุมทางบริเวณท่ีการสัญจร
ทางน ้ า ระบบราง และถนนมาพบกนั คือ ชุมชนแม่กลอง  อมัพวา และ 
ด าเนินสะดวก 
 ปัจจุบนัการพฒันาระบบการสัญจรทางบกท่ีมีลกัษณะอิงอยู่
กบัระบบการสัญจรทางน ้ าเดิม คือ การตดัถนนเลียบริมแม่น ้ าแม่กลอง 
และคลองส าคญั และการตดัถนนสายรองเขา้ไปในพ้ืนท่ีตามแนวคลอง
ส าคญั โครงข่ายถนนมีลกัษณะไม่เช่ือมต่อกนั ขาดเป็นท่อนๆ มีแนวโน้ม
หยดุท่ีริมน ้า และเป็นถนนปลายตนั เม่ือพิจารณาถึงการสัญจรทางน ้ าและ
ทางบกร่วมกันในระดับเมือง พบว่าสัณฐานศูนย์กลางฐานบกยงัมี
ความสมัพนัธ์กบัโครงข่ายการสญัจรทางน ้ า  ดว้ยท่ีตั้งชุมชนเมืองท่ีอยูถ่ดั
จากริมน ้าเขา้มาเกาะตวัตามแนวถนนบางนกแขวก-อมัพวา-แม่กลอง และ
แนวถนนบางแพ-ด าเนินสะดวก-แม่กลอง มีชุมชนส าคญั คือ แม่กลอง 
อมัพวา บางนอ้ย และด าเนินสะดวก  
 อย่างไรก็ตามสาระส าคญัพบว่าในปัจจุบนัลักษณะสัณฐาน
พ้ืนท่ีการสัญจรทางน ้ ายงัคงลักษณะของโครงข่ายกริดของความเป็น
สัณฐานศูนยก์ลางฐานน ้ าในระดบัเมืองไวไ้ด ้ และยงัมีความสัมพนัธ์กบั
โครงข่ายการสัญจรทางบกผ่านศูนยก์ลางชุมชน และท่ีส าคญัในระดับ
ยา่นสัณฐานศูนยก์ลางฐานน ้ าบางแห่งยงัคงหน้าท่ีการใช้สอยไวไ้ด้ เช่น 
แนวคลองด าเนินสะดวกช่วงวดัปราสาทสิทธ์ิ และบา้นแพว้ มีค่าการฝัง
ตวัในระดบัยา่นเฉล่ีย 1.099 และ 1.202 มีค่าความเช่ือมต่อในระดบัตวัเอง 
ในการจดัระบบและประสิทธิภาพการสญัจรของพ้ืนท่ีโครงข่ายการสัญจร
ในยา่นดว้ยค่าการฝังตวัเฉล่ียของเส้นทาง 31 และ 32  
 ผลจากการท่ีสัณฐานศูนย์กลางฐานบกในปัจจุบันยงัคง
ความสัมพนัธ์กบัโครงข่ายการสัญจรทางน ้ า เป็นปัจจยัส าคญัประการ
หน่ึงท่ีท าให้การฟ้ืนฟชุูมชนริมน ้าและการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในพ้ืนท่ี ซ่ึงใช้การสัญจรทางน ้ าและทางบกประสบความส าเร็จดงัท่ีเห็น
ในปัจจุบนั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 21 แผนท่ีวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานในระดบัเมือง (global) ของการ

สญัจรทางน ้าและทางบกพ.ศ.2521-ปัจจุบนั. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 22 แผนท่ีวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานในระดบัยา่น (local) ของการ

สญัจรทางน ้าและทางบก พ.ศ.2521-ปัจจุบนั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 23 แผนท่ีวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสณัฐานความเช่ือมต่อในระดบัตวัเอง 

(connectivity) ของการสญัจรทางน ้าและทางบกพ.ศ.2521-ปัจจุบนั 
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7. กติตกิรรมประกาศ 
การวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก “ทุน ๙0 ปี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    
ค าแนะน าเป็นอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณศิลป์ พีรพนัธ์ุ 
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไขศรี ภกัด์ิสุขเจริญ  
และขอบคุณส าหรับ Space Syntax Software จาก   
Space Syntax Laboratory, Bartlett School of Graduate Studies 
University College London.    
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