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การเปลีย่นแปลงสัณฐานศูนยกลางของพื้นที่ดินดอนปากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวนัตก: 
ผลของพัฒนาการเปลีย่นแปลงการสัญจรจากสณัฐานน้ําเปนสณัฐานบก

The Transformation of Spatial Centrality on the Western Area of Chaophraya Delta: 
The Result of Modal Change from Water based to Land based Transportation 

 

สัณฐานศูนยกลาง (spatial centrality) 
: ลกัษณะการเชือ่มตอกนัของโครงขาย
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิด
การกระจายของพื้นที่วาง ผูคนสามารถ
สัญจรภายในระบบไดอยางเสรีทั้งการสญัจร
เพื่อผานและการสัญจรเพื่อเขาถงึ

สัณฐานพื้นที่ (spatial configuration)  
: รูปราง และรูปทรงของพื้นที่



วัตถุประสงค : วิเคราะหผลของการเปลี่ยนแปลงสัณฐานศูนยกลางพื้นที่ ตามแนวคิดสัณฐานวิทยาเมือง
พื้นที่ศึกษา : ดินดอนปากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกลเคียง
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ที่มา กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม, 2544
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ความสําคญัของพื้นที่
ระบบสวนยกรอง
การสัญจรทางน้ํา
ชมุชนรมิน้าํ
ศูนยกลางทางน้ํา 

ที่มา สุรจิต ชิรวิเวทย, 2545, 2547, 2548 และ Thachakitkachron, 2005.



            ประมวลผล

ผลการวเิคราะหแสดงเปน
แผนทีก่ารวเิคราะหโครงสราง
เชิงสัณฐาน ในการประเมิน
การจัดระบบและประสิทธิภาพ
ของพื้นที่ตางๆดวย
การคาํนวณหา “คาการฝงตวั”
(integrator value) หรือ
“ศกัยภาพในการเขาถึง
เสนทางตางๆ ในเมือง”

ใชสถิติมาตรวดัคากลาง
ดวยคาเฉลี่ย (average)
และมาตรวดัคาการกระจาย
ดวยคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard
Deviation)
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          แบบจําลองเชิงสัณฐาน    แผนที่การวิเคราะหโครงสรางเชิงสัณฐานในระดับตางๆ
(Spatial Model)                                                                    (Spatial Morphological Analysis)

ตวัอยางพื้นทีเ่มือง

แบงพืน้ทีส่าธารณะของเมืองออกเปน
หนวยพืน้ทีย่อย(convex space)

เขยีนโครงขาย axial line ของเมือง

แผนทีก่ารวเิคราะหโครงสรางเชิงสัณฐาน
ระดบัเมือง (global)

แผนทีก่ารวเิคราะหโครงสรางเชิงสัณฐาน
ระดบัยาน (local)

แผนทีก่ารวเิคราะหโครงสรางเชิงสัณฐาน
ความเชื่อมตอในระดับตวัเอง (connectivity)

ที่มา : Bill Hillier, 1996

วิธีการศึกษา : ภูมสิารสนเทศ และ แบบจําลองเชิงสัณฐาน
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ผลการศึกษา :  แบงเปน 3 ชวงเวลาสําคัญ ตามการเปลี่ยนแปลงสัณฐานศูนยกลางที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
                        การสญัจรจากทางน้ํามาเปนทางบก

ชวงเวลาที่ 1 ยุคการสญัจรทางน้ํา 
พ.ศ.2403-2474

ชวงเวลาที่ 2 ยุคการสญัจรทางน้ําและทางบก 
พ.ศ.2475-2520

ชวงเวลาที่ 3 ยุคการสญัจรทางบก 
พ.ศ.2521-ปจจุบัน

รอยละ

แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินหลักตามชวงเวลา
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ชวงเวลาที่ 1 น้ํา                                 บก (ระบบราง)                                     น้ําและบก                          convex space/sq.km.

ชวงเวลาที่ 2 น้ํา                                      บก (ระบบราง และถนน)                    น้ําและบก            convex space/sq.km.

ชวงเวลาที่ 3 น้ํา                                        บก (ระบบราง และถนน)                    น้ําและบก convex space/sq.km.

51.31 : 0.16 : 51.47

51.31 : 1.51 : 52.82

51.52 : 29.90 : 81.42
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ผลของแผนที่วิเคราะหโครงสรางเชงิสัณฐานในระดับตางๆ ชวงเวลาที่ 1 ยุคการสัญจรทางน้ํา พ.ศ.2403-2474  (น้ําและราง)

ระดับเมือง (global) ระดับยาน (local)
ความเชื่อมตอในระดับ
ตัวเอง (connectivity)

ชวงเวลาของชุมชนเกษตรกรรมและศูนยกลางฐานน้ํา

โครงสรางเชิงสัณฐานในระดับเมือง (global)
 

สัณฐานศูนยกลางในระดับเมือง คือ

1. แนวแมน้ําแมกลอง รูปทรงอิสระ 
(freeform) แบบวงแหวน (concentric) 
integrator value 0.093

2. แนวคลองดําเนินสะดวก รูปทรงเรขาคณิต 
(geometric form) แบบตาตารางเกือบฉาก 
(orthogonal grid) ผสมกับแบบเสนตรง 
(linear) integrator value 0.101

โครงสรางเชิงสัณฐานในระดับยาน  (local)

สัณฐานศูนยกลางในระดับยาน คือ

แนวคลองดําเนินสะดวก บริเวณ
ชุมชนปราสาทสิทธิ์ และบานแพว 
รูปทรงเรขาคณิต (geometric form) 
แบบตาตารางเกือบฉาก (orthogonal grid) 
ผสมกับแบบเสนตรง (linear) integrator 
value 1.22 และ 1.30 ตามลําดับ 

บริเวณนี้เปนศูนยกลางระดับเมือง
และระดับยาน

โครงสรางเชิงสัณฐานความเชื่อมตอ
ในระดับตัวเอง (connectivity) 

คลองดําเนินสะดวกชวงชุมชนปราสาทสิทธิ์
และบานแพวยังเปนเสนทางที่มีระดับการ
เขาถึงสูงในยาน integrator value 31

ตําแหนงศูนยกลางฐานน้ํา (ตลาดน้ํา)

แมกลอง

อัมพวา

บางนอย

ดําเนินสะดวก

บางนกแขวก

ประสาทสิทธิ์

บานแพว
บานแพว

ประสาทสิทธิ์

บานแพว

ประสาทสิทธิ์
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ระดับเมือง (global) ระดับยาน (local)
ความเชื่อมตอในระดับ
ตัวเอง (connectivity)

ผลของแผนที่วิเคราะหโครงสรางเชงิสัณฐานในระดับตางๆ ชวงเวลาที่ 2 ยุคการสัญจรทางน้ําและทางบก พ.ศ.2475-2520 (รางและถนน)

การเริ่มเขามามีบทบาทของการสญัจรทางบก : สมุทรสงครามเปนเมืองเปด

โครงสรางเชิงสัณฐานในระดับเมือง (global)
 

สัณฐานศูนยกลางในระดับเมือง คือ 
ตัวเมืองแมกลอง เปนชุมทางน้ํา ราง และบก 
เปนแบบเสนตามแนวถนน (linear)
integrator value 0.047

ลักษณะแนวถนนมี 2 แบบ 

1.แนวถนนเลียบน้ํา ผานศูนยกลางฐานน้ําเดิม

2.แนวถนนที่ไมไดคํานึงถึงน้ํา  

โครงสรางเชิงสัณฐานในระดับยาน  (local)

สัณฐานศูนยกลางในระดับยาน คือ
ชุมชนฐานบกตามแนวจุดตัดถนน 
เปนแบบเสนตามแนวถนน (linear) 
คือแมกลอง  ดําเนินสะดวก
integrator value 1.193 และ 1.426 

โครงสรางเชิงสัณฐานความเชื่อมตอ
ในระดับตัวเอง (connectivity) 

สัณฐานศูนยกลางในระดับยานยังเปน
เสนทางที่มีระดับการเขาถึงสูงในยาน 
integrator value 4

ตัวเมืองแมกลอง

บางแพ

แมกลอง
แมกลอง

ดําเนินสะดวก

บางแพ

ดําเนินสะดวก
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ผลของแผนที่วิเคราะหโครงสรางเชงิสัณฐานในระดับตางๆ ชวงเวลาที่ 2 ยุคการสัญจรทางน้ําและทางบก พ.ศ.2475-2520 (น้ําและบก)  

ระดับเมือง (global) ระดับยาน (local)
ความเชื่อมตอในระดับ
ตัวเอง (connectivity)

การเริ่มตนของการสญัจรทางน้ําและทางบก : ถนนนอง คลองพี่

โครงสรางเชิงสัณฐานในระดับเมือง (global)
 

สัณฐานศูนยกลางในระดับเมือง ยังเปนฐานน้ํา 
เกิดสัณฐานศูนยกลางฐานน้ําและฐานบกที่
ชัดเจนคือ เมืองแมกลอง และดําเนินสะดวก
บริเวณที่เปนจุดเชื่อมตอการสัญจรทางน้ําและ
ทางบก integrator value 0.096 และ 1.012 
ตามลําดับ 

ศูนยกลางทางน้ําบางแหงเริ่มสิ้นสุดลง และ
บางแหงมีการปรับเปลี่ยนตัวเองในชวงเวลานี้

โครงสรางเชิงสัณฐานในระดับยาน  (local)

สัณฐานศูนยกลางในระดับยาน ยังคงเปน
ศูนยกลางฐานน้ําเดิม คือ คลองดําเนิน
สะดวกชวง ชุมชนประสาทสิทธิ์ และ
บานแพว  

โครงสรางเชิงสัณฐานความเชื่อมตอ
ในระดับตัวเอง (connectivity) 

คลองดําเนินสะดวกชวงชุมชนประสาทสิทธิ์
และบานแพวยังเปนเสนทางที่มีระดับการ
เขาถึงสูงในยานเชนเดิม

ตัวเมืองแมกลอง

ดําเนินสะดวก

บานแพว

ประสาทสิทธิ์

บานแพว

ประสาทสิทธิ์
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ผลของพัฒนาการเปลีย่นแปลงการสัญจรจากสณัฐานน้ําเปนสณัฐานบก

ผลของแผนที่วิเคราะหโครงสรางเชงิสัณฐานในระดับตางๆ ชวงเวลาที่ 3 ยุคการสัญจรทางบก พ.ศ.2521-ปจจุบัน (รางและถนน) 

ระดับเมือง (global) ระดับยาน (local)
ความเชื่อมตอในระดับ
ตัวเอง (connectivity)

เมื่อการสัญจรทางบกเขามาแทนที่

โครงสรางเชิงสัณฐานในระดับเมือง (global)
 

สัณฐานศูนยกลางในระดับเมือง เปลี่ยนไปเปน
ฐานบกแบบเสน (linear) ตามแนวถนน เชน 
แมกลอง อัมพวา บางนอย และดําเนินสะดวก 
Integrator value 0.063 0.058 0.056 และ 
0.058 ตามลําดับ

นอกจากแนวถนนขนานกับน้ํายังมีการตัดถนน
เพิ่มเปนโครงขาย ลักษณะโครงสรางสัณฐาน
ถนนที่ที่ลึกเขาไปในพื้นที่ ไมตอเนื่องกัน 
มีแนวโนมหยุดที่ริมน้ํา และเปนถนนปลายตัน

โครงสรางเชิงสัณฐานในระดับยาน  (local)

โครงขายการสัญจรทางบกสงผลตอความ
ชัดเจนของโครงสรางเชิงสัณฐานในระดับ
ยานนอยมาก เนื่องจากลักษณะโครงขาย
การสัญจรทางน้ําที่สงผลตอแนวโครงขาย
การสัญจรทางบก ที่พัฒนาตัวขึ้นมาใน
ภายหลัง 
integrator value เฉลี่ยของระบบ 0.897

โครงสรางเชิงสัณฐานความเชื่อมตอ
ในระดับตัวเอง (connectivity) 

ดวยเหตุผลของโครงสรางเชิงสัณฐานระดับ
ยานทําใหโครงสรางเชิงสัณฐานความ
เชื่อมตอในระดับตัวเองของโครงขายการ
สัญจรทางบกมีคานอยมาเชนกัน  
integrator value เฉลี่ยของระบบ 2

แมกลอง
อัมพวา

บางนอย

ดําเนินสะดวก



การเปลีย่นแปลงสัณฐานศูนยกลางของพื้นที่ดินดอนปากแมน้ําเจาพระยาฝงตะวนัตก: 
ผลของพัฒนาการเปลีย่นแปลงการสัญจรจากสณัฐานน้ําเปนสณัฐานบก

ผลของแผนที่วิเคราะหโครงสรางเชงิสัณฐานในระดับตางๆ ชวงเวลาที่ 3 ยุคการสัญจรทางบก พ.ศ.2521-ปจจุบัน  (น้ําและบก) 

ระดับเมือง (global) ระดับยาน (local)
ความเชื่อมตอในระดับ
ตัวเอง (connectivity)

การสัญจรทางบกและทางน้ําในปจจุบัน

โครงสรางเชิงสัณฐานในระดับเมือง (global)
 

สัณฐานศูนยกลางในระดับเมืองเปนฐานบก
แบบเสน (linear) ตามแนวถนน เชน แมกลอง 
อัมพวา บางนอย และดําเนินสะดวก 
Integrator value 0.105 0.101 0.108 และ 
0.112 ตามลําดับ มีคาสูงขึ้นกวาที่ผานมา
แสดงถึงความสัมพันธของโครงขายการ
สัญจรทางน้ําและทางบก และ

ลักษณะโครงสรางเชิงสัณฐานในระดับเมือง
ยังแสดงความเปนเมืองฐานน้ําชัดเจนดวย
โครงขายกริดของการสัญจรทางน้ํา

โครงสรางเชิงสัณฐานในระดับยาน  (local)

ยังคงสัณฐานศูนยกลางในระดับยานของ
การสัญจรทางน้ําไวไดชัดเจน คือ คลอง
ดําเนินสะดวกชวงชุมชนประสาทสิทธิ์ และ
บานแพว ดวยคา integrator value 1.099 
และ 1.202 ตามลําดับ แมจะมีคาลดลงกวาที่
ผานมา  

โครงสรางเชิงสัณฐานความเชื่อมตอ
ในระดับตัวเอง (connectivity) 

คลองดําเนินสะดวกชวงชุมชนประสาทสิทธิ์
และบานแพวยังเปนเสนทางที่มีระดับการ
เขาถึงสูงในยาน integrator value 31
เชนเดิม

แมกลอง
อัมพวา

บางนอย

ดําเนินสะดวก

ประสาทสิทธิ์

บานแพว

ประสาทสิทธิ์

บานแพว
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อภิปรายและสรุปผล  

ในยุคการสญัจรทางน้ํา สัณฐานศนูยกลางพื้นที่ฐานน้ําในระดบัเมืองมี 2 ลักษณะ คือ รปูแบบตาตารางผสมเสนตรง มีคาศกัยภาพการ
เขาถึง (integrator value) สูงกวารูปแบบเสนผสมวงแหวน

เมื่อมีการพัฒนาระบบถนนซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ แนวถนนขนานน้ํา และแนวถนนที่ไมไดคํานงึถึงแนวน้ํา เกิดสัณฐานศนูยกลางบกแบบ 
“ชมุทาง” ลักษณะสัณฐานศูนยกลางเปนแบบเสนตามแนวถนน (linear) ศนูยกลางฐานน้ําเดมิเริ่มปรับเปลี่ยนมาเปนฐานบก

ปจจุบันการพัฒนาระบบการสัญจรทางบกที่มีลักษณะของถนนเปนแนวขนานแมน้ําและคลองสําคัญ และตัดถนนสูพื้นที่ภายในตามแนว
คลองทีถ่นนไมตอเนื่อง มีแนวโนมหยุดทีร่มิคลอง และเปนถนนปลายตัน สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสัณฐานพื้นที่ของเครือขายที่วาง
ที่สัมพันธกบัการสัญจร

ปจจุบันลักษณะสัณฐานพื้นที่การสัญจรทางน้ํายังคงลักษณะโครงขายกริดของความเปนศูนยกลางทางน้ําในระดับเมือง  และยังมี
ความสัมพันธกนักับการสัญจรทางบกในดานการเปนจุดเปลี่ยนการสญัจร (บก-น้ํา)

อยางไรก็ตามผลการศกึษาดวยแนวคิดเชิงสณัฐานวิทยา เปนเพียงสวนหนึง่ของการอธิบายปรากฏการณเชงิพื้นที่เทานั้น 
จําเปนตองศึกษารวมกับตัวแปรอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวของ เชน สังคม-วัฒนธรรม บริบทเฉพาะตัวของพื้นที่ กิจกรรม พฤติกรรมคน 
และปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของเชน แผนและนโยบาย และอื่นๆ  
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