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การเปลีย่นแปลงสณฐานศนูยก์ลางของพนืทีด่นิดอนปากแมน่ํา้เจา้พระยั ้ าฝั่งตะวนัตก:
ผลของพฒันาการเปลีย่นแปลงการสญจรจากสณฐานนํา้เป็นสณฐานบกั ั ั

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

สณฐานศนูยก์ลางั  (spatial centrality)
: ลกัษณะการเชอมตอ่กนัของโครงขา่ยื่
อยา่งท ัว่ถงึและมปีระสทธภิาพิ  ทาํใหเ้กดิ
การกระจายของพนืทีว่า่ง้  ผูค้นสามารถ
สญจรภายในระบบไดอ้ยา่งเสรที ัง้การสญจรั ั
เพือ่ผา่นและการสญจรเพือ่เขา้ถงึั

สณฐานพนืที่ั ้  (spatial configuration)
: รปูรา่ง และรปูทรงของพนืที่้



วตัถปุระสงค ์ : วเิคราะหผ์ลของการเปลีย่นแปลงสณฐานศนูยก์ลางพนืที่ั ้  ตามแนวคดิสณฐานวทิยาเมอืงั
พนืทีศ่กษา้ ึ      : ดนิดอนปากแมน่ํา้เจา้พระยาฝั่งตะวนัตก โดยเฉพาะในจงัหวดัสมทุรสงครามและพนืทีใ่กลเ้คยีง้
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ท ีม่า กรมแผนทีท่หาร กระทรวงกลาโหม, 2544
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ความสาคญัของพนืที่ํ ้
ระบบสวนยกรอ่ง
การสญจรทางนํา้ั
ชุมชนรมินํา้
ศนูยก์ลางทางนํา้ 

ทีม่า สรุจติ ชรวเิวทย์ิ , 2545, 2547, 2548 และ Thachakitkachron, 2005.



 ประมวลผล

ผลการวเิคราะหแ์สดงเป็น
แผนทีก่ารวเิคราะหโ์ครงสรา้ง
เชงสณฐานิ ั  ในการประเมนิ
การจดัระบบและประสทธภิาพิ
ของพนืทีต่า่งๆดว้ย้
การคาํนวณหา “คา่การฝงัตวั”
(integrator value) หรอื
“ศกยภาพในการเขา้ถงึั
เสนทางตา่งๆ้  ในเมอืง”

ใชสถติมิาตรวดัคา่กลาง้
ดว้ยคา่เฉลีย่ (average)
และมาตรวดัคา่การกระจาย
ดว้ยคา่ความเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard
Deviation)
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แบบจาํลองเชงสณฐานิ ั  แผนทีก่ารวเิคราะหโ์ครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัตา่งๆิ ั
(Spatial Model) (Spatial Morphological Analysis)

ตวัอยา่งพนืทีเ่มอืง้

แบง่พนืทีส่าธารณะของเมอืงออกเป็น้
หนว่ยพนืทีย่อ่ย้ (convex space)

เขยีนโครงขา่ย axial line ของเมอืง

แผนทีก่ารวเิคราะหโ์ครงสรา้งเชงสณฐานิ ั
ระดบัเมอืง (global)

แผนทีก่ารวเิคราะหโ์ครงสรา้งเชงสณฐานิ ั
ระดบัยา่น (local)

แผนทีก่ารวเิคราะหโ์ครงสรา้งเชงสณฐานิ ั
ความเชอมตอ่ในระดบัตวัเองื่  (connectivity)

ทีม่า : Bill Hillier, 1996

วธิกีารศกษาึ  : ภมูสิารสนเทศ และ แบบจาํลองเชงสณฐานิ ั
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ผลการศกษาึ  :  แบง่เป็น 3 ชวงเวลาสาคญั่ ํ  ตามการเปลีย่นแปลงสณฐานศนูยก์ลางทีเ่ป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงรปูแั บบ
การสญจรจากทางนํา้มาเป็นทางบกั

ชวงเวลาที่่  1 ยคุการสญจรทางนํา้ั  
พ.ศ.2403-2474

ชวงเวลาที่่  2 ยคุการสญจรทางนํา้และทางบกั  
พ.ศ.2475-2520

ชวงเวลาที่่  3 ยคุการสญจรทางบกั  
พ.ศ.2521-ปจัจบุนั

รอ้ยละ

แผนภมูกิารเปลีย่นแปลงการใชประโยชนท์ีด่นิหลกัตามชวงเวลา้ ่
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แผนภมูสิดสวนหนว่ยพนืทีย่อ่ยตอ่พนืทีข่องการสญจรตามชวงเวลาั ั่ ่้ ้
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ชวงเวลาที่่  1 นํา้          บก (ระบบราง) นํา้และบก           convex space/sq.km.

ชวงเวลาที่่  2 นํา้                                      บก (ระบบราง และถนน) นํา้และบก            convex space/sq.km.

ชวงเวลาที่่  3 นํา้                                        บก (ระบบราง และถนน) นํา้และบก                        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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ผลของแผนทีว่เิคราะหโ์ครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัตา่งๆิ ั  ชวงเวลาที่่  1 ยคุการสญจรทางนํา้ั  พ.ศ.2403-2474  (นํา้และราง)

ระดบัเมอืง (global) ระดบัยา่น (local)
ความเชอมตอ่ในระดบัื่
ตวัเอง (connectivity)

ชวงเวลาของชุมชนเกษตรกรรมและศนูยก์ลางฐานนํา้่

โครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัเมอืงิ ั  (global)

สณฐานศนูยก์ลางในระดบัเมอืงั  คอื

1. แนวแมน่ํา้แมก่ลอง รปูทรงอสิระ 
(freeform) แบบวงแหวน (concentric) 
integrator value 0.093

2. แนวคลองดําเนนิสะดวก รปูทรงเรขาคณติ 
(geometric form) แบบตาตารางเกอืบฉาก 
(orthogonal grid) ผสมกบัแบบเสนตรง้  
(linear) integrator value 0.101

โครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัยา่นิ ั   (local)

สณฐานศนูยก์ลางในระดบัยา่นั  คอื

แนวคลองดําเนนิสะดวก บรเิวณ
ชุมชนปราสาทสทธิ์ิ  และบา้นแพว้ 
รปูทรงเรขาคณติ (geometric form)
แบบตาตารางเกอืบฉาก (orthogonal grid) 
ผสมกบัแบบเสนตรง้  (linear) integrator 
value 1.22 และ 1.30 ตามลําดบั 

บรเิวณนเีป็นศนูยก์ลางระดบัเมอืง้
และระดบัยา่น

โครงสรา้งเชงสณฐานความเชอมตอ่ิ ื่ั
ในระดบัตวัเอง (connectivity) 

คลองดาํเนนิสะดวกชวงชุมชนปราสาทสทธิ์่ ิ
และบา้นแพว้ยงัเป็นเสนทางทีม่รีะดบัการ้
เขา้ถงึสงูในยา่น integrator value 31

ตําแหนง่ศนูยก์ลางฐานนํา้ (ตลาดนํา้)

แมก่ลอง

อมัพวา

บางนอ้ย

ดําเนนิสะดวก

บางนกแขวก

ประสาทสทธิ์ิ

บา้นแพว้
บา้นแพว้

ประสาทสทธิ์ิ

บา้นแพว้

ประสาทสทธิ์ิ
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ระดบัเมอืง (global) ระดบัยา่น (local)
ความเชอมตอ่ในระดบัื่
ตวัเอง (connectivity)

ผลของแผนทีว่เิคราะหโ์ครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัตา่งๆิ ั  ชวงเวลาที่่  2 ยคุการสญจรทางนํา้และทางบกั  พ.ศ.2475-2520 (รางและถนน)

การเร ิม่เขา้มามบีทบาทของการสญจรทางบกั  : สมทุรสงครามเป็นเมอืงเปิด

โครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัเมอืงิ ั  (global)

สณฐานศนูยก์ลางในระดบัเมอืงั  คอื 
ตวัเมอืงแมก่ลอง เป็นชุมทางนํา้ ราง และบก 
เป็นแบบเสนตามแนวถนน้  (linear)
integrator value 0.047

ลกัษณะแนวถนนม ี2 แบบ 

1.แนวถนนเลยีบนํา้ ผา่นศนูยก์ลางฐานนํา้เดมิ

2.แนวถนนทีไ่มไ่ดค้ํานงึถงึนํา้  

โครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัยา่นิ ั   (local)

สณฐานศนูยก์ลางในระดบัยา่นั  คอื
ชุมชนฐานบกตามแนวจดุตดัถนน 
เป็นแบบเสนตามแนวถนน้  (linear)
คอืแมก่ลอง  ดาํเนนิสะดวก
integrator value 1.193 และ 1.426

โครงสรา้งเชงสณฐานความเชอมตอ่ิ ื่ั
ในระดบัตวัเอง (connectivity) 

สณฐานศนูยก์ลางในระดบัยา่นยงัเป็นั
เสนทางทีม่รีะดบัการเขา้ถงึสงูในยา่น้  
integrator value 4

ตวัเมอืงแมก่ลอง

บางแพ

แมก่ลอง
แมก่ลอง

ดําเนนิสะดวก

บางแพ

ดําเนนิสะดวก
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ผลของแผนทีว่เิคราะหโ์ครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัตา่งๆิ ั  ชวงเวลาที่่  2 ยคุการสญจรทางนํา้และทางบกั  พ.ศ.2475-2520 (นํา้และบก)

ระดบัเมอืง (global) ระดบัยา่น (local)
ความเชอมตอ่ในระดบัื่
ตวัเอง (connectivity)

การเร ิม่ตน้ของการสญจรทางนํา้และทางบกั  : ถนนนอ้ง คลองพี่

โครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัเมอืงิ ั  (global)

สณฐานศนูยก์ลางในระดบัเมอืงั  ยงัเป็นฐานนํา้ 
เกดิสณฐานศนูยก์ลางฐานนํา้และฐานบกทีั
ชดเจนคอืั  เมอืงแมก่ลอง และดําเนนิสะดวก
บรเิวณทีเ่ป็นจดุเชอมตอ่การสญจรทางนํา้แลื่ ั
ทางบก integrator value 0.096 และ 1.012 
ตามลําดบั 

ศนูยก์ลางทางนํา้บางแหง่เร ิม่สนสดุลงิ้  และ
บางแหง่มกีารปรบัเปลีย่นตวัเองในชวงเวลานี่ ้

โครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัยา่นิ ั   (local)

สณฐานศนูยก์ลางในระดบัยา่นั  ยงัคงเป็น
ศนูยก์ลางฐานนํา้เดมิ คอื คลองดําเนนิ
สะดวกชวง่  ชุมชนประสาทสทธิ์ิ  และ
บา้นแพว้  

โครงสรา้งเชงสณฐานความเชอมตอ่ิ ื่ั
ในระดบัตวัเอง (connectivity) 

คลองดาํเนนิสะดวกชวงชุมชนประสาทสทธิ์่ ิ
และบา้นแพว้ยงัเป็นเสนทางทีม่รีะดบัการ้
เขา้ถงึสงูในยา่นเชนเดมิ่

ตวัเมอืงแมก่ลอง

ดําเนนิสะดวก

บา้นแพว้

ประสาทสทธิ์ิ

บา้นแพว้

ประสาทสทธิ์ิ
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ผลของพฒันาการเปลีย่นแปลงการสญจรจากสณฐานนํา้เป็นสณฐานบกั ั ั

ผลของแผนทีว่เิคราะหโ์ครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัตา่งๆิ ั  ชวงเวลาที่่  3 ยคุการสญจรทางบกั  พ.ศ.2521-ปจัจบุนั (รางและถนน)

ระดบัเมอืง (global) ระดบัยา่น (local)
ความเชอมตอ่ในระดบัื่
ตวัเอง (connectivity)

เมือ่การสญจรทางบกเขา้มาแทนที่ั

โครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัเมอืงิ ั  (global)

สณฐานศนูยก์ลางในระดบัเมอืงั  เปลีย่นไปเป็น
ฐานบกแบบเสน้ (linear) ตามแนวถนน เชน่ 
แมก่ลอง อมัพวา บางนอ้ย และดําเนนิสะดวก 
Integrator value 0.063 0.058 0.056 และ 
0.058 ตามลําดบั

นอกจากแนวถนนขนานกบันํา้ยงัมกีารตดัถน
เพิม่เป็นโครงขา่ย ลกัษณะโครงสรา้งสณฐานั
ถนนทีท่ ีล่กึเขา้ไปในพนืที่้  ไมต่อ่เนือ่งกนั 
มแีนวโนม้หยดุทีร่มินํา้ และเป็นถนนปลายตนั

โครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัยา่นิ ั   (local)

โครงขา่ยการสญจรทางบกสงผลตอ่ความั ่
ชดเจนของโครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัั ัิ
ยา่นนอ้ยมาก เนือ่งจากลกัษณะโครงขา่ย
การสญจรทางนํา้ทีส่งผลตอ่แนวโครงขา่ั ่
การสญจรทางบกั  ทีพ่ฒันาตวัขนึมาใน้
ภายหลงั 
integrator value เฉลีย่ของระบบ 0.897

โครงสรา้งเชงสณฐานความเชอมตอ่ิ ื่ั
ในระดบัตวัเอง (connectivity) 

ดว้ยเหตผุลของโครงสรา้งเชงสณฐานระดบัิ ั
ยา่นทําใหโ้ครงสรา้งเชงสณฐานความิ ั
เชอมตอ่ในระดบัตวัเองของโครงขา่ยการื่
สญจรทางบกมคีา่นอ้ยมาเชนกนัั ่   
integrator value เฉลีย่ของระบบ 2

แมก่ลอง
อมัพวา

บางนอ้ย

ดําเนนิสะดวก



การเปลีย่นแปลงสณฐานศนูยก์ลางของพนืทีด่นิดอนปากแมน่ํา้เจา้พระยั ้ าฝั่งตะวนัตก:
ผลของพฒันาการเปลีย่นแปลงการสญจรจากสณฐานนํา้เป็นสณฐานบกั ั ั

ผลของแผนทีว่เิคราะหโ์ครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัตา่งๆิ ั  ชวงเวลาที่่  3 ยคุการสญจรทางบกั  พ.ศ.2521-ปจัจบุนั (นํา้และบก)

ระดบัเมอืง (global) ระดบัยา่น (local)
ความเชอมตอ่ในระดบัื่
ตวัเอง (connectivity)

การสญจรทางบกและทางนํา้ในปจัจบุนัั

โครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัเมอืงิ ั  (global)

สณฐานศนูยก์ลางในระดบัเมอืงเป็นฐานบกั
แบบเสน้ (linear) ตามแนวถนน เชน่ แมก่ลอง 
อมัพวา บางนอ้ย และดําเนนิสะดวก 
Integrator value 0.105 0.101 0.108 และ 
0.112 ตามลําดบั มคีา่สงูขนึกวา่ทีผ่า่นมา้
แสดงถงึความสมพนัธข์องโครงขา่ยการั
สญจรทางนํา้และทางบกั  และ

ลกัษณะโครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัเมอืงิ ั
ยงัแสดงความเป็นเมอืงฐานนํา้ชดเจนดว้ั
โครงขา่ยกรดิของการสญจรทางนํา้ั

โครงสรา้งเชงสณฐานในระดบัยา่นิ ั   (local)

ยงัคงสณฐานศนูยก์ลางในระดบัยา่นของั
การสญจรทางนํา้ไวไ้ดช้ดเจนั ั  คอื คลอง
ดําเนนิสะดวกชวงชุมชนประสาทสทธิ์่ ิ  และ
บา้นแพว้ ดว้ยคา่ integrator value 1.099 
และ 1.202 ตามลําดบั แมจ้ะมคีา่ลดลงกวา่ที่
ผา่นมา  

โครงสรา้งเชงสณฐานความเชอมตอ่ิ ื่ั
ในระดบัตวัเอง (connectivity) 

คลองดาํเนนิสะดวกชวงชุมชนประสาทสทธิ์่ ิ
และบา้นแพว้ยงัเป็นเสนทางทีม่รีะดบัการ้
เขา้ถงึสงูในยา่น integrator value 31
เชนเดมิ่

แมก่ลอง
อมัพวา

บางนอ้ย

ดําเนนิสะดวก

ประสาทสทธิ์ิ

บา้นแพว้

ประสาทสทธิ์ิ

บา้นแพว้



การเปลีย่นแปลงสณฐานศนูยก์ลางของพนืทีด่นิดอนปากแมน่ํา้เจา้พระยั ้ าฝั่งตะวนัตก:
ผลของพฒันาการเปลีย่นแปลงการสญจรจากสณฐานนํา้เป็นสณฐานบกั ั ั

อภปิรายและสรปุผล 

ในยคุการสญจรทางนํา้ั  สณฐานศนูยก์ลางพนืทีฐ่านนํา้ในระดบัเมอืงมีั ้  2 ลกัษณะ คอื รปูแบบตาตารางผสมเสนตรง้  มคีา่ศกยภาพการั
เขา้ถงึ (integrator value) สงูกวา่รปูแบบเสนผสมวงแหวน้

เมือ่มกีารพฒันาระบบถนนซงมีึ่  2 ลกัษณะ คอื แนวถนนขนานนํา้ และแนวถนนทีไ่มไ่ดค้าํนงึถงึแนวนํา้ เกดิสณฐานศนูยก์ลางบกแบบั  
“ชุมทาง” ลกัษณะสณฐานศนูยก์ลางเป็นแบบเสนตามแนวถนนั ้  (linear) ศนูยก์ลางฐานนํา้เดมิเร ิม่ปรบัเปลีย่นมาเป็นฐานบก

ปจัจบุนัการพฒันาระบบการสญจรทางบกทีม่ลีกัษณะของถนนเป็นแนวขนานแม่ั นํา้และคลองสาคญัํ  และตดัถนนสพูนืทีภ่ายในตามแนว่ ้
คลองทีถ่นนไมต่อ่เนือ่ง มแีนวโนม้หยดุทีร่มิคลอง และเป็นถนนปลายตนั สงผลตอ่การเปลีย่นแปลงสณฐานพนืทีข่องเครอืขา่ย่ ั ้ ท ีว่า่ง
ทีส่มพนัธก์บัการสญจรั ั

ปจัจบุนัลกัษณะสณฐานพนืทีก่ารสญจรทางนํา้ยงัคงลกัษณั ั้ ะโครงขา่ยกรดิของความเป็นศนูยก์ลางทางนํา้ในระดบัเมอืง  และยงัมี
ความสมพนัธก์นักบัการสญจรทางบกในดา้นการเป็นจดุเปลีย่นการสญจรั ั ั  (บก-นํา้)

อยา่งไรก็ตามผลการศกษาดว้ยแนวคดิเชงสณฐานวทิยาึ ิ ั  เป็นเพยีงสวนหนึง่ของการอธบิายปรากฏการณ์เชงพนืทีเ่ทา่น ัน้่ ิ ้  
จําเป็นตอ้งศกษารว่มกบัตวัแปรอืน่ๆึ  ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ สงคมั -วฒันธรรม บรบิทเฉพาะตวัของพนืที่้  กจิกรรม พฤตกิรรมคน 
และปจัจยัภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ แผนและนโยบาย และอืน่ๆ  



จบการนําเสนอ


